
 

 

 خودرو هیدروژنی 

سوخت مصرفی براي تولید  شود کهاطالق می وسایل نقلیه ايبه 
موتورهاي  نیروي محرکه ي موتور آن ها، هیدروژن می باشد.

و سایر وسایل  خودروها، هاي فضاییوسایل پرتاب راکتهیدروژنی در 
انرژي موتور خودروهاي هیدروژنی  .گیرندنقلیه مورد استفاده قرار می

زاندن تبدیل کرده یا با سو انرژي مکانیکیهیدروژن را به  شیمیایی
نمایند. گونه این نیرو را تأمین می سوزموتور درونهیدروژن در یک 

اي دیگر از موتورهاي هیدروژنی نیز از طریق واکنش هیدروژن با 
، نیروي مورد نیاز موتورهاي الکتریکی سلول سوختاکسیژن در یک 

  .کندرا تأمین می

ایجاد کرده  بنزینی و دیزلی يکه اتومبیل های از مهم ترین معضالت
گرم دود  اگزوز خودروها می باشد که منجر به   آلودگی ناشی ازاند، 

یکی از راههاي کاهش انتشار گاز  .شدن محیط کره زمین نیز شده اند

سوخت فسیلی مانند دي اکسید کربن استفاده از هیدروژن به جاي 
 .بنزین و دیزل است

سوخت اصلی  محققان در اروپا می خواهند با تبدیل هیدروژن به
خودروها اولین شبکه سراسري سوخت رسانی هیدروژن را براي 

در حال  .رانندگاِن خودروهاي پیل سوختی در اروپا به راه بیندازند
حاضر دانمارك اولین کشور دنیاست که در آن شبکه ملی سوخت 

 .رسانی براي هیدروژن وجود دارد

  مزیت خودرو هاي هیدروژنی 
الکتریکی نیروي الزم توسط باتري شارژ شده تامین  خودرو هايدر 

هیدروژنی نیروي مورد نیاز توسط هیدروژن خودرو هاي در می شود و 
و اکسیژن تامین می شود که این دسته از اتومبیل ها نیز با باتري 

که برق تولید می شود و اتومبیل در حال  مجهز شده اند و زمانی
   .یل، شروع به شارژ شدن می شوندحرکت است، باتري موجود در اتومب

 

 اردستان کیشرکت گاز کربن

  هیدروژنی هاي سوختخودرو



 

 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

این باتري ها نسبت به باتري به کار رفته در اتومبیل هاي الکتریکی  
  .کوچکتر هستند

، شبکه ملی »دانمارك هیدروژن«مدیرعامل  تی آیس الئوستن ینسن
درباره خودورهاي هیدروژنی  ،سوخت رسانی هیدروژن در دانمارك

ه جاي باتري یک پیل سوختی هیدروژنی قرار در خودرو ب( می گوید: 
دارد که در آن در اثر واکنش بین هیدروژن و اکسیژن، آب و 
الکتریسیته تولید می شود. در واقع یک واکنش شیمیایی رخ می دهد 

 .)و تنها گازي که از اگزوز ماشین بیرون می آید بخار آب است

این ( تی آیس الئوستن ینسن درباره مزایاي این خودور می گوید: 
صدا نمی کند.  خودروها خیلی نرم حرکت می کنند و موتور آن سرو

یکی از مزایاي این خودرو این است که می توانید از همان الگوهاي 
موتورهاي احتراقی استفاده کنید، یعنی می توانید به ایستگاه سوخت 

ل سوختیِ خوردو را سه الی پنج دقیقه با گاز رسانی بروید و پی
  .)کیلومتر رانندگی کنید 600تا  400هیدروژن شارژ کنید و با آن بین 

 

 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  یهیدروژنتولید سوخت خودروي 

ي در صورتی که هدف از تولید خودروهاي هیدروژنی ایجاد یک چرخه
هایی ز باید از راهنیآلودگی است، هیدروژن مورد نیاز سبز و بدون تولید 

تولید شود که آلودگی را به محیط زیست تحمیل نکند. اما تولید 
هیدروژن فرآیند بسیار سختی دارد. بهترین راه براي به دست آوردن 
گاز هیدروژن استفاده از الکترولیز براي جدا کردن هیدروژن و اکسیژن 

براي  ي مورد نیازدر آب است. این روش اصال بهینه نیست و هزینه
  .دالر است 5/2ترین حالت تولید هر کیلوگرم هیدروژن در بهینه

  

  

 

خودروي هیدروژنی یک اتومبیل سازگار       
  .با محیط زیست می باشد



 

 

  

توان براي تولید تغییر ساختار گاز طبیعی راهکار دیگري است که می
ي منفی این روش تولید آلودگی هیدروژن از آن استفاده کرد، اما نکته

ي درجه 1000تا  700است. در این روش دماي بخار آب در حدود 
یابد و در این مرحله بخار با گاز متان مخلوط گراد افزایش میسانتی

ي آن تولید مونوکسید کربن و هیدروژن در کنار شود که نتیجهمی
درصد  95اکسید کربن است. در حال حاضر بیش از مقدار کمی دي

 .آیداز هیدروژن تولید شده در آمریکا به این روش به دست می

 هیدروژن مورد نیاز خودروهاي هیدروژنی تهیه 

خودروهاي هیدروژنی همچون سایر خودروها براي تامین انرژي مورد 
نیازمند هستند، اما  معینهایی در فواصل نیاز خود به وجود ایستگاه

ي هیدروژن بسیار کم بوده و هاي عرضهدر حال حاضر ایستگاه
علت کم بودن ایستگاه هاي عرضه ي  .ي زیادي با هم دارندفاصله

هیدروژن به کم بودن تعداد تقاضا و گران بودن هزینه ي تاسیس این 
ي ایستگاه ها اشاره کرد. ساخت این ایستگاه ها نیازمند هزینه ي زیاد

ي ایستگاه شارژ در کل ایالت متحده 50در حال حاضر  می باشد.
 .ها در ایالت کالیفرنیا قرار دارندعدد از آن 22آمریکا موجود است که 

 ترین چالش پیش روي خودروهاي هیدروژنیاصلی 

ي باالي ترین چالش پیش روي خودروهاي هیدروژنی هزینهاصلی
کتریسته است. همچنین باید به آلودگی لتولید هیدروژن در مقایسه با ا

خودروهاي هیدروژنی  همچنینناشی از تولید هیدروژن نیز اشاره کرد. 
  .ي نگهداري باالتري دارندتر بوده و هزینههاي الکتریکی گراناز نمونه

  مخزن هیدروژن

مخزن هیدروژن می تواند خطرناك باشد، هیدورژن ماده ي خطرناکی 
به  با اکسیژن واکنش انفجاري شدیدي دارد. است و ترکیب سریع آن

جاي  سوزي که بهخودروهاي درون، هیدروژن واکنش انفجاري دلیل
 کردند نتوانستند تجاري شوند. پیشبنزین از هیدروژن استفاده می

 ،سوز هیدروژنی ساخته بودو یک خودروي دروناماین شرکت بی از
اکسیژن بسیار شدیدتر  اما چون واکنش انفجاري سوختن هیدروژن با

گاه تجاري نشد. این خودرو هیچ ،از سوختن اکسیژن با بنزین است

همچنین این واکنش انفجاري شدید میزان استهالك این موتورهاي 
 .بردسوز را هم باال میدرون

شده ولی واکنش هیدروژن با اکسیژن در سلول سوختی آرام و کنترل
جود ندارد، استهالك بسیار است و چون قطعه متحرکی در باتري و

  .کم است

  

  

 

سازي هیدروژن در باك ماشین خطرناك است. همه ذخیره این اما با
صورت فشرده ذخیره شود. خصوصا وقتی قرار باشد این هیدروژن به

بار فعالیت  200در خودروها که در فشار  CNG چیزي شبیه مخازن
کنند و به همین دلیل مخزن باید مستحکم و سنگین باشد. موقع می

چنین مشکلی در مخازن هیدروژن  .زندانفجار نیز آسیب زیادي می
وجود ندارد زیرا هیدروژن قرار نیست با فشار باال در مخازن ذخیره 

  .شود

چند گروه پژوهشی در سازمان انرژي آمریکا  بعدبه  1950از سال 
سازي هیدروژن در مخازن سوختی خودرویی روشی براي ذخیرهي رو

ایی یسازي گاز هیدروژن، از مواد شیمجاي فشردهکه به کنندکار می
شوند ایی کریستالی پر مییبرد. این مخازن از یک ماده شیمبهره می

  .پذیر داشته باشدتواند با هیدروژن واکنش برگشتکه می

  

  

 



 

 

  

د بار وار 2وژن را با فشار کمی در حدود یعنی کافی است شما هیدر
اکنش این مخازن بکنید. با همین فشار هیدروژن با ماده درون مخزن و

 کند. عمال در این روش هیدروژندهد و ساختار جدیدي ایجاد میمی
  .افتددرون ساختار کریستالی ماده به دام می

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 

  

  

سازي یا بیشتر از فشردهدر این روش چگالی انرژي هیدروژن ذخیره، 
حتی مایع کردن هیدروژن است. هنگام استفاده از هیدروژن نیز کافی 
است شیر مخزن را باز کنید تا فشار آن کاهش یابد و هیدروژن آزاد 

ن بسیار ایمن و هم بسیار ارزا ،بار 2یک مخزن هیدروژن با فشار  .شود
 است.

  

  

  

  

  

  

  

  
  
  
  
  
  
  
  

  

اصلی تجاري هزینه باالي فرآیند تولید هیدروژن، علت 
  .ودروي هیدروژنینشدن خ


