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H‹DROJEN‹N NAKL‹
8.1 Gaz Hidrojen Nakli
Gaz formundaki hidrojen ﬂu anda bas›nçl› tüplere doldurulup t›rlarla yada yük treni
vagonlar› ile taﬂ›nmaktad›r. Büyük miktarlarda taﬂ›malarda ise tüplerden birbirine kenetli konteynerler oluﬂturulup, gruplar halinde taﬂ›ma yap›lmaktad›r. 28 tüpten oluﬂan bir
demet yaklaﬂ›k 250 m3 gaz depolayabilmektedir. Çok büyük miktarlarda ise tankerler bas›nçl› tüp haline dönüﬂtürülüp taﬂ›ma yap›lmaktad›r. Bu tüpler traylerle ile hidrojen
dolum istasyonlar›na ulaﬂt›r›lmaktad›r.

Resim 8.1 : Treylerle taş›nan gaz hidrojen tüpleri

Tabiki bu tür bir taﬂ›ma akaryak›t taﬂ›mac›l›¤› ile mukayese edilemeyecek kadar düﬂük kapasitelidir. Bir defada 36 000 l Benzin taﬂ›nd›¤›nda 60 l tank kapasiteli 625 arac›n deposu doldurulabilirken, 625 arac›n gaz hidrojen ihtiyac›n› karﬂ›lamak için donanm›ﬂ treyleri en az on kez gidip gelmesi gerekir. Bu gaz taﬂ›mac›l›¤›nda en büyük handikap olarak görülmektedir.
8.2 S›v›laﬂt›r›lm›ﬂ Hidrojen Nakli
S›v› hidrojenin taﬂ›nmas›nda kullanabilen malzemelerin farkl›¤› sebebiyle özel
koﬂullar gerekmektedir. Tank›n içindeki s›v›n›n s›cakl›¤› (-253°C) ile d›ﬂ atmosfer
aras›nda büyük s›cakl›k fark› oldu¤undan taﬂ›mada bir çok zorlukta beraberinde gelmektedir. Bugünkü depolanma teknolojisi ile oldukça güvenli bir taﬂ›ma yap›lmas› uzak
görülmektedir.
S›v› yak›tlar normalde 50 000 litreye kadar kolayl›kla tankerlerle taﬂ›nabilmektedir.
Bu nedenle s›v› hidrojenin taﬂ›nmas›da gaz›na oranla 9 kat daha fazla bir kapasiteye
sahiptir. Örne¤in 40 ton toplam taﬂ›ma a¤›rl›¤›na sahip s›v› hidrojen treyleri 3 300 kg
yak›t taﬂ›yabilmektedir. ﬁekilde Linde AG n›n bir transportu gözükmektedir.
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Resim 8.2. Linde AG’ye ait s›v› hidrojen trasportu

8.3 Boru Hatlar› ile Nakil
Hidrojenin boru hatlar› ile taﬂ›nmas›nda
önemli bir alternatiftir. Kurulumu pahal›da olsa bu sistem en kullan›ﬂl› olan›d›r. Almanya’da, 1938 y›l›ndan bu yana Köln, Leverkursen
ve Ruhr bölgesi aras›nda 240 km’lik bir hat
çal›ﬂmaktad›r. Y›lda yaklaﬂ›k 250 milyon m3
hidrojen güvenli bir ﬂekilde taﬂ›nmaktad›r. Almanya’n›n do¤usunda da Linde AG buna benzer bir iletim hatt› kurmuﬂtur. Ayr›ca Kuzey
Fransa ile Belçika aras›nda yaklaﬂ›k 400 km’lik bir hatta mevcuttur.

Resim 8.3. Hidrojen nakil hatt›

Amerika Birleﬂik Devletleri‘nde de çeﬂitli eyaletlerde buna benzer taﬂ›nan hidrojenin bas›nc› 3 bar ile 100 bar aras› de¤iﬂmektedir. Mevcut do¤algaz ve havagaz› iletim hatlar› da küçük bir takviye ile hidrojen için kullan›labilir. Do¤algaz taﬂ›ma hatlar›n›n gaz bas›nc› düﬂük olup 4 bar civar›ndad›r. Buralarda kullan›lan PVC (Poly Vinyl
Chloride) ve HDPE (High Density Poly Ethlene) oldukça poröz olup hidrojen
taﬂ›mac›l›¤›na uygun de¤ildir. Çünkü hidrojen atomlar› çok küçük deliklerden bile
kaçabilmektedir.1
Kuzey denizinde de Norveç taraf›ndan döﬂenen do¤algaz hatt›nda do¤algaza %15
oran›nda hidrojen kat›larak taﬂ›ma yap›lmaktad›r.2,3
8.4 Araçlarda Dolum Koﬂullar›
Gaz Hidrojen Dolumu
Gaz hidrojen ve s›v› hidrojen aras›ndaki farkl›l›klar t›pk› depolamada ve taﬂ›mada
oldu¤u gibi araçlara dolum koﬂullar› s›ras›nda da ortaya ç›kmaktad›r. Gaz hidrojenin
depoland›¤› bölge ile araca doldurulaca¤› yer aras›ndaki bas›nç fark› ve s›v› hidrojenin
depoland›¤› yer ile d›ﬂar›s› aras›ndaki s›cakl›k fark› koﬂullar› belirlemektedir.
Gazlar›n s›k›ﬂt›r›l›p araç tanklar›na bir tabanca yard›m›yla gönderilmesi uzun
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zamand›r uygulanan bir yöntemdir. Özellikle LPG en yayg›n kullan›ma sahiptir. Gaz
formundaki hidrojen de bir bas›nç yükseltici taraf›ndan 30 bar dan baﬂlayarak s›k›ﬂt›r›l›r.
Gerekli olan durumlarda bas›nçl› kaplar yada metal hidrür kaplar yard›m›yla bu s›k›ﬂt›rma bas›nc› 350 bar’a kadar ç›kabilmektedir. Ç›k›ﬂ bas›nc› 120 ile 150 bar aras› olan yüksek bas›nç pompalar› bu sayede gazlar› ilave bir s›k›ﬂt›rmaya gerek kalmaks›z›n kolayl›kla doldurabilir.
Araçlar ‹çin Kullan›m
GH2 (Gaz Hidrojen) Bas›nçl› kaplar›n depolanma bas›nc› 250-200 bar aras›nda olup
bu de¤er dolum istasyonunun koﬂullar›na göre de¤iﬂebilir. Dolum istasyonundan araçlara doldurulan gazlar›n bas›nc›n›n araç tank›n›n iç bas›nc›ndan büyük olmas› gerekir
ki, tank›n tamam› dolabilsin.
Araç tank›na doldurulan gaz so¤udu¤unda bas›nc› da bir miktar düﬂer. Böylece
depolanma bas›nc› doldurma bas›nc›n›n alt›na inmiﬂ olur. Örne¤in 1 050 barl›k bir
bas›nçla doldurulan gaz depoda 700 bara kadar düﬂer.
Bu sistemde depolama süreleri bas›nca ba¤l› olarak de¤iﬂir. 200 - 350 barl›k bir doldurma bas›nc›ndaki süre yüksek bas›nçlara göre oldukça uzundur. Bu koﬂulda bir t›r›n
deposunun ancak bir gecede dolabilece¤i bilinmelidir.

Resim 8.3 : Hidrojenin araçlara doldurulduğu sistemler

S›v› Hidrojen Dolumu
S›v› hidrojenin depolanmas› ve araçlar›n depolar›na doldurulmas› s›ras›nda malzemelerin özenle seçilmesi ve tasarlanmas› gerekir. Seçilen malzemeler ve donan›m oldukça so¤uk olan s›v› hidrojeni hava ile temas ettirmeyecek mukavemette olmal›d›r.
S›v› hidrojenin ilk kez yo¤un kullan›ld›¤› y›llarda geliﬂtirilen sistemlerde hidrojenin
tanktan araç deposuna doldurulmas› ve ›s› dengesinin kurulmas› gibi süreçler yaklaﬂ›k
18 dakika sürebiliyordu. Böyle bir durumda bir deponun dolmas› bile yaklaﬂ›k 5 dakika
al›yordu. Teknoloji ilerledikçe bu süre 3 dakikaya kadar indirilmiﬂtir.4
Büyük tanklardan araç depolar›na hidrojenin doldurulmas› prosesi, her bir basamak
tam otomotik robot sistemleri taraf›ndan gerçekleﬂtirilmektedir.
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Bu karmaﬂ›k proses aﬂa¤›daki basamaklardan oluﬂmaktad›r:
• Yak›t sisteminin gerekti¤i kadar so¤utulup so¤utulmad›¤›n›n testi ve ölçüm sonucunun dijital olarak ekrandan gösterilmesi,
• Araç ile depo istasyonu aras›ndaki ba¤lant› sisteminin kurulmas›,
• Ba¤lant›n›n sa¤lam ve s›zd›rmas›z olarak yap›lmas› ve kiﬂi yada herhangi bir d›ﬂ
müdahaleye karﬂ› (olas› ateﬂli kaynaklara) güvene al›nmas›,
• Oluﬂacak olas› bir potansiyel fark›n›n gaz›n tutuﬂmas›na sebebiyet vermemesi için
topraklaman›n yap›lmas› ve kontrolü,
• Do¤algaz dolumlar›nda oldu¤u gibi, dolacak yak›t›n
yo¤unlu¤unun so¤uk gaz ile test edilerek belirlenmesi,
• Dolum iﬂleminin baﬂlat›lmas› ve gerekli vanalar›n aç›lmas›,
• Gaz›n dolumunun kontrol edilmesi,
• Dolum iﬂleminin toplam hacmin %85’i düzeyine ulaﬂ›ld›¤›nda s›n›rland›r›lmas›,
• Araç ile olan ba¤lant›n›n kopar›lmas›.
Dolum teknolojisi henüz istenilen aﬂamada geliﬂtirilememiﬂtir. Kullan›lan malzemelerin özenle seçilmiﬂ olmas› ve sistemin karmaﬂas›n›n önüne geçilmesi için yeni Resim 8.4 : BP ‘e ait
çal›ﬂmalara devam edilmektedir. Sistemin tümünden insan Hidrojen Dolum İstasyonu
faktörünü uzaklaﬂt›r›p bilgisayar kontrollü robot sistemlerle
güvenli bir dolum yap›lmas› öngörülmektedir. Ayr›ca seri kullan›mda bu tür istasyonlar›n s›klaﬂmas› ve her yerde
olmas› olas›l›¤›, tasar›m›n
ve kullan›m›n daha basit
düzenlenmesi gere¤ini ortaya ç›karmaktad›r. Çal›ﬂma
esnas›ndaki olas› hatalar,
dönüﬂü olmayan büyük
hasarlar meydana getirebilmektedir. Ayr›ca boﬂ tank›n
içinin inert bir gaz ile (Azot
gibi) temizlenmesi de önemli bir ön iﬂlemdir.
Resim 8.5. S›v› hidrojen doldurma robotu
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8.5 Hidrojen – Dolum ‹stasyonlar›
ﬁu ana kadar dünyan›n farkl› bölgelerinde hidrojen dolum istasyonlar›n› inﬂa edilmiﬂtir. Bunlardan 20 kadar› ABD de 8 tanesi Kanada’da, Avrupa’da ise belli baﬂl› bölgelerde bulunmaktad›r. Almanya’da 2003 tarihine kadar 5 adet inﬂaa edilmiﬂtir. ‹lki dünyada
da ilk oluﬂturulan Münih havaalan› GH2 ve LH2 dolum istasyonudur. Bir di¤erinde Hamburg yak›nlar›nda bulunan GH2 istasyonudur. 2001 y›l› ortalar›nda al›nan bir hükümet
karar› ile uygulamaya konulan “Clean Energy Projects” kapsam›nda baﬂkent Berlin de
farkl› araçlar›n hidrojen ihtiyac›n› karﬂ›layacak yeni bir istasyon oluﬂturulmuﬂtur.5,6
Hidrojen istasyonu oluﬂturmak teknik aç›dan zor olmaza bile maliyet aç›s›ndan oldukça pahal›d›r. Kapasiteye göre bir istasyon 0,5 ile 1,5 milyon Euroya mal olmaktad›r.
Henüz yeterli düzeyde talebin olmad›¤› durumda istasyon inﬂaas›da fazla bir anlam ifade
etmemektedir.

Resim 8.6: Almanya’da kurulu baz› dolum istasyonlar›

Bulundu¤u yerde hidrojeni do¤rudan üretebilen
ilk istasyon ise 2001 y›l›nda Los Angeles / ABD de
Honda taraf›ndan inﬂaa edilmiﬂtir. Burada hidrojen
fotovoltaik olarak güneﬂ enerjisi yard›m›yla elektroliz
yöntemiyle üretilmektedir. Günlük yaklaﬂ›k 8 000 l
gaz hidrojen elde edilmekte ve 250 barl›k bir bas›nçla
s›k›ﬂt›r›larak kullan›ma sunulmaktad›r. Bunun benzeri
bir uygulaman›nda rüzgar enerjisi kullan›larak Kuzey
Denizi’nde gerçekleﬂtirilmesi planlamaktad›r. Böylece Avrupa’da da fosil yak›t kullanmadan hidrojen Resim 8.7. Honda’n›n bulunduğu yerde hidrojen üretilen dolum istasyonu
üretilen ve depolanan bir istasyon oluﬂturulacakt›r.7
2007 y›l›ndan itibaren ‹stanbul’da ICHET ile ‹stanbul Büyükﬂehir Belediyesi taraf›ndan ortak planlanan projede hidrojen dolum istasyonlar› kurulacakt›r. Türkiye’nin bu ilk istasyonunda GH2 ve LH2 birlikte doldurulabilecektir.
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