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ABSTRACT: In this paper are presented

REZUMAT: În această lucrare sunt prezentate
diferite încercări experimentale de creştere a
puterii maxime a unei pile de combustibil cu
membrană schimbătoare de protoni portabilă.
Studiul a fost realizat pe un stand experimental ce
conţine un modul de producere şi stocare a
hidrogenului, precum şi o pilă de combustibil
portabilă cu o putere de 200 mW.

various experimental attempts to increase the
maximum power of a portable proton exchange
membrane fuel cell. The study was accomplished on
an experimental stand that contains a module of
hydrogen production and storage and a portable
fuel cell that has a power of 200 mW.
KEYWORDS: fuel cell, electrolyzers, storage
canisters, USB data monitor, software
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1. INTRODUCTION
The fuel cell is a generator that directly
converts the internal energy of a fuel
(hydrogen in this case) into electric energy
using a controlled electrochemical process.
Theoretical yields are high, and pollution
by these cells is low or nonexistent,
depending on the methods of obtainning
hydrogen. These arguments generally
accepted by most of the scientific
community make fuel cells to represent a
very likely alternative of heat engines
(with gasoline, diesel) [1].

1. INTRODUCERE
Pila de combustibil este un generator
ce transformă direct energia internă a unui
combustibil (hidrogen în cazul de faţă) în
energie electrică utilizând un procedeu
electrochimic controlat. Randamentele
teoretice sunt ridicate, iar poluarea
datorată acestor pile este scăzută sau
inexistentă, în funcţie de metodele de
obţinere a hidrogenului. Aceste argumente
general admise de majoritatea comunităţii
ştiinţifice, fac ca pilele de combustibil să
reprezinte o alternativă foarte probabilă a
motoarelor termice (cu benzină, diesel)
[1].

2. FUEL CELLS TECHNOLOGY
In terms of construction, the fuel cell is
very simple, it is done in layers of
repetitive components, without moving
parts. Fuel cell consists of a set of two
electrodes, the anode and cathode,
separated by an electrolyte that can be fed

2. TEHNOLOGIA PILELOR DE
COMBUSTIBIL
Din punct de vedere constructiv, pila
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de combustibil este foarte simplă, aceasta
fiind realizată în straturi de componente
repetitive, fără a avea părţi în mişcare. Pila
de combustibil este formată dintr-un
ansamblu de doi electrozi, anod şi catod,
separaţi de un electrolit care poate fi
alimentat direct cu combustibil şi un
oxidant [2]. Combustibilul bogat în
hidrogen (sau hidrogen pur) este introdus
la anod, unde catalizatorul (platina) ce
îmbracă anodul separă electronii de ionii
pozitivi (protoni). Protonii trec prin
electrolit (o membrană schimbătoare de
protoni) şi ajung pe partea catodului unde
datorită prezenţei gazului reactant
(oxigenul pur sau provenit din aer) se
formează apa, ca singur produs al reacţiei.
Electronii care se formează la anodul pilei
nu pot trece prin electrolit către catod,
întrucât acesta este izolator electric şi sunt
forţaţi să treacă printr-un circuit electric
extern. Această deplasare de electroni
determină producerea energiei electrice
[3].
Tehnologia pilelor de combustibil este
una foarte promiţătoare, pilele având
numeroase proprietăţi care le fac atractive
pentru aplicaţii în diferite domenii cum
sunt cel staţionar, 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%
(prezentată în figura 1), de la an la an,
numărul total de unităţi vândute ajungând
la peste 230.000 de unităţi în toată lumea
[5].

directly with fuel and oxidant [2].
Hydrogen-rich fuel (or pure hydrogen) is
introduced to the anode, where a catalyst
(platinum) that is attached to the anode,
separates electrons from positive ions
(protons). The protons pass through the
electrolyte (a proton exchange membrane)
and arrive at the cathode side where
because of the presence of the reactant gas
(pure oxygen or coming from air) water is
formed as the sole product of the reaction.
Electrons that form
at the cell’s
anode can not pass through the
electrolyte to the cathode, since it is
electrically insulating, and are forced to go
through an external circuit. This movement
of electrons causes electric energy
production [3].
Fuel cells technology is very
promising, fuel cells have many properties
that make them attractive for applications
in different areas such as stationary,
transport or portable [4].
Portable fuel cell sector has seen the
highest growth in sales in recent years,
mostly due to the fact that fuel cells were
included in toys and educational kits. Since
2009, the portable fuel cells grew 95%
year on year (presented in figure 1), total
unit sales reaching over 230,000 units
worldwide [5].
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Fig. 1. Creşterea vânzărilor pilelor de combustibil portabile din 2007 până în 2011
Fig. 1. Portable fuel cell sales growth from 2007 to 2011

3.
PREZENTAREA
EXPERIMENTAL

STANDULUI

3. THE EXPERIMENTAL STAND
Experimental measurements were carried
out in the Research Laboratory of Building
Services Faculty of the Technical
University of Cluj-Napoca, which is
equipped with an educational kit called
"Clean Energy Trainer". The educational
kit contains components for producing
energy from solar and wind sources,
components for producing and storing
hydrogen and fuel cell stack that consists
of 5 individual cells.

Măsurătorile experimentale au fost
efectuate în Laboratorul de Cercetare al
Facultăţii de Instalaţii din cadrul
Universităţii Tehnice din Cluj Napoca,
care are în dotare un kit educaţional numit
“Clean Energy Trainer”. Kitul educaţional
conţine componente pentru producerea
energiei din surse solare şi eoliane,
componente pentru producerea şi stocarea
hidrogenului şi o stivă de pile de
combustibil formată din 5 pile individuale.
3.1. Software-ul şi monitorul de date USB

3.1. The software and the USB data
monitor

Kit-ul educaţional “Clean Energy Trainer”
conţine un software ce poate fi folosit fie
pentru înregistrarea datelor şi obţinerea
diferitelor curbe caracteristice, fie pentru
simularea unor profile. Software-ul, odată
instalat pe un calculator şi conectat la
monitorul de date USB are o interfaţă ca în
figura 2. Programul este împărţit în mai
multe module tematice: modulul solar,
modulul eolian, modulul de producere a
hidrogenului,
modulul
pilelor
de
combustibil, simularea unui profil de
generare şi simularea unui profil în

The educational kit "Clean Energy
Trainer" contains a software that can be
used either for recording datas and obtaing
different curves, either for simulating
profiles. The software, once installed on a
computer and connected to the USB data
monitor has an interface as shown in
Figure 2. The program is divided into
several thematic modules: solar module,
wind module, hydrogen production
module, fuel cell module, the simulation of
a generator profile and simulation of a load
profile.
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sarcină.
Monitorul de date USB (prezentat în figura
3) are o funcţionare multiplă: poate fi
folosit ca un instrument de măsură, ca o
sursă, simulatorul de profile, precum ca şi
o sursă de tensiune (cum este în cazul
electrolizoarelor). Cu acest dispozitiv şi
software-ul “Clean Energy Trainer” pot fi
realizate investigaţii pentru analizarea
individuală a componentelor şi totodată a
sistemelor prin simulare. Monitorul de
date USB are datele tehnice prezentate în
tabelul 1.

The USB Data Monitor (shown in Figure
3) has a multiple function: can be used as a
measurement device, as a source, as a
drain simulator, as well as a voltage source
(as is for electrolyzers). With this device
and "Clean Energy Trainer" software
investigations for analysing individual
components and investigating systems can
be made. USB Data Monitor has the
technical data presented in table 1.

Fig. 2. Interfaţa software-ului “Clean Energy Trainer”
Fig. 2. “Clean Energy Trainer” software interface

3.2. Electrolizoarele şi canistrele de
stocare

3.2. Electrolyzers and storage canisters
The electrolyzers (shown in figure 4)
can take renewable energy from solar
and/or wind modules, or energy from the
USB data monitor, in order to decompose
distilled water into hydrogen and oxygen.
Distilled water is used to produce
hydrogen because it wants to be avoid
poisoning membrane with possible
impurities. The technical data of the
electrolyzers are given in table 2.
Hydrogen and oxygen produced with
the electrolyzers are stored in plastic
containers that have a capacity of 30 cm3
each. Storage canisters are provided with

Electrolizoarele (prezentate în figura 4)
pot accepta energie regenerabilă de la
modulele solare şi/sau eoliene, sau energie
de la monitorul de date USB, pentru
descompunerea apei distilate în hidrogen
şi oxigen. Este folosită apa distilată pentru
producerea hidrogenului deoarece se
doreşte evitarea otrăvirii membranei cu
posibile impurităţi. Datele tehnice ale
electrolizoarelor sunt prezentate în tabelul
2.
Hidrogenul şi oxigenul produse cu
electrolizoarelor sunt stocate în recipiente
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de plastic, care au o capacitate de 30 cm3
fiecare. Canistrele de stocare sunt
prevăzute cu furtunuri ce conduc fluidele
către pila de combustibil şi au prinse pe ele
clipsuri ce oferă posibilitatea de a controla
circuitul fluidelor.

hoses that lead the fliuds to the fuel cell
and have caught on them clips that make
possible to controle the fluid flow.

Fig. 3. Monitorul de date USB
Fig. 3. The USB data monitor

Designation
Pmax
U electrolysis
mode
U fuel cell mode
I electrolysis mode
I fuel cell mode

Fig. 4. Electrolizor
Fig. 4. Electrolyzer

Specification
10 W

Designation
Hydrogen production
Oxygen production
Power
Max. permissible
voltage

0 ... 4 VDC
0 ... 10 VDC
0 ... 3 A
0 ... 4 A

Tabel 1. Datele tehnice ale monitorului de date USB
Table 1. USB data monitor technical data

3.3. Pila de combustibil
Cu ajutorul pilei de combustibil, energia
internă a hidrogenului este convertită în
energie electrică. Kitul “Clean Energy
Trainer” are în componenţă o stivă de pile
de combustibil, cu o putere de 1 W, care
este compusă din 5 pile de combustibil ce
pot fi utilizate individual sau grupate.
Pentru studiul prezentat a fost folosită o
singură pilă de combustibil ce are o putere
de 200 mW şi poate genera o tensiune
între 0.4 şi 0.96 V. În figura 5 sunt
prezentate cele 5 pile de combustibil
individuale, iar în figura 6 este prezentată
o singură pilă de combustibil.

Specification
5 cm3 / min
2.5 cm3 / min
1.16 W
2.0 V

Tabel 2. Datele tehnice ale unui electrolizor
Table 2. Electrolyzer technical data

3.3. The fuel cell
With fuel cell, hydrogen internal energy is
converted into electric energy. The "Clean
Energy Trainer" kit has in componence a
fuel cell stack, with a power of 1 W, which
is composed of five fuel cells that can be
used individually or grouped. For the
presented study was used only a fuel cell
that has an output of 200 mW and can
generate a voltage between 0.4 and 0.96 V.
Figure 5 presents the 5 individual fuel cell
and figure 6 presents a single cell fuel.
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Fig. 5. Cele 5 pile de combustibil individuale
Fig. 5. The 5 individual fuel cells

Fig. 6. Pila de combustibil
Fig. 6. The fuel cell

3.4. Instalaţia experimentală

3.4. Experimental set-up

Electrolizoarele se conectează la canistrele
de stocare şi la monitorul de date USB,
însă nu înainte ca monitorul să fie calibrat.
Pentru calibrare se introduce un cablu
electric în scurtcircuit în monitorul de date,
iar acesta face autocalibrarea. În software
este selectat modulul de producere al
hidrogenului şi se alege modul manual
pentru obţinerea hidrogenului deoarece se
doreşte producerea acestuia într-un timp
cât mai scurt.
După ce hidrogenul şi oxigenul au fost
obţinute procesul de producere este oprit.
Se deconectează electrolizoarele de la
monitorul de date USB urmând să fie
conectată pila de combustibil. Datorită
faptului că în timpul procesului de operare
al pilei de combustibil pot apărea
impurităţi în partea hidrogenului, pentru
început, pila de combustibil trebuie spălată
pentru a menţine o concentraţie ridicată de
hidrogen în pilă. Spălarea pilei de
combustibil
presupune
funcţionarea
acesteia cu o cantitate oarecare de
hidrogen fără a-i fi aplicată vreo sarcină.
După ce pila de combustibil a fost spălată
se generează o nouă cantitate de hidrogen.
Standul experimental, cu principalul

The electrolyzers connects to storage
canisters and USB data monitor, but not
before the monitor is calibrated. To
calibrate, an electrical cable is inserted in
the USB data monitor in short circuit and it
makes auto calibration. In the software is
selected hydrogen production mode and
choose manual mode because it wants to
achieve its production in a short time.
After hydrogen and oxygen were obtained
production
process
is
stopped.
Electrolyzers are disconnected from the
USB data monitor and fuel cells will be
connected. Because during fuel cell
operation may occur impurities in the
hydrogen side, initially, the fuel cell must
be flushed to maintain a high concentration
of hydrogen in the cell. Fuel cell fushing
involves functioning with a certain
quantity of hydrogen without any load
being applied. Once the fuel cell has been
flushed a new quantity of hydrogen is
generated.
Experimental set-up, with the main
objective of fuel cell, shown in figure 7, is
ready for operation and data recording.
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obiectiv pila de combustibil, prezentat în
figura 7, este pregătit pentru funcţionare şi
înregistrare a datelor.

4. RESULTS AND DISCUSSION
The experiment seeks the maximum power
that can be extracted from a 200 mW fuel
cell. Functioning cannot be achieved
without the presence of a reactant gas, in
this case is oxygen from the air.
Following measurements made before
registration data, it was observed that fuel
cell power is low compared to the power
supplied by the manufacturer. So it was
tried increasing it by introducing amounts
of hydrogen and air in the cell at different
times of operation.
Measurements were conducted in four
different cases:
Case I - hydrogen and air are introduced at
the beginning of the operation of cell, ie
the registration value of current intensity
of 0 mA and were used different quantities
of hydrogen: 5, 10, and 15 cm3;
Case II - hydrogen and air are introduced
at recording values of current intensity 0
mA and 250 mA and were used the same
amount of hydrogen as in the first case;
Case III - hydrogen and air are introduced
at recording values 0 mA, 150 mA and 300
mA and were used 5 and 10 cm3 of
hydrogen;
Case IV - hydrogen and air are introduced
into the cell in very small quantities
throughout the deployment process
(between 0 mA ÷ 550 mA).

4. REZULTATE ŞI DISCUŢII
Experimentul urmăreşte puterea maximă
ce poate fi extrasă din pila de combustibil
de 200 mW. Funcţionarea acesteia nu
poate fi realizată fără prezenţa unui gaz
reactant, în cazul prezentat este oxigenul
din aer.
În urma unor măsurători, realizate anterior
înregistrării datelor, s-a observat că
puterea pilei de combustibil are o valoare
mică comparativ cu puterea furnizată de
producător. Astfel s-a încercat creşterea
acesteia prin introducerea unor cantităţi de
hidrogen şi aer în pilă în diferite momente
ale funcţionării acesteia.
S-au efectuat măsurători în patru cazuri
diferite:
Cazul I – hidrogenul şi aerul sunt
introduse la începutul procesului de
funcţionare al pilei, adică la înregistrarea
valorii intensităţii curentului de 0 mA şi
s-au folosit diferite canităţi de hidrogen: 5,
10, respectiv 15 cm3;
Cazul II – hidrogenul şi aerul sunt
introduse la înregistrarea valorii intensităţii
curentului de 0 mA şi 250 mA şi s-au
folosit aceleaşi cantităţi de hidrogen ca şi
în primul caz;
Cazul III – hidrogenul şi aerul sunt
introduse la înregistrarea valorilor de 0
mA, 150 mA şi 300 mA şi s-au folosit 5
respectiv 10 cm3 de hidrogen;
Cazul IV – hidrogenul şi aerul sunt
introduse în pilă în cantităţi foarte mici pe
toată durata desfăşurării procesului
(intervalul 0 mA ÷ 550 mA).
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Fig. 7. Instalaţia experimentală
Fig. 7. Experimental set-up

În cadrul software-ului “Clean Energy
Trainer”
s-a optat pentru funcţionarea
pilei în mod automat, în care sunt
înregistrate valorile tensiunii şi intensităţii
curentului produs de pilă la un anumit
interval. Valorile înregistrate au un pas de
50 mA, începând de la 0 mA până la 500
mA. După înregistrarea datelor s-a trecut
la calculul puterii electrice furnizată de
pila de combustibil, care este dată de
formula:
P= U * I
[W];
Puterea pilei de combustibil, la începutul
studiul, înregistra o valoare în jurul a 75
mW, adică 37,5% din valoarea precizată
de către producător.
Pentru primul caz, cel în care hidrogenul şi
aerul au fost introduse în pilă la începerea
procesului de funcţionare, iniţial, s-a
introdus o cantitate de 5 cm3 de hidrogen
din fiecare recipient de stocare.
După repetate măsurători, cu aceeaşi
cantitate de hidrogen, s-a observat o
creştere uşoară a puterii maxime de la un
caz la altul. Însă s-a mai observat şi că
după
producerea
hidrogenului
cu

In the "Clean Energy Trainer" software
was chosen automatically functioning of
the cell, were are registered voltage and
current intensity values produced by cell at
a time. Recorded values have a step of 50
mA, from 0 mA to 500 mA. After
recording the data was passed to the
calculation of electrical power supplied by
the fuel cell, which is given by the
formula:
P= U * I
[W];
Fuel cell power at the beginning of the
study, had a value around 75 mW, ie
37,5% of the value specified by the
manufacturer.
For the first case, the one in which
hydrogen and air were introduced into the
cell at the start of operation, initially, was
introduced a quantity of 5 cm3 of
hydrogen from each storage container.
After repeated measurements with the
same amount of hydrogen was observed a
small increase in maximum power from
one case to another. But it was also noted
that after hydrogen production with
electrolyzers, fuel cell Pmax decreases
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electrolizoarele, Pmax a pilei de
combustibil
scade
uşor
faţă
de
înregistrarea anterioară, urmând apoi o
uşoară linie ascendentă, până la o nouă
producere de hidrogen. Cu toate că puterea
extrasă din pila de combustibil pare sa aibă
o uşoară linie ascendentă, însă la un
moment dat aceasta variază în jurul
aceleaşi valori, astfel că se trece la mărirea
cantităţii de hidrogen introdusă la
începutul funcţionării pilei de combustibil
de la 5 cm3 la 10 cm3, respectiv 15 cm3.
Prin analiza înregistrării datelor acestor
experimente se observă din nou o creştere
uşoară a Pmax,cu ambele cantităţi de
hidrogen, urmată de o variaţie în jurul unei
anumite valori. Puterea maximă extrasă în
acest prim caz este în jurul valorii de 115
mW, valoare ce poate fi observată şi în
graficul din figura 8, unde mai pot fi
observate curbele de variaţie a tensiunii –
intensităţii curentului pilei, precum cea de
intensitate – putere.

slightly from the previous record, followed
by a mild ascending line, until a new
hydrogen production. Although the power
drawn from the fuel cell seems to have a
slightly ascending, but at a time that varies
around the same values, so it is going to
increase the amount of hydrogen
introduced at the start of the fuel cell from
5 cm3 to 10 cm3 and 15 cm3. By
analyzing data recording these experiments
is observed again a slight increase of
Pmax, with both amounts of hydrogen,
followed by a variation around a certain
value. Maximum power extracted in this
first case is around 115 mW, a value that
can be seen in the graph from figure 8,
where it also might be observed the
variation curves of tension – intensity, and
intensity – power of the fuel cell.

Fig. 8. Curba de tensiune – intensitate şi curba de intensitate – putere a pilei de combustibil pentru primul caz
Fig. 8. The voltage – current curve and the current – power curve of fuel cell for the first case
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Principiul primului caz se menţine şi în cel
de-al doilea, diferenţa dintre ele fiind dată
de introducerea unei noi cantităţi de
hidrogen în pila de combustibil, şi anume
la înregistrarea valorii de 250 mA. Întrucât
variaţia tensiunii pilei este mai lentă,
adică, căderile de tensiune nu mai sunt aşa
bruşte, s-a mărit intervalul de înregistrare a
datelor de la 500 mA până la 550 mA. Se
observă creşterea puterii pilei de
combustibil până la o anumită valoare,
urmată de o variaţiei în jurul acelei valori.
Măsurătorile efectuate cu diferitele
cantităţi de hidrogen scot în evidenţă
faptul că puterea maximă a pilei de
combustibil din cel de-al doilea caz a
crescut faţă de primul cu aproximativ
12,5% şi cu 32,5% faţă de valoarea de la
care s-a plecat. În figura 9 este prezentat
cel mai bun rezultat obţinut pentru cel deal doilea caz.

The principle of the first case remains in to
the second, the difference between them
being given by introducing new quantity of
hydrogen in the fuel cells, namely at the
value registration of 250 mA. Since the
cell voltage variation is slower, ie voltage
drops are not as sudden, the recording data
interval was increased from 500 mA to 550
mA. It is observed an increase fuel cell
power, up to a certain value, followed by a
variation around that value. Measurements
made with different amounts of hydrogen
reveal that the fuel cell maximum power
from the second case have increased from
the first one by about 12.5% and by the
value were the study began with 32.5%. In
Figure 9 is shown the best result for the
second case.

Fig. 9. Curba de tensiune – intensitate şi curba de intensitate – putere a pilei de combustibil pentru al doilea caz
Fig. 9. The voltage – current curve and the current – power curve of fuel cell for the second case
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Pentru cel de-al treilea caz a fost nevoie de
o nouă mărire a intervalului de la 550 mA
la 600 mA. Cel mai bun rezultat este
prezentat în figura 10.

For the third case a new range increase
from 550 mA to 600 mA was needed. The
best result is shown in figure 10.

Fig. 10. Curba de tensiune – intensitate şi curba de intensitate – putere a pilei de combustibil pentru al treilea caz
Fig. 10. The voltage – current curve and the current – power curve of fuel cell for the third case

The results obtained in this third case, in
which hydrogen and air was introduced at
recorded values of
0 mA, 150 mA and
300 mA, improved from the previous case
by 15% and 47.5% from the initial value.
By far though, the best results were
obtained in the fourth case, in which
hydrogen and air are introduced into the
cell in very small quantities throughout the
process. In this case a new range increase
was also needed from 600 mA to 650 mA,
for a better visualization of the
characteristic curves, as shown in figure
11. Maximum power extracted in this case
is
190 mW, a value very close to the
power given by the manufacturer.
Although numerous attempts were made on
different days value of 190 mW was
achieved once, the rest of the results for

Rezultatele obţinute în acest al treilea caz,
în care a fost introdus hidrogen şi aer la
înregistrarea valorilor de 0 mA, 150 mA
şi 300 mA, s-au îmbunătăţit faţă de cazul
precedent cu 15% şi cu 47,5% faţă de
valoarea iniţială.
De departe însă, cele mai bune rezultate sau obţinut în cel de-al patrulea caz, în care
hidrogenul şi aerul sunt introduse în pilă în
cantităţi foarte mici pe toată durata
desfăşurării procesului. Şi în acest caz a
fost nevoie de mărirea intervalului, de la
600 mA la 650 mA, pentru o bună
vizualizare a curbelor caracteristice, după
cum se poate observa în figura 11. Puterea
maximă extrasă în acest caz este de 190
mW, o valoare foarte apropiată de puterea
dată de producător. Cu toate că s-au
efectuat numeroase încercări în zile
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diferite valoarea de 190 mW a fost atinsă o
singură dată, restul rezultatelor pentru
acest caz variind în jurul valorii de 185
mW. Astfel pentru această valoare
obţinută, se poate spune că sistemul cu
pilă de combustibil are o eficienţă de 95%,
o eficienţă peste aşteptări.

this case ranging around
185 mW.
Thus for this value obtained, it can be said
that the fuel cell system has an efficiency
of 95%, an efficiency higher than expected.

Fig. 11. Curba de tensiune – intensitate şi curba de intensitate – putere a pilei de combustibil pentru al patrulea
caz
Fig. 11. The voltage – current curve and the current – power curve of fuel cell for the fourth case

5. CONCLUZII

5. CONCLUSIONS

În urma studiului experimental privind
puterea maximă ce poate fi extrasă dintr-o
pilă de combustibil de 200 mW se pot
concluziona următoarele:
•
puterea maximă se obţine la
funcţionarea pilei de combustibil cu
alimentare continuă cu hidrogen şi aer;
•
puterea maximă obţinută a fost de
190 mW, ceea ce reprezintă o eficienţă de
95% din punctul de vedere al puterii;
•
pentru atingerea unei eficienţe cât
mai ridicate a unei pile de combustibil este
necesar ca aceasta să fie alimentată

In the experimental study on the maximum
power that can be extracted from a 200
mW fuel cell can conclude the following:
•
maximum power is obtained from
fuel cell operation with continuous supply
of hydrogen and air;
•
maximum power obtained was 190
mW, which means an efficiency of 95% in
terms of power;
•
to achieve the highest possible
efficiency of a fuel cell is necessary that it
be continually replenished with fuel and
reactant gas;
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continuu cu combustibil şi gaz reactant;
•
puterea maximă a fost atinsă după
foarte multe încercări, creşterea acesteia
realizându-se treptat de la caz la caz;
•
cu toate că s-a încercat intercalarea
celor patru cazuri nu s-au observat
modificări
notabile
după
prima
măsurătoare
intercalată,
astfel
că
măsurătorile au continuat pe baza celor
patru cazuri.
Pe baza măsurătorile realizate se mai poate
concluziona că scăderea puterii în urma
producerii hidrogenului cu electrolizoarele
se datorează scăderii concentraţiei acestuia
în pila de combustibil. Acest fapt se
datorează ultimei funcţionări a pilei de
combustibil,
dinaintea
producerii
hidrogenului, în care a fost admisă o
cantitate mai mare de gaz reactant.
În ceea ce priveşte tensiunea de intrare a
pilei de combustibil se observă că şi
aceasta creşte de la primul caz, în care s-a
înregistrat o valoare aproximativă de 780
mV, la ultimul în care s-a înregistrat
aproximativ 850 mV, însă nu ajunge la
valoare maximă dată de producător, cea de
960 mV.

•
maximum power is reached after
many attempts, increasing it gradually
from case to case;
•
although attempts interleaving four
cases no notable changes were observed
after the first interleaved measurement, so
that the measurements were continued on
the basis of four cases.
Based on measurements made can be
concluded that the decrease in power after
hydrogen production with electrolyzers is
due to a decrease of fuel concentration in
fuel cell. This is due to the last operation of
fuel cells, the one made before hydrogen
production, were was allowed a greater
amount of reactant gas.
Regarding input voltage of the fuel cell is
observed that increases from the first case,
were has been an approximate value of 780
mV, to the last were has been an
approximate value of 850 mV, but does not
reach the maximum voltage given by the
manufacturer, one of 960 mV.
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