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WYKORZYSTANIE ZJAWISKA HYDRATACJI GAZÓW
1.

WPROWADZENIE

Hydraty gazów (gazo-hydraty, hydraty klatkowe) s¹ to krystaliczne po³¹czenia miêdzymolekularne cz¹steczek gocia (substancji hydratotwórczej) uwiêzionych w pustych
przestrzeniach sieci krystalicznej wody, zwanej gospodarzem. Gazohydraty tworzy ponad
130 substancji, w tym wszystkie podstawowe sk³adniki gazu ziemnego. W przesz³oci hydraty gazów postrzegano, jako utrudnienie eksploatacyjne zwi¹zane z zawê¿aniem lub korkowaniem przekroju przep³ywu gazu lub cieczy, co dotyczy³o g³ównie przemys³u naftowo-gazowniczego. Hammerschmidt na pocz¹tku lat trzydziestych dwudziestego wieku odkry³,
i¿ hydraty gazu ziemnego nasyconego wod¹ s¹ przyczyn¹ zatykania siê rur gazoci¹gu.
Specyficzne w³aciwoci fizykochemiczne niestechiometrycznych hydratów [1, 3]
mo¿na wykorzystaæ do wielu zastosowañ. Wród propozycji technologicznych szerzej
omówiono magazynowanie i transport gazu ziemnego pod postaci¹ hydratów oraz separacjê i oczyszczanie sk³adników z mieszaniny poprzez stan hydratacji. Dyskutowano równie¿
mo¿liwoæ wykorzystania du¿ych naturalnych z³ó¿ hydratów metanu [4], jako potencjalnych róde³ metanu dla przemys³u energetycznego i chemicznego oraz zwi¹zanego z tym
zagro¿enia ekologicznego.
2.

W£ACIWOCI HYDRATÓW KLATKWYCH

Hydraty klatkowe (zwi¹zki inkluzyjne) powstaj¹ podczas krystalizacji z roztworów
lub w atmosferze gazów w wyniku uwiêzienia cz¹steczek gocia w sieci krystalicznej gospodarza, w tym przypadku wody. Rozró¿nia siê trzy typy strukturalne sieci krystalicznej
hydratów zwi¹zane z rozmiarami moleku³ gazów hydratotwórczych: I (sI), II (sII) i H (sH).
Hydraty typu sH wykryto dopiero w 1987 roku, co poszerzy³o zakres hydratacji do wêglowodorów ciek³ych, np. frakcji olejowej o rednicy w zakresie 0,71 nm < d < 0,92 nm.
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Warunkami koniecznymi do tworzenia gazohydratów jest obecnoæ wody, gazów hydratotwórczych, wysokiego cinienia i niskiej temperatury, a tak¿e odpowiednie wymiary
i kszta³t cz¹steczek gocia pasuj¹cy do klatek danego typu sieci krystalicznej. W okrelonych warunkach rodowiskowych pomocne s¹ równie¿ obce zarodki krystalizacji, sk³ad
chemiczny wody, dynamika przep³ywu substratów, dyfuzja, warunki wymiany masy i ciep³a, powierzchnia uk³adu i szereg innych czynników maj¹cych wp³yw na zjawisko hydratacji. Gaz formuj¹cy strukturê I (rys. 1) wraz ze wzrostem cinienia bêdzie formowa³ strukturê II a nastêpnie strukturê H. W zwi¹zku z ró¿n¹ wielkoci¹ klatek charakteryzuj¹c¹ poszczególne struktury, stopieñ wype³nienia ich przez cz¹steczki gazu zawiera siê pomiêdzy
5095%. Puste klatki hydratu zdarzaj¹ siê w strukturach I i II natomiast struktura H charakteryzuje siê wype³nieniem zarówno du¿ych jak i ma³ych klatek. Obecnoæ ma³ych cz¹steczek takich jak metan ma na celu stabilizowanie du¿ych heksagonalnych klatek sieci krystalicznej.

Rys. 1. Uwiêziona cz¹steczka metanu w klatce sieci krystalicznej wody

Hydraty nie s¹ zwi¹zkami chemicznymi i mo¿na je traktowaæ jako roztwór sta³y (roztwór gazów rozpuszczonych w krystalicznym ciele sta³ym utworzonym z wody), to oznacza, ¿e gdy hydraty tworz¹ siê albo dysocjuj¹, wi¹zania chemiczne wody i substancji hydratotwórczej nie s¹ nigdy naruszone. Cz¹steczka gazu wewn¹trz klatki (rys. 1) ma zadanie
stabilizuj¹ce sieæ krystaliczn¹ wody oddzia³uj¹c na ni¹ poprzez si³y miêdzycz¹steczkowe
van der Waalsa. St¹d te¿ tworzenie hydratów mo¿e zachodziæ w temperaturach znacznie
przekraczaj¹cych temperaturê krzepniêcia wody, tj. 0oC. Wszystkie trzy typy hydratów zawieraj¹ 85% wody, dlatego wygl¹dem i w³asnociami fizycznymi przypominaj¹ lód. Entalpia tworzenia hydratu gazów wiadczy o tym, ¿e pomiêdzy cz¹steczkami istniej¹ si³y odpowiedzialne za wi¹zanie wodorowe. Poza tym porównuj¹c wybrane w³aciwoci fizykochemiczne lodu i hydratu, mo¿na zauwa¿yæ, ¿e wartoci przenikalnoci cieplnej, sta³ej
dielektrycznej, izotermicznego modu³u Younga i prêdkoci dwiêku s¹ nieco ni¿sze ni¿ dla
kryszta³ów czystego lodu [5], co wiadczy o niezupe³nie krystalicznym charakterze substancji. Hydrat metanu w dotyku sprawia wra¿enie ciep³ego lodu.
3.

NATURALNE POK£ADY GAZOHYDRATÓW

Dotychczasowe informacje o wystêpowaniu gazohydratów pochodz¹ najczêciej z badañ geologicznych i geofizycznych prowadzonych w innym celu, np. morskie badania sej400

smiczne nowych stref uskokowych, czy badania elektromagnetyczne. Ich wystêpowanie
zwi¹zanie jest z obszarami wiecznej zmarzliny oraz sedymentami oceanicznymi. G³êbokoæ zalegania (200 m w obszarze arktycznym do nawet 5000 m na Atlantyku u wybrze¿y
USA) i temperatura wody zapewniaj¹ im termodynamiczn¹ stabilnoæ. Udokumentowane
zasoby metanu uwiêzionego w naturalnych pok³adach hydratów s¹ dwa razy wiêksze ni¿
zasoby wszystkich paliw kopalnianych i kopalnych na wiecie, w przeliczeniu na energiê.
Sporód wielu prac studialnych i oszacowañ tych zasobów, praca Sloana [5] podaje dane
dla obszarów zmarzliny od 1,4·1013 do 3,4·1016 m3, a dla sedymentów morskich od 3,1·1015
do 7,6·1018 m3. Lokalizacje naturalnych pok³adów hydratów metanu przedstawiono na rysunku 2.

Rys. 2. Rozmieszczenie zasobów hydratów
(stosownie do U.S. Naval Research Laboratory)

G³ówne problemy w opracowaniu technologii pozyskania gazohydratów ze róde³ naturalnych zwi¹zane s¹ z ich trudn¹ (g³êbok¹ i podwodn¹) lokalizacj¹, czêsto cienkimi i zamulonymi pok³adami o konsystencji b³ota z du¿¹ iloci¹ mu³u i wapienia oraz czu³oci¹ na
destabilizacjê z³o¿a oraz z nietrwa³oci¹ i siln¹ wybuchowoci¹, co mo¿e skutkowaæ katastrof¹ ekologiczn¹. Dotychczas nie zosta³a jeszcze technicznie opracowana ekonomiczna
i bezpieczna technologia eksploatacji z³ó¿ hydratowych, pomimo propozycji patentowych.
Wiele krajów takich jak USA, Japonia, Wielka Brytania, Norwegia, Indie oraz przedsiêbiorstwa miêdzynarodowe zainteresowane eksploatacj¹ gazohydratów opracowuj¹ w³asne
programy badawczo-rozwojowe w celu pozyskania uwiêzionego metanu w hydratach. Generalnie mo¿na wyró¿niæ dwa sposoby pozyskania hydratów:
1) wydobycie lodu hydratowego,
2) uwolnienie gazu uwiêzionego fizycznie w hydratach.
Pierwsza metoda ma znaczenie raczej teoretyczne, poniewa¿ specjalne urz¹dzenie
denne do zbierania hydratów z dna morskiego jest obecnie niewykonalne technologicznie.
Druga metoda wykorzystuje znane metody prewencyjne przemys³u naftowo-gazowniczego
daj¹ce nadziejê na zastosowanie jej w przysz³oci, czyli kontrolowana dysocjacja hydratu
w z³o¿u poprzez podniesienie temperatury z³o¿a (wt³aczanie do z³o¿a gor¹cej pary wodnej,
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ogrzewanie wysokooporowym przewodem elektrycznym lub zat³aczanie wysokoenergetycznych odpadów z paliwa j¹drowego), obni¿enie cinienia z³o¿owego (dekompresja strefy perforacji), stosowanie inhibitorów lub czynników ekstrakcyjnych zastêpuj¹cych wodê
i nastêpnie transport uwolnionego gazu na powierzchniê morza przez inny odwiert. Nastêpnym etapem bêdzie transport statkiem pozyskanego gazu w formie skroplonej, sprê¿onej,
w postaci czystego hydratu przeznaczonego do transportu w odpowiednich zbiornikach lub
katalityczny reforming metanu do wodoru i tlenku wêgla i dalej katalityczna synteza w ciek³e wêglowodory na statkach lub platformach wiertniczych. Rozwi¹zanie powy¿sze zwi¹zane jest ze strat¹ 35% energii hydratu. Z ekonomicznego punktu widzenia najwiêksze
mo¿liwoci ma zagospodarowanie morskich z³ó¿ hydratów w strefach uskokowych.
W ostatnich latach przeprowadzono liczne eksperymenty, pocz¹wszy od modeli komputerowych a¿ do próbnych odwiertów, pozyskuj¹c niezbêdne dane dotycz¹ce geologii ska³
okalaj¹cych pok³ady hydratów oraz samej fizyki z³o¿a hydratowego. Mimo du¿ego zaanga¿owania prace prowadzone w tej dziedzinie s¹ ci¹gle jeszcze pracami koncepcyjnymi, a zagro¿enia, jakie siê z tym wi¹¿¹ mocno ograniczaj¹ mo¿liwoci technologiczne.
Wystêpowanie gazohydratów w z³o¿ach naturalnych jest aspektem pozytywnym, jako
potencjalne ród³o ogromnych iloci metanu, ale jest to te¿ zagro¿enie ekologiczne. Metan
jest gazem cieplarnianym dwudziestokrotnie mocniejszym ni¿ dwutlenek wêgla, dlatego
niekontrolowana dysocjacja hydratu nagromadzonego pod powierzchni¹ akwenu wodnego
i na niej oraz wydzielenie metanu do atmosfery napêdzaj¹ efekt cieplarniany oraz umo¿liwiaj¹ wytwarzanie ogromnej iloci przegrzanej pary wodnej o bardzo wysokim cinieniu.
Po³¹czone efekty dysocjacji, ruchy osadów i ruchy wody bêd¹ce nastêpstwem ludzkiej
dzia³alnoci¹ w rejonie z³ó¿ hydratów (na przyk³ad prace wiertnicze) mog¹ doprowadziæ do
wyrzucenia gazu na powierzchniê morza, samozap³onu i eksplozji. Znane s¹ wyrwy w dnie
morskim Barentsa powsta³ych w wyniku wybuchowej dysocjacji hydratu. Scenariusz taki
mo¿e byæ zagro¿eniem morskich badañ sejsmicznych, prac wiertniczych, podwodnych instalacji wydobywczych, uk³adaniu ruroci¹gów i mo¿e zagra¿aæ statkom.
4.

WYKORZYSTANIE W£ACIWOCI HYDRATÓW

4.1. Metody prewencyjne w przemyle naftowo-gazowniczym
Pomimo ¿e znanych jest wiele technologii zapobiegaj¹cych tworzeniu siê hydratów
w gazoci¹gach przesy³owych, instalacjach kopalnianych oraz w odwiertach gazowych,
zdarzaj¹ siê jednak niekontrolowane zatrzymania przep³ywu gazu.
1)
2)
3)
4)

Do najczêciej spotykanych metod prewencyjnych nale¿¹:
osuszanie gazu do wartoci poni¿ej punktu rosy wody w zakresie temperatur eksploatacyjnych,
podwy¿szenie temperatury gazu powy¿ej krzywej hydratacji,
obni¿enie cinienia poni¿ej krzywej tworzenia siê hydratów w danej temperaturze,
stosowanie inhibitorów hydratacji.

Inhibitory ze wzglêdu na swoje dzia³anie dziel¹ siê na: inhibitory termodynamiczne obni¿aj¹ce temperaturê powstawania hydratów (najbardziej znane to metanol i glikole), inhibitory kinetyczne ograniczaj¹ce zarodkowanie oraz wzrost kryszta³ów hydratów w zakresie
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wy¿szego cinienia i ni¿szej temperatury, inhibitory dyspersyjne (inaczej dodatki antyaglomeracyjne) oddzia³ywuj¹ce na fazê wodn¹ w sposób zapobiegaj¹cy skupianiu siê hydratów.
Ponadto istnieje mnóstwo technologii bardziej lub mniej popularnych opieraj¹cych siê na optymalizacji warunków termodynamicznych przep³ywaj¹cego gazu tj. optymalizacja natê¿enia
przep³ywu w zale¿noci od temperatury gazu, stosowanie zwê¿ek d³awi¹cych w odwiertach
gazowych oraz ró¿ne techniki ogrzewania rur wydobywczych. Zagadnienia powy¿sze dotycz¹ce prewencji oraz usuwania hydratów z gazoci¹gów omówiono szerzej w pracach [6, 7].
4.2. Magazynowanie i transport gazu
Objêtoæ w³aciwa wody wzrasta o 2632% podczas przejcia w stan hydratu (9%
podczas zamiany w lód). Natomiast objêtoæ w³aciwa gazów podczas tworzenia hydratów
zmienia siê w tym samym czasie o kilka rzêdów wielkoci. W³aciwoci te pozwalaj¹ na
nowe metody magazynowania i transportu du¿ych objêtoci gazu w formie hydratu pod
niskim cinieniem oraz daj¹ mo¿liwoæ wytworzenia wysokiego cinienia bez stosowania
sprê¿arek. Obecnie du¿e nadzieje pok³ada siê w opracowaniu technologii transportu i magazynowania gazu ziemnego z uwagi na przewidywane niskie koszty inwestycyjne tej metody oraz na mo¿liwoci skalowania instalacji. Wielkoæ instalacji przygotowuj¹cej hydrat
zale¿eæ bêdzie od potrzeb i nie bêdzie ograniczona technicznie. Fakt ten jest tym bardziej
istotny, kiedy bierze siê pod uwagê ma³e nieekonomiczne z³o¿a gazu ziemnego daleko po³o¿one od systemu przesy³owego. Technologia ta daje mo¿liwoæ ulokowania instalacji do
produkcji hydratu metanu w kontenerze, co nadaje jej cechy mobilne i mo¿e byæ transportowana samochodem jak zosta³o to przedstawione na rysunku 3.

Rys. 3. Transporter ko³owy NGH

Magazynowanie i transport gazu ziemnego pod postaci¹ hydratów na statkach lub
w zbiornikach jest pomys³em nowym, za którym przemawiaj¹ warunki techniczne: ma³a
objêtoæ magazynowa, niskie cinienie i temperatura tu¿ poni¿ej 0oC. Magazynowanie
w postaci hydratów gazu ziemnego omija koniecznoæ kriogenicznego skraplania lub stosowanie wysokich cinieñ. Iloæ gazu ziemnego znajduj¹cego siê w 1 m3 hydratu przetransformowana na warunki normalne (273 K i 1 bar) wynosi rednio 160180 Nm3.
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Brane s¹ równie¿ dwie metody transportu i magazynowania:
1) podwy¿szone cinienie w dodatnich temperaturach,
2) pod cinieniem atmosferycznym w temperaturach nieznacznie poni¿ej 0°C.
Warunki operacji przedstawiono na rysunku 4. Ze wzglêdu na obszar metastabilnoci
tj. obszar zawarty pomiêdzy krzywymi dysocjacji i tworzenia (warunki przechowywania s¹
mniej wygórowane ni¿ warunki tworzenia), przewiduje siê produkcjê hydratu pod wy¿szym cinieniem w temperaturach dodatnich natomiast jego transport pod cinieniem atmosferycznym i w obni¿onej temperaturze jak na rysunku 4.

Rys. 4. Diagram fazowy z zaznaczonymi obszarami pT dogodnego transportu
i produkcji hydratów gazu ziemnego

Mo¿na wymieniæ równie¿ wady tej technologii, szczególnie bior¹c pod uwagê transport gazu w przeliczeniu na gêstoæ transportowanej energii (rys. 5) [8]. Nie dyskwalifikuje
to jednak tej metody, poniewa¿ pozosta³e czynniki takie jak: tania produkcja i przesy³ hydratów, niskie wymagania transportowe temperatury i cinienia, mo¿liwoæ ³atwej adaptacji
istniej¹cych statków do przewozu surowców itd. sprawiaj¹, ¿e rachunek ekonomiczny przemawia za stosowaniem powy¿szego rozwi¹zania.
Nie bez znaczenia jest równie¿ gaz zrzutowy bêd¹cy niskocinieniowym odpadem na
platformach wiertniczych pochodz¹cy z odgazowania ropy naftowej lub z innych procesów
technologicznych podczas wydobycia i oczyszczania gazu ziemnego. Okazuje siê, ¿e wykorzystuj¹c technologiê hydratow¹, gaz ten równie¿ mo¿e zostaæ ekonomicznie odzyskany
i dostarczony na rynek. Transport i magazynowanie gazu ziemnego wykorzystuj¹ce zjawisko hydratacji opisano obszernie w pracach [1, 2].
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Rys. 5. Gêstoæ energii w wybranych paliwach

4.3. Separacja sk³adników z mieszaniny gazowej
Porównywalne zaanga¿owanie badawcze jak w przypadku transportu gazu ziemnego
obserwuje siê w dziedzinie separacji wybranych sk³adników z mieszaniny gazowej [3].
Ró¿ne gazy i ciecze hydratotwórcze tworz¹ hydraty dla innych wartoci parametrów termodynamicznych, co pozwala na separacjê i wzbogacanie mieszanin. Cech¹, która z powodzeniem mo¿e byæ wykorzystana do rozdzielania substancji, jest selektywnoæ powstawania
hydratów. Du¿¹ selektywnoæ powstawania hydratów klatkowych mo¿na wykorzystaæ nawet do rozdzielania substancji o podobnych w³asnociach chemicznych, zazwyczaj substancji bliskowrz¹cych, kiedy standardowy proces oparty o równowagê fazow¹ ciecz-para
staje siê technologicznie trudny do wykonania. Ciê¿sze izotopy tej samej substancji hydratotwórczej tworz¹ hydraty ³atwiej, np. wzbogacanie wody ciê¿kim wodorem. Ka¿da substancja ma inne warunki cisnienia i temperatury tworzenia hydratów wynikaj¹ce z ró¿nych
rozmiarów cz¹steczek oraz ró¿nego oddzia³ywania z cz¹steczkami wody. Odpowiednie sterowanie tymi parametrami pozwoli wydzieliæ jedn¹ lub kilka substancji z mieszaniny. Proces rozdzielenia sk³adników mieszaniny polega na wyznaczeniu ich krzywych dysocjacji
(i/lub tworzenia hydratów) dla ka¿dego czystego sk³adnika, a nastêpnie wyznaczenie optymalnych parametrów termodynamicznych i kinetycznych. Optymalizacja parametrów termodynamicznych polega na wyznaczeniu cinienia i temperatury zawieraj¹cych siê miêdzy
krzywymi równowagowymi rozdzielanych substancji. Ponadto stosuje siê odpowiednie
surfaktanty promuj¹ce proces hydratacji. Optymalizacja parametrów kinetycznych polega
na dostosowaniu odpowiedniej iloci wody w procesie oraz sposobu i szybkoci mieszania,
a tak¿e odpowiedniej konstrukcji reaktora. Na rysunku 6, odmienne przebiegi poszczególnych krzywych równowagowych okrelaj¹ ró¿nice w³aciwoci hydratotwórczych pomiêdzy wybranymi substancjami wystêpuj¹cymi w gazie ziemnym.
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Rys. 6. Krzywe równowagowe hydratacji dla wybranych sk³adników gazu ziemnego [9]

W gazownictwie przewiduje siê separacjê podstawowego sk³adnika gazu ziemnego,
jakim jest metan poprzez utworzenie z jego udzia³em hydratu, rozdzielenie mechaniczne od
pozosta³ego gazu, a nastêpnie jego dysocjacjê. Sposób ten zaproponowany zosta³ dla gazów zaazotowanych, gdzie istnieje potrzeba rozdzielenia gazu ziemnego od azotu jako
sk³adnika obni¿aj¹cego kalorycznoæ surowca. Niestety w wiêkszoci przypadków gaz
ziemny zawiera jeszcze inne substancje zanieczyszczaj¹ce np. dwutlenek wêgla czy siarkowodór, o odmiennych w³aciwociach hydratotwórczych. Szczególnym przypadkiem a zarazem najbardziej obiecuj¹cym ze wzglêdu na bardzo odmienne w³asnoci hydratotwórcze
jest odsiarczanie gazu ziemnego [10]. Obecnie w wielu krajach prowadzone s¹ badania nad
zoptymalizowaniem tego procesu pod k¹tem zastosowania go w przemyle gazowniczym.
Przypuszcza siê, i¿ silna hydratotwórczoæ siarkowodoru (niskie cinienie i temperatura
pokojowa) bêd¹ mia³y wyraz w ekonomice procesu, który obecnie realizowany jest na ko406

palniach gazu ziemnego poprzez jedne z najdro¿szych procesów w przygotowaniu gazu do
transportu, tj. odsiarczalnie aminowe i chelatowe. Obecnie usuwanie lub oczyszczanie tych
substancji wymaga energoch³onnych i doæ skomplikowanych technologii.
Now¹ mo¿liwoæ daje separacja wodoru od innych substancji gazowych lub wzbogacanie mieszaniny w wodór, szczególnie w przemyle chemicznym i petrochemicznym. Innym przyk³adem rozdzia³u, aczkolwiek nie fazy gazowej, ale ciek³ej jest odsalanie wody
morskiej oparte o metodê tworzenia siê hydratów. Hydraty tworzone w wodzie morskiej
wybieraj¹ jedynie wodê, pozostawiaj¹c sole mineralne w roztworze wodnym. Proces ten
pozwala na jednoczesne otrzymywanie wie¿ej wody i stê¿onego roztworu soli mineralnej
czy soli.
4.4. Inne technologie
Unikalne w³aciwoci niestechiometrycznych hydratów wykorzystano w szeregu nowych rozwi¹zañ technologicznych a tak¿e, jako surowiec i ród³o energii. Poza metod¹
transportu i magazynowania gazu ziemnego oraz metodami separacji substancji i oczyszczania mieszanin gazowych do bardziej znanych propozycji zastosowañ wykorzystuj¹cych
w³aciwoci hydratów nale¿¹: zat³aczanie podmorskie dwutlenku wêgla, osuszanie gazu,
proszki ¿ywnociowe, magazynowanie wodoru [11] i zimnej energii, w technologii papierniczej, wytwarzanie wysokich cinieñ, w zastosowaniach bio-in¿ynieryjnych i wymianie materii do flory bakteryjnej.
Ekologiczny aspekt badañ nad hydratacj¹ dwutlenku wêgla realizowany jest poprzez
prace nad opracowaniem technologii jego sekwestracji [12] na dnie oceanów, gdzie samoistnie pod wp³ywem obecnoci wody i otaczaj¹cych go warunków termodynamicznych bêdzie tworzy³ siê hydrat. Przeprowadzone eksperymenty wskazuj¹, ¿e ju¿ na g³êbokoci
350 m obserwuje siê tworzenie hydratów, jednak¿e dopiero po przekroczeniu g³êbokoci
2750 m ciek³y dwutlenek wêgla staje siê bardziej gêsty ni¿ woda morska i zaczyna ton¹æ.
Warunkami pomylnej hydratacji CO2 s¹ oprócz g³êbokoci, stopieñ zasolenia morza, wielkoæ b¹belka gazu oraz czas przebywania gazu w odpowiedniej temperaturze i cinieniu.
Prê¿noæ pary wodnej nad hydratami jest ni¿sza ni¿ nad czyst¹ wod¹ w tej samej temperaturze. W³aciwoæ ta pozwala stworzyæ metodê osuszania gazu i metody dyspersji wysoko
temperaturowych mgie³. Odsalanie wody by³o prekursorem produkcji sproszkowanej ¿ywnoci (rozpuszczalnej lub nierozpuszczalnej). Najczêciej wykorzystuje siê technologiê
hydratow¹ do produkcji proszków ¿ywnoci z wie¿ych owoców i warzyw. Opatentowano m.in. proces produkcji ¿ywnoci z zastosowaniem dwutlenku wêgla. Magazynowanie
wodoru jest now¹ technologi¹ istniej¹c¹ dopiero od momentu odkrycia hydratu wodoru
w 2002 roku. Technologia ta mo¿e mieæ znaczenie w przysz³oci z myl¹ o magazynowaniu
wodoru, jako paliwa, poniewa¿ mo¿e zast¹piæ dotychczasowe technicznie trudne metody
magazynowania (skraplania i sprê¿ania wodoru czy w postaci wodorków metali). Hydraty
gazów poza magazynami masy (gaz ziemny, wodór) mog¹ byæ wykorzystane, jako magazyny zimna i produkcji energii wykorzystuj¹c ni¿sze temperatury. W nocy, kiedy zu¿ycie
energii elektrycznej spada do minimum jej nadmiar mo¿e byæ wykorzystany do produkcji
hydratów (dostarczanie ciep³a), natomiast w dzieñ zimna energia zostanie odzyskana w endotermicznym procesie topnienia hydratów (pobieranie energii z otoczenia). Wskutek rozk³adu hydratów w zamkniêtej objêtoci otrzymuje siê cinienia rzêdu setek a nawet tysiêcy
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bar. Hydraty propanu i dwutlenku wêgla wykorzystuje siê do usuniêcia wody w technologii
wytwarzania papieru. Równie¿ wykorzystano hydraty w odwrotnych micelach (woda
w emulsjach olejowych) do odwodnienia roztworów protein dla odzyskania i optymalizacji
aktywnoci enzymów. Warto nadmieniæ tak¿e naturalne wykorzystanie hydratu w przyrodzie dotycz¹ce aktywnej wymiany materii w obszarach wystêpowania hydratów, która zapobiega przedostawaniu siê metanu do wody i nastêpnie do atmosfery. W warunkach niestabilnoci hydraty uwalniaj¹ s³odk¹ wodê, metan, siarkowodór i amoniak, które utleniaj¹c
siê do dwutlenku wêgla, siarczanów i azotanów umo¿liwiaj¹ ¿ycie bogatej florze bakterii
¿yj¹cej w symbiozie z organizmami wy¿szego rzêdu zaopatruj¹c j¹ w niezbêdne substancje
od¿ywcze. Obecne w wodzie jony wapnia tworz¹ z kwasem wêglowym ska³ê wapienn¹.
5.

PODSUMOWANIE

Wykorzystanie zjawiska hydratacji niestechiometrycznej pozwala na ró¿norodne zastosowania technologiczne, które wspierane s¹ przez aspekt ekonomiczny. Z drugiej strony
ogromne zasoby hydratu metanu w obliczu wyczerpywania siê z³ó¿ paliw kopalnianych
(gazu i ropy naftowej) oznaczaj¹ wielk¹ szansê dla ludzkoci na zaspokojenie szybko wzrastaj¹cego popytu energetycznego. Hydraty mog¹ byæ w przysz³oci potencjalnym ród³em
energii do wykorzystania, poniewa¿ pozwoli to na utrzymanie dotychczasowych technologii opartych o paliwa wêglowodorowe, dlatego trudny technicznie problem eksploatacji
z³ó¿ hydratów musi byæ w najbli¿szym czasie podjêty. Poza tym eksploatacja hydratów na
skalê przemys³ow¹ zwiêkszy³aby bezpieczeñstwo dostaw gazu i usprawni³aby kierunki dostarczania gazu dla g³ównych odbiorców, poniewa¿ lokalizacja hydratów nie pokrywa siê
z najwiêkszymi zasobami ropy naftowej i gazu ziemnego. Aktualnie wród wielu technologii opartych o zjawisko hydratacji obiecuj¹co technicznie i ekonomicznie brzmi¹ technologie transportu i magazynowania gazu ziemnego oraz metody separacyjne. Wraz ze wzrostem konsumpcji energii wzrastaæ bêdzie produkcja dwutlenku wêgla, a wraz z tym, wzrastaæ bêdzie znaczenie technologii sekwestracji tego gazu. Najlepszym rozwi¹zaniem mo¿e
okazaæ siê tworzenie jego hydratu na dnie g³êbokich mórz i oceanów. Wraz z rozwojem
technologii wodorowych i ekstremalnych warunków jego magazynowania i transportu koncepcja hydratu wodoru mo¿e mieæ znaczenie w przysz³oci. Zjawisko hydratacji wyznaczy³o kolejn¹ drogê w wiecie nauki, która prowadzi do lepszego poznania otaczaj¹cej nas
materii a jednoczenie otworzy³o nowe mo¿liwoci opracowania bardziej energooszczêdnych i tañszych technologii oraz zaspokojenia coraz bardziej energoch³onnej ludzkoci.
Powy¿sze argumenty owocuj¹ coraz wiêkszym zainteresowaniem problematyk¹ dotycz¹c¹
hydratów klatkowych, a w konsekwencji coraz intensywniejszymi pracami badawczo-rozwojowymi.
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