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ΠΕΡΙΛΗΨΗ
Οι διεργασίες ροής πολλών φάσεων, οι οποίες λαμβάνουν χώρα κατά την ανάκτηση πετρελαίου, την
αποθήκευση CO2 ή φυσικού αερίου σε υπόγειους ταμιευτήρες, κατά την παραγωγή και τη χρήση
γεωθερμικής ενέργειας, τη διήθηση μέσω μεμβρανών κ.α. συνοδεύονται από ανεπιθύμητα φαινόμενα
καταβύθισης αλάτων εντός των πόρων, στις επιφάνειες των πετρωμάτων ή άλλων πορωδών υλικών
καθιστώντας τις διεργασίες λιγότερο αποδοτικές. Οι διεργασίες αυτές εξαρτώνται από την μορφολογία και
τη δομή του πορώδους μέσου, τη διαβροχή της επιφάνειας, το λόγο των ιξωδών των ρευστών κ.α.[1}. Καθώς
οι αποθέσεις αδιάλυτων αλάτων μπορούν να μειώσουν την τοπική διαπερατότητα των πετρωμάτων και να
οδηγήσουν στο φράξιμο των σωλήνων[2], οι μέθοδοι που χρησιμοποιούνται για την απομάκρυνση των
αλάτων είναι αρκετά δαπανηρές. Οι κύριοι παράμετροι που μελετούνται κατά την καταβύθιση αλάτων είναι
το pH, η θερμοκρασία, η παρουσία ή η απουσία ξένης ουσίας και η επίδρασή της στην καταβύθιση
αλάτων[3]. Προηγούμενες εργασίες έδειξαν πως η παρουσία οργανικής φάσης μη αναμίξιμης με την υδατική
φάση, επιταχύνει την ανάπτυξη των κρυστάλλων ανθρακικού ασβεστίου ενώ παράλληλα ανάλογα με το
βαθμό υπερκορεσμού αναπτύσσονται διαφορετικές μορφές αλάτων ανθρακικού ασβεστίου όπως
βατερίτης, αραγωνίτης[4]. Στην παρούσα εργασία μελετάται η επιτόπου καταβύθιση και η κρυσταλλική
ανάπτυξη ανθρακικού ασβεστίου σε πορώδη μέσα διαφορετικής διαβροχής μέσω μικροροϊκής
προσέγγισης. Η κρυσταλλική ανάπτυξη του ανθρακικού ασβεστίου πραγματοποιήθηκε απουσία αλλά και
παρουσία ελαϊκής φάσης μέσω ανάμιξης υπέρκορων διαλυμάτων σε υδρόφοβα και υδρόφιλα
μικροκανάλια.
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