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POVZETEK 

Diplomska naloga obravnava problem varnosti vodikovih tehnologij, saj ravno vprašanje 
varnosti predstavlja eno izmed glavnih ovir pri vpeljavi vodikovih tehnologij v vsakdanje 
življenje. Diplomska naloga je sestavljena iz treh delov. V prvem delu je opisana zgodovina 
razvoja vodikovih tehnologij ter stanje danes. Drugi del je namenjen vodikovim tehnologijam 
in obravnava tako osnovne lastnosti vodika, kot tudi njegovo pridobivanje, uporabo, 
shranjevanje ter transport. Tretji, zadnji del pa obravnavana varnost vodikovih tehnologij in 
nezgode do katerih lahko pride. Predstavljena je problematika varnosti vodikovih tehnologij, 
ki zajema vzroke in mehanizme nastanka nevarne atmosfere, načine kako jo odkriti ter tudi 
kako z ustrezno ventilacijo preprečiti njen nastanek. Opisani so možni viri vžiga ter posledice, 
ki jih potencialna nezgoda lahko ima. Diplomsko delo se na koncu dotakne tudi ocenjevanja 
tveganja ter metodologij, ki se lahko uporabijo za ocenjevanje vodikovih sistemov.    

 

Ključne besede: varnost, vodikove tehnologije, puščanje, vodik, viri vžiga, nezgode, 
tveganje. 

 

 

ABSTRACT 

Diploma thesis addresses the problem of safety of hydrogen technologies, as the issue of 
safety represents one of the main obstacles to the introduction of hydrogen technologies in 
everyday life. Diploma theses consist out of three parts. In first part the history of 
development of hydrogen technologies and the state today are described. The second part is 
about hydrogen technologies and discusses both the basic properties of hydrogen, as well as 
its acquisition, use, storage and transportation. The third, last part is about the safety of 
hydrogen technologies and incidents that may occur. Problems of safety of hydrogen 
technologies are presented, covering causes and mechanisms of hazardous atmospheres, ways 
how to detect it and also how to properly ventilate to prevent the accident. The possible 
sources of ignition and the consequences that may result from a potential incident are 
described. At the end diploma thesis touches the risk assessment and methodologies that can 
be used for assessment of hydrogen systems. 

 

Key words: safety, hydrogen technologies, leakage, hydrogen, sources of ignition, accidents, 
risk.  
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UVOD 
 

Z rastjo družbene zavesti, raste tudi zanimanje za novejše, okolju prijaznejše tehnologije.  
Trenutni svetovni trendi na področju energetike so zaradi vedno večje porabe energije ter s 
tem povezane povečane onesnaženosti okolja, usmerjeni k iskanju in razvoju alternativnih, 
obnovljivih virov energije. Pri pridobivanju energije iz obnovljivih virov, se le teh ne 
porablja, zato ni nevarnosti da bi se izčrpali. Pomembno je tudi, da so to čisti viri. Glavna 
prednost čistih virov energije je v tem, da imajo na okolje izredno malo negativnih vplivov. 

Kot najbolj ustrezen in perspektiven se v zadnjem času kaže vodik. Ta se namreč že vrsto let 
uporablja v industriji. Z napredkom razvoja vodikovih tehnologij pa se je povečala tudi 
možnost uporabe na širšem energetskem področju. Glavna prednost njegove uporabe v 
energetskih sistemih je v tem, da ne povzroča škodljivih izpustov v ozračje. Ima tudi zelo 
visoko energijsko učinkovitost in ob proizvajanju iz obnovljivih virov zagotavlja neodvisnost 
od naftnih derivatov. Vendar vse ni tako preprosto. Uporaba vodikovih tehnologij s seboj 
prinaša kar nekaj težav. Poleg visoke cene izdelave, problemov s shranjevanjem vodika ter 
njegovo distribucijo je njihova poglavitna težava varnost. Če želimo vpeljati vodikove 
tehnologije v vsakdanje življenje ljudi, jih je potrebno narediti ne samo cenovno dostopne, 
pač pa tudi varne in preproste za uporabo. Dvigniti je potrebno stopnjo varnost vodikovih 
tehnologij, ne da bi pri tem vplivali na njihovo delovanje. Dvig nivoja varnosti bo bistveno 
prispeval tudi k izboljšanju javnega mnenja ter k dvigu zaupanja družbe v vodikove 
tehnologije.  

Kljub vedno večjemu zanimanju za vodikove tehnologije, pa dostopne strokovne literature, ki 
bi zajemala področje varnosti ni prav veliko. Potrebno se je zavedati, da je ravno vprašanje 
varnosti eno izmed tistih, ki stojijo na poti komercializacije vodikovih tehnologij in ga bo 
pred njihovo širšo uporabo potrebno rešiti. S tega vidika predstavlja tudi izredno zanimivo 
temo za diplomsko delo. 

Namen diplomske naloge je obravnavati stanje na področju varnosti vodikovih tehnologij tako 
pri nas kot tudi po svetu.  

V nalogi je najprej v prvem delu  obravnavana zgodovina uporabe vodika ter trenutno stanje 
na tem področju. Namen je zagotoviti celovit pregled nad trenutnim stanjem razvoja 
vodikovih tehnologij. Ker je potrebno vsak sistem obravnavati kot celoto, drugi del diplomske 
naloge predstavi osnove vodikovih tehnologij. S poznavanjem delovanja vodikovih tehnologij 
se zagotovi podlaga za boljše razumevanje problema varnosti. Poglavje obravnava tako 
lastnosti vodika, kot tudi način pridobivanja, široko možnost uporabe, shranjevanje ter tudi 
transport in distribucijo. Zadnji del je v celoti posvečen varnosti vodikovih tehnologij, saj 
predstavlja eno izmed glavnih ovir na poti k množični uporabi, teh drugače učinkovitih in 
okolju prijaznih tehnologij.  

Cilj diplomske naloge je ugotoviti kakšno je stanje na področju varnosti vodikovih tehnologij, 
kaj so glavne težave ter kaj lahko v prihodnosti pričakujemo. 
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1 ZGODOVINA VODIKOVIH TEHNOLOGIJ IN STANJE DANES 

1.1 Pregled skozi zgodovino 
Čeprav mogoče na prvi pogled zgleda, kot da se je ideja o uporabi vodika in vodikovih 
tehnologij porodila v 21. stoletju,  v resnici sega že daleč v zgodovino. Vodik je namreč s 
svojimi lastnostmi že dolgo nazaj pritegnil pozornost raziskovalcev ter inženirjev po vsem 
svetu. 

Leta 1783 je francoski fizik Jacques Alexander Cesar Charles, uspešno spustil prvi balon na 
vodik. Balon znan kot »Charliere«, je bil balon brez posadke. Dvignil se je na višino približno 
treh kilometrov. Že nekaj mesecev kasneje pa je Charels sam poletel v prvem balonu na vodik 
s človeško posadko (slika 1).[31] 

 

Slika 1: Prvi balon na vodik [31] 

 

Sama ideja o uporabi vodika za pogon vozila je prav tako že zelo stara. Leta 1806 je Švicarski 
izumitelj François Isaac de Rivaz razvil motor na vodik (njegova skica je prikazana na sliki 
2). Ta motor velja za prvi razmeroma praktični in delujoči motor na notranje zgorevanje. 
Samo delovanje motorja je bilo zelo preprosto, vendar prav nič samodejno. Motor je deloval 
na zmes vodika in zraka, ki jo je vžgala električna iskra. To je omogočala Voltova baterijska 
celica. Pri upravljanju motorja je bilo potrebno med vsakim taktom najprej ročno odpreti 
ventil, kateri je iz meha v valj spustil zmes vodika in kisika ter ga nato tudi zapreti. S 
pritiskom na električno stikalo  se je nato ustvarila iskra, ki je vžgala gorivno zmes. Bat se je 
premaknil navzgor. Ker je imel Rivaz tedaj že precej izkušenj z izdelovanjem parnih cestnih 
vozil, s katerimi je eksperimentiral konec 18. stoletja, je svoj motor vgradil tudi na cestno 
vozilo (slika 3). Zadeva je bila sicer zelo nerodna za uporabo, vendar je delovala. Kljub temu 
je ostala le na eksperimentalni ravni.[23] 
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Slika 2: Skica Rivazovega motorja[23] 

 

 

Slika 3: Uporaba motorja na cestnem vozilu[23] 

 

Osnovni koncept gorivne baterije oziroma gorivne celice sega nazaj vse do zgodnjih začetkov 
elektrokemije. Švicarski kemik Christian Friedrich Schoenbein je leta 1838 odkril, da lahko z 
združitvijo vodika in kisika proizvede vodo ter električno energijo.  Že leta 1839 je britanski 
fizik Sir William Robert Grove  (slika 4) uspel teorijo  Schoenbeina spraviti v prakso. Izdelal 
je gorivno celico imenovano »gas voltaic battery«, ki velja za predhodnico današnjih gorivnih 
celic. Zaradi tega odkritja je znan tudi kot oče gorivnih celic. Njegov eksperiment je temeljil 
na dejstvu, da lahko s pomočjo električnega toka vodo ločimo na vodik in kisik. Grove je 
poskušal reakcijo obrniti ter z združevanjem vodika in kisika dobiti električno energijo in 
vodo. To je tudi osnova gorivne celice.[5, 3] 

 

 

Slika 4: Sir William Robert Grove[3] 
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Termin gorivna celica je prišel v uporabo kasneje leta 1889. Vpeljala sta ga Ludwig Mond in 
njegov asistent Charles Langer. Izdelala sta gorivno celico, ki je delovala na zrak in plin iz 
industrijskega premoga. Poimenovala sta jo »Mond gas«.

1.2 Stanje vodikovih tehnologij danes 

[8] 

Skozi zgodovino lahko opazimo vseskozi prisoten  razvoj na področju vodika in vodikovih 
tehnologij, vendar pa večjega preboja v smeri splošne množične uporabe še ni bilo. 

 

Vodikovim tehnologijam se povsod po svetu namenja vedno več pozornosti. Še posebej 
zahodne države namenjajo ogromne vsote denarja za razvoj ter raziskave na tem področju.  
Ne glede na to, ali je v ozadju motiv za te investicije res skrb za bolj zdravo in čisto okolje, 
dejstvo da bo fosilnih goriv v naravi nekoč zagotovo zmanjkalo, ali pa zgolj visoke cene nafte 
in ostalih derivatov, bo to zagotovo pozitivno vplivalo na sam razvoj vodikovih tehnologij. Po 
svetu se ustanavljajo organizacije, združenja ter ustanove, ki podpirajo razvoj, ali pa se z njim 
tudi neposredno ukvarjajo. Največkrat delujejo kot vezni člen, ki med seboj združuje 
predstavnike vlade, raziskovalce ter industrijo. 

National Hydrogen Associationje je organizacija, ki je bila ustanovljena s strani industrije, 
univerz, raziskovalnih ustanov ter malih podjetij. Danes NHA šteje preko 100 članov, 
vključno s predstavniki avtomobilske industrije, industrije gorivnih celic, aeronavtike, 
predstavnike države, lokalnih skupnosti, energetske ponudnike ter ostale zainteresirane 
skupine. Organizacija NHA služi kot posrednik za posredovanje informacij, organizacijo 
skupnih projektov ter zagotavlja temelje za vzajemno podporo med industrijo, vlado in 
raziskovalno/izobraževalnimi ustanovami. NHA igra ključno vlogo pri komercializaciji 
vodika. Preko svojih članov vodi in usmerja prizadevanja vseh, ki se ukvarjajo z vodikom ter 
tako pomaga pri oblikovanju skupne vizije o vodikovih tehnologijah. Namen NHA je 
spodbujanje razvoja vodikovih tehnologij in njihove uporabe v industrijskih, komercialnih ter 
potrošniških aplikacijah. Povečati želijo vlogo vodika na področju energetike. Njeni člani  
sodelujejo pri iskanju tako kratkoročnih, kot tudi dolgoročnih rešitev na področju vodikove 
tehnologije. Med glavne cilje NHA spadajo: [29]

• Pomoč in prenos informacij med raziskovalnimi industrijskimi ter vladnimi programi; 

   

• Zagotoviti nacionalno kontaktno točko, ki bo v pomoč državi, vladnim organizacijam, 
ter industriji pri razvijanju novih perspektivnih tehnologij; 

• Razviti javne ter vladne izobraževalne programe, ki bodo nudili informacije o vodiku 
in vodikovih tehnologijah; 

• Razviti pristop k posebnim projektom, ki lahko služijo kot modeli za proizvodnjo, 
shranjevanje ter uporabo vodika. 
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Prav tako se s preučevanjem vodika in njegovo uporabo ukvarjajo pri NASI. Že od leta 1958 
pri svojih misijah izkorišča njegove specifične lastnosti. Pri NASI uporabljajo vodik in 
tehnologije gorivnih celih na mnogih področjih. [28]

• Vodikov/kisikov pogonski sistem za vesoljska vozila; 

   

Utekočinjen vodik skupaj s prav tako utekočinjenim kisikom uporabljajo kot gorivo. Za 
podporo ljudem pri raziskavah Lune in Marsa se trenutno razvija več tehnologij, ki temeljijo 
na vodiku. Med njimi so:  

• PEM gorivne celice z visoko življenjsko dobo, kapaciteto ter energijsko gostoto 
shranjevanja;  

• Shranjevanje kriogenskega1

• Lokalno pridobivanje snovi iz zemlje na Luni ali Marsu (vodik/kisik za pogon, 
gorivne celice ter dihanje). 

 tekočega vodika; 

Veliko znanj in ugotovitev pridobljenih skozi raziskave se uporabi tudi v komercialne 
namene. Od leta 1999 je Kennedy Space Center v svojih centrih prikazal uporabo vozil na 
vodik ter gorivne celice. NASA namerava narediti še korak naprej ter vpeljati vodikova vozila 
tudi v svojo floto službenih vozil.   

Kot posledica hitrega porasta zanimanja podjetij za vodikove tehnologije, pa narašča tudi 
potreba po strokovnjakih s področja varnosti vodikovih tehnologij. University of Ulster je 
prva izobraževalna ustanova na svetu, ki nudi takšne visokošolske izobraževalne programe. 
Svojim diplomantom tako omogočajo specializacijo iz tega novega in hitro napredujočega 
področja. Njihov program je namenjen tako študentom, ki se željo izšolati za področje 
varnosti vodikovih tehnologij, kot tudi že zaposlenim strokovnjakom v industriji, transportu 
in distribuciji, gasilskih brigadah, zavarovalništvu, izobraževalnih in raziskovalnih ustanovah 
ter zakonodajnih organih.[19]  

Pod okriljem univerze deluje tudi BERI (Built Environment Research Institute). Inštitut s 
svojimi raziskovalnimi centri pokriva tako področje požarne varnosti, trajnostnih tehnologij, 
nepremičninskega načrtovanja ter tudi področje vodikove varnosti.

HySAFER center izvaja raziskave in s tem povezane dejavnosti, na področju varnosti vodika 
kot nosilca energije. Ustanovljen je bil kot odgovor na spremembe prioritet na raziskovalnem 
področju. Posebna pozornost je namenjena požarni in eksplozijski varnosti vedno hitreje 
razvijajočih se vodikovih tehnologij. Poudarek dajejo na gorivne celice, vozila na vodikov 
pogon ter pripadajočo infrastrukturo. Svoj mednarodni ugled in prepoznavnost so okrepili s 
partnerstvom v Evropski Mreži Odličnosti (NoE) HySafe »Varnost vodika kot nosilca 
energije«. Cilj centra je okrepiti mednarodno prepoznavnost in položaj University of Ulster na 

[45] 

                                                           
1 Kriogenske temperature so zelo nizke temperature, v razponu vse tja do absolutne ničle. 
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področju raziskav varnosti vodikovih tehnologij za hitro rastočo vodikovo ekonomijo. Od leta 
2006 vodijo tudi Evropsko poletno šolo vodikove varnosti.[46]  

Vodik in gorivne celice so navedene druga in tretja od sedmih srednje-ročnih tehnoloških 
prioritet Velike Britanije. Pričakujejo da bodo vozila na vodikov pogon prišla na britanski trg 
približno v obdobju med 2010 in 2012. Zaradi tega se posledično porajajo  vprašanja o 
razpoložljivosti in predvsem varnosti ustrezne infrastrukture ter  ustrezno usposobljenem 
kadru.[46]  

Evropska Unija je od leta 1986 financirala 200 projektov s področja vodikovih tehnologij in 
gorivnih celic. Rezultati teh projektov so najnovejša spoznanja na področju:

• Vodikove proizvodnje; 

[6] 

• Vodikove distribucije; 

• Shranjevanja vodika; 

•  Bolj vzdržljivih  in cenovno učinkovitejših gorivnih celicah; 

• Integraciji tehnologije gorivnih celic v stacionarne energetske sisteme; 

• Vozil na vodikov pogon; 

• Razvoj politike za spodbujanje prehoda na čistejše in okolju prijaznejše vodikove 
tehnologije. 

Projekti EU združujejo skupaj različne organizacije, ki delujejo na istem znanstvenem 
področju. Z delom na skupnih projektih si izmenjujejo izkušnje ter tvorijo poslovne povezave, 
ki se lahko nadaljujejo tudi po koncu projekta. Pomembno je da so raziskave in razvoj 
usmerjene v smeri trga. Tako se lahko skupaj uspešno povežejo univerze, raziskovalni centri 
ter industrija. To je tudi ključna ideja, ki stoji za skupno tehnološko iniciativo gorivnih celic 
ter vodika. 

Evropski okvirni program za raziskave in tehnološki razvoj predstavlja glavno orodje EU za 
spodbujanje in financiranje raziskav. Trenutno poteka 7.OP, oziroma sedmi evropski okvirni 
program za raziskave in tehnološki razvoj. Program bo trajal 7 let, vse od leta 2007 pa do 
2013. Sedmi evropski okvirni program za raziskave in tehnološki razvoj, je ključno orodje, s 
katerim se Evropa odziva na potrebe v smislu delovnih mest in konkurenčnosti in s katerim 
ohranja svoj vodilni položaj v globalni ekonomiji znanja. Okvirni programi za raziskave 
imajo dva glavna strateška cilja:

• okrepiti znanstveno in tehnološko podlago evropske industrije; 

[7] 

• spodbuditi mednarodno konkurenčnost, ob sočasnem pospeševanju raziskav, ki 
podpirajo politiko EU. 
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Tehnološke platforme so mehanizem razvojne politike, ki ga je vzpostavila Evropska Unija. 
Združuje strokovnjake iz področij, ki med seboj sodelujejo ter ugotavljajo strateške prednosti 
in priložnosti posameznih tehnoloških področij.  

Na področju raziskav in razvoja spodbujajo ciljno usmerjene investicije, hkrati pa spodbujajo 
tudi koordinirano delovanje Evropskih in nacionalnih raziskovalnih programov. Podpirajo 
razvoj ustreznega znanja na posameznih tehnoloških področjih ter uporabo novih tehnologij. 
V tehnoloških platformah ima veliko vlogo tudi iniciativa gospodarstva.  

Tehnološke platforme kot odprta struktura za svojo učinkovitost združujejo vse ključne 
elemente gospodarstva, inštitutov, univerz, javnih zavodov ter državnih organov. Spodbujajo 
partnerstvo z ostalimi sektorji ter tako predstavljajo osnovo za politični dialog. 

Na pobudo Evropske Komisije je na ravni EU v zadnjih dveh letih nastalo približno 30 
tehnoloških platform. Njihova primarna naloga je oblikovati vizijo tehnološkega področja v 
prihodnosti ter opredeliti strateški program raziskav in razvoja na tem področju.[39] 

V letu 2005 je bila s strani Gospodarske zbornice Slovenije in Ministrstva za visoko šolstvo, 
znanost in tehnologijo podana pobuda za oblikovanje nacionalnih tehnoloških platform (TP). 
S svojim delovanjem bi naj TP po eni strani sooblikovale nacionalne raziskovalno-razvojne 
prioritete in se po drugi strani aktivno vključevale v delovanje evropskih TP in njihovih 
odborov. 

V okviru teh dveh iniciativ ter zaznanega interesa slovenskih partnerjev je nastala Slovenska 
tehnološka platforma za vodik in gorivne celice (SIHFC). Slovenska tehnološka platforma za 
vodik in gorivne celice, je povezana z evropsko platformo HFC (Hydrogen and Fuel Cell 
Technology Platform). Njena prioriteta je skrb za energetsko, okolju prijazno prihodnost ter 
konkurenčnost slovenskega gospodarstva. Predstavlja odprt prostor za izmenjavo informacij 
in vpliv na podjetniški razvoj, razvojno politiko ter državno regulativo. 

Slovenska tehnološka platforma za vodik in gorivne celice, pa ni edini tovrstni projekt pri nas. 
Leta 2008 so podjetja Domel, d.d., Petrol d.d., INEA d.o.o., TPJ, d.o.o., Mebius, d.o.o. ter 
Inštitut Jožef Stefan in Kemijski inštitut Ljubljana, podpisali pogodbo o ustanovitvi 
Razvojnega centra za vodikove tehnologije. Razvojni center za vodikove tehnologije je prva 
ustanova, ki bo povezala vsa znanja in stroko s tega področja. Tako so med osnovnimi 
namerami zavoda pospeševanje in izvajanje raziskovalnih, razvojnih in izvedbenih projektov 
ter doseganje kritične mase znanja in strokovnjakov na področjih tehnologij vodika in 
gorivnih celic. Razvojni center za vodikove tehnologije si je za enega izmed ciljev postavil 
postati mednarodno uveljavljena strokovna ustanova, ki bo delovala kot pospeševalec in 
koordinator za razvoj visoko tehnološko zahtevnih izdelkov na področju vodikovih 
tehnologij.

[39] 

[25]  
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2 VODIKOVE TEHNOLOGIJE 

2.1 Lastnosti vodika 

2.1.1 Splošne lastnosti 
Vodik (latinsko hydrogenium) je najbolj razširjeni kemični element v Vesolju. Vodik je 
komponenta vode, mineralov in kislin ter bistveni del ogljikovodikov in vseh drugih 
organskih snovi. Kar 75 odstotkov znanega vesolja (predvsem sonca in zvezd) sestavlja 
vodik. Njegovo ime Hidrogen izvira iz kombinacije grške besede "hidor" pomeni "voda" in 
"geinomai" ki pomeni "rojstvo". Torej element ki »rodi vodo«.  

Je kemični element v periodnem sistemu elementov s simbolom H in atomskim številom 1. 
Vodik se zelo razlikuje od ostalih elementov periodnega sistema. Na osnovi elektronske 
konfiguracije sodi vodik v I. skupino periodnega sistema, po lastnostih (npr. ni reaktivna 
kovina, temveč je plin) pa ne. V mnogih izvedbah periodnega sistema je zato uvrščen na 
posebno mesto.  Pri standardnih pogojih je enovalentni nekovinski močno vnetljiv plin brez 
barve, vonja in okusa. 

2.1.2 Zgradba atoma 

[41] 

 

Vodikov atom si lahko predstavljamo kot gosto osrednje jedro z enim samim krožečim 
elektronom. Njegov najbolj razširjen izotop sestavljata le proton in elektron brez nevtronov. 
Slika 5 prikazuje molekulo vodika. 

 

 

Slika 5:Molekula vodika

Večino mase vodikovega atoma predstavlja jedro. Masa protona je za 1800 krat večja kot 
masa elektrona. Radij elektronske orbitale, ki definira velikost atoma, pa je kar 100.000 krat 
večja kot radij jedra. Proton ima pozitiven, elektron pa negativen elektronski naboj. Nevtroni 
ne nosijo naboja. Pozitivni naboji protonov in negativni naboji elektronov se med seboj 
eliminirajo. Tako je vodikov atom električno nevtralen.

[2] 

[2]  
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2.1.3 Fizikalne lastnosti 
Vodik je najlažji kemični element (atomska masa 1.00794 a.m.u). Je močno reaktiven in 
reagira z večino kemijskih elementov. Pri standardni temperaturi in tlaku vodik tvori dvo-
atomarni  plin H2. Vodik ima od vseh snovi drugo najnižjo točko vrelišča in tališča. Pred njim 
je samo še helij. Vodik je tekočina pod točko vrelišča pri 20 K (-253°C) in trdna snov pod 
točko tališča pri 14 K (-259°C). Te temperature so seveda ekstremno nizke. Temperature pod 
200 K (-73°C) so znane kot kriogenske temperature, tekočine pa kot kriogenske tekočine. 
Temperaturo vrelišča in tališča je najbolj smiselno primerjati glede na absolutno ničlo2. Vodik 
ima najmanjšo gostoto pri sobni temperaturi in tlaku (0,084g/ cm3), zaradi tega so ga 
uporabljali za polnjenje zrakoplovov. Na sliki 6 je prikazan diagram vseh treh agregatnih stanj 
vodika.[2, 16] 

 

 

Slika 6: Diagram agregatnih stanj vodika

2.1.4 Kemijske lastnosti vodika 

[16] 

 

Večina vodikovih spojin je kovalentnih. Delno je razlog v veliki ionizacijski energiji (kar 
1312 kJ mol–1). Drugi razlog pa je, da je ion H+ (proton) zelo majhen in ima veliko 
polarizacijsko moč. Zato se obnaša kot močna Lewisova kislina, ki privlači proste elektronske 
pare sosednjih zvrsti. Proton v vodi tako zelo privlači prosti elektronski par iz molekule vode, 
da nastane oksonijev ion H3O+

Za vodik je značilna tvorba vodikovih vezi, ko vodik poveže dva zelo elektronegativna atoma. 
Z vodikovimi vezmi razložimo anomalno visoka vrelišča in izparilne toplote H

.  

2O, NH3 in 
HF, anomalne lastnosti vode.
                                                           
2 Absolutna ničla (0 K; –273,15 ºC) je najnižja temperatura v vesolju. Ustreza stanju, ko so vsi atomi in molekule 
v najnižjem mogočem energijskem stanju in imajo najnižjo mogočo kinetično energijo. 

[27] 
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2.1.5 Vodikove spojine 
Vodik tvori več spojin kot drugi elementi. Večina od njih je kovalentnih. V kemiji je vodik 
pomemben kot reducent. Nekovine reducira različno silovito. S fluorom reagira eksplozivno, 
s klorom in kisikom pa reagira eksplozivno pri normalnih pogojih le, če sprožimo reakcijo s 
svetlobo ali iskro. Eksplozivna reakcija s kisikom je preprost test za vodik. Vodik je močan 
reducent.[27]  

V burnih reakcijah reducira nekovine. Reakcija s fluorom je eksplozivna.  

H2 + F2  2HF 

Reakcija s kisikom v prisotnosti tleče trske se uporablja kot dokazna reakcija za vodik. Zaradi 
manjše eksplozije ali poka govorimo o pokalnemu plinu.  

2H2 + O2  2H2

2.1.6 Vodikovi izotopi 

O 

 

Vodik ima več izotopov. Najbolj znani so: 

• 1

• 

H je najpogostejši izotop vodika. Na Zemlji ga je 99,985 %. Je najlažji atom, njegova 
atomska teža je komaj 1,00794 a. e. m., saj je sestavljen samo iz enega protona in 
enega elektrona. Je stabilen. 

2

• 

H ali tudi D (devterij) je drugi izotop vodika, ki ga najdemo na Zemlji. Ni ga veliko, 
samo 0,015 %. Sestavljen je iz po enega protona, nevtrona in elektrona. Je stabilen. 

3H ali tudi T (tritij) je umetno narejen, radioaktivni izotop vodika. Na Zemlji ga v 
naravi ne najdemo. Sestavljen je iz dveh nevtronov ter enega protona in elektrona. 
Njegov razpolovni čas je 12,32 let, razpolovni produkt pa je 3

Na sliki 7 so shematsko prikazani trije vodikovi izotopi. 

He. 

 

Slika 7: Atomi treh vodikovih izotopov[11] 

Zelo pomembna spojina devterija je težka voda D2O, ki se uporablja v jedrskih reaktorjih kot 
moderator (snov, ki upočasni nevtrone).[41, 11]
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2.2 Pridobivanje vodika 
Skoraj ves vodik na zemlji se nahaja v obliki spojin. Večinoma ga najdemo skupaj s kisikom 
v vodi, ali pa z ogljikom v organskih snoveh. Vodik se trenutno večinoma proizvaja iz 
fosilnih virov.  Največ se ga proizvede z reformingom zemeljskega plina (kar 48% svetovne 
proizvodnje), nato pa sledita še delna oksidacija olj (30%), ter uplinjanje premoga (18%). 
Postopek uplinjanja biomase je se fazi uvajanja in tako predstavlja le majhen delež pri 
pridobivanju vodika. Uporaba sekundarnega nosilca energije »elektrike« omogoča 
pridobivanje vodika z ločevanjem vode preko elektrolize (približno 4% svetovne 
proizvodnje). Ta metoda je močno odvisna od razpoložljivosti poceni električne energije. 
Kratkoročno se kot največji porabnik vodika kaže petrokemična industrija, ki potrebuje 
ogromne količine vodika za pretvorbo težkih olj, katranskih peskov in ostalih nižjih 
ogljikovodikov.

2.2.1 Razcep ogljikovodikov 

[18] 

 

2.2.1.1 Parni reforming zemeljskega plina 

Parni refoming zemeljskega plina je tehnično in komercialno že dobro uveljavljena 
tehnologija za pridobivanje vodika. Trenutno se kaže tudi kot najbolj ekonomična. 
Tehnologija reforminga se večinoma uporablja v petrokemični industriji ter industriji gnojil. 
Uporablja se za proizvodnjo tako imenovanega »namenskega« vodika. Parni reforming 
metana (SMR Steam methane reforming), se večinoma izvaja pri 850°C v prisotnosti 
katalizatorja niklja ali železa. Glavna procesa prenosa toplote sta radiacija in konvekcija. 
Ravnovesje sestave reformiranega plina je močno odvisno od karakteristik goriva. Razmerja 
pare-ogljika, izhodne temperature ter pritiska, ki so izbrani glede na želeni produkt. Visoke 
temperature reforminga, nizek pritisk in visoko razmerje pare/metana poveča konverzijo 
metana. Optimalni pritisk je v območju 2,5-3 MPa, kar daje 86-09% vodikov donos. Da se 
izognemo odlaganju vodika na katalizator je potrebno razmerje H2O/CH4 minimalno 2. Če se 
injicira odvečna para, običajno 300% od stehiometrične mešanice, se razmerje obrne v smer 
CO2 . Pri temperaturah med 300-400°C se povečuje donos vodika in zmanjšuje neželena 
produkcija ogljika. Konvencionalni proces zahteva dodatne stopnje razžvepljevanja, premika 
pretvorbe ogljikovega oksida ter prečiščevanja z adsorpcijo. Različne procesne faze 
potrebujejo veliko količino energije. Če potegnemo končno bilanco takšne proizvodnje lahko 
rečemo, da dobimo iz 1 Nm3 metana 2.5 Nm3 vodika. Kar ustreza približno 65% celotnemu 
izkoristku procesa. V praksi je veliko večji izkoristek težko dobiti.[18] 

Reakcija pridobivanja vodika iz metana v zemeljskem plinu:[41] 

CH4 + H2O  CO + 3H2  

CO se nato pretvori v CO2

CO + H

: 

2O  CO2 + H2  
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2.2.1.2 Reforming »na mestu« (On-board) 

Vodik se lahko za uporabo v prevoznih sredstvih, proizvaja kar na vozilu samem. S tem se 
izognemo težavam, ki so povezane s shranjevanjem vodika. »On-board« reformer pretvarja 
tekoče gorivo v vodik, ki ga lahko uporabimo za oskrbo gorivnih celic. Proces je sestavljen iz 
šestih faz v petih osnovnih sistemih: gorilnik, avto-termalni reformer (ATR), visoko 
temperaturni sistem premika (HTS), preferenčni oksidacijski sistem (PROX) ter 
nizkotemperaturni sistem premika (LTS). 

Prva faza je kreking. Ta razbije dolge verige molekule ogljikovodikov v bolj enostavne 
(vodik, voda, ogljik). V naslednjih petih fazah se plin prečisti, dokler ni pripravljen za 
uporabo v 45 kW gorivni celici. Po reformingu nastane približno 40% H2 in 100 ppm CO, 
ostalo je voda, CO2 in dušik. Pri maksimalni izhodni moči zanaša proizvodnja vodika okoli 
1,4g/s.

2.2.1.3 Delna oksidacija in avto-termalni reforming ogljikovodikov 

[10]  

Delna oksidacija težkih olj in drugih ogljikovodikov je obsežna proizvodna metoda vodika, ki 
se splošno uporablja pri proizvajanju sinteznega plina iz težkih oljnih frakcij, premoga ali 
koksa. Z dodajanjem kisika, del surovin zgori pri eksotermni reakciji. V kombinaciji z 
endotermnim parnim reformingom vodi do reakcije brez zunanjega dodajanja toplote 
(autothermal reforming – ART). Tako se doseže večje izkoristke. Ne-katalitični POX (partial-
oxidation) nastopi pri temperaturah med 1200-1450°C, ter pritisku med 3-7,5 MPa (Texaco 
process). Katalitični POX poteka pri 1000°C. Rezultat je sintezni plin z razmerjem H2/CO ~2. 
Izkoristek okoli 50% je nekoliko manjši kot pri SMR. Med slabosti zagotovo spada potreba 
po velikih količinah kisika, onesposobitev katalizatorja zaradi odlaganja ogljika, proizvajanje 
CO kot stranski produkt, ki zahteva reakcijo s prenosom ter  potreba po več stopnjah čiščenja 
plina. Postopek lahko postane perspektiven način proizvodnje tam, kjer je na voljo poceni 
primarna energija.

2.2.1.4 Uplinjanje premoga 

[18] 

Uplinjanje premoga je najstarejša tehnologija proizvajanja vodika. Zaradi bogatih zalog na 
zemlji je bilo pretvarjanje premoga v tekoča ali plinasta goriva v široki uporabi po celem 
svetu. Obstajajo različni tipi procesov uplinjanja (para/premog), ki se uporabljajo za 
pridobivanje v velikem obsegu. Nekaj znanih procesov: Lurgi, Winkler, Koppers-Totzek, 
Texaco; Razlikujejo se glede na tip reaktorja, rang temperature in pritiska, velikost premoga 
ter zadrževalni čas. Delna oksidacija premogovega prahu s kisikom in paro se izvaja v 
zvrtinčeni plasti, pri atmosferskem tlaku. 30-40% premoga se pretvori v CO2 ter tako zagotovi 
energijo za cepitev vode. Reakcijsko razmerje se močno poveča z dvigom temperature. 
Večinoma poteka pri temperaturi do 2000°C in tlaku do 3 MPa. Največje slabosti uplinjanja 
premoga so predvsem trdni ostanki, velike količine CO2 in SO2 ter pepel, ki zahteva 
kompleksni čistilni sistem. V procesu hidro-uplinjanja se lahko doseže visoka stopnja 
uplinjanja pri relativno kratkem zadrževalnem času 9-80 min. Glavna prednost v primerjavi z 
postopkom uplinjanja premoga/pare je za kar 200 K nižja temperatura predgretja. To 
zmanjšuje možnosti pojava korozije. Po drugi strani pa je veliko slabost predstavlja ogromna 
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količina preostalega odpadnega koksa, ki znaša lahko tudi 40 %. Zato se pomen tega postopka 
pri pridobivanj H2 zmanjšuje. 

Kombiniran cikel integriranega uplinjanja (Integrated Gasification Combined Cycle IGCC), 
se trenutno smatra kot najčistejši in najučinkovitejši način za pridobivanje goriva iz premoga. 
Z uporabo plinske turbine in vmesno stopnjo sintetičnega plina, omogoča odstranitev večine 
ogljikovih delov pred sežigom. Izhaja ločena para ogljikovega dioksida visoke čistosti, ki je 
primerna za odstranitev. Toplotni izkoristek je večji kot pri konvencionalni premogovi parni 
turbini. Delna oksidacija premoga je ekonomsko učinkovita za države ki ga tudi same veliko 
pridelajo. Pod »normalnimi« pogoji IGCC postopek ni primerljiv z SMR postopkom. V letu 
2003 so IGCC obrati moči med 250-350 MW delovali v ZDA, Španiji, Nizozemski ter 
Japonski.   

Še ena izmed proizvodnih metod vodika, je tudi HYDROCARB (kreking premoga). Preko 
termičnega postopka se premog se razgradi na črni ogljik ter na vodik kot stranski produkt. Ta 
metoda nima najvišjega izkoristka.

2.2.1.5 Plazma-Arc   

[18] 

Pri plazma-arc postopku gre za razcep metana, ali katerega drugega ogljikovodika. Pri 
temperaturi okoli 2500°C se iz plina pridobi trdni ogljik. Izkoristek je načeloma dober, 
pričakuje pa se da se bo še izboljšal. Če se uporablja zemeljski plin je čistost vodika pred 
čistilnim postopkom 98%. SINTEF na Norveškem uporablja 150 kW laboratorijsko 
plazemsko baklo z koaksialnimi grafitnimi elektrodami, brez CO2 ali NOx emisij.

2.2.1.6 Uplinjanje biomase 

[18]   

Proizvodnja vodika pri postopku uplinjanja biomase iz organskih odpadkov, je zanimiva 
predvsem za decentralizirane sisteme. Celoten proces vključuje sušenje surovine, pirolizo, 
kjer organske snovi razpadejo, uplinjanje ter na koncu zgorevanje plina. Pri avto-termalnem 
uplinjanju v zvrtinčeni plasti dobimo sintezni plin ki ima 30% H2, 30% CO, 30% CO2, in 5-
10% CH4 ter še nekaj višjih ogljikovodikov. Predstavitvene pilotne tovarne v razponu moči 
do 1MW obratujejo v različnih državah. Nekatere uporabljajo avto-termalne postopke in 
uporabljajo namesto kisika zrak. Plin ki nastane kot produkt, je lahko pri določeni kvaliteti 
preusmerjen v elektrarno na gorivne celice. Še vedno pa se predelava biomase  kaže kot manj 
primerna za pridobivanje vodika. Bolj uspešno se uporablja za pridobivanje toplote in 
elektrike, ali pa za proizvodnjo bio-goriva.

2.2.2 Razcep vode 

[18] 

 

2.2.2.1 Nizko temperaturna elektroliza 

Najstarejši in po svetu tudi najbolj razširjen postopek elektrolize vode je alkalna elektroliza. 
Približno 20 bilijonov Nm3 vodika se proizvede kot stranski produkt pri proizvajanju klora. 
Zahteva po električni energiji je med 4 in 4,5 kWh/Nm3 H2. Zmogljivosti elektroliznih enot se 
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gibljejo med 20-2500 Nm3/h. Največja integrirana inštalacija se trenutno nahaja v Assuanu v 
Egiptu. Ta ima proizvodno kapaciteto 33000 Nm3/h. Prve alkalne elektrolizne enote  za 
proizvodnjo vodika so razvili pri Norsk Hydro na Norveškem, kjer je poceni električna 
energija iz hidroelektrarn predstavljala osnovo za ta proces. Elektroliza je postala zrela 
tehnologija tako za uporabo v velikem (125 MW) kot tudi manjšem merilu (1 kW). Današnje 
moderne enote so na voljo v velikosti do 2 MW (e) kar ustreza proizvodnji H2 ~ 470 Nm3/h z 
več enotami združenimi za doseganje večjih kapacitet. Običajno imajo razpoložljivost >98% 
in porabo energije 4,1 kW/Nm3, delujoč pri atmosferskem tlaku. Potrebne so tudi ostale 
dodatne stopnje, kot so prečiščevanje vode in produktov ter predelava alkalnih raztopin. 
Tlačni sistemi ki delujejo pri 3 MPa pomagajo varčevati z kompresijsko energijo. Obratovanje 
sistema je preprosto, izredno fleksibilno in primerno za delovanje v času presežka električne 
energije. 

Bolj napredna metoda je elektroliza vode z trdno polimerno elektrolitsko membrano (solid 
polymer electrolyte membrane PEM). Deluje lahko pri višjem pritisku in gostoti toka, zaradi 
zmanjšanega volumna v primerjavi s celicami z tekočim elektrolitom. Standardne obratovalne 
se gibljejo med 200 in 400°C. Ta membranska elektroliza je preprostejša in obljublja daljšo 
življenjsko dobo ter višji izkoristek. Potrebe po električni energiji so zmanjšane pod 4 
kWh/Nm3 H2. Visokotlačni sistemi so vzpostavljeni pri manjših močeh, z doseženim 
pritiskom 3 MPa. Manjše enote (8-260 Nm3/h) kažejo nekoliko slabšo učinkovitost. Glavna 
slabost teh sistemov je še vedno visoka cena izdelave PEM membrane.

2.2.2.2 Visoko-temperaturna elektroliza 

[18] 

Druga oblika elektrolize, ki v prihodnosti tudi veliko obeta, je visoko temperaturna elektroliza 
(high temperature electrolysis HTE). Delovne temperature med 800 in 1000°C zagotavljajo 
prednost z manjšimi zahtevami po električni energiji v primerjavi z konvencionalno 
elektrolizo. Ta postopek je znan tudi kot povračilna elektroliza. Visoko temperaturno 
elektrolizo izvajajo v Nemčiji, Japonskem in v ZDA. 

2.2.2.3 Termo-kemični (hibridni) cikel  

[18] 

Termo-kemični cikel se lahko uporablja za razcep vode ter s tem proizvodnjo vodika in kisika 
pri veliko nižjih temperaturah kot pri neposredni toplotni razgradnji. Vse potrebne kemične 
snovi se regenerirajo, reciklirajo in ostanejo v celoti v sistemu.  

Edini izhodni produkt je voda in visoka temperatura. Termo-kemične cikle so raziskovali 
predvsem v povezavi z primarnim dovodom toplote iz sončne ali jedrske elektrarne. Eni 
izmed najbolj obetajočih ciklov temeljijo na žveplu in termični razgradnji žveplene kisline pri 
visokih temperaturah. Cikel ki se smatra za najbolj prioritetnega je žveplo/jod (S-I sulfur-
iodine). Proces je bil v osnovi razvit s strani Ameriškega podjetja General Atomics. Kasneje 
ga je modificiral in uspešno predstavil JAEA na Japonskem. Objekt je sestavljalo več kot 10 
procesnih enot, večinoma zgrajenih iz stekla in kremena. Produkcija vodika je dosegla 
30Nl/h. Naslednji korak je zasnova in zgraditev pilotnega obrata z proizvodno zmogljivostjo 
30 Nm3/h. Teoretična meja izkoristka celotnega procesa je ocenjena na približno 51%. 
Razgradnja H2SO4 in HI pa povzroča resne korozijske probleme.[18] 
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2.2.3 Jedrska proizvodnja vodika 
Načeloma so lahko vse metode proizvodnje vodika povezane z jedrskim reaktorjem, ki 
zagotavlja procesom električno energijo in toploto. Medtem ko je konvencionalni lahki-vodni 
reaktor mogoče brez težav uporabiti za zagotavljanje električne energije za elektrolizo (vendar 
pri zelo nizki skupni učinkovitosti). Bi visoko- temperaturni plinsko-hlajeni reaktor (HTGR 
high-temperature gas-cooled reactor) s svojo izstopno temperaturo hladilnega sredstva do 
950°C, omogočil direktno uporabo vročega plina, ki prenese svojo toploto na kemijski proces. 
Jedrski reaktor in tovarna vodika bi bila ločena z uporabo vmesnega toplotnega 
izmenjevalnika (IHX intermediate heat exchanger) med primarnim helijevim tokokrogom 
reaktorja in proizvodnim sistemom vodika. Vmesni tokokrog služi varnostnemu namenu. 
Preprečuje da bi primarno hladilo steklo skozi proizvodni sistem vodika, po drugi strani pa 
preprečuje da bi vodik prišel do reaktorja.

2.2.4 Primer obrata za pridobivanje vodika v Sloveniji 

[18]  

Pridobivanje vodika iz različnih virov je vsekakor velika prednost vodikovih tehnologij. 
Vendar bo odločitev, kateri vir se bo uporabljal za proizvodnjo vodika, na koncu odvisna od 
posamezne države glede na njene domače vire ter postopke, ki so za njo najbolj ekonomični 
in sprejemljivi. Večina današnje proizvodnje vodika še vedno poteka s pomočjo 
konvencionalnih energijskih virov v procesih uplinjanja premoga, parnega reforminga 
zemeljskega plina in predelave nafte. Če želimo torej da bi vodik postal trajnosten vir, bo 
morala njegova proizvodnja potekati s pomočjo tehnologij na osnovi obnovljivih virov.  

Zagotovo spada med pomembnejša vprašanja tudi kje proizvajati vodik v prihodnje? V osnovi 
ločimo na kratko dve možnosti. Prva je proizvodnja vodika na samih lokacijah kjer se ga 
potrebuje (On-site production). Torej direktno na samih črpalkah. To predstavlja tudi bolj 
fleksibilno, namensko proizvodnjo z zelo nizkimi ali pa celo brez transportnih stroškov. 
Druga možnost pa je, da se ga proizvaja tam, kjer je njegova proizvodnja najlažja ter 
najcenejša. Nato se ga utekočinjenega ali pa v plinasti obliki distribuira na črpalke. Oba 
načina imata tako svoje prednosti kot tudi slabosti, kateri pa se bo v prihodnosti uveljavil pa 
bo v veliki meri odvisno od nadaljnjega razvoja tehnologije. 

 

V TEŠ (Termo elektrarni Šoštanj) so se zaradi povečane potrebe po vodiku kot hladilnem 
sredstvu generatorjev, odločili za izgradnjo lastne vodikarne. 

Vodik pridobivajo z elektrolizo kemično čiste vode, kateri je dodan kalijev hidroksid. 
Elektroliza se vrši v elektrolizatorju, ki ga napajajo z napetostjo 40V istosmernega toka 
3000A. Tako pridobijo vodik in kisik, ki se ločeno zbirata vsak v svojem plinohramu. 
Iz plinohrama kompresor (30 bar) prečrpava vodik v 20 m3 rezervoar  pod tlakom 13 bar. Iz 
rezervoarja se po potrebi napajajo generatorji. Drugi 150 bar kompresor je namenjen za 
polnjenje jeklenk, ki služijo za oskrbovanje generatorjev ob primeru remontov vodikarne. Na 
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isti način poteka polnjenje kisikovih jeklenk s 150 bar kompresorjem, ki črpa plin iz 
plinohrama kisika. Tako komprimiran kisik v glavnem uporabljajo za lastne potrebe. 

Proizvodnja vodika je 24 Nm3/h, čistosti 99,8 %, kisika pa 12 Nm3/h, čistosti 99,5 %. 
Specifična poraba elektrolizatorja je 4,5 kWh/Nm3 vodika. Za proizvodnjo 1 Nm3 vodika in 
0,5 Nm3 kisika, porabijo 0,9 litra kemično čiste vode.[43] 

Slika 8 prikazuje obrat za pridobivanje vodika v Termo elektrarni Šoštanj. 

 

 

Slika 8:Shema tehnološkega procesa vodikarne

1. Transformator 380/220 V 
2. Usmernik 
3. Filter za lug 
4. Črpalka za lug 
5. Filter za plin 
6. Črpalka za vodik 30 bar 
7. Črpalka za vodik 150 bar 

[43] 

 

8. Polnilnica za vodik 
9. Črpalka za kisik 150 bar 
10. Polnilnica za kisik 
11. Hladilna voda 
12. Odvod v atmosfero - kisik, lug, deionat 
13. Odvod kisika v generatorje 
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2.3 Uporaba vodikovih tehnologij 
Uporaba vodikovih tehnologij se lahko na splošno razdeli na tri področja: transportno, 
stacionarno ter prenosno. 

Pod transportno področje spada predvsem uporaba vodikovih tehnologij v avtomobilih, 
avtobusih in tovornih vozilih. Opazimo lahko, da ima na področju raziskav od vseh treh 
najvišjo prioriteto in se mu namenja tudi največ pozornosti. Pričakujemo lahko, da bodo 
vodikove tehnologije najprej dosegle tržni preboj na področju vozil v osebni ter javni uporabi 
(avtobusi).

2.3.1 Transport 

[18] 

 

Vprašanje varnosti predstavlja odločilen prispevek k uspešni vpeljavi vodikovih vozil v 
množično uporabo. Trenutno se varnosti vodikovih tehnologij namenja velika pozornost na 
različnih ravneh.  

Vpeljava vodikove tehnologije v motorna vozila zahteva razvoj novih specifičnih varnostnih 
konceptov za to področje. Tako kot pri ostalih dejavnosti  je tudi tukaj potrebno je oceniti 
področja ki predstavljajo povečano tveganje ter ga zmanjšati na družbeno sprejemljivo raven. 
Potrebno je pregledati in proučiti vse pomembnejše faze delovanja. 

Ker nove tehnologije s seboj prinašajo tudi nova tveganja, je potrebno razviti nove standarde 
in normative, ki bodo zagotovili varno uporabo.

Tako kot pri vseh vozilih, je tudi pri vozilih na vodik njihova maksimalna razdalja, ki jo lahko 
prevozijo z enim tankom goriva odvisna od količine goriva, oziroma v tem primeru vodika, ki 
ga lahko prevaža v tanku. Vodik ima (še posebej v plinasti fazi) nižjo volumsko vsebnost 
energije kot konvencionalna goriva. Zaradi tega predstavlja shranjevanje vodika v vozilih tudi 
poseben izziv. Že sam sistem za shranjevanje vodika predstavlja veliko težo in zavzame velik 
volumen. Za shranjevanje plina pod visokim pritiskom (pritisk od 250 do 700 bar) so stene 
posode zelo debele. Podobno je pri shranjevanju tekočega vodika pri kriogenskih 
temperaturah, kjer je potrebna izredno debela izolacija. Trenutno poteka kar nekaj projektov 
ki iščejo rešitve za izboljšanje že obstoječih sistemov, ali pa razvijajo nove, alternativne 

[22] 

Vodik se lahko uporablja kot pogonsko sredstvo v motorjih z notranjim izgorevanjem, 
gorivnih celicah ter plinskih turbinah. Gorivne celice imajo višji izkoristek pri pretvorbi 
energije kot motorji z notranjim izgorevanjem in se zato pogosto uporabljajo v avtomobilski 
industriji. Po drugi strani pa so motorji na notranjo izgorevanje že dobro vzpostavljena 
tehnologija, ki jo je relativno lahko predelati za delovanje na vodik. Zaradi tega določeni 
proizvajalci avtomobilov razvijajo tudi motorje z notranjim izgorevanjem, ki delujejo na 
vodik. Plinske turbine so večinoma prevelike za uporabo v cestnih vozilih, vendar nekatere 
države (Nemčija ter ZDA) razvijajo manjše enote. Tako bi jih lahko uporabili z drugimi 
alternativnimi tehnologijami v hibridnih vozilih ter izboljšali učinkovitost.  
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načine shranjevanja. Med njih zagotovo spada tudi shranjevanje v obliki kovinskih hidridov. 
Nizka volumska energijska vsebnost ter omejeno število vodikovih črpalk kjer bi lahko 
natakali vodik, je spodbudilo avtomobilske proizvajalce da proučijo še druge možnosti. Kot 
zanimiva se kaže uporaba bolj konvencionalnih, vendar še vedno okolju relativno prijaznih 
goriv (metanol, plin), ki se lahko na samem vozilu predelajo v mešanico plinastega vodika. 
Kljub temu lahko opazimo, da se je vseeno večina avtomobilskih proizvajalcev odločila za 
direktno uporabo vodika. Med načini shranjevanja, je pri proizvajalcih največ v uporabi 
shranjevanje vodika v plinasti obliki ter šele nato v tekoči. 

Za uporabo pri »on-board« reformingu v vozilih na gorivne celice, se kot  primerno gorivo 
kaže metanol. Njegova prednost je predvsem v obratovanju pri nižjih temperaturah. Še bolj 
praktična pa bi bila uporaba bencina ali utekočinjenega naftnega plina, saj že imamo 
obstoječo infrastrukturo.

2.3.1.1 Osebna vozila 

[18] 

Vodik se lahko za  pogon osebnih vozil uporablja tako v motorjih z notranjim izgorevanjem, 
kot tudi v gorivnih celicah. V vozilih ki so namenjena predvsem mestni vožnji, so se gorivne 
celice izkazale za boljšo odločitev. Motorji na vodik z notranjim izgorevanjem pa so se po 
drugo strani izkazali za ustreznejše pri vožnjah na dolge razdalje.[18] 

V nadaljevanju sta na kratko opisani in pojasnjeni obe vrsti pogonov. 

GORIVNE CELICE 

Gorivna celica (GC) je naprava, ki pretvarja kemično energijo goriva direktno v električno 
energijo.  Pretvorba poteka preko procesa, ki je v osnovi obraten procesu elektrolize. Energija 
se sprosti, ko gorivo (vodik) reagira s kisikom v zraku. Poteče elektrokemična reakcija, kot 
stranska produkta pa tako nastaneta samo voda in toplota.  

Med vsemi tipi gorivnih celic najpogosteje srečamo PEM gorivne celice (Proton Exchange 
Membrane Fuel Cell). Razlog je verjetno v tem, da jih je relativno enostavno narediti in so 
zato tudi najpogosteje uporabljene za različne namene. Te nizkotemperaturne celice delujejo 
pri temperaturah med 4 in 90 °C ter tlaku med 3 in 5 bari. Gorivo predstavlja čist vodik 
oksidant pa kisik ali zrak. Celica deluje le, če membrana vsebuje dovolj vode, ki ji zagotavlja 
protonsko prevodnost. Osnovna enota gorivne celice je sestavljena iz pozitivne elektrode 
(katode) in negativne elektrode (anode), med katerima je umeščen ionski prevodnik 
(elektrolit). Plinsko-difuzijski elektrodi sta običajno sestavljeni iz difuzijskega sloja in iz 
katalitskega sloja. Difuzijski sloj je tanek porozni material (blago iz ogljikovih vlaken ali 
ogljikov papir), ki zagotavlja enakomerno porazdelitev plinskih reaktantov (vodika ali kisika) 
po površini katalitskega sloja elektrode. Ta je sestavljen iz mikro-poroznega sloja, v katerem 
je glavna komponenta katalizator, močno dispergirana kovina na nosilcu (običajno Pt na 
aktivnem oglju). Zgradba in delovanje PEM gorivne celice sta prikazana na sliki 9.[38] 
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Slika 9: PEM gorivna celica[30] 

 
Če imamo osebno vozilo na gorivne celice, ki ga poganja čisti vodik, lahko doseže 83% 
izkoristek (teoretično), kar pomeni da lahko v električno energijo spremeni 83% energije 
vodika. Še vedno pa je potrebno električno energijo spremeniti v mehansko. To dosežemo z 
uporabo elektromotorja in inverterja. Slednja imata nekako skupen izkoristek okoli 80%. 
Skupaj lahko dosežemo torej nekako 66% izkoristek. Honda FCX koncept ima 60% izkoristek 
energije.[24] 

Slika 10 prikazuje preprosto vozilo na gorivne celice. Gorivne celice iz vodika proizvajajo 
električno energijo, ki poganja elektromotor.  

 

Slika 10: Pogonski sistem vozila na gorivne celice[18] 
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Primer vozila na gorivne celice: 

Primer vozila na gorivne celice je Nissan X-Trail Fuel Cell Vehicle (slika 11). X-Trail FCV je 
visoko-tlačno vodikovo vozilo, ki zagotavlja čisto energijo, brez neželenih ter zdravju 
škodljivih emisij. Med seboj združuje elemente različnih tehnologij. Tako so uspeli združiti 
tehnologijo s področja električnih vozil (EV), hibridnih električnih vozil (HEV) ter 
tehnologijo vozil na stisnjen zemeljski plin (CNGV). Vozilo je opremljeno z kompaktno 
visoko-zmogljivostno liti-železno baterijo. 

 

 

Slika 11: Nissan X-Trail Fuel Cell Vehicle[18] 

 

V jedru X-Trail FCV je Nissanov ekskluziven Tako imenovan »Super Motor«. Pri običajnih 
motorjih je rotor opremljen s trajnimi magneti, ki se vrtijo okoli elektromagnetov (stator) ter 
tako proizvaja moč preko ene gredi. Motor vključuje novo tehniko napajanja elektromagnetov 
ter ima dva rotorja nameščena tako na notranji kot tudi na zunanji strani statorja, kar omogoča 
dovajanje moči preko dveh gredi.  

Motor lahko doseže večje izboljšave kompaktnosti in učinkovitosti, v primerjavi z uporabo 
dveh motorjev. Poleg tega se nadzoruje moč vsake gredi posebej, kar omogoča neodvisno 
vožnjo levo in desno, poveča dinamične zmogljivosti in stabilnost. Motor vključuje tudi 
dvojno funkcijo tako motorja, kot tudi generatorja. Lahko je vgrajen v vrsto različnih 
sistemov, vključno z vozili na gorivne celice ter hibridna vozila, ki lahko izkoriščajo njegovo 
generatorsko funkcijo. 

Visoko zmogljive litij-ionske baterije uporabljajo večplastno litij-ionsko celic, namesto 
konvencionalne z cilindrično obliko. Uporaba večplastne celice v avtomobilskem  
akumulatorju zahteva tudi večje terminale. Prav tako predstavlja velik problem tesnjenje 
celice zaradi plina, ki nastaja pri ponavljajočem se krogu polnjenja in praznjenja.

Vsi motorji z notranjim zgorevanjem temeljijo na eksotermnem kemijskem procesu 
zgorevanja. Reakcija zgorevanja mešanice goriva in kisika poteče znotraj motorja. Motor 
pretvarja pri zgorevanju nastajajočo toplotno energijo v mehansko delo. Vodikovi motorji na 
notranjo zgorevanje (MNZ) so zasnovani na klasičnih MNZ, ki pa so predelani do te mere, da 

[18]  

MOTORJI Z NOTRANJIM ZGOREVANJEM 
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omogočajo uporabo vodika. Vodikovi motorji na notranjo izgorevanje so zagotovo 
pomemben člen vodikove ekonomije. Ena izmed glavnih prednosti vodikovih MNZ je njihova 
zmožnost delovanja tako na vodik, kot tudi na konvencionalna goriva. Delujejo lahko na 
utekočinjen ali pa stisnjen plinast vodik. Med ostalimi prednostmi je tudi dobro delovanje pri 
vseh vremenskih pogojih, ne zahtevajo predgretja, ni problemov z hladnim zagonom (tudi pri 
temperaturah pod lediščem) ter so izredno učinkoviti, tudi do 25% bolj kot konvencionalni 
MNZ.[44] 

Ker je število bencinskih črpalk kje bi lahko polnili vozila na vodik še vedno zelo nizko, je 
vodikov motor na notranje izgorevanje, ki lahko deluje tudi na konvencionalna goriva, 
trenutno zelo perspektivna rešitev. Vsekakor bo potrebno še dodobra raziskati varnostni vidik 
uporabe vodikovih tehnologij, preden bodo lahko ta vozila namenjena množični uporabi.[12] 

 

 

Slika 12: Vodikov motor z notranjim zgorevanjem[12] 

 

Primer vozila z vodikovim MNZ: 

Medtem ko pri Nissanu razvijajo pogon na gorivne celice, pa so se pri BMW-ju odločili svoj 
razvoj usmeriti v vodikove motorje z notranjim zgorevanjem. Po mnenju BMW-ja ponuja 
razvoj že obstoječe tehnologije motorjev na notranjo zgorevanje veliko večjo moč in 
učinkovitost kot gorivne celice. Zaradi tega so razvili model 750 h, ki je shematsko 
predstavljen na sliki 13.  
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Slika 13: Shema vozila BMW 750 h

Pri vozilih na gorivne celice so to sigurno znižanje stroškov z zmanjševanjem potreb po 
katalizatorju, razvoj materialov v smeri visoko temperaturnih membran, podaljšane 
maksimalne razdalje ki jo lahko prevozi vozilo z enim tankom, optimizacijo skladiščnega 

[18] 

 

750 h poganja 5,4-litrski V12 motor na notranjo zgorevanje, ki lahko deluje tako na vodik kot 
tudi na neosvinčen bencin. V primeru da ga poganja utekočinjen vodik, lahko 750 h proizvede 
150KW/200hp in doseže najvišjo končno hitrost 215 km/h. Najdaljša razdalja ki jo lahko 
prevozi z enim tankom je 300km (pri vodiku) ter 640 km pri klasičnem polnem tanku. Torej 
750 h lahko skupaj prevozi kar 960 km. Pomožna napajalna enota (APU Auxiliary Power 
Unit) pokriva potrebe 750 h-ja po električni energiji. Deluje na 5kW gorivni celici z 
polimerno elektrolitsko membrano (PEM), ki je zahvaljujoč direktnemu dotoku vodika iz 
rezervoarja neodvisna od motorja. To pomeni da lahko naprave, kot je na primer klimatska 
naprava, delujejo tudi ko je motor ugasnjen. To pri mestni vožnji prihrani kar 3,78l plina na 
280 km. 

Pri »on board« reformingu vodika iz ogljikovodikov, se zaradi zahtevne in kompleksne 
opreme, ki je potrebna za proizvajanje vodika na samem vozilu, poveča tudi kompleksnost 
celotnega sistema, kar predstavlja dodatno oviro. 

Tehnična zrelost obeh sistemov, tako gorivnih celic kot tudi motorjev z notranjim 
izgorevanjem, je kot ocenjujejo proizvajalci na zadovoljivem nivoju. Z vedno več vozili na 
cestah, pa bo posledično tudi vedno več praktičnih rezultatov. Kljub temu pa tehnični in 
ekonomski izzivi še vedno ostajajo.  
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sistema, nadaljnji razvoj tehnologije »onboard« reforminga, izboljšave delovanja hladnega 
zagona ter povečanje zanesljivosti/življenjske dobe.  

Pri motorjih na notranje izgorevanje pa bo potrebno izboljšati sisteme za vbrizg goriva, z 
uporabo hladilne energije tekočega vodika ter delovanje motorjev, ki jih poganja izključno 
vodik (hydrogen-mono-fuel ).[18] 

Kar se tiče stališča varnosti je potrebno vedeti, da se že same lastnosti vodika razlikujejo od 
običajnih (bencina in diesla) in je potrebno zato z njim ravnati nekoliko drugače. Vodik je 
izredno lahek in se zato tudi hitro dviga. Gori brez dima, z vročim plamenom usmerjenim 
vertikalno. Nizka vžigna temperatura, široko območje vnetljivosti mešanice vodika in zraka, 
pa sta še dodaten razlog, da vozila na vodik obravnavamo drugače kot običajna. To seveda ne 
pomeni, da lahko posplošeno rečemo, da je vodik veliko nevarnejši od ostalih goriv. Ima pa 
drugačne lastnosti in zato zahteva drugačno ravnanje. V nekaterih primerih je vodik lahko 
celo varnejši od ostalih goriv. Puščanje vodika je eden izmed osnovnih pogojev za nastanek 
nezgode. Če preprečimo puščanje vodika, ni več mogoč nastanek zmesi vodika z zrakom ter 
posledično tudi ni nevarnosti za nastanek požara, eksplozije ali zadušitev. Drugi nevarni 
dejavnik pa je nizka temperatura pri kateri je potrebno hraniti tekoči vodik. To povzroča 
številne nevarnosti kot so ozebline ali kondenzacija kisika.

2.3.1.2 Avtobusi 

[22, 1] 

Trg z mestnimi avtobusi je med prioritetnimi zlasti zaradi naslednjih razlogov: 

• Kratke dnevne prevožene razdalje (relativno preprost sistem shranjevanja vodika pod 
visokim tlakom, nekje med 20-35 MPa); 

• Delovanje v skupinah in centralizirana oskrba z gorivom, zagotavljajo nizke stroške 
naložb ter enostavno dostopnost goriva; 

• Zmanjšanje lokalnih emisij (zmanjšanje onesnaževanja, hrupa) ima velik vpliv na 
notranji mestni promet (centri); 

• Dobra javna prepoznavnost. 

Ti argumenti spodbujajo uporabo vodika ter gorivnih celic v mestnih avtobusih, kljub 
visokemu potencialu konvencionalnih diesel-skih motorjev. Po Evropi je bilo Izdelanih ter 
preizkušenih že kar nekaj prototipov avtobusov tako z motorji z notranjim zgorevanjem kot 
tudi na gorivne celice. V Evropskem demonstracijskem projektu imenovanim CUTE (Clean 
Urban Transport for Europe), se kar 30 avtobusov na vodikove GC, poizkusno uporablja v kar 
9 Evropskih mestih. 
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Na sliki 14 je prikazan avtobus na gorivne celice Merzedes Benz Citaro,  kakršne uporabljajo 
v projektu CUTE.  

 

 

Slika 14: Shema avtobusa na GC, Merzedes Benz Citaro

• Izboljšana varnost v primeru nesreč v prometu (v prometnih nezgodah pride redko do 
poškodb strehe); 

[18] 

 

Za shranjevanje vodika na CUTE avtobusih so uporabili novo generacijo posod (tankov)  za 
shranjevanje, ki delujejo pri tlaku 350 barov. Nabrane izkušnje z visoko tlačnimi 
shranjevalnimi moduli, ki so bile pridobljene pri načrtovanju avtobusov na zemeljski plin, so 
veliko pripomogle k izdelavi avtobusov na vodik. Shranjevalni modul sestoji iz 9 jeklenk, 
vsaka ima 205 litrov volumna. Aluminijeve podložene cisterne z omotom iz ogljikovih 
vlaken, lahko shranijo 44 kg vodika pri nominalnem tlaku 350 bar. Takšna količina 
shranjenega vodika zadošča za običajno dnevno vožnjo avtobusa mestnega prometa. 

Vodikove komponente so nameščene na streho vozila, kar ima kar nekaj prednosti tudi s 
stališča varnosti: 

• Zmanjša se možnost vdora vodika v potniški predel; 

• Lahek dostop do komponent (v primeru okvar). 

Blok gorivnih celic pretvarja kemično energijo iz vodika v električno, ki se uporabi za pogon 
vozila. Enosmerni tok pridobljen iz GC je reguliran z električnim inverterjem, ki ustvarja 
izmenični tok za pogon osrednjega motorja. Motor je zasnovan za maksimalno moč 205 kW, 
kar daje avtobusu na GC podobne vozne lastnosti kot diselskemu. Vse ostale komponente 
potrebne za delovanje avtobusa se prav tako poganjajo s tem osrednjim motorjem. 

Po ocenah strokovnjakov je vodikova tehnologija za uporabo v avtobusih že dovolj razvita, 
kar se kaže tudi v uspešnih terenskih testiranjih. Vendar p se takojšne množične uporabe, 
predvsem zaradi visokih stroškov ne pričakuje.[18]   
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2.3.2 Stacionarna 
Vodikove tehnologije pa niso uporabne le v transportu, pač pa tudi v stacionarne namene. 
Terenska testiranja ki so jih izvedli v številnih državah, med drugim tudi v Nemčiji in na 
Norveškem, so pokazala da so vodikove tehnologije lahko uporabne tudi v gospodinjstvih, za 
oskrbo z električno in toplotno energijo. Medtem ko so v transportnih sistemih bolj primerne 
za uporabo PEM celice, ki delujejo pri nizkih temperaturah ter imajo kratek zagonski čas, se v 
stacionarnih sistemih bolje obnese visokotemperaturni tip gorivnih celic SOFC (solid-oxide 
fuel cell). Te delujejo pri temperaturah okoli 700 do 900 °C, so manj občutljive na nečistoče v 
vodiku ter so sposobne notranje predelave zemeljskega plina in ostalih goriv. Visoka delovna 
temperatura je pri stacionarnih sistemih prednost in omogoča lažjo uporabo odpadne toplotne 
energije. Gorivne celice (SOFC) se lahko uporabijo ne samo za zagotavljanje električne 
energije, pač pa lahko delujejo tudi v tako imenovanem obratnem stanju, tako da s pomočjo 
elektrolize proizvajajo vodik. Ta fleksibilnost bo pomembna predvsem za decentralizacijo 
dobave električne energije. V obdobjih velikih zahtev po električni energiji bi delovala kot 
»elektrarna«, v obdobjih presežene proizvodnje električne energije pa kot »porabnik«. Takšen 
način bi bil uporaben v sistemih vetrne energije. Prav tako bi bilo mogoče vzpostaviti zasebne 
vodikove polnilne postaje, ki bi omogočale polnjenje osebnega vozila preko noči. 

Iz ekonomskih razlogov v bližnji prihodnosti še ni mogoče pričakovati postavitve 
infrastrukture za dobavo vodika v večjem obsegu. Dokler ne bo razvita ustrezna infrastruktura 
za distribucijo vodika, bodo gorivne celice za industrijsko in zasebno uporabo večinoma 
delovale na vodik proizveden iz zemeljskega plina, utekočinjenega naftnega plina, ali 
metanola. 

Stacionarne sisteme lahko razdelimo v dve skupini: 

• Industrijske sisteme (>= 50 kWel

• Manjše (<= 5 kW

) električne energije; 

el) ter večje (< 250 kWel

Večina potrebne tehnologije (elektroliti, gorivne celice, instrumentacija, shranjevalniki, 
kompresorji) je že dostopne za komercialno uporabo. Čeprav obstaja veliko vodikovih 
tehnologij kot so recimo plinske turbine, ali pa motorji na notranjo izgorevanje, imajo gorivne 
celice še vedno največji potencial za široko uporabo v stacionarnih vodikovih sistemih. 
Njihov glavni adut je zagotovo visok izkoristek ter številne ostale strukturne prednosti. Kljub 
temu pa je prihodnost uporabe vodika v stacionarnih sistemih še vedno odvisna od 
infrastrukture. Na dolgi rok se pričakuje, da se bo po letu 2020, razvila potrebna infrastruktura 
za vodikove stacionarne sisteme. Uspeh tega bo odvisen od številnih faktorjev, med drugim 
tudi od stopnje decentralizacije na stacionarnih energijskih trgih, povpraševanju po energiji, 
ter od uspeha konkurenčnih tehnologij.

) gospodinjske sisteme električne energije. 

[18] 
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2.3.3 Prenosna 
Prenosni sistemi so majhne mobilne enote za proizvodnjo električne energije. Termin 
»prenosni« sistemi zajema tako baterijske sisteme (mikro gorivne celice, z močjo pod 500 W), 
kot tudi manjše mobilne ali daljinske sisteme za oskrbo z električno energijo (prenosne 
generatorje z močjo nad 500 W ter do 5 kW). 

Vrste gorivnih celic, ki so primerne za uporabo v prenosnih napravah:

• Gorivne celice (PEMFC) proton exchange membrane fuel cells, ki uporabljajo čisti 
vodik (H

[18] 

2

• Gorivne celice PEMFC ki delujejo na z vodikom bogat plin, pridobljen z reformingom 
ogljikovodikov ali alkohola. (Ref-PEMFC); 

-PMEFC); 

• Gorivne celice ki delujejo neposredno na metanol (DMFC); 
• Visokotemperaturne gorivne celice SOFC (solid oxide fuel cells) ter MCFC (molten 

carbonate fuel cells), ki delujejo neposredno na ogljikovodike. 

2.3.3.1 Mikro gorivne celice 

Glavni trg za prenosne baterije ki temeljijo na tehnologiji gorivnih celic so mobilni telefoni, 
osebni digitalni organizatorji (PDAs), prenosni računalniki, kamere, zdravstvena oprema, 
vojaške ter druge prenosne elektronske naprave. V primerjavi z baterijami, lahko gorivne 
celice dovajajo veliko več energije na enoto volumna ali teže ter omogoča vzdrževanje 
energije s preprosto zamenjavo gorivnega vložka. Kljub tem prednostim pa imajo nižje 
izhodne napetosti ter se počasneje odzovejo na prehode. 

DMFC so najpogosteje uporabljene za manjše enote ali naprave v integriranih  sistemih. 
Uporabljajo tekoče gorivo z visoko energijsko gostoto, ki je lahko dobavljivo. Gorivne celice 
(PEMFC) ki se uporabljajo za prenosne generatorje se ne kaj preveč razlikujejo od večjih 
gorivnih celic (PEMFC), uporabljenih v stacionarnih ali transportnih sistemih. Vendar morajo 
biti PEMFC, ki so integrirane v manjše elektronske naprave, zaradi svoje majhnosti posebej 
zasnovane.  

Gorivne celice za prenosne naprave imajo to prednost, da je cena na kW veliko manj 
pomembna (ni ovira za uveljavitev na trgu) kot pa pri stacionarnih in transportnih napravah. 
Običajno se zahteva le, da imajo relativno kratko življenjsko dobo, nekje okoli 2000 ur. 
Gorivne celice ne ustvarjajo novih prenosnih naprav, lahko pa izboljšajo praktično uporabnost 
že obstoječih. Kot nadomestek za baterije, lahko na primer gorivna celica poveča delovni čas 
elektronske opreme. Na sliki 15 je prikazana uporaba mikro gorivne celice v prenosnem 
računalniku.[18] 
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Slika 15: Primer uporabe H2-PEMFC sistema v prenosnem računalniku

2.3.3.2 Prenosni generatorji 

[18] 

 

Za gorivne celice do 5 kW, predstavljajo glavni trg prenosni generatorji, neprekinjena 
napajanja (UPS), pomožne napajalne enote, električna orodja, lahka vozila kot so električni 
vozički, kosilnice ter cestna oprema. V primerjavi z konvencionalnimi generatorji z MNZ, 
prenosni generatorji na gorivne celice nudijo veliko nižji nivo hrupa in izpušnih emisij. 
Potrebno pa bo razrešiti probleme, povezane z zanesljivostjo ter življenjsko dobo.

2.4 Shranjevanje vodika 

[18] 

 

Shranjevanje vodika je izziv, ki zadeva tako proizvodnjo, distribucijo, kot tudi končno 
uporabo vodikovih tehnologij. Predstavlja enega izmed ključnih dejavnikov v razvoju 
vodikovih tehnologij. Sistemi za shranjevanje vodika se bodo uporabljali tako v stacionarnih, 
transportnih ter tudi v prenosnih napravah. Izredno pomembno pa je tudi iz vidika varnosti. 
Če bomo razvili sisteme za shranjevanje, ki bodo sposobni učinkovitega zadrževanja vodika, 
bomo posledično vplivali tudi na višji nivo varnosti, saj se bo s tem zmanjšala tudi možnost za 
nastanek nevarne, nenadzorovane mešanice vodika in kisika. 

Obstaja kar nekaj različnih načinov shranjevanja vodika: v plinastem stanju, v tekočem stanju, 
v »trdnem stanju« ter v drugih novih medijih. Slika 16 prikazuje volumen 4 kg vodika 
shranjenega na različne načine.[18] 

 

Slika 16: Volumen 4 kg vodika shranjenega na različne načine[18] 
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2.4.1 Shranjevanje plinastega vodika  
Shranjevanje vodika v obliki stisnjenega plina (compressed gaseous hydrogen CGH2) se 
uporablja tako pri stacionarnih kot tudi transportnih napravah. 

Primer shranjevalnih sistemov za stacionarno uporabo so konvencionalne 50-litrske jeklenke 
zvezane v snop. Termin konvencionalen se nanaša na dejstvo, da so te jeklenke izpopolnjena 
in že dokazana tehnologija, ki temelji na večinoma jekleni strukturi ter prenaša tlake tudi do 
230 barov. Ti sistemi se večinoma uporabljajo v industrijskih kemičnih/metalurških obratih 
ter distribucijskih centrih, kot so bencinske postaje, polnilna središča jeklenk, v obratih za 
proizvodnjo vodika povezanih z obalnimi vetrnimi parki ali stacionarnimi električnimi 
napravami. 

Kot je navedeno v strateškem raziskovalnem programu Evropske tehnološke platforme za 
razvoj vodika in gorivnih celic, bodo podzemna ter podvodna skladišča izredno pomembna 
pri usklajevanju vodikove proizvodnje, porabe ter zagotavljanju energetske zanesljivosti. V 
povezavi z mobilnimi sistemi, se shranjevanje pod visokim tlakom (CGH2)  aktivno raziskuje 
in razvija že od zgodnjih devetdesetih let. Ideja o pogonu vozil na vodik je gnala razvoj lahkih 
ter izjemno odpornih rezervoarjev, narejenih iz kompozitnih materialov, ki omogočajo 
shranjevanje plina tudi do 700 barov. Kot prikazuje slika 17, lahko rezervoarje CGH2 

razvrstimo v štiri skupine. 

 

 

Slika 17: štirje različni tipi CGH2 rezervoarjev

V vozilih so uporabljeni rezervoarji tipa III ter tipa IV. Cilji strateškega raziskovalnega 
programa so vozila, ki lahko z enim tankom prevozijo razdaljo od 500 do 600 km, s 5 kg 

[18] 
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rezervoarjem pri tlaku 700 barov, s temperaturo dobave H2 med -40°C in +85°C ter 
življenjsko dobo vsaj 1500 ciklov. Rezervoarji v vozilih so opremljeni z raznimi varnostnimi 
in merilnimi sistemi, ki skrbijo za pravilno ter varno delovanje.

2.4.2 Shranjevanje tekočega vodika 

[18] 

 

Vodik ima v tekočem stanju ima znatno višjo energijsko gostoto kot v plinastem, zaradi česar 
je bolj primeren za shranjevanje. 

Ta tehnologija shranjevanja vodika je precej učinkovita, vendar ima tudi nekaj 
pomanjkljivosti. Med glavnimi je zagotovo velika energija potrebna za utekočinjenje plina ter 
natančen nadzor, potreben za vzdrževanje stabilnosti temperature rezervoarja. S tem se 
izognemo tveganju za nastanek nadtlaka. Potrebna pa je tudi kriogenska posoda. Problem 
predstavlja tudi izguba vodika zaradi izhlapevanja iz rezervoarja. 

Kriogenske posode ki se uporabljajo za shranjevanje tekočega vodika v vozilih, se imenujejo 
tudi kriostati (cryostats). To so kovinske posode z dvojnimi stenami, ki so lahko napolnjene z 
izolacijskim materialom, ali pa je v njih vakuum. Vodik se utekočini pri temperaturi -253°C. 
Postopek utekočinjanja je zahteven in zahteva veliko mero varnosti.

2.4.3 Shranjevanje vodika v kovinskih hidridih 

[18] 

 

Vodik je mogoče shranjevati v trdnem stanju, z uporabo kovinskih hidridov. Kovinski hidridi 
so kemične spojine vodika in drugih materialov kot je magnezij, nikelj, baker, železo ali titan. 
Vodik se lahko veže v več kot 80 kovinskih spojin ter tako tvori šibko privlačnost, ki 
omogoča shranjevanje vodika dokler te spojine ne segrevamo. Poznamo nizkotemperaturne (< 
150°C) ter visokotemperaturne (300°C) sisteme kovinskih hidridov.  

Vodik shranjen v obliki hidridov ima večjo gostoto kot če je shranjen s stiskanjem. Vseeno pa 
tudi hidridi shranijo le malo energije glede na težo. Z vidika varnosti imajo hidridi veliko 
prednost, saj je za sprostitev vodika potrebna toplota. Ta metoda zmanjšuje nevarnost 
puščanja vodika, ki se lahko pojavi pri stisnjenem ali utekočinjenem H2

Ko molekula vodika iz plinastega vodika pride v stik z površino materiala kovinskega hidrida, 
se disociira v atom ter se 

. Spet pa se po drugi 
strani, zaradi možnosti spontanih reakcij kovinskih hidridov ob izpostavljenosti zraku ali vodi, 
odpirajo nova vprašanja o njihovi varnosti. 

Kovinske hidride se kot intermetalne spojine, proizvaja na zelo podoben način kot druge 
kovinske zlitine. Imajo pa eno pomembno razliko. Ko so kovinski hidridi izpostavljeni vodiku 
pri določenem tlaku in temperaturi, absorbirajo velike količine plina ter tvorijo kovinsko 
hidridne spojine. 

distribuira strnjeno skozi kovinsko rešetko. Kovinski hidrid 
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dobesedno ujame vodik v zlitino, podobno kot goba absorbira vodo. Ko začnemo dovajati 
toploto, se sprošča plin.  

Proces absorpcije vodika v kovinske hidride poteka pod določenim tlakom. Nastajajo 
kovinski hidridi, ki omogočajo absorpcijo vodika v material. Pri tem se hkrati sprošča tudi 
toplota. Ravno obratno pa se pri procesu desorpcije vodik iz materiala sprošča, ko mu 
dovajamo toploto. Hidridi lahko oddajajo vodik pri približno enakem tlaku kot je potreben za 
shranjevanje. Glavna prednost shranjevanja vodika v kovinskih hidridih je njihova sposobnost 
tako sprejemanja, kot tudi oddajanja enake količine vodika. 

Da bi izboljšali učinkovitost sistemov za shranjevanje v kovinskih hidridih, morajo 
raziskovalci najti način kako povečati razmerje vodika v hidridih ter hkrati ohraniti 
reverzibilnost reakcije znotraj razumnih meja (temperature in tlaka). Veliko zlitin tvori 
hidride z kar 9% vodika, vendar se bo ta sprostil šele pri izredno visokih temperaturah.   

Danes se v praksi uporablja le ena vrsta kovinskih hidridov. To so konvencionalni, 
nizkotemperaturni hidridi. Razvijajo pa se še druge vrste kot na primer visokotemperaturni 
magnezijevi hidridi ter srednje temperaturni Alanati.  

Nizkotemperaturni hidridi sproščajo vodik pri približno sobni temperaturi ter tlaku. Njihova 
zmožnost shranjevanja vodika je nekje med 1,5 ter 1,8 masnih %. Visokotemperaturni 
kovinski hidridi temeljijo predvsem na Mg. Ti materiali potrebujejo za sprostitev vodika 
temperaturo nad 230°C (260-280°C). Teoretično so zmožni shraniti okoli 7 masnih %. 
Srednje temperaturni Alanati (NaAlH4 ali LiAlH4), ki se trenutno še preučujejo, pa s seboj 
nosijo visoka pričakovanja. Pri samo 130°C so zmožni shraniti okoli 4,5 do 5,0 masnih %. 
Kljub temu pa se zaradi njihove reaktivnosti z zrakom ali vodo, postavljajo vprašanja o 
njihovi varnosti.

2.4.4 Shranjevanje vodika v poroznih strukturah 

[18] 

 

Shranjevanje vodika v poroznih materialih ima v primerjavi z shranjevanjem v plinasti in 
tekoči obliki kar nekaj prednosti. Omogoča shranjevanje pri nižjih tlakih, oblikovno 
fleksibilnost, dobro volumetrično shranjevalno učinkovitost  ter izboljšano varnost. Kljub 
temu pa tehnologija še ni dozorela. Prav tako še ni neposredne rešitve problema teže in 
stroškov ter težav povezanih z upravljanjem toplote. Materiali ki omogočajo takšno 
shranjevanje so:

• Ogljikovi materiali, nanocevke, nanovlakna, aktivni ogljik, aktivna vlakna, ogljikovi 
prahovi; 

[18] 

• Polimeri, zeoliti, silikati, porozni silicij. 
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2.4.5 Shranjevanje v drugih medijih 
Poleg že prej omenjenih načinov shranjevanja vodika, pa strokovnjaki razvijajo še druge 
metode, ki bi naj omogočile učinkovitejše, cenejše ter tudi bolj varno shranjevanje vodika. To 
so steklene mikrokrogljice, hidridni mulji, Bornitridne nanocevke, razsuti amorfni materiali, 
hidrogeniran amorfni ogljik, kemični shranjevalni mediji (bor hidridi, amini, metanol, 
amoniak itd).

2.5 Transport in distribucija  

[18] 

 

Če želimo da bo vodik kot gorivo v prihodnost prevzel pomembno vlogo, bo potrebno najprej 
poskrbeti za njegov transport in distribucijo. Na dolgi rok bi bila najbolj primerna ter varna 
rešitev vodikov cevovod, ki že kar nekaj let uspešno deluje v Nemčiji, Franciji, državah 
Beneluxa ter Ameriki. To bi zahtevalo vzpostavitev velikega Evropskega omrežja, kar pa 
predstavlja velik strošek in zato v bližnji prihodnosti verjetno ni realno pričakovati njegove 
izgradnje. 

Poleg vodikovega cevovoda, se lahko vodik transportira tudi v stisnjenji plinasti ali 
utekočinjeni obliki, s pomočjo ladij, vlakov ter cestnih cistern. To predstavlja tudi 
najverjetnejšo kratkoročno rešitev. Pojavi pa se problem nizke energijske gostote vodika, kar 
naredi transport in distribucijo neučinkovito in drago. Zaradi tega bi bilo bolje vodik prevažati 
pod kriogenskimi pogoji, ali pa pod zelo visokimi tlaki. Trenutno se uporablja pritisk okoli 
200 barov, ki pa ga je mogoče povišati. Vodik pa bi lahko transportirali tudi z vezanjem v 
drug medij. Eden izmed takšnih načinov je prenašanje vodika v amonijaku ali metanolu. 
Drugi način je prenos s pomočjo kovinskih ter tekočih hidridov. Te metode veljajo tudi za 
varnejše. Vendar pa visok tlak pri shranjevanju ni edini dejavnik ki predstavlja tveganje za 
varnost. Kovinski hidridi so na primer veliko bolj občutljivi na toploto ter poškodbe kot vodik 
v plinastem stanju. 

Tako kot pri zemeljskem plinu, bo tudi tukaj v primeru centralizirane proizvodnje in 
distribucije, potrebno vzpostaviti centralne sisteme za shranjevanje vodika. Te bi lahko 
postavili v določenih geoloških podzemnih formacijah (jamah) ali pa v posebej za to zgrajenih 
skladiščih, z uporabo tlaka, kriogenskih pogojev ali drugih oblik shranjevanja. S tem bi (z 
izjemo cevovoda) bilo potrebno veliko število nakladanj in razkladanj iz ladij v skladišča ter 
iz skladišč v cestne cisterne itd., ki pa z vidika varnosti veljajo za kritična. 

Druga možnost pa je decentralizirana produkcija vodika, bodi si z elektrolizo vode ali pa z 
lokalnim pretvarjanjem zemeljskega plina. V ta namen bi lahko uporabili tako lokalne, kot 
tudi oddaljene vire električne energije oziroma zemeljskega plina. V obeh primerih pa 
transport vodika na dolge razdalje ne bi bil več potreben.[18] 
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3 VARNOST VODIKOVIH TEHNOLOGIJ 

3.1 Nezgode povezane z vodikom 
Pri uvajanju vodikovih tehnologij v širšo uporabo je javno mnenje izrednega pomena. Če 
želimo da bodo ljudje sprejeli vodik kot čisto, varno ter okolju prijazno gorivo, ga je potrebno 
kot takšnega tudi predstaviti. Ustvarjanje dobre javne podobe je eden izmed glavnih 
dejavnikov pri uvajanju vodikovih tehnologij. Na tem področju bo potrebno še posebej veliko 
dela, saj je na trenutno javno mnenje o vodiku zelo slabo. Večino ljudi ga namreč povezuje z 
vodikovimi nezgodami, ki pa se v večini primerov niso zgodile zaradi vodika samega, pač pa 
zaradi ostalih dejavnikov. Vodik ni veliko nevarnejši od ostalih goriv, ima pa drugačne 
lastnosti, zaradi katerih zahteva nekoliko drugačno ravnanje. V nadaljevanju so opisane 
nekatere najbolj znane nezgode povezanih z vodikom ter pojasnjeni  njihovi vzroki. 

 

3.1.1 Strmoglavljenje Hindenburga 
Ena izmed najbolj poznanih nezgod povezanih z vodikom je zagotovo strmoglavljenje 
zrakoplova Hindenburg (slika 18). Nezgoda se je zgodila leta 1937 v mestu Lakeside v ZDA. 
Umrlo je kar 36 potnikov in članov posadke. Nesreča se je zgodila, ko se je razkošen cepelin, 
ki so ga poimenovali po Paulu von Hindenburgu, po potniškem poletu čez Atlantik tik pred 
pristankom v bazi ameriške mornarice Lakeside v zvezni državi New Jersey vnel in 
strmoglavil.

 

[40] 

 
Slika 18: Zrakoplov Hindenburg[40] 

 

O vzroku za vžig in strmoglavljenje zrakoplova je nastalo več teorij. Med najverjetnejšimi so 
bile teorija vžiga s statično elektriko, odpoved motorja, strela, uhajanje vodika, itd. Skrivnost 
strmoglavljenja so razrešili leta 1997 s pomočjo najnovejših Nasinih preiskovalnih metod. 
Študija je ugotovila, da eksplozija ni bila povzročena zaradi vodika, temveč najverjetneje 
zaradi vremensko pogojene sprostitve statične elektrike. Ta naj bi vžgala barvni premaz 
zunanje prevleke, katerega glavni sestavni del se uporablja kot raketno gorivo.

 

[31] 
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3.1.2 Druge vodikove nezgode  
Ostale vodikove nezgode, pa medijsko niso bile tako odmevne kot strmoglavljenje 
Hindenburga. Kljub temu pa se lahko iz njih marsikaj naučimo ter s tem še dodatno 
izboljšamo varnost vodikovih tehnologij.  

Leta 1894 se je v skladišču Pruskih zračnih sil prišlo do nezgode. Brez očitnega vzroka je 
počilo kar 400 od 1000 vodikovih jeklenk. Za vodjo preiskovalne znanstvene skupine ki je 
preiskovala vzroke nezgode je bil postavljen profesor Adolf Martens, znan po svojih 
raziskavah in testiranjih materialov. Raziskava je pokazala da so bile jeklenke narejene iz 
neustreznih materialov. Martens je nato izdelal številne predloge za preprečevanje podobnih 
nesreč. 

Leta 1991 je prišlo do industrijske nezgode v Hanau (okolica Frankfurta). Nekega jutra je brez 
očitnega razloga razneslo 100 m3 rezervoar plinastega vodika, ki je bil pod tlakom 45 barov. 
Nastala škoda je bila ogromna. Vzrok je bil v robovih vzdolž varilnih šivov, ki naj bi 
povzročili povečane napetosti. Kmalu so se pojavile razpoke, ki pa so se zaradi vodika večale 
hitreje kot običajno. Kmalu rezervoar ni mogel več zdržati delovnega pritiska. Zaradi te 
nezgode so pregledali vse podobne rezervoarje po Nemčiji. Revidirali so proizvodna merila 
(zgornje meje za robove). Posodobili so računsko metodo za izračun preostale življenjske 
dobe pod cikličnim stresom. Razvite so bile tudi nove metode za ugotavljanje razpok v 
zgodnjih fazah. Posledično je zaradi te nezgode prišlo do znatnega izboljšanja na področju 
varnosti.

3.2 Vpliv vodika na materiale 

[37] 

 

Vsi materiali se pod določeno obremenitvijo deformirajo. Obremenitev ki jo lahko nek 
material zdrži je pogojena z njegovo duktilnostjo. Duktilnost je sposobnost trajnega 
deformiranja pred zlomom. Večjo deformacijo kot je material sposoben prenesti brez zloma 
zaradi krhkosti, bolj je duktilen. Meri se glede na odstotek raztezka pri zlomu. 

Večina materialov se pod nizkimi obremenitvami obnaša linearno. Material je elastičen če se 
po deformaciji zaradi obremenitve povrne v svoje prvotno stanje (obliko), takoj ko 
obremenitev odstranimo. Elastična deformacija je reverzibilna in vključuje tako spremembe 
oblike kot tudi volumna.

Ko napetost preseže napetost tečenja 

[13] 

3

                                                           
3 V homogenem in izotropnem materialu se prične plastična deformacija, ko napetost preseže napetost tečenja 
(preoblikovalno trdnost). Pri enoosnem napetostnem stanju je to napetost tečenja, ki jo ugotovimo z nateznim 
preskusom. 

 se prične plastična deformacija. Obnašanje ni več 
linearno. Nastopi plastična deformacija pri kateri material po prenehanju delovanja 
obremenitve obdrži spremenjeno obliko. Je ireverzibilna. Spremembe oblike so trajne, 
volumen pa ostaja isti. Plastična deformacija je vedno povezana tudi z elastično, vendar je 
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slednja v primerjavi s plastično zelo majhna. Če napetost še povečujemo, posledično pridemo 
do maksimalne natezne trdnosti, kateri sledi zlom. Vrednosti natezne napetosti pri zlomu 
pravimo zlomna trdnost.[42, 26] 

Duktilni materiali se lahko plastično deformirajo ne da bi se zlomili. Lahko jih ukrivljamo in 
preoblikujemo. V duktilnih materialih se molekulske vezi postopno pretrgajo in nato ponovno 
sestavijo. Ravno nasprotno pa imajo krhki materiali pred zlomom le majhno razteznost. Slabo 
se gnetejo ter preoblikujejo. Pri krhkih materialih se ob določeni obremenitvi vse molekulske 
vezi pretrgajo hkrati. Krhki materiali ne kažejo večjih trajnih deformacij. Ko jih izpostavimo 
zadostni natezni obremenitvi nenadoma popustijo. Na sliki 19 je prikazan potek krhkosti in 
duktilnosti.[42, 47] 

 

 

Slika 19: Prikaz poteka krhkosti in duktilnosti[13] 

 

Vodik vpliva na material na dva glavna načina:

• Kadar je vodik skladiščen pri nizkih temperaturah v tekoči obliki, ima lahko indirekten 
vpliv imenovan »hladna krhkost«. Ta učinek ni specifičen samo za vodik. Lahko se 
pojavi pri vseh kriogenskih plinih, pri katerih je delovna temperatura pod duktilno-
krhkostno temperaturo prehoda. Kriogenske temperature lahko vplivajo na strukturne 
materiale. Z nižanjem temperature se manjša tudi žilavost. Ta pojav je značilen za 
rezervoarje tekočega vodika ter ostalo pripadajočo opremo, ki se uporablja pri nizkih 
temperaturah. 

[13] 

Kovine ki se uspešno uporabljajo pri nizkih temperaturah so: aluminij in aluminijeve 
zlitine, baker in njegove zlitine, nikelj in nekatere njegove zlitine ter tudi stabilna 
avstenitna nerjavna jekla. 
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• Vodik lahko ima lahko tudi neposreden vpliv na material, tako da degradira njegove 
mehanske lastnosti. Ta učinek se imenuje »vodikova krhkost« in je značilen samo za 
vodik ter nekatere druge hidrogenirane pline.  

 

3.2.1 Povzročanje krhkosti 
Dokazano je da vodik vpliva na fizikalne lastnosti materialov ter njihovo obnašanje. Vodik 
lahko zmanjša mehanska lastnosti kovinskih materialov in tako posledično povzroči okvare. 

Vodikovo povzročanje krhkosti vpliva na tri glavna področja: 

• Proizvodnjo; 

• Transport/Skladiščenje; 

• Uporabo. 

Prisotnost vodikovih atomov v trdnih kovinah ima za posledico redukcijo duktilnosti 
materiala zaradi nižanja kohezijske energije ter posledično povečano verjetnost pojava 
krhkega loma.  

Če komponento, pri kateri se pojavi krhkost zaradi vodika, podvržemo natezni napetosti lahko 
predčasno in nepričakovano odpove. Do odpovedi lahko pride tudi brez zunanje obremenitve, 
saj lahko natezna napetost nastane zaradi zaostalih napetosti v materialu. Prag napetosti ki 
povzroči razpoke na materialu je pogosto pod napetostjo tečenja. Tako lahko pride do 
katastrofalne okvare brez večje deformacije ali očitnega poslabšanja stanja komponente. 

Ta oblika razpok, ki se s povečano napetostjo tečenja navadno spremeni iz transgranularne v 
intergranularno ter doseže maksimum pri sobni temperaturi, se imenuje »Pokanje zaradi 
krhkosti povzročene z vodikom« (Hydrogen Embrittlement Cracking HEC). 

Ta pojav se razlikuje od tako imenovanega »vodikovega napada«, ki lahko vodi do okvar 
jekla pri temperaturah nad 473 K. Vodikov napad je v osnovi posledica reakcij vodika z 
ogljikom iz jekla, ki tvori praznine v materialu. V tem primeru je rešitev uporaba 
nizkolegiranih jekel z dodatkom Cr, Mo ali drugih elementov. Vendar ker se pojavi le pri 
temperaturah nad 473 K, pri večini sistemov za shranjevanje vodika običajno ne predstavlja 
nevarnosti.   

Kaj pravzaprav povzroči krhkost materiala je še vedno predmet razprave v znanstveni 
skupnosti. Odkrivanje krhkosti ki jo povzroča vodik je eden od najtežjih delov tega problema. 
Vendar pa je znano, da so napetost, oblika, medij ter tudi material tisti, ki vplivajo na obseg 
degradacije materiala zaradi vodika. Čistost vodika je pomembna. Določene nečistoče se 
lahko uporabi za odložitev ali preprečitev pojava razpok zaradi vodika, saj se lahko prehajanje 
vodika skozi materiale zmanjša z reakcijo površine z inhibitorji.[13] 
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3.2.1.1 Pojav krhkosti  

Krhkost vključuje vdor vodika v komponento, kar lahko resno zmanjša duktilnost ter 
zmožnost prenašanja obremenitev. Povzroči lahko pokanje ter krhek lom pri napetosti, ki je  
nižja od napetosti tečenja materiala. 

Znano je da lahko vodik povzroči krhkost v kovini ali zlitini, kadar je prisoten v atomarni in 
ne v molekularni obliki. Raztopljeni vodikovi atomi se v kovinah po navadi skoncentrirajo v 
napakah kristalne strukture (dislokacije, meje med zrni…). To predstavlja oviro za gibanje 
dislokacij ter ovira plastično preoblikovanje materiala. Posledično se zmanjša duktilnost, 
material pa postane krhek. 

Koncentracija vodika na mejah med zrni, po vsej verjetnosti v molekulski obliki ter možnost 
nastajanja hidratov po reakciji vodika s kovino, sta dodatna mehanizma, ki lahko pripeljeta do 
pojava krhkosti. 

Atomarni vodik lahko vstopi v kovino preko več mehanizmov: preko raztapljanja med 
varjenjem; preko elektrokemijskega procesa, kot je obdelava površin (galvanotehnika, 
kislinsko luženje…) ali pa vodne korozije, kjer molekularni vodik disociira v atomarnega, ki 
difuzira v kovino; ter preko kemisorpcije, ki je posledica van der Wallsovih sil med kovinsko 
površino in vodikovimi molekulami.

3.2.1.2 Mehanizmi 

[13] 

Obstaja več mehanizmov ki bi lahko vsaj delno pojasnili degradacijo kovin zaradi krhkosti 
povzročene z vodikom: 

• Nastajanje hidridov lahko vodi do novih z vodikom povezanih faz, ki so lahko krhke 
in imajo manjšo gostoto kot čista kovina, kar povzroči notranje napetosti. 

• Distribucija vodika v kovini pod napetostjo je izredno ne-enotna. To lahko vodi do 
lokalno povečane z vodikom okrepljene plastičnosti, kar lahko povzroči lokalne 
mikroskopske deformacije ter sčasoma tudi okvaro. 

• Predvidevajo da lahko mrežni dekohezijski učinek, v prisotnosti vodika, povzroči 
krhkost zaradi  zniževanja moči v vezeh med atomi. Zlom se pojavi ko napetost 
preseže kohezijsko napetost.   

• Usedanje molekulskega vodika, ki povzroča visoke pritiske ter oblikovanje spojin sta 
še dva izmed možnih mehanizmov.  

Zgoraj navedeni mehanizmi pomagajo razumeti opažanja, da je dovzetnost kovine za 
nastanek krhkosti zaradi vodika, odvisna od kovine ter njene metalurške zgodovine. To 
vpliva na migracijsko obnašanje vodika znotraj kovine. 

Krhkost je močno povezana z lokalno visokimi koncentracijami vodika, kar je lahko 
posledica napetostno okrepljene difuzijske stopnje. Rezultat je nastajanje razpok, ki se 
povečajo kadar koncentracija vodika doseže kritično raven. Rast razpok se ustavi kadar se 
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razpoka razširi preko območja obogatenega z vodikom ali kadar se faktor napetosti znatno 
zmanjša.

3.2.1.3 Izvori ter kategorije vodikove krhkosti 

[13] 

Z izvori povzročanja krhkosti so se srečali pri izdelavi jekla, obdelavi delov, varjenju, 
shranjevanju ali zadrževanju plinastega vodika ter v povezavi z vodikom kot onesnaževalcem 
v okolju kjer je pogosto kot stranski produkt korozije. 

Vodikov vstop, ki je glavni predpogoj za nastanek krhkosti, je mogoč na več načinov: 

• Z postopki kot so varjenje, galvanotehnika, luženje… 

• Kot stranski produkt korozijske reakcije. Vodik lahko, namesto da bi se kot plin 
sproščal v okolico, vstopi v kovino v atomarni obliki.  

• Če postopek uporabe katodne zaščite za preprečevanje korozije ni pravilno 
nadzorovan. 

Ti načini so pripeljali do opredelitve treh različnih kategorij pojava krhkosti: 

• Okoljska krhkost  

Pojavi se kadar je material izpostavljen vodikovi atmosferi (npr. rezervoarji za 
shranjevanje). Absorbiran in/ali adsorbiran vodik spremeni mehanski odziv materiala. 
Učinek je močno odvisen od napetosti kateri je kovina izpostavljena ter je največji pri 
sobni temperaturi. 

• Notranja reverzibilna krhkost 

Pojavi se ko vodik vstopi v kovino med predelavo. Je pojav, ki lahko vodi do 
strukturne odpovedi materiala, ki ni bil še nikoli prej izpostavljen vodiku. Notranje 
razpoke se začnejo večati. V povprečju je v ta pojav vključenega le okoli 0,1 – 10 ppm 
vodika. Pojavi se pri temperaturah med 173 - 373 K in je največji pri sobni 
temperaturi. 

• Reakcijska krhkost 

Pri tem pojavu vodik kemijsko reagira s kovino ter tvori nov element kot je recimo 
hidrid. Lahko pride tudi do nastajanja plinskih mehurčkov »mehurjenje«. Te reakcije 
se večinoma pojavijo pri visokih temperaturah. Posledica tega je nastajanje mehurjev 
ali razširitev ki lahko oslabijo kovino. 

Ta pojav vodi do nastajanja notranjih mehurjev ali mehurjem podobnih razpok na notranjih 
slojih ali na mestih nekovinskih priključkov. Te notranje razpoke se lahko širijo s procesom 
imenovanim »inducirano vodikovo pokanje« (Hydrogen-Induced Cracking HIC). 
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V to kategorijo krhkosti sodijo tudi odpovedi zaradi »vodikovega napada«. Pojav so opazili 
pri ogljikovih jeklih, nizkolegiranih jeklih ter celo nekaterih nerjavnih jeklih, ki delujejo pri 
temperaturi nad 473K. Je eden izmed glavnih vzrokov težav v rafinerijah, kjer se tokovi 
vodika in ogljikovodikov obdelujejo pod tlaki do 20 MPa ter temperaturami tudi do 772K. Pri 
tem pojavu je odpoved posledica nastajanja intermetalnih faz iz kovine ter raztopljenega 
vodika v kovinski matrici.

3.2.1.4 Materiali 

[13] 

Primernost materialov je potrebno pred njihovo uporabo natančno oceniti. Material ne sme 
biti uporabljen če niso zagotovljeni vsi podatki, ki dokazujejo njegovo ustreznost. Če obstaja 
kakršen koli sum ali dvom o njegovi ustreznosti, se lahko izvede testiranje dovzetnosti 
materiala za pojav krhkosti. 

Kljub temu da ima večina kovinskih materialov določeno stopnjo občutljivosti za pojav 
krhkosti, pa obstajajo določeni kovinski materiali, ki se jih lahko uporabi brez posebnih težav. 
To so medenina in večina bakrovih zlitin ter aluminij in njegove zlitine. Po drugi strani so kot 
zelo dovzetni za pojav krhkosti poznani nikelj in nikljeve spojine ter titan in njegove spojine. 
Pri jeklih je dovzetnost odvisna od več faktorjev. Najbolj pomembni so kemijska sestava, 
toplotna ali mehanska obdelava, mikrostrukture, prisotnost nečistoč ter trdnost.

3.3 Težave povezane s prepuščanjem ter puščanjem vodika 

[13] 

 

3.3.1 Prepuščanje vodika 
S stališča varnosti predstavlja enega izmed glavnih problemov ravno prepuščanje, oziroma 
njegovo prehajanje. V osnovi gre za molekulsko difuzijo vodika skozi stene ali špranje 
rezervoarja, napeljav, tesnil ter ostalega vmesnega materiala. Pomeni dalj časa trajajoče 
počasno prehajanje stisnjenega plinastega vodika iz sistemov za shranjevanje.  

Zaradi izredno majne velikosti molekul lahko vodik prehaja skozi razne materiale. 
Prepuščanje vodika se z višanjem tlaka ter temperature materiala še povečuje. Velik vpliv pa 
ima tudi staranje. Pri kovinskih rezervoarjih ter rezervoarjih z kovinsko oblogo (poznanimi 
kot tip 1, 2 ali 3) je stopnja prehajanja vodika zanemarljiva. Vendar pa predstavlja velik 
problem pri rezervoarjih z nekovinsko (polimerno) oblogo, poznanimi tudi kot tip 4. V tem 
primeru lahko vodik prehaja skozi stene rezervoarja.

3.3.2 Puščanje vodika 

[14] 

 

K nevarnosti puščanja vodika veliko prispevajo tudi njegove lastnosti. Ima najnižjo 
molekulsko maso, najnižjo gostoto, povzroča krhkost določenih materialov, veliko pa 
pripomore k temu izredno majhna velikost vodikovih molekul, zaradi česa jih je težko 
zadržati. Konstrukcijski materiali ki so namenjeni za shranjevanje vodika so odporni na pojav 
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krhkosti. Cevi za gorivo nikoli ne potekajo skozi potniško kabino, tako se zmanjša nevarnost 
vdora vodika v vozilo. Rezervoarji vsebujejo večino vodika shranjenega v vozilu. Količina 
vodika prisotna v gorivnih celicah oziroma motorju z notranjim zgorevanjem je med 
obratovanjem izredno majhna. V ugasnjenem vozilu pa tam vodika sploh ni. Vodik se v 
rezervoarju ter pripadajočih napeljavah nahaja pod visokim tlakom, med tem ko je vodik v 
motorju pri nizkem tlaku. Pod večjim tlakom se nahaja vodik, večja je verjetnost da bo prišlo 
do puščanja. Cevi za gorivo, zvarjena mesta, ne-kovinska tesnila, obročki ter spoji cevi so 
potencialno nevarna mesta za puščanje vodika. 

Pri uporabi vodika v gorivnih celicah, se vodik in zrak ki teče mimo gorivnih celic, ne mešata 
direktno. To dosežejo z uporabo tesnil. Čez čas lahko iz niza gorivnih celic začne uhajati 
vodik. To puščanje je lahko notranje (v notranjosti sistema), ali pa zunanje (vodik uhaja v 
okolico). Zunanje puščanje je lahko posledica poškodovanih tesnil, razpok v stenah ter ostalih 
poškodb. Notranje puščanje pa večinoma izvira iz preluknjane ali kako drugače poškodovane 
membrane. Zaradi potencialne nevarnosti puščanja, so nizi gorivnih celic zaprti ter 
prezračevani s prisilnim dovajanem zraka, kar prepreči zadrževanje vodika. Puščanje gorivnih 
celic se večkrat kaže na različne načine, med drugim tudi kot slaba električna zmogljivost 
posamezne gorivne celice. Poleg ventilacije se opravlja tudi rutinsko preverjanje puščanja 
vodika. Ti testi pomemben del vzdrževanja ter poleg nadzora napetosti gorivnih celic, 
primarni indikator stanja gorivnih celic. Testi puščanja so izrednega pomena tako pri 
identifikaciji potencialne požarne nevarnosti, kot tudi pri zagotavljanju moči in učinkovitosti 
motorja.  

Puščanje vodika samo po sebi še ne predstavlja nevarnosti, vendar pa lahko ob mešanju z 
zrakom v primernih koncentracijah ter viru vžiga predstavlja nevarnost za nastanek požara, 
oziroma nevarnost zadušitve, če izpodrine kisik iz zraka. 

Zadostna količina vodika, ki predstavlja nevarnost zadušitve, se lahko akumulira le če vodik 
pušča v zaprtem prostoru. Na prostem je širjenje vodika tako hitro, da je tveganje 
zanemarljivo. Vendar pa ker je vodik brez barve, vonja ter okusa, je njegovo prisotnost 
nemogoče zaznati z človeškimi čutili. Zaradi tega tudi ni nikakršnih opozorilnih znakov, ki bi 
svarili pred nevarnostjo.[1] 

Pri uporabi v mestnih avtobusih je stisnjen plinast vodik shranjen v rezervoarjih, ki so 
nameščeni na strehi vozila. Gorivne celice se lahko prav tako nahajajo na strehi ali pa so 
nameščene na zadnji strani. V primeru da bi prišlo do izhajanja vodika, zagotavljata obe 
lokaciji izredno dobro zračenje. Vsako uhajanje plina bi se razpršilo hitro in navpično v zrak. 
Sistemi nameščeni na strehi se tudi v primeru prometnih nezgod izkažejo za izredno varne, saj 
je to območje ob trku najmanj poškodovano. V osebnih avtomobilih so rezervoarji za 
shranjevanje vodika nameščeni ob zadnji pogonski osi, gorivne celice pa v predelu motorja. 
To naj bi iz stališča varnosti predstavljalo najvarnejše mesto v primeru prometne nezgode ali 
izhajanja vodika.[18] 
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3.4 Detekcija vodika 

3.4.1 Odkrivanje puščanja s pomočjo odoranta 
Ker puščanje vodika predstavlja eno izmed glavnih težav vodikovih tehnologij je potrebno 
storiti vse, da se ga čim prej zazna ter odpravi. Le tako se lahko zagotovi varna množična 
uporaba. ker je vodik brez barve, vonja ter okusa, ga ljudje sami ne moremo zaznati. Ena 
izmed možnosti je zato dodajanje odoranta, s pomočjo katerega bi lahko hitro zaznali 
morebitno uhajanje. Javno dostopne literature ki bi obravnavala kompatibilnost in uporabo 
vodika ter odoranta je malo. Prav tako pa še ni opravljenih zadosti natančnih raziskav ki bi 
podprle tehnične prednosti vodikovega odoranta. Ravno zaradi tega je cilj znanstvenikov to 
področje v prihodnosti dodobra preučiti. 

Dodajane odoranta se kaže kot ena od dveh možnih tehnologij, sposobnih doseganja 
varnostnih zahtev na področju zaznavanja vodika. Uporaba odoranta bi bila cenovno izredno 
ugodna rešitev za detekcijo vodika, tako pri uporabi v vozilih, črpalkah za polnjenje vodika, 
kot tudi ostali infrastrukturi. Prav tako pa bi imelo to pozitiven vpliv na širšo javnost. 
Okrepilo bi  zaupanje ljudi, ter občutek varnosti.  

Senzorji za detekcijo vodika ter odorant sta komplementarni tehnologiji, ki skupaj kot 
integriran varnostni sistem zagotavljata najvišji možni nivo redundance. Ob hkratni uporabi 
senzorjev ter odoranta, bi se stopnja varnosti znatno povečala. 

Kriteriji za izbiro odoranta (predstavljajo minimalne zahteve, za uporabo pri detekciji 
vodika):

• Odorant imeti mora prepoznaven, opozorilni vonj; 

[33] 

• Njegov vonj mora biti dovolj močen, da omogoči zaznavo v plinastih hlapih; 

• Imeti mora zadostno difuzivnost ter olfaktorno4

• Mešanica vodika in odoranta ne sme vplivati na delovanje gorivnih celic. 

 moč da ga zaznamo, preden vodik 
doseže nevarno koncentracijo; 

Rezultati dosedanjih študij  kažejo, da je uporaba odoranta v vodikovih tehnologijah mogoča. 
Raziskave so pokazale, da je uporaba odoranta do koncentracije 30 ppm5

                                                           
4 Olfaktorna zaznava temelji na čutilu za vonj. 

, brez škodljivih 
učinkov na gorivne celice. Dokazali so, da je mogoče dodajane odoranta vodiku pri 
koncentraciji, ki je nad mejo potrebo za zaznavo odoranta, pa vendar pod kritično 
koncentracijo, ki vpliva na delovanje gorivnih celic. Pri višjih koncentracijah se sicer pojavi 
opazno poslabšanje delovanja gorivnih celic, ki pa ga je z dovajanjem čistega vodika mogoče 
popolnoma odpraviti. To ponazarja tudi slika 20. 

5 Enota ppm (parts per million) se uporablja za merjenje koncentracije. Definiran je kot število masnih ali 
volumskih delov izbrane snovi v milijonu delov raztopine ali zmesi. 
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Slika 20: Delovanje gorivnih celic po določenem času[33] 

 

Uporaba odoranta v vodiku je zagotovo področje, ki ga bo potrebno v prihodnosti še dodobra 
raziskati. Njegova uporaba skupaj s senzorji za detekcijo bo vplivala na povišanje stopnje 
varnosti, prav tako pa bo veliko prispevala k izboljšanju javnega mnenja ter okrepila zaupanje 
ljudi v vodikove tehnologije.

3.4.2 Detekcija eksplozijske atmosfere 

[33] 

 

Glavna tveganja ki izhajajo iz nezaželenega spuščanja vodika so povezana možnostjo 
nastanka eksplozijskih pogojev. S tega vidika je vodik potencialno bolj nevaren od drugih 
konvencionalnih goriv (metan, propan) oziroma njihovih hlapov (bencin). Ima široko 
območje vnetljivosti in eksplozivnosti ter nizko vžigno energijo. Čeprav je izredno lahek, kar 
tveganje povezano z ne zaželenim sproščanjem (na prostem ter ob ustreznem prezračevanju) 
hitro zniža na sprejemljivo raven, pa je kljub temu potrebno razmisliti o vzpostavitvi 
ustreznega sistema za odrivanje eksplozijske atmosfere. Za zagotavljanje varnosti je izrednega 
pomena, da se nezaželeno izhajanje vodika kar se da hitro zazna ter ustavi.

3.4.2.1 Komercialno dostope tehnologije za odkrivanje vodika 

[17] 

V uporabi je več vrst različnih senzorjev za odkrivanje vodika, izbira pa je odvisna od 
delovnih pogojev. V industriji, se največ uporabljajo Elektrokemični, katalitični, ter senzorji 
na toplotno prevodnost. Senzorji na osnovi polprevodnikov pa se največ uporabljajo v 
raziskovalnih laboratorijih.[17] 

V nadaljevanju so na kratko predstavljene največkrat uporabljene vrste senzorjev. 
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Elektrokemični senzor (slika 21) temelji na elektrokemični celici, prekriti z polprepustno, 
selektivno membrano. Hitrost difuzije skozi membrano je po eni strani sorazmerna delnemu 
tlaku vodika (ter tako njegovi koncentraciji v zraku), po drugi strani pa temperaturi zraka. Ko 
poteče difuzija vodika skozi membrano, preide ta mejno plast med membrano ter elektrolitom 
(žvepleno kislino). Na trdno-tekoči površini platinaste katalitične elektrode se vodik v hipu 
ionizira. Ta ionizacija omogoči redoks reakcijo z drugo elektrodo iz platinastega oksida. 
Reakcije povzročijo potencialne razlike med elektrodama, kar omogoči določitev vodikove 
koncentracije z nelinearno korelacijo. Reakcijski produkti ustvarijo pregrado, ki omejuje 
reakcijo. Da bi izboljšali stabilnost in ponovljivost meritev, je v celico dodana tretja, kemično 
neaktivna elektroda. S potenciostatom se vzdržuje potencial delovne elektrode, glede na tretjo 
referenčno elektrodo.  

 

 

Slika 21: Shema elektrokemičnega senzorja[17] 

 

Katalitični senzor (slika 22) meri toploto zgorevanja vnetljivih plinov na površini kovinskega 
katalizatorja. Gre za merjenje električne moči pri segrevanju bisera prevlečenega z 
katalizatorjem, ali pa platinaste žarilne nitke. Zgorevanje molekul plina na površini elementa 
povzroči povišanje njegove temperature ter s tem posledično spremembo upornosti. 
Sprememba upornosti povzroči neravnovesje na Wheatstonovem mostičku, kjer je vstavljen 
merilni element. Koncentracija vodika v zraku je povezana z neravnovesjem mostička preko 
linearne korelacije. Da bi odpravili vpliv nihanja temperature in vlažnosti je Wheatstonovemu 
mostičku dodan še drugi element. Ta je podoben merilnemu, vendar s to razliko, da je 
površina elementa brez katalizatorja. V odsotnosti vnetljivega plina sta oba elementa 
podvržena enakemu nihanju upornosti, kar ohranja mostiček v ravnovesju.  
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Slika 22: Shema katalitičnega senzorja[17] 

 

Toplotno prevodni senzorji izrabljajo znatno toplotno prevodnost plinastega vodika. Material 
segret z Joulovim efektom je ustaljen pri temperaturi, ki je odvisna od dovedene električne 
moči ter toplotne izmenjave z plinastim okoljem. Sprememba v sestavi ozračja povzroči 
spremembe temperature senzorja. Posledica temperaturne spremembe, ki spreminja električno 
upornost elementa, je povezana s koncentracijo plinastega vodika v zraku, z linearno 
korelacijo. Pri meritvi kovinski vodnik, prevlečen s kemično inertnim materialom 
izpostavimo plinu. Drugi identični kovinski vodnik pa referenčni atmosferi za temperaturno 
kompenzacijo. Nihanje električne upornosti je tudi v tem primeru merjeno s pomočjo 
Wheatstonovega mostu. Signali povzročeni z nihanjem temperaturnih pogojev so šibkejši od 
signalov katalitičnega senzorja.  

Med drugim spadajo med komercialno dostopne tehnologije za odkrivanje vodika še  
polprevodni senzorji (pri katerih podporni material redoks reakcije ni več kovina, temveč 
polprevodni kovinski oksidi (SnO2

3.4.2.2 Tehnologije za detekcijo vodika v razvoju 

, ali ZnO)), uporovni paladijev senzor (katalitsko aktivna 
paladijeva površina) ter mikro-elektro-mehanični sistem odkrivanja (združuje več naprav).[17] 

Tehnologije ki ne temeljijo na optiki: 

Med tiste tehnologije ki temeljijo na principu optike lahko štejemo: polprevodnike, schottky 
diode, paladijevo žično omrežje ter površinske zvočno-valovne senzorje na nano-strukturni 
občutljivi plasti. 

Razvoj na področju polprevodnikov ter Schottky diod je večinoma usmerjen v izboljšanje 
selektivnosti različnih plasti ter v preizkušanje novih kovinskih podlag. Kljub temu da sta te 
dve tehnologiji že komercialno dostopni, se njun razvoj še vedno nadaljuje. 

Pri paladijevi žični mreži so senzorji zgrajeni iz mreže paladijevih nano-žičk (od 20 do 100 
žičk). Te žičke so v resnici »pretrgane« in tako ne prevajajo električnega toka. V prisotnosti 
vodika, paladij nekoliko naraste ter tako poveže nanoskopska »pretrgana« mesta, kar omogoči 
prevajanje električnega toka. Upornost se spreminja glede na koncentracijo vodika v območju 
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od 20 do 10%. Da bi delovali, zahtevajo ti senzorji stalno električno napajanje. Potreben je 
tudi oddajnik za izračun ter usmeritev signala do uporabniškega vmesnika. 

Površinski zvočno valovni senzorji na nano-strukturni plasti so zgrajeni okoli dveh med seboj 
prepletenih pretvornikov, nameščenih na površini iz piezoelektričnega substrata. S povezavo 
izmeničnega toka z kovinskimi vodniki na vhodu pretvornika, se izmenično pojavita krčenje 
in širjenje, kar ustvari površinski val. Ta val potuje proti drugemu pretvorniku, kjer se pretvori 
nazaj v električni signal. Pri prenosu med dvema elektrodama je mogoče vplivati na val, z 
uporabo nano-strukturne občutljive mreže, ki ni nič drugega kot paladijeva žična mreža 
omenjena nekoliko prej. Ta nano-struktura z absorbiranim vodikom prisotnim v zraku, po eni 
strani spremeni hitrost vala ter ga po drugi strani duši. Delovanje vodika na paladijevi nano-
žični občutljivi plasti je spremenilo njegove fizikalne lastnosti (gostoto, togost, debelino, 
prevodnost). Motnje se lahko z povzročenim nihanjem posredno prevede v širjenje zvočnih 
valov. Da bi kompenzirali vpliv temperature sta uporabljena dva identična površinska zvočno 
valovna senzorja. Eden je prekrit z občutljivo plastjo, ki omogoča primerjavo izhodnih 
signalov.[17] 

Tehnologije ki temeljijo na optiki: 

Optična vlakna z paladijevim mikro-ogledalom temeljijo na multi-modlanih optičnih vlaknih 
(slika 23). 

 

 

Slika 23: Optično vlakno z paladijevim mikro-ogledalom[17] 

 

Vodik je absorbiran s paladijevim mikro-ogledalom, ki se nahaja na zadnji strani vlakna. 
Spremenijo se optične (in električne) lastnosti paladija. Posledično se odbiti val spremeni, 
medtem ko val, ki pade direktno na površino ostane nespremenjen. Vsako vlakno predstavlja 
selektivni senzor. 

Pri Izpostavljenih optičnih vlaknih prevlečenih z paladijevo plastjo svetloba ki potuje skozi 
vlakno povzroči evanescenten val na površini jedra vlakna. Če je jedro vlakna prekrito s 
plastjo paladija, so evanescentna polja spremenjena. Če paladijev film absorbira vodik se 
lomni količnik paladijevega premaza spremeni. Ta sprememba v lomnem količniku spremeni 
absorpcijo vodene svetlobe, ki jo lahko zaznamo s spremljanjem svetlobne intenzitete. To 
lahko izmerimo z uporabo interferometrnih tehnik. Vsako vlakno predstavlja  selektiven 
senzor. 
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Braggovo omrežje optičnih vlaken povzroči periodične ali aperiodične motnje učinkovitosti 
absorpcijskega razmerja ali učinkovitosti refrakcijskega indeksa optičnih vlaken. V naprej 
določene valovne dolžine svetlobnega žarka se odbijajo od braggovega omrežja, medtem ko 
vse ostale valovne dolžine potujejo skozi. Senzor ki deluje z UV svetlobo, temelji na 
mehanskih obremenitvah, ki jih povzroči plast paladija ko absorbira vodik. Ta obremenitev 
razteza ali krči omrežje ter posledično tudi valovne dolžine ali optične dolžine odbite ali 
presvetljene svetlobe. Z uporabo več omrežij z različnimi konstantami rešetk, je lahko več 
vodikovih senzorjev združenih na eno samo optično vlakno. 

Merjenje z Wolframovim trioksidom (WO3) temelji na dejstvu da wolframov trioksid kaže 
spremembe koncentracije vodika, glede na njegov lomni indeks.

3.4.3 Detekcija vodikovega požara 

[17] 

 

Vodik gori z zelo svetlo modrim plamenom. Ob gorenju podnevi ne oddaja ne svetlobe 
(sončno sevanje lahko prekrije svetlobo vodikovega plamena) niti dima (ob gorenju na zraku 
proizvaja vodo), razen v primeru če je vnetljivi mešanici dodan natrij ali gorljivi prašni delci. 
V primerjavi z zgorevanjem ogljikovodikov, vodikovi plameni oddajajo znatno manj toplote, 
zaradi česar je človekovo zaznavanje te toplote nekoliko slabše. Zaznamo jo šele ob 
direktnem stiku s plamenom. Ravno zaradi tega lahko vodikov požar ostane neodkrit in se 
prosto širi kljub neposredni človeški prisotnosti. V takšnih situacijah lahko vodikovi požarni 
detektorji veliko pripomorejo k hitremu ukrepanju. Detektorji so lahko fiksni ter omogočajo 
stalno daljinsko nadzorovanje, ali pa so prenosni in tako bolj primerni za terenske naloge.

3.4.3.1 Možni načini odkrivanja vodikovega požara 

[17] 

Vodikov požar lahko zaznamo z uporabo toplotnih detektorjev, ki zaznajo radiacijsko, 
konvekcijsko ali kondukcijsko toploto. Ti sicer zanesljivi detektorji so primerni za odkrivanje 
vodikovega požara le če so nameščeni v neposredni bližini nastanka požara. Ostali običajni 
detektorji požara kot je na primer ionizacijski pa za odkrivanje vodikovih požarov niso 
primerni. 

Čeprav vodikovi požari oddajajo toplotno sevanje v širokem pasu ter zanje niso značilni 
izredno visoko vrhovi, lahko detektorji temeljijo tudi na detekciji UV in IR svetlobe. Poleg 
samega toplotnega sevanja, pa lahko vodikove plamene zaznamo tudi po njihovem močnem 
toplotnem učinku ter turbulenci »valovanju» okoliške atmosfere. Optični plamenski detektorji 
zaznajo specifično spektralno sevanje, ki ga med procesom zgorevanja oddajajo različne 
kemijske spojine. To so lahko bodisi vmesni ali pa končni produkti zgorevanja. Kemijske 
spojine oddajajo sevanje pri valovnih dolžinah, ki so značilne za vsako vrsto posebej. 

Hidroksilni radikali (OH) in voda so glavne spojine ki nastajajo v procesu vodikovega 
zgorevanja. Te spojine oddajajo sevanje v specifičnih spektralnih pasovih, glede na njihovo 
elektronsko strukturo ter tipično energijo procesa. Hidroksilni radikali oddajajo energijo tako 
v UV kot tudi v IR spektralnem pasu. Voda pa večinoma v IR območju. 
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Te tehnike odkrivanja delujejo le če med plamenom in UV/IR detektorjem postavljene nobene 
pregrade oz. kakršne koli druge motnje. Čeprav so optične tehnike sposobne zaznati različne 
valovne dolžine, ostaja še vedno glavni izziv kako razločiti signale, ki jih oddaja vodikov 
plamen, od drugih virov ki oddajajo podobne signale.

3.5 Prezračevanje 

[17] 

 

Kadarkoli in kjerkoli se v omejenem ali zaprtem prostoru shranjuje vodik oziroma se z njim 
dela, je potrebno zagotoviti ustrezno prezračevanje. Je najbolj preprost ter učinkovit varnostni 
ukrep za preprečevanje nastajanja eksplozijske atmosfere. Da pa bo prezračevanje kar se da 
učinkovito, ga je potrebno ustrezno zasnovati. V določenih okoliščinah obstajajo omejitve pri 
učinkovitosti prezračevanja ter je zaradi tega potrebno izvesti drugačne ukrepe. 

Osnovni princip prezračevanja je dovajanje svežega zraka v prostor ter odvajanje starega. Na 
ta način se preprečuje nabiranje eksplozivnih oziroma vnetljivih snovi. Glavne prednosti 
prezračevanja v zvezi s preprečevanja eksplozijske atmosfere so: 

• Prezračevanje preprečuje nabiranje eksplozivnih plinov tako, da jih iz prostora 
odstrani; 

• Prezračevanje omejuje velikost eksplozivnega obsega z redčenjem s svežim zrakom; 

• Prezračevanje vpliva tudi na čas zadrževanja eksplozivne atmosfere v prostoru. 

Prezračevanje je lahko prisilno (mehansko) ali pa naravno. Pri naravnem prezračevanju se 
lahko pojavijo odstopanja v delovanju, saj je zelo odvisno od klimatskih pogojev. Iz tega 
vidika se izkaže za bolj primerno mehansko prezračevanje, ki lahko zagotovi konstantno ter 
nadzorovano ventilacijo. Vendar pa tudi mehansko prezračevanje ni brez slabosti in je zato v 
določenih primerih bolje izbrati naravno.

3.5.1 Naravno prezračevanje 

[17] 

 

Da je naravno prezračevanje učinkovito, morajo biti v nivoju tal ter stropov zagotovljene 
ustrezne odprtine. Naravno prezračevanje deluje s pomočjo temperaturen razlike 
(znotraj/zunaj) ter vetra ali prepiha. Stopnja naravnega prezračevanja se  izraža z doseženo 
menjavo zraka na uro. Pri določanju velikosti ventilacijskih odprtin ter njihovi poziciji, je 
potrebno uporabiti podatke ki vključujejo specifične fizikalne lastnosti vodika. Še posebej pri 
delno zaprtih področjih, kjer se je potrebno izogniti nastajanju plinskih žepov.[17] 
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3.5.2 Mehansko prezračevanje 
Kadar se odločimo za uporabo prisilnega (mehanskega) prezračevanja, je glavno vprašanje 
kako dimenzionirati ventilacijo, da ne bo v primeru nezaželenega puščanja vodika prišlo do 
nastanka nevarne eksplozijske atmosfere. To lahko storimo na več načinov:

• Z upoštevanjem »dobre prakse«; 

[17] 

• Z uporabo izračunov ki temeljijo na ocenjeni stopnji puščanja; 

• Glede na občutljivost sistema za odkrivanja vodika. 

3.5.2.1 Upoštevanje dobre prakse 

Pri dimenzioniranju z upoštevanjem »dobre prakse«, se pri izhajanju vodika v sobi 
priporočajo vrednosti vsaj 20 zamenjav zraka na uro. Pri prezračevanju zgradb naj bo stopnja 
prezračevanja vsaj 10 zamenjav zraka na uro ter kadar je zaznan vodik vsaj 25. Pri običajnem 
prezračevanju se za sobe z višino stropa okoli 3 m priporoča 6 zamenjav zraka na uro. Na 
splošno velja, da naj bi bila stopnja prezračevanja načrtovana tako, da zagotovi redčenje 
vodika do 25 % spodnje meje vnetljivosti (SMV).   

Primeri dobre prakse se vedno nanašajo na volumen sobe, na vrednost puščanja vodika pa ne. 
Zaključimo lahko, da so vrednosti prezračevanja okoli 10 zamenjav zraka na uro ustrezne za 
prezračevanje pri normalnih pogojih, ki pa jih je v primeru sile (detekcija vodika), potrebno 
povečati na 20 zamenjav zraka na uro. 

3.5.2.2 Dimenzioniranje s pomočjo izračunov ki temeljijo na predvideni stopnji uhajanja 

[17] 

Stopnjo prezračevanja se lahko izračuna ob predpostavki verjetne, ne-katastrofalne stopnje 
puščanja vodika. To lahko storimo z uporabo spodnje formule: 

3.1 

Stopnja ventilacije in izhajanja vodika sta podani v obliki volumskega toka (m3/h). V formuli 
se za koncentracijo vodika predpostavlja homogenost znotraj sobe. Ksafety je varnostni faktor, 
ki mora biti v primeru vodika bodisi 4 (da se zagotovi da je stopnja koncentracije 25 % 
spodnje meje vnetljivosti, ali 10 (da se zagotovi da je stopnja koncentracije 10 % SMV). Ta 
metoda dimenzioniranja prezračevanja zahteva da so pričakovane stopnje uhajanja znane. To 
se lahko doseže v okviru celostne ocene tveganj, študije ki vključuje pregled vseh možnih 
scenarijev po katerih lahko pride do uhajanja vodika. Primer uporabe takšne metode za 
dimenzioniranje prezračevanja lahko najdemo pri plinski industriji v VB. Redčenje s pomočjo 
prezračevanja se uporablja pri zaprtih plinskih turbinah, kjer je sistem ventilacije zasnovan 
tako da razredči oblake plina do koncentracije, ki je pod spodnjo mejo eksplozivnosti (SEM). 
Sistem ni zasnovan za obvladovanje katastrofalnih okvar. Paziti je potrebno, da se zagotovi, 
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da ni nikjer stoječih območij, kjer bi se lahko kopičil plin in nastajali oblaki s koncentracijo 
znotraj območja vnetljivosti. Včasih se zmotno domneva, da so povsod potrebne visoke 
stopnje zamenjave zraka, saj je v veliko primerih ravno nasprotno. Obstajajo smernice kako 
načrtovati prezračevanje v zvočno zaprtih plinskih turbinah na zemeljski plin ter kako 
predvideti pravo velikost puščanja. Dokumente je objavila Britanska organizacija Health and 
Safety Executive.

3.5.2.3 Dimenzioniranje glede na občutljivost sistema za odkrivanje vodika 

[17] 

Tretja metoda je dimenzioniranje prezračevanja temelji na občutljivosti sistemov za detekcijo 
vodika. Te naprave sprožijo avtomatsko zaustavitev procesa ter tako zaustavijo puščanje 
vodika. Če poznamo vrednost zaznanega uhajanja, lahko prezračevanje dimenzioniramo tako, 
da zagotovimo, da potencialno nezaznavno uhajanje ne bo povzročilo akumulacije vodika. 

Kljub temu da mehansko prezračevanje  zagotavlja dobro nadzorovano stopnjo pretoka v 
zaprtem prostoru (npr. v tunelu), pa je slabost uporabe aktivnega prezračevanja povečana 
turbulenca oblaka plinov ali zraka. To samo po sebi ne predstavlja problema, razen v primeru 
da se vname oblak plina. Takrat lahko višja stopnja turbulence vodi do hujše eksplozije. Prav 
tako je potrebno predvideti, kaj storiti če pride do okvare ali prenehanja delovanja 
ventilatorja. Naravna ventilacija pa je po drugi strani veliko cenejša za vgradnjo ter delovanje 
kot mehanska. Vendar pa je njena slabost, da jo je veliko težje nadzorovati, saj je odvisna od 
vremenskih pogojev. Ravno zaradi teh lastnosti bi bila mogoče najbolj primerna rešitev 
kombinacija naravnega ter umetnega prezračevanja.

3.6 Območje vnetljivosti, eksplozivnosti, minimalna vžigna energija, 
ter temperatura samovžiga 

[17] 

 

Vodik gori s skoraj nevidnim svetlo modrim, vročim plamenom, izhajata pa voda in toplotna 
energija. Območje vnetljivosti vodika (pri sobni temperaturi) se nahaja med 4 in 75 % vol 
(slika 24). Maksimalna temperatura plamena (predhodno premešane stehiometrične) vnetljive 
zmesi vodika in zraka je 2403 K.[15] 

 

Slika 24: Spodnja in zgornja meja vnetljivosti[2] 
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Temperatura Samovžiga vodika, oziroma minimalna temperatura vroče površine, ki lahko 
vname vnetljivo mešanico je 858 K. Ta temperatura je razmeroma visoka, vendar se lahko s 
pomočjo katalizatorja zniža. Vodik ima plamenišče veliko pod sobno temperaturo ter zato 
nima velikega pomena, saj je vodik že v celoti v plinastem stanju. Kriogenski vodik, ki je v 
tekočem stanju, pa ima plamenišče nad 20 K. 

Da se vnetljiva mešanica gorljivih plinov vname, je potrebna minimalna vžigna energija. To 
je energija pod katero kljub ustreznim pogojem ne pride do vžiga vnetljive mešanice zraka ter 
vodika. Minimalna vžigna energija se spreminja glede na sestavo in je najmanjša takrat, ko je 
mešanica plinov najbližje stehiometrični. V območju vnetljivosti mešanice vodika in zraka 
lahko minimalna vžigna energija niha tudi za tri velikostne razrede ter doseže najnižjo 
vrednost okoli 0,017 mJ. Ta vrednost je veliko nižja kot pri konvencionalnih mešanicah 
ogljikovodika in zraka. 

Hitrost gorenja vodika v zraku, pri stehiometričnem razmerju in standardnih atmosferskih 
pogojih, znaša 2,55 m/s ter doseže maksimum 3,2 m/s pri 40,1 % koncentraciji. Hitrost 
gorenja lahko z uporabo čistega kisika povečamo tudi do 11,75 m/s. Te vrednosti so zaradi 
hitre kemijske kinetike ter visoke difuzivnosti vodika, veliko večje ko pri gorenju mešanic 
ogljikovodikov in zraka.  

Meje eksplozivnosti vodika v zraku so večinoma nekje v območju med 18 ter 59 % vol. 

Minimalna vžigna energija, temperatura samovžiga ter spodnja in zgornja meja vnetljivosti 
predstavljajo podatke, s katerimi lahko ocenimo ali se bo neka določena zmes vodika in zraka 
vnela ali ne. Z njimi lahko ocenimo osnovno stanje varnosti ter določimo dodatne ukrepe če 
so potrebni. Vendar pa velikokrat ni tako preprosto. Vodikovi sistemi se med seboj 
razlikujejo, zaradi česar je potrebno opraviti temeljite raziskave ter identificirati specifična 
varnostna tveganja.

Tabela 1: Lastnosti vodika in zemeljskega plina

[15, 2] 

V tabeli 1 so med seboj primerjane lastnosti vodika ter zemeljskega plina (minimalna vžigna 
energija, temperatura samovžiga, spodnja ter zgornja meja vnetljivosti). 

 

 

[15] 

MVE (mJ) TSV (°C) Meje vnetljivosti (v/v) 

Vodik 0,02 520 4% - 75% 

Zemeljski plin 0,30 580 4% - 15% 
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3.7 Vžig vodika 
Obstaja več potencialnih virov vžiga vnetljive mešanice vodika in oksidanta, ki vključujejo 
plamene, električno iskrenje, taljenje napeljave, vroče površine, segrevanje, hitro adiabatno 
stiskanje, udarne valove ter katalitske materiale. Vsi ti procesi segrejejo del vnetljive 
mešanice na zadosti visoko temperaturo tako, da tudi sosednje nezgorele plasti reagirajo. 
Nastane plamen ki se širi skozi mešanico. 

Velik vpliv na vnetljivost vodika imata temperatura in tlak. Z višanjem temperature (pri 
normalnem tlaku) se širijo meje vnetljivosti. Spodnja meja vnetljivosti se zniža, zgornja pa se 
poviša. Opazno pa se zniža tudi minimalna koncentracija kisika, ki je potrebna za gorenje. Z 
višanjem tlaka (pri 20°C)  SMV raste, ZMV pa pada. Minimalna potrebna koncentracija 
kisika s povišanim tlakom narašča. 

Minimalna vžigna energija mešanice vodika in zraka je 0,017 mJ, oziroma 0,0012 mJ za 
mešanico vodika in kisika. Vodik ima tako zelo nizko vžigno energijo, da je večkrat težko 
določiti točen mehanizem in vzrok vžiga. V določenih vodikovih nezgodah, pri katerih je 
prišlo do eksplozije ali požara, ni bilo mogoče zagotovo določiti vira vžiga ter mehanizma 
sproščanja. Pri nekaterih nezgodah je vir vžiga očiten (plameni, iskre...), vendar pa prihaja 
tudi do takšnih nezgod, kjer so vsi očitni viri vžiga izključeni in je samovžig edini razlog. O 
vžigu vodika brez očitnega vzroka so v preteklosti poročali že večkrat. Pri teh nezgodah ni 
bilo ugotovljenega nobenega specifičnega vzroka za vžig. Predlaganih je bilo več možnih 
mehanizmov, od katerih sta najverjetnejša dva. Prvi je mehanizem je obratni Joule-
Thomsonov učinek, drugi pa je tako imenovan »difuzijski vžig«.

3.7.1 Viri vžiga 

[13] 

 

3.7.1.1 Statična elektrika 

Nevarnost vžiga ki jo predstavlja statična elektrika, zahteva posebne varnostne ukrepe. 
Maksimalni sprejemljivi prenos naboja za vodik je 10 nC, kar je izredno majhna količina 
električnega naboja. Vodik je zato zelo dovzeten za vžig zaradi elektrostatičnih razelektritev 
iz izolacijskih ali neprevodnih materialov. Preventivni ukrepi vključujejo tudi omejitev 
velikosti površine, na kateri lahko nastane naboj. V preiskavah dosedanjih nezgod povezanih 
z vodikom, je veliko tudi takšnih, pri katerih točen vir vžiga ni znan. Zato se pojavljajo 
domneve, da bi lahko k spontanemu vžigu pripomogla tudi statična elektrika.    

Pri uporabi trdnih neprevodnih materialov obstajajo omejitve glede velikosti površine na 
kateri lahko nastane naboj. Omejitve se odvisne od vnetljivosti plinov, hlapov ter klasifikacije 
nevarnega območja:

• Za pločevinaste materiale je območje definirano glede na izpostavljeno površino, na 
kateri lahko nastane naboj; 

[13, 36] 
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• Za ukrivljene predmete je območje enako projekciji predmeta; 

• Za dolge ravne materiale, kot so napeljave ali cevovodi, pa je maksimalna velikost 
definirana z prečno dimenzijo. 

3.7.1.2 Električna iskra 

Električna iskra je definirana kot prekinjena električna razelektritev med praznino, v sicer 
sklenjenem električnem krogu, med vsaj dvema elektrodama. Pojavi se ko napetost preseže 
razdelitveno vrednost. Karakteristike razelektritve so odvisne od razelektritvenega tokokroga, 
ki vključuje kondenzatorje, upore ter induktorje. Običajno električno iskro lahko razdelimo na 
tri dele. Prva je razdelitvena faza, nato ji sledi faza loka ter kot tretja še faza sijaja. 
Učinkovitost pretvorbe električne energije v toplotno energijo plina pada, zaradi toplotnih 
izgub na elektrodah od faze razdelitve do faze sijaja. Za razvoj plamena po fazi razdelitve, 
mora kemijska reakcija proizvesti dovolj energije za premagovanje toplotne izgube, jedro 
vžiga pa mora zrasti preko kritične velikosti. Kritična velikost je običajno dvakrat večja kot je 
debelina laminarnega plamena6. Pomembno vlogo imajo elektrode, njihov razmik, oblika ter 
material. Vžig z iskro predstavlja izredno kompleksno prepletanje plazemske kinetike, 
kemijske kinetike, molekularnega transportnega procesa ter dinamike fluidov.

3.7.1.3 Samovžig 

[13, 36] 

Pravimo da pride do samovžiga, če se snov ob normalnem tlaku, brez zunanjega vira toplote 
spontano vname. Samovžig je posledica eksotermne oksidacijske reakcije, ki se ob določenih 
pogojih sama pospeši in sprosti veliko količino toplote. Toplota se sprošča hitreje, kot se 
lahko oddaja v okolico. Meja samovžiga neke mešanice je odvisna od njene sestave, velikosti 
prostora, lastnosti sten ter notranjih pogojev pretoka. V primerjavi s toploto ima tlak veliko 
manjši vpliv na mejo samovžiga. Temperatura samovžiga stehiometične mešanice vodika in 
zraka, je pri normalnih pogojih 585 °C. Začetna hitrost reakcije samovžiga je zelo majhna, 
zato je potrebno nekaj časa, da doseže določeno stopnjo. Ta vmesni časovni interval se 
imenuje zakasnitev vžiga. Zakasnitve vžiga so zlasti pomembne pri delovanju motorjev. 
Zanimiv primer vžiga je samovžig pri sproščanju plina s curkom (jet release), do katerega 
lahko pride ko je plin, hranjen pod visokim tlakom, hitro izpuščen v atmosfero. Hitrost 
pretoka curka doseže nadzvočno hitrost. Zaradi interakcije z okoliškim plinom bo nastal 
udarni val, ki bo segrel nastajajočo mešanico do temperatur veliko nad ravnjo samovžiga. Če 
so v območju curka še druge ovire, bo proces močno olajšan.

3.7.1.4 Mehansko trenje ali trk 

[13, 36] 

Pri vodiku obstaja zelo velika verjetnost za vžig zaradi mehanskega trenja ali trkov.  Lahko se 
vname zaradi nastanka vročih mest blizu točke trenja, oziroma zaradi nastajajočih žarečih 
kovinskih delcev (isker). Pri nizkih hitrostih trenja se mešanica vname pri temperaturah blizu 
samovžiga. Ob trku lahkih kovin ter njihovih zlitin lahko nastanejo goreči delci s 
temperaturami nad 2000°C. Vžig vodika pa je lahko tudi posledica trkov zelo trdih jekel, pri 
                                                           
6 Pri velikosti površine  gorljive snovi pod d<5cm  je plamen laminaren. Njegovo oblika je »svečasta«. 
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čemer je za vžig zmesi potrebna energija med 250 in 1000J. Sposobnost isker da vnamejo 
vodik je odvisna od veliko faktorjev: velikosti, materiala, hitrosti gibanja, števila, itd.

3.7.1.5 Vžig z eksplozivom 

[13, 36] 

Eksploziv je izredno močen vir vžiga. Kljub temu, da v literaturi ni podatkov o minimalni 
količini potrebnega eksploziva za vžig mešanice vodika in zraka, pa je znanih nekaj 
eksperimentalnih in teoretičnih študij, s katerimi se lahko približno določi potrebna količina. 
Masa eksploziva potrebnega za sprožitev neomejene detonacije v mešanici vodika in zraka je 
veliko manjša od tiste, potrebne za manj reaktivne mešanice goriva in zraka. Minimalna 
količina tetryl-a 7 potrebna za sprožitev neomejene detonacije v različnih mešanicah goriva in 
zraka je podana v tabeli 2. Za vsa navedena goriva, razen acetilena, je najbolj ugodna 
detonacijska mešanica v stehiometričnem območju med 1,1 in 1,3. Za acetilen pa je vrednost 
mešanice 2,05. Pri vseh gorivih se minimalna količina potrebnega eksploziva izredno hitro 
poveča, če se mešanica približa eksplozijskim mejam.

Tabela 2: Minimalna količin tetryl-a potrebna za sprožitev neomejene detonacije

[13, 36] 

 

[13

Gorivo 

] 

Količina tetryl-a (g) 

Vodik 0,8 

Metan 16,000 

Propan 37 

Etilen 5,2 

Acetilen 0,4 

 

3.7.1.6 Vžig zaradi odprtega plamena in vroče površine 

Odprti plamen in vroče površine so zelo dober vir vžiga. Mešanica vodika in oksidanta se ob 
stiku z vročo površino vname šele takrat, ko zadosti velik volumen mešanice doseže 
temperaturo samovžiga. Do tega pride, kadar je temperatura vroče površine veliko nad 
temperaturo samovžiga. Obnašanje vnetljive mešanice ob vžigu je odvisno od številnih 
dejavnikov. Največ vpliva ima koncentracija mešanice, temperatura okolice, velikost in oblika 
vroče površine, stopnja omejenosti prostora ob površini ter konvekcijski tokovi skozi 
površino in material površine. Mešanica vodika in zraka se vname pri temperaturah od 640 do 
930 °C. Katalitične površine pa drastično znižajo temperaturo potrebno za vžig.

                                                           
7 Tetryl oziroma C7H5N5O8 je eksplozivna spojina, ki se uporablja za detonatorje. Je bledo rumena kristalna 
snov, ki se ob segrevanju najprej stali, nato pa razpade in eksplodira.  

[13, 36] 
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3.7.1.7 Vžig mešanice tekočega vodika in trdnega kisika 

Tekoči vodik se zaradi svojih posebnih lastnosti razlikuje od drugih kriogenskih goriv. Glavna 
razlika je v točki vrelišča, ki je pri normalnih pogojih veliko nižja kot pri zraku. Cevovodi in 
rezervoarji tekočega vodika bodo pri temperaturah okoli 20 K kondenzirali zrak iz atmosfere. 
Prav tako pa bo tudi zadosti hladno, da pride do kondenziranja in zamrznitve vode in 
ogljikovega dioksida iz zraka. Poskusi so dokazali, da lahko tekoči vodik kondenzira in 
zamrzne kisik. Posledično lahko nastali trdni kisik v presežku tekočega vodika zaradi udarca 
oziroma trka eksplodira. Rezultati  poskusov kažejo, da je sproščena količina energije pri 
mešanici tkočega vodika in trdnega kisika večja kot pri enaki teži trinitrotoluena (TNT).

3.7.2 Pogostost pojava virov vžiga 

[13] 

 

Dobra izhodiščna točka za ocenjevanje obnašanja vodika ter pogostosti in virov vžiga, je 
zagotovo poznavanje prejšnjih nezgod povezanih z vodikom. V tabeli 3 so navedeni podatki 
pridobljeni iz podatkovne baze večjih nezgod. Podan je seštevek prepoznanih virov vžiga ter 
njihova pogostost. Pomembno je poudariti, da nezgode pri katerih je izpuščen vodik preprosto 
izhlapel in tako ni povzročil požara, eksplozije ali druge škode niso zabeležene. Zaradi tega je 
posledično  v vrstici »ni prišlo do vžiga« zapisano število nič, kar pa ne pomeni da se vsak 
vodikov izpust konča z vžigom. Iz tabele  izstopa visok procent nezgod v katerih vir vžiga ni 
bil identificiran. To je pokazatelj izredne občutljivosti vodika za vžig. V teh primerih gre 
najverjetneje za samovžig.

Tabela 3: Podatki o virih vžiga pri vodikovih in ne-vodikovih nezgodah

[15] 

Vir vžiga 

[15] 

Vodikove nezgode Ne-vodikove nezgode 

 Število % Število % 

Požig 0 0 37 2,6 

Trk 2 2,5 121 8,4 

Plamen 3 3,7 113 7,9 

Vroča površina 2 2,5 56 3,9 

Elektrika 2 2,5 114 7,9 

Iskrenje ob trenju 2 2,5 33 2,3 

Ni ugotovljenega vira 70 86,3 942 65,5 

Ni prišlo do vžiga 0 0 21 1,5 

Skupaj 81 100 1437 100 
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3.8 Nevarnosti povezane z vodikom 

3.8.1 Kemijske eksplozije 
Bistvenega pomena za obravnavo z vodikom povezanih nevarnosti je ocenitev in določitev 
stopnje nevarnosti. Pri kemijskih eksplozijah, ki so praviloma eksotermne oksidacijske 
reakcije, se večina zgorevalne energije z udarnim valom enakomerno porazdeli v vse smeri. 
Glede na različne vrste zgorevanja (počasna deflagracija, hiter turbulenten plamen, ali 
detonacija), bo drugačen tudi tlak. Opredeljen je z maksimalnim tlakom ter stopnjo 
rasti/padanja. Ta učinek je najmočnejši na tleh (hemisferične) eksplozije, kjer je zaradi 
refleksije ustrezno razmerje donosa lahko dvakrat tolikšno kot pri sferični eksploziji.[13] 

Razlika med detonacijo in deflagracijo je predvsem v hitrosti širjenja ter nastalem tlaku. Pri 
deflagraciji se reakcija oziroma plamen širi s hitrostjo ki je nižja od hitrosti zvoka (pod 340 
m/s). Tlak pa po zaprtem prostoru narašča enakomerno. Pri detonaciji pa se reakcija širi z 
nadzvočno hitrostjo. Dvig tlaka je trenuten in neenakomeren. Do dviga tlaka pride dejansko v 
hipu, ko se udarni val širi skozi medij. Če je hitrost širjenja plamena nekoliko manjša od 
hitrosti zvoka, tako da je naraščanje tlaka neenakomerno, ne pride do nastanka udarnega vala. 
V tem primeru govorimo o navidezni detonaciji.[9] 

Slika 25 predstavlja dva grafa. Na levem grafu je predstavljen potek detonacije, na desnem pa 
potek deflagracije. 

 

 

Slika 25: Potek detonacije (levo) ter deflagracije (desno)

3.8.1.1 Deflagracija 

[13] 

 

Pri deflagraciji z hitrostjo plamena med 1 in 10 m/s, volumenska ekspanzija plina kot »bat« 
izpodriva nezgorel plin. Deflagracijski val v omejenem prostoru je opredeljen z počasno rastjo 
tlaka v območju pred fronto plamena. Povečan tlak nastane tudi pri počasnejšem širjenju 
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plamena. Notranji pritisk je neodvisen od okolice in določen predvsem z deležem zgorelega 
plina. 

Naraščanje pritiska je odvisno od širjenja plamena ter stopnje omejenosti prostora. Posebno 
nevarnost predstavljajo močno omejeni (zaprti) prostori, kot so cevi ter kanali. Prezračevanje 
lahko v takšnih primerih pripomore k zmanjšanju tlaka. Na sliki 26 je prikazan potek 
deflagracije v cevi. 

 

 

Slika 26: Shematski prikaz deflagracije v cevi[35] 

 

Znotraj sferične posode je dvig tlaka, ki sledi vžigu vnetljive mešanice, sorazmeren kvadratu 
hitrosti gorenja. V ceveh brez ovir se skupaj s premerom povečuje tudi razdalja. Hitrost 
zgorevanja mora znašati vsaj 100 m/s, da se doseže nadtlak 10 kPa. Ob primerjavi 
eksplozijskih testov v ceveh ter v sferičnih posodah, so ugotovili, da je tlak večinoma nižji pri 
sferičnem širjenju plinske mešanice kot pa pri ravninskem. 

Zgorevanje mešanice vodika in zraka pri eksploziji neomejenega oblaka pare (UVCE 
unconfined vapor cloud explosion), običajno sprosti le del (od 0,1 pa do 10%) svoje toplotne 
energije. V večini primerov je to manj kot 1 %. Odvisno od načina zgorevanja (deflagracija/ 
detonacija), je eksplozija povezana z bolj ali manj uničujočim udarnim valom. Pri deflagraciji 
neomejenega oblaka par vodika-zraka je pričakovan nadtlak v redu 10 kPa.[13, 35]

3.8.1.2 Detonacija 

  

V nasprotju z deflagracijo pri detonaciji poteka zgorevanje s hitrostjo plamena veliko nad 
hitrostjo zvoka. Pri detonaciji se dosežejo lahko hitrosti okoli 2000 m/s. Fronta plamena se 
nadaljuje z udarnim valom nezgorelega plina. Zanj je značilna posebna tlačna konica 
(pressure spike) ter posledično, skoraj eksponentno padanje. Udarnemu valu, ki je hkrati tudi 
fronta plamena, sledi reakcijsko območje v katerem padec tlaka doseže vrednosti nižje od 
atmosferskega tlaka (molekulski propad). Pomembna parametra sta maksimalni tlak ter 
pozitivna oz. negativna faza impulza glede na sproščeno eksplozijsko energijo. Postopek 
zgorevanja je končan brez ekspanzije plinastega oblaka. Maksimalni tlak v bližini je običajno 
v območju med 1,5 in 2 MPa. Tlačni val postopoma razpade ter se sčasoma spremeni v zvočni 
val. 
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Pri geometrijskih oblikah ki omogočajo prehod iz deflagracije v detonacijo, so lahko tlaki v 
bližini detonacije veliko višji kot tlaki stabiliziranega detonacijskega vala. To je posledica 
učinka stiskanja zaradi širjenja udarnega vala. V omejenih (zaprtih) prostorih je maksimalni 
tlak v območju med »normalnim« deflagracijskim tlakom ter izredno visokim tlakom, ki sledi 
prehodu deflagracije v detonacijo. Za najhujšo obliko se šteje prehod dflagracije v detonacijo 
z zrcalnim udarnim valom, povzročenim zaradi velike hitrosti plamena, z ocenjenim 
maksimalnim tlakom, ki je lahko tudi za faktor 10 večji kot detonacijski tlak. Prenos 
detonacijskega vala v sosednje mešanice je možen predvsem pri ravninskih oblakih, medtem 
ko je pri sferičnih oblakih zmesi bolj verjetno, da se pojavi hira deflagracija. 

Eksplozija v posodi (rezervoarju), ki je z majhno odprtino povezana z drugo posodo ustvari 
veliko višji maksimalni tlak kot eksplozija, ki poteče v eni posodi. Ta pojav je znan tudi kot 
»pressure piling«. Pri eksploziji stehiometrične mešanice ogljikovodikov in zraka, ki je 
potekla v dveh komorah, je bil izmerjen pritisk nad 3,5 MPa. Pri eksploziji v samo eni komori 
pa je tlak znašal 0,8 MPa. V nasprotju z dolžino cevi, ki povezuje komori, je za nastanek 
maksimalnega tlaka najbolj pomemben premer.

3.8.1.3 Prehod iz deflagracije v detonacijo 

[13, 35] 

Eden od še nerešenih problemov eksplozijske varnosti vodika je določitev pogojev, ki so 
potrebni za prehod iz deflagracije v detonacijo. Alternativno je lahko nastanek detonacije tudi 
posledica pospešitve turbulentnega plamena. Hitra pospešitev turbulentnega plamena lahko,  
kadar je doseženo dovolj močno turbulentno mešanje v reakcijski coni, povzroči prehod iz 
deflagracije v detonacijo. Močno mešanje ter s tem turbulentno zgorevanje v coni plamena je 
pogosto spodbujeno  preko interakcije z ovirami v zaprtem prostoru. V primeru prehoda iz 
deflagracije v detonacijo se razvije močan udarni val, ki lahko povzroči resno škodo v 
velikem obsegu. Razumevanje hitre turbulentne deflagracije ter prehoda v detonacijo 
predstavlja najtežji izziv. Na tem področju obstaja kar nekaj eksperimentalnih študij. Osnovni 
poskusi vključujejo meritve stopnje širjenja turbulentnega plamena v detonacijski cevi z vrsto 
ovir. Pri določeni hrapavosti cevi bo hitrost plamena naraščala, dokler ne doseže končne 
stalne vrednosti, skladne s premerom cevi ter postavitvijo ovir. S spreminjanjem hrapavosti 
cevi, postavitve ovir ter razmerjem blokad je mogoče dobiti maksimalno hitrost turbulentnega 
plamena. Ta maksimalna stabilna hitrost turbulentnega plamena je potem odvisna samo od 
sestave mešanice in jo lahko uporabimo za merjenje maksimalne stopnje turbulentnega 
zgorevanja mešanice, na katero vpliva le kemijska kinetika ter energetika. Pri bolj občutljivih 
mešanicah lahko deflagracija preide v detonacijo ali kvazi-detonacijo. Zaradi hrapavosti sten 
je lahko detonacijska hitrost znatno nižja kot običajno. Zaradi tega se označi kot kvazi-
detonacija. S poskusi je bilo ugotovljeno, da je pri mešanicah z deležem vodika pod 13 %, 
razvoj detonacije zelo malo verjeten. Ugotovljene optimalne detonacijske hitrosti lahko nudijo 
osnovo za razvoj teoretičnih modelov ter numeričnih enačb za opis fizikalnih procesov v 
turbulentnih plamenih visokih hitrosti. Uporablja se vedno več računalniških pristopov, ki 
lahko z numeričnimi simulacijami zagotovijo kvalitativno sliko osnovnik procesov prehoda iz 
deflagracije v detonacijo. To je lahko uporabno in natančno orodje za izvedbo podrobnih 
analiz. Kljub temu pa numerične simulacije ne dajejo želenega opisa teh kompleksnih 



60 

 

fizikalnih procesov, ki so prisotni pri prehodu iz deflagracije v detonacijo. Nekateri so 
mnenja, da bi moralo biti numerično modeliranje manj ambiciozno in usmerjeno na le ali dva 
temeljna mehanizma na enkrat. Predlagano je, da se numerične simulacije preprostih 
problemov upošteva vzporedno z bolj temeljnimi eksperimenti hitre turbulentne deflagracije. 
Potrebna so nadaljnja prizadevanja za odkritje natančnega turbulentnega mehanizma za opis 
napredovanja hitre turbulentne deflagracije ter razumevanje prehoda iz deflagracije v 
detonacijo.

3.8.1.4 Dejanski oblak plina 

 [32] 

V praksi kaže oblak plina, če se razvije iz razlitega utekočinjenega plina, značilne lastnosti 
predhodno ne premešanega plina, nehomogene koncentracijske porazdelitve, razvoja drobnih 
zračnih mehurčkov ob robu oblaka ter razslojenosti. Poleg tega se v primeru eksplozije, 
dejanski oblak plina ne obnaša kot »idealen« eksplozijski vir. To je predvsem zaradi večjega 
obsega ter nižje energijske gostote, kar vodi do »ne idealnega« udarnega vala. Odstopanja od 
idealnih razmer lahko bodisi povečajo ali pa zmanjšajo nastajanje pritiska. Ne-stehiometrično 
razmerje, kot tudi vžig na robu oblaka bo zagotovo imelo negativen učinek na nastajanje 
tlaka. Pri talnem, ploščatem ter razširjenem oblaku težkega plina ali izparelega kriogena, pa 
lahko pride do večtočkovnega vžiga povezanega z zaporedjem več tlačnih vrhov, kar bi 
pozitivno vplivalo na nastajanja tlaka.  

Za razliko od težkega plina, ki bi se zadrževal pri tleh in tvoril oblak ploščate oblike, bi se 
oblak vodikove pare hitro razširil in prekril večje območje. Le v primeru izparevanja tekočega 
vodika iz obsežnega razlitja, bi se oblak razširil blizu tal, dokler ne bi v oblak vstopila 
zadostna količina zraka in pospešila vzgon. Oblak bi se kmalu začel vertikalno širiti. 

Širjenje plamena v ne-sferičnem oblaku vnetljive mešanice je sferično, dokler v določeni 
točki ne doseže meje oblaka. Nato se širjenje plamena nadaljuje v smeri kjer je še preostali 
plin. Tlak začne za fronto plamena, zaradi vertikalne ekspanzije zgorevalnih produktov, v 
trenutku padati.

3.8.1.5 Eksplozijski parametri 

[13] 

Na splošno lahko eksplozijske lastnosti eksplozivne mešanice razdelimo na ravnotežne in 
dinamične (ne-ravnotežne) parametre. Ravnotežni parametri temeljijo na termodinamiki in se 
že lahko določijo iz standardnih računalniških enačb. Po drugi strani pa dinamičnih 
parametrov (kot so detonacijske meje, minimalna aktivacijska energija, kritični premer, 
velikost celice, itd.), še ni mogoče teoretično določiti. Dinamični parametri zahtevajo 
opredelitev ne-ravnotežne kemijske kinetike, turbulence in različnih prenosov, udarnih valov 
ter ne-linearnih stabilnostnih procesov, ki vključuje povezovanje med dinamiko plinov in 
termokemijo.

Turbulentna celična detonacijska struktura je lahko na splošno okarakterizirana s povprečno 
velikostjo detonacijske celice, kot karakteristična dolžina lestvice, ki se lahko brez težav meri 

[32] 

Velikost detonacijske celice: 



61 

 

z uporabo tehnike dimne-folije. Poleg acetilena imajo mešanice vodika in kisika, v primerjavi 
z drugimi plinastimi gorivi, najmanjšo velikost detonacijskih celic. Manjša kot je velikost 
celice, bolj je mešanica občutljiva za detonacijo. Kljub temu, da so podatki s to tehniko brez 
težav eksperimentalno pridobljeni, pa sam postopek zahteva določeno stopnjo presoje, kar je 
lahko subjektivno. Eksperimentalni podatki o velikosti detonacijske celice za mešanice vodika 
in zraka so precej dobro uveljavljeni. Težave se pojavijo pri mešanicah pod visokim tlakom, 
kjer ta tehnika odpove. Zaradi tega je potrebno razviti alternativne merilne tehnike, ki bodo 
razširile območje podatkov o velikosti celice na višji začetni tlak. Podatki o ostalih 
dinamičnih parametrih, kot so aktivacijska energija, kritični premer ter detonacijske meje so 
pri visokih začetnih tlakih prav tako nepopolni. Ti manjkajoči eksperimentalni podatki so 
izredno pomembni za načrtovanje ter oceno varnosti visoko tlačnih rezervoarjev za 
shranjevanje vodika. Razviti so bili številni modeli za oceno velikosti detonacijske celice ter 
drugih dinamičnih parametrov. S poznavanjem kemijske kinetike vodikove-kisikove reakcije 
so semi-empirične napovedi velikosti detonacijske celice iz izračunanih ZND reakcijskih 
lastnostih dokaj zanesljive (kadar dejanskih eksperimentalnih podatkov ni na voljo). Vendar 
pa velikost celice, predvidena s to tehniko, velja le za zmesi s podobnimi pogoji kot so 
določeni v enačbi. Obstaja nekaj študij, ki poskušajo najti nek splošen model za različne 
vnetljive mešanice. Najnovejši model upošteva vpliv nestabilnosti na dinamično turbulentno 
strukturo detonacije, z vključitvijo ne-dimenzionalnega parametra. Pridobljen je iz nedavne 
analize stabilnosti. Prednost uporabe ne-dimenzionalnega parametra je v tem, da njegova 
opredelitev že opisuje vse bistvene lastnosti. S tem lahko izboljšana korelacija vključuje 
minimalno število parametrov, za zastopanje (z dobro natančnostjo) maksimalnega števila 
eksperimentalnih podatkov. Z vidika varnosti je zaradi problemov pri shranjevanju, učinek 
tlaka na detonacijsko občutljivost vodika še posebej zanimiv. Pri številnih mešanicah goriva 
in zraka se njihova detonacijska občutljivost z začetnim tlakom povečuje. Iz predvidene 
velikosti celice je mogoče ugotoviti, da pri določenem kritičnem tlaku postane mešanica 
vodika in zraka z nadaljnjo začetnega rastjo tlaka manj občutljiva. Glede na to je velikost 
detonacijske celice vodika in zraka pri visokem tlaku primerljiva z ostalimi mešanicami 
ogljikovodikov. 

Kritična aktivacijska energija za neposredno sprožitev detonacije: 

Neposredna aktivacijska energija detonacije je prav tako eden izmed pomembnih dinamičnih 
parametrov, ki omogoča kvantitativno merjenje detonacijske občutljivosti eksplozivne 
mešanice v neomejenem okolju. Na splošno je to minimalna energija potrebna za razvoj 
sferične detonacije prek neposredne aktivacije  z močnim virom energije. Znano je, da obstaja 
neposredna povezava med aktivacijsko energijo in velikostjo celice. Zaradi tega nastajajo 
številne semi-empirične teorije, ki povezujejo kritično energijo z velikostjo celice. Na splošno 
je za mešanice vodika in zraka aktivacijska energija običajno v velikosti 10-1000 kJ. Za 
neobčutljive mešanice pa je pogosto za zagotovitev zadostne energije, za neposredno 
sprožitev detonacije, potreben eksplozivni naboj. Zato z varnostnega vidika neposredna 
sprožitev ni najverjetnejši dogodek. Kritična aktivacijska energija je v primerjavi z velikostjo 
celice veliko bolj natančno kvantitativno merilo detonacijske občutljivosti eksplozijske 
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mešanice. Glavna pomanjkljivost te metode je v tem, da je za meritve potrebno opraviti 
poskuse v relativno velikem obsegu. 

Kritični premer cevi: 

Še en pomemben dinamični parameter eksplozijske mešanice je kritični premer cevi. To Je 
minimalni premer cevi, pri katerem ob prehodu iz omejene cevi v neomejen odprt prostor 
detonacija ohrani napredovanje. Podobno kot aktivacijsko energijo ga lahko določimo veliko 
bolj natančno kot velikost celice. Služi lahko kot alternativno merilo eksplozivnosti vnetljivih 
mešanic. Iz podatkov o velikosti celice se na splošno lahko z empirično korelacijo določi 
kritični premer cevi za običajne mešanice goriva in zraka. Čeprav je za mešanice vodika in 
zraka pri standardnih pogojih dokaj ustrezna, pa lahko pri nekaterih termodinamičnih pogojih 
ter drugačni sestavi odpove. Študije so pokazale, da ima detonacijska stabilnost oziroma 
pravilnost celic, pomembno vlogo pri problemu kritičnega premera cevi. Iz vidika teoretične 
stabilnostne analize, imata lahko tako redčenje kot tudi termodinamično stanje pomemben 
vpliv na detonacijsko stabilnost, kar vodi do različnih mehanizmov odpovedi kritičnega 
premera cevi. 

Detonacijske meje: 

Detonacijske meje se na splošno nanašajo na kritične pogoje, pri katerih samo-vzdrževalno 
širjenje detonacijskega vala ni več mogoče. Detonacijske meje je večinoma potrebno določiti 
s poskusi. Za mešanice vodika in zraka je standardna vrednost meje pri sobni temperaturi 
okoli 18,5 % H2. Ta vrednost temelji na poskusu pri katerem je bila uporabljena cev s 
premerom 25 mm. Pri različnih poskusih v različnih laboratorijih ter pri uporabi različnih 
premerov testnih cevi, je bila ugotovljena različna meja detonacije. Na rezultate poskusov so 
prav tako vplivali tudi višja temperatura, ter obrobni pogoji (grobe stene cevi, porozen 
material). Zaradi tega je precej težko enoznačno opredeliti detonacijsko mejo. Detonacijske 
meje torej niso univerzalne in so specifične za določene začetne ter obrobne pogoje. Ni pa še 
bilo dorečeno ali obstaja dejanska meja sferične neomejene detonacije. Načeloma naj bi 
pričakovalo takšno mejo v območju, kjer je hitrost reakcije prepočasna za vzdrževanje 
procesov celične detonacije. Poskusi za natančno določitev detonacijske meje neomejene 
detonacije, zaradi velikega obsega poskusa, še niso bili izvedeni.

3.8.2 Fizikalna eksplozija 

 [32] 

Eksplozijski udarni val pa je prav tako lahko tudi posledica fizikalne eksplozije oziroma 
trenutne silovite ekspanzije snovi, ki ni povezana s kemijsko reakcijo. Najpogosteje fizikalna 
Eksplozija nastane zaradi širjenja snovi v zaprti posodi, ki ne vzdrži pritiska in se zato razleti. 

BLEVE (Boiling Liquid Expanding Vapor Cloud Explosion) je ekspanzija oblaka par nad 
vrelo tekočino. Večja je gostota tekočine, bolj uničujoč je BLEVE. Če gre za vnetljivo 
tekočino, se bo razvila ognjena krogla. Pri BLEVE se razvije več maksimalnih tlakov:  pri 
izhlapevanju tekočine, pri ekspandiranju hlapov ter če so primerni pogoji, tudi pri zgorevanju. 
Pri fizikalni eksploziji se lahko pojavijo leteči delci, ki lahko povzročijo poškodbe ali 
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materialno škodo na velikih razdaljah, odvisno od sproščene eksplozijske energije. Nevarnost 
letečih delov narašča skupaj s povprečno temperaturo tekočine. 

Še en primer fizikalne eksplozije je tako imenovan hiter fazni prehod (rapid phase transition, 
RPT). Gre za eksplozijo pare, ki je posledica spontane spremembe agregatnega stanja 
tekočine, ob stiku z veliko bolj toplo ali hladno tekočino. Primer je lahko razlitje kriogenske 
tekočine v vodo. Predpogoj za nastanek takšnih eksplozij so temperature vročih tekočin nad 
temperaturo vrelišča hladnih tekočin ter določena mešanica obeh tekočin, ki mora biti dovolj 
dolgo tesnem kontaktu. Čeprav je sproščena energija manjša kot v primerjavi z kemijsko 
eksplozijo, lahko sprememba agregatnega stanja »hladne« tekočine (razvoj pare) prav tako 
povzroči nastanek udarnega vala. Pri stiku utekočinjenega zemeljskega plina z vodno 
površino se lahko razvije nadtlak v območju tudi do 5 kPa. RPT eksplozije so v kovinski ter 
kemijski industriji (taljena kovin v kontaktu z vodo) lahko vzrok poškodb ali celo smrti, 
povzročenih zaradi letečih delov ali udarnega vala.

3.8.3 Požar 

[13] 

 

Če pri nenačrtovani sprostitvi vodika pride ta v stik z virom vžiga, lahko če so izpolnjeni vsi 
potrebni pogoji, pride do požara. Vodik gori s skoraj nevidnim svetlo modrim, vročim 
plamenom. Plamen je pri dnevni svetlobi zaradi odsotnosti saj neviden. Vidljivost se lahko 
sicer nekoliko okrepi zaradi prisotnosti vlage ter drugih nečistoč v zraku. Gorenje postane 
dobro vidno šele takrat, ko se vname okoliški material ter se začne sproščati dim in saje (slika 
27). Maksimalna temperatura plamena (predhodno premešane stehiometrične) vnetljive zmesi 
vodika in zraka pa je kar 2403 K.[15] 

 

 

Slika 27: Nevidni vodikov plamen vname metlo

Vodik lahko zgoreva v več načinih. Lahko kot laminarni ali turbulentni požar s curkom 
hlapov (jet fire) omejen na določeno lokacijo, kot laminarna ali turbulentna deflagracija s  
cono plamena ki se širi po prostoru, ali pa kot detonacijski val. Da pride do katerega koli 
izmed teh treh načinov zgorevanja, pa morata biti izpolnjenji še dve zahtevi. Potrebna je 

[2] 
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prisotnost oksidanta – kisika (zrak vsebuje 21 % kisika) ter vir vžiga. Prisotnost vseh treh 
(goriva, oksidanta ter vira vžiga) se najlažje prikaže s pomočjo požarnega trikotnika, ki je 
prikazan levo na sliki 28.  

 

Slika 28: Požarni trikotnik (levo) ter požarni tetraeder (desno)[15] 

 

Za potek gorenja so potrebni vsi trije elementi: gorivo, oksidant, ter vir vžiga. Če so prisotni 
vsi, so tri stranice trikotnika sklenjene. Če eden manjka gorenje torej ni več mogoče. 
Preprečevanje vžiga vključuje bodisi odstranitev ali zmanjšanje koncentracije goriva pod 
mejo vnetljivosti, zmanjšanje koncentracije oksidanta ter odstranitev vira vžiga ali toplote. 
Obstaja pa še četrti način preprečitve gorenja. To je uporaba halonov (halogeniziranih 
ogljikovodikov) ki vpliva direktno na kemijsko reakcijo gorenja. Pri segrevanju halona na 
visoko temperaturo se odcepijo radikali (Cl*, Br*), ki se v plamenu vežejo na radikale verižne 
reakcije gorenja in jo prekinejo. Če združimo vse štiri dejavnike dobimo razširjen požarni 
trikotnik oziroma tetraeder, ki je prikazan desno na sliki 28.  

V primeru izhajanja vodika pod visokim tlakom, se tako ustvari  požar curka hlapov (jet fire). 
Če pride do razvitja požara curka hlapov, so z varnostnega vidika pomembni predvsem 
njegova dolžina, sila ter toplotna radiacija, ki izhaja od plamena. Ob nenamerni sprostitvi 
vodika v zaprtem prostoru, se pojavi verjetnost da bo požar vplival na stene, druge površine, 
ali ostale ovire. Zaradi tega je potrebno pri obravnavi nevarnosti vodikovih požarov v zaprtih 
ali delno zaprtih prostorih, upoštevati tudi vpliv požara na stene ter ostalo konstrukcijo.[15, 2]

3.8.3.1 Toplotno sevanje 

  

Obstaja kar nekaj objavljene literature o toplotnem sevanju plamenov pri požarih 
ogljikovodikov, vendar pa je število študij, ki bi obravnavale toplotno sevanje pri vodikovih 
požarih (še posebej v večjem merilu), izredno majhno. 

Toplotno sevanje je primarni način prenosa toplote v večjih požarih, ki vključujejo 
ogljikovodike. V procesu nastajajo vmesni nestabilni radikali (npr. O, H, OH, itd.), stabilni 
plinasti produkti zgorevanja (CO2, CO, H2O, NOx, itd.) ter sajasti delci.  



65 

 

Prispevek k sevalnemu prenosu plamena se lahko obravnava kot vidno (svetlobno) in nevidno 
(ne-svetlobno) sevanje. Nevidno sevanje plamena izhaja iz prenosov v molekularnih 
energijskih stopnjah, zaradi absorpcije ali emisije fotonov. Diskretne absorpcijsko/emisijske 
linije sevanja se proizvajajo v infrardečem spektru kot posledica prehodov med kvantiziranimi 
elektronskimi stanji eno-atomarnih plinov. Energija sproščena iz plinskih zgorevalnih 
produktov, je posledica prenosov med vibracijskimi in rotacijskimi energijskimi stopnjami 
molekul. Zlasti CO2, H2O, CO, itd., proizvajajo nevidno sevanje skoncentrirano v spektralnih 
črtah. Ti plini ne razpršijo bistveno sevanja, vendar so močni selektivni absorberji in 
oddajniki sevalne energije. 

V praktičnih sistemih, kjer sta pritisk in velikost sistemov večja, tlačna razširitev spektralnih 
črt povzroči, da se prekrivajo med seboj. Izhajajoče sevanje je zbrano v plinastih 
absorpcijskih pasovih v infrardečem spektru, proizvedeno iz različnih vrst prehodov med 
molekulskimi energetskimi stanji. Zlasti med vibracijsko-rotacijskimi. Iz vidnih plamenov se 
oddaja vidno in infrardeče sevanje zaradi nezgorelih ogljikovih delcev imenovanih saje. 
Dejanska količin in porazdelitev produktov gorenja in/ali saj, je odvisna od vrste in sestave 
goriva ter lokalnega dovoda kisika. V nasprotju z ogljikovodiki, gori vodik na zraku bolj 
čisto, oddaja skoraj neviden, nežno moder plamen. 

Da bi razumeli tveganja povezana s toplotnim sevanjem, ki izhaja ob gorenju vodika, je 
pomembno razumevanje fizikalnih lastnosti ter karakteristik zgorevanja vodika in 
ogljikovodikov.

3.8.4 Fiziološki učinki 

[13] 

 

3.8.4.1 Poškodbe povzročene z nizkimi temperaturami 

Kontakt kože s tekočim ali hladnim plinastim vodikom lahko povzroči hude opekline, 
primerljive s tistimi, ki jih povzroči vrela voda. Nezaščitena koža se lahko primrzne na 
površine ohlajene s tekočim vodikom, kar lahko povzroči hude poškodbe pri odstranjevanju. 
Dolgotrajna izpostavljenost kože hladnemu vodiku lahko povzroči ozebline. Simptom je 
lokalna bolečina, ki predstavlja opozorilo na zmrzovanje, vendar v nekaterih primerih ni čutiti 
bolečine, ali pa je le ta kratkotrajna. Zamrznjeno tkivo je neboleče ter na videz voskasto. Je 
blede belkaste ali rumenkaste barve. Odmrzovanje zamrznjenega tkiva lahko povzroči hude 
bolečine. V določenih primerih lahko pride celo do šoka. Oči so še posebej občutljive, saj 
lahko že majhen brizg tekočega vodika ali kratka izpostavljenost mrzlim param ali plinu 
povzroči takojšnjo zamrznitev očesnega tkiva ter s tem trajno škodo. 

Prehodna izpostavljenost hladnemu plinu povzroči občutek neugodja pri dihanju ter pri za to 
dovzetnih ljudeh, izzove celo napad astme. Dolgotrajno vdihavanje hlapov ali hladnega plina 
lahko povzroči resne poškodbe pljuč. Pri daljši izpostavljenosti celotnega telesa pa se pojavi 
nevarnost hipotermije oziroma podhladitve.[13] 
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3.8.4.2 Nevarnost zadušitve z vodikom 

Vodik ni strupen, vendar pa kakor pri vseh plinih (razen pri kisiku) obstaja tveganje za 
zadušitev zaradi pomanjkanja kisika. To tveganje je največje predvsem v zaprtih prostorih. V 
zraku se nahaja približno 20.8% kisika. Poleg razredčenja pri mešanju z drugimi plini, se 
lahko kisik porablja pri zgorevanju vodika ali ostalih plinov. Porabi se lahko tudi pri 
kondenzaciji na zelo hladnih površinah, kot je npr. pri razlitju tekočega vodika. Že zmanjšanje 
koncentracije kisika pod 19.5% ima lahko učinek na naše zdravje.

Tabela 4: : Stopnje zadušitve odvisne od preostalega kisika

[13] 

Alarmantne vrednosti so nastavljene na 19% kisik. To je 2% pod normalnimi vrednostmi, zato 
je pomembno, da so senzorji natančni in zanesljivi ter tako ne prihaja do lažnih alarmov. 
Različne stopnje zadušitve so odvisne od preostalega kisika. Simptome ki jih lahko opazimo, 
so navedeni v tabeli 4. 

 

O

[13] 

2 Simptomi [vol %] 

19-21 Ni opaznih sprememb. 

15-19 Zmanjšana fizična in intelektualna uspešnost katere 
se oškodovanec ne zaveda. Pojavijo se tudi zgodnje 

težave s srcem, pljuči ali težave s cirkulacijo. 

12-15 Globoko dihanje, hiter pulz, slaba koordinacija. 

10-12 Glavobol, motnje zavesti, slaba presoja, nekoliko 
modre ustnice. Smrtnost pri manj kot 11 vol%. 

Tolerančni čas: 30 min. 

8-10 Slabost, bruhanje, nezavest, bled obraz, omedlevica 
brez predhodnega opozorila, mentalna okvara. 

Tolerančni čas: 3min. 

6-8 Omedlevica nastopi po 3 min. Smrt po 8 min; če 
ukrepamo po 6 min je verjetnost preživetja 50%, če 

pa ukrepamo po 4-5 min je verjetnost preživetja 
100%. 

3-6 Koma nastopi po 40 s, zastoj dihanja, smrt ali trajna 
možganska okvara kljub pravočasnemu 

posredovanju. 

0-3 Smrt nastopi po 45 s. 
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3.8.4.3 Učinek tlaka ob eksploziji 

Direktni učinek ob eksploziji, imenujemo ga tudi primarni učinek, je posledica dinamičnega 
pritiska vala. Človeško telo se je sposobno prilagoditi na počasne spremembe pritiska (npr. 
potapljanje), vendar pa hitre dinamične spremembe eksplozijskega vala povzročijo hude 
poškodbe organov, kjer je velika razlika v gostoti tkiv (pljuča, notranje uho). Klub temu pa je 
malo smrtnih poškodb, ki so posledica teh primarnih učinkov eksplozije. 

Indirektni učinek ob eksploziji vključuje sekundarni učinek, ki ga povzročijo leteči delci 
nastali ob eksploziji (delci stavb, stekla itd.) ter terciarni učinek. Pri tem lahko zaradi udarca 
telesa ob steno ali katero koli drugo trdo strukturo, pride do zloma lobanje s travmatičnim 
izidom ali celo smrtjo.

3.8.4.4 Toplotni učinek požara 

[13] 

Imenujemo jih tudi kvartarni učinki. Obstajata dva različna fenomena, ki sta povezana s 
požari povzročenimi z vodikom ter lahko poškodujeta človeško telo. To sta visoka 
temperatura in toplotno sevanje. 

 

Visoka temperatura: 

Temperatura pod 70°C nima kakšnega resnejšega učinka na telo. Med 70°C in 150°C pa pride 
do onesposobitve po 94 min oz po 6 min. Ostali fiziološki odzivi so opisani v tabeli 5. 

 

Tabela 5: Fiziološki odzivi na visoko temperaturo

Temperatura [°C] 

[13] 

Simptomi 

127 Težave z dihanjem 

140 Tolerančni čas: 5 min 

149 Dihanje skozi usta, čas za evakuacijo je omejen 

160 Hitra, neznosna bolečina s suho kožo 

182 Nepopravljive poškodbe že po 30 s 

203 Toleranca respiratornega sistema je manj kot 4 min 

 

Nad 150°C postane toplotno sevanje dominantni faktor poškodb. 
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Toplotno sevanje: 

Toplotno sevanje lahko povzroči bolečino, opekline prve, druge in tretje stopnje, prav tako pa 
tudi življenjsko usodne opekline. Različne stopnje opeklin razlikujemo glede na globino 
poškodovane kože. Tudi tukaj sta intenzivnost in trajanje toplotnega sevanja pomembna 
faktorja pri nastanku poškodb. Pri toplotnem sevanju nad 1,6 kW/m2

Tabela 6: Čas izpostavljenosti sevanju s smrtnim izidom

 se pričakuje negativni 
učinek na telo.  

Tabela 6 prikazuje maksimalen čas izpostavljenosti toplotnemu sevanju, ki ima smrtni izid. 

 

Čas izpostavljenosti, ki vodi 
v smrt 

[13] 

Intenziteta 
sevanja [kW/m2

Intenziteta 
sevanja [kW/m] 

(lahka obleka) 

2] 

(zaščitna obleka) 

2 min…10 min 2 4 

1 min…2 min 4 8 

0.5 min…1 min 10 13 

< 0.5 min 16 25 

 

Poleg infrardečega sevanja lahko pride pri zgorevanju vodika tudi do UV sevanja, ki ima 
sončnim opeklinam podobni učinek. Vodikovi požari so težko vidni pri dnevni svetlobi, prav 
tako pa se toplota majhnih plamenov pozno zazna.

3.9 Osebna varovalna oprema 

[13] 

 

Uporaba pravilne osebne varovalne opreme lahko zmanjša možne posledice vseh zgoraj 
naštetih tveganj. Osebje bi moralo biti zavarovano pred ekstremno nizkimi in visokimi 
temperaturami, toplotnim sevanjem ter pred pomanjkanjem kisika v zraku. 

 

Nekaj specifičnih priporočil za OVO: 

• Zaščita za oči ali še bolje celostna zaščita obraza bi morala biti uporabljena pri delu s 
tekočim vodikom. 
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• Uporaba primerno izoliranih rokavic pri delu s tekočim ali hladnim plinastim 
vodikom. Rokavice se morajo primerno prilegati, hitro sneti in ne smejo imeti velikih 
manšet. 

• Dolge hlače, po možnosti brez manšet, se ne smejo zatakniti za čevlje ali škornje. 
• Nositi se morajo zaprti čevlji. 
• Nositi se morajo oblačila narejena iz običajnega bombaža ali ognje-varnega bombaža. 

Izogibati se moramo oblačilom iz najlona ali drug sintetičnih materialov, svile ali 
volne. Te materiali lahko proizvedejo statično elektriko, ki lahko vžge vnetljivo 
mešanico. Sintetični materialni se lahko tudi stopijo in prilepijo na kožo ter s tem 
povzročijo še hujšo poškodbo kože. Katero koli oblačilo, ki je prišlo v stik z vodikom 
mora biti takoj odstranjeno. 

• Samooskrbna dihalna oprema mora biti nošena v zaprtih prostorih. 
• Prenosna oprema za detekcijo vodika in požara se mora uporabljati za odkrivanje 

potencialnega uhajanja vodika in prisotnosti ognja. 
• Alternativno se lahko uporabi tudi metla, katero postavimo pred sebe, z njo 

zamahnemo ali pa jo vržemo v smeri predvidenega uhajanja. Če pride metla v stik s 
slabo vidnim plamenom, pokaže nastali dim pozicijo ognja. 

• Osebje se mora ozemljiti preden rokuje ali uporablja orodje na vodikovem sistemu. 
• Priporoča se uporaba orodja, ki ne iskri, saj je energija potrebna za vžig vnetljive 

mešanice vodika/kisika tako majhna, da jo lahko zaneti že orodje, ki se ne iskri. 
Posledično se mora vse orodje uporabljati s previdnostjo, da ne pride do spodrsavanj, 
odbitih udarcev ali padcev orodja, ki lahko povzročijo iskre. 

• Mokra oblačila lahko znatno zmanjšajo toplotni učinek povzročen z vodikovimi 
plameni. 

Takojšnja pomoč ponesrečencu, ki je prišel v kontakt s tekočim vodikom ali pa je bil 
izpostavljen izredno hladnemu plinu: odstranitev oblačil, ki bi lahko ovirali telesno cirkulacijo 
krvi ter zagotovitev nadaljnje bolnišnične oskrbe. Poškodovan predel kože ne smemo direktno 
segrevati. Rano sterilno obvežemo in jo tako zaščitimo pred infekcijo in nadaljnjimi 
poškodbami. Pozorni moramo biti, da z obvezo ne ustavimo cirkulacije krvi. Poškodovanemu 
ne smemo dati cigaret in alkohola.

3.10 Ocenjevanje tveganja 

[13] 

 

Ocenjevanje tveganja je sistematično evidentiranje in proučevanje vseh dejavnikov delovnega 
procesa, z namenom ugotoviti možne vzroke za nastanek poškodb pri delu, poklicnih bolezni, 
bolezni v zvezi z delom in možnosti preprečevanja, odpravljanja in zmanjševanja tveganja. 

Cilj ocene tveganja je ocenitev tveganja povezanega z določeno dejavnostjo z namenom 
zmanjšanja tveganja na sprejemljivo raven. 
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3.10.1 Načela menedžmenta varnosti 
Načeloma obstajata dva različna menedžmenta varnosti: Menedžment varnosti ki temelji na 
posledicah, zavzema stališče, da posledice najhujšega možnega dogodka ne smejo biti zunaj 
določenih omejitev. Zaradi tega se oblikujejo varnostni sistemi, ki zagotavljajo da posledice 
ne presegajo teh v naprej postavljenih omejitev. Menedžment varnosti ki temelji na tveganih 
pa zagovarja, da se mora tveganje analizirati tako z ozirom na verjetnost kot tudi na naravo 
nevarnosti ter tako zagotoviti informacije za nadaljnje zmanjševanje tveganja. Vendar pa to 
lahko pomeni da se bodo mogoče tolerirali tisti dogodki, za katere je verjetnost da se pojavijo 
zelo majhna. 

3.10.1.1 Menedžment varnosti ki temelji na tveganjih 

Menedžment varnosti ki temelji na tveganih, je filozofija v skladu s predpisi in zakonodajo v 
zahodnih državah, ki vedno bolj pogosto zahtevajo ocenjevanje tveganj in njihovo 
dokumentiranje. 

Menedžment varnosti ki temelji na tveganih (večkrat imenovan tudi obvladovanje tveganj) je 
načelo, po katerem morajo biti določena tveganja odstranjena ali zmanjšana na takšno raven, 
da ustrezajo varnostnim zahtevam.  

Obvladovanje tveganj je sistematični pristop, ki meri tveganje preko analiznih metod ter jih 
povezuje z ustaljenimi merili sprejemljivega tveganja (slika 29). Po implementaciji ukrepov 
za zmanjševanje tveganja na sprejemljiv nivo, bi morali v primeru, da je nadaljnjo 
zmanjševanje tveganja lahko doseženo s stroški, ki so nižji od pridobljenih prednosti, z 
implementacijo takšnih ukrepov nadaljevati. To se pogosto označuje kot načelo ALARP 
»Tako nizko, kot je smiselno in izvedljivo« (As Low As Reasonable Practicable).[20] 
 

 
Slika 29: Shema analize in obvladovanja tveganja

3.10.1.2 ALARP načelo 

[20] 

 

Pod določenim nivojem tveganja, kjer je nevarnost v nesprejemljivem območju in tveganje 
nikakor ni dopustno, bi bilo za čim bolj optimalno zmanjševanje tveganja potrebno uporabiti 
načelo ALARP. V takšnih primerih bi bilo potrebno, za ocenitev različnih možnosti 
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zniževanja tveganja, opraviti analizo stroškov in koristi. Ukrepe zniževanja tveganja bi bilo 
potrebno izvesti le v primeru, če stroški niso nesorazmerni glede na koristi ki jih prinaša 
znižano tveganje.[20] 

Načelo ALARP temelji na predpostavki, da tveganje nad določeno ravnjo ni sprejemljivo in 
ga v normalnih okoliščinah ni mogoče opravičiti. Pod to mejo pa se tveganje lahko tolerira, 
pri čemer naj bi bilo tveganje tako nizko kot je smiselno in izvedljivo (ALARP). [34] 

 

 

Slika 30: Prikaz ALARP načela

3.10.2 Metodologije ocenjevanja tveganja 

[20] 

 

Kot lahko vidimo iz slike 30, se ALARP območje nahaja med zgornjo mejo, katera 
predstavlja tveganje ki ne sme biti nikoli preseženo ter spodnjo mejo, pri kateri je tveganje 
zadosti nizko in ga ni potrebno zmanjševati. V vmesnem območju se teži k zniževanju stopnje 
tveganja, vendar le če so stroški sorazmerni z doseženim izboljšanjem. 

 

Metodologije ocenjevanja tveganja so načeloma uporabne za vsak predmet ali dejavnost. 
Velikokrat se uporabljajo za oceno tveganja pri uporabi vnetljivih plinov, vendar pa za enkrat 
še ni prav veliko primerov specifičnih vodikovih študij. 

Študije ocene tveganj bi morale, če je le mogoče, izvajati interdisciplinarne ekipe. Vloženo 
prizadevanje mora biti sorazmerno s tveganjem ki se ga ocenjuje. Obstaja več metod ocene 
tveganja, izmed katerih pa je potrebno izbrati tisto, ki je najbolj ustrezna glede na predmet 
analize ter namen ocenjevanja.[20] 
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3.10.2.1 Postopek ocenjevanja tveganja 

Postopek ocenjevanja tveganja je iterativni proces. Ocenjuje se tako tveganje, kot tudi učinek 
ukrepov za zmanjševanje tveganja, dokler ni tveganje (z implementiranimi ukrepi za 
zmanjševanje tveganja) ovrednoteno kot sprejemljivo. Slika 31 prikazuje postopek ocene 
tveganja. 

 

Slika 31: Postopek ocene tveganja[20] 

 

Vendar tudi ko je ocenjeno tveganje že ovrednoteno kot sprejemljivo, proces ocenjevanja 
tveganja še ni zaključen. Cilji današnje družbe ter tudi podjetij so veliko bolj ambiciozni in se 
zato ne zadovoljijo le z vzdrževanjem tveganja na nekem nivoju. Ocenjevanje tveganja ter 
njegovo zmanjševanje je prav tako časovno iterativen proces. Spremembe v stanju tehnologije 
omogočajo nadaljnjo zniževanje tveganj in tako s časoma posledično znižujejo tudi stopnjo 
sprejemljivega tveganja.

3.10.2.2 Metodologije prepoznavanja nevarnosti 

[20] 

Prepoznavanje nevarnosti je začetni korak v oceni tveganj in je za dobro oceno izrednega 
pomena. Namen identifikacije tveganja je prepoznava vseh bistvenih nevarnosti. Vsaka 
nevarnost bi se morala opisati v smislu nezgode do katere lahko pripelje. Za prepoznavanje 
nevarnosti, ki lahko nastanejo, je potrebno narediti sistematični pregled. Zajemati mora tako 
tehnične kot tudi delovne pogoje, ki lahko vplivajo na tveganje. Zgodovinski podatki ter 
izkušnje iz predhodnih analiz lahko veliko pripomorejo k procesu prepoznave tveganj. 
Primeri te vrste metodologije so seznami (checklists), indeksi nevarnosti ter pregled 
zgodovinskih dogodkov. Prepoznavanje tveganj ne sme upoštevati le začetnih dogodkov, 
temveč mora vključevati celotno verigo dogodkov, ki lahko povzročijo škodo. 
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Prepoznavanje nevarnosti določenega sistema, objekta ali dejavnosti lahko odkrije zelo veliko 
število potencialno nezgodnih dogodkov, zaradi česar ni vedno mogoče vsakega izmed njih 
podrobno kvantitativno analizirati. V praksi je prepoznavanje tveganj proces preverjanja v 
katerem so možni dogodki, ki predstavljajo nizko ali trivialno tveganje, izpuščeni iz nadaljnje 
obravnave. Kljub temu je potrebno za dogodke, ki niso bili podrobneje preučeni podati 
ustrezno utemeljitev. Kvantitativna analiza se nato osredotoči le na možne dogodke, ki 
predstavljajo visok nivo tveganja. 

Temeljne metode kot so študije nevarnosti in delovanja (HAZOP), drevesa odpovedi, drevesa 
dogodkov ter analiza načina odpovedi in učinka (FEMA) so orodja, ki jih lahko uporabimo za 
prepoznavanje tveganj ter ocenitev kritičnosti možnih rezultatov. Prednost teh metod je tudi v 
tem, da so dovolj splošne ter tako primerne za uporabo na vodikovih sistemih, brez posebnih 
prilagoditev. 

Tehnika HAZOP (Hazard and Operability studies) sestoji iz uporabe podrobnih sistematičnih 
pregledov procesov ter ocenjevanja potencialnih nevarnosti pri delovanju zunaj predvidenih 
okvirov ali nevarnosti ob nepravilnem delovanju posameznega dela opreme oz. sistema. 
Njegov namen je razdeliti procese v podskupine ter z uporabo niza ključnih besed prepoznati 
morebitna odstopanja, ki lahko predstavljajo nevarnost. Tehnika je primerna tudi za uporabo 
pri vodikovih tehnologijah, zlasti pri bolj kompleksih sistemih. 

Analiza načina odpovedi in posledic FMEA (Failure Mode and Effects Analysis) je 
kvalitativna tehnika za sistematično analiziranje vsake možne odpovedi znotraj nekega 
sistema. Omogoča ugotavljanje učinka na sistem, projekt ter ljudi. FMEA je zelo primerna za 
analizo zanesljivosti in je zato uporabna za poglobljeno preučevanje kritičnih delov sistema. 
FMEA se lahko nadgradi z analizo kritičnosti (Criticality Analysis CA). To je kvantitativni 
postopek ki razvrsti načine odpovedi glede na njihovo verjetnost ter posledice. Obe metodi se 
skupaj imenujeta Kritična analiza načina okvare in posledic (Failure Mode and Effects 
Criticality Analysis  FMECA).[20] 

Tako FMEA kot tudi FMECA je prvotno razvila NASA. Namen je bil zagotavljanje želene 
zanesljivosti opreme, zgrajene za uporabo v vesoljskih misijah. V zadnjih letih se FMEA in 
FMECA vedno bolj uporabljajo tudi v industriji (naftne ploščadi). FMECA se prav tako 
uporablja tudi v Evropskem integriranem vodikovem projektu (European Integrated Hydrogen 
Project EIHP2), katerega namen je razvoj smernic za nadzor ter vzdrževanje vodikovih 
naprav.[4] 

Začetni korak FMEA analize je funkcionalni opis sistema ter razdelitev na podsisteme in 
postavke. Nato vsaka postavka dobi svojo identifikacijsko številko. Za vsako postavko se 
opiše namen oziroma funkcija. Možni načini odpovedi se navedejo ter analizirajo glede na 
vzroke in verjetne posledice. Prav tako se analizirajo tudi možni načini za odkrivanje okvare, 
ublažitve oziroma popravila.[20] 
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3.10.2.3 Metodologije analize tveganja 

Naloge ocene tveganja bodo odvisne od namena ocene. Ocena tveganja praviloma vključuje 
primerjavo izračunane stopnje tveganja z stopnjo sprejemljivega tveganja. Stopnja 
sprejemljivega tveganja oziroma nivo tolerance temelji na varnostnih standardih podjetja in 
merilih, ki jih predpišejo oblasti. 

Če tveganje ni pod nadzorom (stopnja sprejemljivosti ni dosežena) ali pa je cilj nadaljnje 
zmanjševanje tveganja do stopnje ALARP, je potrebno obravnavati možnosti za zmanjševanje 
tveganja ter oceniti njihov želeni učinek. To je zagotovo interdisciplinarna naloga, ki naj po 
možnosti vključuje ljudi, odgovorne za bodoče delovanje sistema. Postopek ocenjevanja 
tveganja vključuje tako ponovno oceno tveganja kot tudi ukrepe za zmanjševanje tveganja, ki 
temeljijo na analizi stroškov in koristi. 

Metodologije za analizo tveganja se najpogosteje delijo v tri skupine: kvalitativne, 
deterministične in verjetnostne. Kvalitativne analize običajno opredelijo nevarnost z ozirom 
na verjetnost in resnost posledic, brez kvantifikacije. Deterministične analize pa kvantitativno 
obravnava posledice najhujšega možnega dogodka. Tretja skupina so verjetnostne analize, 
večkrat imenovane tudi kvantitativne analize tveganja. Te analize kvantitativno ovrednotijo 
verjetnost ter posledice različnih scenarijev, kateri se lahko razvijejo iz začetnih dogodkov.  

Kljub temu pa kvalitativne analize običajno vključujejo tudi elemente grobega kvantitativnega 
ocenjevanja, deterministične analize pa elemente verjetnostne ocene vključene v določanje 
možnih dogodkov. Raven podrobnosti analize je v prvi vrsti odvisna od pričakovanega 
tveganja, poznavanja analiziranega sistema ter kvalitete dosegljivih podatkov. Celovita in 
podrobna analiza na podlagi omejenih informacij, slabih podatkov ali neustreznih modelov, je 
zagotovo ekonomsko nesmiselna.  

Hitra razvrstitev tveganja (Rapid Risk Ranking) je pol-kvantitativna metodologija analize 
tveganja, prilagojena za vodikove sisteme v evropskem integriranem vodikovem projektu 
(EIHP2). Metoda vključuje elemente kvantitativne ocene tako za verjetnost kot tudi za 
posledice. Osredotočena je na najhujše posledice ter najverjetnejše rezultate analiziranih 
začetnih dogodkov. Tveganje je nato predstavljeno vizualno na način, ki olajša ovrednotenje 
tveganja ter primerjavo različnih analiziranih naprav, tovarn in inštalacij.[20] 
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SKLEP 
 

Vodikove tehnologije postajajo vse bolj izpopolnjene in dovršene, zaradi česar se že načrtuje 
njihova uporaba v različnih energetskih sistemih. Za njihov razvoj se kaže zanimanje tako s 
strani države ter inštitutov, kot tudi s strani gospodarstva. Uporaba energetskih sistemov na 
osnovi vodika je mogoča na skoraj vseh področjih, vendar pa se v praksi na vseh verjetno ne 
bodo enako uveljavili. Kot ena izmed glavnih ovir na poti k množični uporabi še  vedno ostaja 
ravno varnost vodikovih tehnologij.  

Z vidika varnosti je, tako kot že v preteklosti, še vedno glavni problem shranjevanje ter 
zadrževanje vodika znotraj nekega sistema oziroma rezervoarja, ne da bi ob tem prišlo do 
uhajanja v okolico. Če preprečimo uhajanje vodika, ni več mogoč nastanek nevarne zmesi 
vodika z zrakom ter posledično tudi ni nevarnosti za nastanek požara ali eksplozije. Zato je 
ključnega pomena dobro poznavanje delovanja vodikovih sistemov, njegovih lastnosti ter 
vpliva na materiale, ki se v teh sistemih uporabljajo.  

Nikakor pa seveda ne moremo pričakovati da do uhajanja ne bo nikoli prišlo, saj je le to lahko 
posledica številnih dejavnikov. Najpogosteje je uhajanje vodika posledica okvare sistema, 
obrabe določenih delov, ali pa izbire napačnega materiala. Potrebno je zagotoviti učinkovite 
sisteme detekcije vodika ter načrtovati ustrezno prezračevanje, ki v primeru uhajanja prepreči 
nastajanje nevarne atmosfere. Zaradi izredno nizke spodnje meje vnetljivosti (4 % vol) ter 
nizke minimalne vžigne energije (0,017 mJ) sta hitra detekcija ter učinkovito prezračevanje 
izrednega pomena. 

Kljub temu da je mešanica vodika in kisika v primerjavi z ostalimi plinastimi gorivi najbolj 
občutljiva, lahko z vidika eksplozijske varnosti rečemo, da je stopnja varnosti na 
sprejemljivem nivoju. Še vedno pa ostajajo nerešeni problemi pri razumevanju učinka 
turbulence na celično detonacijsko strukturo, mehanizmov širjenja deflagracije visoke hitrosti 
ter prehoda iz deflagracije v detonacijo.  

Potrebno je zagotoviti tudi primeren kader, ki bo imel vsa potrebna znanja in bo usposobljen 
za upravljanje, vzdrževanje ter zagotavljanje varnosti vodikovih sistemov. Prvi korak v tej 
smeri so že storili na University of Ulster, ki kot prva izobraževalna ustanova na svetu nudi 
visokošolske izobraževalne programe te smeri. Razviti in prilagoditi je potrebno metode za 
ocenjevanje tveganj, da se tako že v naprej odkrije ter prepreči možne okvare, ki bi lahko 
pripeljale do nezgode.  

Še vedno je s področja varnosti vodikovih tehnologij dostopnih relativno malo podatkov. 
Podatki uporabljeni za ocenjevanje tveganj pri proizvodnji, skladiščenju, transportu ter 
uporabi vodika večinoma izvirajo iz industrijskih okoljih in se zato predvsem v obsegu in 
uporabi razlikujejo od podatkov, potrebnih za ocenjevanje tveganj pri splošni množični 
uporabi. Zaradi tega na področju varnosti vodikovih tehnologij potekajo raziskave, katerih 
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pridobljeni podatki pa so še vedno omejeni le na laboratorije, ali pa so pridobljeni s pomočjo 
majhnih poskusnih skupin. 

Vodikove tehnologije so zagotovo perspektivne in bodo v prihodnje na področju energetike 
predstavljale vedno večji delež. Zagotavljanje varnosti vodikovih tehnologij je zato eno izmed 
tistih področij, ki bo v naslednjih letih predstavljalo velik izziv vsem tistim, ki se bodo s tem 
problemom tako ali drugače ukvarjali. 
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