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Streszczenie 
W artykule przedstawiono wyniki badań stężenia składników toksycznych spalin zarejestrowane 

podczas pracy silnika Wankla. Pomiary wykonano dla różnych prędkości obrotowych silnika przy 
zasilaniu benzyną a następnie zasilania wodorem. Porównano stężenie niespalonych węglowodorów, 
tlenku węgla, dwutlenku węgla oraz tlenków azotu. Wykazano wielokrotne zmniejszenie zawartości 
tych związków podczas zasilania wodorem.  

WSTĘP 

W opublikowanym artykule [1] wykazano ekoenergetyczny potencjał wodoru jako paliwa 
silnikowego. Aby podkreślić zalety wodoru należy podjąć się analizy jego właściwości fi-
zycznych oraz chemicznych. Może on stanowić doskonały dodatek do paliw konwencjonal-
nych lub jedyne paliwo [2]. Zastosowanie wodoru umożliwia spalanie mieszanek ubogich, 
zapewnia szybki przebieg procesu spalania oraz nie powoduje wygaszania płomienia. Oczy-
wiście niepodważalną zaletą jest wielokrotna redukcją niespalonych węglowodorów, tlenku 
węgla oraz dwutlenku węgla.  

Paliwo to jednak może przyczyniać się do generowania niepożądanych zjawisk w silni-
kach o zapłonie iskrowym. Główne problemy to spalanie stukowe oraz wzrost emisji tlenków 
azotu [3], [4], [5]. Na te zjawiska ma wpływ nagrzewanie się komory spalania i powstawanie 
źródeł zapłonu.  

Porównując skład chemiczny paliw konwencjonalnych oraz alternatywnych, można za-
uważyć, że w paliwach gazowych następuje zmniejszenie udziału masowego węgla w czą-
steczce na rzecz masy wodoru. Wodór jest określany paliwem „czystym”, ponieważ nie za-
wiera atomów węgla w porównaniu do innych paliw. Wskutek braku udziału węgla w pali-
wie, spalaniu wodoru towarzyszy zmniejszenie emisji węglowodorów, tlenku węgla i dwu-
tlenku węgla do atmosfery. Emisja węglowodorów przy zasilaniu silnika wodorem wynika 
z faktu podawania do układu dolotowego silnika mieszanki smarującej. Mieszanka składa się 
z benzyny i oleju smarującego i jej spalanie jest główną przyczyną emisji związków spalin 
zawierających węgiel. W artykule przedstawiono wyniki badań stężenia składników spalin 
podczas zasilania benzyną oraz wodorem. 
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1. STANOWISKO BADAWCZE ORAZ OBIEKT BADAŃ 

Badania eksperymentalne przeprowadzono na stanowisku badawczym mieszczącym się 
w laboratorium Katedry Termodynamiki, Mechaniki Płynów i Napędów Lotniczych Politech-
niki Lubelskiej. Obiektem badań był silnik Wankla, wyposażony w prototypowy układ zasi-
lania wodorem, hamulec silnikowy oraz stanowisko sterowni (rys. 1). 
 

Rys.1. Stanowisko badawcze 
Źródło: Opracowanie własne. 

Stanowisko hamowniane składa się z dwóch zasadniczych części. W części silnikowej 
znajduje się obiekt badań – silnik Wankla Aixro XR 50 (tab. 1.), prototypowy układ zasilania 
silnika paliwem wodorowym, hamulec elektrowirowy EMX–100/10000 firmy Elektromex, 
układ zasilania elektrycznego hamulca, układ zasilania paliwem silnika badawczego (benzy-
na, wodór), system stabilizacji temperatury cieczy chłodzącej silnika, system stabilizacji tem-
peratury cieczy chłodzącej hamulca, układ odprowadzania spalin oraz układ wentylacji po-
mieszczenia. W sterowni znajdują się układy sterujące, nadzorujące i rejestrujące pracę za-
równo hamulca, silnika jak i pozostałych systemów. Schemat stanowiska badawczego przed-
stawiono na rys. 2. 

Tab. 1. Specyfikacja silnika XR50  
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  

Świeca zapłonowa Denso U22ETR 

Rozrusznik [V/kW] 12 / 0,4 
Źródło: Dokumentacja silnika 
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Rys. 2. Schemat stanowiska hamownianego silnika Wankla 
Źródło: Opracowanie własne 

2. WYNIKI BADAŃ 

Celem badań silnika Wankla było opracowanie charakterystyk prędkościowych silnika. 
Pomiary wykonano w zakresie pracy silnika dla prędkości obrotowych n = 2000-9000 obr/min 
(co 500 obr/min). Silnik badawczy zasilano wodorem technicznym, natomiast w mieszance 
smarującej dostarczano około 2% energii. Wykonano pomiary stężenia składników toksycz-
nych spalin (tlenku węgla, niespalonych węglowodorów, tlenków azotu).  

Na rysunkach 3 i 4 przedstawiono emisję składników spalin podczas sporządzania cha-
rakterystyk prędkościowych zewnętrznych.  

 

 
Rys. 3. Zależność emisji NOx i HC silnika Wankla zasilanego benzyną i wodorem 
Źródło: Opracowanie własne 
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Rys. 4. Zależność emisji CO i CO2 silnika Wankla zasilanego benzyną i wodorem 
Źródło: Opracowanie własne 

Silnik Wankla zasilany benzyną emituje znacznie więcej niespalonych węglowodorów 
w porównaniu z wynikami otrzymanymi podczas zasilania wodorem. W zakresie małych 
i średnich prędkości obrotowych emisja zawiera się w granicach od 300 do 1000 ppm. Pręd-
kości obrotowe silnika powyżej 7000 obr/min wywołują wzrost temperatury rotora. Paliwo 
przechodząc przez rotor intensywniej odparowuje. Całkowite odparowanie redukuje tworze-
nie cząstek stałych do poziomu ok. 100 ppm odpowiadającego rządem wielkości emisji dla 
silnika zasilanego wodorem w całym zakresie prędkości obrotowych. Odparowana mieszanka 
jest mniej wrażliwa na wygaszanie płomienia. Jednocześnie mieszanina paliwowo-powietrzna 
uzyskuje temperaturę 140°C, redukując tendencje do wygaszania płomienia. Niestety w tej 
temperaturze zmniejsza się sprawności napełniania. 

Proces spalania w silniku Wankla zasilanym benzyną ma zawsze miejsce w jednym ob-
szarze korpusu silnika. Świeży ładunek nie ma kontaktu z regionem wysokiej temperatury, 
eliminując w ten sposób przedwczesny zapłon lub spalanie stukowe. System chłodzenia od-
biera połowę mniej ciepła z komory spalania w porównaniu z silnikiem tłokowym. Większość 
ciepła jest odprowadzane do układu wydechowego.  

Silnik Wankla zasilany wodorem wykazuje emisę HC na poziomie ok. 110 ppm w całym 
zakresie prędkości obrotowej silnika. Emisja tlenków azotu jest większa przy zasilaniu wodo-
rem, w porównaniu do wyników uzyskanych dla benzyny w zakresie małych i średnich pręd-
kości obrotowych silnika. Ogólnie zwiększona emisja NOX przy spalaniu paliwa wodorowego 
wynika z jego właściwości a mianowicie prędkości spalania i w konsekwencji wzrostu mak-
symalnej temperatury, a nawet wystąpienia spalania stukowego. W zakresie dużych prędkości 
obrotowych zredukowano emisję NOX do poziomu emisji przy zasilaniu silnika benzyną.  

Emisja składników spalin zawierających węgiel (CO i CO2) była zawsze niższa przy zasi-
laniu silnika Wankla wodorem. Uzyskano średnio o ok. 99% zmniejszoną emisję CO i o ok. 
93% mniejszą emisję CO2. Jak już wcześniej opisano emisja analizowanych składników spa-
lin przez silnik zasilany wodorem wynika z faktu zastosowani mieszanki smarującej zawiera-
jącej atomy węgla. 

PODSUMOWANIE 

Wykonane badania stężenia składników toksycznych spalin emitowanych przez silnik 
Wankla potwierdziły ekologiczny potencjał paliwa wodorowego. Zastosowanie wodoru 
zmniejsza znacząco emisję składników spalin zawierających węgiel. Zawartość niespalonych 



 

AUTOBUSY      397 

węglowodorów wynika wyłącznie z zastosowania mieszanki smarującej. Jednak na skutek 
dużej prędkości spalania i zwiększenia maksymalnej temperatury zmienia się emisja tlenków 
azotu w porównaniu do zasilania silnika benzyną. Redukcję tlenków azotu można uzyskać 
poprzez doprowadzenie do kanału dolotowego strumienia spalin, który obniży tym samym 
temperaturę procesu spalania będącą główną przyczyną powstawania tlenków azotu. Innym 
rozwiązaniem może być również zastosowanie odpowiedniej recyrkulacji spalin. 

REDUCTION OF COMBUSTION ENGINE 
EXHAUST GASES AFTER REPLACING PETROL 

WITH HYDROGEN 

Abstract 
The paper presents the research results on the concentration of toxic exhaust gas components 

measured upon the Wankel engine operation. The measurements were made at various engine veloci-
ties for supplying with petrol and hydrogen. The concentration of unburned hydrocarbons, carbon 
monoxide, carbon dioxide and nitrogen oxides was compared. For hydrogen supply the amount of 
these compounds has been proven to be reduced significantly. 
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