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ZAKŁAD TECHNOLOGII EKSPLOATACJI 
PŁYNÓW ZŁOŻOWYCH

Zakres działania:

• optymalizacja procesów wydobycia i przygotowania do transportu ropy i gazu;

• bioremediacja gruntów, odpadów wiertniczych i eksploatacyjnych zanieczyszczonych substancjami 
ropopochodnymi;

• rekultywacja terenów skażonych substancjami ropopochodnymi;

• opracowanie technologii oczyszczania ścieków eksploatacyjnych i wód złożowych z zanieczyszczeń 
ropopochodnych;

• badania i dobór inhibitorów parafi nowo-hydratowych oraz deemulgatorów stosowanych w procesach eksploatacji 
złóż węglowodorów;

• monitorowanie zmian zawartości związków siarki w podziemnych magazynach gazu i opracowanie koncepcji 
działań zapobiegających powstawaniu siarkowodoru w złożu;

• monitorowanie jakości gazu w sieciach przesyłowych;

• wykonywanie kart katalogowych oraz opracowanie opinii bezpieczeństwa użytkowania środków chemicznych 
stosowanych podczas zabiegów intensyfi kacyjnych i eksploatacyjnych w warunkach otworowych;

• analizy płynów złożowych, zanieczyszczeń gleby i ścieków, odpadów wiertniczych i eksploatacyjnych.
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