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SILNIK PLAZMATRONOWY 

Streszczenie 
W pracy przedstawiono charakterystyki zewnętrzne dwóch silników wykonanych w kraju, wyposa-

żonych w urządzenie plazmatronowe. Charakterystyki wykonano na drodze symulacji komputerowej. 

Słowa kluczowe: silnik plazmatronowy, charakterystyki zewnętrzne, symulacja komputerowa. 

WPROWADZENIE 

W dobie znacznego rozwoju motoryzacji indywidualnej i wzmożonego ruchu pojazdów 
na drogach publicznych trwają poszukiwania sposobów zmniejszenia zużycia paliwa oraz 
obniżenia szkodliwych skutków pracy silników dla otoczenia konstruktorzy oraz badacze 
poszukują różnych możliwości rozwiązania tych problemów. W ramach takich poszukiwań 
w roku 1995 inż. A. Rabinowicz opracował urządzenie zwane Plazmatron, pozwalające na 
zamianę w odpowiednim reaktorze benzyny i innych paliw ropopochodnych na gaz palny 
z zawartością wodoru [5]. W reaktorze plazmotronu odbywają się reakcje uwalniające wodór 
z węglowodorów i pary wodnej w komorze pirolitycznej w której otrzymuje się mieszaninę 
gazową bogatą w wodór pozwalającą na pracę silnika spalinowego. Prace na tego typem roz-
wiązaniem podjęto w firmie MARBET w Bielsku-Białej, zakończone budową dwóch silni-
ków w oparciu i produkowane silniki benzynowe znanych wytwórni Honda oraz Audi na 
podstawie prac koncepcyjnych i konstrukcyjnych J. Szczypińskiego [7]. Nie wchodząc 
w szczegóły konstrukcyjne objęte ze zrozumiałych względów tajemnicą chcemy przybliżyć 
możliwości eksploatacyjne obydwu silników przez porównanie ich charakterystyk zewnętrz-
nych wykonanych metodą symulacyjną w oparciu o dane zawarte w Karcie Technicznej [7]. 

1. SILNIK HONDA 

Do badań wykorzystano silnik spalinowy Honda GX 620 o następujących danych charak-
terystycznych: 
– typ silnika czterosuwowy, górnozaworowy w układzie V 900, chłodzony powietrzem, 
– i – ilość cylindrów 2, 
– D – średnica cylindra 77 mm, 
– s – skok tłoka 66 mm, 
– Vss – pojemność skokowa 614 cm3, 
– ε – stopień sprężania 8,3, 
– Ne – moc efektywna 13,5 kW (18,1 KM) przy 3600 1/min, 
– Mo – maksymalny moment obrotowy 40,6 Nm przy 2500 1/min, 
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– Gh – godzinowe zużycie paliwa 5,7 dm3/h. 
Charakterystykę mocy i momentu obrotowego silnika Honda GX 620 przedstawiono na 

rysunku 1. 
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Rys. 1. Charakterystyka zewnętrzna silnika Honda GX 620 
Źródło: Opracowanie własne. 

Przedstawiona charakterystyka jest na ogół zgodna co da wartości mocy znamionowej jak 
i maksymalnego momentu obrotowego podawanymi przez wytwórnię. Różnice wynoszą od-
powiednio 3,7% dla mocy silnika oraz 1,47% dla maksymalnego momentu obrotowego, co 
jest zgodne z wymaganiami normy [6] wynoszącymi ± 5%. 

Kolejną charakterystyką jest charakterystyka jednostkowego zużycia paliwa przedstawiona 
na rysunku 2. 
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Rys. 2. Charakterystyka jednostkowego zużycia paliwa silnika Honda GX 620 
Źródło: Opracowanie własne. 

Górna krzywa zużycia paliwa została wyznaczona symulacyjnie przy wykorzystaniu wzo-
rów Leidemanna [1, 2, 3, 4] podobnie jak to miało miejsce w przypadku mocy oraz momentu 
obrotowego. Dolna krzywa sporządzona jest zgodnie z sugestiami J. Szczypińskiego, wg któ-
rego silnik ten przy wykorzystaniu plazmatronu ma zużycie paliwa mniejsze o 1% [7]. 
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Jednocześnie przebieg krzywej momentu obrotowego silnika Honda GX 620 wskazuje 
wyraźnie, że mógłby znaleźć zastosowanie w urządzeniach stacjonarnych o prędkości obro-
towej 2000 do 2400 1/min. W tym zakresie prędkości występuje minimalne zużycie paliwa co 
jest korzystne ze względów eksploatacyjnych. Niestety brak jest charakterystyki zewnętrznej 
silnika wykonanej na drodze doświadczalnej, zgodnie z odpowiednią normą. 

Przewidywane też jest zastosowanie urządzenia plazmatronowego w silnikach o zapłonie 
samoczynnym, choć są to w chwili obecnej jedynie spekulacje. 

W podobny sposób wykonano orientacyjną charakterystykę zewnętrzną silnika Audi 1,8 S. 

2. SILNIK AUDI 1,8 S 

Do badań wykorzystano silnik benzynowy Audi 1,8 S o następujących danych charaktery-
stycznych: 
– typ silnika czterosuwowy, górnozaworowy w układzie rzędowym, chłodzony cieczą, 
– i – ilość cylindrów 4, 
– D – średnica cylindra 81 mm, 
– s – skok tłoka 86,4 mm, 
– Vss – pojemność skokowa 1781 cm3, 
– ε – stopień sprężania 10,0, 
– Ne – moc efektywna 66 kW (90,0 KM) przy 5200 1/min, 
– Mo – maksymalny moment obrotowy 150,0 Nm przy 3300 1/min. 

Charakterystykę mocy i momentu obrotowego silnika Audi 1,8 S przedstawiono na rys. 3. 

0

20

40

60

80

100

120

140

160

1000 1500 2000 2500 3000 3500 4000 4500 5000 5200

M
o 

, N
e

prędkość obrotowa  1/min

Ne
Mo

 
Rys. 3.  Charakterystyka zewnętrzna silnika Audi 1,8 S 
Źródło: Opracowanie własne. 

Wartość maksymalnego momentu obrotowego wyznaczono z dokładnością 0,4%, nato-
miast mocy znamionowej tak jak w danych producenta. Niestety przebieg krzywej momentu 
obrotowego nie jest tak korzystny jak w silniku Honda, gdzie była ona pozioma w zakresie 
prędkości obrotowej 2000 do 2400 1/min, co zapewniało stabilną pracę odbiornika mocy. 

Podobnie jak w poprzednim przypadku przy zastosowaniu plazmatronu wartość jednost-
kowego zużycia paliwa jest mała i zbliża silnik Audi do silników o zapłonie samoczynnym, 
co byłoby ewenementem w tej dziedzinie. 
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Rys. 4. Jednostkowe zużycie paliwa silnika Audi 80 1,8 S 
Źródło: Opracowanie własne. 

ZAKOŃCZENIE 

Przedstawione charakterystyki zewnętrzne dwóch silników pracujących z wykorzystaniem 
plazmatronu pokazują możliwości wykorzystania tego sposobu przygotowania mieszaniny 
palnej, który po dopracowaniu istniejących konstrukcji może być ważnym sposobem obniże-
nia zużycia paliwa oraz obniżenia toksyczności spalin silników o zapłonie iskrowym w stop-
niu dotychczas nie spotykanym w eksploatacji. 
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PLASMATRON SPARK IGNITION ENGINES 

Abstract 
In the work are the external characteristics two engines made in the country, the equipped in the 

device plazmatron. The characteristics was performed by computer simulation. 

Key words: plasmatron spark ignition engines, external characteristics, computer simulation. 
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