
 

      

   

 סילון וטורבינות גז במנועי השניים עשר עיוןהיום 
אודיטוריום באטלר, בניין פורשהיימר, מוסד נאמן  ,(3011/ – 0011) 11/7////3, ד"עתש ד' כסלויום ה', 

 טכניון, חיפה(, 161)בניין מס' 
 

הפעילות בתחומי ההנדסה השייכים לתחום גז. , אנו מתכננים לקיים את יום העיון במנועי סילון וטורבינות שנים קודמותהשנה, כב

בעזרת טורבינות גז בארץ . פרויקטים חדשים במימון משרד הביטחון, יצור החשמל ארץ משנה לשנהההנעה הסילונית מתרחבת ב

מהווים  א"בתעתחזוקה שותפת ותכנון עתידי של מנועי סילון בובעיות הנוגעות וגופים פרטיים ע"י חברת החשמל ומחזורים משולבים 

חלקי חילוף שונים, של וסדרתי מנועים של יצור  שוטפתפרויקטים רבים בנושא. כל זאת בנוסף לפעילות הלכח מניע לפתוחים ו

על, תע"א, מנועי בית -אלחיל הים, ח"א, מפא"ת, גופים עוסקים בארץ באופן פעיל ושוטף בתחום זה ובהם  מספר רב של תחזוקה ועוד.

 .רבים אחרים הטכניון ועוד, טכנולוגיות להבים, RJETו  בקר הנדסהחברת החשמל, אורמת, תע"ש, שמש, רפא"ל,  

 םיימקצוע יםמפגשאת המשך קיומם של ופרוייקטים חדשים המתנהלים בארץ מצדיקים  חידושים טכנולוגייםהנדסיים, שיפורים 

שהתקיימו עד עתה  הקודמים ימי העיון עשרתב פעולה. פילעידוד שיתו פוריהקרקע מהווים החלפת מידע וו להפריה הדדית יםמיועדה

, בארץ ובחו"ל הוצגו עבודות מהתעשיות השונותו הסילונית מאה מהנדסים ומדענים מתחום ההנעהלמעלנ מכל פעם בהתכנסו ונפגשו 

 . להערכת המשתתפים, ימי העיון הוגדרו כמוצלחים והסתיימו עם טעם של עוד... .ממשהב"ט ומהאקדמיה

אמור יום העיון  ,ע"י מרצים אורחים מהארץ ומחו"ל. בנוסף בנושאים נבחרים,מוזמנות הרצאות מבוא  סדרת לכלויום העיון הקרוב י

וע"פ דרישה גם סיורים  דיון פתוח, אוניברסיטאות בארץבמכונים ובהצגות קצרות על הפעילויות השונות במפעלים, גם כלול ל

ביום  שים מקצועיים, החלפת דעות והצגת דגמים ומוצרים ע"י חברות שונות.למפג במעבדות הפקולטה. כמו כן, זו תהיה הזדמנות טובה

מכונות, -לדון בכל תחומי הטכנולוגיה הרלוונטיים למנועי סילון וטורבינות גז, כולל אווירודינמיקה של טורבו תנתן אפשרותהעיון 

עדיפות מחזורי פעולה משולבים של טורבינות גז ועוד. , חומרים, תהליכי ייצור ותחזוקה, בקרהוסימולציות  ,דינמיקהושריפה, מבנה 

 אתר:עמוד השער של הימי עיון קודמים ניתן לראות בעשרת מצגות מ תינתן לנושאי פעילות ועניין בארץ.

lab.technion.ac.il-engine-jet 

ארוחת  יםכוללההרשמה דמי ) 31/2/101לאחר ₪  150 -ו₪  001 הוא 3101בספטמבר  1-לפני ה, הרשמה מוקדמתב המחיר למשתתף

)ללא ארוחת  חינם הינה הרשמה לכינוסה)תואר ראשון ולימודי מוסמכים( ב"משרה מלאה" צהריים וחוברות תקצירים(. לסטודנטים 

הרשם גם , לכתובת הרשומה מטה. במקרים מיוחדים, ניתן להטכניון" את התשלום לכינוס, יש לשלוח מראש בצ'ק עבור " .(צהריים

בחודש  1ביום הכינוס. חברות השולחות מספר נציגים, והמעוניינות בתעריף המוזל, מתבקשות גם כן להסדיר את התשלום עד ליום ה 

 .1013ספטמבר 

רמה מקצועית נאותה של כל  עליושם דגש מיוחד . 1/02/1013לשלוח תקציר לא יאוחר מ  מתבקשיםהמעונינים להציג עבודה 

בנוסף יש באחריות המציג!(. הינו מתאימים הביטחון הס, באתר הכנס )אישור גורמי גות תפורסמנה, לאחר הכנכל המצ המצגות.

 .30/02/1013על הצגת מאמרים בכינוס ישלחו למרצים עד  יםלשם כך נא ליצור קשר עם הח"מ. אישורואפשרות להציג חומר פרסומי 

 נינים להשתתף בכנס.מעוכרלבנטים והנא הפיצו מכתב זה לכל הגורמים הנראים לכם 

לפי הכתובת , 01/02/1013 -, לפני הדואר אלקטרוניאו ב פקסבבדואר, המצ"ב את הספח  מתבקשים לשלוחהמעונינים להשתתף 

 .הרשומה מטה

  כה,בבר                                                              

 ,  יו"ר הכינוסישעיהו לוי סורפרופ                                                      
 

 

 e-mail: levyy@aerodyne.technion.ac.il ישעיהו לוי סורפרופלכבוד:      
  ראש המעבדה למנועי סילון וטורבינות
00-9111200פקס:   00-9123908  :טל 31000קריית הטכניון, חיפה , הפקולטה להנדסת אוירונוטיקה וחלל  

 ………………………………:  כתובת………………….……………… :: חברה    …………………………… :מאת
 ……………………………………… :פקס ………………………… טלפון נייד:………………………… : פוןטל

……………………………………………………………… :e-mail            
 בכנס, אני מעוניין להשתתף 

 דמי השתתפות.  בעבור הטכניון"לפקודת "( 301.02.101עד  –מוקדמת  בזמן הרשמה)ש"ח  001צ"ב המחאה ע"ס מ 
  דמי השתתפות.  בעבור הטכניון"לפקודת "  (301.02.101 )לאחרש"ח  150מצ"ב המחאה ע"ס  

  .ארשם ביום הכנס 
 ………………………………………………………נושא ההרצאה:   -דקות(  10 -)כ אני מעוניין להציג נושא         
  ……………………………………………………………………………… אני ממליץ ליצור קשר גם עם:         

 המעבדה למנועי סילון וטורבינות גז
 הפקולטה להנדסת אוירונוטיקה וחלל

חיפה ן,הטכניו   

 http://jet-engine-lab.technion.ac.il 
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