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Bütün enerji taﬂ›y›c›larda oldu¤u gibi hidrojenin de benzin, dizel, do¤algaz veya
propan›n taﬂ›d›¤› tehlikeleri de taﬂ›mas› ﬂaﬂ›rt›c› de¤ildir. Bu nedenle taﬂ›ma, depolama
ve kullan›m s›ras›nda belirli önlemleri almak gerekir. Önlem al›nmad›¤› her durumda
kaza riski oldukça yüksektir. Kullan›lan enerji türüne göre önlemler farkl›laﬂm›ﬂt›r.
Yak›t olarak benzin kullan›lan bir sistemde ki tedbirler ile do¤algaz›n kullan›ld›¤› sistemdeki tedbirler birbirinden farkl› olmal›d›r.
Al›nacak önlemler iki alanda toplanm›ﬂt›r. Birinci önlem yak›t›n yani hidrojenin,
çevreye serbest kalmas›n› engellemektir. Di¤er yak›t sistemleri içinde yak›t›n d›ﬂar› s›z›p
çevredeki oksijen ve muhtemel bir ateﬂli kaynakla birleﬂmesi mutlak surette engellenmelidir. Burada risk için yak›t›n tutuﬂma s›cakl›¤› önemlidir. Yak›t ile çal›ﬂan düzene¤in
kesinlikle kapal› devre olmas› ve kullan›lan her parçan›n sa¤laml›¤›n›n ve hortum
vanalar›n s›zd›rmazl›¤›n›n kontrol edilmesi gerekir.
‹kinci önlem ise oksijenin hidrojen yanan sisteminin içine girmesinin engellenmesidir. Bu durumda üst yanma s›n›r de¤eri bilinmeli, kar›ﬂ›m›n bu de¤erin alt›na inmesi
engellenmelidir. Normal koﬂullarda sistemin iç bas›nc› d›ﬂar›ya göre daha yüksektir ve
gaz›n içeriye girmesi olanaks›zd›r.
Al›nan bütün önlemlere ra¤men yan›c› bir gaz kar›ﬂ›m› sistemden kaçarsa belirli bir
enerji harcanarak tutuﬂmas› engellemelidir. Bunun için gerekli minumum enerji de¤eri,
kullan›lan bütün di¤er yak›tlara oranla oldukça küçüktür. (0,0017 m3J)
Gerekli olan minumum alevlenme enerjisi oksijenin mevcuduyetinde sisteme verilince, kar›ﬂ›m suya dönüﬂür ve harcanan enerjinin % 90’› geri kazan›lm›ﬂ olur. Böyle bir
yanma reaksiyonunda havada bulunan azot sebebiyle bir miktar azotoksit ve buhar formunda su meydana gelir. Di¤er fosil yak›tlar›n›n, yanmas›nda meydana gelen kükürtdioksit, hidrokarbonlar, karbonmonoxid, korbondioksit gibi ürünler asla oluﬂmaz, çünkü
yak›t›n içinde ne karbon vard›r ne de kükürt. Bu en büyük avantaj›d›r.
Hidrojen gaz bulutunun tutuﬂmas› durumunda iki tür önlem al›nmal›d›r. ‹lki alevi
mümkün oldu¤u kadar geniﬂ bir alana yay›p uzaklaﬂt›rmak ikincisi ise alevlenmeyi
geçiktirmek. Kaçan hidrojenin oksijenle iyice kar›ﬂmas› durumunda büyük zararlara
sebebiyet veren bir patlama meydana gelebilir. Aniden meydana gelen bu tür bir patlama yeteri kadar oksijenle kar›ﬂmas› engellenirse hasarlar biraz daha az olur. Tehlikeli
olan gaz›n yavaﬂ yavaﬂ s›z›p birikmesi ve yeteri kadar oksijenle birleﬂti¤inde büyük bir
enerji boﬂalmas› ile patlamas›d›r. Bu olay hemen hemen tüm yak›tlarda ayn› prensiple
olur. Özellikle çok güvenlikli olmayan LPG (s›v›laﬂt›r›lm›ﬂ propan gaz›) kullanan
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araçlarda daha kal›c›l›¤› büyük hasarlara sebebiyet verir. Bu reaksiyonlar›n baﬂlamas›n›n
temelinde tutuﬂturucu bir kayna¤›n olmas› koﬂulu vard›r.
S›v›laﬂt›r›lm›ﬂ gazlarla yap›lan testlerin ço¤unda as›l patlaman›n gaz›n oluﬂmaya
baﬂlad›¤› ilk 5 ile 20 dakika aras›nda oldu¤u görülmüﬂtür. Ancak bu süreden önce
yap›lan müdahaleler kazay› önlemiﬂtir.
Tüm al›nan önlemlere ra¤men yinede hidrojen - hava kar›ﬂ›m›ndan kaynaklanan bir
yanma meydana gelmiﬂse, aﬂa¤›daki noktalara dikkat edilmesi gerekir.
Alevler, morötesi alanda ›ﬂ›k yayd›¤› için insan gözü taraf›ndan gündüz gözüyle
pek iyi görünmez.
Yanma h›z› oldukça yüksektir ve alevler çok h›zl› oluﬂur, ancak o kadar h›zl› da
söner.
Yanan gaz›n yo¤unlu¤u çok küçük oldu¤undan önce h›zl›ca yükselir daha sonra
yand›kça havan›n yo¤unlu¤una yaklaﬂ›r ve her yere yay›l›r.
Parlama enerjisi oldukça düﬂüktür.
Oluﬂan alevin ve ›ﬂ›nlar›n s›cakl›¤› oldukça düﬂüktür çünkü yap›da kor haline
gelebilecek ve ›s› yayacak, karbon parçaç›klar› yoktur.
Yang›na baﬂka maddeler kat›lmad›¤› sürece koku meydana gelmez.
Alevi söndürmeye kalkmak tavsiye edilmeyen bir durumdur. Yang›n› besleyen
kayna¤› uzaklaﬂt›rmak yada kontrollü bitimini izlemek daha mant›kl›d›r. Ayr›ca su kullanarak so¤utma yap›labilir. Zaten alev görülmedi¤inden söndürmekte oldukça zordur.
Yap›lan araﬂt›rma ve incelemeler hidrojen sisteminin meydana getirdi¤i risklerin
mevcut yak›tlara oranla daha düﬂük oldu¤unu göstermektedir.
Örne¤in bir uçak kazas›nda 20.000 kg LH2 serbest kald›¤›n› düﬂünelim. Bu yak›t
50m çapl› bir daire ﬂeklinde yay›l›r. Yaklaﬂ›k 20 saniye gibi k›sa bir sürede s›v› yak›t›n
hepsi gaz haline geçer. Üç dakika içinde ise oluﬂan gaz hidrojen bulutu 800 m yüksekli¤ine ulaﬂ›r ve alevlenme s›n›r de¤erinin alt›nda bir de¤erde olur. Buna karﬂ›n ayn›
uçakla uçak yak›t› Kerosin taﬂ›nm›ﬂ olsayd› (yaklaﬂ›k 70. 000 kg) yak›t 2 m/s gibi düﬂük
bir rüzgar h›z›nda bile 10 km lik alana yay›lan bir bulut oluﬂtururdu. Alevlenme riski ise
yaklaﬂ›k 5 saat sürerdi.1
Yine hidrojen yak›t taﬂ›yan araçlarla ilgili yap›lan baﬂka bir testle arac›n hidrojen
tank›ndan ana vanay› k›rarak h›zl›ca ç›kan hidrojen, üç ile beﬂ metre aras›nda bir mesafeye kadar f›ﬂk›rm›ﬂ ve orada birikinti oluﬂturmuﬂtur. Oluﬂan alev ise 90 saniye gibi bir
sürede sönmüﬂtür. Benzinli araçta yap›lan benzer bir testle meydana gelen yang›n 90 s
de arac›n ön motor k›sm›n› sarm›ﬂ, 140 sn lik bir süre içinde bas›nçla kabine s›çram›ﬂ ve
iç döﬂemeler, bagaj dahil her yer yanm›ﬂt›r. Arac›n lastikler patlam›ﬂ ve kliman›n gaz deposuda boﬂalm›ﬂt›r. Bu koﬂullar alt›nda sürücünün yaﬂama ﬂans› oldukça düﬂüktür.2
Bütün bu deneysel çal›ﬂmalar ve testlerden ç›kan en önemli sonuçlardan biri de
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hidrojenin alevlenme süresinin hidrokarbon bileﬂiklere oranla k›sa olmas›n›n büyük bir
avantaj oluﬂturdu¤udur. Böylece metal aksam daha çok ›s›nmamakta, kararl›l›¤› ve koruma fonksiyonunu yitirmemektedir. Özellikle evlerde ve uçaklarda bulunan çelik
donat›lar bu sebepten dolay› hiç deforme olmazlar.
Bununla birlikte araçlarda hidrojen kaç›p birikmesini sa¤layan etkenlerin ortadan
kald›r›lmas› en önemli tedbirlerdendir. Gaz hidrojen kullan›lan bir araçta aﬂa¤›da verilen
belirli baﬂl› sebeplerden dolay› tehdit oluﬂur.
Yak›t iletim borusunda bir kopma olmuﬂsa,
Deponun üstünde bulunan bas›nçl› kapak deforme olursa,
Hidrojeni gönderen ve depo bas›nc›n› kontrol eden sensör bölümünde ar›za
meydana gelirse,
Yada depodan ihtiyaca göre hidrojen çeken bilgisayar program›nda ar›za meydana gelmiﬂse.
Sürekli kontrol alt›nda tutulmas› gereken mevcut durumlar haricinde ﬂiddetli bir
çarpma ya da darbe an›nda da tehlikeli durumlar oluﬂur.
Tehlike unsurlar› s›v› hidrojen (LH2) taﬂ›yan araçlar için biraz daha farkl›d›r. S›v›
hidrojenin s›cakl›¤›n›n d›ﬂ atmosfere oranla oldukça düﬂük olmas› ve tanktan kaçt›¤› an
hemen bulundu¤u yerde buhara dönüﬂmesi ve üzerinde donmuﬂ su buhar› tabakas›
oluﬂturmas› en karakteristik davran›ﬂ›d›r. So¤uk olarak depolanm›ﬂ GH2 (gazhidrojenin)
yo¤unlu¤u 20K s›cakl›¤›nda 1.34 g/dm3 olup havadan oldukça büyüktür. S›cakl›k 2K
yükseltildi¤inde yo¤unlu¤u 1,18 g/dm3 ‘e ulaﬂm›ﬂ olur ve bu de¤er yaklaﬂ›k havan›n
yo¤unlu¤una eﬂittir. Ancak d›ﬂ atmosferle olan bu yüksek s›cakl›k fark›ndan dolay› aç›¤a
ç›kan hidrojen çok h›zl› ›s›n›r ve yo¤unlu¤u (0,082 g/dm3) gibi çok küçük de¤erlere
ulaﬂ›r. Bu yüzden aç›¤a ç›kan hidrojen hemen yükselir. Bu durumda yay›lma h›z›da 1,2
– 9 m/s ye ulaﬂabilir. Taﬂ›d›¤› bu özellik kazalardaki riski azalt›r.
Gaz hidrojen insan için toksik de¤ildir, yani solunmas› s›ras›nda bir tehlike oluﬂmaz.
Ancak havadaki oksijen oran›n› % 15 kadar azaltacak oranda hidrojen kar›ﬂ›m› oluﬂursa
solunum güçleﬂir ve bo¤ulma meydana gelebilir.
S›v› hidrojenin cilde k›sa süreli temas› da tehlikeli de¤ildir. Ancak uzun süreli
temasta ciltte so¤uk yanma meydana gelir. Bu bütün so¤uk gazlar›n ciltle temasta meydana getirdi¤i etkidir.
Genel olarak özetlenecek olursa hidrojen yak›t sistemi mevcut yak›t sistemlerinden,
kaza riski ve kazalar›n do¤urdu¤u sonuçlar aç›s›ndan daha güvenlidir.
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