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בית הספר למדעי הנפט

:הזמנה להשתלמות בנושא

Understanding TPH
 ארה"ב, טקסס- Ram Group  סמנכ"ל, ד"ר אתול סלהוטרה:מרצה
 להערכת נזק סביבתי מפחממנים שמקורם במוצרי, מבוססת סיכון,ההשתלמות תעסוק במתודולוגיה
 רעילותם לסביבה ושיטות, פירוקם הביאולוגי, מנגנון התפשטותם בקרקע או מים.( TPH ) נפט
.מעבדתיות למדוד את ריכוזם
 מדינות בארה"ב5 -בנוסף תיסקר רגולציה רלוונטית ב
6.2.11 – ההשתלמות תתקיים ביום ראשון
 בית הספר למדעי הנפט והאנרגיה, ב אולם שרייבר
 אביב- רמת, 26 רח ' חיים לבנון
Program
8:15

Welcome, Agenda Overview and Introductions

8:30

Crude Oil and Refined Petroleum Products
•
•
•
•
•

9:30

Origin/classification/chemistry of Crude Oil
Distillation of crude oil
Common refining processes
Types of refined products
Composition of refined products including additives

Risk Based Methodologies for TPH
•
•
•
•

Whole product approach
Individual constituent approach
Fractionation and surrogate approach
National TPH Criteria Work Group

10:00

Break

10:30

Fate and Transport Properties
•
•
•
•

Solubility
Saturation vapor pressure
Henry’s law constant
Diffusion coefficients
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•
•

Organic carbon partition coefficients
Raoult’s law

12:00

Break

13:00

Toxicity Assessment
•
•
•

13:45

Individual constituents,
Fractions and surrogates
Product toxicity

Behaviour of Petroleum Products in the Environment
•
•
•
•
•

Biodegradation
Bioaccumulation of TPH
Weathering
Three phase equilibrium partition theory
Four phase equilibrium partition theory

14:30

Break

15:00

Laboratory Methods for Measuring TPH
•
•
•

16:00

TPH, TPH-GRO, TPH-DRO, TPH-ORO
Individual Constituents (BTEXN, PAHs)
Additives

Consideration of TPH in Five Regulatory Programs
•

17:00

בית הספר למדעי הנפט

Alabama, Missouri, Texas, California, New Mexico

ADJOURN FOR THE DAY

.₪ 700  לחברי מכון האנרגיה,₪ 1200 דמי השתתפות בסך
.מצ"ב טופס הרשמה

בית הספר למדעי הנפט
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טופס הרשמה והתחייבות להשתלמות בנו שא:
 TPHשתתקיים ב – 6.2.11
לכבוד
בית הספר למדעי הנפט והאנרגיה
רח ' חיים לבנון  , 26ת  .ד 17081 .
תל -אביב 611706
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'  ,85/701500סניף )אינשטיין(  ,833 -בנק לאומי.
במזומן.

