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H‹DROJEN MOTORU
Hidrojen; yak›t hücreleri d›ﬂ›nda geleneksel yanmal› motorlarda da yak›t olarak kullan›labilir.
Hidrojen motoru da t›pk› Otto-motor prensibine göre d›ﬂtan bir ateﬂleyici ile çal›ﬂ›r.
Dizel motorlarda yak›t hava kar›ﬂ›m› belirli bir bas›nca ulaﬂ›nca ›s› etkisiyle ateﬂlenir.
Hidrojenin ateﬂlenme s›cakl›¤› dizele göre daha yüksektir 560°C olan bu de¤er dizel motor için 250°C dir. Bu nedenle dizel de ayr›ca bir ateﬂlemeye ihtiyaç vard›r.

Resim 5.1 : BMW Firmas› Taraf›ndan Geliﬂtirilmiﬂ 12 silindir
Hidrojen motoru ve test sistemi

Dizel motor olsun Otto motor olsun her ikisinin de prensibi yanma odalar›n›n pistonla s›k›ﬂt›r›lmas›na dayan›r. Genelde yanma iki türlü yöntemle sa¤lanabilir. Bütün s›v› yak›t sistemlerinde de geçerli olan, d›ﬂta kar›ﬂ›m oluﬂturma, içte kar›ﬂ›m oluﬂturma
prensebine dayanan bu iki yöntem hidrojen motorlar›nda da kullan›labilir.
5.1. D›ﬂta Kar›ﬂ›m Sistemi
D›ﬂta kar›ﬂ›m›n oluﬂtu¤u sistemde gaz halindeki hidrojen kabarc›klar halinde çok
düﬂük bir bas›nçla emme monifoltu yard›m›yla yanma odas›na verilir. Yak›t tank›nda
oldukça so¤uk olan s›v› hidrojen bulunsa bile yanma odac›¤›na gönderilirken d›ﬂ yolu
kulland›¤›ndan ›s›n›r ve hemen gaz formuna geçer.
Bu sistemde yanma odac›¤›na girmeden önce gaz›n emilen hava ile kar›ﬂmas› sa¤lan›r. Yanma odac›¤›na giren gaz bir çek-valf sistemi ile kapat›l›r ve içeride bir tutuﬂturucu kullan›larak yanma sa¤lan›r. Gaz›n içeriye hava ile kar›ﬂt›r›p al›nmas› yanma s›cakl›¤›n› daha düﬂük de¤erlere çeker, ve buna ba¤l› olarakta alev alma riskini azalt›r. Böylece oluﬂacak azotoksit emisyonu azalt›lm›ﬂ ve ›s› kay›plar› da daha düﬂük de¤erlere indirgenmiﬂ olur. Ancak yanma s›cakl›¤›n›n düﬂmesi ayn› zamanda motorun gücünde de
düﬂüﬂe sebep olur. Motor gücünün yükseltmek için iç bas›nc› daha da art›rmak gerekir.
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Bu nedende benzinli motorlarda azot oksitlerin ortamdan at›lmas› için özel katalizörler
kullan›l›r.
D›ﬂta kar›ﬂ›m oluﬂturan sisteminin en büyük avantaj› kurulumunun çok kolay olmas› ve hidrojenin verilmesi için yüksek bas›nca gerek duyulmamas›d›r. Benzin ve dizel
motorlar ile karﬂ›laﬂt›r›ld›¤›nda en büyük dez avantaj› ise; motor hacmi ile verimi k›yasland›¤›nda ayn› güce sahip daha büyük hacimli motor gerektirmesi ve yanman›n s›n›rl›
kurallar içinde olmamas›d›r.
Hidrojen yanmal› motorlar üzerine en ciddi çal›ﬂmalar ve sanayisel boyuta taﬂ›nm›ﬂ
en önemli proje Alman Otomotiv ﬂirketi BMW taraf›ndan gerçekleﬂtirilmektedir. Ford
otomotiv ﬂirketi de bu alanda araﬂt›rma yapmas›na ra¤men daha çok yak›t pilleri ile ilgilenmektedir. 1
BMW-Hidrojen Motorunda tankta so¤uk bir ﬂekilde bulunan hidrojen, veriliﬂ dozu
elektrikle kontrol edilebilen bir sübap yard›m›yla sisteme al›nmaktad›r. Sübaplar›n aç›l›ﬂ›, kapan›ﬂ› ve geçiﬂ yolundaki tüm sistemler elektrik motoru taraf›ndan düzenlenmektedir.
Motor; dizel motor prensibine göre çal›ﬂmaktad›r. E¤er araç h›zland›r›lmak istenirse bu kez s›v› yak›t tank›ndan daha fazla yak›t yanma odac›¤›na çekilir. Sürücü gaza
basmakta bu mekanizmay› çal›ﬂt›r›r. Motora gidecek hava miktar› hep sabit kal›r. Oluﬂan bu fakir kar›ﬂ›m azotoksit emisyonu aç›s›ndan büyük avantaj sa¤lar. Ayr›ca oluﬂan
“fakir kar›ﬂ›m›n” parlamaya karﬂ› e¤iliminin düﬂük olmas› stokiyometrik olarak artakalan miktar›n çok parlay›c› olarak yanmas›n› da önler. Bu avantaj› gaz motorun benzinle
çal›ﬂan partnerine göre düﬂük olan spesifik gücünü tolere edilebilir hale getirir.
Motorun çal›ﬂma gücü eﬂ de¤eri benzinlilere oranla % 20 daha düﬂük olmas›na ra¤men kullan›lan yak›t miktar›n›n az olmas› bu fark› kapat›r.
5.2. ‹çte Kar›ﬂ›m Sistemi
Bu kar›ﬂ›m teknolojisinde gaz halindeki hidrojen 80 ile 120 bar aras›ndaki yüksek
bir bas›nçta do¤rudan yanma odas›na gönderilir. Yanma odas›nda ise havan›n oksijeni ile
kar›ﬂt›r›l›p, d›ﬂkaynakl› bir tutuﬂturucu ile tutuﬂturulur. Dizel yak›t sistemi ile karﬂ›laﬂt›r›ld›¤›nda büyük farkl›l›klar ortaya ç›kar. Bu sistemde yak›t gaz formunda oldu¤undan
yak›t ile havan›n yo¤unlu¤u aras›nda büyük fark ortaya ç›kar. Bu ise hidrojenin alevlenme h›z›n› çok art›r›r.
Yak›t›n çok k›sa sürede püskürtülmesi için yüksek bir bas›nca ihtiyaç vard›r. Hidrojen ve havadan meydana gelen kar›ﬂ›m›n Stokiyometrik oran› 1 ve daha üstündedir.

λ

( >1)
Bu tür yanmal› kar›ﬂ›mlar›n hacimsel güç verimi dizel motordan daha yüksektir. Dezavantaj› ise oldukça pahal› olan teknik kurulumudur.
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5.3. H2 Motorunun Avantajlar› ve Dezavantajlar›
Avantajlar›
Çevre koruyucu olmas›
Pistonlu motorlarda hidrojenin yanmas›yla geleneksel hidrokarbon içeren yak›tlardan vazgeçilmektedir. Böylece CO ve CO2 oluﬂum miktarlar› oldukça düﬂmektedir.
Yanma havadan gelen oksijenle sa¤land›¤› için de Azotoksit emisyon de¤erlerinde de
belirgin bir art›ﬂ meydana gelmemektedir.
Genelde ne kadar çok yak›t varsa (stökiyometrik olarak

λ ≤ 1.0 ise)

• Güç verimi o kadar çok artar
• Yanma o kadar s›cak olur
• O kadar çok azotoksit oluﬂur.
Bu sistemin optimize edilmesi için ulaﬂ›lmas› gereken hedeflerden en önemlileri güç
yo¤unlu¤unu yükseltmek ve Azotoksit emisyonlar›n› azaltmakt›r.
Hidrojen ile havan›n “Fakir Kar›ﬂ›m” oluﬂturmas›
Bir kar›ﬂ›mda hava miktar›n›n yak›t miktar›na oran› 1 den büyükse, yani çok hava
az yak›t kar›ﬂm›ﬂsa bu kar›ﬂ›m fakir kar›ﬂ›m olarak adland›r›l›r.
Motor fakir kar›ﬂ›mla çal›ﬂ›rsa yak›ttan büyük tasarruf sa¤lanm›ﬂ olur. E¤er yak›t
çok azalt›l›rsa bu durumda düzensiz bir yanma meydana gelir ve elde edilen verim düﬂebilir.
Hidrojenin çok küçük bir yanma enerjisi, ancak çok geniﬂ bir yanma aral›¤› vard›r.
Bu nedenle fakir kar›ﬂ›m bir hidrojen yak›t›n alevlenmesi için küçük bir k›v›lc›m bile yeterli olur. Kar›ﬂ›m oran› benzili motorlarda 1,4 do¤algazl› motorlarda 1,8 ‘e ulaﬂ›rken,
hidrojen-motorda =5,5 kadar ç›kabilmektedir. 2

λ

Bu nedenle hidrojen fakir kar›ﬂ›ml› yak›t teknolojisine en uygun yak›tt›r.Hidrojenin

λ

bir di¤er avantaj› da fakir kar›ﬂ›ml› yanmalarda ( =2,6 dan sonra) yanma s›cakl›¤›n›n
çok düﬂmesi sebebiyle NOx emisyon de¤erlerinin s›f›ra kadar inmesidir. Fakir kar›ﬂ›ml› hidrojende egzoz gaz›n›n ç›k›ﬂ s›cakl›¤›da hidrokarbon yak›tlara göre oldukça düﬂüktür.(400°C)
Yüksek Verim
Hidrojenle çal›ﬂan motorun çal›ﬂma verimi benzinli motora oranla oldukça yüksektir. Bu hidrojen motorundaki yanma reaksiyonun h›z›n›n termodinamiksel olarak benzinin yanma h›z›ndan büyük olmas›ndan kaynaklanmaktad›r.
Ayr›ca difüzyon h›z›n›nda di¤er geleneksel yak›tlara göre yüksek olmas› hidrojenle
çal›ﬂan motorun veriminin % 40’ a kadar ç›kmas›na neden olmaktad›r. Bu de¤er benzin70
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li motorlarda hareket halinde % 23 ve sabit iken % 37 den daha büyük olamamaktad›r.
Sabit düzenekli gaz motorun verimi % 44 e ulaﬂabilmektedir. E¤er motora bir de buhar türibini kombine edilebilse bu kez verim % 50 nin üstüne ç›kabilir. Bu verimi motorun gücü ile kar›ﬂt›rmamak gerekir. Çünkü hidrojen motor sisteminin gücü benzinli
motorlara göre düﬂüktür.
Kütlesi - Maliyeti
Sabit düzenekli kullan›mlar için geliﬂtirilen gaz motorunun kütlesi yak›t pilleri ile
karﬂ›laﬂt›r›ld›¤›nda oldukça küçüktür. Çünkü bu motorlarda y›llard›r geliﬂtirilen teknoloji kullan›lm›ﬂ ve zamanla hacim ve kütlede küçülme meydana gelmiﬂtir. Ancak yak›t pilleri henüz son 10 y›ld›r gündemde oldu¤undan bu oranlarda beklenilen seviyeye gelinememiﬂtir. Örne¤in UTC Fuel Cells taraf›ndan geliﬂtirilen 200 kW l›k bir (PAFC) in kütlesi 200kW l›k bir gaz motora oranla 7 kat daha büyüktür. (90 kg/kWel). Ayn› ﬂekilde fiyatlar› karﬂ›laﬂt›r›ld›¤›nda da PAFC in bedeli gaz motora oranla 7 kez daha pahal›d›r
(6.100 $/kWel).

Resim 5.2 : UTC ‘ye ait 200 kW de¤erindeki Fosforik Asit Yak›t Pili
(PAFC)

Araﬂt›rmalar küçük çapl› taﬂ›nabilir sistemler için henüz bu k›yas›n yap›lamayaca¤›n› göstermektedir.
Dezavantajlar›
Düzensiz Yanma
Pistonlar gaz›n emilmesi s›ras›nda aﬂa¤›ya do¤ru hareket eder. Bu durumda d›ﬂar›dan gelen yeni oluﬂmuﬂ gaz kar›ﬂ›m› sübaplar›n aç›lmas› ile içeride hala s›cak halde bulunan eski gaz ile kar›ﬂ›r. Emme manifoltundan gelen gaz bitmeden içeride bulunan eski ve yeni kar›ﬂan gaz›n tümünün yanmas› gerekir. Böylece sübaplar› geri iten gaz geliﬂini k›smen engelleyen bir patlamal› yanma olur buna geriye patlama denir. Geriye patlaman›n en büyük sebebi hidrojenin parlama enerjisinin oldukça küçük olmas›d›r.
Bir di¤er sebep ise hidrojenin parlama s›cakl›k aral›¤›n›n geniﬂ olmas›d›r. Hidrojen
için üst ve alt alevlenme s›n›r de¤erleri hacimce % 4 ile % 79 aras›nda kabul edilir. Alev
çok çabuk oluﬂur ve piston tam aﬂa¤›ya inmeden yanma odas›nda gerekli bas›nca ulaﬂ71
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madan geriye beslenir. Böylece yanma düzensiz hale gelir ve bu olay pistonun vurma h›z› artt›kça daha belirgin hale gelir.
S›cak bölgede meydana gelen yanma kor halinde yanma olarak tan›mlanabilir. Bu
sorun ancak s›cak bölgeye bir buji yerleﬂtirerek giderilebilir. Böylece motor düﬂük dönme h›zlar›nda da sorunsuz çal›ﬂabilir.
Yanma odas›nda meydana gelen bu ›s› art›ﬂ› su so¤utmal› bir sistemin yap›ya montesi ile azalt›labilir. Ayr›ca yanma odas›n›n tasar›m›nda köﬂeli yap›lardan kaç›n›lmal›d›r.Oval yap›da ateﬂleme ve enerji da¤›l›m› daha kolay olmaktad›r.
Baﬂka bir sorunda piston içinde oluﬂan at›k gaz›n s›cakl›¤›ndan dolay› meydana gelen ›s›nmay› bertaraf etmektir.
Bu durumda oluﬂan gaz miktar›n›n azalmas› için fakir kar›ﬂ›m kullanmak daha avantajl›d›r. Böylece hem yanma s›cakl›¤›nda hemde at›k gaz oran›nda ve s›cakl›¤›nda bir
düﬂme sa¤lanacakt›r. Su ve hava ile so¤utma ayn› zamanda geri patlama riskini de azaltmakta olup oluﬂan azotoksit oran›nda düﬂme meydana getirmektedir.
S›k›ﬂt›r›lma s›ras›nda meydana gelen çarp›nt›l› yanma
Yak›t daha önce bahsedildi¤i sisteme göre emme manifotu ile yanma odas›na çekildikten sonra piston s›k›ﬂt›rmaya baﬂlad›¤›nda yak›t›n tamam› yanmadan, geri patlamaya
baﬂlar. Bu ise pistonun hareketinde düzensizlik ve yanmada çarp›nt› meydana getirir.
Olay›n oluﬂmas›n›n temel sebebi ise s›k›ﬂt›r›lma s›ras›nda kar›ﬂ›m›n s›cakl›k ve bas›nc›n›n yükselmesine ba¤l› olarak, yanma odas›nda meydana gelen art›k yanmad›r. Daha önce aç›kland›¤› gibi hidrojenin her oranda kolayl›kla yanmas› bu olay› tetikler.
Ayr›ca ortamda olan serbest hidrojen atomlar›da “çarp›nt›” meydana getirir. Serbest
hidrojen atomlar› yeterli s›cakl›k ve yeterli bas›nç meydana geldi¤inde havan›n oksijeni
ile kolayl›kla reaksiyona girer. Meydana gelen bu olay› ortadan kald›rmak için s›k›ﬂt›rma oran›n› düﬂürmek gerekir. Bu ise motor gücünde belirgin bir düﬂüﬂ meydana getirir.
‹stenmeyen bu durum benzinli motorlar›n % 25 daha avantajl› hale gelmesini sa¤lar. Ayr›ca çarp›nt› emilen kar›ﬂ›m›n s›cakl›¤›n›n su kullan›larak düﬂürülmesiyle biraz olsun
azalt›labilir.
So¤utma suyu sisteminin bujilerde meydana getirdi¤i “So¤ukstart”
Sistemde elektrotlar su kullan›larak so¤utuldu¤unda ateﬂlemede problemler meydana gelebilir. Bu yüzden buji sistemi ilk ateﬂlemeyi yapacak kadar enerjiyle beslenmelidir. Tam elektronik olarak düzenlenmiﬂ yüksek gerilim - kondansatörü - ateﬂleme sistemi, özel kablolar ve bujilerle donat›lm›ﬂ böylece bu etki azalt›lmaya çal›ﬂ›lm›ﬂt›r.
Taﬂ›nma kay›plar›ndan kaynaklanan verim düﬂüﬂü
Hidrojenle çal›ﬂan yanmal› motorlar›n gücü yüksek verimli yanmaya ra¤men geleneksel kullan›lan Otto-Motordan daha düﬂüktür. Benzin yakacak ﬂekilde düzenlenmiﬂ
bir motor, hidrojen yakt›¤›nda % 55 ile 75 aras›nda bir güç kayb› gösterir. Bunun en büyük sebebi motorlar›n hidrojen yakmak için tasarlanmam›ﬂ olmas›d›r.
Hidrojen / hava kar›ﬂ›m› hacimsel olarak oldukça düﬂük bir yanma verimi gösterir.
(3,240 kj/m3). Bu kay›p taﬂ›ma kay›b› olarak adland›r›l›r.
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Hidrojenin yeteri kadar kaygan olmamas›
Hidrojen yak›t hidrokarbon içermedi¤inden dolay› yeteri kadar kaygan özelli¤e sahip de¤ildir. Motor ya¤› kendi baﬂ›na ince bir film tabakas› oluﬂturup sürtünmeden do¤an kay›plar› en aza indirmektedir. Hidrojenin yak›t oldu¤u durumlarda piston ve di¤er
akﬂamlarda sürtünmeye karﬂ› dayan›kl› halka ve contalar, ve grafit kaplanm›ﬂ sübap uçlar› kullan›lmal›d›r.
Yüksek Dayan›kl› Malzemelerin Kullan›m Mecburiyeti
S›v› hidrojenin kullan›ld›¤› durumlarda oldukça düﬂük s›cakl›klarda (–253°C) çal›ﬂmak gerekti¤inden bu s›cakl›¤a dayan›kl› yüksek teknolojik malzemeler kullanmak gerekir. Hidrojenin sisteme verilmesi s›ras›nda bile ortam s›cakl›¤›n›n çok düﬂük olmas›,
buradaki emme manifoltu ve sübap gibi bütün aksamlarda ›s›ya karﬂ› dayan›kl› malzeme kullan›m›n› gerektirmektedir. Bu da maliyeti etkileyen en önemli parametrelerdendir.
Azot – Emisyon De¤erleri
Hidrojenin yanmas› s›ras›nda ortamda hidrokarbon bulunmad›¤›ndan yaln›zca azot
oksitler oluﬂur. Hidrojen yakan motorlarda iç kar›ﬂ›m oluﬂtu¤unda kar›ﬂ›mdaki azotoksit
oran› analizle ölçülebilir.
“Zeldovich” taraf›ndan ileri sürülen bu mekanizmaya göre havada moleküler olarak
bulunan azot (N2) önce atomik azota (N) parçalan›r daha sonra oksijenle reaksiyona girerek azot oksitler oluﬂur.
N2

N + N + O2 + Enerji

NO + NO2

Bu parçalanma için 2300°C gibi oldukça büyük s›cakl›klara ihtiyaç olup, reaksiyonun yürümesi de çok yavaﬂt›r. Hem reaksiyon s›cakl›¤›n› hemde oluﬂacak NOx miktar›n› azaltmak için yak›tça “fakir kar›ﬂ›m” kullanmak gerekir. 3
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