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Streszczenie  
W artykule przedstawiono możliwość zastosowania sprężonego 
powietrza do napędu pojazdów samochodowych. Zostaną 
zaprezentowane nowoczesne rozwiązania konstrukcyjne silników 
pneumatycznych oraz samochodów, w których źródłem napędu jest 
silnik pneumatyczny.  
 
Wstęp  

Do tej pory najkorzystniejszym rodzajem napędu pojazdów 
samochodowych był silnik spalinowy. W obecnych czasach,  
z różnych względów, poszukiwane są inne sposoby napędu 
samochodów. Jednym ze sposobów jest wykorzystanie 
zgromadzonego w specjalnych zbiornikach sprężonego 
powietrza jako „paliwa”. Pomysł zastosowania sprężonego 
powietrza do napędu pojazdu nie jest nowy. Już w 1876 roku  
w Paryżu pojawił się tramwaj o napędzie pneumatycznym. 
Zastosowany w tramwaju silnik pneumatyczny był dziełem 
konstruktora polskiego pochodzenia Ludwika Mękarskiego. Stąd 
też w literaturze pojawiają się określenia silnik czy tramwaj 
Mękarskiego [1].  

 
1. Konstrukcje historyczne 

Tramwaj, uruchomiony w roku 1876 w Paryżu, przedstawiono 
na rys. 1.  

 
 

Rys. 1. Tramwaj Mękarskiego [2] 
 
Powietrze pod ciśnieniem (2,5 MPa) zgromadzono  

w zbiornikach umieszczonych pod podłogą pojazdu. 
Zastosowano również wymiennik ciepła podgrzewający 

powietrze przed zaworem redukcyjnym, co zapobiegało 
zamarzaniu wilgoci i blokowaniu zaworów w układzie. Dwa 
cylindry o średnicy 125 mm i skoku 250 mm przekazywały 
napęd na przednią oś tramwaju. Do cylindrów doprowadzano 
powietrze o ciśnieniu 0,5 MPa. Masa maksymalnie obciążonego 

pojazdu wynosiła 7 tys. kilogramów. Tramwaje osiągały średnią 
prędkość 9 km/h i kursowały na trasach o długości około 6 km. 
Uzupełnianie zużytego powietrza trwało 20 minut i odbywało się 
na przystankach końcowych. Pojazdy były chwalone za płynny  
i cichy ruch oraz brak dymu towarzyszącego spalaniu. 

W 1875 roku, skonstruowano i wyprodukowano w firmie 
Schneider lokomotywy pneumatyczne, stosowane one były  
do transportu urobku skalnego podczas drążenia tunelu pod 
górą Świętego Gottharda [1]. 

 
2. Konstrukcje współczesne 

Działanie najprostszego silnika pneumatycznego (rys. 2.) 
jest następujące: zawór kulowy otwierany jest przez tłok 
znajdujący się w GMP dostarcza sprężone powietrze  
do cylindra. Wywierany przez powietrze nacisk na tłok powoduje 
jego ruch w kierunku DMP. Zawór zamyka się odcinając dopływ 
powietrza, które zamknięte w cylindrze nadal się rozpręża. Tłok, 
osiągając DMP odsłania okno wylotowe, przez które powietrze 
uchodzi do otoczenia. Bezwładność wału korbowego powoduje 
ruch tłoka w kierunku GMP, przez co okno wylotowe zostaje 
zasłonięte przez tłok, który po osiągnięciu GMP otwiera zawór  
i cykl się powtarza. 

W stosunku do powyższego rozwiązania konstrukcyjnego, 
dla zastosowań trakcyjnych, wprowadzono zmiany zmierzające 
do zwiększenia wydajności silnika. Zastosowano dodatkowy 
zawór w miejsce okna wylotowego oraz nieco inny układ 
korbowy, w którym tłok połączony jest z wałem korbowym  
za pomocą dodatkowego korbowodu i zawiasowego łącznika 
(con-rod system). Powoduje to, że tłok porusza się wolniej  
w kierunku od GMP do DMP i szybciej w kierunku od DMP do 
GMP. 

 
 

Rys. 2. Działanie silnika pneumatycznego [3] 
 
Stąd czas wykonywania pracy jest dłuższy, czas podczas 

którego praca nie jest wykonywana, krótszy. Zabiegi te 
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spowodowały, że w ruchu miejskim sprawność silnika jest 
dwukrotnie większa od sprawności silnika o ZI. Ponadto biorąc 
pod uwagę fakt, że nie występuje proces spalania obciążenia 
cieplne są znacznie mniejsze, zatem zużycie silnika i oleju jest 
również mniejsze. Należy również zauważyć, że silnik może 
pracować w obiegu odwrotnym jako sprężarka, co w połączeniu 
z motoalternatorem daje możliwość ładowania zbiorników bez 
konieczności używania dodatkowych kompresorów. Podczas 
hamowania moto-kompresor przechodzi w tryb kompresora. 
Odzyskuje się w ten sposób około 13,7 % energii (ang. 
„recuperation of brake energy”). Zespół napędowy 
przedstawiono na rys. 3. a charakterystykę silnika 
pneumatycznego w porównaniu z silnikiem spalinowym 
przedstawiono na rys. 4. Silnik czterocylindrowy o pojemności 
800 cm3 w układzie bokser umieszczony z tyłu pod podłogą 
pojazdu napędza koła tylne [4].  

 

 
 

Rys. 3. Zespół napędowy z silnikiem pneumatycznym [4] 
 

 
 

Rys. 4. Charakterystyka silnika pneumatycznego [4] 
 

Z porównania przedstawionego na rys.5. wynika, że silnik 
pneumatyczny z układem con-rod charakteryzuje się 
najkorzystniejszym, w zastosowaniach trakcyjnych, przebiegiem 
linii momentu obrotowego. 

Zbiorniki mogą pomieścić 90 m3 sprężonego powietrza 
atmosferycznego, podczas gdy same mają objętość około 
100 dm3. Możliwe jest to dzięki sprężeniu powietrza do ciśnienia 
30 MPa. W zależności od modelu ich waga wynosi od 35 kg do 
80 kg. Konstrukcyjnie zbiorniki składają się z termoplastycznego 
pojemnika wewnętrznego, zapewniającego szczelność  

i zapewniającej odpowiednią wytrzymałość zewnętrznej powłoki 
z laminatu i włókna węglowego. W razie wypadku zbiornik nie 
eksploduje tylko pęka. W zbiorniku montuje się system 
zapewniający usuwanie skondensowanej pary wodnej [4]. 

Prekursorem w konstruowania pojazdów on napędzie 
pneumatycznym była Motor Development International, 
założona w 1991 roku przez Guy`a Negre. Czternaście lat prac 
konstrukcyjnych zaowocowało stworzeniem samochodu CAT`s 
(Compressed Air Technology systems). Firma proponuje cztery 
modele samochodu miniCAT i jeden model samochodu 
cityCAT. Obecnie właścicielem licencji jest indyjski koncern 
TATA. Planowana jest tam jego produkcja pod nazwą Tata Air 
Car Mini Cat (rys. 5). 
 

 
 

Rys. 5. Samochód Tata Air Car Mini Cat [5] 

 
 

Rys. 6. Silnik samochodu Tata Air Car Mini Cat [5] 
 

Podstawowe dane techniczne samochodów typu MiniCat 
przedstawiono w tabeli 1. 

 
Tabela 1. Podstawowe dane techniczne samochodu MiniCat [4] 

Długość 3840 mm 
Szerokość 1720 mm 
Wysokość 1750 mm 
Masa własna 750 kg 
Prędkość maksymalna 110 km/h 
Zasięg 200 – 300 km 
Ładowność 500 kg 
Liczba pasażerów 5 
Szacowana cena samochodu 6860 euro 

Seria 34 z 
korbowodem 
con-rod 
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Jak widać z danych przedstawionych w tabeli 1 samochód 
typu MiniCat można zaliczyć do grupy B. Wymiarowo 
odpowiada on samochodom Skoda Fabia, Opel Corsa czy 
Toyota Yaris. Może jego wygląd nie jest atrakcyjny, ale przecież 
nadwozie można przeprojektować. Na szczególną uwagę 
zasługuje jego zasięg wynoszący nawet trzysta kilometrów. Jest 
on praktycznie nie osiągalny przez wiele samochodów 
elektrycznych. Jeżeli weźmie się pod uwagę ładowanie butli 
sprężonego powietrza to niestety przy obecnej infrastrukturze 
taki samochód nie nadaje się do podróżowania na większe 
odległości ze względu na czas napełniania zbiorników 
powietrzem przy wykorzystaniu sieci energetycznej i 
odwracalności obiegu motokompresora. Czas ten wynosi około 
4 godziny. Zresztą podobna sytuacja występuje w 
samochodach zasilanych wodorem. Podobnie jak w przypadku 
wodoru, a wcześniej w przypadku gazu LPG wraz ze wzrostem 
liczby samochodów wykorzystujących powietrze lub wodór 
rośnie również zapotrzebowanie na dane paliwo, a to pociąga 
za sobą rozwój infrastruktury. Możliwe zatem jest, że w 
przyszłości stworzona zostanie taka sieć stacji paliwowych która 
pozwoli na niemal nieograniczone podróżowanie.  

Pewnym rozwiązaniem jest zaprezentowany przez koncern 
PEUGEOT samochód Peugeot 2008 HYbrid Air, w którym 
zastosowano trzycylindrowy silnik spalinowy o ZI o pojemności 
skokowej 1,2 dm3 i silnik hydrauliczny zasilany sprężonym 
powietrzem (rys. 7). 

Układ hydrauliczny składa się z silnika hydraulicznego, pompy, 
wysokociśnieniowego zbiornika powietrza i niskociśnieniowego 
zbiornika wyrównawczego. Ciśnienie w układzie hydraulicznym 
wytwarzane jest za pomocą sprężonego powietrza. Ponieważ  
w układzie znajduje się pompa hydrauliczna, silnik hydrauliczny 
może być zasilany albo dzięki wykorzystaniu ciśnienia powietrza 
albo przez pompę hydrauliczną napędzaną od silnika 
spalinowego [5]. 
 

 
 
Rys. 7. Układ napędowy samochodu Peugeot 2008 HYbrid Air [5] 
 

Napęd samochodu może być realizowany według jednego  
z trzech trybów wybieranych przez kierującego.  

Pierwszy tryb, przewidziany do jazdy miejskiej wykorzystuje 
tylko sprężone powietrze do podniesienia ciśnienia oleju  
w układzie hydraulicznym. W tym trybie napęd jest bardzo cichy 
i zupełnie nie emituje spalin. 

Drugi tryb pracy (benzynowy) przewidziany dla jazdy poza 
miejskiej ze względnie stałą prędkością. W tym przypadku 
mamy do czynienia z klasycznym napędem, tylko silnikiem 
spalinowym. 

W trzecim trybie (mieszanym) udział w napędzie mają 
zarówno silnik spalinowy jak i silnik hydrauliczny. W przypadku 
zużycia całego powietrza ze zbiornika silnik hydrauliczny 
zasilany jest pompą hydrauliczną napędzaną od silnika 
spalinowego. Ten tryb przewidziany jest do przyśpieszania i 
ruszania [5] 

Zbiornik sprężonego powietrza uzupełniany jest na dwa 
sposoby. Pierwszy przez pompę hydrauliczną napędzaną od 
silnika spalinowego, drugi polega na wykorzystaniu energii 
podczas hamowania. Należy przy tym wspomnieć 
o niestosowanym dotychczas w samochodach sposobie 
hamowania, w którym wykorzystywany jest opór stawiany przez 
sprężane powietrze. Ładowanie zbiornika trwa około dziesięć 
sekund [5]. Podana wartość wydaje się dość mało 
prawdopodobna szczególnie, że brak jest jakichkolwiek danych 
dotyczących pojemności i ciśnieniu w zbiorniku powietrza.  
Na podstawie dostępnych informacji można raczej 
przypuszczać, że jest to swego rodzaju układ KERS. Natomiast 
jeżeli podany czas jest wiarygodny, to rzeczywiście w 
warunkach miejskich, gdzie często używany jest układ 
hamulcowy, napęd od sprężonego powietrza może być 
całkowicie autonomiczny. 

Na podstawie informacji podanych przez producenta można 
stwierdzić, że Peugeot 2008 HYbrid Air będzie samochodem 
wykorzystywanym głównie do jazdy miejskiej, podczas której 
wykorzystywany będzie napęd od sprężonego powietrza, 
chociaż obecność w układzie napędowym silnika spalinowego 
uniezależnia daje pewną niezależność od stacji ładowania 
sprężonym powietrzem, które w chwili obecnej nie istnieją. Brak 
jest bardziej szczegółowych danych technicznych 
umożliwiających porównanie przedstawionych rozwiązań 
(producent podaje jedynie zużycie paliwa na poziomie  
2,9 dm3/100 km i emisję CO2 na poziomie 69 g/km).  

Dla osób, które przede wszystkim poruszać się będą  
po mieście, takie auto to skarb. Samochód będzie bowiem 
przede wszystkim wykorzystywać napęd na sprężone powietrze, 
nie będzie hałasować i nie będzie produkować zanieczyszczeń. 
Oszczędności na paliwie będą naprawdę spore.   

 
Podsumowanie 

Przedstawione w opracowaniu dwa samochody 
wykorzystujące do napędu sprężone powietrze nie są 
jedynymi tego typu rozwiązaniami. Należy również wspomnieć 
o konstrukcji PHEV (Pneumatic Hybrid Electric Yehicle) 
koreańskiej firmy Energine PHEV, będącej hybrydą 
elektryczno –pneumatyczną, australijskiej firmy EngineAir. 
Jeżeli chodzi o silniki to również w Polsce w późnych latach 
sześćdziesiątych XX wieku na potrzeby górnictwa 
produkowano stacjonarne silniki pneumatyczne. Miało to 
miejsce w Wytwórni Maszyn Górniczych Niwka im. Marcelego 
Nowotki w Sosnowcu. Były to silniki tłokowe o gwiaździstym 
układzie cylindrów. Przykładowo, silnik STG-9 miał 5 cylindrów 
o średnicy 100 mm i skoku 64 mm. Został zaprojektowany na 
przełomie lat 1965/66. Rozwijał moc 9 kM przy prędkości 
obrotowej 800 obr/min i ciśnieniu 4 bary. 

Wydaje się, że napęd pneumatyczny powinien zyskać spore 
zainteresowanie. Właściwie nie wiadomo, dlaczego w zasadzie 
po za wąskim gronem zainteresowanych nie słychać o tego typu 
rozwiązaniach. Brak stacji ładowania nie powinien zniechęcać 
potencjalnych klientów, bo przecież Peugeot jest pojazdem 
niezależnym od stacji ładowania, a w informacjach firmy TATA 
również są wzmianki o konstrukcjach hybrydowych 
wykorzystujących sprężone powietrze. Niskie koszty 
użytkowania tych pojazdów przemawiają za szybkim  
ich wdrożeniem do produkcji wielkoseryjnej. Względy 
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ekologiczne również przemawiają za. Niektórzy mogą mieć 
pewne wątpliwości, co do rzeczywistej „czystości” takiego 
napędu, bo przecież zbiornik trzeba jakoś naładować zużywając 
przy tym energię na przykład elektryczną. Sądzę jednak,  
że wyprodukowanie tej samej ilości energii w elektrowni będzie 
okupione niższą emisją spalin niż w samochodzie spalającym 
paliwo ciekłe, ponadto istnieją inne możliwości produkcji energii 
elektrycznej niż elektrownie węglowe czy gazowe. Na myśl 
przychodzi mi jedna tylko przeszkoda związana z pytaniem: 
„Jak opodatkować powietrze”? 
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Possibility of utilization of compressed  
air to drive the car  

The article presents the possibility of using compressed air to drive the 
vehicle. There will be presented modern design solutions pneumatic 
motors and vehicles in which the power source is a pneumatic motor. 
 
Key words: compressed air, the pneumatic motor. 
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