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1 UVOD 
V zadnjih desetletjih je bila gospodarska rast pod velikim vplivom fosilnih goriv kot virov 
energije. Vendar fosilna goriva niso čista goriva in tudi njihove zaloge niso neomejene. Zato 
so začeli iskati nove in hkrati tudi bolj čiste vire energije. Pred nekaj desetletji so gorivo imeli 
za čisto, če je učinkovito izgorelo v vodo in ogljikov dioksid (CO2), pri čemer je ostalo le 
nekaj stranskih produktov. Ta nazor se je spremenil, ko so se pričele vidne težave s 
segrevanjem zemeljskega ozračja. Cilj je bil zmanjšati produkcijo CO2. Zato je vodik (H2) 
postal zanimivo gorivo, saj je edini, ki s kisikom izgori samo v vodo [1]. 
Bistvenega pomena je, da je pridelava velikih količin vodika za masovno uporabo 
ekonomična. Gledano iz gospodarskega vidika je težko pričakovati, da bi v naslednjih 
desetletjih lahko biološko proizveden vodik konkuriral kemično proizvedenemu. Zelo 
obetaven biološki proces je pridelava vodika iz ostankov organskega substrata, ki nastane pri 
obdelavi odpadnih vod. V fotobioreaktorjih ga lahko fototropični mikroorganizmi predelajo v 
vodik. Biološka pridelava vodika bi, kljub dokaj visoki proizvodni ceni, združila prednosti 
ekološke pridelave in tudi čistega izgorevanja. Prednost, npr. obdelave odpadnih vod, in s tem 
pridobivanje in uporaba vodika kot goriva, bi posledično zmanjšala količino ogljikovega 
dioksida v atmosferi. 
V bližnji prihodnosti pričakujemo glavno uporabo vodika v vozilih z gorivnimi celicami, za 
proizvodnjo elektrike in ogrevanja. Gorivne celice na vodik proizvajajo elektriko veliko bolj 
učinkovito kot fosilna goriva in to brez onesnaževanja s stranskimi produkti izgorevanja. 
Slednja sta, na primer, dušikov(I) oksid (N2O), znan tudi kot smejalni plin, ki prispeva k 
nastanku smoga ter ogljikov dioksid, ki je največji krivec za globalno segrevanje [2]. Vozila z 
gorivnimi celicami so že izdelali, vendar jih proizvajalci avtomobilov še vedno poskušajo 
optimizirati. Preden bi lahko začeli vodik masovno uporabljati, pa je potrebno rešiti še veliko 
težav povezanih s skladiščenjem, transportom in varnostjo. 
V seminarju bom zato podrobneje opisala vodik in njegovo proizvodnjo, fotosintetske 
mikroorganizme, ki lahko proizvajajo vodik, fotobioreaktorje in gorivne celice ter njihovo 
uporabo v avtomobilih. 

2 VODIK - OBETAVEN VIR ENERGIJE 
Vodik (latinsko hydrogenium) je prvi, najlažji in najenostavnejši kemijski element v 
periodnem sistemu, z znakom H in atomskim številom 1. Njegov najbolj razširjen izotop 
sestavljata le proton in elektron, brez nevtronov. Pri standardnih pogojih je nekovinski, 
enovalentni, dvoatomni plin H2 (s točko vrelišča pri samo 20,27 K in tališča pri 14,02 K), ki 
je močno vnetljiv, brez barve, vonja in okusa. Njegova slabost je, da je močno reaktiven, 
eksploziven in kemijsko reagira z večino kemijskih elementov, zaradi česar ga je težko 
shranjevati. Je najbolj razširjeni kemijski element v vesolju. Vsebujejo ga voda, vse organske 
spojine ter vsi živi organizmi. Problem je, da ga je zelo težko iz njih sprostiti. Zato ga je težko 
pridobiti brez uporabe fosilnih goriv [2]. Uporablja se ga pri sintezi amoniaka in kot 
alternativno gorivo. Nekoč so ga uporabljali kot polnilni plin za balone, zadnje čase pa tudi 
kot vir energije v gorivnih celicah. 
Vodik uvrščamo med goriva prihodnosti. Trenutno so največji vir vodika ogljiko-vodikove 
molekule v fosilnih gorivih. Vendar pa fosilna goriva, iz katerih pridobivamo vodik, 
onesnažujejo okolje, s časom pa jih bo tudi začelo primanjkovati. Zaradi tega je potrebno 
poiskati alternativne vire vodika. Med njimi so obnovljiva goriva, kot so npr.: poljščine, 
biološki odpadki in odpadne vode iz tovarn in gospodinjstev, iz katerih lahko mikrobi 
proizvedejo vodik [2]. Ker je vodik najobetavnejši vir energije, si poglejmo kako se ga 
pridobiva. 
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3 PRIDOBIVANJE VODIKA 
Vodik lahko pridobivamo na več načinov. Omenili bomo le nekatere. 
Prva metoda, ki se ponuja, je elektroliza vode, pri kateri vodo razcepimo na vodik in kisik. 
Elektroliza je pojav, ko skozi kapljevino teče električni tok, ki povzroči izločanje snovi na 
elektrodah. Vendar pa ta, na videz enostaven proces, še ni ekonomičen. Seveda bi bilo 
idealno, če bi razcepili vodo, vendar pa je za to potrebna energija, in to je treba pridobiti na 
kak drug način. 
Danes vodik najbolj ekonomično pridobivamo iz fosilnih goriv. Proizvodnja obsega globalno 
okoli 45 milijonov ton na leto. Skoraj polovica vodika se porabi za proizvodnjo amoniaka, 
NH3, predvsem za velike komponente gnojil in amoniaku podobnih snovi v čistilih. Rafinerije 
uporabljajo drugi največji del vodika za kemične procese, kot npr. odstranjevanje žvepla iz 
nafte in spreminjanje težkih ogljikovodikov v nafto in dizelska goriva. Za pridelavo vodika iz 
fosilnih goriv se uporablja parna preobrazba. Pri tej metodi uparijo fosilna goriva, 
najpogosteje zemeljski plin, ki ga mešajo s paro pri visokih temperaturah in pritiskih v 
sodelovanju z nikljevim katalizatorjem. Preobrazbena tehnika doprinese veliko vodika, vendar 
se pri reakciji sproščata ogljikov monoksid in ogljikov dioksid. Slednji je toplogredni plin. 
V nadaljevanju pa si poglejmo še novejše metode pridobivanja vodika. 

4 MIKROORGANIZMI 
V tem poglavju bodo predstavljene novejše in tudi bolj čiste metode pridobivanja vodika kot 
so bile zgoraj opisane metode. To so zelo obetavne metode pridobivanja vodika z 
mikroorganizmi. Podrobneje bom opisala nekaj metod. 

4.1 Fotobiološka proizvodnja vodika 
Pretvarjanje fosilnih goriv v vodik je zelo poceni. Cenovno še ugodnejša in okoljsko 
prijaznejša metoda je metoda z mikrobi v prsti. Tako lahko pridelajo vodik iz sladkorjev in 
škroba iz odpadnih vod tovarn za proizvodnjo hrane. 
Raziskovalci so odkrili, da v prsti obstajajo bakterije, ki proizvajajo vodik in bakterije, ki ga 
porabljajo. Bakterije, ki proizvajajo vodik, se da enostavno ločiti od tistih, ki ga porabljajo 
[2]. Pri dvournem segrevanju navadne zemlje, vzete iz nasada paradižnikov, so bakterije, ki 
porabljajo vodik, odmrle. To se je zgodilo pri temperaturi vrelišča vode. Bakterije, ki 
proizvajajo vodik, pa so preživele, ker so zmožne tvoriti spore, ki so odporne na visoko 
temperaturo. 
Nato pa so raziskovalci v zaprtem reaktorju pomešali zemljo iz nasada paradižnikov s 
sladkano vodo, kar naj bi predstavljalo odpadno vodo iz tovarne za proizvodnjo hrane. Vse 
skupaj je izgledalo kot voda onesnažene reke, vendar pa je bilo v mešanici nastalih plinov 
približno 60% vodika. 
Državna univerza v Ohiu dela na obetavnem programu, in sicer študiju mehanizmov, ki 
kontrolirajo mikrobiološki metabolizem, kot alternativnem viru energije. Za skoraj vsak 
naraven proces, ki se vrši na Zemlji, so odgovorni mikroorganizmi. Brez mikrobne aktivnosti 
ne bi imeli rastlin. In če ne bi imeli rastlin, ne bi imeli kisika. Znanstveniki pa bodo preučili 
tudi možnosti izkoriščanja mikrobov za odstranjevanje toplogrednih plinov, kot je ogljikov 
dioksid, iz atmosfere in prav tako njihovo zmožnost razgradnje toksičnih produktov. Za vse to 
pa je najobetavnejša cianobakterija Rhodopseudomonas palustris. Kljub temu, da lahko 
povzroči nekatera obolenja, ima dosti pozitivnih funkcij, ki so vredne truda [5]. 
Cianobakterije in mikro alge so fotoavtotrofni organizmi, ker uporabljajo svetlobo kot vir 
energije in ogljikov dioksid kot vir ogljika. Organizme, ki kljub svoji sposobnosti uporabe 
svetlobe kot vira energije, še vedno potrebujejo organski ogljik kot vir ogljika, imenujemo 
fotoheterotrofni mikroorganizmi [1]. 
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Fotoavtotrofni organizmi, kot npr. mikroalge in cianobakterije, si v procesu fotosinteze sami 
izdelujejo hrano. Ti organizmi imajo zmožnost absorbcije svetlobne energije (fotonov) in 
njenega shranjevanja v obliki kemične energije v kemičnih vezeh, pri čemer jim pomaga 
fotosistem [1]. To je osnovna enota fotosintetskega aparata. Poznamo dva fotosistema, 
fotosistem I in fotosistem II, ki sta znotraj tilakoidnih membran kloroplastov in sta med seboj 
povezana. Fotosistem je sestavljen iz sprejemnika elektronov in antenskega (kolektorskega) 
sistema. Slednji je sestavljen iz reakcijskega centra in iz nekaj desetih do stotih pomožnih 
pigmentnih molekul. To so predvsem karotenoidi, pri zelenih algah pa klorofila a in b. 
Antenski sistem absorbira svetlobo in jo vodi v reakcijski center, ki ga sestavljajo zelo 
specializirane molekule, pri fotosistemu II P680, pri fotosistemu I pa P700. To pomeni, da 
reakcijski center najbolje absorbira svetlobo pri 680 nm ali 700 nm. Molekule P680 (ali P700) 
spremenijo svetlobno energijo v kemično. Poglejmo podrobneje celoten proces. 
Foton se absorbira v pigmentu v antenskem sistemu. Pigment preide v vzbujeno stanje. 
Vzbujena pigmentna molekula inducira vzbujeno stanje v drugi pigmentni molekuli. 
Vzbujena energija se končno uporabi za dvig molekul P680 (ali P700) v reakcijskem centru v 
vzbujeno stanje. V reakcijskem centru se energija vzbujenega stanja porabi za prenos enega 
elektrona iz molekule P680 (donator) v sprejemnik elektronov (akceptor). V reakcijskem 
centru pride do ločitve naboja, nato pa se vzbujena energija shrani v energijsko bogate 
kemične vezi. Svetlobna energija se je torej pretvorila v kemično energijo [1]. 
Zaradi toplotnih izgub pri prenosu vzbujene energije, se med transportom energije od fotona 
proti reakcijskemu centru nekaj energije vedno izgubi. Dovolj energije pa ostane za sprožitev 
ločitve naboja, ki proizvaja »gorivo« za celico. To sposobnost celic pa lahko izkoriščamo za 
pridobivanje energije. 
Vendar vsi mikroorganizmi nimajo enakih fotosistemov; npr. fotosistem zelenih alg se 
razlikuje od fotosistema vijoličastih bakterij. Zelene alge, cianobakterije ali modro zelene 
alge, pa tudi višje rastline tekom normalne kisikove fotosinteze prenesejo elektron do NADP+. 
Tvori se NADPH, ki se skupaj z ATP uporabi za vgradnjo ogljikovega dioksida (CO2), skupaj 
z vodo (H2O) kot dodatnim substratom, v ogljikovodike [Cn(H2O)n]:  

CO2 + H2O + sončna energija à [Cn(H2O)n] + O2 . 
Pod posebnimi pogoji (anaerobnimi, z nizkim pH, svetlobo kot virom energije) pa se lahko 
elektroni uporabijo za redukcijo protonov do vodika (H2): 

4H2O + sončna energija à 2O2 + 4H2 . 
Reakcijo katalizira encim hidrogenaza, pri čemer ne potrebuje nobene dodatne energije v 
obliki ATP. Sistem lahko obravnavamo kot fotobiološko elektrolizo vode. Kot vidimo, se pri 
procesu fotosinteze sprošča kisik, ki močno inhibira encim hidrogenazo in s tem upočasnjuje 
reakcijo [1]. 
Fotosistem vijoličastih bakterij, kot predstavnikov fotoheterotrofnih organizmov, pa je 
enostavnejši od fotosistema zelenih alg. Pod anaerobnimi pogoji so te bakterije sposobne 
uporabiti enostavne organske kisline, npr. ocetno kislino, ali celo vodikov disulfid, kot donor 
elektronov. Elektroni, sproščeni iz organskega ogljika (npr. acetata) ali H2S, se prenesejo 
preko velikega števila prenašalcev. Pri tem se ustvari gradient protonov, ki ga uporabi encim 
ATP - sintaza za tvorbo ATP. Ta dodatna energija v obliki ATP se porabi za prenos 
elektronov do akceptorja. Pri nizkih koncentracijah dušika lahko te elektrone, skupaj z 
energijo iz ATP, uporabi encim nitrogenaza za redukcijo molekularnega dušika v amoniak: 

N2 + 8H+ + 8e- + 16ATP à 2NH3 + H2 + 16ADP + 16Pi . 
Encim nitrogenaza katalizira zmožnost vezave dušika fotoheterotrofnih bakterij ali 
(heterocističnih) cianobakterij. Heterociste so specializirane celice, ki nastanejo v mediju 
vegetativnih celic in pri katerih je nitrogenaza zaščitena pred inhibicijo kisika. 
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Če pa dušik ni prisoten, lahko encim nitrogenaza s pomočjo dodatne energije (iz ATP) in 
elektroni reducira protone v plin vodik. Dokazano je, da se lahko velik del organskih kislin 
pretvori v vodik (H2) in ogljikov dioksid (CO2), kar zahteva veliko energije, ki pa jo dobimo 
iz sončne svetlobe: 

C2H4O2tek + 2H2Otek + sončna energija à 2CO2plin + 4H2plin . 
Tudi encim nitrogenaza, encim fotoheterotrofnih mikroorganizmov in heterocističnih 
cianobakterij, je močno občutljiv na kisik. V tem primeru pa lahko iz zgornje enačbe vidimo, 
da to ni problem, saj se v procesu kisik ne tvori (fotosinteza brez kisika) [1]. 
Sedaj pa si poglejmo še primerjavo fotoavtotrofnega in fotoheterotrofnega procesa. 
Vodik lahko biološko pridelajo fotoavtotrofni ali fotoheterotrofni organizmi. Fotoavtotrofni 
proces je veliko atraktivnejši, ker proizvaja energijo (H2) iz poceni in povsod dostopnih virov, 
namreč iz vode in sončne svetlobe, pri čemer pa se ne proizvede ogljikov dioksid. Glavna 
slabost fotoavtotrofne proizvodnje vodika pa je, da encime, ki proizvajajo vodik 
(hidrogenaze) močno inhibira kisik, ki se med samim procesom fotosinteze proizvaja [1]. 
Obstajajo pa alternativni procesi, pri katerih se fotosintetska voda razdeli in kjer so vodikove 
reakcije med seboj ločene tako v času kot prostoru, to je t.i. indirektni fotobiološki proces. V 
tem primeru inhibicija kisika ni več problem. En primer takšnega sistema so heterocistične 
cianobakterije. Pri tem obstaja še ena prednost, in sicer, da se proizvodnja vodika nadaljuje, 
medtem ko je fermentacija tekočin že končana in nasičena z vodikovim plinom. 
Pomanjkljivost tega procesa pa je, da encim nitrogenaza potrebuje dodatno energijo v obliki 
ATP, kar pa zmanjša fotokemično učinkovitost [6]. 

4.2 Fotokemična učinkovitost 
Za ovrednotenje fotobiološkega proizvodnega procesa vodika se uporabljajo tri spremenljivke 
[1]: učinkovitost, s katero se izrablja svetlobna energija za proizvodnjo energije (vodika), t.i. 
fotokemična učinkovitost (FU), količina pridelanega vodika in koeficient pridelane količine 
vodika glede na porabljeno količino ogljika. Ker pa predvidevamo, da bo vir ogljika organski 
odpadek, in ker je količina vodika odvisna od FU, je v tem poglavju poudarek na fotokemični 
učinkovitosti. 
Fotokemična učinkovitost je pri fotoavtotrofnih organizmih majhna. V energijo vodikovih 
vezi se pretvori le 1,5% sončne energije. Vendar pa se to lahko poveča na 3-10%, če se sproti 
odstranjuje proizvedeni kisik [1]. Fotokemična učinkovitost pridelave vodika je za 
fotoheterotrofne procese računsko ocenjena na 10% pri delovanju na sončno svetlobo. Z 
uporabo teoretične fotokemične učinkovitosti in klimatskih podatkov o radiaciji sončne 
svetlobe na točno določeni lokaciji v točno določenem delu leta, lahko ocenimo teoretični 
maksimum produkcije vodika. Pri umetni svetlobi pa fotokemična učinkovitost lahko doseže 
10% ali celo več, ampak le pri nizkih intenzitetah svetlobe, s posledično majhno količino 
proizvedenega vodika [1]. 
Proizvodnja vodika iz organskega substrata bi bila bioinženirsko boljša, kot proizvodnja iz 
vode. Fotokemične učinkovitosti so nizke. Razlog za to se skriva v tem, da se te bakterije 
zasičijo pri še nižjih intenzitetah svetlobe kot mikroalge. Fotoheterotrofni organizmi lahko 
uporabijo večji del sončnega spektra (višje valovne dolžine), vendar z ustrezno nižjimi 
energijami [6]. 
Sončna svetloba je osnovni vir energije za mikroalge, ki so predstavnice fotoavtotrofnih 
organizmov. Čeprav je območje valovne dolžine sončnega sevanja zelo široko, lahko za 
mikroalge uporabimo le sončno sevanje z valovno dolžino med 400 in 700 nm. Ta del 
sončnega spektra imenujemo fotosintetsko aktivno sevanje (FAS). Za vijoličaste bakterije je 
področje FAS med 400 in 950 nm. Iz tega lahko izračunamo teoretično fotokemično 
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učinkovitost, in sicer tako, da količino proizvedenega vodika ( ) pomnožimo z energijo, ki je 
potrebna za proizvodnjo vodika ( ) in vse še delimo z absorbirano svetlobno energijo ( ): 

 . 

S stališča energije je, pri mikroalgah, 43% sončnega sevanja v področju FAS. Pri vijoličastih 
bakterijah pa je v področju FAS 65,8% sončnega sevanja. To pomeni, da je le del svetlobe, 
65,8%, v področju med 400 in 950 nm, kar pomeni, da je teoretična fotokemična učinkovitost 
( ) 10% [7]. 

V nadaljevanju pa si poglejmo, kje kontrolirano potekajo prej opisani procesi fotosinteze. 

4.3 Fotobioreaktorji 
Alge ali bakterije za proizvodnjo vodika gojijo v posebnih napravah, imenovanih reaktorji ali 
fotobioreaktorji. Za fotobiološko proizvodnjo vodika morajo reaktorji izpolnjevati več 
pogojev [1]. Ker je potrebno proizvedeni vodik zbirati, mora biti fotobioreaktor zaključen 
sistem. Omogočati mora vzdrževanje monokulture za določen čas. Bakterije oz. alge ves čas 
odmirajo, zato se ga mora dati enostavno sterilizirati. Najboljše je, če se za sterilizacijo 
uporabi kot vir energije sončna svetloba. 
Produktivnost fotobioreaktorja je omejena z intenziteto vpadne svetlobe. Prvi pogoj za 
učinkovito delovanje fotobioreaktorja je optimalno razmerje med velikostjo površine in 
volumnom. Fotobiokemična učinkovitost je nizka (v praksi je maksimalno 10%, v 
laboratorijskih poskusih pa so dosegli 10% ali včasih več) in se niža z višanjem svetlobne 
intenzitete. Do tega pride zaradi efekta svetlobne zasičenosti; vsi fotoni se ne porabijo v 
energijski reakciji, temveč se izsevajo kot toplotna energija. To pomeni, da moramo za 
učinkovit biološki proces narediti naslednje: ali oslabiti svetlobo in jo porazdeliti, kolikor je le 
mogoče po celotnem volumnu reaktorja, ali mešati kulturo pri visokih hitrostih, tako, da so 
celice izpostavljene svetlobi le kratek čas. Slabost teh sistemov pa je v tem, da je poraba moči 
visoka zaradi zračenja (mešanje zraka z drugimi plini), ki pa je vedno potrebno, v vseh 
reaktorjih [1]. Glede na vse povedano, so naredili več vrst reaktorjev. 
Janssen [8] je prikazal tri tipe fotobioreaktorjev:  
a) steberni reaktorji (vertical column reactor), 
b) ploščni reaktorji (flat panel reactor) in 
c) cevni reaktorji (tubular reactor). 
Glede na tip reaktorja in način njegove uporabe se celice za določen čas izpostavi osvetljeni 
površini, ali pa temnemu delu reaktorja. Globina, in s tem volumen svetlobne cone, je odvisna 
od dimenzije reaktorja in njegovega delovanja, koncentracije monokulture, specifičnega 
absorpcijskega koeficienta monokulture ter od valovne dolžine vpadne svetlobe. Na osnovi 
teoretičnega modela in empiričnih podatkov so lahko med seboj primerjali veliko reaktorjev. 
Kot najboljši so se izkazali fotobioreaktorji na bakterije. Najboljšo fotokemično učinkovitost 
sta dosegla ploščni in cevni reaktor, zato si bomo v nadaljevanju ogledali njuno delovanje. 

4.3.1 Ploščni reaktorji (Flat panel reactors) 
Ploščni reaktor je pravokotne oblike in globine 1-5 cm (slika 1). Ogrodje je iz nerjavečega 
jekla, sprednja stran pa je steklena. Notranjost ploščnega fotobioreaktorja sestavlja več 
horizontalno postavljenih polikarbonatnih plošč, med katerimi je tekoča monokultura. Za 
osvetlitev reaktorja se običajno uporablja umetna svetloba iz volfram-halogenske svetilke (ali 
sončna svetloba), ki jo postavijo pred stekleno ploskev fotobioreaktorja. Porozna cev na dnu 
reaktorja dovaja v reaktor zrak in CO2, s katerima mešamo tekočo monokulturo. Da se v 
reaktorju ustvari visoka stopnja turbulence, je potrebno dovesti 2,8 - 4,2 l zraka na liter 
volumna reaktorja. Zaradi turbulence je monokultura enkrat izpostavljena svetlobni, drugič pa 

n
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u

h
W
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temni coni. Svetlobno/temotni cikli so v teh reaktorjih kratki, kar pa je verjetno ključni faktor, 
ki vodi do visokih fotosintetskih učinkovitosti. Vodik, ki nastaja pri fotosintezi potuje na vrh 
reaktorja, kjer se odvaja po cevi v zbiralnik vodika. Prednosti tega fotobioreaktorja sta večja 
kontrola vpadne svetlobe in kontrola tlaka plina. Ima pa tudi dve slabosti, in sicer da je cena 
proizvodnje visoka in da njegovo vzdrževanje ni enostavno [1]. 

 
Slika 1. Ploščni fotobioreaktor [9] 

 
Da bi povečali zmogljivost fotobioreaktorja, so razvili prototip ploščnega reaktorja (slika 2). 
Pri tem s sončnim kolektorjem, ki ga sestavljajo leče ali parabolična zrcala (slika 2), zberejo 
sončno svetlobo in jo po optičnih vlaknih vodijo do fotobioreaktorja. Trenutno je to še precej 
draga rešitev, ko pa se bodo cene proizvodnje leč, ogledal, naprav za sledenje svetlobi in 
optičnih vlaken znižale, bodo te gojitvene tehnike splošno uporabne. 

 
Slika 2. Ploščni fotobioreaktor (levo) in prototip sončnega kolektorja (desno) [8] 
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Prototip zgleda kot pravokotni ploščni reaktor in je zelo obsežen. Ima veliko število sevalnih 
plošč, ki so pritrjene na oddaljenosti nekaj centimetrov. Mešanje povzroči zrak ali kak drug 
plin, ki ga vbrizgavamo med plošče. Med ploščami se zato dviguje tekoča kultura, npr. 
raztopina alg. Le prostor med dvema notranjima ploščama ni zračen in je namenjen spuščanju 
tekoče kulture. Vodik se zbira na enak način kot pri prej opisanem modelu. Njegova prednost 
je, da se tekoča kultura v njem meša kot celota, ne pa le njeni posamezni deli. Prednost je tudi 
to, da se med prenosom po optičnih vlaknih ne izgubi skoraj nič sončne svetlobe ter da se ta 
tudi ne izgubi zaradi prenosa skozi zrak, saj so sevalne plošče nameščene direktno v tekočo 
kulturo [1]. 

4.3.2 Cevni reaktorji (Tubular reactors) 
Cevne fotobioreaktorje sestavljajo dolge prosojne cevke s preseki od 3 do 6 cm in dolžinami 
od 10 do 100 m (slika 3). Tekoča kultura se črpa skozi cevke na mehanski način ali s 
črpalkami za dvig zraka (air - lift pumps), s katerimi vpihujejo zrak skozi cevko na dnu 
reaktorja. Cevke so lahko postavljene na veliko različnih načinov, najpogosteje horizontalno 
ali vertikalno, z določeno razdaljo med njimi. Celoten sistem je običajno nagnjen, da se lahko 
mehurčki plina neovirano dvigujejo. Na vrhu fotobioreaktorja se zbira vodik, zrak pa se vrne 
po drugih cevkah, kar povzroči kroženje kulture. Reaktor se mora ohlajati, zaradi česar 
razpršujejo hladno vodo po ceveh z monokulturo. Ugotovili so, da je specifična teža biomase 
pri tem fotobioreaktorju lahko pri enakih pogojih tudi do pet krat večja kot v stebernem 
fotobioreaktorju. Njegova prednost je tudi njegova fleksibilnost razmerja med volumnom in 
površino ter fleksibilnost sprejemanja vpadne svetlobe. Njegova slabost pa je razmeroma dolg 
čas mešanja kulture [1]. 

 
Slika 3. Cevni fotobioreaktor [9] 

5 GORIVNE CELICE 
Vodik, ki ga lahko pridobimo z mikroorganizmi iz prej opisanih postopkov, s pridom 
uporabimo v gorivnih celicah. Razvoj gorivnih celic uspešno poteka, kar se kaže v mnogih 
novih izvedbah, ki so jih razvili bodisi za oskrbo z energijo ali za pogon vozil. Danes ima 
mnogo proizvajalcev avtomobilov že narejene prototipe vozil, ki jih poganjajo vodikove 
gorivne celice. 
Gorivna celica je elektrokemična naprava, ki pretvarja kemično energijo goriva s pomočjo 
snovi, ki oskrbuje gorivo z molekulami kisika (oksidant), v električno energijo [10]. V 
enostavni gorivni celici (glej sliko 4) katalizatorji na anodi razcepijo vodikov plin na 
elektrone (e-) in vodikove ione (H+). Elektroni poženejo električni tok po žici. Vodikovi ioni 
pa migrirajo h katodi, kjer se spojijo s kisikom in elektroni ter tvorijo vodo. 
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Slika 4. Sestavni deli in delovanje gorivne celice 

 
Izkoristek gorivnih celic je velik (tudi 50%), ker direktno pretvarja gorivo v elektriko. Ker ni 
vmesne pretvorbe gorivo à toplota à mehansko delo à elektrika, izkoristek gorivnih celic 
ni omejen s termodinamičnim izkoristkom toplotnega procesa. 
Maksimalno električno delo ( ), ki ga lahko proizvedemo z gorivno celico pri standardnih 
pogojih (temperatura T = 25°C in tlak p = 101,3 kPa), je podano s spremembo standardne 
proste entalpije DG°: 

. 

Če imamo na razpolago gorivo s standardno reakcijsko entalpijo DH°, velja ob upoštevanju 
drugega zakona termodinamike zapis: 

. 

Razlika med spremembo standardne reakcijske entalpije DH° in med spremembo standardne 
proste entalpije DG° predstavlja toploto (TDS), ki se proizvede v gorivni celici kot stranski 
produkt. 
Tako lahko zapišemo termodinamični izkoristek ( ) gorivne celice, ki pretvarja kemično 
energijo v električno energijo kot: 

. 

Ta izkoristek je navadno večji kot pri motorjih z notranjim izgorevanjem. Del te izboljšave pa 
se izgubi zaradi izgub pri pridobivanju in transportu goriva za gorivne celice. 

6 POGON NA GORIVNE CELICE 
Obstaja več vrst gorivnih celic, za avtomobilsko industrijo pa so najzanimivejše polimerno - 
membranske, ki so tudi najenostavnejše. Pri tem tipu pod pritiskom dovajamo plinast vodik. 
Ena sama celica da napetost le 0,7 V tako, da jih je treba za znaten vir elektrike zbrati več in 
jih povezati v celični blok. Polimerna membranska gorivna celica ima veliko razmerje med 
močjo in svojo velikostjo in je zato zelo kompaktna, z izkoristkom do 50%, pa veliko 
učinkovitejša od bencinskega motorja, katerega izkoristek redko preseže 20%. 

elW

°D= GWel

STHG D-D=D °°

h

( )°°° DD-=DD= HSTHG 1h
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Po napovedih, naj bi proti koncu tega desetletja dobili prve serijske avtomobile s pogonom na 
gorivne celice. Leta 2012, naj bi imeli v ZDA vsega 2500 takih avtomobilov, Japonci pa 
50.000 že leta 2010. 

6.1 Mikrobiološka gorivna celica 
Raziskovalci Državne univerze v Pennsylvaniji (Pennsylvania State University - PSU) so 
naredili električni generator, ki ga poganjajo odplake. Naprava uničuje škodljive organske 
snovi, medtem ko proizvaja elektriko, torej obenem opravlja delo čistilne naprave in proizvaja 
elektriko. Tako imenovana mikrobiološka gorivna celica (MGC) deluje na osnovi kemičnih 
tehnik, ki so podobne tistim, ki jih uporablja naše telo, da razcepi večje kose hrane, le da se tu 
v reakciji sproščajo elektroni, ki se uporabijo za proizvodnjo električne energije [11]. 
Odplake vsebujejo izločke bakterij in neprebavljeno hrano, sestavljeno iz organskih snovi, kot 
so npr. ogljikovi hidrati, proteini in lipidi. Bakterije, ki razkrajajo odplake, uporabljajo 
encime, s katerimi oksidirajo organske snovi. V tem procesu se sproščajo elektroni. Običajno 
so elektroni, ki spodbujajo dihalne reakcije v bakterijskih celicah, vezani na molekule kisika. 
Če pa na eni strani MGC bakterijam odvzamemo kisik, jim nato lahko odvzamemo elektrone, 
ki jih uporabimo za poganjanje električnega tokokroga. 
MGC sestavlja zaprta, 15 cm dolga, kovinska posoda, s centralno palico - katodo, ki jo obdaja 
protonska izmenjevalna membrana, ki je permeabilna le za protone. Okoli katode je 
razporejenih osem anod (glej sliko 5). Skupina bakterij okoli anod razkraja organske odplake, 
medtem ko jih črpamo v MGC. Pri tem se sproščajo elektroni in protoni. Če ni kisika, ki bi 
pobral elektrone, encimi bakterij elektrone prenesejo na anode, medtem ko protoni migrirajo 
skozi vodo do centralne katode. Polarizirane molekule na PIM spodbujajo protone, da 
prehajajo skozi do katode. Tam se združijo s kisikom iz zraka in elektroni iz katode ter tvorijo 
vodo. Ta prenos elektronov na elektrodah, ki ustvarijo napetost med njimi, omogoča celici, da 
poganja zunanji krog. 
Naprava skupine iz PSU je prva mikrobiološka gorivna celica, ki je specializirana za 
proizvajanje elektrike pri predelavi človeških odplak. Prejšnji modeli so delovali le na 
glukozno raztopino. Sedanja naprava proizvaja sicer le desetino potencialne energije, kot bi jo 
lahko, vendar če bi sistem povečali, bi lahko proizvedel 51 kW iz odplak 100.000-ih ljudi. 
Zmogljivost bi lahko povečali tudi s povečanjem površine anod ali z bolj učinkovitim 
materialom anod. 

 
Slika 5. Mikrobiološka gorivna celica (MGC) [11] 
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7  ZAKLJUČEK 
Vodik uvrščamo med goriva prihodnosti. Na različne načine ga lahko pretvorimo v toplotno 
in električno energijo, z visokim izkoristkom in z minimalnim vplivom na okolje, kar je 
velika prednost pred fosilnimi gorivi. Zato sem se odločila raziskati nove načine pridobivanja 
vodika. 
V seminarju sem opisala obetaven način pridobivanja vodika v fotobioreaktorjih. Zaenkrat še 
ta način ni najbolj ekonomičen. Fotobioreaktorji na bakterije imajo večjo učinkovitost kot 
fotobioreaktorji na alge. Čeprav obstaja nevarnost patogenosti teh bakterij, so zaradi svojih 
funkcij vredne truda. Vodik, ki se proizvede v fotobioreaktorju se lahko porabi kot gonilo za 
gorivne celice. 
V svetu že obratuje nekaj energetskih sistemov z gorivnimi celicami (Japonska, ZDA), ki pa 
so bolj raziskovalnega značaja. V zadnjem času se največ pričakuje od uporabe gorivnih celic 
v avtomobilski industriji, kar bi močno zmanjšalo emisijo škodljivih snovi, ki nastajajo pri 
zgorevanju goriv v motorjih z notranjim zgorevanjem in omogočilo uporabo obnovljivih 
virov energije. Avtomobili, ki jih poganjajo vodikove gorivne celice, so že v prodaji, in sicer 
pri Toyoti (FCHV-3, 4 in 5) [12], Hondi (FCX - Honda ZC2) [13], v fazi testiranja pa so še 
pri Fordu (Ford Focus), Mercedesu (Mercedes Benz F-Cell) in drugih proizvajalcih 
avtomobilov [14]. V primerjavi z obstoječimi avtomobili z notranjim izgorevanjem, 
avtomobili na vodik iz fotobioreaktorjev ne proizvajajo nikakršnih emisij plinov, kar bi lahko 
zelo zmanjšalo emisijo toplogrednih plinov v atmosferi. 
V prihodnosti bi bilo zanimivo raziskati še možnost uporabe gorivnih celic za razsvetljevanje 
stanovanjskih hiš in prav tako možnost uporabe fotobioreaktorsko pridelanega vodika za 
njihovo ogrevanje, kot tudi izkoriščanje mikroorganizmov za čiščenje zraka in morja. 
Za nadaljnje raziskovanje glej še reference pod številko [15]. 



 13 

LITERATURA IN VIRI 
[1] I. Akkerman, M. Janssen, J. Rocha, R. H. Wijffels, Photobiological hydrogen 

production: photochemical efficiency and bioreactor design, International Journal of 
Hydrogen Energy 27, 1195-1208 (2002). 

[2] J. Gorman, Hydrogen: The Next Generation. Pridobljeno 12. 10. 2002, iz 
http://www.sciencenews.org/articles/20021012/bob11.asp. 

[3] Bellona, Steam reforming of natural gas. Pridobljeno marca 1999, iz 
http://www.bellona.no/en/energy/report_3-1999/11193.html. 

[4] J. Gorman, Biological Production of Hydrogen Fuel. Pridobljeno 12. 10. 2002, iz 
http://www.energycooperation.org/bioproductionH2.htm. 

[5] H. Wagner, Ohio State Receives DOE Grant to Study Energy-Producing Bacteria. 
Pridobljeno 27. 8. 2001, iz http://researchnews.osu.edu/archive/micromet.htm. 

[6] J. R. Benemann, Biohydrogen: approaches and potential, Proceedings of the 11th 
Canadian Hydrogen Conference, Victoria, 17-20 (2001). 

[7] R. W. Thimijan, R. D. Heins, Photometric, radiometric and quantum light units of 
measure: a review of procedures for interconversion, Hort Sci 18 (6), 818-22 (1983). 

[8] M. Janssen, Cultivation of microalgae: effect of light/dark cycles on biomass yield, 
Thesis, Wageningen University, Wageningen, the Netherlands (2002). 

[9] F. Kargi, I. K. Kapdan, Biohydrogen production from waste materials. Pridobljeno 12. – 
15. 7. 2005, iz http://www.ihec2005.org/abstract/MANUSPDF/Kargi%20F.-Tr.pdf. 

[10] J. Rajšek, Gorivne celice, seminar iz fizike (Pedagoška fakulteta Maribor, 2006). 
[11] C. Biever, Plugging into the power of sewage. Pridobljeno 10. 3. 2004, iz 

http://www.newscientist.com/article.ns?id=dn4761. 
[12] http://www.toyota.com . 
[13] http://world.honda.com/. 

http://world.honda.com/FuelCell/FCX/operationalcapabilities/efficiency/ . 
[14] http://www.fueleconomy.gov . 
[15] http://microbialcellproject.org/, 

http://earthobservatory.nasa.gov/Newsroom/MediaAlerts/2005/2005110320861.html, 
http://www4.nationalacademies.org/news.nsf/isbn/0309091632?OpenDocument, 
http://www.engr.psu.edu/ce/enve/publications/2002-Logan-etal-H2.pdf, 
http://www.engr.psu.edu/ce/enve/publications/2003-Oh-etal-ES&T.pdf, 
http://www.ornl.gov/sci/hybridlighting/poster1txt.htm, 
http://www.psu.edu/ur/2004/microbfuel.html . 

 


