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Enerģijas iegūšanas tehnoloģiju evolūcija 



Saražotais  

nenodrošina  

pieprasījumu 

Saražotais pārsniedz  

pieprasījumu 

Tīkla patēriņš un ar vēja ģeneratoriem saražotā elektroenerģija E.ON tīklā, Vācija 

Tīkla pieprasījums 

Saražotā elektroenerģija 

2007 

Prognoze saražotai 
elektroenerģijai 2020 

Date 

No atjaunojamiem energoresursiem 

saražotās elektroenerģijas svārstības 



Ūdeņradis Elektroenerģija 

vai: 

Atjaunojamie Energoresursi 



Ūdeņradis ir vieglākais elements 
periodiskajā sistēmā  

Visvairāk izplatītais elements visumā 
un uz Zemes, bet nav kancerogēns vai 
toksisks 

 
ENERĢIJA UZ VIENU KILOGRAMU H2 – 142MJ 

(DEGVIELAI – 47MJ/KG) 

Ūdeņradis, kā enerģijas nesējs: 



Kurināmā elements ir ierīce tiešai ķīmiskās enerģijas pārveidošanai elektroenerģijā, jonizējot un oksidējot 

kurināmo (Akadēmiskā terminu datubāze AkadTerm). Nosaukumos lieto arī degvielas šūna, degšūna. 

Kurināmā elements ir gan gāzes akumulators (baterija), gan cietvielu elektroķīmiskais reaktors, kurš ražo elektrību 

tikai tad, kad ar tā elektrodiem mijiedarbojas attiecīgā gāze (ūdeņradis un skābeklis). Elementa vienu šūnu veido 

membrānas-elektrodu sistēma (MES). Tā sastāv no protonus (H+) vadošas membrānas, kurai abās pusēs ir uzklāti 

katalizatoru slāņi, gāzu difūzijas slāņi un elektrodi (anods un katods). 

Ūdeņraža gāzei nonākot līdz anoda katalizatoram, molekulas tiek sadalītas ūdeņraža atomos, bet skābekļa 

molekulas tiek sadalītas uz katoda katalizatora. Ja ārējā ķēde ir noslēgta, ūdeņraža atomi atdod elektronus anodam 

un nonāk līdz katodam, bet protoni (pozitīvi lādēti ūdeņraža atomi) pārvietojas cauri membrānai un pie katoda 

katalizatora reaģē ar skābekļa atomiem, veidojot ūdeni. 

Kurināmā elements – Degšūna – Ūdeņraža gāzes baterija - Fuel cell -  Tопливный элемент - 

Brennstoffzelle 

Elektroenerģijas iegūšana no ūdeņraža 



Vadības 
sistēma 

Transmisija H2/FC transportlīdzeklim 

Elektromotors 

Kurināmā 
elements 
 

Akumulatora 
baterija 

Ūdeņraža  
tvertnes 

 

H2 mobīlis ir elektromobīlis ar H2 bateriju! 



Raksturlielumi 



Latvijas klimatiskie pastākļi 



Kurināmā elementa 
Mercedes-Benz B-Class 

Litija-Ion 
akumulators 

Elektromotors 

Gaisamodulis 

Ūdeņraža 
tvertne 

Kurināmā 
elements 
 

Ūdeņraža 
modulis 

Būtiski fakti 

 

1) Automobīlis ir konstruēts, 

ražots un tam ir veikta 

atbilstības novērtēšana 

kā sērijveida modelim. 
 

2) Veikti testi nepārtrauktai 

ekspluatācijai dažādās 

pasaules valstīs 125 

dienas, ar kopējo 

nobraukumu ap 

30.000km 
 

3) Sērijveida ražošana tiks 

uzsākta 2014 



Eletromotora 

piedziņa  

Sistēmas 

vadības 

modulis 

Kurināmā elementi 

Jaudas pārdaleds kontroles 

modulis (PDU) 

Ūdeņraža tvertnes 

Dzesēšanas 

sistēma 

Daimler, FCell Transmisija 

Akumulatora 
baterija 



Concept of Honda 



 

Ūdeņraža tehnoloģijas ir šodiena! 

 

 



 

 

Paldies par uzmanību!  
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www.h2lv.eu 

www.h2euro.org   

 

http://www.h2lv.eu
http://www.h2euro.org

