
TĪRĪŠANA NO NAFTAS PRODUKTIEM
UN AUGSNES MELIORĀCIJA

Pētījumu un ražošanas uzņēmuma “EKONAD” 
piedāvātais pasākumu komplekss sastāv no 
vairākiem darba posmiem: naftas produktu 
rafinēšana un satricināto un piesārņoto zemju 
produktivitātes un nacionālās ekonomiskās 
vērtības atjaunošana, kā arī vides apstākļu 
uzlabošana atbilstoši sabiedrības un uzņēmumu 
interesēm.

Integrētā biotehnoloģija ietver šādu 
mikrobioloģisko metožu izmantošanu: baktēriju 
sorbenta “Econadin” ieviešana, naftas produktu 
baktēriju-superduktoru biomasa, aborigēnu eļļu 
oksidējošās mikrofloras attīstības stimulēšana.

Tīrīšana no naftas produktiem tiek veikta saskaņā 
ar speciālistu izstrādātajiem “Metodiskajiem 
ieteikumiem par naftas piesārņoto zemju 
sanācijas biotehnoloģisko metožu izmantošanu”. 
AES “ECONAD” un saskaņota ar Vides 
aizsardzības ministriju un Valsts zemes resursu 
komiteju.

Bioloģiskā produkta “Econadine” un 
“econadine” biotehnoloģiju unikālās 
īpašības nodrošina iespēju bioremediācijai 
bez augsnes noņemšanas tieši 
piesārņojuma vietā, kas ievērojami 
samazina procesa izmaksas.

Naftas ogļūdeņraži ir vieni no visplašāk 
izplatītajiem vides un it īpaši augsnes 
piesārņotājiem naftas ieguves, pārkraušanas, 
pārstrādes un ražošanas jomās, kur jēlnaftu vai 
naftas produktus izmanto kā izejvielas.

Augsnes piesārņojums rada ievērojamu 
kaitējumu videi un ekonomikai: samazinās 
lauksaimniecības kultūru raža, samazinās meža 
resursu produktivitāte, tiek zaudētas lielas 
platības no ekonomiskās zemes izmantošanas 
un pasliktinās vides sanitārais stāvoklis.
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AES “Econad” veikto darbu saraksts:
1. Dalība objekta visaptverošā apsekojumā.

2. Augsnes naftas piesārņojuma novēršanas projekta izstrāde un tā apstiprināšana. Biotehnoloģisko 
priekšlikumu nodošana augsnes attīrīšanai.

3. Kontrole pār darbu visā projekta laikā. Ķīmisko, bakterioloģisko, fitotoksisko, augsnes un citu 
analīžu veikšana visā darba laikā.

4. Nodrošinot baktēriju preparātu “Econadin” un šķidru baktēriju kultūru, kas iznīcina naftas 
produktus.

Šo darbu izmaksas nosaka tāme, saņemot īpašu darba uzdevumu.

Atsevišķi tiek apspriesti jautājumi par tehnisko līdzekļu nodrošināšanu, darbaspēku augsnes 
apstrādei utt.

Zāļu izmaksas ir apspriežamas.

Mūsu speciālisti vienmēr ir gatavi sniegt padomus un doties uz vietni, lai novērtētu situāciju un 
izstrādātu optimālākos problēmas risināšanas veidus
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