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SAMOCHODY ZASILANE WODOREM 

Streszczenie 
Celem artykułu jest opis przeprowadzonych badań poświęconych stosowaniu wodoru jako paliwa 

do silników niskoprężnych i wysokoprężnych. Podczas badań silniki zasilano oryginalnym paliwem 
oraz paliwem wodorowym. Wpływ paliwa wodorowego na pracę silnika spalinowego został zbadany 
na przykładzie silnika Wankla, silnika o zapłonie iskrowym oraz silnika wysokoprężnego. 

WSTĘP 
Nowoczesne układy elektronicznego sterowania silników spalinowych znacząco ograni-

czają negatywny wpływ odziaływania silników na środowisko naturalne. Jednakże sumarycz-
na ilość emitowanych toksycznych składników spalin kształtuje się wciąż na dość wysokim 
poziomie. Poza zastosowaniem reaktorów utleniająco-redukujących, układów SCR (ang. Se-
lective Catalytic Reduction) itd., jednym ze sposobów ograniczania emisji jest zasilanie silni-
ka paliwami alternatywnymi. Paliwem takim może być wodór w postaci gazowej, którego 
zapasy są niemal nieograniczone. Wodór uważany jest za najczystsze paliwo pod względem 
ekologicznym. Głównym składnikiem spalania jest para wodna, tlenki azotu oraz niewielkie 
ilości tlenku węgla i węglowodorów (wynikające ze spalania oleju silnikowego). 

1. METODYKA BADAŃ 
1.1. Silnik Aixro XR 50 

Obiektem badań był wolnossący, czterosuwowy silnik spalinowy z obrotowym tłokiem, 
XR50 produkowany przez firmę Aixro GmbH (rys. 1). Parametry silnika przedstawia tabela 
1. Silnik fabrycznie wyposażony był w system zasilania gaźnikowego oraz zapłon magneto-
indukcyjny ze stałym kątem zapłonu. W celu dostosowania silnika do zasilania wodorem nie-
zbędne było opracowanie elektronicznego systemu wtrysku gazu. Silnik został wyposażony 
również w system wtryskowego zasilania benzyną, układ dostarczający olej niezbędny do 
smarowania silnika oraz elektroniczny układ zapłonowy. Opracowane stanowisko hamownia-
ne umożliwia kalibrację układu zasilania, smarowania oraz układu zapłonowego. 

Badania silnika Wankla obejmowały wykonanie charakterystyk prędkościowych zewnętrz-
nych oraz charakterystyk regulacyjnych silnika. Silnik badano w stanie ustalonym w 15 punk-
tach pomiarowych odpowiadających różnym wartościom prędkości obrotowej silnika. Pomiary 
wykonano w zakresie pracy silnika dla prędkości obrotowej n = 2000-9000 obr/min (zestop-
niowanych co 500 obr/min). Silnik badawczy zasilano benzyną i wodorem technicznym. 
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Tab. 1. Parametry techniczne silnika Aixro XR 50 
Moc [kW] przy 8750 obr/min 33  
Moment [Nm] przy 7500 obr/min 39  
Ciężar [kg] 17 
Pojemność [cm3] 294  
Maks. RPM [obr/min] 10400  
Układ zapłonowy magnetoindukcyjny 
Sprzęgło dwudyskowe, suche, 
Przeniesienie napędu Łańcuch typ 428 
Świeca zapłonowa Denso U22ETR 
Rozrusznik 12 V/ 0,4 kW 
Źródło: Opracowanie własne. 

 
Rys. 1. Silnik badawczy AixroXR50 na stanowisku hamownianym 
Źródło: www.aixro.de 

1.2. Silnik C20LE Holden 
Obiektem badań był czterocylindrowy, czterosuwowy silnik w układzie rzędowym 

o oznaczeniu C20LE Holden (rys. 2). Silnik seryjnie wyposażony jest w wielopunktowy 
wtrysk benzyny do kolektora dolotowego. Pojemność skokowa wynosi 1998 cm3, stopień 
sprężania 8,8:1. W celu przeprowadzenia badań eksperymentalnych stanowisko badawcze 
wyposażono w układ zasilania wodorem. 

 
Rys. 2. Silnik badawczy C20LE Holden zamontowany na stanowisku hamownianym 
Źródło: Opracowanie własne. 
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Badania silnika o zapłonie iskrowym obejmowały pracę silnika w stanie ustalonym 
w siedmiu punktach pomiarowych odpowiadającym różnym prędkościom obrotowym silnika 
i różnym jego obciążeniom, wyrażonym przez ciśnienie w kolektorze dolotowym pd. Pomiary 
wykonano dla prędkości obrotowej n = 1500-3900 obr/min oraz dla obciążenia silnika zawar-
tego pomiędzy pd = 37-85 [kPa].  

Badania zostały przeprowadzone dla paliwa oryginalnego – benzyny oraz dla benzyny z 
dodatkiem paliwa wodorowego. Udział energetyczny paliwa wodorowego wynosił w każdym 
z punktów pomiarowych kolejno 5, 10 i 20%.  

1.3. Silnik C20LE Holden 
Badania przeprowadzono na silniku o zapłonie samoczynnym Andoria 1CA90 (rys. 3). 

Silnik 1CA90 jest czterosuwową, jednocylindrową, chłodzoną powietrzem jednostką napę-
dową o pojemności skokowej 0,573 dm3 i dwóch zaworach na cylinder. Silnik został doposa-
żony w wysokociśnieniowy układ wtryskowy oleju napędowego oraz układ wtryskowy wodo-
ru. Elektromagnetyczny wtryskiwacz oleju napędowego zamontowano w miejscu oryginalne-
go wtryskiwacza mechanicznego. Pompę wysokiego ciśnienia Bosch CP1H napędzono za 
pomocą silnika elektrycznego o mocy 3 kW, sterowanego falownikiem Hitachi L200 poprzez 
przekładnię z paskiem zębatym. Ciśnienie wtrysku i prędkość obrotową pompy regulowano 
elektronicznym sterownikiem badawczym. Wtryskiwacze wodoru zamontowano w kanale 
dolotowym głowicy silnika w pobliżu zaworu dolotowego. 

 
Rys. 3. Silnik badawczy 1CA90 zamontowany na stanowisku hamownianym 
Źródło: Opracowanie własne. 

Badania silnika o zapłonie samoczynnym obejmowały pracę silnika w stanie ustalonym 
w 10 punktach pomiarowych odpowiadających różnym wartościom prędkości obrotowej sil-
nika i różnym jego obciążeniom wyrażonym przez moment obrotowy. Pomiary wykonano dla 
prędkości obrotowej n = 1200+2400 obr/min oraz dla obciążenia silnika zawartego pomiędzy 
Mo = 7-22 Nm. 

2. WYNIKI BADAŃ 
Analiza wyników badań silnika Wankla wykazała zmniejszenie mocy silnika zasilanego 

czystym wodorem w porównaniu do zasilania benzyną, w całym zakresie prędkości obroto-
wej silnika odnotowano spadek mocy przy zasilaniu wodorem (rys. 4). W przypadku zasilania 
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silnika benzyną wraz ze wzrostem prędkości obrotowej silnika zwiększa się jego moc. Moc 
silnika zasilanego benzyną zmienia się od 5 kW dla prędkości obrotowej 2000 obr/min do 
25 kW dla 9000 obr/min. Natomiast dla zasilania wodorowego zaobserwować można większy 
spadek mocy w przedziale prędkości obrotowej 3000-5500 obr/min. 

 
Rys. 4. Charakterystyki mocy i momentu obrotowego silnika Wankla zasilanego benzyną i wodorem 
Źródło: Opracowanie własne. 

Uzyskane wyniki badań silnika o zapłonie iskrowym wykazują zmniejszoną emisję CO2 
dla każdych warunków prędkości obrotowej i obciążenia silnika wraz z zwiększaniem udziału 
energetycznego paliwa wodorowego oraz zmniejszoną emisję CO i HC w wybranych warun-
kach pracy silnika. W przypadku dwutlenku węgla uzyskano zmniejszenie emisji o ok. 20% 
dla punktu pracy silnika odpowiadającemu średniej prędkości obrotowej i małego obciążenia. 
W pozostałych punktach uzyskano redukcję CO2 w zakresie 15-20%. Przykładowe wyniki 
badań przedstawiono na rysunkach 5 i 6. 

Analiza emisji CO silnika wysokoprężnego 1CA90 zasilanego dwupaliwowo wykazuje że 
emisja tego gazu nie zależy od udziału paliwa wodorowego dla małych i średnich obciążeń 
silnika. Praca silnika badawczego w warunkach maksymalnych obciążeń charakteryzuje się 
ponad dziesięciokrotnym wzrostem emisji CO w porównaniu do pracy w warunkach małych 
obciążeń. Dla dużych obciążeń możliwa jest redukcja emisji tlenku węgla dla wartości dodat-
ku H2 5 i 10%, natomiast dalsze zwiększanie udziału wodoru wywołuje wzrost emisji oma-
wianego składnika. 
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Rys. 5. Zależność emisji węglowodorów w spalinach silnika w zależności od udziału wodoru 
Źródło: Opracowanie własne. 



AUTOBUSY      75 

 

0

1000

2000

3000
St
ęż

en
ie

 N
O

X [
pp

m
]

NOx 1500/65
NOx 3900/45

     0           5          10         20
  Udział energetyczny H2 [%]  

 

0

500

1000

1500

2000

2500

St
ęż

en
ie

 N
O

X [
pp

m
]

NOx 1900/45
NOx 1900/85

    0           5          10         20
  Udział energetyczny H2 [%]

0

500

1000

1500

2000

2500

St
ęż

en
ie

 N
O

X [
pp

m
]

NOx 2900/37
NOx 2900/65
NOx 2900/85

    0           5          10         20
  Udział energetyczny H2 [%]

Rys. 6. Zależność emisji tlenków azotu w spalinach silnika w zależności od udziału wodoru 
Źródło: Opracowanie własne. 

Silnik o zapłonie samoczynnym pracujący w warunkach małych i średnich obciążeń wy-
kazuje małą emisję niespalonych węglowodorów zarówno przy zasilaniu olejem napędowym 
oraz olejem napędowym z dodatkiem wodoru. Jednak duże obciążenia sprawiają, że emisja 
HC wzrasta nawet sześciokrotnie. Możliwe jest jednak usprawnienie procesu spalania po-
przez dodatek 5 – 10% H2 dla małych i średnich prędkości obrotowych, a nawet do 20% dla 
dużych prędkości obrotowych. Przykładowe wyniki badań przedstawiają rysunki 7 i 8. 
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Rys. 7. Zależność emisji dwutlenku węgla w spalinach silnika w zależności od udziału wodoru 
Źródło: Opracowanie własne. 
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Rys. 8. Zależność emisji węglowodorów w spalinach silnika w zależności od udziału wodoru 
Źródło: Opracowanie własne. 

WNIOSKI 
Zasilanie silnika Wankla wodorem powoduje zmniejszenie mocy silnika w całym jego 

zakresie prędkości obrotowych o średnio ok. 24% dla małych i dużych prędkości obrotowych 
oraz o ok. 54% dla przedziału średnich prędkości (3000-5500 obr/min). Obniżenie mocy wy-
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nika ze zmiany stanu skupienia zastosowanego paliwa w wyniku, czego zmniejszeniu ulega 
stopień napełniania komory spalania. 

Zastąpienie paliwa oryginalnego wodorem zmienia przebieg procesu spalania w silniku 
o zapłonie iskrowym i samoczynnym. Udział energetyczny paliwa wodorowego w mieszani-
nie palnej silnika o zapłonie iskrowym wpływa na emisję składników spalin: zmniejszenie 
emisji CO2 (do 20%) w każdych warunkach pracy silnika, zmniejszenie emisji niespalonych 
węglowodorów (do 20%) dla maksymalnych obciążeń silnika oraz wzrost emisji tlenków azo-
tu w każdych warunkach pracy silnika. Największa różnica obserwowalna jest w przypadku 
emisji NOx – do 65% w porównaniu do zasilania paliwem oryginalnym. 

W silniku o zapłonie samoczynnym zasilanym dwupaliwowo odnotowano 30% spadek 
emisji CO2 w porównaniu do zasilania olejem napędowym. Emisja CO2 wzrasta wraz z wzro-
stem obciążenia silnika. Emisja CO utrzymuje się na stałym poziomie dla każdego wariantu 
zasilania natomiast dla maksymalnych obciążeń możliwa jest redukcja emisji tlenu węgla 
poprzez dodatek wodoru. Dla małych i średnich obciążeń silnika emisja węglowodorów jest 
porównywalna do emisji przy zasilaniu samym olejem napędowym. W warunkach maksy-
malnych obciążeń dodatek wodoru usprawnia proces spalania. Wzrost udziału wodoru zwięk-
sza emisję tlenków azotu. 

HYDROGEN SUPPLIED CARS 

Abstract 
The paper describes the research into the use of hydrogen for low compression and diesel en-

gines. Traditional fuel & hydrogen fuel were used to supply the engines for the study. A Wankel engi-
ne, a spark-ignition engine and a diesel engine were used for discussing the impact of hydrogen fuel 
on engine performance. 

BIBLIOGRAFIA 
1. Bielaczyc P., Woodburn J.: Światowe trendy w zakresie rozwoju norm oraz redukcji emisji 

związków szkodliwych spalin. COMBUSTION ENGINES – Silniki Spalinowe, 2010, No. 3. 
2. Changwei Ji, Shuofeng Wang, Bo Zhang,: Effect of spark timing on the performance of 

a hybrid hydrogen-gasoline engine at lean conditions, International Journal of Hydrogen 
Energy, March 2010, Vol. 35, Issue 5. 

3. Szwaja S., Grab-Rogaliński K.: Hydrogen combustion in a compression ignition diesel 
engine. Int J Hydrogen Energy 2009, No. 34(10). 

 
 
 
 
Recenzent: prof. dr hab. Andrzej Ambrozik – Politechnika Świętokrzyska 
 
Autorzy: 
prof. dr hab. inż. Mirosław Wendeker – Politechnika Lubelska 
dr inż. Piotr Jakliński – Politechnika Lubelska 
mgr inż. Michał Biały – Politechnika Lubelska 
mgr inż. Zdzisław Kamiński – Politechnika Lubelska 
mgr Agnieszka Malec – Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska  w Lublinie 


