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WPŁYW PODAWANIA WODORU NA POZIOM 
ZADYMIENIA SPALIN SILNIKA 

SAMOCHODOWEGO 

Streszczenie 
W artykule przedstawiono badania poziomu zadymienia i wartości emisji związków toksycznych 

spalin w przypadku zasilania samochodu wyposażonego w silnik o zapłonie samoczynnym, zwykłym 
olejem napędowym oraz olejem napędowym z dodatkiem mieszaniny wodorowo-tlenowej (HHO). Ba-
dania poziomu zadymienia zostały przeprowadzone dla warunków biegu jałowego oraz w teście jed-
nym NEDC na hamowni podwoziowej. Natomiast wartości emisji związków toksycznych spalin były 
rejestrowane dla warunków biegu jałowego. Dodatkowo autorzy zmierzyli zużycie paliwa podczas 
testu NEDC dla zasilania olejem napędowym oraz olejem napędowym z dodatkiem mieszaniny HHO. 
Mieszanina ta była uzyskiwana na pokładzie badanego samochodu w procesie elektrolizy. 

WSTĘP 

Poziom zadymienia w samochodach wyposażonych w silniki o zapłonie samoczynnym, 
szczególnie o starszych konstrukcjach, np. w autobusach miejskich jeżdżących na terenie 
większych miast Polski jest dosyć wysoki. Dobrym pomysłem byłaby możliwość ogranicze-
nia poziomu zadymienia w rejonie ruchu miejskiego lub w centrum miasta. Istnieją na rynku 
rozwiązania ograniczające omawiany efekt poprzez zamontowanie w autobusach bardzo do-
kładnych filtrów. Jednak takie rozwiązanie jest bardzo kosztowne i wiąże się z przebudową 
całego układu wydechowego. Autorzy artykułu zaproponowali rozwiązanie polegające na 
zamontowaniu prototypowego wodorowego układu wspomagania spalania na pokładzie po-
jazdu, wyposażonego w elektrolizer wody i dostarczenie mieszaniny wodorowo-tlenonowej 
(HHO) do układu dolotowego silnika. Rozwiązanie takie wydaje się być łatwiejsze w monta-
żu niż wcześniej wymieniony pomysł. Dodatkowo koszt przeróbki silnika jest o wiele mniej-
szy, a zaprezentowane badania pokazują zmniejszenie zużycia paliwa w przypadku zasilania 
elektrolizera z zewnętrznego źródła energii, co jest kolejnym plusem w przypadku długotrwa-
łej eksploatacji pojazdu. 

1. STANOWISKO BADAWCZE 

W skład stanowiska badawczego, na którym zostały realizowane badania wchodziły takie 
urządzenia jak: 
− hamownia podwoziowa MAHA, która była wykorzystana w celu przeprowadzania testów 

jezdnych NEDC, 
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− analizator spalin MAHA MGT5, który umożliwi pomiar stężenia pięciu składników tok-
sycznych w spalinach, z jednoczesną rejestracją ww. składników, 

− dymomierz firmy MAHA. 

1.1. Hamownia FPS 2700/5500 
Hamownia FPS 2700/5500 była wykorzystywana w przedstawionych badaniach w celu 

przeprowadzenia testu jezdnego NEDC. Hamownia składa się z części generującej obciążenie 
(rys. 1) oraz układu sterowania (rys. 2). Dodatkowo hamownia wyposażona jest w urządzenie 
służące do nadmuchu przedniej części samochodu w celu zapobiegania przegrzania się silni-
ka. Główne parametry techniczne hamowni przedstawione są w tabeli 1. 

 

Rys. 1. Hamownia podwoziowa 
Źródło: Opracowanie własne 

 

Rys. 2. Układ sterowania hamownią podwoziową 
Źródło: Opracowanie własne 
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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. 

1.2. Analizator spalin 
Badania wartości składników toksycznych spalin były wykonywane dla badań na biegu ja-

łowym. Do tego zadania był wykorzystywany analizator spalin MAHA MGT5 (rys. 3). W ba-
daniach były mierzone wartości stężenia CO (tlenku węgla), HC (węglowodorów), NOx 
(tlenków azotu), O2 (tlenu) oraz CO2 (dwutlenku węgla). Obsługę analizatora umożliwiało 
oprogramowanie Eurosystem V6.05.004a. W celu rejestracji badanych wartości w sposób 
ciągły na dysku komputera, opracowany został program ORC. 

 
Rys. 3. Analizator spalin MAHA MGT5 

Źródło: Opracowanie własne 

1.3. Dymomierz MDO2-LON 
W celu pomiaru poziomu zadymienia w badanym obiekcie posłużono się dymomierzem 

MD02-LON, który według zaleceń producenta przeznaczony jest do badania emisji spalin 
samochodów osobowych i ciężarowych z silnikami diesla. Układ do pomiaru poziomu zady-
mienia składa się z dwóch komponentów: 
− MDO2-LON (urządzenie główne) – służy do określania zadymienia. Zadymienie podawa-

ne jest w jednostce k [m-1] oraz w %, 
− komputer z oprogramowaniem – obsługa systemu pomiarowego odbywa się poprzez opro-

gramowaniem EUROSYSTEM. Oprogramowanie umożliwia zapis zmian zadymienia 
w czasie. 
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2. OBIEKT BADAŃ 

Badania zostały przeprowadzone na samochodzie Opel Combo, który wyposażony był 
w silnik CDTI o pojemności 1248 cm3 i mocy 75 KM. Silnik ten jest czterocylindrową jed-
nostką napędową z dwoma wałkami rozrządu DOHC i spełnia on normę emisji Euro 4. 
Główne parametry obiektu badawczego zaprezentowano w tabeli 2, natomiast na rysunku 4 
samochód na hamowni podwoziowej podczas realizacji testu jezdnego NEDC. 

Tab. 2. Opel Combo 
Nazwa parametru Wartość 

Pojemność silnika [cm3] 1248 

Typ silnika  CDTI 

Moc silnika [KM] przy 4000 obr/min] 75 

Układ cylindrów rzędowy 

Liczba cylindrów 4 

Stopień sprężania 18 

Liczba zaworów na cylinder 4 

Norma spalin Euro 4 
Źródło: Opracowanie własne. 

 
Rys. 4. Pojazd zamontowany na hamowni podwoziowej 
Źródło: Opracowanie własne. 

3. WYNIKI BADAŃ 

Badania zostały przeprowadzone w dwóch etapach. Pierwszym etapem był pomiar zady-
mienia i emisji związków toksycznych spalin pracy na biegu jałowym, gdzie najpierw zasila-
ny był olejem napędowym, a po 30 sekundach został włączony elektrolizer HHO zasilany 
z zewnątrz. Drugi etap badań polegał na wykonaniu czterech cykli miejskich (UDC – Urban 
Drive Cycle) z testu jezdnego NEDC (New European Drive Cycle), podczas którego mierzone 
było zadymienie oraz zużycie paliwa dla zasilania silnika olejem napędowym oraz olejem 
napędowym z dodatkiem mieszaniny HHO. Tabela 3 zawiera wyniki badań stężenia związ-
ków toksycznych w spalinach podczas pracy na biegu jałowym, oraz różnicę pomiędzy zasi-
laniem silnika przy pomocy oleju napędowego oraz oleju napędowego z dodatkiem HHO. 



184      AUTOBUSY 

Tab. 3. Wyniki badań stężenia składników toksycznych spalin 
Nazwa związku toksycz-

nego 
Zasilanie olejem  

napędowym 
Zasilanie olejem napędo-
wym z dodatkiem HHO 

Różnica [%] 

HC [ppm] 11,50 9,00 
-21,76 

Błąd pomiarowy 0,00 0,02 
CO2 [%] 4,20 2,01 

-52,24 
Błąd pomiarowy 0,00 0,02 
O2 [%] 14,80 17,98 

21,53 
Błąd pomiarowy 0,02 0,02 
NOx [ppm] 10,03 20,31 

102,58 
Błąd pomiarowy 0,05 0,75 
Źródło: Opracowanie własne 

Na rysunkach 5-9 przedstawiono przebiegi czasowe, na których widoczny jest moment 
włączenia układu dozowania mieszaniny HHO, natomiast na rysunku 12 przebieg zadymienia 
spalin. Wszystkie zaprezentowane tam wyniki dotyczą badań pracy silnika na biegu jałowym. 

 
Rys. 5. Wyniki badań stężenia węglowodorów podczas zasilania silnika olejem napędowym oraz ole-

jem napędowym i mieszaniną HHO 
Źródło: Opracowanie własne. 

 
Rys. 6. Wyniki badań stężenia dwutlenku węgla podczas zasilania silnika olejem napędowym oraz 

olejem napędowym i mieszaniną HHO 
Źródło: Opracowanie własne. 

 
Rys. 7. Wyniki badań stężenia tlenu podczas zasilania silnika olejem napędowym oraz olejem napę-

dowym i mieszaniną HHO 
Źródło: Opracowanie własne. 
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Rys. 8. Wyniki badań stężenia tlenków azotu podczas zasilania silnika olejem napędowym oraz ole-

jem napędowym i mieszaniną HHO 
Źródło: Opracowanie własne. 

 
Rys. 9. Zadymienie spalin zarejestrowane podczas pracy silnika na biegu jałowym 
Źródło: Opracowanie własne. 

Na rys. 10 przedstawiono wyniki badań zużycia paliwa podczas testu NEDC dla zasilania 
olejem napędowym oraz olejem napędowym i mieszaniną HHO, natomiast na rys. 11 prze-
bieg pomiaru zadymienia dla tych samych warunków badań. W tabeli 4 zestawiono wyniki 
badań zużycia paliwa, a w tabeli 5 wyniki sumy zadymienia spalin otrzymane po całkowaniu 
przebiegu zadymienia. 

Rys. 10. Zużycie paliwa samochodu Opel Combo podczas testu jezdnego 
Źródło: Opracowanie własne. 

Tab. 4. Wyniki badań zużycia paliwa 
Wartość średnia ON [g] 218,13 

Wartość średnia HHO [g] 195,90 

Różnica [g] 22,23 

Różnica [%] 7,71 

Źródło: Opracowanie własne 
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Rys. 11. Zadymienie spalin zarejestrowane podczas testu jezdnego 
Źródło: Opracowanie własne. 

Tab. 5. Wyniki badań zadymienia 
Zasilanie Zasilanie olejem napędowym Zasilanie olejem napędowym z dodatkiem HHO 

Suma 43,09 12,91 

Źródło: Opracowanie własne. 

PODSUMOWANIE 

Badania wykazały, że dostarczenie mieszaniny HHO do układu dolotowego silnika o za-
płonie samoczynnym pracującego na biegu jałowym powoduje obniżenie stężenia węglowodo-
rów, dwutlenku węgla oraz zadymienia spalin. W przypadku obu wartości zanotowano zmniej-
szenie o ok. 20%, natomiast zwiększona została emisja tlenków azotu. Na rysunkach 5-9 wi-
doczna jest ok. 20 sekundowa zwłoka czasowa pomiędzy momentem uruchomienia elektroli-
zera, a zauważalnymi zmianami w spadku emisji związków toksycznych spalin. Wynika to 
z czasu niezbędnego na osiągnięcie prawidłowej temperatury pracy elektrolizera oraz objęto-
ści przewodów doprowadzających mieszaninę HHO do kolektora dolotowego. W przypadku 
testu jezdnego NEDC gdzie badane było zadymienie spalin, uzyskano około czterokrotne 
zmniejszenie całkowitej sumy spalin na zasilaniu olejem napędowym i mieszaniną HHO 
w porównaniu do zasilania silnika samym olejem napędowym. Wynika to z faktu, że zmniej-
szył się udział węgla w paliwie oraz dodatkowo w komorze spalania znajdował się tlen. Do-
starczenie wodoru spowodowało zwiększenie temperatury spalania co przyczyniło się do 
zmniejszenia zadymienia. Ponadto uzyskano ok. 8% zmniejszenie zużycia paliwa w przypad-
ku zasilania elektrolizera z zewnętrznego źródła prądu. Natomiast gdy elektrolizer był zasila-
ny z alternatora zużycie paliwa było porównywalne dla zasilania olejem napędowym oraz 
olejem napędowym z mieszaniną HHO. 

EFFECT OF HYDROGEN ADDITION ON THE 
ENGINE EXHAUST SMOKE LEVEL 

Abstract 
The article presents the study of smoke and toxic compounds gas emissions of vehicle equipped 

with compression-ignition engine in case of diesel fuel supply and diesel fuel with a mixture of hydro-
gen with oxygen (HHO supply). Research of the smoke level has been carried out for idle conditions 
and in a NEDC test on a chassis dynamometer. While the toxic compounds in exhaust gas were rec-
orded for idle conditions. In addition, the authors measured the level of fuel consumption in the NEDC 
test conditions with diesel fuel supply and diesel fuel with a mixture of HHO supply. This mixture was 
obtained on vehicle board in process of electrolysis from electricity produced from the alternator or 
from the external power supply and was dispensed through the solenoid to the engine intake system. 
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