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NAPL gyorsított visszanyerése forrászónákból 
CO2-dal szuperszaturált víz injektálásával 

 
 

A szuperszaturált víz injektálás (Supersaturated Water Injection 

(SWI)) hatékony NAPL (Non-Aqueous Phase Liquid) visszanye-

rési technológia. A széndioxiddal (CO2) szuperszaturált víznek a 

felszín alá való injektálása a CO2 buborékoknak az injektálási 

pont és annak távolabbi környezetében való nukleációját ered-

ményezi. A szuperszaturált folyadéknak a porózus közegben 

való terjedésekor, a termodinamikai egyensúlyi állapothoz való 

visszatérés során, in situ gázfejlődés történik. A buborékok 

egyesülnek, és elpárologtatják a visszamaradó NAPL gócokat. 

Az SWI az alábbi előnyöket kínálja: 

 

 Csapdázódott és immobilis NAPL tömeg visszanyerését segítő rendszer, könnyű (LNAPL) és sű-
rű NAPL (DNAPL) típusú szennyezőkre 

 A CO2 sztrippeli az illékony NAPL komponenseket, így azok a telítetlen zónában befoghatók  

 Mobilizálja a vízadó képződményben csapdázódott folyékony NAPL tömeget 
 

A jobboldali ábra a CO2 SWI technológia koncepcionális modelljét 

illusztrálja. Emelkedésük során, a CO2 buborékok érintkeznek a 

szénhidrogénnel, és azok elpárolgását okozzák. A talajvíz és a 

talajgázok (a CO2 és az elpárolgott szénhidrogén) visszanyerő 

kutakból termelhetők ki. Az SWI technológia a NAPL visszanyerés 

gyorsítására fókuszál, és konvencionális kitermelési technológiák-

kal (pl. szivattyúzás, többfázisú extrakció, SVE) együtt alkalmaz-

ható. 

 

Az SWI az inVentures Technologies gPRO® rendszerét használja 

az injektálandó víz CO2-dal való szuperszaturálására. A CO2 gáz a 

felszínalatti nyomásnál nagyobb nyomáson oldódik be a vízbe. Az 

injektálást követően, a széndioxiddal dúsított víz elhagyja az injektáló kutat, és a CO2 gáz felszabadulása 

következtében kezelési zóna jön létre. A felhajtó erő hatására, a diszkrét CO2 gáztérfogatok növekedni 

és emelkedni kezdenek.  Az olaj középes nedvesedési képessége miatt, az olaj egy része kapcsolatban 

marad a vele érintkező gázzal, és mobilizálódik.  Ennek eredményeként, ez a NAPL tömeg konvencioná-

lis módszerekkel visszanyerhető. Az illékony NAPL, mint pl. a szabad fázisú kőolajszármazékok és a 
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Pórus-szintű közvetlen párolgás 

 
 

Az ábra egy CO2 buboréknak az injektált szuperszaturált gázfázis-
ból való tömegátvitel hatására való növekedését illusztrálja. A 
buborékkal való érintkezés során, a NAPL spontán eloszlik a 

vízben, és az illékony NAPL komponens a buborékba partícionál. 

 

 

 

klórozott szénhidrogének, az SWI folyamat során a gázfázisba partícionálnak, és felfelé mobilizálódnak, 

a gázok pedig visszanyerhetők. 

 

A visszamaradó NAPL mobilizálásban az SWI 

hatékonyabb, mint az “air sparging”, mert a 

gáztelítettség in situ alakul ki, ami nagyobb 

makroszkopikus eltávolítási hatékonyságot 

eredményez. A gázfázisú CO2 akkor válik 

mobilissá, amikor a gáztelítettség eléri a kb. 

12%-ot, azaz csak ekkor indul meg az advektív 

gázáramlás. Jelentős horizontális, és ennélfog-

va egyenletes gázfázis eloszlás alakul tehát ki, 

még a növekvő gáznyaláboknak a felhajtó erő 

hatására való felfelé mobilizálódásának kezde-

te előtt. A gázmobilizálódást a gáznyalábok fragmentációja és töredezése kíséri, ami megakadályozza a 

gázfázis ujjasodását, és stabilizálja a kiszorítást. 

 

Rólunk 
 

Mi történt volna, ha leragadunk az először megismert technológiák alkalmazásánál? 

Soha nem jutottunk volna el oda, ahol ma vagyunk. 

 
Innovatív, fenntartható zöld technológiákat fejlesztünk és forgalmazunk. A Tersus Environmental globális 

eladás menedzsment és marketingszolgáltatásokat nyújt az inVentures Technologies szabadalmaztatott 

Gas inFusion technológiáján alapuló, teljes talajvíz kármentesítési termékcsaládjához. A technológia 

szuperszaturált oldott gázkoncentrációk létrehozását teszi lehetővé folyadékokban. 
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