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Rezumat. În ultimii ani, au fost instalate un număr mare de centrale electrice bazate pe energia 
provenită din surse regenerabile (solare, fotovoltaice, eoliene, geotermale etc), însă problema 
intermitenţelor şi a variaţiilor locale şi temporale ce caracterizează aceste surse reprezintă un dezavantaj 
major al acestora. Hidrogenul pare să rezolve această problemă, el putând reprezenta un vector 
energetic fascinant, devenind pe de o parte un mediu de stocare eficient pe termen mediu-lung şi un 
„combustibil“ pentru pilele de combustibil tip PEM pe de altă parte. Hidrogenul se poate dovedi, în cele 
din urmă, singura legatură posibilă între energia regenerabilă şi noii vectori energetici.  Pe de altă parte, 
poluarea aerului în special în zonele urbane a devenit o problemă cu implicaţii semnificative pentru 
sănătatea publică din întreaga lume, mai ales în ţările industrializate şi în curs de dezvoltare. Se ştie că 
emisiile sistemelor de transport au o contribuţie majoră la calitatea aerului urban. Hidrogenul, ca o a 
doua formă de energie, pe langă energia electrică, are capacitatea de a integra sursele regenerabile de 
energie primară şi de a furniza putere noilor vehicule urbane. În această lucrare, o prezentare generală a 
potenţialei introduceri a vehiculelor bazate pe hidrogen în mobilitatea urbană este oferită atât din punct 
de vedere al impactului asupra mediului cât şi din punct de vedere al eficienţei energetice. Scopul 
lucrării este de a oferi o „imagine” a posibilităţii de introducere a hidrogenului în mobilitatea urbană, în 
pofida dezavantalelor tehnologice existente. Un studiu de caz, pentru o situaţie dată, se propune ca o 
aplicaţie experimentală. 
 
Cuvinte cheie: energie regenerabilă, hidrogen, transport. 
 
Abstract. In recent years, a large number of power plants based on renewable energy (solar photo-
voltaic, wind, geothermal etc.) have been installed but the problem related to the power intermittence 
remains as the main drawback for them. Hydrogen seems to solve this problem as could represent a 
promising energy carrier by becoming a suitable medium-to-long term storage solution as well as a 
„fuel” for FCEV. On the other hand, air pollution especially in the urban areas become a serious public 
health problem throughout the world, especially in industrialized and developing countries. 
Transportation system emissions are major contributors to urban air quality. Hydrogen as a second form 
of energy that has to be manufactured like electricity has the capacity to integrate renewable primary 
sources and power the new urban vehicles. In this paper, a technological view of potential introduction 
of hydrogen-based transportation vehicles into urban mobility is given from the environmental and 
energy efficiency points of view. The aim of this paper is to give a snapshot of the possibility to 
introduce hydrogen into urban mobility in spite of the still existing technological drawbacks. A case 
study analyses, for a given situation, is proposed to be elaborated as an experimental application. 
 
Keywords: renewable energy, hydrogen, transport. 

1. INTRODUCERE – HIDROGENUL CA POSIBILĂ SOLUŢIE  
LA PROBLEMATICA TRANSPORTULUI URBAN 

Conform evaluărilor din ultimii ani, sistemele de transport sunt responsabile de aprox. 25% din 
cererea de energie dar şi de emisiile de gaze cu efect de seră. Mai mult, situaţia devine mult mai 
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îngrijorătoare atunci când vorbim despre comunităţile urbane, unde densitatea de autovehicule este 
extrem de ridicată. De fapt, se poate afirma că, funcţie de specificul, particularităţile şi mărimea zonei 
urbane, transportul urban, fie sub formă privată sau organizată, devine principalul emiţător de noxe, în 
„competiţia” cu sistemele energetice de încălzire sau cele industriale. Trebuie subliniat faptul că în ultimii 
20 de ani, unele modificări economice, sociale şi culturale - cum ar fi creşterea productivităţii, dispo-
nibilitatea de timp liber sau descentralizarea dezvoltării urbane, au încurajat o largă difuzie a utilizării 
autovehiculelor. Organizaţia Mondială a Sănătăţii estimează că poluarea aerului în zonele urbane 
produce aprox. 800.000 de morţi premature în fiecare an.  

Încălzirea globală este cauzată în principal de arderea combustibililor fosili ce emit tone de poluanţi 
în atmosferă. Se ştie cu certitudine că aceşti combustibili sunt resurse neregenerabile. Acest lucru a 
permis cercetătorilor din întreaga lume să demareze programe complexe cu scopul de a descoperi 
resurse energetice mai curate în special pentru domeniul  transporturilor. Din acest punct de vedere, 
energetica hidrogenului, având ca şi element central pilele de combustibil a primit o atenţie suplimentară 
datorită potenţialului sporit de aplicare în domeniul transportului urban. 

În prezent, sunt disponibile pentru transportul urban, în mod uzual, două tipuri de „valori” 
energetice. Benzinele şi dieselul, ambele bazate pe combustibili fosili, au devenit resursele dominante 
în timp ce electricitatea este utilizată în special pentru flotele „captive” de vehicule urbane – troleibuze, 
metro. Cu toate acestea, după aproximativ un secol de dominare a combustibililor fosili, impactul 
produşilor proceselor de combustie asupra climatului global a generat îngrijorări crescânde. Astfel, 
există concepţia generală că tehnologiile alternative ca de exemplu tehologiile bazate pe energetica 
hidrogenului, reprezintă viitorul în acest domeniu. Pilele de combustibil reprezintă un sistem extrem 
de eficient din punct de vedere energetic constând din procese electrochimice, apa, electricitatea şi 
căldura fiind singurii produşi generaţi prin combinarea hidrogenului cu oxigenul. 

În ciuda acestor premise excelente de aplicare a tehnologiilor bazate pe hidrogen, există încă 
câteva bariere substanţiale pentru implementarea efectivă a acestora: 

 producerea şi furnizarea hidrogenului nu este încă competitivă din punct de vedere al 
costurilor cu combustibilii tradiţionali, fosili; 

 sistemele de stocare a hidrogenului nu sunt eficiente, sigure sau puţin costisitoare comparative 
cu cerinţele existente; 

 tehnologiile pilelor de combustibil nu sunt încă suficient de fiabile. 
Drept consecinţă, devin esenţiale investiţiile publice sau private în cercetările necesare domeniului, 

cercetări fără de care tranziţia către o economie bazată pe hidrogen va fi extrem de lentă.  
Scopul acestei analize este de a prezenta condiţiile şi posibilităţile de implementare a tehnologiilor 

hidrogenului, având ca şi sursă primară de energie energiile regenerabile, pentru regândirea transportului 
urban fiind căutate punctele tari şi cele încă slabe aferente acestei oportunităţi. Analiza se doreşte a fi un 
punct de plecare pentru o modelare energetică mai amplă care va avea în vedere câteva cazuri particulare 
în care se va propune în mod concret implementarea unui astfel de sistem.  

 2. AVANTAJELE ŞI IMPEDIMENTELE UTILIZĂRII HIDROGENULUI  
CA ŞI COMBUSTIBIL URBAN 

Hidrogenul are practic cel mai ridicat conţinut de energie specifică dintre toţi combustibilii 
tradiţionali şi este în acelaşi timp cel mai abundent element din univers. Este de presupus că hidrogenul va 
avea o contribuţie decisivă pentru dezvoltarea sustenabilă viitoare dată fiind posibilitatea lui de producere 
în cantităţi practic nelimitate, utilizând sursele regenerabile primare de energie (RES). Există patru 
factori importanţi pentru ca hidrogenul şi tehnologiile asociate acestuia să aibă o piaţă viitoare reală: 
(1) preţul de producţie a hidrogenului în viitorul apropiat, (2) rata de dezvoltare ştiinţifică şi tehnologică 
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a elementelor componente, (3) restricţiile potenţiale ale emisiilor de gaze cu efect de seră şi (4) costul 
competitiv al sistemelor energetice. 

Hidrogenul are potenţialul de a deţine promisiunea unui combustibil ideal al viitorului, cu multe 
beneficii sociale, economice şi cu impact pozitiv asupra mediului. Are potenţialul de a reduce, pe 
termen lung, dependenţa de resurse de combustibili fosili şi de a scădea emisiile de carbon. Hidrogenul 
are un conţinut energetic de 122 kJ/g ceea ce este de 2.75 ori mai mare decât cel al combustibililor 
bazaţi pe carbon. Piaţa globală a hidrogenului este deja în momentul de faţă mai mare de 50 miliarde 
de euro/an iar vânzările de hidrogen au un ritm de creştere de aprox. 8% annual în ultima decadă.  

Hidrogenul poate fi produs printr-un mare număr de procese, având ca şi sursă primară de 
energie o largă gamă de resurse, de la cele regenerabile şi până la cele „exotice”; procesele putând fi: 
termochimice, electrochimice, fotochimice, fotocatalitice sau foto-electrochimice. În figura 1 este 
prezentată o schemă sugestivă a multitudinii acestor metode de producere a hidrogenului. 

 

 
Fig. 1 – Metode alternative de producere a hidrogenului şi sursele primare de energie. 

 
Indiferent de sursa primară de energie, trebuie subliniat că hidrogenul poate fi produs în două 

structuri diferite: în centrale mari de putere în sistem centralizat sau în sisteme de generare la scară 
redusă în sistem distributiv.  

Cei mai mulţi experti consideră că hidrogenul poate juca un rol major ca şi „transportator” de 
energie într-un scenariu posibil al viitorului. Trebuie subliniat că hidrogenul poate fi utilizat ca şi 
combustibil în sistemele de transport ceea ce nu se poate afirma despre energiile nucleare sau de cele 
bazate pe radiaţia solară. Acesta poate fi utilizat în mod direct ca şi combustibil pentru motoarele cu 
combustie internă (IC) sau ca şi gaz de alimentare pentru ansamblurile de pile de combustibil pentru 
autovehiculele cu motoare electrice. Produşii de combustie în ambele situaţii sunt extrem de „curaţi” 
în ceea ce priveşte noxele eliberate în atmosferă. 

Cu toate acestea, există o serie de dezavantaje ale utilizării hidrogenului, dintre care cel major se 
referă la necesitatea de stocare în rezervoare „on-board”, dat fiind faptul că hidrogenul are o densitate 
extrem de scăzută. Hidrogenul poate fi stocat „on-board” ca şi gaz comprimat (până  la presiuni de 
aprox. 700 bari), ca şi lichid în containere criogenice, sau ca şi gaz-adsorbit (fizic sau chimic) în 
hidruri metalice. Cu toată această varietate, nu există în momentul de faţă o variantă care să fie 
competitivă din punct de vedere al principalelor caractersitici aşa cum este stocarea benzinelor, fie 
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datorită densităţii scăzute (chiar în cazul comprimării la presiuni ridicate) fie datorită greutăţii ridicate 
(pentru cazul sistemelor cu hidruri metalice). 

Trebuie subliniat faptul că viziunea referitoare la dezvoltarea unei „societăţi a hidrogenului” a 
fost articulată pe baza utilizării la scară largă a surselor de energie regenerabilă, pe un amestec de 
combustibil fosil solid şi hidrocarburi (cuplată cu un proces tehnologic de sechestrare a carbonului) 
sau a energiei nucleare. Oricare ar fi sursa primară de energie, viitoarea implementare a economiei 
hidrogenului va necesita rezolvarea problemelor legate de sinteza hidrogenului precum şi stocarea şi 
distribuţia acestuia. 

3. CEREREA DE ENERGIE ŞI EMISIILE DE GAZE CU EFECT DE SERĂ  
PENTRU CAZUL TRANSPORTULUI URBAN 

 
Aşa cum am amintit anterior, sectorul de transport este principalul responsabil de eşecul UE în 

îndeplinirea obiectivelor Protocolului de la Kyoto. Sectorul de transport din UE este dependent în 
proporţie de 98% de combustibilii fosili, şi de 96% de produsele petroliere. 90% din creşterea 
preliminară a emisiilor de CO2 în perioada 1990-2010 este atribuită transporturilor, iar motoarele cu 
combustie internă ce reprezintă principala tehnologie de transport disponibilă până în anul 2030 va 
utiliza preponderent carburanţi lichizi fosili şi regenerabili. 

Dezvoltarea unui sistem de transport durabil presupune măsuri de reducere a emisiilor de gaze 
cu efect de seră. Obiectivul general al politicii europene de transport îl reprezintă stabilirea unui 
echilibru între dezvoltarea economică pe de o parte şi cerinţele de calitate şi siguranţă ale societăţii de 
cealaltă parte, pentru a dezvolta un sistem de transport modern. În acest sens, România a semnat 
Protocolul de la Kyoto (1997) prin care s-a angajat să-şi reducă emisiile cu 8% pâna în 2012 şi să 
folosească biocarburanţi şi tehnologii nepoluante. Au fost luate măsuri pentru promovarea combustibililor 
alternativi în general, şi a biocombustibililor în special. De asemenea, din perspectiva protecţiei mediului, 
este important de avut în vedere că nu este suficient să cauţi surse „alternative“ de combustibil. Dacă ne 
îndreptăm spre un sistem de transport durabil, aceşti combustibili trebuie să provină din surse regenerabile.  

În acest context, ICSI Rm. Vâlcea prin Centrul Naţional pentru Hidrogen şi Pile de Combustibil 
poate avea un rol esenţial în dezvoltarea oricărui aspect al aşa-numitei economii bazate pe hidrogen, 
câteva din direcţiile de cercetare din domeniul energiilor regenerabile cu aplicaţii posibile în 
transporturi fiind prezentate în figura 2. CNHPC îşi propune a integra tehnologii pentru producerea şi 
utilizarea hidrogenului ca „vector de energie” şi are de asemenea capabilităţi instrumentale pentru: 

 testări şi experimentări privind producerea hidrogenului din surse regenerabile,  
 dezvoltare de staţii de furnizare a hidrogenului,  
 demonstrarea posibilităţilor de stocare a hidrogenului lichid 
 proiectarea şi experimentarea infrastructurii pentru furnizarea hidrogenului 
 modelare, proiectare, experimentare şi testare la nivel de model demonstrativ a pilelor de 

combustibil cu hidrogen până la puteri de 25-30kW 
 modelare, proiectare şi experimentare a tehnologiilor de  utilizare a hidrogenului în motoare 

cu combustie internă şi în turbine. 
Pornind de la aceste direcţii şi capabilităţi, impactul strategic asociat activităţilor de cercetare-

dezvoltare derulate în cadrul Centrului Naţional pentru Hidrogen şi Pile de Combustibil poate fi 
cuantificat prin următoarele aspecte: 

1) larg ecou în comunitatea ştiinţifică privind rezultatele şi tehnologiile din domeniu;  
2) modificarea atitudinii de cooperare inter-organizaţii ştiinţifice în românia, prin asigurarea 

unui cadru comun, de experimentare şi testare a sistemelor energetice; 
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3) dezvoltarea de tehnologii şi echipamente care sunt intrinsic legate de creşterea nivelului de 
trai a populaţiei; 

4) integrarea într-o politică mai largă de protecţie a mediului înconjurător prin furnizarea de 
soluţii „curate” fără emisii atmosferice. 

 

 
 
 
 

Fig. 2 – Direcţii de cercetare în domeniul energiilor regenerabile 
la ICSI Rm. Vâlcea pentru sectorul transport. 

 
Ca şi tehnologii demonstrative ce au fost dezvoltate în cadrul CNHPC putem aminti: un sistem 

de energie regenerabilă tip „remote” utilizând pile de combustibil şi motor cu combustie internă cu 
hidrogen, un procesor de hidrogen prin reformare catalitică a metanului sau o staţie de putere bazată pe pile 
de combustibil cu hidrogen. Toate aceste rezultate conduc la concluzia că „Centrul poate reprezenta un 
instrument de analiză, de definire strategii şi de implementare noi tehnologii în domeniul energiilor 
regenerabile”. 

4. ENERGIILE REGENERABILE CA SURSĂ SUSTENABILĂ  
DE HIDROGEN 

Producerea hidrogenului din surse de energie primară, oferă o unică posibilitate de a transforma 
şi a crea un ansamblu de producere energie de tip sustenabil, care este lipsit de problemele variaţiilor 
locale şi temporale prin care se caracterizează aceste resurse. Un Program Naţional de dezvoltare şi 
implementare a resurselor de energie regenerabilă ar putea crea bazele tehnologice pentru utilizarea lor 
eficientă în România, la potenţialul şi cu caracteristicile naţionale existente şi ar putea sprijini 
România în cadrul efortului de implementare de la nivel european. Valorificarea surselor regenerabile 
de energie se realizează pe baza a trei premise importante conferite de acestea, şi anume: accesibilitate, 
disponibilitate şi acceptabilitate. 

Sursele regenerabile de energie asigură creşterea siguranţei în alimentarea cu energie şi limitarea 
importului de resurse energetice, în condiţiile unei dezvoltări economice durabile. În condiţiile 
meteorologice din România, în balanţa energetică pe termen mediu şi lung se iau în considerare ca şi 
surse regenerabile de energie pentru producerea hidrogenului: energia solară,  energia eoliană, 
hidroenergia, biomasa şi energia geotermală, aşa cum se poate vedea în figura 3. Programul de utilizare 
a surselor regenerabile de energie se înscrie în cerinţele de mediu asumate prin protocolul de la Kyoto 
la Convenţia - Cadru a Naţiunilor Unite, asupra schimbărilor climatice. 
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Fig. 3 – Căi de obţinere a hidrogenului pentru sectorul transporturi. 

 
Practic, după compararea diferitelor metode de producere a hidrogenului, care reprezintă 

elementul central al Strategiei europene de cercetare pentru următoarea perioadă, putem afirma că 
tendinţele de dezvoltare de la nivel european în domeniul producţiei de hidrogen se regăsesc între 
activităţile de cercetare prezente şi viitoare ale ICSI Rm. Vâlcea.  

5. SCENARIUL PENTRU EMISII MINIME 

Fiind un proces consumator de resurse limitate, prezentul sistem de producere a energiei din 
combustibili fosili nu poate fi susţinut pe termen lung. În termeni economici, profitul generat de acest 
sistem depinde de capitalul necesar, combustibilii fosili, iar evoluţia către un sistem bazat pe surse 
regenerabile de energie ar evita obţinerea acestui profit prin consumarea capitalului într-un ritm mai rapid 
decât acesta se poate regenera. La scară globală, un sistem de producere a energiei din surse regenerabile 
foloseşte energia primită de la soare, în diferite forme: radiaţie solară, vânt, valuri sau biomasă. 

Energia eoliană este privită drept cea care deţine cel mai mare potenţial de dezvoltare în viitorul 
apropiat, iar schema de integrare a acesteia cu hidrogenul este considerată drept una dintre cele mai 
bune soluţii de reducere a emisiilor de gaze cu efect de seră, având în vedere faptul că singura sursă de 
astfel de gaze în cazul turbinelor eoliene provine din procesul de fabricare a acestora. Energia extrasă 
din sursele regenerabile este convertită în electricitate şi folosită pentru producerea hidrogenului prin 
procesul de electroliză a apei (fig. 4). Hidrogenul este comprimat şi folosit în vehicule de transport 
rutier cu sarcină redusă echipate cu pile de combustibil cu membrane schimbătoare de protoni. 

Un studiu efectuat în cazul unei flote de vehicule echipate cu pile de combustibil relevă faptul 
că acestea pot atinge o eficienţă „tank to wheel” cuprinsă între 40 şi 46 %. Având în vedere că 
vehiculele existente (cu motoare cu ardere internă) au o eficienţă de până la 15 %, păstrând gradul de 
încărcare şi distanţa parcursă, se poate reduce consumul anual de energie de la 66.8 PJ de combustibil 
la 23.55 PJ de hidrogen pentru a obţine acelaşi număr de 21.63 miliarde pkm. Luând în considerare 
densitatea masică de energie a hidrogenului de 142 MJ/kg, producţia anuală de hidrogen necesară 
acestei flote ar fi de 165845 tone de hidrogen. Pentru calculul întregului ciclu de conversie a energiei, 
este necesar să fie luate în considerare eficienţa procesului de comprimare şi distribuţie a hidrogenului 
(80 %), eficienţa conversiei energiei vântului (40 %), precum şi eficienţa procesului de electroliză 
(65 %). În final se obţine o eficienţă globală a procesului de 8,3%, mai mică decât cea a lanţului „well 
to wheel” în cazul automobilelor echipate cu motoare cu ardere internă care este de 14 %. 
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Fig. 4 – Eficienţa globală a procesului de conversie a energiei 
folosit pentru transportul rutier. 

 

 
 

Fig. 5 – Diagrama lanţului de distribuţie a energiei în cazul alimentării transportului rutier. 
 

Concluziile acestui studiu au ca idee centrală consumul mult prea ridicat de energie a sistemului 
de transport rutier pentru asigurarea acestuia dintr-o singură sursă regenerabilă de energie. Folosind 
toate tipurile de energie regenerabilă dintr-o zonă favorabilă acestora, se poate asigura necesarul 
pentru transportul rutier prin alocarea unui procent cuprins între 40 şi 60 % din totalul energiei 
produse în schimbul reducerii cu aproximativ 27 % a emisiilor de gaze cu efect de seră. 

Cunoscând necesarul de hidrogen pentru alimentarea unei astfel de flote, precum şi eficienţa 
globală a ciclului, se poate calcula puterea instalată minimă a turbinelor eoliene, necesară pentru 
alimentarea procesului de electroliză în vederea producerii hidrogenului. Astfel, este necesară o putere 
instalată de 1436 MW. Având în vedere capacitatea de producţie a celor mai importante ferme de 
turbine eoliene, se poate observa o discrepanţă între necesarul de energie din surse regenerabile al unui 
astfel de sistem de transport rutier, şi ceea ce poate fi oferit de energia eoliană. Cu toate acestea, în 
anumite zone, în care sursele regenerabile de energie pot fi combinate, scenariul în care acestea pot 
alimenta o reţea de transport rutier cu necesarul său de energie poate deveni fezabil. 
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Fig. 6 – Efectul eficienţei „tank to wheel“ a vehiculelor asupra necesarului de energie. 

6. Concluzii 

Un important motiv pentru uriaşul interes în găsirea unor combustibili alternativi pentru 
sistemele de transport urban îl reprezintă îngrijorarea crescândă pentru efectul emisiilor gazelor cu 
efect de seră. Hidrogenul este de departe cel mai promiţător „transportator” de energie având avantaje 
semnificative comparative cu variantele existente, şi probabil cea mai importantă dintre acestea este că 
poate fi produs într-o largă varietate de procese având ca şi sursă primară energia regenerabilă. Un alt 
avantaj esenţial al hidrogenului ca şi combustibil pentru sistemele de transport este acela că singurul 
produs al procesului de oxidare este apa, fără urme de gaze cu efect de seră. Din acest punct de vedere 
se poate spune că hidrogenul poate reprezenta un element decisiv pentru reducerea emisiilor de carbon 
în zonele urbane, în cazul în care este produs pe baza energiilor regenerabile.  

Hidrogenul are foarte bune proprietăţi ca şi combustibil inclusiv pentru motoarele cu combustie 
internă (IC) existente în momentul de faţă (fără modificări majore). Problema majoră în cazul utilizării 
ca şi combustibil direct este că deşi are un conţinut energetic de trei ori mai mare decât benzinele (per 
unitatea de masă) are numai o zecime din densitate în cazul în care este sub forma lichidă şi mult mai 
puţin în formă gazoasă. 

Analizele de caz în ceea ce priveşte „ciclul de viaţă” – Life Cycle Assesment, aplicate pe 
majoritatea sistemelor de alimentare a transportului urban, au indicat că alternativele bazate pe 
combustibili fosili au cel mai ridicat impact asupra mediului, în timp ce alternativele bazate pe energiile 
regenerabile via hidrogen sunt la polul opus. În plus, a fost relevată eficienţa ridicată a acestor noi 
sisteme de producere şi alimentare bazate pe hidrogen. 
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