
H‹DROJEN‹N ELDES‹

Avrupa’da y›lda yaklafl›k 100 milyar m3 hidrojen üretilmekte olup; Dünya çap›nda
bu de¤er 500 milyar m3 civar›ndad›r. Türkiye’deki hidrojen üretiminin ise 0,3 milyar m3

dolaylar›nda oldu¤u tahmin edilmektedir. Toplam üretim en az %40’› imalat sanayinin
yan ürünleri olarak ortaya ç›kmaktad›r.

Bunun d›fl›nda hidrojen genelde kullan›ld›¤› yerde do¤rudan üretilip tüketilmekte-
dir. Böylece nakilden kaynaklanan problemler ortadan kalkmaktad›r.Üretemin ancak
%5’i baflka yere götürülerek kullan›lmaktad›r.

Bu üretim yöntemlerinden fosil yak›tlara ba¤l› olmayan yaln›zca elektroliz yöntemi-
dir. Toplam üretimde ise oldukça küçük bir paya sahiptir. Su kullan›larak yap›lan bu
elektrolizde büyük miktarlarda enerjiye ihtiyaç vard›r.

Ülkemizde de küçük çapl› üretimler mevcuttur. Özellikle ya¤lar›n doyurulmas› ama-
c›yla klor-alkali elektrolizi ile elde edilen hidrojen kullan›lmaktad›r. Üretim miktar› dün-
ya üretiminin yaklafl›k %0.12’ni teflkil etmektedir.1
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Çizelge 3.1. Avrupa’da ve Dünya’da farkl› yöntemlere göre
elde edilen hidrojen miktarlar› (Milyar Nm3)

Doğalgaz yada nafta buhar›ndan

Yağlar›n k›smi oksitlenmesinden

Petrokimyasal: Benzinden
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3. 1. Hidrojen Üretimi ‹çin Gerekli Enerji Nereden Sa¤lanmal›d›r? 

Hidrojenin üretilmesinde ve kullan›m› s›ras›nda belirli miktarda enerjiye ihtiyaç
vard›r. fiu anda kullan›lan sistemlerde gerekli olan bu enerji fosil yak›tlar›ndan sa¤lan-
maktad›r. Bu ise do¤al dengenin bozulmas›n›n devam edece¤i ve atmosfere sal›nan at›k
miktar›n›n artmas› demektir. Yani hidrojenin kullan›lmas›n›n çevresel felaketlerin engel-
lenmesi aç›s›ndan hiçbir katk›s› olmayacakt›r. Öyle ise ya bu mevcut hidrojen üretim sis-
temleri de¤ifltirilecek ya da bu sevdadan vazgeçilecektir.

Enerjide kullan›lan sistemlerin bu günden yar›na tamamen de¤ifltirilmesi mümkün
de¤ildir. Zaten ekonomik sebeplerden ve yüksek maliyetlerden dolay› anlaml›da de¤il-
dir. Geçifl basamak basamak olmal›d›r. Bu süreçte hidrojenin elde edilmesi için tüm
enerji kaynaklar›ndan ortak kullan›lmal›d›r. Hidrojeni elde ederken de fosil kaynaklar
yerine yenilebilir kaynaklar kullan›m oran› artmas›yla toplam emisyon de¤erlerinde
önemli bir art›fl meydana gelmez. Ekonomik olmazsa bile bu tür giriflimler kanunlarla
desteklenmeli ve denetlenmelidir.

Hidrojen üretimi için mutlaka yenilebilir enerji kaynaklar› kullan›lmal›d›r. Bunlar›
k›saca özetleyelim ;

Günefl enerjisi 

Günefl insanl›k için s›n›rs›z bir enerji kayna¤› olarak sunulmufltur. Gerçekte ise bu
de¤erli zenginlikte s›n›rl›d›r. Yeryüzünün oluflumundan güneflin sönmesine kadar geçe-
ce¤i tahmin edilen süre sonsuzlu¤a yak›n olup yaklafl›k 7 Milyar y›ld›r. Güneflin ›fl›nla-
r›n› kullanacak olmam›z güneflin yap›s›ndan bir fley kaybettirmez. Bu enerjinin kullan›-
m› için ekstra bir çaba harcanmas› da gerekmez.  Tek problem uygun sistemleri geliflti-
rip bu enerjiyi toplamakt›r. Günefl enerjisinden faydalanmak için y›ll›k güneflli ve aç›k
günlerin say›s›n›n fazla olmas› gerekir. Bu ekvator ve çöl bölgelerine yaklaflan bir co¤-
rafyada daha fazlad›r. Günefl enerjisinden elektrik ve buna ba¤l› elektroliz ile hidrojen
elde edilirse enerji dolayl› olarak depolanm›fl olacakt›r. 

Günefl enerjisinin kullan›ld›¤› Fotovoltaik sistemlerin çeflitli avantajlar› vard›r. Bu
sistemler enerjinin tüketilece¤i yerde kurulur. Böylece tafl›ma s›ras›nda meydana
gelebilecek muhtemel kay›plar önlenir. Destek yap›lar›n maliyeti düflüktür. Fotovoltaik
hücre teknolojisinde kullan›lan en önemli madde olan silisyum yeryüzünde en bol bulu-
nan elemetlerden biridir (Kumlar›n yap›s›nda). Tek dez avantaj› günefl ›s›s›n›n de¤iflerek
günün belirli zamanlar›nda ve belirli mevsimlerinde azalmas› ve gece periyodunda ener-
ji elde edilememesidir. Bu sorunda gün boyu üretilen elektrik enerjisinin depolanmas›y-
la giderilebilir. Depolamada geleneksel kurflun aküler kullan›labilir. Böylece suyun
elektroliz için gerekli enerji kesintisiz elde edilmifl olur.2

1970’lerin bafl›nda fotovoltaik sistemler evsel ve endüstriyel alanda yavaflta olsa bir
geliflme göstermifltir. O dönemlerde maliyetinin 30$/Wp üzerinde olan bu sistemlerin
enerji maliyetleri süre gelen teknik ilerlemeler sayesinde giderek düflmüfltür.(Çizelge 3.2)
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Buna ba¤l› olarakta fotovoltaik modül üretimi sürekli geliflmifltir. Çizelge 3.3.’te gö-
rülece¤i gibi son y›llarda bu pazar %15-%25 aras›nda büyüme h›z› göstermifltir.2000 y›-
l›nda bu de¤er yaklafl›k 277 MW (1 Milyar Dolar eflde¤eri karfl›l›¤›) olup %30’luk faz-
la bir büyüme göstermifltir. 3,4

Ülkemiz, sahip oldu¤u günefl enerjisi potansiyeli aç›s›ndan co¤rafi konumu nede-
niyle bir çok ülkeye nazaran flansl›d›r.Devlet Meteoroloji ‹flleri Genel Müdürlü¤ünde
mevcut bulunan 1966-1982 y›llar›nda ölçülen günefllenme süresi ve ›fl›n›m fliddeti veri-
lerinden yararlan›larak E‹E (Eletrik ‹flleri Etüt ‹daresi) taraf›ndan yap›lan çal›flmaya gö-
re Türkiyenin ortalama y›ll›k toplam günefllenme süresi 2640 saat (günlük toplam 7,2 sa-
at) ortalama toplam ›fl›n›m fliddeti 1311 kWh/m2-y›l oldu¤u tespit edilmifltir.5
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Çizelge 3.2. Çeflitli Y›ll›k günefllenmeye sahip bölgelerde fotovoltaik elektrik enerjisi üretim
nominal maliyetleri ( $ olarak 1997 için)

Çizelge 3.3. Son 10 y›lda fotovoltaik modül pazar›n›n geliflimi ( MW/y›l olarak)

Bölgeler:

1: Amerika güneş kuşağ› bölgesi (L=0,25),

2: Amerika ortalamas› (L=0,20),

3: Güney Akdeniz Avrupa bölgesi (L=0,25),

4: Kuzey Avrupa ülkeleri (L=0,20),

5: Japonya (L=0,15)
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Bu da¤›l›m afla¤›daki flekilde verilmifltir.

Güneydo¤u Anadolu Bölgesinde 3016 saat

Akdeniz Bölgesinde 2923 saat

Ege Bölgesinde 2725 saat

‹ç Anadolu Bölgesinde 2712 saat

Do¤u Anadolu Bölgesinde 2693 saat

Marmara Bölgesinde 2529 saat

Karadeniz Bölgesinde 1965 saaattir.

Mevcut teknoloji ile pahal› olsa bile günefl enerjisi kullan›larak hidrojen üretmek
mutlaka de¤erlendirilmelidir.

Rüzgar enerjisi

Rüzgar atmosferde bulunan hava
ak›mlar› ile oluflur. Bu ak›mlar›n oluflu-
munda ise havan›n ›s›n›p so¤umas› en
önemli etkendir. Havan›n ›s›n›p so¤uma-
s›na ise günefl sebep olur. Asl›nda rüzga-
r›n oluflumunun temel sebebi de günefltir.
Oluflan rüzgar› da enerji olarak kullan-
mak mümkündür. Hava ak›m› yollar›
üzerine yerlefltirilen özel alafl›ml› rüzgar
panelleri rüzgar›n etkisiyle dönerek ona
ba¤l› sistemde elektrik enerjisi üretilir.

4. Kuflak

3. Kuflak

2. Kuflak

1. Kuflak

fiekil 3.1. Türkiye Günefl Enerjisi Haritas›

Resim 3.1. Rüzgar enerjisi panelleri
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Rüzgar enerjisi sistemlerinin tasar›m, planlanmas› ve çal›flt›r›lmas› için rüzgar›n ka-
rakteristiklerinin tüm detaylar›yla bilinmesi gerekmektedir. Türbin yerleflimi ve rüzgar
enerjisi potansiyelinin belirlenebilmesi için uzun süreli güvenilir verilere ihtiyaç duyul-
maktad›r.Bunun en iyi örneklerinden biri, Avrupa Birli¤i ülkelerindeki rüzgar enerjisi
potansiyelini belirlemek için 200 den fazla yerde kurulan uygun meteoroloji istasyonla-
r›n›n 10 y›l› aflan verileri sonucu oluflturulan “Avrupa Rüzgar Atlas” ›d›r. Bu atlas, Ege
Denizi ve buna komflu Yunanistan k›y›lar›n›n yüksek rüzgar enerjisi kapasitelerine sahip
oldu¤unu göstermektedir.Ülkemiz özellikle Ege Denizi’ne k›y›s› olan bat› bölgelerinde
yap›lan rüzgar ölçümleri de bu potansiyel do¤rulamaktad›r.6,7

Afla¤›daki haritada Türkiye’nin Rüzgar Enerjisi potansiyeli daha net gözükmektedir.

Rüzgar enerjisi daha çok sürekli hava ak›mlar› oldu¤u bölgelere uygundur. Ülke-
mizde pilot olarak seçilen baz› bölgelerde çal›flmalar bafllat›lm›flt›r. Çanakkale,Ço-
rum,Yozgat, Kayseri, Sinop, Ege adalar›, Anamur Bo¤az› seçilen bölgelerdir (Haritada
sar›ya boyanm›fl). Rüzgar enerjisi kurulum ve iflletme maaliyetleri henüz pahal› görülse
bile yenilenebilir temiz bir enerjidir. Ancak ülkelerin iklimlerinde meydana gelen h›zl›
de¤iflimler ayn› zamanda rüzgar yollar›nda da de¤iflimler meydana getirecektir. Bu eko-
nomik anlamda kurulum maliyetini göz önüne al›nd›¤›nda yat›r›mc›lar›n uzak durmas›-
na sebep olan önemli bir etkendir. 

2002 y›l› sonu itibar›yla tüm Dünya’da kurulu bulunan rüzgar santralleri nominal
gücü 31 128 MW dir. Rüzgar enerjisi kurulu gücünün 1995-2002 y›llar› aras›ndaki bü-
yüme pay› ortalama olarak y›ll›k %31dir. (Çizelge 3 .3)

fiekil 3.2. Türkiye Rüzgar Atlas›
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2002 y›l›nda ilave olanlarla birlikte Dünya’daki kurulu toplam rüzgar gücünün k›ta-
lara göre da¤›l›m› ise flöyledir.

Türkiye’nin de içinde bulundu¤u Avrupa k›tas› ele al›nd›¤›nda Almanya, 2002 y›l›n-
da tesis etti¤i 3247 MW yeni kapasite ile toplamda 12 001 MW kurulu güce ulaflarak
tüm dünyadaki kurulu rüzgar gücünün %38’i sahip hale gelmifltir.

fiu anda Avrupa elektrik ihtiyac›n›n %2’si rüzgardan elde edilen enerji ile karfl›la-
maktad›r. Tüm Dünya’daki elektrik kapasitesi ile bunun içinde rüzgar enerjisinin pay›
çizelge 3.5. de verilmifltir.

Çizelge 3.4. 2002 Y›l› itibar›yla Dünya’daki kurulu gücün da¤›l›m› 9

Yer

Amerika

Avrupa

Asya

Afrika

Diğer

Toplam MW

5 148

23 291

2 585

137

33

Çizelge 3.3. 1995-2002 aras› Dünya Pazarlar› büyüme oranlar›8

Y›l

1995

1996

1997

1998

1999

2000

2001

2002

Kurulan MW

1 290

1 292

1 568

2 597

3 922

4 495

6 824

6 201

Art›fl %

-

-

21

66

51

15

52

-

Toplam MW

4 778

6 070

7 636

10 153

13 932

18 449

24 927

31 128

Art›fl %

-

27

26

33

37

32

35

25
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Günümüzde geliflen teknolojiye ba¤l› olarak, gerek deniz üstüne gerekse karada in-
fla edilen santrallerde yüksek güç de¤erinde türbinler kullan›lmaktad›r.Almanya’da orta-
lama türbin boyutu 1 281 kW de¤erine ulaflm›flt›r. Bu de¤er Amerika Birleflik Devletle-
ri’nde 908 kW, Danimarka’da ise 850 kW dir. 9

Ülkemizde uygulamalar› 1998 y›l›nda
bafllayan rüzgar santralleri küçük ölçeklidirler.
fiu anda, toplam kurulu gücü 17.4 MW olan
iki santral “Yap-‹fllet-Devret” modeliyle üre-
tim yaparken, toplam kurulu gücü 1.7MW
olan bir di¤er santral “Otoprodüktör” statüde
üretim yapmaktad›r. Bu santrallerden elde edi-
len y›ll›k elektrik enerjisi de yaklafl›k
54 000 000 kWh’d›r ve toplam üretim içeri-
sinde çok küçük bir paya sahiptir. Ancak, flu
anda ülkemizde yaklafl›k 300 noktada rüzgar-
dan elektrik üretmeye yönelik ölçümler yap›l-
maktad›r. 3096 say›l› Kanun kapsam›nda ger-
çeklefltirilecek ve 3 Mart 2001 tarihinde ya-
y›mlanarak yürürlü¤e giren 4628 say›l› Kanun
çerçevesinde hazine garantisi verilebilecek 16
adet rüzgar enerjisi santrali fizibilite çal›flma-
lar› yap›lm›fl olarak beklemektedir.10,11

Bu santrallerin yerleri yandaki çizelgede
verilmifltir.

Yer

Kocadağ I

Çanakkale

Maz› I

Maz› II

Maz› III

İntepe

Akhisar I

Kocadağ II

Band›rma

Datça

Çeşme

Akhisar II

Yal›kavak

Gökçaada

Kap›dağ

Belen

Kurulu Güç

(MW)

50

30

39

90

40

30

30

26

15

29

12

12

8

5

35

34

Y›ll›k Üretim

(kWh)x106

135.5

76.1

131.2

275.9

131.2

77

92.4

80.1

40.5

84

35.3

37.6

21

15

105

120

Çizelge 3.6. Türkiye’de Hazine garantisi
alt›nda kurulmas› planlanan enerji santralleri

Y›l

1997

1998

1999

2000

2001

2002

Tüm Elektrik

Kapasitesi GW

3 221

3 298

3 377

3 458

3 540

3 625

Toplam Elektrik

Enerjisi TWh

13 949

14 340

14 741

15 153

15 577

15 951

Rüzgar Elektrik

Kapasitesi GW

7.64

10.15

13.93

18.43

24.93

31.14

Rüzgar Enerjisi

TWh

15.39

21.25

28.18

37.30

50.27

62.77

Büyüme

%

25.8

38.1

32.6

32.0

34.8

28

31.8

Büyüme

%

2.8

2.8

2.8

2.8

2.8

2.8

2.8

Çizelge 3.5. Dünya kurulu gücü ve rüzgar enerjisinin pay›

Ortalama Büyüme Ortalama Büyüme
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Jeotermal Enerji

Gezegenimiz dünya merkeze do¤ru inildikçe sürekli artan s›cak bir yap›ya sahiptir.
‹ç katmanlarda bulunan bu s›cak kütle fay hatlar›ndaki boflluklar ve baz› k›r›klar sebe-
biyle daha yukar›lara kolayl›kla ulaflabilir. Bunun neticisinde yüzey sular›nda ›s›nma
meydana gelir. S›cak sular dünyan›n ço¤u bölgelerinde farkl› amaçlarda kullan›l›r. Yer-
yüzüne sondaj ile kolayl›kla ç›kar›labilen bu sular›n sahip oldu¤u ›s› de¤eri evlerin ›s›-
t›lmas›nda yada s›cak su ihtiyac›nda kullan›ld›¤› gibi enerji üretmekte de kullan›labilir.
Bu ucuz ve bol enerji hem temiz hemde büyük tesisler gerektirmedi¤inden fazla yat›r›m
maliyeti istememektedir. Ancak bu kaynak ülkelerin ço¤unda verimli olarak kullan›lma-
maktad›r. Ülkemiz mevcut jeotermal potansiyelinin ancak % 6.3 ünü fizibil olarak kul-
lanabilmektedir. 12

Çizelge 3.7. 1995-2005 y›llar› Dünya Jeotermal Elektrik üretim kapasitesi

Ülkeler

ABD

Arjantin

Avustralya

Çin

El Salvador

Endonezya

Etiyopya

Filipinler

Fransa

Guatelama

İtalya

İzlanda

Japonya

Kenya

Kostarika

Meksika

Nikaragua

Portekiz

Rusya

Tayland

Türkiye

Yeni Zelanda

TOPLAM

1995

(MWe)

2816.7

0.67

0.17

28.78

105

319.75

0

1227

4.2

0

631.7

50

413.7

45

55

753

70

5

11

03

20.4

286

6833

2000

(MWe)

2228

0

017

29.17

161

589.5

8.52

1909

4.2

33.44

785

170

546.9

45

142.5

755

70

16

23

03

20.4

437

7974

1995-2000

MWe Art›fl›

-588

-0.67

0

0.39

56

279.75

8.52

682

0

33.4

153.3

120

133.195

0

87.5

2

0

11

12

0

0

151

1141

%

Art›fl

-

-

0

1.35

53.3

90.3

0

0

0

0

24.3

240

24.3

32.2

159

0

52.8

55.8

220

109

0

0.3

17

2005

(MWe)

2376

-

-

-

200

1987

8.52

2673

20

33.4

946

186

566.9

173

161.5

1080

145

45

125

0.3

20.4

437

11414
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Jeotermal ak›flkanlar s›cakl›klar›na göre elektrik enerjisi üretimi ve do¤rudan kulla-
n›m olarak iki ayr› katagoride de¤erlendirilmektedir. Dünya’da jeotermal enerji kapasi-
tesinin çok az›ndan yararlan›lmaktad›r. Geliflmekte olan ülkelerde jeotermal elektri¤in
ülke ihtiyac›na katk›s› genelde toplam›n %0.1-1 aras›nda iken bu oran baz› ülkelerde
%10.4 ‘ü bulmaktad›r. Toplam elektri¤in; Nikaragua’da % 28, Filipinler’de %26’s›, El-
salvador’da %18’i, Kenya’da %11’i Jeotermal Enerjiden elde edilmektedir.13 Türkiye
Avrupa’da ‹talya’dan sonra jeotermal enerji potansiyeli en yüksek ülke olmas›na ra¤men
jeotermal enerjiye dayal› elektrik üretimi oldukça düflüktür.14,15

Jeotermal enerjiye dayal› modern santrallerde CO2 NOx, SOx sal›n›m›n›n çok dü-
flük düzeyde olmas› bu kayna¤›n elektrik enerjisi üretiminde kullan›m›n› cazip hale
getirmektedir. Günümüzde yaklafl›k 22 ülkede sürdürülen joetermal kaynakl› elektrik
enerjisi üretimi yaklafl›k 8000 MWe kapasiteye sahiptir. Bu üretimin en büyük bölümü
2228 MWe ile ABD’e ait olup bunu s›ras›yla Filipinler, ‹talya, Meksika, Endonezya ve
Japonya izlemektedir. Dünya’da 1995’ten 2000 y›l›na kadar jeotermal enerjiden elektrik
üretiminde %17, jeotermal d›fl› uygulamalarda ise % 87’lik bir art›fl olmufltur. Çizelge3.7
de 1995 -2000 y›llar› aras›nda dünya jeotermal elektrik üretim kapasitesi ve 2005 y›l›
içinde hedeflenen de¤erleri verilmifltir.16

Jeotermal enerjinin son y›llardaki geliflimi enerji dönüflüm teknolojileriyle al›fl›lm›fl
geleneksel sistemlerin d›fl›nda kalan jeotermal sistemlerde yo¤unlaflm›flt›r. (Enhanced
goetermal systems, EGS). Yeni binary 1 temelli organik (ORC) reaksiyon çevrimi dönü-
flüm prosesi s›ras›nda ak›flkan s›cakl›klar› ve kimyas›ndan ba¤›ms›z olarak su kullanma-
makta ve sistem optimize edilmektedir.Bunun için ORC sistemleri havayla so¤utulan
kondensatörleri etken bir flekilde kullanarak so¤utma suyu tüketeminin önüne geçmek-
tedir.Bu tür kapal› devre santraller 95° den 315° ye kadar su kaybetmeksizin ve koroz-
yona sebep olmaks›z›n elektrik üretimi yapabilmektedir.17

AB ülkeleri için 27 Kas›m 2001 tarihinde 2001/77/EC li yönerge ile yenilenebilir
enerji kaynaklar›ndan elde edilen enerji oran›n 2010 y›l›na kadar toplam üretimin
%22’sini oluflturmas› karar› alm›flt›r. 

Hidroelektirik

Dünya’n›n her bölgesinde akar sular›n önüne barajlar inflaa edilip, buradan elektirik
elde edilmektedir. Özellikle akarsu kaynaklar› bak›m›ndan zengin ülkelerde hidroelekt-
rik santralleri alternatif bir enerji üretim yöntemidir. Kurulum masraf› yüksek ve üreti-
me geçme süresi uzun olsa bile hidroelektrik santralleri ileri vadede kendini amorti ede-
bilmektedir. Bu yöntemle kinetik enerji kolayl›kla potansiyel enerjiye dönüfltürebil-
mektedir. Avrupa’n›n yüksek da¤l›kl› bölgelerinde hidroelektrik santralleri toplam elek-
trik enerji ihtiyac›n›n büyük bir k›sm›n› sa¤lamaktad›r. Örne¤in ‹sviçre’nin 1998 y›l›n-
da elektrik ihtiyac›n›n %50’sinin hidroelektrik kaynakl› elde etti¤i bilinmektedir.
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Ülkemizde 26 adet hidroelektrik havzada bulunan irili ufakl› çok say›daki nehrin
y›ll›k ortalama su potansiyeli olan 193 milyar m3 yüzey suyunun hidroelektrik enerji po-
tansiyeli de¤erlendirildi¤inde teknik olarak kullan›lanbilir miktar› 216 milyar kWh ol-
du¤u bildirilmektedir.Türkiye 433 milyar kWh teorik hidroelektrik potansiyeli ile dün-
ya hidroelektrik potansiyeli içinde % 1 paya ve 126 milyar kWh ekonomik olarak yap›-
labilir potansiyeli ile avrupa ekonomik potansiyelinin yaklafl›k %16 mertebesinde hid-
roelektrik potansiyele sahiptir.Ancak ülkemizin teknik potansiyelini kullanma oran› ol-
dukça küçüktür.19

Ülkemizde ise birincil enerji kaynaklar›ndan hidroelektrik santrallerinden elde
edilen elektrik enerjisi oran› %11,3 civar›ndad›r.20

Bunun d›fl›nda okyanuslardaki gel-git olaylar›na ba¤l› olarakta sudan enerji elde edile-
bilmektedir. Ancak bu oran toplamda oldukça küçük kalmaktad›r. Bu nedenle, ülkemizin
hidroelektrik kurulu gücünü ve teknik kapasitesini art›rmak temel hedefler aras›nda olmal›-
d›r. Böylece gece bofla harcanan depolanamayan enerji hidrojen üretimi için kullan›labilir. 

Çizelge 3.9 Baz› ülkelerde hidroelektrik potansiyel geliflimi

ABD

Japonya

Norveç

Kanada

Türkiye

Teknik Potansiyel
Milyar kWh/y›l

Ülke Gelifltirilen Potansiyel
Milyar kWh/y›l

%

376.0

132.4

171.4

592.9

216.0

322.1

102.6

116.0

332.0

44.0

85.7

77.5

67.7

56.0

20.4

Çizelge 3.8. Dünya hidroelektrik potansiyeli18

Afrika

Asya

Avustrulya

Avrupa

Kuzey ve Orta Amerika

Güney Amerika

TOPLAM

Türkiye

Teorik Hidroelektrik

Potansiyeli 

(GWh/y›l)

Ülkeler

Teknik Yap›labilir

Hidroelektrik Potansiyeli

(GWh/y›l)

Ekonomik Yap›labilir

Hidroelektrik Potansiyeli

(GWh/y›l)

4 000 000

19 000 000

600 000

3 150 000

6 000 000

7 400 000

40 150 000

433 000

1 665 000

6 800 000

270 000

1 225 000

1 500 000

2 600 000

14 060 000

216 000

1 000 000

3 600 000

105 000

800 000

1 100 000

2 300 000

8 905 000

125 328
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Nükleer Enerji

Üzerinde bir çok tart›flma yürütülen nükleer enerji teknolojilerini burada
de¤inilmeyecektir. Ancak yak›t›n baz› özellikleri flöyle s›ralanabilir. 

1. Nükleer santrallerin güvenlik de¤erlendirmesi ba¤ımsız lisanslama kuruluflları ta-
rafından son derece tutucu varsayımlara göre yapılmaktadır. Ayrıca bu santrallar ifllet-
mede oldukları sürede sürekli denetim altındadır. Bu nedenle nükleer santralların çevre
ve insana zarar verebilecek flekilde kaza yapma riski, günümüzde kullandı¤ımız di¤er
teknolojik ürünlere göre, yok denecek kadar azdır. Bir nükleer santralın çevresinde ya-
flayan insanlara yükledi¤i yıllık doz do¤al radyasyonun çok altındadır.

2. CO2 emisyonuna neden olmaz. Dünyada kurulu bulunan nükleer santraller yılda
2300 milyon ton CO2 emisyonuna engel olmaktadır.

3. SO2 emisyonuna neden olmaz. Dünyada kurulu bulunan nükleer santraller yılda
42 milyon ton SO2 emisyonuna engel olmaktadır.

4. NOx emisyonuna neden olmaz. Dünyada kurulu nükleer santraller yılda 9 milyon
ton NOx emisyonuna engel olmaktadır.

5. Atık kül üretimine neden olmaz. Dünyada kurulu bulunan nükleer santraller yıl-
da 210 milyon ton kül üretimine engel olmaktadır.

Ancak bütün bu anlat›lanlara
ek olarak muhtemel bir kaza
an›nda yarataca¤› uzun vadeli
tehlikeyi ve nükleer kimyasal
at›k problemini de belirtmek
gerekir.

Günümüzde iflletilmekte olan
nükleer güç santrallarının ilk ya-
tırım maliyeti di¤er enerji üretim
teknolojilerine göre daha yüksek-
tir. Bunda yüksek güvenlik ve ka-
lite anlayıflı önemli bir rol oyna-
maktadır. ‹lk yatırım maliyeti ül-
keden ülkeye ve seçilen teknolojiye göre de¤iflmekle birlikte maliyet 2000-2500 $/kW
arasındadır. Nükleer santralların fosil yakıtlı santrallara göre en önemli avantajı yakıt
maliyetinin düflüklü¤ü (0,3-0,5 cent/kWsaat) ve üretim maliyetine olan etkisinin görece
azlı¤ıdır. fiöyle ki; yakıt maliyetinin iki misline çıkması nükleerde üretim maliyetini
%10 etkilerken, aynı durum do¤al gaz santrallarında yaklaflık %60-80 artıfl getirebil-
mektedir. Nükleer enerji santralının üretim maliyetini oluflturan unsurlar ve ortalama
maliyetleri afla¤ıda verilmektedir:

Çizelge 3.10 Nükleer, kömür ve kombine çevrim Gaz
santrallerinin üretim Maliyetideki da¤›l›m›
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Kapital 2,28 cent/kWsaat % 63

‹flletme-bakım 0,90 cent/kWsaat % 25

Yakıt 0,45 cent/kWsaat % 12

Toplam 3,63 cent/kWsaat % 100

Atık depolama ve söküm maliyeti hariç (yaklaflık de¤er 0,2 cent/kWsaat)

Nükleer santrallerden ticari olarak elektrik üretimi 1950’li yıllarda bafllam›flt›r. Ha-
len (Ocak 2005 itibarıyla) dünyada 31 ülkede ticari olarak iflletilmekte olan 439 nükle-
er reaktörün toplam kapasitesi 364 GWe olup 2003 yılında üretilen elektrik 2525 milyar
kWs dir. Nükleer güç dünya elektrik talebinin %16’sını karflılamaktadır.Dünyada 56 ül-
kede de toplam 284 arafltırma reaktörü çalıflmaktadır.21

Ülkemizde ise nükleer enerji santrali kurulmas›  ile ilgili çal›flmalar h›zla devam et-
mektedir. ‹lk somut ad›m› 2007 y›l› içerisinde at›lmas› planlanmaktad›r. Nükleer enerji
kaynakl› elektrik üretimi hidrojen eldesi için kullan›lacak alternatiflerdendir. Burada en
önemli problem zenginlefltirilmifl uranyumun temini ve nükleer at›klard›r. Santrallerin
yüksek güvenlik standartlar› alt›nda iflletilebilmesi de önemli bir problemdir. 

Çizelge 3.11 Dünyadaki nükleer reaktörlerin durumu
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Enerji Üretimi ‹çin Gelifltirilen Yeni Yöntemler

Yenilenebilir enerji kaynaklar› içerisinde son y›llarda insanlar taraf›ndan gelifltirilen
baz› hammaddelerin yeride yads›namaz. Bu yöntemler günden güne yayg›nlaflmakla ve
yasalarla sürekli özendirilmektedir. ‹nsano¤lu odunu y›llarca enerji olarak kulland›.
Odun için a¤aç yetifltirip, kesip yakt›. Ama burada tüketim oran› üretilen a¤açlar›n say›-
s›n› h›zla geçti¤inden ormanlar yok olmaya bafllad› ve ekolojik denge bozuldu. Bunun
üzerine kanola, soya ve ayçiçek yetifltirilerek elde edilen ya¤ ham madde olarak kulla-
n›lmaya baflland›. Daha sonralar› bu kervana çöp at›klar›ndan bioenerji üretiminde kat›l-
d›. Böylece günefl taraf›ndan bitkilerde depolanm›fl enerjide kazan›l›p kullan›ma sunul-
mufl oldu.

Biodizel biyolojik ya¤lardan transertifikasyon yöntemi ile elde edilen ya¤›n
metilesteridir. Bitkisel ya¤lar metil alkolle (metanol) reaksiyona sokulur, reaksiyon
sonunda gliserin uzaklaflt›r›l›r ve ester meydana gelir. Bu esterler genelde 16-18 karbon
zincirine sahip olup do¤ada kolayca ve h›zl› parçalan›r. 10.000 mg/kg ‘e kadar herhan-
gi bir olumsuz mikrobiyolojik etki göstermezler. Olumsuz toksik özelli¤i yoktur ve
a¤›zdan al›nd›¤›nda öldürücü doz 17,4 g Biodizel/Vücut a¤›rl›¤›d›r. Bu de¤erin sofra
tuzu için 1,75 g tuz/vücut a¤›rl›¤› oldu¤unu hat›rlatmak gerekir. 

Biodizelin her kapasitede üretimi mümkündür. Alevlenme noktas› (149 oC) olup
petrol dizelinden (125 oC) daha büyüktür. Üretimin yerli olarak yap›labilmesi d›fla
ba¤›ml›l›ktan kurtulufl için en önemli avantaj›d›r. Biodizelin maliyeti petrol dizeline
oranla yüksek olsa  bile çevresel avantajlar› nedeniyle vergiden muaf tutulmas›
ekonomik olmas›n› sa¤lamaktad›r. 22

Biodizel kullan›larak da elde edilen enerji hidrojen enerjisine çevrilebilir.

Ayr›ca baz› yeflil bitkilerin fotosentezinden yararlan›larak da biyolojik olarak hidro-
jen üretimi ve çal›flmalar› sürdürülmektedir.Teorik olarak Algler bu yöntemle %25 ve-
rimle hidrojen üretebilmektedir. Buradaki en önemli problem oksijeninde ayn› anda üre-
tilmesidir. Berkeley Üniversitesinde Yeflil Algler üzerinde yürütülen böyle bir çal›flma-
da %10 verimle hidrojen üretilebilmifltir. Yaln›z bu üretimin maliyeti mevcut yöntemle-

Resim 3.1 : Biodizel üretimi için yetifltirilen ayçiçeklerinin görüldü¤ü  bir tarla
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re göre %90 daha pahal›d›r.Bunun için daha ucuz ve efektif bitkiler üretmek gerekecek-
tir.23

Burada bahsi geçen enerji kaynaklar›n›n kullan›m› konveksiyonel olarak fosil ener-
ji kullan›m›ndan çok avantajl›d›r. Ancak ülkeler taraf›ndan henüz tam benimsenmemifl-
tir. Bunun da temel sebebi maliyetleridir.

Günefl enerjisi, rüzgar enerjisi, jeotermal enerji ve su enerjisi toplam elektrik ener-
jisi ihtiyac›n› karfl›lam›fl olsa yak›t pili teknolojisine geçifl maliyetinin fosil yak›tlar› ter-
ketme maliyetine oran› oldukça düflecektir. Ancak henüz bu aflamaya gelinememifltir.

Ülkemizin afla¤›daki de¤erlere bak›ld›¤›nda potansiyelini hiçte kullanamayan ülke-
ler s›n›f›nda oldu¤u görülecektir.

Türkiye

• Kömür, jeotermal ve hidroelektrik enerji potansiyeli dünya kaynak varl›¤›n›n
%1’ine

• Petrol ve do¤algaz rezervelerinde dünya kaynak varl›¤›n›n % 0,7’ine

• Toryum rezervinde dünya kaynak varl›¤›n›n % 54’üne

• Bor rezervinde dünya kaynak varl›¤›n›n ise % 67 ise sahiptir

Ayr›ca

Birincil kaynaklar içinde:

• Kömür % 49,1

• Petrol ve Do¤algaz %13,9

• Hidroelektrik ve jeotermal % 11,3

• Di¤er yenilenebilir kaynaklarda % 0,6 paya sahiptir.

Hidroelektrik d›fl›nda di¤er kaynaklar›n kullan›m pay› % 8,9’dur.

Bu paydan

% 75,6’s› Oduna

% 21,4 Hayvansal ve bitkisel at›klara

% 1,5 Jeotermal enerjiye

% 1,5 Günefl enerjisine aittir.24

Türkiye bu kaynaklar›n› hidrojen üretimi için kullanabilir.Ancak elektrik üretimin-
de emisyon de¤erleri de dikkate al›nmas› gerekti¤inden yenilenebilir enerji kaynaklar›-
na a¤›rl›k verilmelidir. Afla¤›daki çizelgede baz› yak›tlara CO2 emisyonu aç›s›ndan
karfl›laflt›r›lm›flt›r. 25
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Türkiye’nin hidrojen enerji aç›s›ndan bir flans› da uzun bir k›y› fleridi olan Karade-
niz’in taban›nda kimyasal biçimde depolanm›fl hidrojen bulunmas›d›r.Karadeniz suyu-
nun %90’› aneorobiktir ve hidrojen sülfür (H2S) içermektedir. 1000 metre derinlikte
8ml/l olan (H2S) konsantrasyonu tabanda 13.5ml/l düzeyine ulaflmaktad›r.Elekroliz re-
aktörü ve oksidasyon reaktörü gibi iki reaktör kullan›larak (H2S)’den hidrojen üretimi
konusunda yap›lm›fl çal›flmalar vard›r.Bu konuda yap›lm›fl bir di¤er teknolojik gelifltir-
me çal›flmas› ise semikondüktür partikülleri kullan›larak fotokatalitik yöntemle hidrojen
üretimidir.Bu günefl ve rüzgar enerjisinden yararlan›larak Karadeniz’in (H2S) içeren su-
yundan hidrojen üretimi için literatüre geçmifl bilimsel araflt›rma olup Bulgaristan da
proje gelifltirilmeye çal›fl›lmaktad›r.26

Öngörülen enerji sistemlerinden hangisinin H2 üretimi için daha çok kullan›laca¤›
k›sa bir süre içinde netleflecektir. Elektrik için gerekli enerjinin günefl enerjisinden do¤-
rudan ya da hidroelektrik santrallerinden gece kullan›lmayan enerjiden sa¤lamak en
ak›ll›ca gözükmektedir.

Resim 3.2 : Karadeniz’in Uydudan çekilmifl Görüntüsü

Çizelge 3.13: Enerji üretim
türlerine göre karbondioksit emis-
yon de¤erleri 
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3.2. Hidrojen Hangi Yöntemlerle Elde Edilebilir?

a.Elektroliz

Elektroliz kavram›n› ço¤umuz okul derslerinden hat›rlar›z. Bu olay›n bafllang›c›
1800’li y›llara dayan›r. Alman kimyac› Ritter U-fieklindeki cam bir boruya su doldur-
mufl daha sonra borunu her iki koluna Platin-Elektrotlar› dald›rm›fl ve elektrotlar› ise
do¤ru ak›m sa¤layan bir akümülatöre, sistemi de bir ak›m ölçere ba¤lanm›flt›. Ancak
devreden geçen ak›m›n s›f›r oldu¤unu görmüfltü. Daha sonra suya bir kaç damla asit ya
da baz damlat›ld›¤›nda, ölçülebilir bir ak›m›n gözlendi¤ini göstermifltir. Böylece suyun
elektroliz oldu¤unu ve iyonlar› iletti¤ini söylemifltir. 27

Suyun elektrolizi suyun elektrik ak›m› yard›m›yla hidrojen ve oksijen gazlar›na ay-
r›lmas›d›r. Do¤ru ak›m kayna¤›, yük tafl›mas›n› sa¤lamak için içine tuz, asit ya da baz
ilave edilmifl elektrolit içinden geçirilir. Bunun için reaksiyonun oluflumunu sa¤layan
ancak reaksiyona girmeyen katalizörler (Platin gibi) elektrot olarak kullan›l›r. Ak›m uy-
guland›¤›nda pozitif elektrot olan Anot da oksijen gaz› oluflurken, negatif elektrod olan
Katot da Hidrojen gaz› oluflur. Elektronlar›n Katottan elektrolit içinden geçifli s›ras›nda
afla¤›daki reaksiyon olur:

2 H2O + 2e H2 + 2OH-

Anoda gelen elektronlar ise afla¤›daki reaksiyon uyar›nca oksijen gaz›n› oluflturur.

2 OH- 1/2 O2 + H2O + 2e

oluflan gazlar›n tekrar kar›flmas›n› engellemek için her iki hücre aras›na ince bir ta-
baka (Diyafam)konulmal›d›r. Bu diyafram örne¤in poröz yap›l› amyant olabilir. 

Bu yöntem kullan›larak üretilen hidrojen miktar› toplam üretimi ancak %4 ünü olufl-
turmaktad›r. Çünkü elektrolizin gerçekleflmesi için oldukça fazla ak›m gereklidir ve bu
yüzden oldukça pahal›d›r. Yap›lan yeni çal›flmalar ile bu üretimin maliyeti sürekli azal-
t›lmakta ve gelecekte reaksiyonun  %80 verimle çal›flt›rabilinmesi hedeflenmektedir. Bi-
zi bu fikre götüren afla¤›da tan›mlanan koflullarda gerçeklefltirilen elektroliz basamaklar-
d›r. 

fiekil 3.7 Eloktroliz düzene¤i ve flematik gösterimi
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Maliyetleri de¤ifltirmek için en önemli yöntemler yüksek bas›nç ve yüksek s›cakl›k
elektrolizidir. Bunlar› biraz açal›m;

Yüksek S›cakl›k Elektrolizi

Ad›ndan da anlafl›laca¤› gibi bu yöntemde elektroliz yüksek bir s›cakl›kta gerçeklefl-
mektedir. Sistem elektrolizin kapal› ve muhafazal› koflullar alt›nda yüksek s›cakl›kta ya-
p›lmas›na dayan›r ve bu s›cakl›k koflullar›nda su hidrojen ve oksijene h›zl› bir flekilde
dönüfltürülmekte ve oluflan gazlarda hemen depolanmaktad›r.

Dönüflüm reaksiyonu yaklafl›k 1000oC da
meydana gelmekte olup çal›flma ve depolama ba-
s›nc› yaklafl›k 30 bar civar›ndad›r.

Elektroliz s›ras›nda mutlaka saf su buhar› kul-
lan›lmaktad›r. Katot bölgesinde hidrojen Anot
bölmesinde oksijen meydana gelmekte, sistem
için yük transferini sa¤layacak elektrolit Zirkon-
yum Oksit-Seramik gibi kat› maddelerden seçil-
mektedir. Kullan›lan bu madde yüksek s›cakl›kta-
ki sert yap›s›na ra¤men oksijen iyonuna karfl› bü-
yük bir iletkenlik sa¤lamaktad›r. Benzer davran›-
fl›, elektrik iletkenli¤i iyi olan bak›r tellerin elekt-
ronlara karfl› gösterdi¤i hat›rlanabilir.

Bu sistemin normal elektroliz yöntemine göre
en büyük avantaj› toplam enerji ihtiyac›n›n düflük
olmas›d›r. Böylece verim % 80’e kadar ç›kart›l-
makta, geri kalan % 20’lik k›sm› ise tekrar %
30’luk verimle elektroliz edilebilmektedir.

Yöntem 1998’den beri Münih’te MTU-Friedrichshafen firmas› taraf›ndan kullan›l-
maktad›r. Münih havaalan›ndaki H2 Tanklar› bu flekilde doldurulmaktad›r.

Resim 3.3 : MTU-Friedrichshafen
S›cak Modülü

Çizelge 3.14 Farkl› elektroliz basamaklar›

Elektrolizin Türü Bas›nç Seviyesi Elektriksel Güç

Düşük bas›nç - Elektrolizi 1 ile 10 bar 1 kW’ya kadar

Yüksek bas›nç - Elektrolizi 120 bar 5 kW’ya kadar
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Alkali Ortam Elektrolizi

Alkali Elektrolizde elektrolit olarak
% 25’lik potasyum hidroksit çözeltisi
kullan›l›r.Norveç’te uzun y›llardan beri
bu yöntemle hidrojen üretilmektedir.

Norsk Hydro Electrolysers (NHE)
ad›ndaki bir tesiste %80 verimle yüksek
s›cakl›kta hidrojen elde edilmektedir.

b. Buhar Reformasyonu

Kullan›lan birçok üretim yöntemleri aras›nda buhar reformasyon yöntemi %50 lik
bir pay ile büyük bir yer tutar. Bu metodta ç›k›fl maddesi olarak hidrojence zengin do-
¤algaz, metanol ve biyogaz gibi fosil yak›t kaynaklar› kullan›l›r.

Prosesin birinci basama¤›nda bir dönüflüm reaktörü ›s› etkisiyle hidrojen tafl›yan
mevcut fosil yak›tlar (ör. Do¤algaz) ile su buhar›n› birbirine kar›flt›r›r ve hidrojence zen-
gin bir kar›fl›m oluflturur. Reaksiyonun kolay yürümesine nikel teller katalitik katk›da
bulunur. Oluflan kar›fl›m bu basamakta hala yüksek oranda karbon monoksit içermekte-
dir. Daha sonra su buhar› ile birlikte iki adet katalitik konvektör kullan›larak (Shift-Re-
aksiyonu) Karbonmonoksit, karbondioksite dönüfltürülebilmektedir. Bir sonraki saflafl-
t›rma basama¤›nda ise ortamda kalan hacime %0,2 civar›ndaki karbonmonoksit oran› 10
ile 20 ppm e kadar düflürülmektedir. Bu reaksiyon için kabul edilebilir bir tolerans de-
¤eridir. En son basamakta ise hidrojene bas›nç de¤iflimi uygulayarak istenmeyen di¤er
bileflenlerinden de ayr›l›r.

Do¤algaz›n reformasyonu    CH4 + H2O   3H2 + CO

Shift-Reaksiyonu CO + H2O      H2 + CO2

Toplam reaksiyon               CnHm + 2nH2O    (2n+m/2) H2 + n CO2

fiekil 3.10 Buhar reformasyon yönteminin flematik gösterimi

Doğalgaz

Su

800°C

800°C

400°C 200°C 100°C

Doğalgaz

Su

Hava

CO - Konvertigasyonu

< %2 CO

< %10 CO

< %0.2 CO < %0.002 CO

CO - 2 basamakl› saflaşt›r›lmas›

H2

Resim 3.4 : Hannover 2006’da NHE taraf›ndan
tan›t›lan sistem demosu
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Bu yöntem kullan›larak yap›lan üretimde 1 Nm3 lük hidrojen gaz› elde etmek için
tesisin büyüklü¤üne göre de¤iflmekle birlikte yaklafl›k 0,45 Nm3 lük do¤algaza ihtiyaç
vard›r. Verim ise %80 nin üzerindedir.

Reformasyon için gerekli s›cakl›k kullan›lan yak›t›n kimyasal yap›s›na ba¤l›d›r. Me-
tanol molekülünde C-Atomuna ba¤l› üç hidrojen atomu ve bir OH molekülü vard›r.

Bu yap› kolayl›kla polarlaflabildi¤inden ba¤lar› k›rmak için gerekli enerji miktar›
düflük olmaktad›r. Do¤algaz molekülünde ise (CH4) hidrojenlerin karbon atomuna ba¤-

lanma kuvveti metanolden fazlad›r. Bu yüzden molekülden H-Atomlar›n› koparmak için
daha fazla enerji gerekir (800 oC). Benzinde ise içerdi¤i karbon say›s› artt›¤› için daha
da fazla enerji gerekir.

Almanya’da Linde AG  flirketi bu yöntemi uygulad›¤› tesisinde saate 50.000 Nm3

saf hidrojen elde etmekte ve 100 km bir iletim hatt› kullanarak çevreye da¤›tmaktad›r.%
99,999 safl›¤›nda üretilen Hidrojen tanklara depolayarak tüm Almanya’n›n kullan›m›na
sunulmaktad›r.

Resim 3.5 : Linde AG’nin hidrojen üretim tesisi

H

CH OH

H

H

CH H

H

Metanol Metan
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c. K›smi Oksitleme Yöntemi

Buhar reformasyonuna yak›n ve verimli bir reaksiyon da k›smi oksitlenme reaksi-
yonudur.

Bu durumda do¤algaz ve oksijen reformasyon koflullar›nda birbirine kar›flt›r›l›r. Do-
¤algaz oksijen ile su ve karbondioksit ç›karmak üzere reaksiyona girdi¤inde ›s› aç›¤a ç›-
kar ve yaklafl›k 1300 ile 1400 oC lik s›cakl›k meydana gelir. Burada oluflan ›s› geride ka-
lan metan gaz›n›n yak›lmas›nda kullan›l›r. Reaksiyon bu döngüde sürer gider. Verim
yaklafl›k % 70 civar›ndad›r. Buhar reformasyonunda oldu¤u gibi burada da hidrojenin
büyük bir k›sm› su buhar›ndan elde edilir. Reaksiyon afla¤›daki gibi yürür:

CH4 + 2O2 CO2 + 2H2O

At›k ya¤ gibi yan ürünlerin ç›k›fl maddesi olarak kullan›ld›¤› rafinarasyonlarda ço-
¤unlukla bu metod tercih edilir. Toplam üretilen H2 - miktar› içinde bu metodun pay›

yaklafl›k %25 dir.

d. S›cakl›¤›n Otomatik Denetlendi¤i Reformasyon (Ototermik reformer)

Bu yöntem buhar reformasyonu ile k›smi oksitlenmenin bir kombinasyonudur. Re-
aksiyonda gerekli olan ›s›  sistemde kendili¤inden üretilir.

Birinci reaksiyonda kullan›lan hava miktar› rahatl›kla ikinci reaksiyonundaki refor-
masyonu gerçekleflmesi için gerekli  enerjiyi meydana getirebilecek flekilde düzenlen-
melidir. Bu sistem kullan›ld›¤›nda enerji verimi art›r›lm›fl olur. Çal›flma s›cakl›¤› buhar
reformasyonu s›cakl›¤›n›n üzerinde oldu¤undan gelen havadaki azot do¤rudan azotok-
sitlere yükseltgenir. Böylece ortamdaki azotdioksit miktar›nda belirgin bir art›fl olur.

Yöntem ilk iki yönteme göre reaksiyonun daha h›zl› bafllamas› ve iyi bir dinami¤i
olmas› nedeniyle avantajl› kabul edilir. Ancak uygulanmas› için büyük hacimli teknolo-
jilerede ihtiyaç oldu¤undan metot daha da gelifltirilememifltir.28

e. Kvaerner Yöntemi

Bu yöntem ismini Norveç’te üretim yapan bir firmadan alm›flt›r.

Yöntemde CO2 oluflmaks›z›n do¤algaz ya da

petrolden elektrik ak›m› kullan›larak aktif karbon
ve hidrojen elde edilir. Gelifltirilen bu yöntemle
yaklafl›k 1600oC gibi yüksek bir s›cakl›kta hidro-
karbonlar saf karbon ve hidrojene ayr›flt›r›labil-
mektedir. Plazma oluflturmaya benzer bir yön-
tem olan bu yöntem kullan›lan do¤algaz, petrol
gibi primer enerji kaynaklar› yan›nda, yaln›zca
so¤uk su ve elektrik enerjisine ihtiyaç oldu¤un-
dan ve oksijen gerekmedi¤inden kirletici gaz
emisyonu oluflumuda engellemektedir. 29
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Cn Hm + Enerji n C + m/2 H2

1992 y›l›ndan bu yana, Norveç’te kurulu olan bu tesisle Do¤algaz (1.000 Nm3/ h)

ve elektrikten (2.100kWe) yaklafl›k 500 kg/h saf karbon ve 2.000 Nm3/h hidrojen elde
edilmifltir. Ayr›ca yan ürün olarak 1.000 kW lik enerji efl de¤erine sahip s›cak buharda
elde edilmifltir. Ç›kan ürünlerinden de¤erlendirildi¤ini düflünülünce verim yaklafl›k %
100 yak›nd›r. Bunun % 48’i hidrojen, yaklafl›k % 10’u s›cak buhar ve % 40 da aktif kar-
bondur. Elde edilen Hidrojenin safl›¤› da oldukça iyidir.

f. Gazlaflt›rma Yöntemi

Kat› enerji kaynaklar›n›n gazlaflt›r›lmas› genelde 800 ile 2.000 oC aral›klar›nda 40
bara kadar bas›nç alt›nda gerçeklefltirilir. Bu dönüflüm prosesi s›ras›nda su buhar› yan›n-
da karbondioksitte ç›kar. Kullan›lan gazlaflt›rma yöntemleri aras›nda, karbonun gazlafl-
t›r›lmas›, bas›nçs›z kömür tozunun gazlaflt›r›lmas›, bas›nç alt›nda kat›yak›t gazlaflt›r›lma-
s›, linyit-yüksek-s›cakl›k gazlaflt›r›lmas› ve biokütle gazlaflt›r›lmas› da dahil edilebilir.

Verim genelde afla¤›daki reaksiyona göre % 55 civar›nda yürür.

Boudouard - Reaksiyonu : C + CO2 2CO

Su buhar› - Reaksiyonu : C + H2O H2O + CO

Shift - Reaksiyonu : H2O + CO CO2 + H2

Son zamanlarda buna ilaveten biyokütlenin saflaflt›r›lmas› da oldukça ilgilenilen bir
aland›r.

g. Biyokimyasal Elde Yöntemi

Do¤ada hidrojen farkl› yöntemlerle üretilebilir.

Bunlar›n birisinde bakterilerin ve Yeflil
Alglerin hidrojen oluflmas›na dayanan biyo-
kimyasal üretimidir. Rodospirillum Rum-
rum türüne ait purpur bakteriler kilogram

bafl›na günlük 3m3 Hidrojen üretebilirler.
Orman içinde bulunan baz› göllerde su yü-
zeyinde oluflan kabarc›klar›n bir k›sm› olu-
flan miktara ait oldu¤u gibi bir k›sm› da
meydana gelen hidrojenden kaynaklanmak-
tad›r. Pupur bakterileri göllerin derin bölge-
lerinde yaflarlar. Günefl ›fl›¤› yard›m›yla bu-
ralarda bulunan organik maddeleri dönüfltü-
rürler. Gerekti¤i kadar besin ald›ktan ve
azot ihtiyac›n› karfl›lad›ktan sonra hücrele-
rinde meydana gelen bir denge reaksiyonu-
nu sebebiyle hidrojen salarlar. Resim 3.6 Biyolojik hidrojen reaktörü

(Hamburg)
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Bu yöntemin hidrojen üretiminde kullan›lmas›n›n en önemli dez avantaj› pahal› olan
kompleks cihaz ve sistemlere ihtiyaç olmas›d›r. Ancak büyük miktarlarda hidrojen üret-
mekte mümkün de¤ildir.

Bu yöntem fluanda Hindistan da pilot olarak seçilen bir kaç bölgede uygulanmakta
ve üzerinde çal›flmalara devam edilmektedir.Bu yöntemlerde H2S den H2 gaz› eldesi için

çeflitli katalizörlerin kullan›ld›¤›, zeolitlerin de bunlardan birisi oldu¤u bildirilmekte-
dir.30

Bakterilerden hidrojen elde etmenin baflka bir yolu ise, glikozdan ekonomik koflul-
larda biyokimyasal olarak eldesidir. Burada yanl›zca mikro organizmalar de¤il onlar›n
enzimleri de görev yapar. Yaklafl›k 60 oC de enzimler glikoz flekeri ile yeterince h›zda
reaksiyona girer ve hidrojen oluflturur. Yöntemin laboratuvar çal›flmalar› hala devam
etmektedir. Büyük miktarlarda üretim için gerekli alt yap› ise henüz haz›r de¤ildir. 31

h. Suyun Termal Parçalanmas›

Termik ayr›flt›rma; Moleküllerin ›s› etkisi ile atomlar›na parçalanmas› anlam›na ge-
lir. Su buhar› 1700 oC s›cakl›¤› üzerine ç›kar›ld›¤›nda Hidrojen ve Oksijene parçalan›r.

Oluflan gazlar f›r›n›n içinde kurulan bir seramik membran sayesinde kolayl›kla bir-
birinden ayr›labilir. Bu membran hidrojeni geçirmeli ancak oksijeni tutmal›d›r. En
önemli sorun kullan›lacak malzemenin maliyeti ve yüksek s›cakl›¤a dayan›kl› sistemle-
rin pahal› olmas›d›r.

3.3. Oluflan Gaz›n Saflaflt›r›lmas›

Kullan›lacak hidrojen gaz›n›n oldukça saf olmas› gereklili¤i önemli baflka bir prob-
lemdir. Zira eser miktardaki CO mevcutiyeti bile yak›t pilinde kullan›lan katalizörlerin
aktifli¤ini azalt›r. PEM (Polimer, Elektrolitli, Membran) yak›t pilinde CO için bu de¤er
s›n›r olarak hacimce 10 ppm olarak belirlenmifltir.

Saf hidrojenin eldesi için sistemin içine monte edilmifl paladyum membranlar kul-
lan›l›r. Paladyumun çok küçük olan geçirgenli¤i sayesinde yüksek bas›nca dayan›kl› ge-
nifl bir membran yüzeyi vard›r. Ancak kullan›lacak membran yüzeyinin büyümesi mali-
yetlerin art›fl›n› ve bas›nc›n yükselmesi toplam verimde belirgin bir düflüflü de berabe-
rinde getirmektedir.

Önemli bir hususda s›v›laflt›rma s›ras›nda saflaflt›rma ifllemi uygulanmas›d›r.  Kay-
nama noktalar› büyük olan maddeler destilasyon s›ras›nda s›cakl›¤›n ani de¤iflimiyle ko-
layca hidrojenden ayr›labilirler. Ancak kullan›lacak hidrojeni önce gaz halinde elde edip,
s›v›laflt›r›p tekrar gaz olarak kullan›ma haz›r hale getirmek ek bir maliyeti de beraberin
de getirmektedir. Bu nedenle s›v› hidrojenin do¤rudan kullan›laca¤› bir saflaflt›rma sis-
teminin uygulanabilirli¤i daha avantajl›d›r.

Bu amaçla gelifltirilen yeni bir yöntem de bas›nç de¤iflimli adsorpsiyon (PSA - Pres-

sure Swing Adsorption) tekni¤idir. PSA - Tesislerinde kolayl›kla 100.000 Nm3/h h›zla
hidrojen saflaflt›r›lmaktad›r.
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Özetle saflaflt›rma teknikleri flöyle verilebilir

* Bas›nç de¤iflimli adsorpsiyon (PSA - Teknik)

* Metal membran kullan›larak uygulanan yüksek s›cak-
l›k difüzyonu

* S›v›laflt›rma

* Polimembran kullan›larak uygun düflük s›cakl›k difüz-
yonu 

* Metanlaflt›rma reaksiyonundan sonra karbondioksit ile
y›kama 

* Karbonmonoksitin platin yada rutenyum katoalizörler
kullan›larak seçici olarak katalitik oksitlenmesi

Gazlar›n farkl› safl›k basamaklar› vard›r. “Hidrojen 6.0.”
demek hidrojenin alt› tane 9 içeren safl›¤a sahip olmas› de-
mektir.(Hacime % 99,9999)  Buna ra¤men hala uzaklaflt›r›l-
mayan safs›zl›klar vard›r.

Sanayide kullan›lan hidrojenin yüksek safl›k de¤eri ise % 99,995 dir.Bu “Hidrojen
4.5” olarak tan›mlan›r.

Bu de¤er IS0 TC 197, IS0 14687 standartlar› ile belirlenmifltir. 32 Çok yüksek mik-
tarlarda enerji ihtiyac›n› karfl›layacak üretim yap›l›yorsa düflük miktardaki safs›zl›klar ve
yabanc› maddeler toplanabilir. Gaz formundaki hidrojen için bu miktarlar o kadar önem-
li de¤ildir. S›v› ve oldukça so¤uk hidrojen tercih edildi¤inde problemlerde kendili¤inden
çözülür. S›v›laflm›fl hidrojende (- 253 oC de kat› oldu¤undan)  Helyum d›fl›ndaki bütün
maddelerde bu safs›zl›klar kolayl›kla dibe çöker.Ancak bu birikintiler iletim hatlar›n› ve
vanalar› kolayl›kla t›kayabilir. Böyle durumlarda ortama oksijen verilip hidrojenle reak-

Çizelge 3.15. Hidrojen 6.0’›n bileflimi

Resim 3.7. PSA tekni¤i ile
saflaflt›rma tesisi

Bileflenler % ≥ 99.9999
safl›k oran›

O2

N2

H2O

CnHm

CO

CO2

≤ 0.3  vpm 

≤ 0.5  vpm

≤ 0.5  vpm

≤ 0.1  vpm

≤ 0.1  vpm

≤ 0.1  vpm

(vpm= hacimce milyonda bir)
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siyona girmesi sa¤lanmal›d›r.

Sistemin hidrojen tüketimi az ise safs›zl›k önemli bir problem olmayabilir. Ancak
uçak gibi 10.000 km lik bir yol için 45 000 kg yani 635 000 l s›v› hidrojen tüket bir araç-
ta uçufl bafl›na 116.000 kg Kerosin oluflur. Y›lda 300 uçufl yapan bir uçak için toplam tü-
ketim yaklafl›k 190 milyon l s›v› hidrojendir.

Kullan›lan hidrojende 0,3 vpm O2 bile varsa bu y›lda  ortalama 57 l oksijenin sis-

tem birikmesi anlam›na gelir. Bu miktarda oksijen sistemde büyük hasarlar meydana ge-
tirir.

3.4 S›v›laflt›rma

Hidrojenin elde edilmesi ve saflaflt›r›lmas›ndan sonra s›v›laflt›r›lmas›na geçilir. S›v›-
laflt›rma özellikle elde edilen hidrojenin tafl›nmas›nda büyük kolayl›klar sa¤lamaktad›r.
Kapal› bir kapta saklan›p tafl›nan miktar› için s›v› hidrojenin enerji yo¤unlu¤u, gaza gö-
re oldukça büyüktür.

Gaz›n so¤utulmas› ve yo¤unlaflt›r›lmas› herfleyden önce hacmini küçülttü¤ünden ka-
pal› kaplarda tafl›nmas› için gerekli enerji miktar›nda azalma sa¤lar. 

Ancak hidrojenin s›v›laflt›r›lmas› için harcanacak enerji, hidrojenin yand›¤›nda olu-
flacak enerjinin 1/3 ünü oluflturmaktad›r. Bu enerji miktar› teorik hesapland›¤›nda 3.92
kWh /kg iken pratik kullan›mda 10kWh /kg dir. Gerekli olan elektrik enerjisi kurulu sis-
temden elde edilmek istenirse toplamda %50 lik bir verim kayb›n› hesaba katmak gere-
kir.

Hidrojenin s›v›laflt›r›lmas› için iki ayr› teknik vard›r. Bunlardan biri Claude - Tekni-
¤i, di¤eri ise Bryton - Tekni¤idir. Claude - Tekni¤i afla¤›daki sisteme göre yürür;

Resim 3.6 S›v›laflt›r›lm›fl hidrojen tank› (ABD)



4499

H‹DROJEN‹N ELDES‹ Bölüm 3

• Hidrojen gaz›n›n s›k›flt›r›lmas› ve s›k›flt›rma ›s›s›n›n ortamdan çekilmesi,
• S›k›flt›r›lm›fl gaz›n s›v› azot (-196 oC) yard›m›yla so¤utulmas›,
• Üzerindeki bas›nç kald›r›l›p geniflleyen miktar›n ayn› anda so¤utulmas›,
• Joul-Thomson vanas› yard›m›yla geri kalan miktar› üzerindeki bas›nc›n so¤uk or-

tamda kald›r›lmas›.

Bugün kullan›lan bu yeni teknoloji ile günde yaklafl›k 50 ile 60 l Hidrojen s›v›laflt›-
r›labilmektedir. Bat› Avrupa’da Almaya’n›n ihtiyac› için Ingolstadt flehrinde, Linde flir-
keti taraf›ndan, Roterdam’da Hollanda’n›n ihtiyac› için, Lille’de Fransa’n›n kullan›m›
için bu yöntemle hidrojen s›v›laflt›r›lmaktad›r.33

3.5. Üretim Maliyetleri

Hidrojenin üretim maliyetlerini ç›karmak, flu anda kullan›lan sistemlere göre hiçte
kolay de¤ildir. Çünkü üretimde kullan›lan her girdinin maliyeti sürekli de¤iflkenlik gös-
termektedir. Burada seçilecek metodun hangisi oldu¤u kadar ve gerekli enerjinin hangi
yollarla elde edilece¤i de önemlidir.

Üretim yöntemlerine ba¤l› olarak de¤iflmekle birlikte flu anda bir litre hidrojenin
maliyeti yaklafl›k  2.5 $ civar›ndad›r. Bu rakam›n bafllang›çta benzine göre oldukça pa-
hal›  oldu¤u düflünülebelir. Ancak tafl›d›¤› enerji de¤eri hesap edilirse böyle olmad›¤› gö-
rülecektir. Yanl›zca do¤algaz gibi yöntemler kullan›larak hidrojen elde edelirse bu raka-
m›n oldukça düflece¤i, günefl enerjisi kaynakl› fotovoltaik piller kullan›larak elde edilen
hidrojende ise oldukça yükselece¤i hesaba kat›lmal›d›r.

Afla¤›daki çizelgede farkl› yöntemlere göre elde edilen hidrojenin maliyetleri karfl›-
laflt›r›lm›flt›r. Benzinin fiyat›n›n vergiler dahil 10 Cent/kWh oldu¤u düflünülerek mali-
yetler k›yaslanabilir.34

Üretim Örnekleri

* Münih havaalan›nda bulunan istasyonda 1l S›v› hidrojen 0,55 Euro fiyattan sat›l-

maktad›r. Buna kafl›n benzin fiyatlar› 2.-Euro/l dir. Orta s›n›f bir araç 100 km lik bir yol

için ortalama 24 l s›v› hidrojen kullan›r. Ancak ayn› araç ortalama 6l benzin tüketir. Sa-
t›fl fiyatlar›n›n birbirine yak›n tutulmas› sistemi çal›flt›ran firman›n süspansiyonuyla  ger-

Çizelge 3.16. Üretim yöntemlerine göre hidrojen maliyetleri

Elde Yöntemi kWh bafl›na Cent Maliyeti

4

9

10

23

75

Doğalgaz›n Buhar Reformasyonu 

Hidroelektrik Kaynakl› Elektrolizi 

Biokütlenin Gazlaşt›r›lmas› 

Rüzgar Enerjisine Bağl› Elektroliz

Güneş Enerjisi ve Fotovoltaik Pillerle yap›lan Elektroliz
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çekleflmektedir.

* Kanada’n›n Quebec kentinde y›llardan beri su gücü kullan›larak hidrojen üretil-
mektedir. Büyük bir baraj sayesinde de çok küçük maliyetlerle elde edilen elektrik ener-
jisi hidrojen üretim maliyetini de oldukça düflürmektedir.

1 litre benzine karfl› tüketilecek hidrojen 0,75 Euro’dan sat›lmaktad›r.

* Kaliforniya Eyaletinin Los Angeles kentinde 350 mW kurulu güce sahip günefl

enerjisi panelleri mevcuttur.Bunlar kullan›larak hidrojen elde edildi¤inde 1l benzine
karfl› tüketilecek hidrojen 3 $ ‘a mal olmaktad›r.  

Hidrojenin 50l lik tanklarda tafl›ma maliyeti (200 bar ve 9 Nm3) 35 ile 70 Euro ara-
s›ndad›r. Bu maliyete günlük tank kiras› olan 0,30 Euro da dahildir.

Bu örneklerde verilen maliyetler genel bir kan› oluflturmaktad›r. Ancak üretim mik-
tar› art›r›ld›¤›nda ve tafl›ma problemi ortadan kalkt›¤›nda maliyetler oldukça de¤iflecek-
tir.

Fotovoltaik teknolojinin ucuzlamamas› halinde günefl enerjisine ba¤l› hidrojen üre-
timi maliyetinin düflmesi oldukça zor görünmektedir.

Ayn› flartlar rüzgar panelli sistemler içinde geçerlidir. Bu tür sistemlerin kurulumu
sürekli artmaktad›r. Özellikle Off-Shore tesislerin say›s›n›n art›fl› maliyeti daha da düflü-
recektir.

En önemlisi ise elektroliz tekni¤inde meydana gelen yeni geliflmelerin maliyetleri
afla¤›ya çekmesidir. Yani hidrojenin piyasas›n›n belli olmas› için birkaç y›l daha bekle-
mek gerekecektir. 35
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