
  

 9:00-8:00 רישום, קפה ועוגה,התכנסות

  יו"ר לשכת המהנדסים -יצחק רזאינג' 
  , לשכת המהנדסיםיו"ר אגודת מהנדסי כימיה וכימאים -ר אליק גרויסמן"ד

  )ישראל NACE(יו"ר הפורום הישראלי לקורוזיה  -אינג' שי ליטני
 9:20-9:00 :)ריימן (אולם דברי פתיחה וברכות

  (הרצאה באנגלית) נקודת מבט גלובלית -ואסטרטגיות מניעהעלויות הקורוזיה 
-Mr. Tushar Jhaveri  נשיאNACE  2014-2013הנבחר לשנים   

10:00-9:20 

 )עבר, הווה ועתיד בלימודי קורוזיה (קורוזיה וחיים
 10:20-10:00 בזן חיפה, המכללה האקדמית להנדסה אורט בראודה כרמיאל -ר אליק גרויסמן"ד

 10:50-10:20 תערוכה-קפההפסקת

  וכשלים , חומריםקורוזיהמחקרים ב
  ' אריקה וינטראובאינגיו"ר המושב: 

 מוריציפוי וגטכנולוגיותטיפולי שטח,
  אינג' משה גרףיו"ר המושב: 

 צבעים וציפויים פולימריים
   אינג' שי ליטנייו"ר המושב: 

 )באנגלית(הרצאה  סקירה היסטורית וטכנית של "סגסוגות ניקל"
Dr .Patrice Houlle- Corrosion Consultant 

President, SAS Patrice Houlle Corrosion Service 

  יסודות של ניקוי שטח
  מטלכם בע"ממנכ"ל ובעלים,  -ד"ר מרסל לנגבהיים

 פיקוח ובקרת איכות בצביעה להקטנת עלויות
חברת , לפיקוח NACE, מוסמך מהנדס צבע וציפויים -אינג' שי ליטני

  החשמל לישראל
11:20-11:00 

  בקרת איכות לחומרי מבנה עבור ציוד חדש
מנהלת בפועל, תמ"י מכון למחקר ופיתוח - אהובה לויתןגב'   

  אקולוגיה "ירוקה" - UV / EBציפוי והקשיה בעזרת קרינה 
  קני טקמנכ"ל  -ד"ר יצחק קניגסברג

  (הרצאה באנגלית)  צבעים לצנרת ולצינורות גז
Mr. Matthew Fletcher- Linings Sales Manager 
International Paint Ltd Tambour international

11:40-11:20 

זיהוי ואבחון קורוזיית מאמצים ופגמי קורוזיה אחרים בראקטורים 
 ומערכות צנרת עובדות באמצעות שיטת פליטה אקוסטית

  המהנדסים, לשכת יו"ר התא לפליטה אקוסטית -ד"ר בוריס מורבין

 טכנולוגיות טיפול באוויר מזוהם מקווי ציפוי וגימור פני שטח
טכנולוג מחלקת איכות הסביבה, חברת אלעד טכנולוגיות  -מר געש ברטל

 בע"מ

   תועלת השימוש בציפויים מעכבי בערה למבני פלדה
 (הרצאה באנגלית)

Mr. Charalambos (Harris) Psomaras - Protective Coatings 
Manager, International Paint Hellas Ltd. Tambour 

international

12:00-11:40 

  )(הרצאה באנגלית של נחושת בתמיסות בסיסיות יבציהפס מאפייני
הפקולטה להנדסת חומרים,  ,חבר מחקר בכיר -ד"ר דוד סטרוסבצקי

 מכון טכנולוגי לישראל -הטכניון

י"עם בתחום הכנת שטח לצביעה וציפויוחידושיסקירה טכנולוגית
  התזת חומרי שחיקה

ראש המחלקה לטיפולי שטח מכאניים, חברת אמזה  -מר ריקרדו גרוסטיין
 בע"מ

  ציפוי פוליסילוקסאן
 12:20-12:00  מנהל טכני תחום תעשייה, נירלט -אריק אבדלס

אלקטרולס כשל קורוזיה במחליפי חום העשויים מאלומיניום בציפוי 
  ניקל

 מהנדסת חומרים, אלתא מערכות בע"מ -גל אלוש אינג'

 התנהגות מבנים מצופים במחזורי התעייפות נמוכים
מערכות  אלתא ,מהנדס חומרים ותהליכים בכיר -אריאל גרינברג ד"ר

חוקר בכיר, המחלקה להנדסת חומרים,  -ד"ר יעקב יוניגובסקיו בע"מ
  שבעאוניברסיטת בן גוריון בנגב, באר 

 NACE RP-0198מניעת קורוזיה מתחת לבידוד
 (הרצאה באנגלית)

Mr. Michael MeLampy  
 PPGנציג חברת 

12:40-12:20 

  עמידות בקורוזיה ותכונות מכאניות של ברגי פח
מחלקת קורוזיה, תמ"י מכון למחקר  ,מהנדס חומרים -מאיר וייסאינג' 

 ופיתוח
  תו ירוק לצבעים

  תפעול תו ירוק, מכון התקנים הישראלי ראש מנהלת -מר בני בראון

 אבטחת איכות בבדיקות ציפויים והפקת דוחות במדיה דיגיטלית
  (הרצאה באנגלית)

Mr. Craig Woolhouse- Sales Manager, Elcometer Limited  
Inspection Equipment 

13:00-12:40 

התעייפות של סגסוגות  המגמות האחרונות בתחום מחקר קורוזית
  מגנזיום

חוקר בכיר, המחלקה להנדסת חומרים,  -ד"ר יעקב יוניגובסקי
 אוניברסיטת בן גוריון בנגב, באר שבע

  אלקטרולס נחושת ללא פורמלין הגנה נגד קורוזיה תוך שימוש בציפוי
מנכ"ל  - ישראל בע"מ ומר יאיר אסף מנכ"ל מקדרמיד -ד"ר ג'ון גרינולד

  "בהק" חברה לצפוי בע"מ

  תנאים קורוזיבייםלאבקות צבע 
יועצת בתחום מחקר ופיתוח, אוניברקול צבעים  -רונית כהן ברקוביץ'גב' 

  בע"מ
13:20-13:00 

ארוחת צהריים ותערוכה 14:20-13:20 
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14:50-14:30

15:10-14:50

15:30-15:10

15:50-15:30

16:10-15:50 

16:30-16:10 

16:45-16:30 
ייתכנו שינויים

  
  


