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ВОДНЕВІ ТЕХНОЛОГІЇ. ЧАСТИНА 2. ВАНТАЖНІ ВОДНЕВІ 

АВТОМОБІЛІ 

 
В роботі в стислій формі наведені деякі данні, що стосуються сьогоденного стану 

вантажних автомобілів, що працюють на водневому паливі. 

 

В даній роботі продовжені напрацювання, що стосуються огляду автомобілів, що 

працюють на водневому паливі, а також досліджень пов’язаних з водневою стійкістю 

матеріалів [1-42]. Мета роботи полягає в продовженні систематизації інформації стосовно 

впровадження та застосування водневих та споріднених технологій, що пов’язані з 

автомобільною галуззю. 

Автомобілебудівна корпорація Toyota у 2013 році почала активно просувати водневі 

технології, які поширились з серійного автомобіля Toyota Mirai [43-47]. Також корпорація 

Toyota разом із дочернею компанією Hino домовилась про спільну розробку вантажівки, яка 

буде їздити на водні [48].  

 

 
 

Рисунок 1 – Heavy-Duty Fuel Cell Truck [48] 

 

У вантажівці будуть використані ті ж паливні елементи, що і в легковому авто компанії 

– Mirai [43- 47, 50]. Але паливних елементів і баків для водню у вантажівки буде більше. 

Крім паливних елементів, вантажівка буде оснащена електричним двигуном, літій-

іонним акумуляторним блоком і резервуаром для зберігання водню великої місткості. 

Очікується, що однієї заправки вантажівки вистачить приблизно на 600 км шляху. 

У Toyota вважають, що для вантажівок, які щодня проїжджають кілька сотень кілометрів, 

електричний двигун і акумулятори підходять не кращим чином. А водень дозволить досить 

швидко заправляти такі машини, що гарантує велику автономність [49]. 

Попередню версію цієї вантажівки Toyota представила в 2017 році. Вона мала запас ходу 

320 км. У поліпшеному варіанті цей показник вдалося збільшити майже до 500 км. Потужність 

двигуна - 670 к.с., а максимальний обертовий момент - 1800 Н*м. 
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Рисунок 2 – Beta Truck від японського автовиробника [49] 

 

Також Toyota повідомила, що у неї буде спеціально доопрацьоване шасі, яке 

забезпечить «оптимальне упаковування» для паливних елементів і відповідних компонентів. 

Конструкція Hino Profia також отримає «всебічне зниження ваги» для забезпечення достатної 

вантажопідйомністі [50]. 

Над створенням вантажівок також працюють в Nikola Motor Company, що знаходиться 

в Фініксі, штат Арізона (США). 18-колісна гібридна вантажівка Nikola Motor Company на 

водневих паливних елементах має потужність в 1000 кінських сил. У неї встановлений 

паливний бак з вуглецевого волокна. Запас ходу без підзарядки становить приблизно 1200 км, 

а маса вантажівки – 9 тонн. Представники автоконцерну підкреслюють, що для створення 

електровантажівки з такими ж потужністю і запасом ходу буде потрібно літій-іонний 

акумулятор, який збільшить його масу приблизно на 2,2 тону [51]. 

Пивоварна компанія Anheuser-Busch InBev планує в найближчому майбутньому 

відмовитися від вантажівок з двигуном внутрішнього згоряння і вже замовила у Nikola Motor 

Company 800 гібридних фур. Виробник пива Budweiser візьме гібридні вантажівки в оренду на 

7 років. Вартість оренди одного тягача (враховуючи паливо) складе до $ 1 млн. Якщо 

автоконцерну Мілтона вдасться вчасно поставити вантажівки, Anheuser-Busch InBev буде 

використовувати їх для перевезення пива Budweiser із Західного узбережжя в дистрибуційні 

центри, розташовані за сотні кілометрів звідти. Якщо виробник поставить пивоварній компанії 

800 тягачів, вантажоперевізники начебто U.S. Xpress також оформлять передзамовлення на 

суму в $ 10 млрд [51]. 

 

 
 

Рисунок 3 – Вантаживки від Nikola Motor Company [51] 
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Водень може стати хорошою паливною альтернативою для вантажівок, які 

обслуговують порти США. Сьогодні екологи фіксують все більший рівень забруднення 

повітря в районі портів зокрема близько таких великих, як Лос-Анджелес і Лонг-Біч. Ці порти 

обслуговуються в цілому 16 000 вантажівками, і, за прогнозами, за найближчі 10 років це 

число подвоїться. Водневі ж технології дозволять пережити це подвоєння з меншою шкодою 

для навколишнього середовища [49]. 

Корейський конгломерат Hyundai Group інвестував $ 6,7 млрд в розробку автомобілів 

на водневих паливних елементах. У липні виробник дизельних двигунів Cummins поглинув 

компанію Hydrogenics, яка займається виготовленням паливних елементів. У 2020 році гіганти 

автомобільної промисловості General Motors і Honda відкриють в Мічигані завод для масового 

виробництва паливних елементів, в будівництво якого вони інвестували $ 85 млн. Японський 

автогігант Toyota відкриє в американському місті Лонг-Біч завод, на якому з коров'ячого гною 

будуть виробляти водневе паливо для вантажівок, розроблених спільно з автомобілебудівною 

компанією Kenworth [51]. 

До 2028 року планується розширити мережу заправних станцій і побудувати 700 

заправок для гібридних вантажівок по всій території США. Також планується, що вартість 

виробництва кілограма стисненого газоподібного водню буде знижена до $ 2,5 (цей обсяг 

еквівалентний 3,7 літрам дизельного палива) [51]. 

Влада провінції Хебей, яка знаходиться на сході Китаю, затвердили 43 водневих 

проєктів по виробництву паливних елементів, обладнання та запуску АЗС на суму 8,75 млрд 

юанів ($ 1,23 млрд) [52, 53].  

Уряд Хебей також заявив, що буде підтримувати сталеплавильний центр Tangshan і 

Handan для запуску пілотних проєктів по споживанню водню. HBIS Group, другий за 

величиною виробник сталі в Китаї, в листопаді минулого року підписав Меморандум про 

взаєморозуміння (MoU) з італійської гірничодобувної сервісною компанією Tenova Group, 

щоб побудувати перший в світі демонстраційний проєкт з водневої металургії з виробничою 

потужністю 1,2 млн тонн. 

HBIS планує створити в Ханьдань проект з виробництва 3 тонн водню з коксового газу 

і 380 тонн скрапленого природного газу шляхом рясного процесу охолодження в день. А також 

запустити чотири станції заправки воднем. У Хебейе також планують створити п'ять ліній з 

виробництва водневих паливних елементів і два проекти з виробництва автомобілів на 

водневому паливі [52].  

Через 30 років у більшості регіонів світу водень буде вироблятися за допомогою 

сонячної й вітрової електроенергії та коштуватиме $0,8 – 1,6 за кілограм. Такий прогноз 

зробила дослідницька компанія BloombergNEF, про це йдеться у її доповіді «Перспективи 

водневої економіки» (Hydrogen Economy Outlook) [54, 55]. 

Названа вартість «зеленого» водню приблизно відповідає нинішнім цінам на 

природний газ в енергетичному еквіваленті ($6-12 за млн БТЕ). Вартість може бути ще 

нижчою у країнах зі значним потенціалом використання поновлюваних джерел енергії. 

У джерелі [56] інформується, що більше третини електрики в світі надходить з 

поновлюваних джерел і це новий рекордний показник. За даними аналітиків, 72% всіх 

введених в експлуатацію в 2019 році джерел енергії були поновлюваними. Велика частина 

цього зростання припала на Азію – 54% приросту потужності відновлюваних джерел енергії. 

При цьому в Європі та США за цей період закрилося більше електростанцій, що працюють на 

викопному паливі, ніж відкрилося. 

Враховуючи вартість зберігання і транспортної інфраструктури, вартість 

відновлюваного водню з доставляння у Китай, Індію і Західну Європу може впасти приблизно 

до $2/кг ($15/млн БТЕ) у 2030 році та $1/кг ($7,4/млн БТЕ) у 2050 році. 

Bloomberg NEF зазначає, що падіння цін дозволить «зеленому» водню забезпечувати 

до 2050 року 24% світових потреб в енергії й скоротити глобальні викиди від викопного палива 

у промисловості на третину. 
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«Необхідна велика політична підтримка і 150 мільярдів доларів субсидій до 2030 року, 

щоб стимулювати розширення ринку, — зазначають аналітики BloombergNEF. – Розширити 

застосування водню також допоможе введення вуглецевого податку, а також колосальне 

будівництво об’єктів відновлюваної енергетики». 

Так, для сталеливарної промисловості вуглецевий податок повинен скласти $50 за 

тонну CO2, для виробництва цементу — $60, для хімікатів, у тому числі аміаку, потрібно $78, 

а для використання водню у якості палива для суден — 145 доларів. 

На додачу, для забезпечення зеленим воднем 24% глобальних потреб в електроенергії 

необхідно щороку виробляти 60000 ТВт*год сонячно-вітрової електроенергії (без ГЕС). При 

цьому 31320 ТВт*год електроенергії буде направлятися безпосередньо на живлення 

електролізерів. 

Сьогодні вироблення ВДЕ становить 3000 ТВт*год, а все виробництво електрики на 

Землі не перевищує 30000 ТВт*год. 

«Зберігання водню у великих кількостях буде одним з найбільш серйозних викликів 

для майбутньої водневої економіки, — зазначають у BloombergNEF. - Кількість недорогих 

великомасштабних варіантів, таких як соляні каверни, обмежена, а вартість використання 

альтернативних технологій зберігання часто може перевищувати вартість виробництва самого 

водню». 

 

 
 

Рисунок 4 – Воднева заправна станція, де використовується й сонячна енергія [51] 

 

В цілому, за оцінкою BNEF, до 2050 року буде потрібно понад 11 трильйонів доларів 

США інвестицій для створення інфраструктури, необхідної для забезпечення воднем 24% 

кінцевого споживання енергії у 2050 році [54]. 

На думку фахівців, водень є дуже перспективним енергоносієм, оскільки його кількість 

в природі практично необмежено. Крім того, оскільки він є компонентом води й більшості 

органічних сполук, його використання не завдає шкоди навколишньому середовищу. Сонячні, 

вітрові та гідроенергетичні установки повинні замінити енергію з природних 

невідновлюваних ресурсів. 

Висновки. В роботі стисло розглянуті деякі шляхи становлення вантажних водневих 

автомобілів. Застосування водневих технологій є дуже перспективним напрямком для великих 

транспортних засобів – таких як вантажівки, кораблі, поїзди та ін. 
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