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הוועדה הלאומית לריתוך

הכינוס הלאומי לריתוך 2008
יום שלישי  15 ,בינואר 2008
מלון "השרון" ,רח' רמות ים  ,5הרצליה

 09:00 – 08:00התכנסות והרשמה
 09:20 – 09:00מושב פתיחה
 – 10:00-09:20פרוייקט גשר המיתרים בירושלים ,מרצה  :מר משה רגב ,מנהל פרוייקט גשר קלטרבה ,כור מתכת.
 – 10:40-10:00תיכון והקמה – פרויקט הגז הטבעי ,מרצים :שמואל תורג'מן ,יובל דבוסקין ,נתיבי הגז הטבעי.
 11:15 – 10:40הפסקת קפה
 – 13:15 – 11:15מושב בוקר
מושב עיוני
מושב מעשי
יו"ר המושב :פרופ' עדין שטרן ודר' גברי כהן
יו"ר המושב :יורם אייזנברג
11:45 – 11:15
11:45 – 11:15
שיפוץ ציפורני מחפר חשמלי
תפקיד מפקח הריתוך בפרוייקט הגז
מרצה:אלימלך פייגין – יועץ ריתוך פרטי
מרצה:ירון גואטה-חב' גבי שואף
12:15 – 11:45
12:15 – 11:45
Intermetallic compounds formation in tin based
הגנת העיניים והפנים בשעת ריתוך
lead-free solder joint
המרצה:אמנון בר יוסף-שירותי הנדסה בטיחות וריתוך
מרצה :י.רוזנטל,ע.שטרן ,י.אבו חצירה,ד.תעזי
12:45 – 12:15
12 :45– 12:15
Mechanical characterization of tin based lead-free
ריתוך בקשת חסוייה – חסכונית ויעילה
solder joints using miniature specimens
מרצה יחיאל רוזן – סדנה מלגון
מרצה:י.רוזנטל,ד.אליעזר,ע.שטרן
13 :15 -12:45
13:15-12:45
שיפור הלחמות כסף ונחושת באמצעות גז פלקס
מעוותי ריתוך
מרצה:משה קרמר-חברת דומכס הלחמות בע"מ
מרצה :ניצן עמית-חברת מבש
 14:15 – 13:15ארוחת צהריים
 – 16:45 – 14:15מושב צהרים
מושב עיוני
מושב מעשי
יו"ר המושב :פרופ' נחום פרגה ודר' מיכאל איזנשטין
יו"ר המושב :אברהם ורשבסקי ודר' אלכס לנדאו
14:45 – 14:15
14:45 – 14:15
הסמכת תהליכים ובצוע בדיקות לצנרת תת ימית
בטיחות בריתוך היבט משפטי
על פי דרישות DNV
מרצה:רוני שדה-משפטן עצמאי
מרצה :עמיחי פסח ,חברת מורקס 71
15:15 – 14:45
15:15 – 14:45
בקרת איכות בקבלת חומרים
Robotic Welding with Fronius
מרצה:חיים טימור  -עצמאי
מרצהA. Leithenmair - Fronius International GmbH :
15:45 – 15:15
The effect of thermodynamic activity of Ti on the
15:45 – 15:15
ריתוך מסילות עגורנים ומסילות רכבת בשיטת E.W.P
wetting of the CaF2 substrate by noble metals-Ti alloys
מרצה:שלמה אייזנברג – חברת אי-שר מטלורגיה
מרצהM. Lomberg, N. Froumin, S. Barzilai, :
M. Aizenstein, N. Frage
16:15 – 15:45
16:15 – 15:45
The wetting behavior of thermodynamically stable
הרכבה וריתוך גשר המיתרים בירושלים
oxides exposed to liquid Cu alloyed by Al and Ti
מרצה :נתן פרישמן -כור פרוייקטים
מרצהM. Aizenstein, N. Froumin, S. Barzilai, N. Frage :
16:45 – 16:15
16:45 – 16:15
חקר השוואתי של הדבקת פלטות  Ti-6Al-4Vבתנאים שונים
ציפוי  PVCחדשני לטיפול בבעיות קורוזיה
מרצה :א .מירייב ,ע .תובל ,נ .פרומין ,נ .פרגה
המרצה :פליקס לרנר-חברת י .מנדלסון
 16:45מושב נעילה והגרלת רתכת אלקטרונית מתנת חברת קבוצת זיקה בע"מ

סמינר

ריתוך
פלב"ם

סמינר

ריתוך
פלב"ם

לשכת המהנדסים ,האדריכלים והאקדמאים במקצועות
הטכנולוגיים בישראל )ע"ר(  -אגודת מהנדסי מכונות ISME -

סמינר בנושא פלב"ם )נירוסטה( ונגזרותיו
מרכז :יצחק נוימן

מרצה

נושא
 12:15-11:15מבוא ,מטלורגיה של פלב"ם )נירוסטה(,סוגי פלב"ם

יצחק נוימן

 13:15-12:15תהליכי ריתוך פלב"ם  -אלקטרודה מצופה-מיג-טיג

יצחק נוימן

 14:15 - 13:15ארוחת צהרים
 15:15-14:15גזים וציוד לריתוך מוגן בגז של פלב"ם

שמעון אדס – יצחק נוימן

 16:00-15:15היבטים מעשיים ופגמים בריתוך פלב"ם

חיים דאון

 16:45-16:00פנל קצר ,סיכום והשלמות-בהשתתפות כל המרצים

 – 16:45השתתפות במושב הנעילה והגרלת מתנות הכינוס

חברי הוועדה הלאומית לריתוך :






















אדס שמעון – מהנדס ריתוך ,עצמאי
בלינקו אליעזר – חברת החשמל
בן אריה אלי – מהנדס ריתוך ,עצמאי
בן דיין ז'קי – דיינסון שקד
בר יוסף אמנון – אמנון שירותי הנדסה בטיחות וריתוך
דאון חיים – מפקח ריתוך מוסמך ,עצמאי
ורשבסקי אברהם – חברת החשמל
יוסף אלי – מקורות
ירון שרגא – מהנדס ריתוך עצמאי
כהן גברי – קמ"ג ,יו"ר הוועדה הלאומית לריתוך
נאמן אריה – מכון התקנים הישראלי
נוימן יצחק – חברת החשמל
עמית ניצן – מתכת בא"ש
עציץ עדי – מכון התקנים הישראלי
פייגין אלימלך – עצמאי
פיירמן יוסף – פז-ארק
פסח יוסף – מורקס 71
פסח עמיחי – מורקס 71
שואף יוסי – גבי שואף
שטרן עדין – אוניברסיטת בן גוריון בנגב
תובל ערן – צה"ל

