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

הוועדה הלאומית לריתוך

הכינוס הלאומי לריתוך 2009
יתקיים ביום שלישי  13 ,בינואר 2009
במלון "השרון" ,רח' רמות ים  ,5הרצליה

 09:00 – 08:00התכנסות והרשמה
 09:20 – 09:00מושב פתיחה  -יו"ר לשכת המהנדסים  :מר יצחק רז
יו"ר אגודת מכונות לשכת המהנדסים :מר עמנואל ליבן
יו"ר הוועדה הלאומית ריתוך לשכת המהנדסים  :מר גברי כהן
יו"ר הכינוס  :יורם אייזנברג
 – 10:00-09:20היתרונות בחיתוך ממוחשב CNC
מרצה אורח מגרמניהREYMOND HODGKINSON - MESSER - CUTTING SYSTEMS :

 – 10:45-10:00הפסקת קפה

 – 13:15 – 10:45מושב בוקר
מושב מעשי
יו"ר המושב :אריה נאמן ועמי אברבאנל -מכון התקנים

מושב עיוני
יו"ר המושב :ע .שטרן/ג .כהן

 11 :15 - 10:45אחריות ובטיחות בעבודות ריתוך
המרצה :עו"ד יהודה קאופמן-התאחדות התעשיינים

 11:15 - 10:45חיבור חומרים קרמיים-הרצאת אורח
המרצה :דר' א .יחזקאל ,ארה'ב

 11:45 - 11:15חשיבות השימוש בבולמי להבה
המרצה :מיכאל מאיר-חברת רודולף מאיר בע"מ

 11:45 - 11:15ננוקשיות בהלחמות נטולות עופרת-
המרצים :י.רוזנטל ,ס.כהן ,ד.אליעזר ,ע.שטרן

 12:15 - 11:45ריתוכים תת ימיים
המרצה :שלמה אייזנברג-חברת אי-שר מטלורגיה

12:15 – 11:45
Wave Formation Mechanism In Magnetic Pulse
Welding
המרצים :ע.בן ארצי ,ע.שטרן ,נ.פרגה ,ו.שריבמן

12:45 – 12:15
 12:45 - 12:15חיתוך צורתי של צינורות מקובעים
Friction Stir Spot Welding of Automotive Steels
המרצה :עמי קרוננברג-אורביטל רובוטיקס בע"מ
המרצים :כ.פלדמן ,ע.שטרן ,ג.כהן ,ע.שר
 13:15 - 12:45ניהול בטיחות בפרויקטים דוגמת מנהרת
Wetting of Thermodynamically 13:15 - 12:45
הכרמל
Stable Oxide by Liquid Metals
המרצה :דוד גבריאלוב-שלהבת מערכות מידע
המרצים :ה.נגר ,ש.ברזילי ,נ.פרומין ,נ.פרגה-אב"ג
 14:15 – 13:15ארוחת צהריים

סמינר

הלחמה
קשה
הלחמה
רכה

 – 16:45 – 14:15מושב צהריים
מושב מעשי
יו"ר המושב  :אלכס לכיש -חברת אורמת טורבינות
 14:45 - 14:15השימוש באינדוקציה בהלחמות תעשייתיות
המרצה :אלימלך פייגין-יועץ ריתוך פרטי

מושב עיוני
יו"ר המושב :נ .פרגה/א .לנדאו

סמינר

 14:45 – 14:15איפיון מיקרומבנה בריתוך הסטאלוי,
המרצים :א.לנדאו ,י.דהן-אב"ג

 15:15 - 14:45ציפוי קשה בריתוך
המרצים  :עמי אשכנזי-חברת א.מ.לאחזקה
.Wolfgang K, Export manger, VAUTID GmbH
Salchow
 15:45 - 15:15חידושים וחדשנות בריתוך
המרצה :ניצן עמית-חברת מבש בע"מ
16:15 – 15:45
יישומי רובוטיקה בריתוך
מרצה ירון מרדכי-חברת יאסקווה

 15:15 – 14:45חישוב ומדידת מאמצים בנתך טיטניום
)  ( Ti-Al-Vמרותך.
המרצים :מ.סנטו ,י.דהן ,י.שריאל ,י.יוסיבש-אב"ג
 15:45 – 15:15כשל מחבר ריתוך בצינור פלב'ם 304
להעברת נוזלים
המרצים :ג.שמש ,ד.פישמן-ח"א
 16:15 – 15:45חקר קריטריוני כשל בהיבט דליפה
עבור תבניות  HIPמרותכות
המרצים :ט.בר כהני ,י.חיים ,ע.שטרן

 16:45 – 16:15מושב נעילה והגרלת רתכת אלקטרונית מתנת חברת סקופ בע"מ

הלחמה
קשה
הלחמה
רכה

תוכנית הסמינר :
* מוגבל ל 25 -משתתפים בלבד; נא לשים לב לעלות הנוספת
מרצה
יו"ר הסמינר ליאת שואף-גומבו
נושא ההרצאות
אלימלך פייגין
 12:30-11:45אביזרי הלחמה ,וגלילי גזים שונים
אלימלך פייגין

 13:15-12:30סוגים של הלחמות
14:15 - 13:15

ארוחת צהרים

 15:00-14:15בטיחות בהלחמה

אמנון בר יוסף

 15:45-15:00טכניקה וביצוע של הלחמות

שמעון אדס

שמעון אדס
 16:15-15:45דרישות איכות,ואיך להתגבר על בעיות ופגמים בהלחמות
 – 16:45 - 16:15השתתפות במושב הנעילה והגרלת מתנת הכינוס

דמי השתתפות
)כולל תיק משתתף ,ספר כינוס ,ארוחת צהריים וכיבוד(:
עבור משתתף שאינו חבר לשכה₪ 550 :
₪ 410
לחבר לשכה:
₪ 370
לחבר מועדון הזהב:
₪ 330
לחבר מועדון פלטינה:
רצוי להירשם מראש
₪ 125
תוספת השתתפות בסמינר:
)כולל חוברת הדרכה ותעודת השתתפות(
מספר המקומות בסמינר מוגבל
₪ 1700
תצוגה מסחרית:

תצוגה מסחרית

איקא מעבדות בע"מ
א.א.א.טסה בע"מ
אוניוולד בע"מ
קבוצת זיקה בע"מ
מטאלכל בע"מ
מידל איסט מטלס בע"מ
מם בית בע"מ
סקופ בע"מ
פז ארק ריתוך בע"מ
שלהבת מערכות מידע
יאסקווה אירופה טכנולוגיות בע"מ

לפי סעיף )3ב( לתקנות ארגון הפקוח על העבודה )ממונים על הבטיחות( התשנ"ו –  ,1996משרד התעשייה ,המסחר
והתעסוקה – אגף הפיקוח על העבודה מכיר בכנס זה כ– 1יום השתלמות המוכרת עבור ממונים על הבטיחות.
פרטים והרשמה :לשכת המהנדסים ,האדריכלים יונתן אורון – מנהל אגודת מכונות  -ת"ד  ,6429תל-אביב 61063
דואר-אלקטרוני )ד"א( amir@aeai.org.il :טלפון (03) 524 0274 :בשלוחה  5פקסימיליה.(03) 5275346 :
קרן ידע :זכאי קרן ידע הנדסי אקדמי יוכלו לקבל מלגה בהתאם לקריטריונים של הקרן .פרטים נוספים בטלפון 03 - 5227919
ביטולים:ניתן לבטל השתתפות בכינוס בכתב בלבד עד ליום ראשון  4בינואר  2009ללא חיוב .לאחר מועד זה הנרשם יחויב במלוא
דמי ההשתתפות.
טופס הרשמה – אנא הבטיחו מקומכם בהקדם ולא יאוחר מיום 1/1/09
לכבוד :לשכת המהנדסים ,האדריכלים והאקדמאים במקצועות הטכנולוגים בישראל )ע"ר(
נא לרשום אותי לכינוס הלאומי לריתוך  2009שיתקיים ב 13בינואר 2009
לכינוס ולסמינר)בתוספת תשלום(
לכינוס,
שם משפחה _______________________ :שם פרטי _________________________:מ"ז|__|___|___|___|___|___|___|___|__|:
מקום עבודה_______________________________________________________________________________________:
כתובת ____________________________________________ ישוב ____________________:מיקוד|___|___|___|___|___|:
טלפון __________________________:טלפון נייד _________________________:פקס_____________________________:
ד"א_____________________________________________________________________________________________:
חתימה_______________________________________:

תאריך___________________________________:
*מצב המחאה ע"ס  ____________ :לפקודת לשכת המהנדסים והאדריכלים.
*מצב טופס התחייבות לתשלום חתום ע"י החברה

נא לחייב את כרטיס האשראי מסוג :

□ ויזה

□ ישראכרט

□ אמריקן אקספרס

□ דיינרס קלאב.

בסך של  _____________ :ש"ח .שם בעל הכרטיס  ______________ :ת.ז|___|___|___|___|___|___|___|___|___|.
מס' כרטיס|___|___|___|___| |___|___|___|___| |___|___|___|___| |___|___|___|___| :

תוקף הכרטיס |___|___/___|___| :

המחאות יש לרשום לפקודת :לשכת המהנדסים והאדריכלים .נא העבר התשלום מבעוד מועד ללשכת המהנדסים.

