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Absztrakt 

A hidrogén energiaforrásként való felhasználása azért előnyös, mert égési folyamataiban csak vízgőz 

keletkezik, szén-dioxid nem. Ezt a többletenergiát föld alatti gáztárolókban lehet tárolni, ahová földgázzal 

keverve szállítják. A gáz- és olajiparban a hidrátkristályok képződése jelentős károkat okozhat. Hatalmas 

mennyiségű hidrátkristály képződik, ami hidrátdugulásokat okozhat a csővezetékben. A földgázhoz 

hasonlóan földgáz-hidrogén keverék esetén hidrátképződés megy végbe. A hidrogén, amely vegyületeiben 

nagy mennyiségben fordul elő a Földön, a jövőben várhatóan ígéretes energiahordozó lesz. A hidrogén 

energiahordozóként való felhasználása jelentős környezeti előnyökkel jár, hiszen szén-dioxid-mentes 

energiaellátást ígér. A hidrogéntechnológia elterjedéséhez azonban megoldani kell annak problémás tárolási 

és szállítási kérdéseit. A hidrogén tárolása és felhasználása során felmerült a lehetőség, hogy a hidrogén 

földgázzal való keverésével, a meglévő földgázvezetékes tárolók és hálózatok felhasználásával a kevert 

keverék eljusson a végfelhasználókhoz, ezáltal teljesítménynövekedés érhető el. A cikkben a hidrogén 

hidrátosodásának egy lehetséges laboroatóriumi vizsgálatát mutatjuk be.  

1 Bevezetés 

A gázhidrát szilárd szemcsés anyag, amint azt az 1. ábra mutatja, amely hóra vagy jégre hasonlít, és vízből és egy 

hidrátképző gáz bizonyos molekuláiból áll. A hidrátképző gázmolekulák kémiai kötés nélkül épülnek be a H2O 

jégnél szélesebb kristályrácsába. A gázhidrát képződés elsődleges okai, hogy a gáznak szabad víz jelenlétében a 

vízgőz harmatpontján vagy az alatt kell lennie, a gáz hőmérséklete pedig az adott gázösszetétel és gáznyomás 

esetén a hidrátképződés hőmérséklete alatt kell, hogy legyen. Természetesen elengedhetetlen, hogy a gázhidrát 

keletkezésekor folyékony víz jelen legyen a rendszerben. [6, 7] 

 

1. ábra Égő hidrát [1] 
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A gázhidrát szerkezetében kisebb-nagyobb vendégmolekulák rekednek a hidrogénkötések által alacsony 

nyomáson létrejövő térhálós vízmolekulák hálózatának üregeiben. Ebből a szilárd fázisból magasabb 

hőmérsékleten és alacsonyabb nyomáson gáz halmazállapotban újra felszabadulnak. A gázhidrátokkal először 

Joseph Priestley foglalkozott a kémia történetében 1778-ban, alacsony hőmérsékleten és légköri nyomáson kén-

dioxidot buborékoltatva vízben. A klatrát-hidrátokat később Humphry Davy írta le 1810-ben, de Davy kortársait 

nem érdekelték. Majdnem egy évszázad telt el a témában a további fejleményekig. Az érdeklődés azonban hirtelen 

megélénkült az Egyesült Államok olaj- és gáziparának fejlődése során az 1930-as években, amikor az olaj és a gáz 

elkezdte kiszorítani a szenet az energiaiparban. A hideg tél során kiderült, hogy szilárd dugók keletkeztek a 

gázvezetékekben, és a szállítást le kell állítani. Hammerschmidt texasi mérnök megállapította, hogy a szilárd 

gázhidrát a gáz vízgőztartalmából képződik. vagyis a hidrát volt a felelős a csővezetékek eltömődéséért. Ezután 

széleskörű kutatás indult a témában. Az olaj- és gázipar problémája a mai napig nehézségeket és költségeket okoz. 

Ezért olyan fontos vizsgálatunk, hogy meghatározzuk a hidrogén hatását a hidrátképzésre. [8, 9] 

 

 

2. ábra A hidrát szerekezet. [2, 3] 

2 Hidrogén és metán 

A hidrogén fizikai tulajdonságainak ismerete segíti a biztonságos és sikeres tárolást. Mivel a hidrogén kevésbé 

sűrű, mint a földgáz, azonos mennyiségű hidrogén tárolása nagyobb nyomást igényel. A hidrogén metánhoz 

viszonyított kisebb viszkozitása nagyobb hidrogénmobilitást eredményez, ami a hidrogént és metánt tartalmazó 

porózus közegekben alacsonyabb maradék hidrogénhez vezethet, és ezáltal hatékonyabb hidrogéntermelés 

várható. A hidrogén oldhatósága fontos, ha sós vízben vagy kimerült olaj- és gázmezőben tárolják. A hidrogénnek 

kisebb az oldhatósága, mint a metánnak, ami azért előnyös, mert a hidrogén-metán sóoldat rendszerben 

várhatóan kisebb a hidrogénveszteség az oldódás miatt. A hidrogén szivárgása a felületre valószínűleg alacsony 

molekulatömege miatt következik be, amely nagyobb mértékben diffundálhat át a fedőbevonatokon, mint a 

levegő, a szén-dioxid vagy a metán. Normál hőmérsékleten és nyomáson a hidrogén diffúziós együtthatója 

háromszorosa a tiszta vízben lévő metánénak. A porozitásnak a porózus közegben történő diffúzióra gyakorolt 

hatását azonban tekervényességgel kell figyelembe venni, ami hatékony diffúziós együtthatót eredményez. 
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1. Táblázat: Hidrogén és földgáz fizikai tulajdonságai [4] 

Tulajdonság Hidrogén 

(H2) 

Metán 

(CH4) 

Petrol         

(CH2) 

Alacsonyabb fűtőérték [kWh kg-1]  33,33 13,9 12,4 

Öngyulladási hőmérséklet [°C] 585 540 228-501 

Lánghőmérséklet [°C] 2045 1878 2200 

Gyulladási határérték levegőn 

[Vol%] 

4-75 5,3-15 1,0-7,6 

Minimum égési energia [mWs] 0,02 0,29 0,24 

Láng terjedése levegőn [ms-1] 2,65 0,4 0,4 

Diffúziós együttható levegőn [cm2s-

1] 

0,61 0,16 0,05 

Méregtartalom  Nincs Nincs Magas 

 

3 Hidrogén hidrát 

A klatrát-hidrátok speciális zárványvegyületek, amelyek öt- vagy hatszögletű, szilárd kristályos szerkezetű 

vízmolekulákból képződnek. Van der Waals kölcsönhatások a vendégmolekulák és a vízmolekulák között. A 3. 

ábra a három klatrát szerkezetet mutatja két- és háromdimenziós formában. Az SI, SII és SH típusok közül az SH 

típus a legritkább. 

Minden klatrát szerkezetben vízmolekulák és hidrogénkötések alkotják a csúcsokat, illetve az éleket. Mindegyik 

szerkezetnek sajátos krisztallográfiai tulajdonsága van. Az SI típus 46 vízmolekulát tartalmaz, amelyek sejtenként 

nyolc ketrecet alkotnak. Az SII típus viszont százharminchat vízmolekulából és tizenhat kis 512-es ketrecből és 

nyolc nagyobb 512 64-es ketrecből áll egy egységcellában. Végül az SH-hidrátok harminchat vízmolekulából állnak, 

amelyek egységenként három 512 ketrecből, két szabálytalan dodekaéderből és egy ikozaéderből állnak. 

A tetraéderes vízmolekulák kapcsolódásán kialakuló üregek formáinak és méreteinek vizsgálata szorosan 

összefügg a gázhidrátok szerkezetének vizsgálatával. Claussen kimutatta, hogy ha a vízmolekulák úgy 

kapcsolódnak egymáshoz, hogy minden molekula megközelítőleg a tetraéder közepén helyezkedik el a négy 

szomszédos vízmolekulával, akkor különböző méretű üregek keletkezhetnek. A hidrátok termodinamikai 

stabilitását a kohéziós energia fejezi ki, amely a szétválasztott monomermolekulák összenergiája és a hidrát 

energiája közötti különbség. A kölcsönhatási energiát a hidrogénmolekula stabilitásának és a hidráthoz való 

kötőerejének meghatározására használják. [4, 5] 
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3. ábra Hidrogén-hidrát struktúrák [5] 

4 Laboratóriumi vizsgálat 

Vizsgálatainak egy korábbi saját gyártású berendezéssel végeztük, amely eredetileg alkalmas volt a gázvezeték 

áramlásának szimulálására. Ezzel a berendezéssel a földgáz hidrátképződését tudtuk detektálni. A berendezést 

felújítottuk és átalakítottuk úgy, hogy alkalmas legyen hidron-földgáz elegy befogadására is. A 4.ábrán a még 

tesztelés alatt álló, félkész berendezést láthatjuk, így ma már földgáz-hidrogén keverék tesztelésére is alkalmas. 

 

 

4. ábra A félkész berendezés 
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A mérés menete az alábbi. A földgáz-hidrogén elegy a gáztartályból egy reduktoron keresztül, nyomáscsökkenést 

követően kerül a csőrendszerbe. A rendszer nyomását és az áramlási sebességet is szabályozzuk a mérés teljes 

hossza alatt. A rétegvizet a bal oldalon látható szivattyú segítségével nyomáson adagoljuk a rendszerhez, amely 

rétegvíz a földgáztárolókban található természetes víz. A csővezetékben áramló elegyet a jobb oldali termosztát 

hűti le a beállított alacsony hőmérsékletre. A hidrátképződés ellenőrzésére nyomáskülönbség távadókat 

használunk, két különböző, de egymástól nem független csőszakaszban. 

A vizsgálatok során a rendszer hőmérsékletét, a rendszer nyomását és az elegy áramlási sebességét előre 

meghatározott fix értéken tartjuk. A vizsgált elegyekben a hidrogén mennyisége az elegyben 0, 5, 10, 15 és 20 

százalék lehet. A vizsgálat során a rétegvíz mennyiségét addig növeljük, amíg hidrát észlelhető módon ki nem 

alakul. A 2. táblázat a méréseink kivontatát tartalmazza.  

 

2. Táblázat: Hidrogén és földgáz fizikai tulajdonságai [3] 

H2 koncentráció 

[%] 

Rétegvíz 

[nl/min] 

Mérési pontok 

száma [db] 

Hidrát 

kialakult 

0 0,7 615 igen 

0 0,75 230 igen 

0 0,8 233 igen 

5 0,6 1067 nem 

5 0,8 608 igen 

5 1 200 igen 

10 0,8 920 nem 

10 1 1304 nem 

10 1,2 771 igen 

15 1,2 320 nem 

15 1,32 1192 nem 

15 1,5 836 igen 

 

A következő ábrán egy mérés eredményét látjuk 0% hidrogén koncentráció és 0,75 nl/perc rétegvíz adagolás 

mellett.  
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5. ábra Mérési eredmény 0% hidrogén koncentráció esetén 

 

A következő ábrán egy mérés eredményét látjuk 5% hidrogén koncentráció és 1 nl/perc rétegvíz adagolás mellett.  

 

 

6. ábra Mérési eredmény 5% hidrogén koncentráció esetén 
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5 Konklúzió 

A becslések szerint 2050-re az emberiség energiaszükséglete megháromszorozódik az ezredfordulóra, így az 

alternatív energiaforrások feltárása egyre égetőbbé és nélkülözhetetlenebbé válik. 

Az egyik legfontosabb megoldandó kérdés az üvegházhatást okozó gázokat okozó CO2-kibocsátás drasztikus 

csökkentése. 

A hidrogén földgázba keverése nemcsak a CO2 csökkentését segítheti elő, hanem további előnyökkel is jár, mint 

láttuk. Bizonyos hidrogénmennyiség felett felesleges lehet hidrát inhibitort adni a földgázhoz, vagy csökkentheti 

annak mennyiségét. 
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