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Streszczenie 
W artykule przedstawiono wyniki badań emisji toksycznych składników spalin samochodu wyposa-

żonego w silnik o zapłonie iskrowym, z dodatkowo zamontowanym prototypowym układem wodorowego 
wspomagania spalania. Badania zostały przeprowadzone w oparciu o test jezdny NEDC na hamowni 
podwoziowej, odzwierciedlającej warunki eksploatacyjne. Obiektem badawczym był samochód Opel 
Corsa D o pojemności 1364 cm3. Produkcja mieszaniny wodorowo-tlenowej (HHO) oraz jej dostarcza-
nie do układu dolotowego badanego silnika było realizowane przez prototypowy układ zawierający elek-
trolizer, opracowany przez pracowników Politechniki Lubelskiej. 

WSTĘP 
Europejski i światowy rynek samochodów osobowych w XXI wieku zmierza do zastąpie-

nia samochodów wyposażonych w silniki spalinowe, oparte o spalanie paliwa węglowodoro-
wego, pojazdami wyposażonymi w silniki elektryczne, hybrydowe lub ogniwa paliwowe. Trend 
taki ma na celu zmniejszenie emisji związków toksycznych produkowanych przez samochody 
osobowe. Zastąpienie wszystkich samochodów pojazdami z proekologicznymi silnikami zajmie 
jednak wiele czasu. Do tej pory konieczne jest przeprowadzanie badań i prac rozwojowych nad 
technologiami, które będą w stanie ograniczyć emisję związków toksycznych obecnie jeżdżą-
cych samochodów. W artykule zaprezentowano prototypowy układ wspomagania spalania w 
takim właśnie pojeździe, oparty o efekt dodawania mieszaniny wodorowo-tlenowej (HHO) do 
układu dolotowego silnika. Mieszanina ta była produkowana na pokładzie samochodu w opar-
ciu o proces elektrolizy w prototypowym elektrolizerze zaprojektowanym przez pracowników 
Katedry Termodynamiki, Mechaniki Płynów i Napędów Lotniczych Politechniki Lubelskiej. 
Badania jezdne zostały wykonane na hamowni podwoziowej dla testu jezdnego NEDC, pod-
czas którego była mierzona emisja związków toksycznych spalin. Celem badań było sprawdze-
nie możliwości redukcji zanieczyszczeń emitowanych przez samochód wyposażony w silnik 
o zapłonie iskrowym w wyniku dodania mieszaniny HHO do układu dolotowego silników. 
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1. STANOWISKO BADAWCZE 
W celu wykonania badań pomiaru emisji związków toksycznych spalin podczas testu jed-

nego NEDC, autorzy artykułu posłużyli się następującymi narzędziami: 
− hamownią podwoziową MAHA model FPS 2700/5500, wyposażoną w system umożliwia-

jący zadawanie testów jezdnych np. NEDC, 
− pięcioskładnikowym analizatorem spalin MAHA MGT5, wraz z programem umożliwiają-

cym ciągły zapis do pliku mierzonych składników spalin, 
− urządzeniem LOG OBD firmy TEXA, do rejestracji parametrów pracy silnika. 

1.1. Hamownia FPS 2700/5500 
Głównym urządzeniem wykorzystywanym podczas badań była hamownia FPS 2700/5500 

firmy MAHA. Jej zadaniem jest odwzorowanie warunków jezdnych panujących na drodze. 
Hamownia ta przystosowana jest do badania samochodów osobowych i dostawczych do 2,7 
tony lub 5,5 tony masy całkowitej. Można na niej przeprowadzać testy pojazdów o maksymal-
nej mocy silnika 260 kW i prędkości maksymalnej do 200 km/h. Dodatkowo wyposażona jest 
ona w urządzenie nadmuchowe, którego zadaniem jest schładzanie przedniej części samochodu 
podczas badania w celu uniknięcia przegrzania silnika. Widok hamowni podwoziowej oraz jej 
układ sterowania pokazano na rys. 1 i 2, natomiast w tabeli 1 przedstawiono wybrane parametry 
techniczne hamowni. 

 
Rys. 1. Układ sterowania hamownią podwoziową 
Źródło: Opracowanie własne 

Rys. 2. Hamownia podwoziowa 
Źródło: Opracowanie własne 

Tab. 1. Dane techniczne hamowni FPS 2700/5500 
Nazwa parametru Wartość 

Maksymalne obciążenie na oś [t] 2,7 / 5,5 
Maksymalny ciężar [kg] 1250 / 1350 
Wymiary [mm] 3539 x 718/930 x 450/725 
Długość rolek [mm] 850 
Odległość pomiędzy wewnętrznymi krawędziami rolek / zewnętrz-
nymi krawędziami rolek [mm] 736 / 2438 

Średnica / odstęp pomiędzy osiami rolek [mm] 217 / 444 
Połączenie z siecią elektryczną [V, Hz] 230, 50/60 
Maksymalna prędkość badania [km/h] 200 
Maksymalny poziom mocy badanego silnika [kW] 260 
Maksymalna siła pociągowa [N] 6000 
Źródło: Opracowanie własne 
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1.2. Analizator spalin 
Drugim urządzeniem wykorzystywanym w celu pomiaru związków toksycznych spalin 

z badanego pojazdu był analizator spalin MAHA MGT5. W celu umożliwienia ciągłej rejestra-
cji zastosowano specjalny program OCR, który zapisywał do pliku na komputerze wartości 
emisji CO (tlenku węgla), HC (węglowodorów), NOx (tlenków azotu), O2 (tlenu) oraz CO2 
(dwutlenku węgla) z częstotliwością równą 10 Hz. Natomiast do obsługi analizatora spalin wy-
korzystane zostało oprogramowanie Eurosystem V6.05.004a (rys. 3). 

 
Rys. 3. Okno programu Eurosystem V6.05.004a 
Źródło: Opracowanie własne. 

1.3. Komunikacja z jednostką sterującą 
Komunikacja ze sterownikiem silnika była wykonywana za pomocą urządzenia LOG OBD 

firmy TEXA. Takie połączenie umożliwiło odczytanie informacji z pokładowego systemu dia-
gnostycznego, zgodnego ze standardem OBD II/EOBD, za pomocą protokołu transmisji ISO-
9141-2. Taki system komunikacji umożliwiał rejestrację korekt czasu wtrysku (krótko i długo-
terminowej). Podczas badań samochód był wyposażony w układ prototypowego dozowania 
mieszaniny HHO do układu dolotowego silnika. 

Ilość mieszaniny HHO była uzależniona od ilości energii elektrycznej generowanej przez 
alternator badanego samochodu. Mieszanina ta była dostarczana bezpośrednio do kolektora 
dolotowego przed przepustnicą, za przepływomierzem. W celu dozowania wymaganej ilości 
mieszaniny HHO w zależności od obciążenia silnika, opracowano elektrozawór wraz z układem 
sterującym. Urządzenie to współpracowało z oryginalną jednostką sterująca silnika benzyno-
wego i dostosowywało dozowanie mieszaniny HHO do układu dolotowego silnika. Układ wo-
dorowego wspomagania spalania w komorze silnika zaprezentowano na rys. 4. Natomiast 
włącznik dozowania mieszaniny HHO został umieszczony w kabinie kierowcy na rys. 5. 

 
Rys. 4. Układ wodorowego wspomagania spalania w komorze silnika: 1 – dozownik mieszaniny wo-

dorowo-tlenowej, 2 – czujnik ciśnienia, 3 – jednostka sterująca 
Źródło: Opracowanie własne. 
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Rys. 5. Włącznik systemu 
Źródło: Opracowanie własne. 

2. OBIEKT BADAŃ 
Obiektem badań był samochód osobowy Opel Corsa D wyposażony w silnik o zapłonie 

iskrowym o pojemności 1364 cm3. To czterocylindrowy, rzędowy silnik z wielopunktowym 
wtryskiem paliwa, który spełnia normę Euro 5. Główne parametry obiektu badawczego są za-
prezentowane w tabeli 2. Widok samochodu umieszczonego na hamowni podwoziowej przed-
stawia rys. 6. Prototypowe elektrolizery zostały zamontowane w bagażniku samochodu (rys. 7). 
Tab. 2. Opel Corsa D 

Nazwa parametru Wartość 
pojemność silnika [cm3] 1364 
typ silnika wielopunktowy wtrysk 
moc silnika [KM przy 6000 obr/min] 100 
układ cylindrów rzędowy 
liczba cylindrów 4 
stopień sprężania 10,5 
liczba zaworów na cylinder 4 
norma spalin Euro 5 
Źródło: Opracowanie własne 

 
Rys. 6. Pojazd zamontowany na hamowni podwoziowej 
Źródło: Opracowanie własne. 
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Rys. 7. Elektrolizer zamontowany w pojeździe 
Źródło: Opracowanie własne. 

3. WYNIKI BADAŃ 
Badania jezdne zostały wykonane w oparciu o test jezdny NEDC (New European Drive 

Cycle) (rys. 8). Test ten składa się z czterech cykli miejskich (UDC – Urban Drive Cycle) i jed-
nego cyklu pozamiejskiego (EUDC – Extra Urban Drive Cycle). W teście tym samochód ma do 
przejechania drogę około 11 km w czasie 1180 sekund, co daje średnią prędkość na poziomie 
33,6 km/h. Auto w teście jezdnym osiąga maksymalną prędkość 120 km/h. Test ten został opra-
cowany jako wynik syntezy elementarnych fragmentów jazdy samochodu, na które składają się 
etapy przyspieszania, hamowania, jazdy ze stałą prędkością i pracy na biegu jałowym. 

 
Rys. 8. Przebieg testu NEDC 
Źródło: Opracowanie własne. 

W celu porównania wyników badań uzyskanych podczas zasilania benzyną oraz benzyną 
i mieszaniną HHO przeprowadzono całkowanie przebiegu czasowego stężenia składników tok-
sycznych spalin, uzyskanego podczas czterech cykli miejskich testu jezdnego NEDC. Wyniki 
badań stanowią uśrednioną wartość składników toksycznych spalin w stanach nieustalonych 
pracy silnika (tab. 3). Natomiast wyniki poszczególnych badań stężenia związków toksycznych 
w spalinach podczas realizacji testu jezdnego NEDC, zaprezentowano na rysunkach 9-11. Na 
rysunku 12 pokazano wartości czasu wtrysku benzyny podczas zasilania silnika benzyną oraz 
benzyną i mieszaniną HHO, natomiast na rysunku 13 przebieg sygnału sterowania pracą elek-
trolizera. Modulacja szerokości impulsu czasowego występuje dla prędkości obrotowej biegu 
jałowego. 
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Tab. 3. Suma emisji składników toksycznych spalin  

 
Związki toksyczne 

CO [%] HC [ppm] NOx [ppm] 
Pb 26,42 1681,80 14929,20 

HHO 16,18 897,00 19384,40 
Różnica [%] -38,75 -46,66 29,84 

Źródło: Opracowanie własne 

 
Rys. 9. Wyniki badań stężenia węglowodorów podczas testu NEDC 
Źródło: Opracowanie własne. 

 
Rys. 10. Wyniki badań stężenia tlenku węgla podczas testu NEDC 
Źródło: Opracowanie własne. 

 
Rys. 11. Wyniki badań stężenia węglowodorów podczas testu NEDC 
Źródło: Opracowanie własne. 
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Rys. 12. Czas wtrysku benzyny podczas zasilania silnika benzyną oraz benzyną i mieszaniną HHO 
Źródło: Opracowanie własne. 

 
Rys. 13. Przebieg sygnału sterowania pracą elektrolizera 
Źródło: Opracowanie własne. 

PODSUMOWANIE 
Zaprezentowane wyniki badań weryfikacyjnych systemu wodorowego wspomagania spala-

nia w samochodzie z zapłonem iskrowym spełniającym normę emisji Euro 5 wykazały, około 
40% zmniejszenie udziału tlenku węgla i węglowodorów w spalinach. Jednak emisja tlenków 
azotu zwiększyła się o ok. 40%. Spowodowane jest to dostarczeniem do mieszaniny palnej do-
datkowej ilości tlenu, który reagował z azotem zawartym w powietrzu tworząc tlenki azotu. 
Z wykresów przedstawionych na rysunkach 12 i 13 wynika, że sygnał sterowania pracą elektro-
lizera działał prawidłowo podczas badań testu NEDC. W momencie hamowania samochodu 
układ sterujący pracą elektrolizera zamykał elektrozawór doprowadzający mieszaninę HHO do 
kanału dolotowego. 

RESEARCH OF CAR WITH PROTOTYPE 
HYDROGEN PRODUCTION SYSTEM 

INSTALLED 

Abstract 
The article presents the results of toxic substances emission from vehicle equipped with a spark ig-

nition engine, also equipped with a prototype hydrogen combustion support system. The study was con-
ducted based on the NEDC test that reflects the real road conditions. Opel Corsa D with a capacity of 
1364 cm3 engine was the object of research. Hydrogen with oxygen mixtures (HHO) production was 
realized and deliver to the engine intake manifold by a prototype system equipped with a electrolyze, 
which design was developed by Lublin University of Technology employees. 
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