
 

 הפורום הישראלי לקורוזיה
 יום עיון בנושא הגנה על מכליםמזמין אתכם ל

 29.3.16יום שלישי, 
 (3נאות אפקה, תל אביב )קומה  ,7ילת סלוניקי מכון מגיד רחוב קהב

 

 

מכלי פלדה בתעשייה מתוכננים לאגור נוזלים/חומרים כימיים מסוכנים למשך שנים רבות. רמת התחזוקה של המכלים 

משפיעה באופן ישיר על תקינות המכל ותפעולו השוטף. במקרה של תקלה/נזילה קיים פוטנציאל מסוכן לזיהום 

 לל הכמויות הגדולות של החומרים האגורים במכל.הסביבה, בעיקר בג

 ביום העיון נדון בנושאים שונים הקשורים לתחזוקת מכלים מהיבטים טכניים וסביבתיים.
 

 לוח זמנים 

  התכנסות וכיבוד קל 09:00-09:30

 וברכה:דברי פתיחה  09:30-10:00
 יו"ר אגודת מהנדסי הכימיה וכימאים –ד"ר אליק גרויסמן 

 הישראלי לקורוזיהפורום היו"ר  –ליטני אינג' שי 

  תהום ומי לקרקע דלק ממתקני דליפות מניעת 10:00-10:30
 ד"ר אריה פיסטינר, המשרד להגנת הסביבה 

 צביעה ובקרת איכות לרצפות מכלי דלק 10:30-11:00
 רומיל הנדסה ומסחר בע"מחברת , נחום לזר

 קורוזיה של מכלי פלב"מ במגע עם מים 11:00-11:30
 לקורוזיה ולהגנה קתודית  NACE, מומחה אינג' נחום נוה

 הפסקת קפה 11:30-11:45

                        אסטר לצביעה פנימית למכלים  שימוש בווניל 11:45-12:15
 חברת טמבור ,משה זמיר

 ציפוי אבץ למכלים –גילוון  12:15-12:45
 חברת זינגאאינג' דויד בלוך, 

         וביודלקים כלי אחסון נפט, דלקיםוהגנה בפני קורוזיה של מקורוזיה  12:45-13:15
 ד"ר אליק גרויסמן 

 ארוחת צהרים קלה  13:15-14:00

 שיקולים לבחירת ציפויים פנימיים למכלים 14:00-14:30
 אינג' שי ליטני

 כלים העשויים פלדה בפני קורוזיההגנה על בסיסי מ  14:30-15:00
 , חברת טמבורזיו בן יוסף

 סיכום 15:00-15:30

  *יש חניונים באזור, החניון המומלץ )הזול( חניון גולף כיתן

 *יתכנו שינויים בתכנית  

 
 

 בהקדם.אנא הבטיחו מקומכם מספר המקומות מוגבל. 
 



  

 הפורום הישראלי לקורוזיה
 מזמין אתכם ליום עיון בנושא הגנה על מכלים

 29.3.16יום שלישי, 
 (3קומה נאות אפקה, תל אביב ) ,7מכון מגיד רחוב קהילת סלוניקי ב

 
 דמי השתתפות: 

     ₪ 160 :םוהאדריכלידסים למי שאינו חבר לשכת המהנ 

 ₪ 120   :ת המהנדסיםחבר לשכ 

 ₪ 120   :* לתואר ראשון/ סטודנט **גמלאי 
 *מחיר סטודנט מותנה בשליחת אישור לימודים לתואר ראשון

 ( מותנה בשליחת תעודה מזהה 65**מחיר גמלאי )מעל גיל 

 
 : שני הרפז, לשכת המהנדסים והאדריכליםרטים והרשמהפ

 shani@aeai.org.ilאלקטרוני: -| דואר 03-5272496| פקס:  03-5205808טלפון: 
 www.engineers.org.ilאתר לשכת המהנדסים והאדריכלים: 

 
 . ביטול לאחר מועד זה יחויב במלוא דמי ההשתתפות.מועד הפעילותלפני  שבועיים תתקבלנה בכתב עד  להודעות ביטו

 

 טופס הרשמה:

 ........................שם משפחה ........................................... שם פרטי.............................................מ.ז.................

 מיקוד..........................  החברה ..................................................... כתובת................................................. שם

 ...................................................נייד.....   טלפון ...................................... פקס ..............................................

 ...........................................................דואר אלקטרוני :....................................................................................

 בדוא"ל אנא ציין כתובת דוא"ל בכתב ברור.*לקבלת אישור הרשמה והודעות על פעילויות הלשכה 

 דיינרס קלאב. □אמריקן אקספרס     □ישראכרט      □ויזה    □ לחיוב מסוג  :    כרטיס אשראי   

 ........................שם בעל הכרטיס : .................................... מ.ז. ..................... ₪.  .......בסך של : ..........

___| מס' כרטיס: |___ |___ |___ | |___ |___ |___ |___ | |___ |___ |___ |___ | |___ |___ |___ |___ |     

___|תוקף הכרטיס :  |___ /___ |___ | 

 (6106301תל אביב  6429)יש לשלוח ללשכת המהנדסים, ת.ד לשכת המהנדסים. יש לרשום לפקודת:  - המחאה מצורפת   

 

 התחייבות מקום עבודה מצורפת   

 *אני חבר לשכת המהנדסים מבקש לחייב אותי בסך של .............. כוכבים.

 חתימה ..................................................    תאריך ...............................................
  

 .אנא הבטיחו מקומכם בהקדםבל. מספר המקומות מוג

mailto:shani@aeai.org.il
http://www.engineers.org.il/

