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MMŪŽĪŪŽĪGS ENERGS ENERĢĢIJAS AVOTS IJAS AVOTS –– ŪŪDENS?DENS?

SabiedrSabiedrīības izvbas izvēēle enerle enerģģijas resursu izmantoijas resursu izmantoššananāā ir vienkir vienkāārršši sekojusi i sekojusi 
ogogļūļūdedeņņraražžu u ķēķēdes vienkdes vienkāārrššooššanai un ekonomiskajam izdevanai un ekonomiskajam izdevīīgumam.gumam.

PPēēddēējjāās tendences ir vs tendences ir vēērstas uz oglekrstas uz oglekļļa izsla izslēēggššanu no degvielas, jo ogleklis anu no degvielas, jo ogleklis 
veido lielveido lielāāko piesko piesāārrņņojuma procentu. Kurinojuma procentu. Kurināāmmāā elementos elementos ķīķīmiski sadedzinmiski sadedzināātais tais 
ūūdedeņņradis, reakcijas gala rezultradis, reakcijas gala rezultāāttāā ppāārveidojas atpakarveidojas atpakaļļ par par ūūdeni: 2H2 + O2 deni: 2H2 + O2 →→
2H2O + ener2H2O + enerģģija, tija, tāāddēļēļ, cik no plan, cik no planēētas patas paņņemsim emsim ūūdedeņņradi un skradi un skāābekli, tikpat bekli, tikpat 
ararīī atdosim atpakaatdosim atpakaļļ. To atspogu. To atspoguļļo o ūūdedeņņraražža a –– skskāābekbekļļa cikls:a cikls:
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ELEKTROLELEKTROLĪĪZES ZES ŪŪDEDEŅŅRARAŽŽA IZMANTOA IZMANTOŠŠANAANA

Viens no vienkViens no vienkāārrššāākajiem veidiem, kkajiem veidiem, kāā iegiegūūt t ūūdedeņņradi ir elektrolradi ir elektrolīīzes process. Tam ir zes process. Tam ir 
nepiecienepiecieššams atbilstoams atbilstoššs trauks ar s trauks ar ūūdeni vai deni vai ūūdens sdens sāāls vai sls vai sāārma rma ššķīķīdumu (parasti dumu (parasti 
NaClNaCl vai KOH), divi elektrodi un elektriskvai KOH), divi elektrodi un elektriskāā strstrāāva. Reakcijas rezultva. Reakcijas rezultāāttāā divas divas ūūdens dens 
molekulas tiek sadalmolekulas tiek sadalīītas divtas divāās s ūūdedeņņraražža un viena un vienāā skskāābekbekļļa molekula molekulāā::
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VAI VAI ŪŪDEDEŅŅRADIS AIZVIETOS BENZRADIS AIZVIETOS BENZĪĪNU?NU?

ŪŪdedeņņradi var dedzinradi var dedzināāt tiet tiešši ieki iekššdedzes dzindedzes dzinēējjāā, un , un ūūdedeņņradi var izmantot, lai radi var izmantot, lai 
raražžotu elektrotu elektrīību, kas darbina elektromotoru mabu, kas darbina elektromotoru maššīīnnāā::
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ŪŪDEDEŅŅRARAŽŽA UZKRA UZKRĀĀŠŠANA UN TRANSPORTSANA UN TRANSPORTS

UzglabUzglabāāššana augstspiediena balonos:ana augstspiediena balonos:

UzglabUzglabāāššana saana saššķķidrinidrināāttāā veidveidāā:

Uzglabāšana cietā veidā:
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KURINKURINĀĀMMĀĀ ELEMENTS JEB DEGVIELAS ELEMENTS JEB DEGVIELAS ŠŠŪŪNANA
KurinKurināāmmāā elements ir gan gelements ir gan gāāzes akumulators (baterija), gan cietvielu zes akumulators (baterija), gan cietvielu 
elektroelektroķīķīmiskais reaktors, kurmiskais reaktors, kuršš dod elektrdod elektrīību tikai tad, kad ar tbu tikai tad, kad ar tāā elektrodiem elektrodiem 
mijiedarbojas attiecmijiedarbojas attiecīīggāā ggāāze (ze (ūūdedeņņradis un skradis un skāābeklis). beklis). 

Elementa vienu Elementa vienu ššūūnu veido membrnu veido membrāānasnas--elektrodu sistelektrodu sistēēma (MES), kas ir septima (MES), kas ir septiņņu u 
slslāņāņu sistu sistēēma. Tma. Tāā sastsastāāv no protonus (H+) vadov no protonus (H+) vadoššas membras membrāānas, kurai abnas, kurai abāās puss pusēēs s 
ir uzklir uzklāāti katalizatoru slti katalizatoru slāņāņi, divi gi, divi gāāzu difzu difūūzijas slzijas slāņāņi un divi elektrodi (anods un i un divi elektrodi (anods un 
katods):katods):
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BAKTBAKTĒĒRIJAS RIJAS –– ŪŪDEDEŅŅRARAŽŽA PRODUCENTIA PRODUCENTI

Tiek meklTiek meklēēti iespti iespēējami efektjami efektīīvvāākie, dabkie, dabīīggāākie un lkie un lēēttāākie kie ūūdedeņņraražža a 
iegiegūūššanas veidi. Viena no perspektanas veidi. Viena no perspektīīvvāām ir m ir ūūdedeņņradi raradi ražžojoojoššie ie 
mikroorganismi. mikroorganismi. BioBioūūdedeņņradiradi baktbaktēērijas var veidot fotosintrijas var veidot fotosintēēzes cezes ceļāļā
vai fermentvai fermentāācijas procescijas procesāā. . 

ŪŪdedeņņraražža veidoa veidoššanai nepiecieanai nepiecieššams enzams enzīīms: ms: hidrogenhidrogenāāzeze vai vai 
nitrogennitrogenāāzeze, kas regul, kas regulēē ūūdedeņņraražža metabolismu neskaita metabolismu neskaitāāmiem miem 
prokariotiemprokariotiem. . ŪŪdedeņņradi veidojoradi veidojoššie enzie enzīīmi katalmi katalīīzzēē nosaka reakciju: nosaka reakciju: 
2H2H++ + 2e+ 2e-- →→ HH22.  .  

ŠŠobrobrīīd zind zināāmie enzmie enzīīmi, kas veic mi, kas veic ššo reakciju, ir o reakciju, ir nitrogennitrogenāāzeze, , FeFe--
hidrogenhidrogenāāzeze un un NiFeNiFe hidrogenhidrogenāāzeze. . 

Izveidojot lielus reaktorus vietas, jau Izveidojot lielus reaktorus vietas, jau ššodien iespodien iespēējams izveidot jams izveidot 
biolobioloģģiskas sistiskas sistēēmas mas ūūdedeņņraražža iega iegūūššanai, kas spanai, kas spēēj nodroj nodroššinināāt t 
nelielas un vidnelielas un vidēējas jaudas kurinjas jaudas kurināāmmāā ššūūnu nepnu nepāārtrauktu darbrtrauktu darbīību.bu.
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BAKTBAKTĒĒRIJU BATERIJARIJU BATERIJA

OkeOkeāānu, upju un ezeru dzelmnu, upju un ezeru dzelmēē, purvos, bakt, purvos, baktēērijas nemitrijas nemitīīgi dara savu labo gi dara savu labo 
darbu un nodarbu un noāārda rda sedimentussedimentus. . ŠŠāādos procesos ir pasldos procesos ir paslēēptas milzptas milzīīgas gas 
enerenerģģijas rezerves. Anaerobos (ijas rezerves. Anaerobos (bezskbezskāābekbekļļaa) apst) apstāākkļļos, organiskos, organiskāās vielas s vielas 
tiek notiek noāārdrdīītas fermenttas fermentāācijas procescijas procesāā.  .  ĶīĶīmiskajmiskajāās reakcijs reakcijāās rodas das rodas dažāžādi di 
blakusprodukti un gblakusprodukti un gāāzes (CHzes (CH44; CO; CO22; H; H22S, HS, H22 u.c.), ku.c.), kāā ararīī ““brbrīīvivi”” elektroni. elektroni. 
Izmantojot Izmantojot īīpapašši izveidotas sisti izveidotas sistēēmas mas -- BaktBaktēēriju Degvielas riju Degvielas ŠŠūūnas (nas (MicrobialMicrobial
fuelfuel CellsCells), ), ššos elektronus iespos elektronus iespēējams uzkrjams uzkrāāt un izmantot elektroiert un izmantot elektroierīčīču u 
darbindarbināāššanai. anai. 
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NNĀĀKOTNES ENERKOTNES ENERĢĢIJAS AVOTIIJAS AVOTI

KodolsintKodolsintēēzes reaktors: Arvien labzes reaktors: Arvien labāāk pk pāārvaldot kodoltermisko sintrvaldot kodoltermisko sintēēzi, zi, 
iespiespēējams, kjams, kāādu dienu viendu dienu vienāā rrāāvienvienāā izdosies atrisinizdosies atrisināāt visas pasaules t visas pasaules 
enerenerģēģētikas probltikas problēēmas. Viena no cilvmas. Viena no cilvēēces visu laiku visambiciozces visu laiku visambiciozāākajkajāām m 
ieceriecerēēm ir radm ir radīīt mt māākslkslīīgu saules uguni un ragu saules uguni un ražžot enerot enerģģiju liju līīdzdzīīgi, kgi, kāā tas notiek tas notiek 
uz milzuz milzīīggāā ggāāzes veidojuma zes veidojuma –– Saules. Plazmas fiziSaules. Plazmas fiziķķi apgalvo, ka tas esot i apgalvo, ka tas esot 
drodrošši. Pasauli. Pasaulēē pirmo eksperimentpirmo eksperimentāālo kodolsintlo kodolsintēēzes reaktoru zes reaktoru ««ITERITER»» plplāānots nots 
uzbuzbūūvvēēt lt līīdz 2016. gadam dz 2016. gadam KadaraKadaraššāā Francijas dienvidos. Francijas dienvidos. 


