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Abstract: This paper presents a design, simulation and experimental results of the prototype 

of an electronically controlled hydrogen pressure regulator. The geometric model of the regulator has been 

developed in the CAD system (Computer-Aided Design) using the Catia V5 software. This model is developed 

due to the massive demand for hydrogen fuel for the tested Wankel engine. The simulation research was carried 

out using the CFD (Computational Fluid Dynamics) method and the special software by Ansys Fluent. 

The simulations enabled determining the impact of regulator’s geometrical parameters like nozzle geometry, 

the size of its chambers and high and reduced pressure on its main flow parameters such as the distribution 

of a velocity field and pressure. The experimental tests of this prototype pressure regulator were conducted 

under operational conditions in an automotive vehicle. The main purpose of the study was to verify the system 

response to the volume of regulation deviation, i.e. the verification of regulator work for its pressure stability 

at the output. 

 

The paper shows the uneven distribution of agent pressure and velocity in the hydrogen pressure regulator 

with different types of nozzles. The analysis of the simulation tests resulted in developing the real model 

of the pressure regulator with a single-hole nozzle that was tested in experiments. The optimal sizing 

of chambers, the shape of the nozzle, and the electronic control system for hydrogen pressure showed that 

the prototype hydrogen pressure regulator stabilizes the pressure on target. 
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Stabilizacja ciśnienia wodoru  

w elektronicznie sterowanym reduktorze  
 

Streszczenie: W artykule przedstawiono konstrukcję oraz wyniki badań symulacyjnych i eksperymentalnych 

prototypowego, sterowanego elektronicznie, reduktora ciśnienia wodoru. Model geometryczny reduktora 

opracowany został w systemie CAD za pomocą oprogramowania Catia V5. Model ten sporządzono na podstawie 

masowego zapotrzebowania w paliwo wodorowe badawczego silnika Wankla. Badania symulacyjne 

przeprowadzono za pomocą programu Ansys Fluent, wykorzystującego numeryczną mechanikę płynów CFD. 

Przeprowadzone symulacje pozwoliły na określenie wpływu geometrii kanałów dyszy głównej reduktora 

oraz wielkości jego komór wysokiego i zredukowanego ciśnienia na rozkład pola prędkości i ciśnienia. Badania 

eksperymentalne prototypowego reduktora ciśnienia przeprowadzono w warunkach eksploatacyjnych 

na  pojeździe samochodowym. Zasadniczym celem badań była weryfikacja odpowiedzi układu na wielkość 
uchybu regulacji, czyli weryfikacja pracy reduktora pod kątem stabilności ciśnienia na jego wyjściu. 

W artykule wykazano nierównomierność rozkładu ciśnienia i prędkości czynnika w reduktorze ciśnienia 

wodoru wyposażonego w różne typy dysz. W wyniku analizy badań symulacyjnych wykonano rzeczywisty model 

reduktora ciśnienia z dyszą jednootworową, poddając go badaniom eksperymentalnym. Optymalny dobór 

wielkości komór, kształtu dyszy oraz systemu elektronicznego układu regulacji ciśnienia wodoru wykazał, 

że prototypowy reduktor ciśnienia wodoru stabilizuje wartość ciśnienia na założonym poziomie. 

Słowa kluczowe: wodór, reduktor, ciśnienie, elektroniczne sterowanie, badania symulacyjne, CFD 
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1. Wstęp 

Aktualnie coraz częściej poszukiwane są tańsze 

oraz bardziej ekologiczne nośniki energii do zasila-

nia silników spalinowych. Podejmowane są próby 

zastępowania benzyn oraz olejów napędowych 

różnego rodzajami paliwami, których spalanie wy-

wołuje mniejsze negatywne oddziaływanie na śro-

dowisko naturalne. Benzyna zastępowana jest taki-

mi paliwami jak: metan, mieszanina propanu i bu-

tanu, alkoholami; z kolei olej napędowy estrami 

olejów rzepakowych, oleju palmowego. Coraz 

częściej do napędu silników spalinowych stosowa-

ny jest wodór. Gazy spalinowe powstałe po spale-

niu mieszaniny wodorowo-tlenowej nie zawierają 
w swoim składzie dwutlenku węgla CO2, składnika 

odpowiedzialnego za powstawanie efektu cieplar-

nianego. Niestety transport oraz przechowywanie 

wodoru w postaci ciekłej czy gazowej nastręcza 

wiele trudności.  

Doprowadzenie paliwa wodorowego do kolek-

tora dolotowego czy komory spalania, niezależnie 

od typu silnika musi być poprzedzone obniżeniem 

jego ciśnienia do nominalnych warunków pracy 

układu zasilania (do nominalnego ciśnienia pracy 

wykonawczych urządzeń zasilających – wtryskiwa-

czy). Urządzeniem odpowiedzialnym za utrzymanie 

stałej wartości ciśnienia oraz wymaganego natęże-

nia przepływu pomiędzy wysokociśnieniowymi 

zbiornikami wodoru a niskociśnieniowym układem 

zasilania jest reduktor ciśnienia. Urządzenie to 

odpowiedzialne jest za stabilizację ciśnienia 

w układzie zasilania podczas zmiany mocy silnika 

w chwili zmiany zapotrzebowania dawki paliwa 

dostarczanego do silnika. Reduktor powinien także 

zapewniać stabilizację termiczną przepływającego 

przez niego czynnika. 

Konstrukcja reduktora powinna zapewniać 
płynną i bezstopniową możliwość sterowania wy-

datkiem przepływającego przez niego czynnika. 

Innowacyjny sposób regulacji parametrów wyj-

ściowych badawczego reduktora ciśnienia wodoru 

polega na integracji klasycznego reduktora mem-

branowego z elektronicznym układem sterowania 

elektrozaworu, odpowiedzialnym za utrzymywanie 

stałej wartości ciśnienia czynnika. Zastosowany 

elektroniczny układ modulacji szerokości impulsu 

prądowego PWM (ang., Pulse Width Modulation) 

sterowany jest za pomocą regulatora proporcjonal-

no-całkująco-różniczkującego w zamkniętym torze 

pętli sprzężenia zwrotnego. Tak precyzyjne stero-

wanie czasem otwarcia elektrozaworu, daje możli-
wość płynnego i bezstopniowego dostosowywania 

wydatku reduktora do aktualnego zapotrzebowania 

silnika w paliwo.  

 

 

2. Badania reduktora ciśnienia wodoru 

2.1. Założenia konstrukcyjne 

Reduktor ciśnienia wodoru jest jednostopnio-

wym reduktorem membranowym sterowanym elek-

tronicznie (rysunek 2.1 oraz 2.3). Jego zadaniem 

jest sterowanie ilością przepływającego czynnika 

oraz stabilizacja ciśnienia gazu na stałym, założo-

nym poziomie wraz z jego stabilizacją termiczną. 
Czynnikiem roboczym dla badawczego regulatora 

jest wodór w postaci sprężonej (w tabeli 2.1 przed-

stawiono wybrane właściwości wodoru). 

Tab. 2.1. Porównanie wybranych właściwości wodoru 

i benzyny 
Tab. 2.1. Comparison of some properties of hydrogen 

and gasoline 

Parametr Wodór Benzyna Jedn. 

Gęstość 0,0899 775 [kg/m
3
] 

Ciepło spalania 120,1 43,5 [MJ/kg] 

Liczba oktanowa 130 91-100 - 

Min. energia zapłonu 0,02 0,24 [mJ] 

Temp. zapłonu 858 501 [K] 

Prędkość spalania  

w powietrzu 

0,265–

0,235 

0,37–

0,43 
[m/s] 

Gaz z baterii butli wodorowych dostarczany jest 

do reduktora pod ciśnieniem 1 MPa, w którym 

następuje jego redukcja do ciśnienia 0,4 MPa, 

po czym czynnik transportowany jest przewodami 

do układu zasilania silnika w paliwo do urządzeń 
wykonawczych – wtryskiwaczy gazowych. 

 

 

 
Rys. 2.1. Widok badawczego reduktora ciśnienia wodoru 

1. – Komora wysokiego ciśnienia, 2 – Komora zredukowanego 

ciśnienia, 3 – Membrana regulacyjna, 4 – Śruba regulacyjna 

objętości komory wysokiego ciśnienia,  

5 – Śruba dyszy regulacyjnej, 6 – Przyłącze czujnika ciśnienia,  

7 – Wlot czynnika, 8 – Przyłącze elektrozaworu,  

9 – Wylot czynnika 

Fig. 2.1. View the research of hydrogen pressure reducer 
1. - High pressure chamber, 2 - Reduced pressure chamber,  

3 - Membrane, 4 - Adjusting screw holding the high pressure 

chamber, 5 - Screw the nozzle of the regulatory, 

6 - Pressure sensor connection, 7 - Inlet factor, 

 8 - Solenoid connection,9 - Depart factor 
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Reduktor ciśnienia wodoru wykonany jest z ma-

teriałów ze stopów lekkich. Składa się z dwóch 

korpusów rozdzielonych podatnym elementem 

regulacyjnym (membraną). Korpus komory zredu-

kowanego ciśnienia (korpus z prawej strony 

na rysunku 2.1) tworzy część komory wysokiego 

ciśnienia, oraz komorę ciśnienia zredukowanego. 

Obie komory rozdzielone są dyszą główną (rysu-

nek 2.2.a).  

 
Rys. 2.2. Elementy składowe reduktora ciśnienia 

a) komora wysokiego ciśnienia, b) membrana regulacyjna 

Fig. 2.2. Components of the pressure reducer 
a) High pressure chamber, b) Membrane 

Druga część korpusu, „pod membraną” (korpus 

z lewej strony na rysunku 2.1) tworzy dalszą część 
komory wysokiego ciśnienia. Komora wysokiego 

ciśnienia „nad” i „pod membraną” połączona jest 

za pomocą dyszy regulacyjnej, natomiast komory 

wysokiego i zredukowanego ciśnienia połączone 

za pomocą dyszy głównej oraz bocznego kanału 

z elektrozaworem serwowanym elektronicznie. 

 
Rys. 2.3. Przekrój wzdłużny badawczego  

reduktora ciśnienia wodoru 
1. Komora zredukowanego ciśnienia, 2. Komora wysokiego 

ciśnienia, 3. Membrana regulacyjna, 4. Śruba regulacyjna obję-
tość komory wysokiego ciśnienia, 5. Śruba dyszy regulacyjnej, 

6. Przyłączę elektrozaworu, 7. Wlot czynnika,  

8. Dysza główna, 9. Wylot czynnika, 10. Ruchoma ścianka 

komory wysokiego ciśnienia 

Fig. 2.3. Longitudinal section of the test 

hydrogen pressure reducer 
1. Chamber of reduced pressure, 2 High-pressure chamber,  

3. Membrane, 4. Adjusting screw volume of high pressure 

chamber, 5. Screw the nozzle of the regulatory,  

6. Solenoid connection, 7. Inlet, 8. Main Nozzle,  

9. Outlet, 10 Movable wall high pressure chamber 

 

Do membrany przymocowany jest element 

ograniczający przekrój dyszy głównej czynnika 

przepływającego z komory wysokiego do komory 

zredukowanego ciśnienia. Przez przyłącze doloto-

we, kalibrowaną dyszę regulacyjną czynnik robo-

czy dopływa do komory wysokiego ciśnienia wy-

wierając nacisk powierzchniowy na membranę 
reduktora, z obydwu jej stron. W wyniku oddziały-

wania różnicy ciśnień nad i pod membraną następu-

je jej odkształcenie i otworzenie lub zamknięcie 

okna przelotu dyszy. Po zwiększeniu przekroju 

dyszy następuje napływ czynnika do komory ci-

śnienia zredukowanego oraz jego rozprężenie 

po czym czynnik przepływa w kierunku przyłącza 

wylotowego reduktora do układu zasilania silnika. 

Różnicę nacisku powierzchniowego oddziaływują-
cego ciśnienia na membranę uzyskuje się poprzez 

obniżenie ciśnienia w komorze wysokiego ciśnienia 

„pod membraną”. Spadek ciśnienia następuje 

w  wyniku uruchomienia elektrozaworu i upływu 

czynnika z komory wysokiego ciśnienia do komory 

ciśnienia zredukowanego. 

Sterowanie elektrozaworem odbywa się za po-

mocą układu modulacji szerokości impulsu PWM 

(otwieranie elektrozaworu) i regulatora proporcjo-

nalno-całkująco-różniczkującego PID w pętli toru 

zamkniętego (określanie uchybu regulacyjnego).  

 

2.2.  Badania symulacyjne 

Badania symulacyjne przepływu oraz pola 

prędkości czynnika w badawczym reduktorze ci-

śnienia przeprowadzono przy użyciu programu 

Ansys Fluent 13.0, który wykorzystuje numeryczną 
mechanikę płynów CFD. Przeprowadzone symula-

cje pozwoliły na określenie wpływu geometrii ka-

nałów dyszy głównej reduktora oraz wielkości jego 

przestrzeni „nad membraną” na główne parametry 

przepływu takie jak rozkład pola prędkości 

czy ciśnienia. 

Model geometryczny reduktora opracowano 

w systemie Catia V5 (rysunek 2.4.a). Model spo-

rządzono na podstawie masowego zapotrzebowania 

badawczego silnika Wankla w paliwo wodorowe. 

Do badań symulacyjnych opracowano dwa modele 

reduktora z dyszą jednootworową (rysunek 2.4.b) 

oraz z dyszą wielootworową (rysunek 2.4.c). 

Dla  reduktora z dyszą jednootworową przyjęto 

czynną powierzchnię przekroju dyszy 50,265 mm
2
, 

natomiast drugą wersję wykonano z 7 otworami 

o identycznej łącznej całkowitej powierzchni prze-

krojów.  

 

Dysza główna 

Dysza główna 

a) b) 
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Rys. 2.4. Model geometryczny reduktora ciśnienia 

a) widok poglądowy, 

 b) przekrój wzdłużny przez dyszę jednootworową,  
c) przekrój wzdłużny przez dyszę wielootworową 

Fig. 2.4. Geometric model of a pressure reducer 
a) view, 

  b) longitudinal section through the nozzle-hole, 

c) longitudinal section through a multiple nozzle 
 

Siatkę obliczeniową modelu wygenerowano za 

pomocą programu Asnys Fluent 13.0. Siatka składa-

ła się 24 250 komórek (5 061 węzłów) 

dla reduktora z dyszą jednootworową (rysunek 2.5), 

oraz z 40 712 komórek (9 209 węzłów) w przypad-

ku modelu z dyszą wielootworową (rysunek 2.5). 

W celu przyspieszenia badań zastosowano funkcję 
symetrii, czyli wykonano symetryczną połowę 
modelu po czym w programie symetrycznie odbito 

badany model. 

 

 
Rys. 2.5. Siatka modelu przestrzeni roboczej  

reduktora ciśnienia z dyszą jednootworową 

Rys. 2.5. The grid model of the workspace 

pressure reducer nozzle-hole 

Przyjęto następujące warunki początkowe: 

• ciśnienie na dolocie – 1,0  MPa, 

• ciśnienie na wylocie – 0,4 MPa. 

Ze względu na fakt, iż model reduktora badany 

był w newralgicznym stanie pracy, założono stałe 

ciśnienie zarówno na dolocie jak i wylocie. 

 

 
Rys. 2.6. Model przestrzeni roboczej  

reduktora ciśnienia z dyszą wielootworową 

Fig. 2.6. Model workspace 
pressure reducer with a multiple nozzle 

Parametry symulacji: 

• rodzaj analizy: stan ustalony, 

• rodzaj przepływu: laminarny, 

• przyjęte współczynniki: 

o pressure – 0,3; 

o density – 1,0; 

o body forces – 1,0; 

o momentum – 0,7; 

• inicjacja analizy: od zera do wartości usta-

lonej inlet. 

Wyniki badań symulacyjnych przedstawiono na 

rysunkach od 2.7. do 2.12. 

 

 

 
Rys. 2.7. Wyniki badań symulacyjnych  

rozkładu prędkości [m/s] 
reduktora z dyszą jednootworową 

Fig. 2.7. Simulation results velocity [m/s] 

regulator of the nozzle-hole 

 

 

a) b) 

c) 
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Rys. 2.8. Wyniki badań symulacyjnych  

rozkładu prędkości [m/s] 
reduktora z dyszą wielootworową 

Fig. 2.8. Simulation results velocity [m/s] 

regulator with a multiple nozzle 

 

 

 
Rys. 2.9. Odwzorowanie linii prądu [m/s] 

reduktora z dyszą jednootworową 

Fig. 2.9. Mapping of the line current [m/s] 

regulator of the nozzle-hole 

 

 

 
Rys.2.10. Odwzorowanie linii prądu [m/s] 

reduktora z dyszą wielootworową 

Fig. 2.10. Mapping of the line current [m/s] 

regulator with a multiple nozzle 

 

 

 
Rys. 2.11. Wynik badań symulacyjnych  

rozkładu ciśnienia [Pa] reduktora ciśnienia  

z dyszą jednootworową 

Fig. 2.11. Result of simulation 

distribution of pressure [Pa] 

 pressure reducer the nozzle -hole 

 

 

 
Rys. 2.12. Wynik badań symulacyjnych  

rozkładu ciśnienia [Pa] 

reduktora z dyszą wielootworową 

Fig. 2.12. Result of simulation 

distribution of pressure [Pa] 

regulator with a multiple nozzle 

 
Po ustabilizowaniu się przepływu w reduktorze 

z dyszą wielootworową największe spiętrzenie 

ciśnienia następuje w komorze wysokiego ciśnie-

nia, po przeciwnej stronie niż wlot czynnika (kolor 

czerwony i pomarańczowy na rysunku 2.12). Po-

między poszczególnymi przewodami dyszy wyraź-
nie obserwuję się rozbieżność wartości ciśnienia. 

Rozbieżność ta w dużej mierze wpływa na brak 

równomierności przepływającego czynnika przez 

poszczególne przewody dyszy. 

Prędkość przepływającego gazu przez reduktor 

ciśnienia z dyszą jednootworową przy ściankach 

jest równa zero i rośnie w kierunku osi symetrii 

dyszy osiągając maksymalną wartość oko-

ło 860 m/s. 
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2.3.  Badania eksperymentalne 

Badania eksperymentalne badawczego redukto-

ra ciśnienia przeprowadzono w warunkach eksplo-

atacyjnych na pojeździe samochodowym. Celem 

badań była weryfikacja odpowiedzi układu na wiel-

kość uchybu regulacji, czyli weryfikacja pracy 

reduktora pod kątem stabilności ciśnienia na jego 

wyjściu. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Rys. 2.13. Schemat układu pomiarowego  

badawczego reduktora ciśnienia 

Fig. 2.13. Schematic of measuring system 
test pressure reducer 

Układ pomiarowy do badań reduktora ciśnienia 

(rysunek 2.13) został zbudowany tak, aby umożli-
wić podawanie czynnika z wysokociśnieniowego 

zbiornika paliwa do urządzeń wykonawczych –

 wtryskiwaczy gazowych. Zgromadzony czynnik 

w  zbiorniku po zadziałaniu (otworzeniu) elektro-

zaworu przepływa do badawczego reduktora. 

W   reduktorze następuje obniżenie ciśnienia 

do wartości ciśnienia zadanego. Czynnik o zredu-

kowanym, stabilnym ciśnieniu przepływa dalej 

przewodami do zasobnika paliwa, z którego poda-

wany jest do wtryskiwaczy gazowych. Wartość 
ciśnienia czynnika mierzona jest w dwóch punktach 

układu, przed i za reduktorem za pomocą czujni-

ków ciśnienia. 

Badania przeprowadzono dla dwóch różnych 

stanów termodynamicznych czynnika (ciśnienie, 

temperatura). Pomiędzy zbiornikiem gazu a reduk-

torem zainstalowano nagrzewnicę, która w oparciu 

o  zjawisko konwekcji ogrzewa przepływający 

czynnik, powodując zmianę jego temperatury 

i ciśnienia. Badania prowadzono przy włączonym 

i  wyłączonym układzie nagrzewczym. Wyniki 

badań eksperymentalnych przedstawiają rysunki 

od 2.14. do 2.16. 
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Rys. 2.14. Przebieg ciśnienia i PWM badawczego reduktora ciśnienia podczas badań eksperymentalnych 
p1 – krzywa ciśnienia zasilania reduktora, p2 – krzywa ciśnienia na wyjściu z regulatora,  

PWM – krzywa modulacji szerokości impulsu 

 

Fig. 2.14. The course of pressure regulator and PWM test pressure during the experimental 
p1 - pressure curve of the power regulator, p2 - pressure curve at the outlet of the regulator, 

PWM - pulse width modulation curve 

 
Jak wynika z rysunku 2.14 średnie ciśnienie 

na wyjściu z reduktora wynosi 0,2 MPa i oscyluje 

ono wokół tej wartości ze stosunkowo niewielką 
amplitudą (krzywa p2). Wielkość amplitudy w dużej 

mierze zależy od zmienności i stopnia obciążenia 

silnika, od zmienności zapotrzebowania silnik 

w paliwo i od samego układu regulacji zastosowa-

nego w badawczym reduktorze ciśnienia. 

Dla  poprawnie założonej konstrukcji samego re-

duktora, prawidłowo dobranej metodzie regulacji 

oraz właściwym zastosowaniu parametrów nastaw-

czych wielkość zmian zapotrzebowania silnika 

w paliwo nie powinna znacząco wpływać na zmia-

ny ciśnienia na wyjściu z reduktora. 

Zastosowanie regulatora proporcjonalno-

różniczkująco-całkującego PID w zamkniętej pętli 
toru sprzężenia zwrotnego pozwala na dążenie 

uchybu regulacji do zera, a więc do uzyskiwania 

zredukowanego ciśnienia czynnika na stałym zada-

nym poziomie (w omawianym przypadku 
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na poziomie rzędu 0,2 MPa). Regulator PID steruje 

otwarciem elektrozaworu-wtryskiwacza reduktora 

poprzez dobór optymalnej wartości szerokości 

impulsu na wyjściu z regulatora PWM. 

Im zapotrzebowanie silnika w paliwo jest większe 

tym reduktor PID zwiększa współczynnik wypeł-

nienia PWM co ilustruje krzywa PWM 

na rysunku 2.14.  

W przypadku zmian ciśnienia powyżej 

0,15 MPa na wejściu, opóźnienie regulacji jest dość 
znaczące, w wyniku czego następuje odstępstwo 

wartości ciśnienia na wyjściu z regulatora 

od  ciśnienia nastawczego. Obserwuje się to 

na przebiegu zmian cieśnina i PWM reduktora 

w postaci pików (ekstremum) wartości ciśnienia 

na wyjściu z reduktora (krzywa p2 na rysun-

ku 2.14). 

 
Rys. 2.15. Przebieg zmian ciśnienia i PWM regulatora ciśnienia z wyłączonym układem grzewczym 

Ps1 – przebieg ciśnienia przed reduktorem badawczym, Ps2 – przebieg ciśnienia za reduktorem badawczym, 

PWM – przebieg modulacji szerokości impulsu 

Fig. 2.15. The course of changes in pressure and pressure regulator with PWM enabled heating system 
Ps1 – course of pressure reducer before the test, Ps2 - pressure course of downstream research 

PWM - pulse width modulation course of 

 

 
Rys. 2.16. Przebieg zmian ciśnienia i PWM regulatora ciśnienia z włączonym układem grzewczym 

Ps1 – przebieg ciśnienia przed reduktorem badawczym, Ps2 – przebieg ciśnienia za reduktorem badawczym, 

PWM – przebieg modulacji szerokości impulsu 

Fig. 2.16. The course of changes in pressure and pressure regulator with PWM enabled heating system 
Ps1 - course of pressure reducer before the test, Ps2 - pressure course of downstream research 

PWM - pulse width modulation course of 

 

Na rysunku 2.15. oraz 2.16. przedstawiono 

przebieg pracy badawczego reduktora ciśnienia 

z  wyłączonym i uruchomionym układem grzew-

czym. Zastosowanie układu grzewczego nie wpły-

wa znacząco na wielkość ciśnienia regulowanego. 

Zmiana warunków stanu pracy układu, zmiana 

zapotrzebowania silnika w paliwo, zmiana ciśnienia 

zasilania badawczego reduktora ciśnienia świadczy 

o fakcie, że reduktor pracuje stabilnie utrzymując 

zadaną wartość ciśnienia 0,2 MPa. 

3. Wnioski 

Badaniach symulacyjne wykazały, że w przy-

padku reduktora ciśnienia z dyszą jednootworową 
rozkład ciśnienia w poszczególnych przewodach 

dyszy jest zróżnicowany. Taka rozbieżność ciśnie-

t [s] 
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nia wpływa na różną ilość przepływającego czynni-

ka w poszczególnych przewodach dyszy. 

W przewodach dyszy najdalej odsuniętych od wlotu 

głównego reduktora może dochodzić do zatrzyma-

nia przepływu. W przypadku dyszy jednootworo-

wej ciśnienie jest równomiernie rozłożone w całym 

przekroju dyszy, natomiast rozkład prędkości za-

chowuje się zgodnie z profilem prędkości przepły-

wu laminarnego.  

Badania symulacyjne pozwoliły na opracowanie 

rzeczywistego obiektu reduktora ciśnienia. 

Ze względu na brak równomierności przepływają-
cego czynnika przez poszczególne przewody dyszy 

wielootworowej oraz zróżnicowanie prędkości 

czynnika w poszczególnych jej częściach koncepcję 

reduktora ciśnienia z dyszą wielootworową odrzu-

cono z dalszych rozważań. Równomierność rozkła-

du ciśnienia oraz optymalny rozkład prędkości 

w dyszy jednootworowej pozwolił na opracowanie 

prototypowego reduktora ciśnienia z dyszą jedno-

otworową. 
W badaniach eksperymentalnych elektronicznie 

sterowanego reduktora ciśnienia z dyszą jedno-

otworową zaobserwowano, że prototypowy reduk-

tor ciśnienia wodoru utrzymuje zadane ciśnienie 

na   stałym poziomie. Nagłe zmiany ciśnienia 

w układzie zasilania nie wywołują zaburzenia pracy 

reduktora (reduktor w dość krótkim czasie przysto-

sowuje się do nowych, aktualnych warunków pra-

cy). 

 

Nomenclature/Skróty i oznaczenia 

CAD Computer Aided Design/ komputerowo 

wspomagane projektowanie 

CFD Computational Fluid Dyanmics/ 

obliczeniowa mechanika płynów 

PID Proportional-Integral-Derivative controller/ 

regulator proporcjonalno-cłkujaco-

różniczkujacy  

PWM Pulse-Width Modulation/ modulacja 

szerokości impulsów 
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