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Hidrojen yakıt hücresi
Kısaca tanımlamak gerekirse, yakıt hücresi, iki 

metal (Zn ve Cu gibi) yerine gaz elementlerin 
(örneğin, hidrojen ve oksijen) kullanıldığı bir 
volta pilidir.

Hidrojen yakıt hücresi tersine elektroliz 
prensibine dayanmaktadır. Elektroliz sırasına 
sisteme elektrik verilir ve iki gaz ortaya çıkar. 
Yakıt hücresinde ise hidrojen ve oksijen bir 
araya gelerek elektrik akımı üretilmesini
sağlar.

Yakıt hücrelerinin ana avantajı yüksek verimdir. 
Hidrojenin direkt olarak yakılması (oksijen 
içerisinde) halinde %30 verim alınırken yakıt 
hücreleri %80 verime ulaşabilmektedirler.

Son olarak, süreç temiz ve sessizdir. Ortaya çıkan 
tek yan ürün, sudur.
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Hidrojen yakıt hücresinin tanımı ve 
çalışma prensibi

J. Larminie, A . Dicks, Fuel Cell Systems Explained, John Wiley & Sons (2000)

Yakıt hücresi, akümülatörlerden farklı olarak
kesintisiz bir şekilde yakıtla beslenebilen bir elektrik
hücresidir. Dolayısıyla elektrik enerjisi üretimi
kesintisiz olarak devam edebilmektedir.

Yakıt hücresi hidrojeni veya hidrojen içeren bir yakıtı
direkt olarak elektrik enerjisine ve ısıya
dönüştürmektedir. Bunu, hidrojenin ve oksijeni
reaksiyona sokarak su üretmek suretiyle
gerçekleştirmektedir. Süreç tersine elektroliz
sürecidir:

2 H2(gaz) + O2(gaz)  2 H2O + ısı

Hidrojen ve oksijen gazı kimyasal reaksiyon ile suya
dönüştürdüklerinden yakıt hücreleri termal motorlara
kıyasla daha avantajlıdırlar. Bu avantajlar arasında
yüksek verim, sessiz çalışma ve havayı kirletmeme
sayılabilir. Hidrojen yenilenebilir enerji kaynakları
kullanılarak üretildiğinde, yakıt hücreleriyle elektrik
enerjisi üretimi gerçek bir sürdürülebilir süreç haline
gelmektedir.

B. Cook, An Introduction to Fuel Cells and Hydrogen Technology, Engineering Science and Education Journal 11 (6): 205 - 216 · (2003)
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"Gazlı pil": ilk yakıt hücresi

B. Cook, An Introduction to Fuel Cells and Hydrogen Technology, Engineering Science and Education Journal 11 (6): 205 - 216 · (2003)

Grove’s ‘gas battery’ (1839) produced a voltage of about 1 volt, 
shown left. Grove’s ‘gas chain’ powering an electrolyzer (1842), 
shown right. 

Büyük Britanyalı hukukçu (ve amatör bilim adamı) Sir
William Grove (1811-96) ilk yakıt hücresini 1839 yılında
keşfetmiştir. Yakıt hücresi, elektroliz deneyleri sırasında
kazayla keşfedilmiştir. Grove elektroliz sisteminin
akümülatör bağlantısını kestikten sonra elektrotları
birbirlerine bağladığında elektriğin aksi yönde aktığını,
hidrojen ve oksijenin ise tüketildiğini fark etmiştir. Grove'ın
gazlı pili, seyreltilmiş sülfürik asit banyosuna daldırılan ve
hidrojen ile oksijen ile dolu test tüplerinin içerisine
yerleştirilen platin elektrotlardan oluşmaktaydı. Sistem,
yaklaşık bir volt gerilim üretebiliyordu.
Grove 1842'de birkaç gaz pilini seri bağlayarak "gaz zinciri"
oluşturmuştur. Gaz zincirinden elde ettiği elektrik enerjisini,
sudan H ve O üreten bir elektroliz sistemini beslemek için
kullanıyordu. Ancak, elektrotların korozyona uğramaları ve
malzemelerin kararsız olmaları nedeniyle Grove'ın hücresi
pratik değildi. Dolayısıyla, uzun yıllar boyunca, 20. yüzyılın
ortalarına kadar yakıt hücrelerinin geliştirilmesi ile ilgili pek
fazla araştırma yapılmamıştır.

Sir William Grove

https://pl.wikipedia.org/wiki/William_Grove#/media/Plik:William_Robert_Grove.jpg



This project has received funding from the Fuel Cells and Hydrogen 2 Joint Undertaking (JU) under grant agreement No 826246. 
The JU receives support from the European Union’s Horizon 2020 research and innovation programme and Italy, Denmark, Poland, Germany, Switzerland.

Hidrojen yakıt hücresi şeması

PV hücrelerinin pratik uygulamalarına benzer olarak, 
hidrojen yakıt hücresinin yapısı da çok katmanlıdır ve 
oldukça karmaşıktır.

Hücrede birkaç süreç başarıya ulaşmalıdır:
1. Hidrojen ve oksijenin elektrotlara doğru difüze 

olmaları gerekmektedir (porlu bir katman tarafından 
absorbe edilmelidirler)

2. Hidrojen ve oksijen atomlarına ayrılmalıdır. Bu süreç 
gaz haldeyken çok miktarda enerji gerektirmektedir ve 
yakıt hücresinde bu sürecin katalize edilmesi gerekir

3. Hidrojenin protonları (H+) membran (nafion) 
tarafından tutulmalıdır ve katoda doğru taşınmalıdır. 
Gaz halde H → H+ + e- iyonizasyonu yine enerjiye 
ihtiyaç duyar

4. H iyonizasyonundan geriye kalan elektronlar harici 
elektrik devresine taşınmalıdırlar (metal katmanda).

5. Oksijen tarafında da benzer süreçler gerçekleşmelidir.
By bleached symbols we show „ghosts” of H2 molecules:
H2 disappeared, disintegrating into protons and electrons
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Hidrojen yakıt hücresi ve enerji

Gaz haldeki H2 ve O2 'den H2O
üretilmesi işlemi endotermiktir
yani işlem sırasında ısı oluşur.
Genel verimi daha yüksek olan
(%80) yakıt hücresinde de
durum aynıdır ama burada ısı
üretimi daha düşüktür.

Şemada FC sürecinin en önemli
özelliği görülmektedir:
kimyasal enerji, elektrik
enerjisine (elektrik akımı) ve
ısıya dönüşmektedir.

Hans U. Fuchs, FCHGo Didactical Materials, 2019
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Hidrojen yakıt hücresi ile ilgili detaylar

J. Larminie, A . Dicks, Fuel Cell Systems Explained, John Wiley & Sons (2000)

Akımı ne kısıtlar?
Anottaki hidrojen reaksiyona girerek enerji salar. Ancak, enerji
salınıyor olması, reaksiyonun sınırsız bir tempoda yürüdüğü
anlamına gelmemektedir. Reaksiyonu başlatmak için "aktivasyon
enerjisi" temin edilerek "enerji tepesinin" aşılmasının sağlanması
gerekmektedir. Bir molekülün yeterli miktarda enerjiye sahip olma
ihtimali düşük ise reaksiyon yavaş bir tempoda ilerleyecektir. Yakıt
hücreleri bu sıcaklık şartını sağlamaktadırlar.

Yavaş reaksiyon sorununu çözmenin üç ana yolu vardır:

• Katalizör kullanmak,
• Sıcaklığı artırmak,
• Elektrot yüzey alanını artırmak.

İlk iki yolun herhangi bir kimyasal reaksiyonda uygulanması
mümkündür. Ancak üçüncü yol yakıt hücreleri için özeldir ve
oldukça önemlidir.

Aktivasyon enerjisinin zirvesiyle reaksiyonun bitiş 
noktası arasındaki fark, yakıt hücrelerinde üretilen 
ısıyı açıklamaktadır. Elektriksel potansiyel, giriş ve 
çıkış seviyelerindeki farktan kaynaklanmakta, enerji 
fazlası ise ısıya dönüşmektedir.
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Hidrojen yakıt hücresi ile ilgili detaylar
Gerilimi ne kısıtlar?

Courtesy: Dr Johannes Töpler, Deutscher Wasserstoff-und Brennstoffzellenverband/ https://www.fuelcellstore.com/blog-section/polarization-curves

FC'den elde edilen elektrik enerjisini hücrenin yapısının yanı sıra temel fiziksel ve kimyasal süreçler
kısıtlamaktadır. Elektrolizde olduğu gibi, gerekli teorik potansiyel 1,23 V'dur ancak pratikte yakıt hücrelerinde
gerekli voltaj miktarı biraz daha fazladır [bkz. deney]. Elde edilen gerilim hiçbir zaman 1,0 V'tan fazla değildir
[bkz. deney]. Bu, PV hücrelerindeki polarlama gerilimine benzerdir.
Sonrasında, her elektrik devresinde olduğu gibi, harici yük temin edilen potansiyeli azaltmaktadır.
"Normal" pillerde bu iç direnç olarak adlandırılmaktadır. Sağdaki panele bakınız.
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Hidrojen yakıt hücresi ile ilgili detaylar

J. Larminie, A . Dicks, Fuel Cell Systems Explained, John Wiley & Sons (2000)

Porlu elektrotlar

T. Wejrzanowski et al., Journal of Power Technologies 96 (3) (2016) 178–182 

(a): SEM image of the anode.
(b): SEM image of the cathode.
(c): 3D micro-computer tomography (CT) image of the cathode.
(d): 3D vector-like model of the cathode microstructure based on micro-CT image

Gaz, elektrot ve elektrolit arasındaki "temas alanının" az
olması, akımın az olmasının ana nedenidir. Bu sorunu
çözmek amacıyla elektrot porlu bir yapıdadır. Böylece
hem elektrolit hem de gaz elektrota daha iyi nüfuz edebilir.
Bu sayede mümkün olan maksimum temas sağlanır.

Modern yakıt hücresi elektrotları mikro yapılı
olduklarından, "uzunluk x genişlik" çarpımıyla elde edilen
yüze alanı değerinin yüzlerce ve hatta binlerce katı yüzey
alanına sahiptirler. Mikro yapılı elektrot tasarımı, pratik
yakıt hücreleri için oldukça önemlidir. Bol miktarda yüzey
alanına sahip olmanın yanı sıra elektrotların katalizör
kullanmaları ve korozif bir ortamda yüksek sıcaklıklara
dayanmaları da gerekebilir.
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Hidrojen yakıt hücresi ile ilgili detaylar
Katalizörler

Elektrotlarda birkaç sürecin yürümesi şarttır:

Anotta (akünün negatif tarafında):
1. H2 moleküllerinin atomlarına ayrılmaları H2→ H + H
2. Hidrojen atomlarının iyonize olmaları H → H+ (proton) + e+

Katotta:
1. Oksijen atomlarının proton ve elektron yakalamaları

O + H+ + e- → OH
2. İkinci H+ ve e- çiftinin katılımıyla H2O oluşturulması

Katottaki reaksiyonlar egzotermik (enerji veren) olduklarından,
anottaki reaksiyon enerjiye ihtiyaç duyar. Gaz halindeyken
ihtiyaç duyulan enerji oldukça fazladır (birkaç eV).

Sıvı haldeyken veya iyon reaksiyonlarında enerji gereksinimi
Volta pilinde olduğu gibi daha düşüktür. Şimdi katalizör
görevini yapabilir.

Nano yapıya sahip platin (siyah) çok yönlü bir katalizördür. Ancak
oldukça pahalıdır da.

Transversal section of the FC central assembly (i.e. membrane)
in false colours. Source: Wikipedia
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Hidrojen yakıt hücresi ile ilgili detaylar
Proton alış-verişi membranı

Koloidal platin katalizör oldukça pahalı bir maddedir ancak düşük
sıcaklıklı hidrojen hücresinin en önemli öğesi, gazların karışmasını
engelleyen özel bir membrandır. Bu membran elektronları geçirmez
ancak protonların geçişine izin verir.

Kimyasal yapısı burada gösterilmiştir. "Teflon" (TM DuPont) gibi
florlanmış bir tür polimerdir ancak ek olarak sülfonik asit grubu içerir.
Peki H+'lerin bir polimer zincirinden diğerine "atlamalarını" bu grup
mu mümkün hale getirmektedir?

Protonların atlaması süreci kimyada oldukça yaygındır. Dış çevre
(çözücü) aşağıdaki molekülde iki komşu fonksiyonel grup arasında
proton transferine neden olarak moleküllerin kimyasal özelliklerini (ve
renklerini) değiştirebilir.

Köpekbalıkları ön "radarlarını" kullanarak, kumda gizlenen
korkmuş bir balığın zayıf elektrik sinyallerini algılayabilirler. Bu radar
oldukça etkilidir çünkü özel bir jel içerisinde bulunan protonlar, yük
taşıyıcısı görevi görürler. Yakıt hücrelerinde bu jeli mi kullanmalıyız?

Source: Wikipedia /    A. Matwijczuk, …, G. Karwasz, M. Gagoś, J. Fluorescence (2017)

http://physicsworld.com/cws/article/news/2016/may/23/protons-swim-with-ease-through-shark-jelly
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Hidrojen üretimi ve depolanması
Hidrojenli araçların pratik hale gelmelerinin 

önündeki en temel sorunlardan biri gazın 
depolanmasıdır.

En kolay yöntem basınçlı bir tank olsa da böyle bir 
tank şekilde de görüldüğü üzere büyük bir yer 
kaplamaktadır.

H2 sıvılaştırılabilir. Ancak bu kriyojenik yalıtım, vs. 
gibi ek sorunlar doğurmaktadır.

H2 kimyasal nano yapılı metaller (Mg, LaNi) gibi 
süngere benzer maddeler aracılığıyla 
yakalanabilir. Buradaki sorun, gerek 
görüldüğünde gazın tekrar serbest 
bırakılmasının zor olmasıdır (örneğin araç 
hızlanırken).

Bilimsel ve teknik çalışmalar devam etmektedir.
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Prototipten...

Büyük araç üreticileri, hidrojen yakıt 
hücreleri ile ilgili pratik uygulamalara 
başlamışlardır.

Birçok teknik sorun vardır. Bunlar arasında 
hidrojenin depolanması, hidrojenin yakıt 
hücresine serbestçe temin edilmesi, 
hücrenin kullanım ömrü, kontrol ve 
güvenlik sistemi, elektrikli motorlar, Volta 
piline benzer "tamponlu" akümülatörler gibi 
konular bulunmaktadır.

Mercedes-Benz ilk prototipini 2017 yılında 
hazırlamıştır ama araç hala piyasaya 
sürülmemiştir.

Courtesy: Dr Johannes Töpler, Deutscher Wasserstoff-und Brennstoffzellenverband
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Hidrojen yakıtlı araç

https://ssl.toyota.com/mirai/fcv.html

Toyota Mirai

Katı polimer hidrojen yakıt hücresi, 150 BG 
elektrikli motor.

37 l hidrojen tankı, 70 atm. basınçlı, 
doldurma süresi 5 dakika. 

Menzil: 300 mil
0 – 60 km/s hızlanma süresi: 9 saniye

Aylık 389 $ taksitle 36 ayda (leasing) ya da 
(sadece) 58.500 $'a sizin olabilir.  
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"İyi niyet" ağı
Otobüslerdeki dizel motorlar sadece CO2 

üretmekle kalmaz, havaya kanserojen etkili, 
kömüre benzer nano parçacıklar da salarlar. 
Bunlar genelde PM10 olarak sınıflandırılsalar 
da normal tozdan (silika benzeri) çok daha 
tehlikelidirler.

Köln'de kullanılan hidrojen yakıtlı otobüs 
normal otobüslere kıyasla 2-3 kat daha 
pahalıdır. Bu, yeni teknolojiler için normal bir 
durumdur.

Courtesy: Dr Johannes Töpler, Deutscher Wasserstoff-und Brennstoffzellenverband
G. Karwasz worked as expert for Provincia Autonoma of Trento, in subject of air pollution.

Photo GK, this time not in Poland
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"İyi niyet" ağı

Şehirlerdeki hava kirliliği sorunu bütün 
Avrupa'nın cebelleştiği bir sorundur (Polonya 
ile ilgili bir sonraki slayda bakın).

Çarpık kentleşme, coğrafi şartlar, araçların 
teknik özellikleri, vs. gibi faktörler nedeniyle 
Avrupa metropollerinde hava kalitesi izin 
verilen sınırların altındadır.

Yetkililer petrol yakmayı ortadan kaldırma ile 
ilgili her türlü çalışmaya açıktırlar ve düşük 
masraf öncelikli değildir.

Norveç, İtalya ve Polonya gibi birçok ülke 
hidrojen yakıtlı otobüsleri test etmeye karar 
vermiştir.

Courtesy: Dr Johannes Töpler, Deutscher Wasserstoff-und Brennstoffzellenverband
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Hava kirliliği ihracatı
Yazının başlığında "Polonya, 
Avrupa'nın havasını en çok 
kirleten ülke" denilmektedir.

Haritada kömür yakımı sonucu 
oluşan, kanserojen etkili 
benzopiren yoğunluğu 
gösterilmektedir.

Polonya'nın ürettiği rekor 
miktardaki benzopiren (ortalama 
yoğunluk, izin verilen sınırın on 
katıdır) komşularına da "ihraç" 
etmektedir.
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Gemilerde...
Gemilerde güçlü oldukları kadar havayı çok 
kirleten güçlü dizel motorlar kullanılır. Bu 
kirlilik su seviyesinde gözle 
görülmemektedir. Ancak, gemilerin yoğun 
olarak kullandıkları güzergahları gösteren 
uydu fotoğraflarındaki bulutlarda bu kirlilik 
fark edilir haldedir.

Dizel motorlar ayrıca bol miktarda çok 
atomlu gazlar üretmektedirler. Bunlar uzun 
vadeli (N2O için bu 270 yıldır) küresel 
ısınmaya neden olmaktadırlar. NO2 ise 
kanserojen bir madde olan troposferik ozon 
oluşumuna neden olmaktadır.

SO2 aşındırıcı bir maddedir. Kuzey 
yarımkürede havaya salınması nedeniyle 
20. yüzyılın ortalarında küresel ısınmanın 
etkisi "hafiflemiştir".

Courtesy: Dr Johannes Töpler, Deutscher Wasserstoff-und Brennstoffzellenverband



This project has received funding from the Fuel Cells and Hydrogen 2 Joint Undertaking (JU) under grant agreement No 826246. 
The JU receives support from the European Union’s Horizon 2020 research and innovation programme and Italy, Denmark, Poland, Germany, Switzerland.

Uçaklarda bile...

A number of applications are under study: 
an airplane can be a very far future vision, 
but compared to the cost of detailed 
projecting, a vision is low-cost research.

Uçaklar, özellikle de savaş uçakları petrolü 
en son bırakacak olan araçlardır. Ancak, 
yolcu sayısının git gide artması, uçak 
üreticilerini hidrojeni bir yakıt olarak 
görmeye başlamaya itmektedir.

Hidrojen yakıt hücrelerinin yakında 
uçaklarda elektrik jeneratörü olarak 
kullanılmaları büyük bir olasılıktır (Airbus 
A30X).

FC teknolojilerini tetikleyen şey, bunların 
Apollo uçuşlarında kullanılmalarıdır.

Courtesy: Dr Johannes Töpler, Deutscher Wasserstoff-und Brennstoffzellenverband
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Suyla çalışan araba: öğretim
Hepimiz (siyasetçiler hariç, daha doğrusu, kravat taktıkları
anlarda siyasetçiler hariç) petrol kullanımıyla ilişkili küresel
ısınmanın, yerel hava kirliliğinin ve ekonomik sorunların
(siyasi bağlantılar dahil) farkındayız.

Thames & Kosmos tarafından üretilen bu model eğitimsel
değeri açısından oldukça etkileyicidir. Ders sırasında
konuşmacı "aracın deposunu suyla dolduruyoruz" ifadesini
kullanır. Ve şişedeki suyu kullanarak depoyu doldurur
(unutmayın, distile su kullanmalısınız).

Masanın üzerinde bir lamba bulunmalıdır. Arabayı bu
lambanın altında tutun. Yeterli miktarda hidrojen ve oksijenin
üretildiğini gördüğünüz anda gerekli bağlantıyı kurun ve
arabayı çalıştırın.

Herkes şaşıracak.

Experience of author from a public lecture in Trento, Italy, 2003
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Özet...

Yakıt hücreleri ve hidrojen teknolojileri (FCH-T) lehinde en az üç argüman bulunmaktadır:
Günümüzde kullanılan yakıtların birçoğu yenilenebilir değildir. Uzun bir süre önce yer kabuğunun derinliklerinde 

oluşan kömür, petrol ve doğalgaz kullanıldıktan sonra eski yerlerine geri dönmezler.

Bu yakıtların yakılması sonucu ortaya çıkan maddeler çevreyi birkaç yönden kirletirler. Örneğin, soluduğumuz 
havayı ve içtiğimiz suyu kirletirler. Daha da önemlisi, kömür, petrol ve doğal gazın yakılması sonucu oluşan 
karbondioksit nedeniyle gezegenimiz, hem gelecek nesillerin hem de bizim için kabul edilemez bir hızla 
ısınmaktadır.

Yakıt yakma işlemi fiziksel ve teknik açıdan israflı bir işlemdir. Yapmamız gereken şey ısı üretmek değildir. Hem 
mühendislik uygulamaları hem de bilimsel açıdan -en azından teoride- daha iyi yakıt kullanma yöntemleri 
bulunmaktadır.

Prof. Hans U. Fuchs, FCHGo Didactical Materials, 2019
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Öğrenciler için tartışma

Hidrojen yakıt hücrelerinin olası uygulama alanlarını (prototip uygulamalar 
dahil) sayın.

Sonraki derse çeşitli polimer folyo parçaları getirin. Bunların kalınlıklarını 
ve yüzeylerinin porlu olup olmadıklarını kontrol edin. Nafion folyo 
(öğretmen temin edecektir) ile karşılaştırın.

Yakıt hücreleri deneylerini içeren sunumu görün.


