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 )ע"ר( 2002התאגדות מהנדסי חשמל ואלקטרוניקה בישראל 
  בנושא שמחה להודיע על פתיחת סדנה

 
 

 

 

 

 מוכר כהשתלמות של יום אחד לממוני בטיחות

 
 קתודית והגנה קורוזיה בנושא ומעשי תיאורטי ידע הקניית  מטרה

 . בתחום מדידה וציוד כלים ,בדיקה שיטות,קתודית הגנה מערכות ותחזוקת תכנון של מעמיקה הכרה

 

 האחראים על אחזקה .  ,מתכננים ,יועצים,מהנדסי חשמל קהל יעד : 

 

 מהנדס מישה גילבורד, יועץ עצמאי מרצה :

 :  תוכנית הסדנה

 

 נזקים. ,קורוזיה,הגדרות מבוא:  

 הקורוזיה. סוגי קורוזיה: קורוזיה אחידה, קורוזיה גלוונית, זרמים טועים, זרם הקורזיה, עוצמת קורוזיה:  

 

 .ציפויים ועטיפות, שינוי התווך ,בחירת מתכות, תכנון/בנייה, צביעה :שיטות הגנה כנגד קורוזיה    ·

 

 הגנה: הגנה באמצעות אנודות הקרבה, הגנה באמצעות זרם מאולץ.: קריטריוני הגנה, סוגי הגנה קתודית     

    חיוצים, מפרצי מתח, נקודות מדידה, אלקטרודות ,אנודות הקרבה, אנודות בזרם מאולץ :רכיבי הגנה קתודית  
 .ייחוס, מיישרים  
 
  צנרת, מכלים, מבנים. :מתקני הגנה קתודית יבשתיים   

 גנה על צנרת ימית, הגנה על רציפים, הגנה על כלי שיט.ה :מתקני הגנה קתודית ימיים  ·

 בדיקת זרם ומתח, בדיקת פוטנציאל, אינטרפציה, סקרים.  : מדידות  
 
 

 08:30-16:00 בין השעות יום שני 15/6/2015בתאריך  הסדנא

  

 

 

 

  וחנייה  א. צהריים קלה ,כיבוד  כוללעלות הסדנה,  

 ₪  500 –לא חבר התאגדות  ,  350₪  חבר בהתאגדות

 

15/6/2015  
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 סדר יום:
 
 

  הרשמה וכיבוד קל ,התכנסות 08:30-09:00
 

09:00-12:00  
  הגדרות, נזקים –מבוא  

 

  זרם הקרוזיה עוצמת  ,קורוזיה גלוונית, זרמים טועים ,סוגי קורוזיה: קורוזיה אחידה –קורוזיה

 הקורוזיה .

 

  שינוי התווך.בנייה, צביעה, ציפויים ועטיפותתכנון / ,בחירת מתכות –שיטות הגנה כנגד קורוזיה , 

 

 הגנה באמצעות  סוגי הגנה : הגנה באמצעות אנודות הקרבה, ,הגנה קתודית : קריטריוני הגנה

 זרם מאולץ.

 
 

 א. צהריים קלה הפסקה  12:00-13:00
 
 

13:00-16:00               

 :חיוצים,  ,מאולץאנודות הקרבה, אנודות בזרם  רכיבי הגנה קתודית 

  . מיישרים ,ייחוס  מפרצי מתח, נקודות מדידה, אלקטרודות

 

  .מתקני הגנה קתודית יבשתיים: צנרת, מכלים, מבנים 

 

 מתקני הגנה קתודית ימיים: הגנה על צנרת ימית, הגנה על רציפים, הגנה על כלי שיט. 

 

  ,סקרים.מדידות : בדיקת זרם ומתח, בדיקת פוטנציאל, אינטרופציה 
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 טופס הרשמה

 
  לכבוד

 התאגדות מהנדסי חשמל ואלקטרוניקה
  רמת גן 6קומה  3בית ש.א.פ רחוב היצירה 

 03 -6134117פקס:  (4שלוחה , )03 -6134116טלפון: 
 www.seeei.org.ilאתר:  orit@seeei.org.il דוא"ל:

 

 
  15/6/2015 בתאריך  הגנה קתודיתקורוזיה ו  : לסדנא בנושא נא לרשום אותי

 
 ת"ז |__|__|__|__|__|__|__|__|__|    שם פרטי       שם משפחה 

 

 מיקוד |__|__|__|__|__|      ישוב         כתובת 

 

             מקום עבודה 

      

      פקס      טל' עבודה      טל' בית 

 

           דוא"ל       נייד  

 

     לחבר ההתאגדות₪ 350 :סדנה כולל ארוחת צהריים וחנייה מוסדרתעלות ה

   למי שאינו חבר ההתאגדות₪ 500                                     

 אמצעי תשלום:

 התחייבות כספית מטעם החברה 

 

התאגדות מהנדסי חשמל ואלקטרוניקה בישראל לית של החברה הכלכלפקודת "₪ רצ"ב המחאה ע"ס __________  

2002." 

 

 אמריקן אקספרס דיינרס  ישראכרט  ויזה   שראי מסוג:ניתנת לכם הרשאה לחייב את כרטיס הא 

 

 ₪ בסכום של: _________________        מס' כרטיס 

 

 תוקף כרטיס אשראי ____/____      ע"ש 
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      חתימה וחותמת החברה         תאריך  

mailto:seeei@bezeqint.net
http://www.seeei.org.il/

