BÖLÜM 2

ENERJ‹ TAﬁIYICI OLARAK H‹DROJEN
Hidrojen ifadesi 1787 y›l›ndan beri kullan›lmaktad›r. Bu tarihte ünlü kimyac› Frans›z Lavoissier Hidrojeni “Hydro¤éne” olarak tan›mlanm›ﬂt›r. Latince Hydror = su
genes = oluﬂturan demektir. Böylece hidrojen su oluﬂturan olarak tan›mlanm›ﬂt›r.
Hidrojen (H) gerçekte molekül halinde bulunur. Moleküller iki atomun bir araya
gelmesiyle oluﬂmuﬂtur. (H2). Do¤ada ise H2 molekülü serbest halde çok nadir olarak bulunur, çünkü H2 buldu¤u oksijen (O) atomu ile çok çabuk olarak reaksiyona girer ve
suyu oluﬂturur.1
2H++ O-2
H O
2

ﬁekil 2.1. Hidrojen Molekülü

2. 1. Hidrojenin Kimyasal ve Fiziksel Özellikleri
Oda koﬂullar›nda hidrojen gaz formunda bulunur.
Hidrojenin oda koﬂullar›nda s›v›laﬂt›rmak için - 253 oC lik s›cakl›¤a inilmesi gerekir. Kaynama noktas› hidrojenden düﬂük olan tek gaz (-270 oC) ile Helyum dur.
Hidrojen
Zehirsizdir ve yan›c› de¤ildir.
Çevrecidir ve sular› tehdit etmez.
Kokusuzdur.
Tats›zd›r.
Kolay uçucudur.
Kendi baﬂ›na patlay›c› de¤ildir.
Radyoaktif de¤ildir.
Kanserojen de¤ildir.
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Hidrojen için önemli büyüklükler
Erime noktas› H2 ,Te

= -259,15 oC

Kaynama noktas› s›v› H2 ,Tk

= -252,76 oC

Yo¤unluk s›v› H2 dLH

= 70,79 g/ l 20,3 K ve 1,0 13 mbar

2

Yo¤unluk gaz H2 dGH

= 1,34 g/ l 20,3 K ve 1,0 13 mbar

2

Kritik nokta s›cakl›¤› TK

= 33K

Kritik nokta bas›nc› PK

= 12,9 bar

Kritik s›cakl›ktaki yo¤unluk dk, GH2
Hava ile tutuﬂma bölgesi

= 31,4g/ l
= %4,0 ile 77,0 aras›

Tutuﬂma s›cakl›¤›

= 560 oC

25ºC ve 1 bar daki ›s› iletkenli¤i

= 1,9 W /cmK

Difüzyon katsay›s›

= 0,61 cm2/ 5

Baz› önemli notlar;

√ % 55’lik kütlece oran ile yeryüzündeki en fazla
elementtir.

√ Mevcut hidrojen atomlar›n›n 1/6000’i “A¤›r
Hidrojendir”.

√ Bu atomlarda çekirdekte 1 nötron bulunur. Bunlar döteryum diye adland›r›l›r.

√ Hidrojen atomlar›n›n milyarda biri ise çekirde¤inde iki nötron bulunan Trityum halindedir. Trityum
12 y›l içinde Helyum izotopuna dönüﬂür. ( 32 He )

√ Di¤er yükseltgenlerle ve oksijenle reaksiyona
girebilir. (Klor ve Sinir gazlar› gibi)

Resim 2.1. Nebulalar yüksek emisyonda hidrojen içerir ve söndü¤ünde
bunu evrene yayarlar.2

√ Ultraviyole bölgede yanma sa¤lar. (Yaklaﬂ›k 310nm) Güneﬂ yan›klar›na sebebiyet verebilir.

√ Di¤er yan›c› gazlara oranla yap›s›nda karbon bulunmad›¤›ndan dolay› yanma esnas›nda 10 kat daha az ›s›ma yayar.

√ 2H

H2 + 437,6 kj/mol

Molekülü parçalamak için 437,6 kJ enerji gerekir.

√ Oksijen ile yanmas› sonucu mol baﬂ›na 289,5 kJ enerji aç›¤a ç›kar.
H2 + 1/2 O2

H2O + 289,5 kj
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2. 2. Hidrojen Uçucudur
Hidrojen uçuculu¤u çok kolay olan bir gazd›r. Havadan onu ayr›lan en belirgin fark› difüzyon katsay›s›n›n çok büyük olmas› ve havaya göre yo¤unlu¤unun çok az olmas›d›r.
Gaz halindeki hidrojen çevreye yay›ld›¤›nda hava ile çok h›zl› kar›ﬂ›r ve havan›n
yanma s›n›r›n› çok aﬂa¤› de¤erlere çekebilir. Molekülleri oldukça küçük oldu¤undan difizyon katsay›s› çok büyük, viskositesi ise oldukça küçüktür bu nedenle h›zl› yay›l›r ve
çok küçük deliklerden bile kaçabilir.
S›v›laﬂt›r›lm›ﬂ hidrojen serbest b›rak›ld›¤›nda yüksek ›s› iletkenli¤i ve havayla karﬂ›laﬂt›r›ld›¤nda s›cakl›k fark›n›n yüksek olmas› nedeniyle çok h›zl› buharlaﬂ›r. Benzinde
oldu¤u gibi gaz birikmesi meydana getirip yan›c› bir buhar oluﬂturmaz ve dipte bir tortu da b›rakmaz. S›v›laﬂt›r›lm›ﬂ hidrojen üzerindeki bas›nç kald›r›ld›¤›nda ise çok h›zl›
gaz formuna geçer. (0,4 ile 0,8 mm / s h›zla)
2. 3. Di¤er Maddelerle Olan Etkileﬂimleri
Hidrojenin bu avantajl› atomik özellikleri yan›nda di¤er maddelerle olan etkileﬂmelerini ve farkl› ortamlardaki davran›ﬂlar›n› da incelemek gerekir. Bu incelemeleri yapmaktaki esas amaç di¤er yak›t türleri ile güvenli kullanabilirlili¤ini karﬂ›laﬂt›rabilmektir.
Yak›t olarak özellikle s›v› hidrojenin tercih edildi¤i durumlarda ortam s›cakl›¤›n›n
çok düﬂük olmas› baz› problemleride beraberinde getirir. Bu durumda kullan›lacak malzeme seçimi daha da önemli hale gelmektedir. Bu düﬂük s›cakl›k de¤erinde erime noktas› yüksek ço¤u madde aﬂ›r› sertleﬂir ve k›r›lgan hale gelebilir. S›cakl›k ne kadar düﬂükse kullan›lacak metal aksam o denli titizlikle seçilmelidir. Bu koﬂullarda malzemeler d›ﬂ
etkilere karﬂ› oldukça dayan›lmaz oldu¤undan kullan›lan alaﬂ›mlar›n bileﬂimi önemlidir.
Ayr›ca hidrojenin sakland›¤› kaplar› da özenle seçmek gerekir. Hidrojen atomik halde metal örgü yap›s›n› içine girebilir, böylece metallerden kaçma olas›l›¤› da artar. Depolamada büyük bir problemle karﬂ›laﬂ›labilir. Atomik hidrojen, hidrojen molekülünün
parçalanmas› yan›s›ra H2S, HCl ve HCN gibi ayr›ﬂt›r›c› gazlar›n varl›¤›nda da oluﬂur.
S›cakl›¤›n 200oC ’nin üstüne ç›kt›¤› koﬂullarda hidrojen, Karbon ve çelikteki di¤er
elementer ile reaksiyona girebilir. Bu durumda metal kab›n yap›s›nda metalin a¤ örgüsünden kaynaklanan deformasyonlar oluﬂur. Deformasyonlar kaplardan hidrojenin daha
kolay kaçmas›na neden olur. Hidrojen depolama tekni¤inde metal olarak bak›r, alüminyum ve titanyum ve alaﬂ›mlar›n›n yan›s›ra demir-nikel alaﬂ›mlar› ve östenitik Krom-Nikel çelikleri kullan›l›r. Soy çelikler yap›s› gere¤i düﬂük s›cakl›kta kullan›lan vanalarda
kolayl›kla tercih edilebilir. Çünkü bu tür çelikler oldukça negatif s›cakl›klarda bile sa¤laml›klar›n› korurlar ve yeterli sertlik gösterirler. Bu yap›daki materyaller so¤uk koﬂullarda plastik gibi form alabilir ve yap›lar› ve sa¤laml›k özellikleri de¤iﬂebilir.3,4,5
Kullan›lacak malzemelerin niteli¤i yan›s›ra bu malzemelere nas›l ve hangi yöntem22
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lerle ﬂekil verilece¤i de önemli bir problemdir. Bu amaçla genellikle kaynak teknolojisinden yararlan›l›r. Kaynak esnas›nda ulaﬂ›lan yüksek s›cakl›klar metallerin ﬂekil verilen
bölgelerinde farkl› deformasyonlar oluﬂmas›n› sa¤lar. Bunun için daha uygun bir teknoloji olan “Düﬂük bas›nç alt›nda elektro-ark kaynaklar› kullanmak daha uygun olmaktad›r.6
2. 4. Atmosfere Sal›nacak Hidrojen
Yap›lan çal›ﬂmalar›n ço¤unda iﬂlemler s›ras›nda gaz formunda aç›¤a ç›kan hidrojenin do¤aya kar›ﬂma miktar› gözard› edilmiﬂtir. Hidrojen miktar›n›n artmas› çevre ve klimay› etkiler mi? Üzerinde düﬂünülmesi gereken bir konu da budur. Bugünkü enerji endüstrisinde hidrojen emisyonunun ancak % 0,005’i do¤al yollardan elde edilmiﬂtir.
E¤er hidrojen gereksimi için öngörülen senaryolar hayata geçerse hidrojen gaz
emisyonunda %5’lik gibi maksimum bir art›ﬂ olacakt›r. Bu ise 1,5 milyon tonluk y›ll›k
hidrojen emisyonunun atmosfere sal›nan miktar›n›n 0,51 ppm den 0,54 ppm ç›kmas› demektir.
2050 y›l›nda kabaca 1 milyar arac›n yollarda oldu¤unu, ve bunlar›n %10 ile 20’si
hidrojen tüketti¤i düﬂünülürse bile hidrojen emisyonunun y›ll›k 0,2 milyon tondan 0,8
milyon tona ç›kmas› beklenmektedir. Bu ise atmosferde su buhar› oluﬂumunu art›r›r ancak bu etki CO2 miktar›n›n art›ﬂ›n›n iklime etkisi yan›nda küçümsenecek kadar azd›r.
2. 5. Günlük Gaz ‹htiyac›na Göre Kullan›m
Hidrojenin uzun zamandan bu yana ﬂehir ﬂebekelerinde di¤er gazlarla birlikte kullan›m› ön görülmüﬂtür. 19. Yüzy›lda ﬂehir içi tüketim için gaz hatlar› döﬂenirken hidrojeninde evsel kullan›mda, ›s›nma ve piﬂirmede yer al›p alamayaca¤› düﬂünülmüﬂtür. ﬁehir gaz› hatlar›na hidrojen ve karbonmonoksit’in birlikte verilmesi planlanm›ﬂt›r. Daha
sonralar› do¤algaz›n yayg›n olarak kullan›lmaya baﬂlanmas› ile do¤algaza kat›l›p kat›lmayaca¤› tart›ﬂ›lm›ﬂ ve ilk uygulamalardan biri Almanya’da 90 ‘l› y›llar›n baﬂ›nda yap›lm›ﬂt›r. ‹sviçre’nin Stokholm kentinde 800 km uzunlu¤unda düﬂük bas›nç boru a¤› ﬂebekeleri kurulmuﬂ ve kullan›ma sunulmuﬂtur.
Teknik olarak bugün kullan›lan do¤algaza hidrojen katmak mümkündür. %5’lik bir
orana kadar hidrojen ilavesinde sistemlerde teknik bir de¤iﬂime gerek duyulmamaktad›r.
E¤er oran %50’lere ç›karsa bütün sistemlerin, boru metaryellerinin, ocak a¤›zlar›n›n ve
sayaçlar›n›n de¤iﬂmesi gerekir.7
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