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REZUMAT 
În lucrare este prezentată configuraţia generală a lanţului de tracţiune specific unui autovehicul electric alimentat cu pile de 
combustie, precum şi problemele legate de funcţionarea şi modelarea acestor surse de energie electrică, precum şi determinarea 
parametrilor specifici. Sunt analizate variantele de combustibili necesari funcţionării pilei de combustie sub aspectul reducerii la mi-
nimum a nivelului de poluare, precum şi de surse auxiliare de energie necesare acoperirii vârfurilor de putere cerute în momentele 
de accelerare şi de urcare a rampelor. 
 
ABSTRACT 
The paper presents the general configuration of a combustion cell-powered electrical vehicle's drive. The problems of running and 
modeling such energy sources, and also of determining specific parameters, are also presented. Different fuels for the combustion 
cells are analysed regarding the ways to reduce the polution level, and auxiliary energy sources needed  to cope with power-pics wich 
appear when accelerating and climbing are assessed. 
 

1. INTRODUCERE 

Reglementările europene, din ce în ce mai dure, în 
privinţa nivelului de poluare admis au impus con-
structorilor de autovehicule necesitatea dezvoltării de 
tehnologii noi sau de ameliorare a celor existente, în 
vederea realizării de vehicule nepoluante. 

O soluţie ce se întrevede este perfecţionarea auto-
vehiculului electric alimentat cu pile de combustie, care 
permite obţinerea de performanţe foarte bune în ceea ce 
priveşte emisiile poluante, precum şi a unui randament 
de funcţionare care este mai mare de 50% în comparaţie 
cu motoarele cu ardere internă. 

Multe firme constructoare de autovehicule au progra-
me paralele de dezvoltare a autovehiculelor electrice, iar 
unele dintre acestea încearcă utilizarea pilelor de com-
bustie ca sursă de energie. Având în vedere interesul 
constructorilor pentru acest tip de autovehicul, se între-
vede speranţa începerii producţiei de autovehicule 
electrice alimentate cu pile de combustie în anii 2009–
2010. Alegerea combustibilului pentru acest tip de 
vehicul este o decizie importantă. 

Preferinţele şi acceptabilitatea clienţilor vor juca un 
rol foarte important în această alegere care depinde 
atât de performanţele vehiculului cât şi de facilitatea şi 

supleţea realimentării. Necesitatea creării unei noi reţele 
de distribuţie ar putea fi o frână în această dezvoltare, 
deoarece se impun investiţii importante în această 
direcţie. 

Problema combustibilului utilizat şi a stocării acestu-
ia la bordul autovehiculului este extrem de importantă. 
Hidrogenul pare să fie combustibilul viitorului şi poate 
conferi pilei de combustie o funcţionare cu un randa-
ment foarte bun şi fără emisii poluante. Dar necesitatea 
stocării unei cantităţi suficient de mari la bordul 
autovehiculului conduce la diminuarea volumului util al 
autovehiculului precum şi a sarcinii acestuia. 

Pe de altă parte, el necesită o reţea de pompe de 
alimentare care nu există la ora actuală şi care înseamnă 
costuri de investiţii foarte mari în viitor. Nu trebuie ne-
glijate nici aspectele tehnice legate de puritatea acestuia 
şi necesitatea purjării în cazul stocării prelungite. 

Metanolul, o altă soluţie de combustibil pentru pila 
de combustie, pe lângă toxicitatea sa ridicată are şi un 
randament de utilizare mai mic. 

Utilizarea combustibililor convenţionali pare să fie o 
soluţie tranzitorie şi de compromis. Hidrocarburile, în 
speţă benzina, pot fi transformate într-un amestec de 
hidrogen, CO şi CO2, prin vaporformaj catalitic sau 
oxidare parţială. Însă, în acest caz, apare ca indispen-
sabilă o unitate de purificare a gazului. 
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În condiţiile unor constrângeri extrem de mari im-
puse nivelului de poluare produs de motoarele cu ardere 
internă pentru anii următori, prezentate în tabelul 1 [2], 
noile tehnologii ale vehiculului electric, începând cu 
varianta alimentată cu baterii de acumulatoare, varianta 
hibridă şi terminând cu aceea în care energia se obţine 
din pile de combustie, reprezintă o soluţie viabilă. 

 
Tabelul 1 

Poluanţi Motor diesel Motor cu 
benzină 

CO 1 g/km 0,5 g/km 
HC 0,1 g/km – 
NOx 0,08 g/km 0,25 g/km 

HC+NOX – 0,30 g/km 
Particule – 0,025 g/km 

CO2 140 g/km 140 g/km 

2. PERSPECTIVE DE UTILIZARE  
A PILELOR DE COMBUSTIE 

De mai mulţi ani, firma Renault în colaborare cu 
PSA Peugeot – Citroёn a dezvoltat un plan de cercetare 
pentru stabilirea viabilităţii unui vehicul electric având 
ca sursă de energie o pilă de combustie. Rezultatele au 
fost promiţătoare pentru viitorul acestui mijloc de 
transport extrem de favorabil pentru protecţia mediului 
înconjurător. Cercetările au arătat că este posibilă pro-
ducerea şi comercializarea, în jurul anului 2010, a unui 
vehicul alimentat cu pile de combustie care poate fi 
competitiv, confortabil, performant, economic, rentabil 
şi, bineînţeles, curat. 

Aceasta este concluzia promiţătoare a multor ani de 
cercetare, dezvoltată de cele două firme amintite. 

Pe hârtie, ca şi pe şosea, Renault ştie deja că un ve-
hicul alimentat cu pile de combustie ar putea parcurge 
mai mult de 400 km fără realimentare cu combustibil. 

În anul 1998, constructorul Fever (instalaţii cu pile 
de combustie) făcea o demonstraţie pe o platformă de 
bază Renault Laguna Nevada, de utilizare a unei pile de 
combustie, alimentată cu hidrogen (H2) (fig.1) [1]. 

Dar această soluţie prezintă un inconvenient major: 
dificultatea stocării hidrogenului la bordul autovehicu-
lului. Pentru a se putea înmagazina o cantitate suficientă 
de hidrogen în vederea asigurării unei autonomii de 
funcţionare rezonabile, autovehiculul cântărea aproape 
2 t. şi nu putea îmbarca decât doi pasageri (fig.2) [1]. 

Marele avantaj este că autovehiculul nu generează 
niciun fel de gaze, ci numai apă. Convinsă de faptul că 
poate depăşi handicapul greutăţii excesive, firma Renault, 
împreună cu PSA Peugeot – Citroёn, a lansat un pro-

gram de cercetări pentru dezvoltarea unui autovehicul 
electric alimentat cu pile de combustie care să folo-
sească hidrogen fabricat la bordul autovehiculului dintr-
un combustibil convenţional (benzină) (fig.3). 

 

 
 

Fig. 1. Rezervorul de hidrogen. 
 

 
 

Fig. 2. Amplasarea instalaţiilor energetice. 
 

 
 

Fig. 3. Configuraţia autovehiculului alimentat cu 
hidrogen produs la bord. 
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Aşa cum se vede din figura 3 [1], pe autovehicul este 
montată pila de combustie (A) care produce energie 
electrică. Ea utilizează drept combustibil hidrogenul 
obţinut printr-un reformator (B) care produce acest gaz 
utilizând un combustibil convenţional (benzină). 

În figura 4 [1] este prezentat şi principiul de funcţio-
nare, atât pentru pila de combustie (A) cât şi pentru 
reformator (B). 

Reformarea hidrogenului din combustibili conven-
ţionali (benzină) prezintă avantajul de a beneficia de 
reţeaua existentă de staţii de benzină. Aceasta poate fi o 
soluţie tranzitorie spre aceea în care staţiile de benzină 
vor fi înlocuite de staţii de pompare a hidrogenului. 

 

   
 

Fig. 4. Funcţionarea pilei de combustie  
şi a reformatorului. 

3. GRUPUL MOTOPROPULSOR  
ŞI SURSA DE ENERGIE 

În configuraţia grupului motopropulsor un loc impor-
tant îl are sursa de energie. Aceasta trebuie să asigure 
energia necesară în toate regimurile de funcţionare ale 
autovehiculului. În funcţionare în ciclul urban, regi-
murile tranzitorii sunt extrem de frecvente, necesitând 
accelerări repetate cu o cerere de energie substanţială. 
De asemenea, la funcţionarea extrabună abordarea 
rampelor necesită un consum de energie mai mare decît 
la funcţionarea la viteză constantă. 

Din această cauză, grupul electrogen cu pile de com-
bustie trebuie să fie cuplat cu o baterie de super sau ultra-
condensatoare capabile să asigure aceste şocuri de putere. 

Configuraţia unui autovehicul electric alimentat cu 
pile de combustie şi baterii de supercondensatoare este 
prezentată în figura 5. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fig.5. Configuraţia autovehiculului electric: 
1 – grup electrogen cu pile de combustie; 2 – invertor;  

3 – baterie de supracondensatoare; 4 – interfaţă; 5 – motoare 
trifazate fără perii cu rotor cu magneţi permanenţi; 

 
Schema invertorului este prezentată în figura 6. [3] 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Fig. 6. Schema invertorului. 

 
Invertorul este comandat cu frecvenţă constantă, cu 

modulaţia lărgimii impulsurilor (MLI). Se variază astfel 
raportul ciclic pentru a controla curentul de ieşire. For-
mele de undă sunt obţinute alimentând două din fazele 
maşinii. Braţele comandate sunt selecţionate în funcţie 
de poziţia rotorului. Astfel, funcţionarea convertizorului 
este echivalentă cu cea a unui colector al unei maşini de 
curent continuu. Aceasta  deoarece nu se reglează decât 
două faze în care curentul este nenul. 

4. GRUPUL ELECTROGEN 

Grupul electrogen se compune din pile de combustie 
şi elementele auxiliare care permit funcţionarea aces-
teia. Hibridizarea ei cu dispozitivele intermediare de 
stocare a energiei (bateria de supracondensatoare) per-
mite funcţionarea la sarcină parţială, cu un randament 
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bun şi cu un consum mediu de hidrogen. De asemenea, 
aceasta permite reducerea gabaritului pilei de combustie 
şi recuperarea energiei eliberate în regimul de frânare. 

Reacţiile care au loc la cei doi electrozi sunt: 

Anod:     2H 2H 2e+→ +  
 (1) 
Catod:     2 20,5O 2H 2e H O++ + →  

Randamentul pilei de combustie hidrogen-oxigen 
este dat de relaţia (2) [4]: 

 η η η η η ηPC e u f m s= × × × ×   (2) 

în care:  

• ηe este randamentul energetic: 

 max 237η 83%
285e

W G
H H

D= = = =
D D

  (3) 

unde: Wmax este lucrul mecanic teoretic maxim; 
ΔH – variaţia de entalpie în cursul reacţiei; 
ΔG – variaţia entalpiei libere: 

 
3

max
237 10 1,23 V
2 96500

GE
nF
D ×= = =

×
  (4) 

unde: Emax este tensiunea maximă a pilei în circuit 
deschis; această tensiune maximă a pilei scade 
atunci când temperatura creşte; 

n – numărul de electroni schimbaţi; 
F – sarcina unui mol de electroni în C. 

Această tensiune maximă a pilei scade atunci când 
temperatura creşte. 

• ηu este randamentul tensiunii. 
Tensiunea unei pile în funcţiune este în realitate 

întotdeauna inferioară tensiunii maxime Emax datorită 
ireversibilităţii reacţiei, defectelor de alimentare cu 
reactivi la electrozi şi a rezistenţelor care se opun 
trecerii sarcinilor electrice în interiorul electrolitului. 
Dacă pila funcţionează cu o tensiune electromotoare de 
0,7 V, randamentul tensiunii va fi: 

 
max

0,7η 57%
1,23u

E
E

= = =   (5) 

• ηf este randamentul faradic. 
Acest randament ţine cont de faptul că numărul de 

electroni efectiv obţinuţi pe mol de combustibil consu-
mat nu este întotdeauna conform cu calculele teoretice. 
De partea anodică, se consideră în general că doi 
electroni sunt obţinuţi pentru un mol de hidrogen con-
sumat, deci: 

 ηf = 1   (6) 

• ηm este randamentul materiei. 

El este legat de procentul combustibilului furnizat în 
exces pentru a preveni deficitul eventual de reactiv 
susceptibil de a degrada performanţele pilei. În mod 
normal, acesta are valoarea: 

 ηm = 95%   (7) 

• ηs este randamentul sistemului: 

 η n b n
s

b b

P P P
P P

-
= =   (8) 

unde: Pn este puterea netă; 
Pb – puterea brută. 

Acest randament arată faptul că o parte din puterea 
brută produsă de pilă este necesară funcţionării elemen-
telor auxiliare (ventilatoare, circuit de răcire, compresor 
etc.). 

Principalele elemente auxiliare sunt [5]: 
– un compresor a cărui funcţie este de a aduce aer la 

catod la o presiune de 1,5 bar: 

 
1
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g
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,  (9) 

unde: n este cantitatea de aer compresat [mol/s]; 
P1 este presiunea atmosferică; 
P2 = 1,5 bar; R = 8,314 J/mol/K; T = 303 K; γ = 1,4. 

– o pompă destinată circulării fluidului (apă) în 
circuitul de răcire al pilei (consumul:25W);. 

– un ventilator situat pe radiatorul prin care este eva-
cuată căldura transportată prin circuitul de răcire (14 W). 

Modelul sistemului de propulsie este prezentat în 
figura 7 [6]. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fig.7. Modelul sistemului de propulsie: 
1 – pila de combustie; 2 – element intrare–ieşire anod; 3 – ele-

ment intrare–ieşire catod; 4 – convertizor c.c.-c.a. 5 – element de 
răcire; 6 – bloc de supervizare; 7 – răcirea vehiculului;  

8 – mediul exterior; 9 – elemente auxiliare; 10 – baterie de 
supercondensatoare; 11 – grup motopropulsor; 12 – rezervor de 

carburant; 13 – mediu exterior. 
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Modelul prezentat este acela al unui sistem ce uti-
lizează drept combustibil hidrogen gazos. Cererea de 
energie electrică corespunde celei necesare alimentării 
unui autovehicul electric ce funcţionează în Ciclul 
European Normalizat (C.E.N.), reprezentativ pentru o 
deplasare urbană. 

5. BATERIA DE SUPERCONDEN-
SATOARE 

Această baterie este formată din condensatoare cu 
dublu înveliş electric. Pentru acelaşi volum, capacitatea 
supercondensatoarelor este de aproximativ 100 de ori 
mai mare ca aceea a condensatoarelor dielectrice conven-
ţionale. Tehnologia de realizare a supercondensatoarelor 
are la bază electrozii de tip metal/carbon şi un electrolit 
organic ce oferă o densitate de energie ce poate depăşi 
10 Wh/kg şi o densitate de putere de peste 10 kW/kg. 
Descărcarea lor se face într-un timp de 0,3 – 60 s. Du-
rata de viaţă a acestor supercondensatoare este relativ 
mare, de aproximativ 500 000 de cicluri. Tensiunea 
foarte mică de la borne de aproximativ 2,3 V la o capa-
citate de 2700 F şi o rezistenţă internă de 0,85 mΩ 
implică montarea în serie a mai multor astfel de elemente. 
Pentru echilibrarea tensiunii între elementele diferite ale 
modulului se instalează un circuit de egalizare (Indivi-
dual Cell Equaliser). 

Utilizarea supercondensatoarelor se face în conexi-
une paralel, prezentată în figura 8 [7]. 

 
 
 
 
 
 
 

Fig. 8. Conexiunea paralel pentru conectarea 
bateriei de supercondensatoare: 

1 – pila de combustie; 2 – baterie de supercondensatoare;  
3 – interfaţă; 4 – invertor; 5 – motor de c.c. fără perii. 

 
 Interfaţa de gestiune a energiei între pila de com-

bustie şi bateria de supercondensatoare este un convertor 
c.c.-c.c. reversibil în curent, prezentat în figura 9. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fig. 9. Configuraţia convertizorului c.c.-c.c. 
reversibil în curent. 

Dimensionarea bateriei de supercondensatoare se 
face în funcţie de importanţa şi durata vârfurilor de 
putere care trebuie furnizate (aproximativ 6 kW pentru 
câteva secunde). 

6. CONCLUZII 

Autovehiculul alimentat cu pile de combustie trebuie 
să demonstreze interesul în raport cu alte tehnologii 
concurente, dintre care unele sunt deja bine cunoscute. 
Un astfel de vehicul trebuie să fie competitiv atât în 
ceea ce priveşte performanţele cât şi costul. 

O problemă importantă o reprezintă natura combus-
tibilului. Carburanţii care pot să aibă un potenţial mare 
de adaptare la o astfel de aplicaţie rămân tot cei conven-
ţionali: benzina şi metanolul. Acesta din urmă prezintă 
riscuri şi necesită o nouă reţea de distribuţie. În ceea ce 
priveşte benzina, este necesar să se diminueze procentul 
de sulf conţinut în aceasta. 

Beneficiul referitor la protecţia mediului ambiant 
trebuie să fie garantat nu numai în ceea ce priveşte utili-
zarea pe vehicul, dar şi global, considerând poluanţii 
produşi în timpul fabricării carburanţilor ce alimentează 
pila de combustie. 

Siguranţa de funcţionare trebuie să fie demonstrată 
în diverse situaţii de funcţionare, iar costul de producţie 
al unui astfel de vehicul trebuie să fie rezonabil, la fel 
ca şi cel de utilizare. 

Dezvoltarea şi industrializarea autovehiculelor cu 
pile de combustie reprezintă o alternativă fiabilă şi 
avantajoasă din punct de vedere al protecţiei mediului, 
care trebuie să rezolve în viitorul apropiat problemele 
prezentate anterior. 
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