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• Waar komen ze voor ? 

• Hoe kunnen we gashydraten bestuderen ?

• Gashydraten als energiebron…

• Gashydraten als broeikasnachtmerrie…
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Wat zijn gashydraten ?



• Gashydraat: water (gastheer) en licht gas (gas)

– Watermoleculen vormen rooster d.m.v. waterstofbruggen

– Gasmoleculen vullen holtes in het rooster

– Grootte van de gasmoleculen bepaalt roosterstructuur: 

structuur I (klein), structuur II (medium), structuur H (groot)

– Geen klassieke chemische verbinding tussen de twee soorten 

moleculen; niet-stoichiometrisch

– Minimale opvullingsgraad nodig om stabiel te zijn

Wat zijn gashydraten ?

• Clathraat = vaste stof ; roosterstructuur ; één soort molecule vormt 

rooster (gastheer) ; tweede soort molecule vult de roosterholtes 

(gast)

Structuur I                                            Structuur II                            Structuur H
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• Enkel gevormd onder speciale p-T voorwaarden

– Lage temperatuur en hoge druk



Wat zijn gashydraten ?

• Enkel gevormd onder speciale p-T voorwaarden

– Lage temperatuur en hoge druk

– Fasediagrammen of p-T diagrammen van vele soorten hydraten

Methaanhydraat: 

Temperatuur van 0°C = druk van 2.5 MPa (25 atm)

Temperatuur van 20°C = druk van > 20 MPa (200 atm)



Wat zijn gashydraten ?

• Enkel gevormd onder speciale p-T voorwaarden

– Lage temperatuur en hoge druk

– Fasediagrammen of p-T diagrammen van vele soorten hydraten

• Heel efficiënte gas-opslag-structuur

– Methaan: 1 / 164



Waar komen gashydraten voor ?



Waar komen gashydraten voor ?

• Recept = water, gas, lage temperatuur, hoge druk
– Water: oceanen, grondwater

– Gas (e.g. CO2, CH4, H2S): oceanen, sedimenten

– Lage temperatuur: “oppervlakkig”

– Hoge druk: “diep”

• Twee types van omgevingen:
– Permafrost

– Diepwater-omgevingen: continentale randen, diepe zeeën en meren

BHSZ
HSZ



Waar komen gashydraten voor ?

Waar komt het methaan vandaan ? 

– Heel grote hoeveelheden nodig !

– 3 belangrijke modellen

• In-situ productie door (bacteriële) degradatie van organisch materiaal

• Upwaartse migratie als vrij gas

– Methaan-recyclage aan de BHSZ o.i.v. bijkomende sedimentatie

• Upwaartse migratie als opgelost gas

– Advectie van koolwaterstofgassen vanuit dieper gelegen thermogene 

reservoirs

– Implicaties voor fluid-flow processen…

– Waarschijnlijk een combinatie van de 

3 modellen

– Héél licht koolstof (lage δ13C)

– “Opvullen” van een hydraatreservoir 

duurt miljoenen jaren

Hydratech project



Waar komen gashydraten voor ?

Hoe komen de hydraten voor in de HSZ ? 

– Niet zo veel diepe boringen (met preservatie) doorheen 

hydraatreservoirs!

– Massief, gelaagd, nodulair, poriënvullend

– Sterke invloed van porositeit

– Langs barsten, breuken



Waar komen gashydraten voor ?

Hydraten aan de zeebodem

– Vaak aan of juist onder zeebodem; heel gelocaliseerde voorkomens

– Competitie tussen oplossing en nieuwe aanvoer

– Implicaties voor fluid-flow (seeps !)

McDonald et al, 2005

Klaucke et al, 2006

Chapman et al, 2004
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Hoe kunnen we gashydraten bestuderen ?

http://www.icdp-online.org/


Hoe kunnen we gashydraten bestuderen ?

http://tle.geoscienceworld.org/content/vol24/Supplement/images/large/s46fig15.jpeg
http://www.icdp-online.org/


Hoe kunnen we gashydraten bestuderen ?



• BSR-observaties en boringen:

– Wereldwijde verspreiding van gashydraten: een enorme 

methaanvoorraad

Kvenvolden & Rogers, 2005

Hoe kunnen we gashydraten bestuderen ?

Dáárom zijn die gashydraten zo speciaal !!!



Gashydraten als energiebron…



Gas hydrates

53%

Peat

0.4%

Detrital OM, atmosphere, 

marine biota

3%

Fossil fuels

27%

Soil

7%

Dissolved OM in water

5%

Land biota

4%

KOOLSTOF-RESERVOIRS

OP AARDE

Gashydraten als energiebron...

TOTAAL = 10000 Tg
1 Tg = 1 miljoen ton



Hydraten als potentiële energiebron

– Gi-gan-tische voorraad !!!

– Meestal nagenoeg puur methaan = relatief “zuiver”

– Hoe te ontginnen ?

• Afgraven ?

• Oppompen ?

• In situ destabiliseren (druk, temperatuur, inhibitor) ?

• In situ vervanging (C-neutraal) ?

Gashydraten als energiebron...



Gashydraten als broeikasnachtmerrie…



Methaan = broeikasgas… en heeft een belangrijke invloed op het klimaat

Gashydraten als broeikasnachtmerrie...

Methane
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BROEIKASGASSEN IN DE ATMOSFEER
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Het broeikaseffect van methaan is 

21 x sterker dan dat van CO2



Other
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Gashydraten als broeikasnachtmerrie...

Actuele bronnen van atmosferisch methaan…



Methaan wordt gevormd in zeewater door biologische activiteit.

Methaan wordt gevormd in de sedimenten onder de zeebodem door:

- thermisch “breken” van grotere organische moleculen,

- afbraak van organisch materiaal door bacteriele activiteit.

De zeebodem is een echte methaan-FABRIEK produceert tot 370 Tg per jaar 

Methaan zit opgeslagen in de mariene sedimenten onder verschillende vormen:

- in diepe olie- en gasreservoirs,

- als kleine gasbelletjes in ondiepe sedimenten,

- opgelost in het poriënwater van de sedimenten,

De rol van micro-organismen: houden ~ 90 % van het methaan tegen

- gashydraten.

TOTAAL IN ATMOSFEER = 535 Tg

1 Tg = 1 miljoen ton

Gashydraten als broeikasnachtmerrie...

Totale bijdrage uit oceaan = 10.7 Tg



TOTAAL = 535 Tg TOTAAL = 10000 Tg

Methaan in atmosfeer Methaan in gashydraten

Gashydraten als broeikasnachtmerrie...



Gashydraten als broeikasnachtmerrie...

– Gashydraten in de natuur: een groot deel zit tegen de stabiliteitsgrens 

aan

– Veranderingen in omgevingsparameters (zeespiegel, temperatuur) 

kunnen leiden tot snelle dissociatie

– Grote hoeveelheden methaan naar de atmosfeer: effecten op klimaat



Zachos et al., 2001

• Laat-Paleoceen Thermaal Maximum (Dickens et al. 1995)
– 18O anomalie

• ~1.5 ‰ suggereert een opwarming van > 6°C van diep oceaanwater

– 13C anomalie

• 3 ‰, zowel in oceanische als terrestrische koolstofreservoirs

• Heel plotse aanzet

• Massieve verstoring van de globale 

koolstofcyclus

– Wereldwijde destabilisatie van 

oceanische hydraatreservoirs en 

licht C in oceaan en atmosfeer

– Resultaat: opwarming, verzuring en 

anoxia van de oceanen, 

massa- extincties van mariene 

organismen,...

Gashydraten als broeikasnachtmerrie...



• Clathrate Gun Hypothese (Kennett et al. 2003)
– Eerste klimaatopwarming warmt oceaanwater op; warmtepuls zet zich door in 

de sedimenten; mogelijks in combinatie met zeespiegeleffecten

– Waterdieptes van 500-1000 m; BHSZ is relatief ondiep en reageert snel op 

zeebodemopwarming

– Gashydraten dissociëren en CH4 komt vrij… transfer naar de atmosfeer

(Kennett et al., 2003) 

Gashydraten als broeikasnachtmerrie...

?



• Efficiëntie van methaantransfer doorheen de waterkolom ?

– Studiegebied met “high-intensity gas seeps”

• EC CRIMEA Project “Contribution of high-intensity gas seeps in the Black Sea to 

methane emission to the atmosphere”

Gashydraten als broeikasnachtmerrie...



• Efficiëntie van methaantransfer doorheen de waterkolom ?

– Studiegebied met “high-intensity gas seeps”

Gashydraten als broeikasnachtmerrie...

(Naudts et al., 2006) 

Wat is de flux van methaan doorheen de zeebodem ?

Wat is de flux van methaan doorheen het zeeoppervlak ?

Hoeveel methaan uit dit “high-intensity seep” gebied 

geraakt uiteindelijk echt in de atmosfeer ?



Photo courtesy METROL Project

In detail de verspreiding van de “seeps” in 

kaart brengen: extrapolatie 

Seep-activiteit observeren: akoestisch en 

visueel

Gashydraten als broeikasnachtmerrie...



In situ (duikboot) opmeten van de gasflux

Photos courtesy METROL Project

Gashydraten als broeikasnachtmerrie...



– Akoestisch opmeten van de gasflux 

See also: http://www.bubbleology.com/

Gashydraten als broeikasnachtmerrie...



21 beams

75

• Akoestisch monitoren van de variatie in activiteit doorheen de tijd

(Greinert et al, submitted) 

Gashydraten als broeikasnachtmerrie...



• Akoestisch monitoren van de variatie in activiteit doorheen de tijd

Gashydraten als broeikasnachtmerrie...

(Greinert et al, submitted) 



Oppervlaktewater: bijna niets, 

enkel lichte anomaliëën

Oppervlaktelucht: geen effecten

(Schmale et al., 2005) 

Gashydraten als broeikasnachtmerrie...



Gashydraten als broeikasnachtmerrie...

? ?



• Wat gebeurt er dan wel met het methaan in de waterkolom ?
– Sterke horizontale gradiënt in concentratie van opgelost methaan rondom 

seep

– Sterke vertikale gradiënt in concentratie van opgelost methaan boven seep

– Gas-stripping effecten.... Bellen die starten als methaanbellen aan de 

zeebodem zijn geen methaanbellen meer aan het wateroppervlak !

Gashydraten als broeikasnachtmerrie...



• Efficiëntie van methaantransfer doorheen de waterkolom ?
– Waterkolom is een heel efficiënte buffer voor methaantransfer

– Bufferen door oplossing, gas stripping, microbiële consumptie 

– ~100 m waterdiepte is voldoende om het meeste methaan te bufferen, zelfs in 

“high-intensity seeps”

Gashydraten als broeikasnachtmerrie...

Dus géén broeikasnachtmerrie ???



• Efficiëntie van methaantransfer doorheen de waterkolom ?
– Waterkolom is een heel efficiënte buffer voor methaantransfer

– Bufferen door oplossing, gas stripping, microbiële consumptie 

– ~100 m waterdiepte is voldoende om het meeste methaan te bufferen, zelfs in 

“high-intensity seeps”

• Andere modes van methaantransfer ?
– “Coated” bubbles...

– Bubble plumes...

– Brokken hydraten...

– Wat met opgelost methaan (CO2 ?)

Gashydraten als broeikasnachtmerrie...



• Efficiëntie van methaantransfer doorheen de waterkolom ?
– Waterkolom is een heel efficiënte buffer voor methaantransfer

– Bufferen door oplossing, gas stripping, microbiële consumptie 

– ~100 m waterdiepte is voldoende om het meeste methaan te bufferen, zelfs in 

“high-intensity seeps”

• Andere modes van methaantransfer ?
– “Coated” bubbles...

– Bubble plumes...

– Brokken hydraten...

– Wat met opgelost methaan (CO2 ?)

• En wat met de permafrost-hydraatreservoirs ?
– De Arctische tijdbom: temperatuurgevoelige reservoirs, snelle opwarming, 

ondiep water of rechtstreeks in de atmosfeer…

– Is het misschien al begonnen ???

Gashydraten als broeikasnachtmerrie...



The End…

…or has it only just begun ???


