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כנס בינלאומי לנושא שימושים כימיים בגז טבעי יתקיים בת"א
מאת :מערכת תשתיות

פורסם ביום 18 :באפריל 2013

כנס בינלאומי ר ב משתתפים יתקיים בנושא השימושים הכימיים של ה גז הט בעי .הכנס יפתח את תערוכת ישראכם  2013שתתקיים ב-
 30באפריל .התערוכה והכנס יתקיימו בחסות משרד האנר גיה ,הח ברה הישראלית לכימיה והתאחדות התעשיינים .תחת הכותרת " גז
ט בעי הוא הר בה יותר מדלק זול" ,יתכנסו תחת קורת ג ג אחת אישים בעלי שם ממוסדות מחקר מו בילים בארה"ב ונצי גים של ח ברות
ענק ,הפעילות בתחומי האנר גיה ,התעשיות הפטרוכימיות ,תחליפי דלקים ,תח בורה ומשק ה גז הט בעי .בכנס יידונו הטכנולו גיות,
התחשי בים הכלכליים ,האת גרים ההנדסיים וניסיונן של מדינות אחרות בעולם בכל הקשור לתחום הר ב גוני והחשו ב הזה.
הכנס יפנה את תשומת הל ב הצי בורית לפוטנציאל הר ב ש גלום ב גז הט בעי כחומר גלם לעשרות מוצרים בעלי ערך מוסף ג בוה ,הן ליצוא
והן לשוק המקומי .במספר מדינות מתקדמות ,משתמשים כ בר היום ב גז הט בעי כחומר גלם לייצור דלקים סינתטיים "ירוקים" ,כ גון
מתאנול DME ,ודלקים נוזליים אחרים .מל בד דלקים ,ניתן לייצר מה גז הט בעי מונומרים לתעשיית הפלסטיקה ועוד.
מאר גני הכנס ישימו ד גש על תחליפי נפט לתח בורה .כך לדו גמא ,נצי ג ח ברת וולוו יצי ג את הנסיון שצ ברה הח ברה ב בניית משאיות
המונעות בדלק סינתטי מסו ג  .DMEנצי גי ח ברות הענק ,לינדה האירופאית ,קומפקט  ,GT L-ואקסון -מו ביל האמריקאיות ,יצי גו טכנולו גיות
חדשניות לניצול כימי של גז ט בעי ,שני חוקרים בעלי שם עולמי בתחום ,פרופסור רוי פריאנה ממכון המחקר סקריפס בפלוריה ופרופסור
סוריה פראקאש מהאוני ברסיטה של דרום קליפורניה יצי גו כימיה חדשנית בתחום.
בנוסף לאורחים מחו"ל תוצ ג המציאות בארץ ע"י דו ברים מישראל ,כ גון מלאכי אלפר ,מנכ"ל בית זיקוק אשדוד ,שאול צמח ,מנכ"ל משרד
האנר גיה והמים ,דר' גילי פורטונה ממוסד נאמן ,ביני זומר מח ברת נו בל אנר ג'י ,גיל דנקנר ,יו"ר הדירקטוריון של ח ברת דור כימיקלים,
אורי אדלשטיין מח ברת ה בונים ואריאלה בר גר מהמכון הישראלי לתכנון כלכלי .שני אישים בכירים מהתעשיה הפטרוכימית העולמית יצי גו
את הנסיון שנרכש בתחום ,בקפריסין ו בטרינידד -טו ב גו.
להרשמה לכנס ,לחצו כאן.

