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In a simple and usual manner, the consumer covers the necessary of 

heat and electricity from one’s own boiler with fossil fuel, respectively by buying 
electric energy from system. When a request of thermal and electric energy 
occurs, the simultaneous production of both types of energy is more efficient, 
with the same type of equipment, rather than producing them separately. CHP, 
as a combined and simultaneously solution to produce electric and thermal 
energy, based on the fuel cell technology, by its energetic, economic and 
ecological advantages, it is part of the “clean” technologies category to produce 
energy.  
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1. Introducere 
 
Sistemele de cogenerare pe bază de pile de combustibil oferă 

inginerilor flexibilitate extraordinară datorită designului modular al 
acestora şi a lipsei pieselor în mişcare, ele putând fi instalate aproape 
oriunde. Pilele de combustibil se pot instalate foarte aproape de clădiri 
permiţând recuperarea cu uşurinţă şi utilizarea căldurii în mod eficient. 
Pilele de combustibil sunt foarte fiabile şi pot oferi o aprovizionare 
constantă atât în sistemele centralizate, cât şi în cele independente de 



furnizare a energiei. Pilele de combustibil se pot utiliza în sistemele 
descentralizate de producere a energie oferind utilizatorilor autonomie în 
producţia de energie electrică şi termică, totodată pilele de combustibil 
pot fi integrate în structurile existente, ca putere de back-up sau 
suplimentare  de energie şi în zone care permit contorizarea consumului 
net, având posibilitatea ca excesul de putere produs de către pilele de 
combustibil să fie exportat înapoi la companiile de furnizare a energiei.  
Sistemul de cogenerare pe bază de pile de combustibil poate deveni un 
dispozitiv de putere folosind energii primare provenite 100 % din surse 
alternative, sistemele constructive integrând în alcătuirea lor surse 
regenerabile solare, eoliene sau alte mijloace de producere a 
hidrogenului. 

De asemenea, tehnologia poate furniza energie regenerabilă 
prin utilizarea căldurii în exces pentru a genera hidrogen, acest lucru fiind 
cunoscut sub denumirea de cogenerare energie (electrică şi termică) şi 
producţie de hidrogen - CHHP. Acest hidrogen are apoi rolul de a fi 
reutilizat de către sistemul de cogenerare sau poate fi utilizat drept 
combustibil pentru un automobil care funcționează pe bază de pile de 
combustibil pe hidrogen etc.  

Un aspect remarcabil al sistemelor de cogenerare pe bază de 
pile de combustibil este că acestea pot folosi căldura reziduală la 
refrigerare. A fost estimat că refrigerarea necesită aproape 40 % din 
energia necesară într-un supermarket. Sistemele de cogenerare pot 
compensa această cheltuială atunci când  sunt combinate cu un 
dispozitiv de răcire, chiller, care utilizează energia termică pentru a 
asigura răcirea. Randamentul mare în producţia de energie electrică şi 
nivelul foarte redus al emisiilor poluante în comparaţie cu sistemele 
clasice bazate pe arderea combustibililor fosili, fac din pilele de 
combustibil una din soluţiile alternative, fezabile, pentru producţia de 
energie curată în viitor. La aceste avantaje se adaugă avantajul 
suplimentar al posibilității de folosire al căldurii generate în proces, 
mărind eficiența globală de utilizare a combustibililor prin cogenerare.  

Pilele de combustibil pe bază de hidrogen feră posibilitatea 
producerii energiei curate, în condiţii de eficienţă energetică, astfel că 
beneficiile, implicaţiile şi perspectivele de cogenerare a acestei 
tehnologii au condus la dezvoltarea lor în ultimele două decenii.  

  La funcţionarea pilelor de combustibil pe bază de hidrogen 
randamentul de producere a energiei electrice este 40-60 %, iar pentru 
creşterea eficienţei pilei de combustibil căldura utilă poate fi recuperată 
la un nivel de temperatură satisfăcător pentru utilizatori rezidențiali şi 
industriali, rezultând astfel un randament energetic global de până la 90 



% în cazul utilizării tehnologiei în producţia combinată de energie 
electrică şi termică. 

 
2. Tehnologia pilelor de combustibil 
 
Tehnologia pilei de combustibil se bazează pe principiul 

conversiei electrochimice directe a energiei Cu alte cuvinte, pilele de 
combustibil nu sunt asemănătoare cu motoarele termice deoarece nu 
are loc arderea combustibilului, ci energia chimică a combustibilului este 
transformată direct în energie electrică, fără etapă intermediară de 
producţie a energiei mecanice. Pilele de combustibil sunt similare cu 
bateriile, deoarece ambele tehnologii produc un curent continuu printr-
un proces electrochimic fără ardere directă a unui combustibil. Cu toate 
acestea, în timp ce o baterie oferă o  cantitate finită de energie stocată, 
pila de combustibil operează indefinit cu condiţia ca energia primară, 
combustibilul să fie furnizat în mod continuu. 

Pila de combustibil este alcătuită dintr-un ansamblu de celule 
elementare care cuprinde o componentă catodică (cameră alimentată cu 
aer) şi o componentă anodică (cameră alimentată cu combustibil), 
separate prin doi electrozi şi un electrolit intermediar solid sau lichid, 
conform tipului de pilă utilizat [2]. 

 
Fig.1 Tehnologia celulelor de combustibil-aplicații [10] 

NB: Dimensiunea "sectoarelor" nu are nicio legătură cu piețele actuale sau cele 
așteptate. 

* PEM = Proton Exchange Membrane Fuel Cell; AFC = Alkaline Fuel Cells; 
DMFC = Direct Methanol Fuel Cell; PAFC = Phosphoric Acid Fuel Cell; 

MCFC = Molten Carbonate Fuel Cell; SOFC = Solid Oxide Fuel Cell 
 



În producţia electrochimică de energie se consumă hidrogen şi 
oxigen. Hidrogenul poate fi obţinut prin diferite metode termice, 
electrochimice sau biologice din gaze naturale, cărbuni, hidrocarburi, 
biomasă sau apă, care introdus în pilele de combustibil generează 
energie electrică, energie termică şi apă cu emisii de noxe aproape 
zero. Pilele de combustibil folosesc procese electrochimice diferite care 
pun în contact în același timp gazul reactiv, electronii, protonii şi 
catalizatorii într-o zonă activă pentru a genera energie. În figura 1, 
prezintă tehnologia pilelor de combustibil care este una foarte 
promiţatoare, pilele având numeroase proprietaţi care le fac atractive 
pentru aplicaţii în diferite domenii cum sunt cel staționar, de transport sau 
portabil [4]. 

Sectorul portabil al pilelor de combustibil a cunoscut cea mai 
mare creştere în domeniul vânzărilor în ultimii ani, acest fapt datorându-
se şi faptului că pilele de combustibil au fost incluse în jucării şi kituri 
educaţionale.  

Începând cu anul 2009, sectorul portabil al pilelor de combustibil 
a înregistrat o creştere de 95 %, de la an la an, numărul total de unităţi 
vândute ajungând la peste 230.000 de unităţi în toată lumea [5]. 

 
Fig. 2 Tipurile de pile de combustie 

 



În prezent, sau aproape de utilizare curentă sunt cinci tipuri de 
pile de combustibil: pila de combustibil alcalină (AFC), pila de combustibil 
cu acid fosforic (PAFC), pila de combustibil cu membrană schimbătoare 
de protoni (PEMFC), pila de combustibil cu carbonat topit (MCFC) şi pila 
de combustibil cu electrolit solid-oxid (SOFC). 

Toate sistemele de cogenerare bazate pe tehnologia pilei de 
combustibil sunt compuse din trei subsisteme primare care efectuează 
funcţii similare, indiferent de tipul constructiv al pilei de combustibil: 
procesor/reformator combustibil care converteşte combustibilul sursă în 
gaz bogat în hidrogen şi elimină contaminanţii care ar putea otrăvi 
electrozii.  

Pila de combustibil care generează  energie electrică sub formă 
de curent continuu şi energie termică; invertor electronic care 
transformă curentul continuu generat în pila de combustibil în curent 
alternativ necesar în majoritatea aplicațiilor. 
 

3. Tipologia pilelor de combustibil 
 
Alcătuirea constructivă generală a diferitelor tipuri de pile de 

combustibil este similară, cu excepţia tipului de electrolit folosit. De 
asemenea, pilele de combustibil sunt clasificate după tipul electrolitului 
folosit.  

Proiectarea electrozilor şi materialele utilizate la fabricarea lor 
depind de electrolit. Tipul de combustibil depinde de asemenea de 
electrolit. Unele pile funcţionează cu hidrogen pur şi în consecinţă au 
nevoie de un dispozitiv suplimentar, numit “reformator” pentru a purifica 
hidrogenul. Alte tipuri de pile pot tolera un anumit nivel de impurităţi, dar 
au nevoie de temperaturi mai mari pentru a funcţiona eficient. Unele 
tipuri de pile au nevoie de circularea permanentă a electrolitului lichid 
prin folosirea unor pompe. 

În tabelul 1 (Principalele proprietăți ale pilelor de combustie) se 
face o trecere în revista succintă a tipurilor de pile de combustie existente 
în acest moment pe piață precum și a caracteristicilor acestora. 
 

Tabelul 1 

Tipuri de pile 
de combustie 

P.A.F.C. S.O.F.C. M.C.F.C. P.E.M.F.C. 

Purtătorul 
încărcăturii 
ionice 

H+ O2− CO3
2−  H+ 



Tipuri de pile 
de combustie 

P.A.F.C. S.O.F.C. M.C.F.C. P.E.M.F.C. 

Materialul 
membranei 

Carbon siliconic Zirconiu Aluminat de litiu Nafion 

Electrolit 
Soluție de acid 

fosforic 

Oxid de zirconiu 
+ 

Oxid de calciu 

Topitură lichidă 
de 

carbonat de litiu 

Membrană 
polimerică 

schimbătoare de 
protoni 

Catalizator Platină 
Peroxizi 
ceramici 

Nichel Platină 

Structura  
celulei 

Carbon, ceramică 
poroasă, structură 

de 
grafit 

Metale de 
temperatură 
ridicată sau 
ceramică 
poroasă 

Metale de 
temperatură 
ridicată sau 
ceramică 
poroasă 

Plastic, metal 
sau 

carbon 

Gama de 
puteri 
(orientativ) kW 

100-200 1 – 10 MW 
250 kW – 10 

MW 
3-250  

Combustibil 
utilizat 

Gaz natural, gaz 
de sondă, biogaz, 

propan 

Gaz natural, 
hidrogen, gaz 

de sondă, 
pacură 

Gaz natural, 
hidrogen 

Gaz natural, 
hidrogen, 

propan, alte 
hidrocarburi 

Randament 
electric  [%] 

36-42 45-60 45-55 30-40 

Efecte nocive 
asupra 
mediului 
ambiant 

Emisiile de 
compuși ce pot fi 

considerați 
dăunători aproape 

nule 

Emisiile de 
compuși ce pot 

fi considerați 
dăunători 

aproape nule 

Emisiile de 
compuși ce pot 

fi considerați 
dăunători 

aproape nule 

Emisiile de 
compuși ce pot fi 

considerați 
dăunători 

aproape nule 

Alte 
caracteristici 

cogenerare – 
energie electrică și 

căldură 

cogenerare 
(apă fierbinte, 
abur de înaltă 

sau joasă 
presiune) 

cogenerare 
(apă fierbinte, 
abur de înaltă 

sau joasă 
presiune) 

cogenerare (apă 
încălzită la 

aproximativ 80 
0C) 

Eficiență [%] 40 – 50 50 – 60 45 – 50 40 – 60 

Temperatura 
optimă de 
funcționare 
[0C] 

205  800-1000  650  80  



Tipuri de pile 
de combustie 

P.A.F.C. S.O.F.C. M.C.F.C. P.E.M.F.C. 

Domenii de 
aplicare în 
cogenerare 

Consumatori 
industriali, 

consumatori 
urbani, spitale, 

hoteluri, școli, etc. 

Consumatori 
industriali, 

consumatori 
urbani, spitale, 
hoteluri, școli, 

etc. 

Consumatori 
industriali, 

consumatori 
urbani, spitale, 
hoteluri, școli, 

etc. 

Consumatori 
industriali, 

consumatori 
urbani, spitale, 
hoteluri, școli, 

etc. 

 
 
4. Concluzii 

 

• Producerea combinată a energiei electrice și termice într-un 
sistem de cogenerare pe bază de pile de combustibil reprezintă 
o cale de creștere a eficienței energetice în sectorul producerii 
energiei curate. 

• Eficiența energetică prin economia de energie primară, 
reducerea pierderilor din reţele, reducerea preţului şi a costului 
electricităţii pentru consumatori, reducerea impactului asupra 
mediului înconjurător, în special a gazelor cu efect de seră, toate 
la un loc contribuie la securitatea alimentarii cu energie a 
consumatorilor. 

• Sistemele de cogenerare pe bază de pile de combustibil 
îndeplinesc criteriile şi condiţiile necesare pentru o cogenerare 
de înaltă eficienţă, încadrându-se în cerinţele Directivei Comisiei 
Europene. 

• Dezvoltarea sistemelor energetice de cogenerare pe bază de 
pile de combustibil reprezintă obiectivul diferitelor proiecte 
demonstrative care vor permite validarea acestor tehnologii de 
producere a energiei ca alternative la cele clasice. 
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