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הזמנה ליום עיון בנושא:

תכנון מערכי שאיבת דלק ממי תהום
היבטים תיאורטיים ומעשיים
במדינת ישראל נמצא דלק כפאזה חופשית ב  30% -מהאתרים המזוהמים שנחקרו .הערכת התפרסות
ושיקום של דלק חופשי מהווה אתגר גדול באתרים אלו .ביום העיון תינתן סקירה תיאורטית ויישומית על
התנהגות דלק חופשי בתת הקרקע ובמי תהום והאמצעים הקיימים לסילוקו היעיל .ליום העיון הוזמן Dr Don
 Lundyשהנו מומחה בעל  25שנות ניסיון בתחום של הערכה וסילוק של דלק חופשי בתת הקרקע ,כתב
מספר רב של מאמרים ופרוטוקולים טכניים בתחום וסייע בכתיבת ה )API Interactive LNAPL Guide (2004

יום העיון יתקיים ביום שני 16.5.11 ,
ב אולם נופים ,מוזיאון ארץ ישראל  ,רח' חיים לבנון  , 2רמת -אביב

תוכנית:
8:30

התכנסות וכיבוד קל

9:00

דברי פתיחה – מר יוסי אריה  ,מנכ"ל המכון הישראלי לאנרגיה ולסביבה

9:10

תמונת מצב של מצאי עדשות דלק במי תה ום בארץ ונקיטת פעולות לסילוקם
מר גיא רשף  ,רשות המים

9:40

Fundamentals of multiphase fluid behavior in porous and fractured media, Field
and lab methods for characterizing the distribution, Volume, mobility, and
recoverability of LNAPL.
Dr Don Lundy, Groundwater & Environmental Services Inc.

10:40

סילוק דלק באמצעות סקימר– מר אמיר רנצר  ,חברת  TOP-ONטכנולוגיות

11:10

הפסקה וכיבוד קל

11:30

תכנון מערך שאיבת דלק בבסיס חצור – ד"ר א מיר פסטר  ,חברת LDD

12:00

סילוק דלק באמצעות משאבה כפולה – ד"ר צלי פולישוק

12:30

סילוק דלק באמצעות שאיבה ישירה – מר הראל ראוך  ,חברת לודן

13:00

הפסקה וארוחה קלה

13:30

Review of site-specific remedial technologies for the recovery of LNAPL, and Trend in
regulatory LNAPL policies changes that are based on recoverability and environmental
risks.
Dr Don Lundy, Groundwater & Environmental Services Inc.

14:30

סילוק דלק בשיטת  – SVE & ASמר ביל זבירן  ,חברת אדמה

15:00

סיום.
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טופס הרשמה והתחייבות ליום עיון:
תכנון מערכי שאיבת דל ק ממי תהום – היבטים תיאורטיים ומעשיים
שיתקיים ב 16 -במאי 2011

לכבוד
בית הספר למדעי הנפט והאנרגיה
רח' חיים לבנון  , 26ת.ד17081 .
תל -אביב 61170
טלפון03-6414271 :
פקס03-6427033 :

שם פרטי:
שם משפחה:
חברה:
כתובת:
טלפון:
נייד:
פקס:
דוא"ל:

אופן התשלום:
ישולם בהמחאה :לפקודת "בית הספר למדעי הנפט והאנרגיה" ,ת.ד ,17081 .ת"א .61170
בהעברה בנקאית :לחשבון מס'  ,701500/85סניף )אינשטיין(  ,833 -בנק לאומי.
במזומן.

