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Метою роботи є аналіз останніх досліджень і приклади застосування газових 

гідратів двооксиду вуглецю. На сьогодні відомо біля ста різних способів застосування 

двооксиду вуглецю в народному господарстві у всіх фазових станах (газоподібний, 

рідкий, твердий).  

Відкриття природних покладів газогідратів привернули увагу до вивчення питання 

добування метану з газогідратних покладів [1 – 4]. Двооксидом вуглецю можливо 

заміщати метан у гідратах, організовуючи контрольований видобуток метану. Утворення 

гідратів двооксиду вуглецю в розламах земної кори дозволить перекривати місця виходу 

природного метану [5]. 

Технологічна діяльність людини приводить до постійного росту виділення 

парникових газів (у першу чергу CO2) в атмосферу [6]. Для запобігання викидам в 

атмосферу запропоновано технологію збіру або уловлювання CO2, транспортування і 

складування двооксиду вуглецю у відповідних місцях постійного зберігання [7]. На думку 

авторів [8] перспективним методом геологічного зберігання вуглекислого газу є його 

депонування в придонні шари морів та світового океану у вигляді гідратів. 

Гідратоутворення в умовах Чорного моря визначається також і існуванням безжиттєвої 

області розчиненого сірководню на глибині понад 300 м, що може сприяти переходу в 

гідратний стан СО2 [9]. 

Останнім часом у холодильній техніці спостерігається тенденція до більш 

широкого використання так званих природних холодоагентів. До них звичайно відносять 

вуглеводні, двооксид вуглецю і аміак. Сучасна тенденція розвитку каскадних 

холодильних установок для одержання низьких температур (до мінус  90 °С) — 

використання у нижній гілці за холодильний агент двооксиду вуглецю, а у верхній — 

аміаку. Запропоновано спосіб [10] забезпечення низьких температур охолоджуваних 

об’єктів, в якому передбачено акумулювання холоду для подальшого його використання 

при пікових навантаженнях, пониження холодопродуктивності нижньої гілки каскаду, що 

дає можливість використовувати поршневий компресор в нижній гілці каскаду і 

гвинтовий у верхній замість гвинтових компресорів, які працюють в обох гілках каскаду. 

Як показують попередні розрахунки, застосування сумішей природних холодильних 

агентів у каскадній холодильній машині енергетично є ефективним і виправданим [11]. 

Для одержання високих тисків до декількох тисяч атмосфер використовуються 

механічні або термічні пристрої, а при необхідності контрольовані вибухи різної 

потужності. Автори [12] розглянули можливість одержання тиску до декількох сотень і 

навіть тисяч атмосфер шляхом розкладання гідратів природних газів (в тому числі 

двооксиду вуглецю) в обмеженому об’ємі. На цій основі запропоновано способи [12 – 14] 

вибухового штампування з метою підвищення безпеки та збільшення економічної 

ефективності технологічного процесу за рахунок використання замість чутливих до 

зовнішніх впливів бризантних вибухових речовин стабільних газових компонентів, 

застосування більш простого технологічного обладнання. 

Один з технологічних підходів до процесу одержання з вугілля газоподібного 

палива полягає в обробці його в конверсійному реакторі з утворенням суміші «Н2 + CO2». 

Після поділу суміші на двооксид вуглецю і чистий водень (гідратним способом), останній 

може бути збагачений і використаний як висококалорійне паливо для газових турбін або в 

паливних елементах без істотної їхньої модернізації [15]. 
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Таким чином, використання двооксиду вуглецю в складі газових гідратів дозволяє 

на принципово нових основах істотно покращити технологічні процеси в різних галузях 

промисловості, а також ефективність енерго- та ресурсозбереження. 
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