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MODEL SAMOCHODOWEGO SILNIKA  
ZASILANEGO WODOREM 

Streszczenie 
W artykule przestawiono model silnika opracowany w programie AVL BOOST. Model oparto na 

rzeczywistym czterocylindrowym silniku o oznaczeniu A14XER, który spełnia normę emisji spalin  
EURO 5. Wykonano obliczenia dla pełnego obciążenia silnika. Wyznaczono charakterystykę zewnętrzną 
silnika oraz porównano ją z badaniami eksperymentalnymi. Przedstawiono również wyniki obliczeń 
uzyskane podczas zasilania silnika mieszaniną benzyny oraz wodoru. Analizie poddano osiągi silnika.  

WSTĘP 

Prace związane z wykorzystaniem wodoru jako paliwa silnikowego prowadzone są w wie-
lu ośrodkach naukowych. Ze względu na fakt, że wodorowe ogniwa paliwowe są zbyt drogie 
to zastosowanie wodoru do zasilania silników spalinowych umożliwi częściowe wykorzysta-
nie tego źródła energii. Tematyka energetycznego wykorzystania wodoru staje się kluczowa 
dla przyszłości energetycznej świata i obecnie jest przedmiotem intensywnych badań i wiel-
kich nakładów finansowych w USA, Japonii i krajach Europy [5]. 

Potencjał ekologiczny oraz energetyczny wodoru został przedstawiony w pracy [3]. Auto-
rzy jako najważniejsze atuty tego paliwa podają: sprawniejsze o 60% spalanie niż w przypad-
ku paliw kopalnych, produktem spalania wodoru jest czysta woda, a więc zastosowanie wo-
doru jako paliwa likwiduje groźbę zanieczyszczenia środowiska naturalnego, zapasy wodoru 
są praktycznie niewyczerpalne – można go uzyskać w wyniku elektrolizy wody. 

Należy również zwrócić uwagę na problemy, jakie pojawiają się podczas zasilania wodo-
rem tłokowego silnika spalinowego. Najważniejszą barierą jest spalanie stukowe [7]. Głów-
nymi przyczynami występowania tego zjawiska są niska energia zapłonu wodoru, szeroki 
zakres granic palności oraz mała odległość krytyczna propagacji płomienia. 

Ze względu  na potencjał energetyczny i ekologiczny wodoru konwersji tłokowego silnika 
spalinowego na to paliwo może mieć szczególne znaczenie w zakresie wdrażania nowych, 
innowacyjnych technologii. Wymaga to jednak prowadzenia badań, które umożliwią pozna-
nie w pełni procesu roboczego silnika podczas zasilania wodorem, dzięki czemu możliwe 
będzie dostosowanie silnika do nowego paliwa [6]. Jedną z rozpowszechnionych metod ba-
dawczych jest jednowymiarowe modelowanie procesów silnikowych [2, 1, 4]. 

Autorzy niniejszego artykułu podjęli próbę określenia na drodze odliczeń modelowych 
wpływu dodatku wodoru na pracę silnika samochodowego. 
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1. OBIEKT BADAŃ 

Dane techniczne silnika, na którym oparto model przestawiono w tabeli 1. Jest to silnik 
czterosuwowy, czterocylindrowy o zapłonie iskrowym, o pojemności skokowej równiej 
1398 cm3. Silnik spełnia normę emisji spalin EURO 5. Jednostka montowana jest m.in. 
w samochodzie Opel Corsa D.  

Silnik wyposażony jest w wielopunktowy układ wtryskowy benzyny oraz bezstopniową 
regulację faz rozrządu. Należy również nadmienić, że silnik posiada zmienną geometrię ukła-
du dolotowego. 

 
Rys. 1. Widok silnika A14XER [9] 

Tab. 1. Parametry silnika A14XER 
Silnik 1.4 ecoFLEX 

Oznaczenie A14XER 
Typ benzynowy 
Liczba cylindrów 4 
Pojemność [cm3] 1398 
Moc/prędkość obrotowa [KM]/[obr/min] 100/6000 
Moment obrotowy/ prędkość obrotowa [Nm]/[obr/min] 130/4000 
Średnica cylindra [mm] 73,4 
Skok tłoka [mm] 82,6 
Stopień sprężania [-] 10,5 
Liczba zaworów 16 
Układ rozrządu bezstopniowa regulacja faz (DCVCP) 
Układ dolotowy zmienna geometria 
Kontrola emisji spalin reaktor katalityczny, liniowy EGR 
Norma emisji spalin Euro 5 
Zastosowanie Opel Corsa D 

Źródło: Opracowanie na podstawie [9] 

2. MODEL SILNIKA 

Celem pracy było opracowanie modelu silnika w programie AVL BOOST. Walidacja 
modelu została wykonana poprzez porównanie obliczonej charakterystyki zewnętrznej z cha-
rakterystyką uzyskaną na hamowni silnikowej.  

Porównano osiągi silnika zasilanego benzyną oraz zasilanego mieszanką składającą się 
z benzyny i wodoru. Kolejnym etapem było wykonanie badań dla następujących procento-
wych udziałów energetycznych wodoru: 5%, 10%, 15%, 20% oraz dla różnych wartości 
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prędkości obrotowych silnika. Analizie poddano uzyskane osiągi oraz sprawność wolume-
tryczną silnika. 

W tym celu opracowano jednowymiarowy model matematyczny procesu roboczego silni-
ka. Do budowy modelu wykorzystano oprogramowanie AVL BOOST dedykowane do symu-
lacji procesów zachodzących w silnikach spalinowych. AVL BOOST jest systemem, który 
umożliwia odpowiednie zdefiniowanie struktury oraz parametrów modelu silnika wraz 
z układem dolotowym i wylotowym dzięki bogatej bibliotece komponentów wchodzących 
w skład silników spalinowych. Podstawowym komponentem modelu jest cylinder (C), który 
łączy się przewodami z modułami wtryskiwaczy (I), filtra powietrza (CL), reaktorem katali-
tycznym (CAT), tłumikiem (PL) oraz z otoczeniem (SB) (rys. 2). 

 
Rys. 2. Model silnika w systemie AVL Boost 
Źródło: Opracowanie własne. 

Wymiary komory spalania i układu korbowego przyjęto na podstawie danych udostępnio-
nych przez producenta (tab. 1), natomiast wymiary układu korbowego, układu dolotowego 
i wylotowego oraz charakterystyki otwarcia zaworów przyjęto na podstawie pomiarów doko-
nanych na rozmontowanym silniku. Jednym z najistotniejszych modeli wchodzących w skład 
modelu cylindra jest model spalania. Wybrano dwustrefowy model Vibe (Vibe 2 zone). Zde-
finiowano również model Species Transport jako General co umożliwiło zastosowanie paliwa 
zasilającego silnik jako mieszanki benzyny i wodoru. 

3. WYNIKI BADAŃ 

3.1. Weryfikacja modelu 
W celu sprawdzenia poprawności odwzorowania przez model osiągów silnika wyznaczo-

no charakterystykę zewnętrzną momentu obrotowego, a następnie porównano ją z charaktery-
styką podaną przez producenta (rys. 3). Obliczono także błąd procentowy dopasowania mo-
mentu obrotowego. W całym zakresie prędkości obrotowej maksymalny błąd jest mniejszy 
niż 10%. (rys. 4) Model dobrze odwzorowuje osiągi silnika rzeczywistego. Gorsze dopaso-
wanie momentu dla małej prędkości obrotowej jest spowodowane tym, że w modelu nie 
uwzględniono zmiennych faz rozrządu. Te czynniki powodują, że na charakterystyce momen-
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tu obrotowego w zakresie prędkości obrotowej 3500-4000 obr/min pojawia się uskok, nato-
miast charakterystyka uzyskana z badań modelowych ma łagodny przebieg. 

 
Rys. 3. Charakterystyka momentu obrotowego 

 
Rys. 4. Błąd procentowy dopasowania charakterystyki momentu obrotowego 

3.2. Dodatek wodoru 
Kolejnym etapem badań modelowych było zbadanie wpływu dodatku wodoru na osiągi 

silnika. W tym celu sporządzono i porównano charakterystyki momentu obrotowego dla róż-
nych udziałów energetycznych wodoru jako dodatku do paliwa oryginalnego w ilości od 5% 
do 20% (rys. 5). Wyniki badań wskazują na proporcjonalne zmniejszenie wartości momentu 
obrotowego pod wpływem zwiększania dodatku wodoru. Maksymalny spadek wynosi 
ok. 7 Nm i występuje w zakresie średniej prędkości obrotowej. Na rysunku 6 przedstawiono 
porównanie charakterystyk współczynnika napełniania dla różnych udziałów dodatku wodo-
ru. Widoczny jest wyraźny wpływ współczynnika napełniania na moment obrotowy. Zmniej-
szenie ilości powietrza dostarczanego do cylindrów wynika z faktu wypierania powietrza za-
sysanego do silnika przez paliwo gazowe o małej gęstości, jakim jest wodór. 
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Rys. 5. Porównanie charakterystyk momentu obrotowego dla różnych udziałów dodatku wodoru 

 
Rys. 6. Porównanie charakterystyk współczynnika napełniania dla różnych udziałów dodatku wodoru 

PODSUMOWANIE 

Modelowanie matematyczne pozwala na stosunkowo łatwe przewidywanie skutków mo-
dyfikacji silnika. Z przeprowadzonych badań modelowych wynika, że wprowadzenie zasila-
nia wodorem silnika samochodowego, jako dodatku do paliwa oryginalnego powoduje 
zmniejszenie momentu obrotowego silnika. Przyczyną tego jest zmniejszenie współczynnika 
napełniania, wynikające z małej gęstości paliwa gazowego (wodoru). Pomimo pogorszenia 
charakterystyki momentu, dodawanie wodoru jest celowe ze względu na ekologiczne aspekty 
spalania tego paliwa. Będzie to stanowić przedmiot przyszłych badań autorów. 
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HYDROGEN-POWERED AUTOMOTIVE  
ENGINE MODEL 

Abstract 
A hydrogen-powered engine model developed in AVL BOOST is studied in this paper. The model 

is based on the A14XER real four-cylinder engine which complies with the EURO 5 standards.  
The calculations are done for full load. The engine external characteristics is specified and compared 
with experimental studies. The paper reports the results from the calculation of a gasoline and hydro-
gen mixture supply and the engine performance examination. 
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