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1 UVOD 
 
Cena nafte se je dvignila, podražili se bodo naftni derivati. Vsi ti podatki nas vznemirijo in 
nekako spodbudijo, da razmišljamo o varčevanju. Varčevanje si največkrat predstavljamo 
tako, da bomo znižali porabo energije in  stroškov zanjo. Le redkokdaj  pa pomislimo ob 
varčevanju na varovanje našega okolja. Informiranost in ozaveščenost javnosti o povečanju 
emisij oglikovega dioksida ,  učinkih tople grede, zmanjševanju ozonske plasti je precejšna, ko 
pa je potrebno varčevati, bomo najprej pogledali v svoj žep. Gospodarstveniki in politiki  se 
zavedajo predvsem problema onesnaževanja okolja, zato na različne načine spodbujajo ukrepe 
za učinkovito proizvodnjo in porabo energije in  zmanjševanje emisij toplogrednih plinov  z 
večanjem uporabe obnovljivih virov energije.  
 
Po ocenah Mednarodne Agencije za energijo se bo poraba energije do leta 2030 povečala za 
60% [1], ob tem pa vemo, da so zaloge konvencionalnih (fosilnih) energij omejene. Nadaljni 
problem glede energijske oskrbe je, da smo v EU precej odvisni od uvoza iz tretjih držav, 
sami pokrivamo približno 50% energijskih potreb [1].  
 
Glavni cilj vseh prizadevanj naj bo varovanje okolja ob čim nižji ceni energije. Na tem 
področju je veliko raziskav o pretvarjanju  energije sončnega sevanja, energije vetra, energije 
valov, plime in oseke, energije bioplinov, geotermalne energije, .. v druge oblike energij, od  
katerih so nekatere bolj, nekatere manj obetavne. Med njimi je zelo zanimivo pretvarjanje 
energije v gorivnih celicah.  Za svoje delovanje  potrebujejo vodik in kisik, ki ga je v okolju 
dovolj, ob tem pa v okolico vračajo vodo in toploto. 
 
Prednost gorivnih celic glede na motorje z notranjim izgorevanjem je, da imajo boljši 
izkoristek. So brez mehanskih delov, ki zmanjšujejo izkoristek. Goriva zanje je dovolj in s 
tem nismo vezani na dobavo goriv iz držav tretjega sveta, kar je tudi v interesu EU. Prednost, 
ko se omejimo samo na pretvarjanje energije je, da ne onesnažujejo okolja, saj sta stranska 
produkta voda in toplota, ki ju lahko nadalnje izkoriščamo, ali vračamo v okolje.  
 
Ob vseh prednostih, ki jih imajo gorivne celice, se vprašamo, zakaj njihova uporaba še ni 
razširjena na več področij, kot jih bom opisala. Vzroki so lahko: za današnji čas previsoka 
cena celic in  vodika; pri nekaterih vrstah gorivnih celic visoke temperature delovanja, za kar 
je potrebno uporabiti posebne materiale; ker ima vodik majhno gostoto, ga je problem 
skladiščiti in transportirati; vodik rad reagira z drugimi elementi – torej je močno eksploziven. 
V gorivnih celicah potrebujemo vodik, katerega  pridobivamo tudi z okolju neprijaznimi 
postopki. Pri pridobivanju vodika potrebujemo  precej energije, kar zniža končni izkoristek 
gorivnih celic in ne zmanjšuje onesnaževanja okolja. 
 
V nadaljevanju se bom posvetila zgodovinskemu razvoju gorivnih celic, njihovemu 
delovanju, delitvi gorivnih celic in uporabi na različnih področjih. 
 

2 ZGODOVINSKI RAZVOJ GORIVNIH CELIC 
 
V današnjem času vse pogosteje govorimo o gorivnih celicah, čeprav so poznane že več kot 
dvesto let. Na sliki 1 je kemik Claude Louis Berthollet, ki  je leta 1798 sodeloval pri  
Napoleonovem pohodu v Egipt, ki je bil  prava  znanstvena odprava. Na bregu slanega jezera 
se mu je porodila ideja, da  presežek enega od produktov kemijske reakcije (pri                                         
jezeru soli) lahko obrne potek reakcije v  drugo smer. To pa je v bistvu temelj gorivnih celic, 
ki delujejo kot obrnjena elektroliza vode.                           



 4 

   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Slika 1. Pustolovski 
 kemik Berthollet [2] 

Postopek elektrolize je kasneje proučeval Michael Faraday, ki je 
bil sprva pomočnik elektrokemika Humphrya Davyja. V letu 
1825 je postopek razgradnje z električnim tokom  poimenoval 
ELEKTROLIZA, talino ali raztopino, ki prevaja električni tok 
ELEKTROLIT, in kovinski palici, ki sta potopljeni v elektrolit, 
ELEKTRODI. Ali se da elektroliza vode obrniti, se Faraday ni 
spraševal, je bilo pa to vprašanje zanimivo za angleškega 
znanstvenika Williama Roberta Grova. Leta 1839 je izumil 
’’baterijo’’, ki je za delovanje izkoriščala vodik in kisik; 
elektrolizi vode je zamenjal smer in tako potrdil idejo Bertholleta. 
 

                                                        
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
Slika 2. Grovova plinska baterija [3] 
 

Na sliki 2 so zaporedno vezane 4 gorivne 
celice [2], kot si jih je zamislil Grove.Vsaka 
gorivna celica ima dve platinasti elektrodi,                                                                         
zataljeni v poveznjeni epruveti, od katerih je                                                                           
ena napoljnjena s plinastim kisikom 
(pozitivna elektroda) in ena s plinastim 
vodikom  (negativna elektroda), obe pa 
segata v elektrolitsko raztopino žveplove 
(VI) kisline. Med elektrodama je merljiva 
napetost. Robert Grove je prvi opazil, da se 
električni tok proizvaja na stiku trdne faze 
(platinasta elektroda), tekoče faze (elektrolit) 
in plinaste faze (vodik in kisik). 

Sedemdeset let po Grovovem izumu sta se znanstvenika Bauer in Ehrenberg ukvarjala z viri 
električne energije. Leta 1911 sta sestavila gorivno celico, katere gorivo je bila ogljikova 
palica, ki je kot anoda dovajala v raztopino C4+ ione. Potrebna obratovalna temperatura take 
celice je znašala 1000 – 11000C. Elektrolit je bila raztopljena sol.  
Anglež  Francis Bacon z univerze v Cambridgeu je leta 1930 še izboljšal celice. Elektrode so 
bile iz niklja namesto iz platine, saj je nikelj bistveno cenejši kot platina. Žveplovo VI kislino 
je zamenjal z manj korozivnim kalijevim hidroksidom. Slabost teh celic pa je, da morajo imeti 
zelo čista plina vodik in kisik, da ne pride do poškodb katalizatorjev, kar se lahko zgodi v 
današnjih motorjih, če namesto neosvinčenega bencina točimo osvinčen bencin. Danes 
podobne gorivne celice imenujemo alkalne. Leta 1959  je Bacon našel praktično uporabo 
lastnega izuma, ko je sam izdelal celico z izhodno močjo 5 kW  in še istega leta  je Harry 
Karel Ihrl sestavil baterijo z Baconovimi gorivnimi celicami, ki je poganjala traktor z močjo 
15 kW. 
V šestdesetih letih dvajsetega stoletja so se poleg električnega traktorja pojavila vesoljska 
plovila. Vse do danes NASA  razvija gorivne celice predvsem zaradi velikega izkoristka. V 
vesolju je vsekakor problem dodajanje goriva za pogon vseh naprav v vesoljski raketi. 
Izkoriščanje sončne energije je drago in uporaba jedrske energije je preveč tvegana. V 
vesoljskih raketah uporabljajo gorivne celice kot primarni vir električne energije in vir  pitne 
vode.  
 
Razvoj gorivnih celic se prične tudi v avtomobilski industriji in za oskrbo z električno 
energijo, kar bom podrobneje opisala pri uporabi gorivnih celic v četrtem poglavju. 
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3 DELOVANJE GORIVNIH CELIC 
 
Gorivna celica je elektrokemična naprava, ki pretvarja brez vmesnih pretvorb kemično 
energijo (W) v električno delo (A) in toploto (Q): ∆W= A+Q . Gorivna celica je v osnovi 
sestavljena iz anode in katode, med katerima je elektrolit in katalizator. Na anodo dovajamo 
gorivo, ki je običajno vodik (ali plin z visoko vsebnostjo vodika) in na katodo kisik. Na sliki 3 
je označen stik treh faz (plina, elektrolita in katalizatorja), kjer potekajo kemične reakcije, ki 
omogočajo pretvorbo proste entalpije v električni tok. 
 Podrobneje bom opisala sestavo in delovanje vodik – kisikove gorivne celice, ki je 
shematsko prikazana na sliki 3.  

 

                                    
Slika 3. Delovanje vodik – kisikove gorivne celice in njeni deli 

Skupna kemijska reakcija, ki poteče v vodik - kisikovi H2/O2 gorivni celici je   

   2 H2 +  O2  =2 H2O .                                                                                                                                                                                                     

Nastane torej voda, ki je stranski produkt gorivne celice. Na porozno površino anode (gorivne 
elektrode) potiskamo vodik skozi katalizator. Vodik se pri prehodu skozi katalizator deli na  
vodikove ione H+ in elektrone e-: 

2H2 =  4H+  +  4e- . 

Vodikovi ioni preko elektrolita prehajajo na katodno stran. Elektroni potujejo po zunanjem  
električnem krogu preko porabnika in prispejo na katodo. Kisik potiskamo na katodo, kjer  
skozi katalizator privlači pozitivne vodikove ione H+ z anode in elektrone iz zunanjega 
električnega kroga na mesto reakcije na katodi, kjer nastane voda: 

  O2 + 4 H+ + 4e- =2H2O .                                                                                                      (1) 

Ob tem se sprošča tudi toplota. Na eno reakcijo se sprosti 97 kJ/mol toplote, ki segreva 
okolico [4]. 

V zunanjem električnem krogu se pojavi napetost približno 1V v eni celici. Če zaporedno  
povežemo  več celic skupaj, dobimo  večjo napetost.  

Da na posameznih delih gorivne celice potekajo reakcije, ima vsak del celice določene 
značilnosti.                                                                                                                                                
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Velik poudarek se daje izdelavi elektrod, ki naj bosta čim tanjši in porozni, da plin lahko 
vstopa vanju. Imeti morata dobro ionsko in elektronsko prevodnost. Elektrodi naj imata 
zadostno površino, kjer poteka ionizacija in de-ionizacija plinov. Med elektrodo in 
elektrolitom mora biti vzdrževano ravnovesje prehajanja ionov. Če bi prišlo do prekomernega 
kopičenja ionov, bi se omejil njihov transport. Elektrolit med elektrodama skrbi za prenos 
ioniziranih delcev (ionov), ki so vključeni v reakcijo med anodo in katodo, obenem pa mora 
preprečevati prenos elektronov. Prevajanje elektronov v elektrolitu bi povzročilo kratek stik v 
tokokrogu. Elektrolit je membrana, ki je podobna krpi. Mora biti električno prevoden. 
Prevodnost snovi se s temperaturo spreminja, zato moramo izbrati ustrezen material, ki ga 
uporabimo kot elektrolit. Katalizator je na obeh elektrodah in uravnava potek kemične 
reakcije. Na anodni strani predstavlja pregrado za elektrone, na katodni strani onemogoča 
prehod nastale vode nazaj proti anodi. Navadno je karbonska krpa prevlečena s finim slojem  
platine v prahu. Sama platina bi bila predraga. Katalizator je grob in porozen, da se kisik in 
vodik razporedita po čim večji površini.  Za povečanje površine sta tudi anoda in katoda 
izvedeni v obliki kanalov [5].  

Opisala sem delovanje in sestavo ene od gorivnih celic. V nadaljevanju bom opisala  še ostale 
gorivne celice, ki imajo osnovni princip delovanja podoben vodik – kisikovi gorivni celici. 

3.1 DELITEV GORIVNIH CELIC IN NJIHOVE KARAKTERISTIKE 

 Gorivne celice lahko delimo glede na uporabljen elektrolit, glede na delovno temperaturo, 
glede na uporabljeno gorivo ali glede na stanje vodika.  

Delovna temperatura, pri kateri je elektrolit prevoden, je lahko od 65 oC do 1000 oC. Tako 
lahko gorivne celice delimo na visoko temperaturne (temperatura je višja kot 260 oC), ki za 
potek reakcij na elektrodah ne potrebujejo katalizatorjev. Srednje temperaturne (120 oC do 
260 oC) in nizkotemperaturne celice (temperatura je nižja kot 120 oC) zahtevajo uporabo 
dragih kovinskih katalizatorjev.  

Naslednji kriterij, po katerem lahko delimo celice, je uporabljen elektrolit, ki določa, kakšen 
katalizator potrebujemo. Od izbire katalizatorja je odvisna tudi cena celice.  

Uporabljeno gorivo in oksidant sta lahko v plinastem in  tekočem  agregatnem stanju, kot 
vidimo v tabeli 1. Lahko pa je gorivo tudi v trdnem agregatnem stanju, naprimer premog, 
vsekakor pa morajo vsa goriva vsebovati vodik.  

Glede na stanje stanje goriva, ki ga dovajamo v celico, poznamo direktne celice - v katerih se 
osnovno gorivo (vodik) pripravi v sami celici. Primer direktnih celic sta gorivna celica s 
staljenim karbonatom in gorivna celica s trdimi oksidi, kjer izločanje vodika iz drugih snovi 
zaradi visokih temperatur delovanja poteka v sami celici (glej tabelo 1). Pri indirektnih 
celicah osnovno gorivo pripravimo zunaj celice. 

Zelo obetavne so metanolove gorivne celice, ki delujejo pod vreliščem vode, ne proizvajajo 
strupenih snovi, kovinske dele celice se da reciklirati, imajo pa nekoliko manjši izkoristek kot 
vrste, ki so naštete v tabeli 2 . 
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OZNAKA KRATICA DELOVNA T. ELEKTROLIT GORIVO OKSIDANT UPORABA 

alkalne g.c. AFC 65 - 220 oC kalijev hidroksid 
(KOH) vodik   kisik vesoljska 

plovila 

g.c. z trdnimi 
polimeri  PEFC 80 oC trden polimer vodik, metanol kisik/zrak 

vozila, 
elektrarne 
majhnih moči 

fosfor kislinske 
g.c. PAFC 200 oC fosforjeva kislina zemeljski piln, 

metanol zrak toplarne 

g.c. s staljenim 
karbonatom MCFC 650 oC litijev in kalijev 

karbonat zemeljski plin zrak elektrarne, 
toplarne 

g.c. s trdnimi 
oksidi SOFC 1000 oC 

cirkonijev oksid 
(ZrO2) 
keramika 

zemeljski plin, 
alkoholi zrak elektrarne, 

toplarne 

g.c. strdimi 
oksidi (pri nižjih 
temperaturah 

ITSOFC 600 - 800 oC  
cirkonijev oksid 
(ZrO2) 
keramika 

zemeljski plin, 
alkoholi zrak elektrarne 

Tabela 1. Karakteristike posameznih gorivnih celic [5,6]  

V poglavju 3 sem opisovala kemijske reakcije v vodik – kisikovi gorivni celici. Glede na 
vrsto gorivne celice znotraj nje potekajo različne elektrokemične reakcije na katodi in anodi, 
kot je prikazano v tabeli 2. 

 OZNAKA Nosilci 
 naboja 

 
Reakcija na anodi Reakcija na katodi Izkoristek 

alkalne g.c. OH- 
H2 + 2 OH- g  
 2 H2O + 2 e- 

1/2 O2 + H2O + 2 e- g 
2 OH- 60% 

g.c. z trdnimi polimeri  H+ H2 g  2 H+  +  2e- 1/2 O2 + 2 H+ + 2 e- g H2O  45 - 60% 

fosfor kislinske g.c. H+ H2 g  2 H+  +  2e- 1/2 O2 + 2 H+ + 2 e- g H2O 40% 

g.c. s staljenim 
karbonatom CO3

2- 
H2 + CO3

2-   g  H2O + CO2 + 2e- 
1/2 O2 + CO2 + 2e-   g CO3

2- 65% 

g.c. s trdnimi oksidi O2- H2 + O2- g H2O + 2e-  1/2 O2 + 2e- g  O2- 50%  

g.c. s trdnimi oksidi n.t. O2-  CO + O2-   g  CO2 + 2e- 

 CH4 + 4 O2-  g  2H2O + CO2 + 8e- 
1/2 O2 + 2e- g  O2- 60% 

Tabela 2. Elektrokemične reakcije v gorivnih celicah [5] 

V tabeli 2 vidimo, da v gorivni celici potekajo različne kemijske reakcije. Od vrste kemične 
reakcije je odvisno, koliko toplote se sprosti in kolikšna je električna napetost gorivne celice. 

Poleg napetosti je pomembna karakteristika gorivnih celic tudi izkoristek. Na sliki 4 so 
prikazani izkoristki gorivnih celic in različnih toplotnih strojev. Vidimo, da je  izkoristek 
največji pri gorivnih celicah in znaša od 35 do 65 %, če pa izkoristimo tudi toploto, ki nastane 
pri procesu, je celotni izkoristek še večji, lahko tudi do 90 % .  Pri gorivnih celicah se idealna 
električna napetost zmanjša zaradi elektrokemične reaktivnosti. Nadalje imamo lahko izgube 
zaradi upora toka ionov v elektrolitu in na elektrodah, kar lahko zmanjšamo z zmanjševanjem 
razdalje med elektrodama in povečanjem ionske prevodnosti elektrolita. [7]  

Pri visokotemperaturnih celicah se lahko pojavijo napake v materialih, ki sestavljajo celico, 
kar zniža njen izkoristek, zato se za sestavne dele uporabljajo materiali, ki imajo podobno 
temperaturno razteznost. 
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Slika 4. Izkoristek različnih motorjev in naprav. Povzeto po [5].   

  3.2  ELEKTRIČNA NAPETOST GORIVNE CELICE 

Zaradi elektrokemičnih reakcij, ki potekajo v elektrolitu in na elektrodah, se v gorivni celici 
ustvari potencial med elektrodo in elektrolitom, ki predstavlja idealno napetost. Vrednosti 
napetosti za posamezne vrste gorivnih celic so prikazane v tabeli 3 in so odvisne od vrste 
goriva in pri kateri temperaturi celica deluje. 

Temperatura (0C)  25 80 100 205 650 800 1100 
Tip celice  PEFC AFC PAFC MCFC ITSOFC SOFC 
Napetost 1,18 1,17  1,14 1,08  O,91 

Tabela 3. Idealne napetosti različnih gorivnih celic  [5,6] 

Za teoretični izračun napetosti idealne vodik – kisikove gorivne celice opazujemo spremembo 
proste entalpije pri standardnih pogojih, to je pri temperaturi T= 25oC in tlaku p= 101,3 kPa, 
ko  so snovi v stabilnem stanju. V primeru, ko reakcije ne potekajo pri standardnih pogojih, se 
spremeni standardni elektrodni potencial. Enačba spremembe proste entalpije (G) je 

∆G=∑i µi ∆n i ,                                                                                                                          (2)                                                                                                                      

pri čemer je µi standardna tvorbena prosta entalpija (kemijski potencial) in n količina  snovi. 
Seštevamo po vseh produktih in reaktantih v kemični reakciji. Standardna prosta entalpija µ 
za vodik in kisik je nič, ker sta elementa v stabilni fazi, zato v enačbi (2) ostane prosta 
entalpija µ za vodo  

∆G=µH2O ∙∆ nH2O  .                                                                                                                    (3)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       

Prosta entalpija pa je definirana tudi kot: 

G= Wn + pV- T ∆S ,                                                                                                                  (4)                                                                                                                

kjer je S entropija, V volumen in Wn notranja energija, ki jo izrazimo: 

∆Wn= -  p∆V+T∆ S - U∆ e .                                                                                                     (5) 

                                                                                                

Moč (kW) 
 

Iz
ko

ris
te

k(
%

) 

Gorivne celice 

Dizelski motorji 

Ottovi motorji 

Plinske turbine 
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Pri zapisu notranje energije  Wn  smo upoštevali  še električno delo  U∆e, kjer je U električna 
napetost celice in ∆e pretočeni naboj.  

Združimo enačbe (3), (4) in (5) in dobimo napetost gorivne celice: 

 U= - .                                                                                                              (6)                                                                                                                                              

 Iz enačbe (1) ugotovimo, da se na 2 mola H2O pretočijo 4 moli elektronov, saj v procesu 
nastopajo 4 ioni  H+ . Sledi : ∆n=2 mola in ∆e= 4e0, pri čemer je 1 mol=6∙1023 delcev in e0 = 
1,6∙10-19As. Iz tabel v literaturi [8] preberemo µH2O =-237 kJ/mol, µH2= µO2=0. Iz enačbe (6) 
sledi, da je napetost vodik – kisikove gorivne celice U= 1,23 V.                                                                                                                                                                                         

4 UPORABA GORIVNIH CELIC 
V dosedanjih poglavjih smo videli, da v gorivni celici pridobivamo električno energijo in 
toploto. Imajo dober izkoristek, zato jih lahko uporabljamo na različnih podočjih. V 
nadaljevanju bom naštela nekaj primerov uporabe gorivnih celic. 

4.1 OGREVANJE 
Do sedaj uporabljani načini ogrevanja so dosegli stopnjo, ko jih težko še izboljšujemo, da bi 
pridobili več energije in zmanjšali onesnaževanje, zato se iščejo novi viri in med njimi so 
gorivne celice zelo aktualne. Poleg električne energije gorivne celice proizvajajo tudi toploto 
in tako dobimo celovito napravo za preskrbo z energijo npr. stanovanjskih objektov (glej sliko 
5). 
V gorivnih celicah, ki se uporabljajo za ogrevanje in električno energijo v stavbah, se kot 
elektrolit  uporablja tanek sloj polimera, ki je prevlečen s plastjo platine, ki omogoča prenos 
ionov. Delujejo pri nizkih temperaturah (1000C), imajo kratek zagonski čas (1 do 2 uri) in  
življensko dobo lahko več kot 10 let. Načrtujejo, da bi izdelali napravo toplotne moči 50 kW 
in električne moči 4,5kW [9]. Na sliki 5 vidimo, da vodik in ogljikov dioksid  pridobivamo v 
reformerju iz zemeljskega plina. Očiščen vodik vodimo v gorivne celice, kjer dobimo 
enosmerno napetost, toploto in preostali vodik, ki ga vodimo nazaj v reformer. Toploto preko 
prenosnikov vodimo v stanovanje. Enosmerno električno napetost pretvorimo v izmenično in 
vodimo do porabnikov v stanovanju. Vodno paro, ki je nastane pri delovanju gorivne celice, 
vodimo nazaj v reformer. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Slika 5. Shema uporabe gorivne celice za ogrevanje in proizvodnjo električne energije. 
Povzeto po [8]. 

e
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4.2 AVTOMOBILIZEM 
Vpliv avtomobilizma na okolje je vse bolj zaskrbljujoč, zato se avtomobilski proizvajalci 
takoj za vesoljskimi agencijami vse več ukvarjajo z raziskovanjem alternativnih virov 
energije. Pri avtomobilski industriji ne gre toliko za problem, kako priti do goriva, temveč 
kako zmanjšati obremenjenost okolja, kar je prednostna naloga svetovne politike. 
Po napovedih General Motorsa [10] naj bi imeli avtomobili v prihodnosti vso mehaniko, 
elektriko in elektroniko spravljeno v 28 cm debelo, 4,4 m dolgo in 1,8 m široko dno 
avtomobila, kot prikazuje slika 6. V zadnjem delu šasije bo  nameščenih 200 gorivnih celic, 
zloženih v blok, ki bo meril   47×25×49 cm. Izhodna moč  bloka naj bi bila 94 kW in 
električna napetost  125 V. Altenator bo spremenil enosmerni tok v izmeničnega. S 
transformatorjem bodo napetost povečali na 250V. 

  
Slika 6. Šasija avtomobila z  
 vsemi pogonskimi sklopi [10] 

Tako bodo poganjali trifazni asinhronski električni 
motor z močjo 60 kW, ki bo nameščen v prednjem 
delu šasije. Osrednji del šasije zavzemajo tri valjaste 
posode za vodik iz ogljikovih vlaken, v katerih bo 
shranjenega do 2 kg uplinjenega vodika s tlakom 350 
barov. 
  
To naj bi bil osnovni princip avtomobila prihodnosti, 
različni avtomobilski proizvajalci pa iščejo svoje 
različice. Navkljub vsem izboljšavam,  bodo bencinski 
motorji še vedno dajali večje specifične moči motorja 
zaradi velike gostote energije v bencinu, kot gorivne 
celice. 
 
 
 

4.3  PRENOSNI VIR ENERGIJE 
 

  
Slika 7. Miniaturna napajalna celica [11] 
 

Toshiba [11] je razvila miniaturne napajalne 
celice (slika 7), ki jih bo mogoče vgraditi v 
dlančnike, prenosne naprave,… Energetska 
učinkovitost takih celic je večja kot pri 
klasičnih baterijah, kar pripomore k daljšemu 
delovanju brez polnjenja pri isti velikosti in 
teži. Zaradi kompleksnosti gorivnih celic je 
težko izdelati majhne enote, vendar je 
Toshibi uspelo izdelati prototip gorivne 
celice, ki meri 22×56×4,5 mm in tehta, 
vključno z dvema kubičnima centrimetroma 
metanola, 8,5 g. Proizvesti more toliko moči, 
da zadostuje za pogon glasbenega 
predvajalnika celih 20 ur z enim polnjenjem. 
Gorivne celice se ne zamenjujejo, temveč se 
polnijo s tekočim gorivom – metanolom. 

 
Naštela sem le nekaj primerov uporabe gorivnih celic. Električno energijo je mogoče 
proizvajati tudi na druge načine. Kratka predstavitev v naslednjem poglavju je kot zanimivost, 
kako lahko poleg gorivnih celic pridobivamo električno energijo. 
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    5  NAJCENEJŠI VIR ENERGIJE NA DOMU 
 
Biološka hrana je zelo zanimiv vir energije, dostopen v vsakem stanovanju, vsaj dokler bomo 
še na biološki prehrani. Vendar nam ta vir vsaj zaenkrat daje še premalo energije, da bi se mu 
obetala splošna uporaba. 
Ameriški znanstveniki so pod vodstvom Bruca Logana dokazali [12], da lahko iz odpadnih 
vod, ki so prepojene z organskimi odpadki od kuhanja, pomivanja, odplak .., proizvajamo 
električno energijo. Bakterije, ki v teh odpadnih vodah živijo, pri razgradnji ostankov 
ustvarjajo ogljikov dioksid. Med procesom oksidacije njihove hrane prihaja do ločitve 
elektronov od organskih snovi. Te elektrone lahko ulovimo in z njimi ustvarimo električni 
tok. 

6 ZAKLJUČEK 
 
V seminarju sem predstavila zgodovinski razvoj gorivnih celic, njihovo delovanje, vrste z 
nekaterimi značilnostmi in nekatera področja uporabe. Področij, na katerih se že uporabljajo 
gorivne celice, je verjetno še več, vsekakor pa nam bodo v bodoče prav tako znane kot so nam 
npr. baterije in  toplotni motorji. Izkoristek gorivnih celic je bistveno boljši (lahko tudi 90%) 
kot pri toplotnih strojih, ki uporabljajo druge vire energije. Izraba goriva je pri gorivnih 
celicah bolj ekonomična. Kjub temu, da so še veliki problemi glede pridobivanja vodika, 
skladiščenja in transportiranja,  imamo na drugi strani zelo malo škodljivih vplivov na okolje, 
tako da se bo verjetno tehtnica prevesila v prid gorivnim celicam.  Svetovna politika podpira 
raziskave o izkoriščanju alternativnih virov energije, predvsem na tistih področjih, ki dajejo 
najboljše rezultate. Ob tem pa tudi  avtomobilska industija  z velikim razmahom ustvarja 
avtomobile na zahtevnem in konkurenčnem trgu. V bližnji prihodnosti naj bi gorivne celice 
uporabljali kot vir električne energije za mobilne naprave.  
Zakaj se o gorivnih  celicah več govori v zadnjem času, čeprav jih poznamo že več kot 100 
let? Prvi vzrok je verjetno ta, da  so stroški pridobivanja goriv iz nafte bistveno nižji, kot 
pridobivanje vodika. Ker pa vemo, da so zaloge nafte omejene in njena cena narašča ob vse 
večjih energetskih potrebah, smo zopet začeli govoriti in razvijati gorivne celice.  
Drug problem  pri gorivnih celicah je hranjenje vodika in njegovo pridobivanje. Zaenkrat je 
optimalno pridobivanje iz zemeljskega plina, kjer plin reagira z vodno paro in tvori čisti vodik 
in oglikov dioksid. Tudi pri tem pridobivanju smo omejeni z zalogami zemeljskega plina, zato 
imajo boljšo  prihodnost gorivne celice, ki kot gorivo neposredno in brez dodatnih naprav za 
izločanje vodika  uporabljajo metanol. Načinov pridobivanja vodika je več in  kolegica Maja 
Marinšek bo predstavila seminar z naslovom Bakterije kot vir energije. 
Če želimo našim potomcem  zapustiti  Zemljo takšno, kot bi jo želeli, naj  ne bo vprašanje  
denar, politika, interesi velesil, temveč v prvi vrsti ohranjevanje okolja, katerega je človek v 
zadnjih desetletjih zanemarjal v hlepenju po lagodnejšemu življenju. 
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EKSPERIMENTALNO VOZILO NA GORIVNE CELICE KOSMOS 
 
 

 
 
Enosmerni električni tok iz sončnih  celic uporabimo za elektrolizo vode, da dobimo vodik in 
kisik, katera vodimo v gorivno celico, iz katere dobimo dovolj električnega toka za pogon 
elektromotorčka, ki poganja avtomobilček. 
S + polom sončne celice nastaja z oksidacijo  vode O2: 
H2O→ ½ O2↑ + 2H++ 2e-,                                                                                                    (1) 
kjer je nastali produkt plin O2 , ki se izloči. Elektroni  iz anode potujejo na katodo, kjer poteka 
redukcija vode  
H2O+ 2e-,→ H2↑ + O2-.                                                                                                         (2) 
Reakciji 1in 2 potekata istočasno na različnih mestih.  
2H+ ki nastane na anodi in O2- iz katode ob spojitvi tvorita novo vodno molekulo. Da 
omogočimo reakcijo, morajo elektroni potovati zunaj celice.  
 

 
Slika 1. Prikaz prehajanja elektronov in ionov v gorivni celici. 
Na anodi se električno nevtralni vodni molekuli odvzame elektron in dobimo vodikov ion. Ti 
+ ioni difuzirajo skozi membrano na  - katodo. Membrana je narejena tako, da vodikovi ioni 
lahko prehajajo, večji kisikovi ioni pa ne. Na katodi reagirajo vodni ioni s kisikovimi, ki so že 
na tej strani in elektroni, ki pridejo preko vodnika v vodo.  
 
 

 

 
 

Slika 2. Model avtomobila s sončnimi celicami in gorivno celico. 
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4.  

5. PRIDOBIVANJE VODIKA 
 
Vodik pridobivamo na različne načine: 

Ø Z elektrolizo vode, ko z enosmernim tokom in kemijsko reakcijo iz vode izločamo 
kisik in vodik. 

Ø Elektroliza vodne raztopine kalijevega hidroksida (KOH)- elektrodi sta ločeni z 
membrano, ki onemogoča prehajanje ionov, ki bi lahko povzročili eksplozijo. 

Ø Membranska elektroliza vode – vodo dodajamo na anodno stran, kjer se tvori kisik, 
vodikovi ioni prehajajo skozi membrano na katodo. 

Ø Elektroliza vodne pare – vodna para vstopa na katodni strani, kjer se tvori vodik, 
kisikovi ioni pa prehajajo skozi keramiko do anode, kjer oksidirajo. 

Pri teh načinih potrebujemo vodo, različne elektrolite in predvsem električno energijo, za 
katero porabljamo neko drugo gorivo in s tem znižamo izkoristek celice. 
 

Če predvidevamo, da so zaloge zemeljskega plina, nafte in premoga zadostne, da vse več 
govorimo o biomasi (les, alge,…), so lahko to tudi viri za pridobivanje vodika. Potrebujemo 
zelo visoke temperature za razpad na vodik, ogljik in druge elemente (lahko sicer uporabimo 
sončno sevanje) in imamo stranske produkte, katerih pa je manj kot pri toplotnih motorjih: 

Ø Parni reforming, ko ogljikovodik pomešamo s pregreto vodno paro pri T=10000 C v 
prisotnosti nikljevega katalizatorja. Ogljik iz ogljikovodika in kisik iz vode reagirata 
in nastane CO in H. Reakcija s pregreto vodno paro poteka naprej: iz CO pri nižjih 
temperaturah dobimo oglikov dioksid in vodik. 

Ø Delna oksidacija ali piroliza, oglikovodik zažgemo ob prisotnosti manjših količin 
kisika. 

Ø Avtotermalni proces je metoda, ki združuje parni reforming in delno oksidacijo 
hkrati. 

Najbolj naravno pridobivanje vodika bi bilo pri: 
Ø Fotosintezi – S pomočjo svetlobne energije se cepi voda na kisik in vodik, le da se 

vodik ne sprosti. Metoda ima premajhno učinkovitost, učinkovitost produkcije 
metana je večja, zato bo še vedno samo alternativni vir energije. 

Ø Biološki sistem – izkorišča mikrobe za razcep biomase.  
 
Posredno pridobivanje vodika 
Ker za pridobivanje vodika potrebujemo visoke temperature ali so druge tehnične 
ovire, med drugim tudi skladiščenje in transport vodika, je mogoče še najbolj 
sprejemljiva zasnova, ko naj bi pri gorivnih celicah uporabljali metanol, ki se lahko  
pri temperaturah nad 1000 C  pretvori v vodik. Ne proizvaja strupenih snovi, le 
ogljikov dioksid in vodo, je varen za shranjevanje in transport, je pa koroziven. 
Pridobivamo ga lahko iz premoga, zemeljskega plina, rastlinskega škroba, 
sladkorja,…                                                                       

                                                                                                                                 
 


