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The evaluation hydrogen enrichment of diesel in terms  

changes of environmental performance engine ignition 

 
The article presents the results of the research and the analysis of changes of ecological indicators test 

engine ignition dually fueled (diesel with the addition of hydrogen). Dual power was to provide an alternative 

fuel into the intake manifold and the use of auto-ignition diesel dose, determined in each case for a given load 

and speed. The study was conducted on jednocylindrowym, stationary diesel engine and equipped with a 

Common Rail, which delivered a dose of initiating ignition of diesel fuel with a standard power supply. 

Alternative fuel (hydrogen) was supplied to the intake manifold. On this basis, including load characteristics, the 

same parameters of the power supply unit with standard diesel and dual-fuel, diesel and alternative fuels. The 

first stage included a preliminary study carried out on a bench motor, powered by diesel. The next phase of the 

research was extended to co-diesel and hydrogen. The results of the research work effectively denied the 

opportunity to improve the emission rates of hydrogen współzasilaniu resulting from the diesel engine, the 

relationship between the indicated values under consideration. 
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Ocena wzbogacania oleju napędowego wodorem w aspekcie zmian  

parametrów ekologicznych silnika o zapłonie samoczynnym 
 

W artykule przedstawiono wyniki badań i dokonano analizy zmian wskaźników ekologicznych silnika 

badawczego o zapłonie samoczynnym zasilanego dwupaliwowo (olejem napędowym z dodatkiem wodoru). 

Zasilanie dwupaliwowe polegało na dostarczeniu paliwa alternatywnego do kanału dolotowego i wykorzystaniu 

samozapłonu dawki oleju napędowego, określanej każdorazowo dla danego obciążenia i prędkości obrotowej. 

Badania przeprowadzono na jednocylindrowym, stacjonarnym silniku o zapłonie samoczynnym wyposażonym w 

układ zasilania typu Common Rail, którym dostarczano dawkę oleju napędowego inicjującą zapłon przy 

zasilaniu standardowym. Paliwo alternatywne (wodór) dostarczane było do kolektora dolotowego. Na tej 

podstawie sporządzono charakterystyki obciążeniowe obejmujące te same parametry pracy jednostki przy 

zasilaniu standardowo olejem napędowym oraz dwupaliwowo, olejem napędowym i paliwem alternatywnym. 

Pierwszy etap obejmowały badania wstępne przeprowadzone na stanowisku silnikowym, zasilanym olejem 

napędowym. Kolejną fazę badawczą rozszerzono o współspalanie oleju napędowego z wodorem. Przedstawione 

w pracy rezultaty badań zaprzeczyły możliwość skutecznej poprawy wskaźników emisyjnych powstałych przy 

współzasilaniu wodorem silnika o zapłonie samoczynnym, wskazano zależności pomiędzy rozpatrywanymi 

wielkościami. 

Słowa kluczowe: silnik spalinowy, emisja, współspalanie, wodór, paliwa gazowe 

 

1. Wprowadzenie 

Przemysł samochodowy podlega obecnie mody-

fikacjom związanym z zagadnieniami, takimi jak: 

skażenie środowiska naturalnego, efekt cieplarnia-

ny, emisja związków toksycznych i uciążliwość, 

jakie powodują pojazdy samochodowe. Aktualnie 

uważa się, że silnik spalinowy jest najważniejszym 

podzespołem pojazdu, którego rozwój ma minima-

lizować uciążliwość dla środowiska naturalnego z 

jednej strony, z drugiej strony ważnym aspektem są 

ograniczone zasoby paliw kopalnianych, które 

znajdują się tylko w wybranych regionach świata i 

prędzej, czy później ulegną wyczerpaniu. Zmiany 

ograniczeń emisji związków toksycznych (rys. 1) 

zmusiły konstruktorów silników do poszukiwania 

nowych rozwiązań konstrukcyjnych silników oraz 

układów poza silnikowego oczyszczania spalin, 

idąc dalej do współspalania paliw konwencjonal-

nych z alternatywnymi [7]. 

O randze i aktualności zagadnienia związanego 

z poprawą wskaźników ekologicznych silników o 

ZS zasilanych paliwami konwencjonalnymi z do-

mieszką wodoru świadczy wzrastająca rokrocznie 

liczba publikacji dotycząca tego zagadnienia. W 

bazie danych o czasopismach technicznych, do-

stępnej pod adresem www.sceincedirect.com, wy-

szukano hasłowo liczbę publikacji dotyczących 

tematyki emisji związków toksycznych z lat 1995-

2013, co przedstawiono na rys. 2. 
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Rys. 1. Zmniejszenie emisji zanieczyszczeń silnika ZS w 

Unii Europejskiej na przestrzeni lat 1992 – 2014 

 

Dysproporcja dotycząca połączenia i ujednolicenia 

standardów emisyjnych oznacza, że zagadnienia 

odnoszące się bezpośrednio do emisji i możliwości 

redukcji emisji tych związków za pomocą współ-

spalania wodoru i innych gazów palnych w silni-

kach są wciąż mało rozpoznane i konieczne są 

szerokie prace w tym temacie, oraz, że niniejsza 

praca należy do obszaru, który wciąż nie jest wy-

starczająco rozpoznany [1, 2, 3].  

2. Właściwości wodoru jako paliwa 

Ostatnie lata, dotyczące badań nad alternatyw-

nymi źródłami energii do środków transportu za-

kresie. Potwierdzono przydatność do zasilania  

 
Rys. 2. Wzrost zainteresowania tematyką współspalania 

wodoru na podstawie rosnącej liczby publikacji 

 

silników o ZS olejów roślinnych (głównie oleju 

rzepakowego),, charakteryzuj się znacznymi osią-

gnięciami w tym szczególnie w formie dodatków 

do oleju napędowego w dość szerokich udziałach 

objętościowych. Prowadzone są również prace nad 

stosowaniem węglowodorowych paliw gazowych 

jako dodatków oraz odnośnie biogazu pozyskiwa-

nego z odpadów organicznych [4, 9]. W tabeli 1 

podano podstawowe właściwości oleju napędowe-

go, oleju roślinnego oraz wodoru (brakujące warto-

ści są trudne do ustalenia na podstawie dostępnej 

literatury) [4, 5, 11]. 

 

 

Tabela. 1. Charakterystyka oleju napędowego, oleju roślinnego i wodoru [7] 

Lp. Właściwości Olej napędowy Olej roślinny Wodór 

1 Gęstość [kg/m3] 840 917 82 

2 Dolna wartość opałowa [MJ/kg] 42,3 39,8 119,8 

3 Szybkość płomienia [m/s] 0,3 - 2,7 

4 Liczba cetanowa 45-55 40-45 - 

5 Temperatura samozapłonu [oC] 280 - 585 

6 Pozostałość po koksowaniu 0,1 0,6 0,0 

 

W wyniku spalania wodoru z tlenem otrzymuje 

się wodę i energię. Zaletą tego procesu jest po-

wstawanie związków nieszkodliwych dla środowi-

ska naturalnego, czego nie spotyka się w przypadku 

paliw węglowodorowych. Energia uzyskana w 

procesie utleniania po zmierzeniu pozwala na wy-

znaczenie górnego i dolnego źródła ciepła spalania.  

Różnica między tymi wartościami stanowi cie-

pło odparowania, które stanowi część energii po-

trzebnej do zamiany paliwa ze stanu ciekłego w 

stan gazowy i zamianę ciała stałego w ciecz. War-

tości dolnego i górnego ciepła spalania zestawiono 

w tabeli 2 [6, 10, 13] 

 

Tabela. 2. Ciepło spalania wodoru i paliw silnikowych  

Lp. Właściwości Olej napędowy Olej roślinny Wodór 

1 Gęstość [kg/m3] 840 917 82 

2 Dolna wartość opałowa [MJ/kg] 42,3 39,8 119,8 

3 Szybkość płomienia [m/s] 0,3 - 2,7 

4 Liczba cetanowa 45-55 40-45 - 

5 Temperatura samozapłonu [oC] 280 - 585 

6 Pozostałość po koksowaniu 0,1 0,6 0,0 

 

Wartość zapotrzebowania powietrza dla wodoru 

jest dwukrotnie większa, a niżeli dla paliw konwen-

cjonalnych, która dla oleju napędowego wynosi w 

zależności od składu 14,4‒4,7:1. Oznacza to, że 

układ dolotowy silnika zasilanego wodorem powi-

nien być przystosowany do możliwości dostarcze-
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nia większej ilości powietrza, aby zapewnić ste-

chiometryczny proces spalania. 

Mieszanina gazowa wodoru z tlenem (zwana też 

piorunującą) jest substancją wybuchową (2:1 obję-

tościowo, 1:8 wagowo). Po jej zapaleniu następuje 

gwałtowne spalanie wodoru, a produktem reakcji 

jest woda. 

Mieszaninę piorunują wodór-tlen można otrzy-

mać przez połączenie gazów uzyskanych w wyniku 

elektrolizy wody. Mieszanina wodór-tlen o tym 

samym składzie, co mieszanina piorunująca po-

wstaje również podczas rozkładu wody w wysokiej 

temperaturze. W takim wypadku nie jest to jednak 

mieszanina wybuchowa, gdyż podczas schładzania 

wodór i tlen przereagowują ze sobą, tworząc po-

nownie wodę [8, 9]. 

Wodór ma wiele zalet jako paliwa do których 

należą [12, 13]: 

‒ duża zdolność do zapłonu ze względu na małą 

energię potrzebną do zapłonu, 

‒ duża szybkość spalania mieszanki wodorowej, 

‒ duży współczynnik dyfuzji H2 w powietrzu, 

dzięki czemu łatwo tworzy jednorodną mie-

szankę, 

‒ szerokie granice palności mieszanki dzięki cze-

mu można stosować jakościową regulację mo-

cy. 

Niestety posiada on również zasadnicze wady, 

mogące sprawiać trudności w jego eksploatowaniu: 

‒ dużą skłonność do spalania stukowego wywoła-

ną niską liczbą oktanową, 

‒ małą odległość krytyczną propagacji płomienia, 

która przy dużych nieszczelnościach zaworów 

w silniku tłokowym (w sprawnym silniku nie-

szczelność zaworów może wynosić 0,4 mm) 

może przyczynić się do cofania się płomienia do 

kanału dolotowego, 

‒ dużą reaktywność z metalami powodującą koro-

zyjne niszczenie materiałów, 

‒ zdolność do chemicznego rozkładu oleju smar-

nego, 

‒ małą gęstość energetyczną, 

‒ generowanie pulsacji ciśnienia, obniżające licz-

bę oktanową, 

‒ trudności z panowaniem nad procesem spalania 

wywołane zapłonem powierzchniowym i ten-

dencją do spalania stukowego,  

‒ trudności z przechowywaniem.  

 

2 Metodyka badań 
2.1 Obiekt badań 

Badania wykonano na silnikowym stanowisku 

hamulcowym. Dzięki wykorzystaniu silnika ba-

dawczego AVL 5804 możliwe było określenie 

wpływu dodatku do kanału dolotowego wodoru na 

stężenia związków toksycznych spalin emitowa-

nych przez jednostkę napędową w wyniku współ-

spalania wodoru z olejem napędowym przy użyciu 

konwencjonalnego wtryskiwacza z rozpylaczem 6-

otworkowym. Wykorzystane na tym etapie badań 

stanowisko składało się z kilku głównych części:  

 silnika badawczego AVL 5804 z hamulcem 

prądnicowym asynchronicznym AMK ASYN 

typ DW13-170-4-AOW, 

 układu zasilania paliwem Common Rail IV 

generacji, 

 układu zasilania paliwem gazowym ‒ wodór, 

 systemu elektronicznego sterowania układem 

badawczym, 

 systemu AVL INDISET 620 do rejestracji prze-

biegów szybkozmiennych. 

 

 
Rys. 3. Schemat stanowiska badawczego wykorzystanego w badaniach silnikowych:  

1 – Silnik AVL 5804, 2 – Zbiornik ON, 3 – Pompa niskiego ciśnienia, 4 – Filtr paliwa, 5 – Pompa wysokiego ciśnienia,  

6 – Szyna CR common rail, 7 – Czujnik ciśnienia ON w szynie, 8 – Wtryskiwacz CR, 9 – Sterownik CR, 10 – 

czujnik położenia wału korbowego, 11 – butle z H2, 12 – Reduktor z zaworem jednokierunkowym, 13 – układ 

zasilania wodorem i gazami palnymi, 14 – Komputer sterujący pracą silnika, 15 – komputery rejestrujący przebieg 

badań indykatorowych, 16 – sygnał z czujnika ciśnienia indykowania, 17 – sygnał z czujnika ciśnienia paliwa 
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Druga część stanowiska to laboratoryjny układ 

zasilania paliwem Common Rail IV generacji (rys. 

4). Przedstawiona poniżej pompa wraz z układem 

napędowym, stanowi odrębną część stanowiska i 

jest napędzana niezależnym silnikiem elektrycz-

nym, zapewniającym płynną regulację prędkości 

obrotowej. Pompa tego typu jest wykorzystywana 

w nowoczesnych układach zasilania silników o 

zapłonie samoczynnym, umożliwiając osiąganie 

ciśnień wtrysku rzędu 200 MPa. 

 

 
Rys. 4. Układ zasilania paliwem Common Rail  

IV generacji 

 

Trzecia część stanowiska to układ zasilania pa-

liwem gazowym, w rozważanym przypadku dostar-

czany do kolektora dolotowego za pomocą prze-

pływomierza mechanicznego na niskie ciśnienie 

firmy Air Liquide. Instytut Silników Spalinowych 

Politechniki Poznańskiej dysponuje dwoma prze-

pływomierzami, wykonanymi ze stopów lekkich i 

mosiądzu pozwalające na przepływ wodoru w za-

kresach 0,5-5 litrów/min (rys. 5a) oraz 4-60 li-

trów/min (rys. 5b). 
a)   b) 

  
Rys. 5. Widok przepływomierzy wodoru firmy Air  

Liquide o zakresach przepływu: a) 0,5-5 litrów/min,  

b) 4-60 litrów/min 

 

2.2 Aparatura pomiarowa 
Do badań wykorzystano analizator do pomiaru 

szkodliwych składników spalin SEMTECH DS 

(rys. 6) amerykańskiej firmy Sensors Inc. Schemat 

działania został przedstawiony na rysunku 7. Prób-

ka spalin pobierana jest przez sondę masowego 

natężenia spalin i dostarczana do przyrządu drogą 

grzaną, która utrzymuję temperaturę 191oC. Gazy 

wylotowe zostają filtrowanie z cząstek stałych (w 

przypadku silników ZS) i dokonywany jest pomiar 

stężenia węglowodorów w analizatorze FID (Fla-

meIonizationDetector). Następnie próbka jest 

schładzana do 4
o
C i w analizatorze NDUV (Non-

DispersiveUltraviolet) dokonywany jest pomiar 

stężenia tlenków azotu i dwutlenków azotu, a w 

analizatorze NDIR (Non-DispersiveInfrared) mie-

rzone jest stężenie tlenku węgla oraz dwutlenku 

węgla. Pomiar tlenu dokonywany jest za pomocą 

czujnika elektrochemicznego.  

 

 
Rys. 6. Analizator SEMTECH DS.  

 

 
Rys. 7. Schemat przyrządu SEMTECH DS  

wraz z zaznaczonym przepływem spalin  

i kolejnością pomiaru związków szkodliwych 

 

3. Charakterystyki obciążeniowe stężeń 

składników toksycznych spalin (CO, 

HC, NOx i PM) = f(Mo) 
W trakcie sporządzania charakterystyk obciąże-

niowych dla 10 Nm oraz prędkości obrotowej 1500 

obr/min rejestrowano zawartość podstawowych 

składników szkodliwych w spalinach, tj.: tlenku 

węgla, dwutlenku węgla, węglowodorów, tlenków 

azotu i stężenia cząstek stałych, które zaprezento-

wano na poniższych rysunkach.  

Pomiary stężenia związków toksycznych silnika 

AVL 5804 wykonano w wybranych punktach pracy 

silnika. Parametrami, które zmieniano były: pręd-

kość obrotowa wału korbowego silnika i obciąże-

nie, określane dawką paliwa dostarczoną do cylin-

dra silnika. Serie pomiarowe dla oleju napędowego 

i oleju napędowego z dodatkiem wodoru wykonano 

dla takich samych nastaw silnika. Obciążenie każ-

dorazowo było określone dawką paliwa wtryskiwa-

nego do komory spalania silnika; co było parame-

trem zmiennym. 

Wartości parametrów nastawczych przyjęto na 

podstawie wcześniej opisanego algorytmu badań. 

Wartości parametrów wtrysku przyjęto z zakresu 

pracy silnika, po to by uzyskać możliwie najwięk-

sze podobieństwo pracy układu wtryskowego do 

warunków rzeczywistych przy zasilaniu silnika. 

Przebadane nastawy dodatku wodoru do paliwa 

konwencjonalnego przedstawiono w tab. 4. 
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Tab. 3. Parametry nastaw silnika AVL5804 zasilanego olejem napędowym i dodatkiem wodoru 

Lp. Oznaczenie 
Dawka wodoru 

[dm3/min] 

Udział energetyczny 

oleju napędowego [%]  

Udział energetyczny 

dodatku [%] 

1. ON  100  

2. ON + H1 5 99 1 

3. ON + H2 10 98 2 

4. ON + H3 25 95 5 

5. ON + H4 50 90 10 

 

W badaniach dokonano ciągłej rejestracji stężeń 

składników spalin w czasie 60 sekund pracy silnika 

w każdym punkcie, które powtarzano 10-cio krot-

nie. Zamieszczone dalej wyniki badań emisji wy-

konywane na silniku AVL 5804 są wartościami 

uśrednionymi. 

Dokonano pomiaru stężeń wybranych składni-

ków spalin w ustalonych punktach pracy silnika. 

Porównując zmiany stężenia tlenku węgla CO (rys. 

6) w spalinach, można stwierdzić wyraźną tenden-

cję do jego podwyższenia w przypadku zasilania 

olejem napędowym i dodatkiem wodoru. Stężenie 

CO zmniejsza się wraz ze wzrostem obciążenia 

silnika, szczególnie w zakresie niskich prędkości 

obrotowych. Emisja tlenku węgla świadczy przede 

wszystkim o lokalnym niedoborze tlenu do potrzeb 

spalania. Jej podstawową przyczyną jest niewłaści-

we dopasowanie zawirowania ładunku do strugi 

paliwa. Natomiast w mniejszym stopniu zależy od 

struktury rozpylenia paliwa. W związku z tym 

wskaźnik ten pełni drugorzędną rolę w ocenie 

przygotowania paliwa do spalania. 

Fakt zwiększenia dla wszystkich pomiarów stę-

żenia węglowodorów w spalinach należy przypisy-

wać pogorszeniu spalania, a w konsekwencji wol-

niejszemu odparowaniu paliwa w porównaniu do 

zasilania konwencjonalnego. 

Jednoznaczny spadek stężenia NOx, przy zasila-

niu dwupaliwowym z dodatkiem wodoru w porów-

naniu do zasilania czystym olejem bez dodatku 

wodoru, świadczy o spadku temperatury czynnika 

w czasie spalania, szczególnie dotyczy to wartości 

maksymalnych. Spadek temperatury jest możliwy 

na skutek spowolnienia szybkości procesu spalania 

i samozapłonu paliwa, tzn. musiał pojawić się 

czynnik, który tę szybkość zmniejszył. O spadku 

temperatury nie mogła zaważyć zmiana ilości do-

prowadzanego paliwa, gdyż w obu przypadkach 

zasilania ciśnienie w zasobniku utrzymywano na 

tym samym poziomie, a układ sterowania wtry-

skiem generował taki sam sygnał elektryczny, zasi-

lający elektromagnes wtryskiwacza. 

Zatem spadek szybkości spalania musi wynikać 

ze zmiany struktury spalania oleju napędowego w 

mieszaninie paliwowo-powietrznej. Wprowadzenie 

dodatku wodoru do powietrza w celu całkowitego i 

zupełnego spalenia oleju napędowego musiało 

wywołać pogorszenie reakcji spalania z punktu 

widzenia procesu fizykochemicznych. 

 

 
Rys. 6. Różnica względna CO, HC, NOx, PM w warunkach  

charakterystyki obciążeniowej dla n = 1500 obr/min 

 

W trakcie sporządzania charakterystyk obciąże-

niowych w każdym punkcie pomiarowym rejestro-

wano także wybrane przebiegi ciśnień w komorze 

spalania w funkcji kąta obrotu wału korbowego. 

Każdorazowo rejestrowano po 30 kolejnych prze-

biegów. Uzyskane wyniki uśredniono, a następnie 

sporządzono charakterystyki uśrednione dla przyję-

tych parametrów pracy silnika (prędkości obroto-

wej [obr/min] oraz momentu obrotowego [Nm]). 

Zaprezentowane wyniki badań (rys. 7 i 8) 

przedstawiają wyniki dla prędkości obrotowej n = 

1500 obr/min i obciążenia Mo = 10 Nm, dla zasila-

nia silnika badawczego AVL 5804. 
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Rys. 7. Zmiany przebiegu procesu spalania w komorze spowodowane dodatkiem wodoru do kanału dolotowego  

współspalanego z olejem napędowym na dla n = 1500 obr/min, pw = 50 MPa, Mo = 10 Nm 

 

 
Rys. 8. Zmiany szybkość narastania ciśnienia dp/d spowodowane dodatkiem wodoru do kanału dolotowego  

współspalanego z olejem napędowym na dla n = 1500 obr/min, pw = 50 MPa, Mo = 15 Nm 

 

W porównaniu do zasilania konwencjonalnego 

obecność wodoru w mieszance powietrzno-

wodorowej wywołuje zauważalne zmiany w prze-

biegu wartości pc. Znaczące zmniejszenie maksy-

malnej wartości pc odnotować można dla dodatku 

wodoru 50 dm
3
/min, co w przeliczeniu na objęto-

ściowy udział wodoru względem powietrza daje 25 

% wodoru, 75 % powietrza, a energetycznie stano-

wi 10 % udział. Wynik ten świadczy o tym, że 

większa ilość wodoru mieszance powietrzno-

wodorowej w znaczącym stopniu zmienia parame-

try fizykochemiczne spalanego oleju napędowego, 

które determinują ściśliwość i bezwładność ośrodka 

zmniejszając ciśnienie maksymalne. 

 

4. Zmiany chemiczne oleju napędowego 

z dodatkiem wodoru 

Podczas chemicznego opóźnienia samozapłonu 

w mieszance palnej zachodzą reakcje chemiczne, 

pozwalające na przygotowanie paliwa do spalania. 

Reakcje te dla większości paliw węglowodorowych 

przebiegają dwustopniowo, w konsekwencji czego 

zachodzą one po prawej stronie krzywej granicznej 

wybuchowości (rys. 9). Po pewnym czasie ogrze-

wania mieszaniny dochodzi do pojawienia się tzw. 

zimnych płomieni. W reakcjach chemicznych, 

którym płomienie te towarzyszą, powstają czą-

steczki mające charakter nietrwały. 

 

 
Rys. 9. Krzywa graniczna samozapłonu we współ-

rzędnych P-V obrazująca wielostopniowość procesu 

zapłonu paliw węglowodorowych. 

 

Są to: 

 wolne rodniki alkilowe (tj. cząsteczki węglowo-

dorów pozbawione atomu  wodoru), ozna-

czone w pracy literą R, 

 nadtlenki, tj. związki typu ROO oraz związki 

typu ROOH, 

 aldehydy, np. formaldehyd HCHO i acetaldehyd 

CH3CHO, tj. związki typu RCHO. 

W pracy przedstawiono wyniki wpływu dodatku 

wodoru dostarczanego do kanału dolotowego wraz 

z powietrzem i dalej przedostającego się do komo-

rzy spalania silnika badawczego AVL 5804 w celu 

współspalenia go z olejem napędowym. W związku 

z powyższym inicjujące reakcje zachodzące między 

danym węglowodorem RH, a tlenem cząsteczko-

wym przebiegały najprawdopodobniej według 

poniższego schematu w wyniku czego uzyskano 

pogorszenie procesu spalania i wskaźników ekolo-

gicznych silnika badawczego): 
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RH + O2 → R
∙
 + HO2  (1) 

 

powstałe w wyniku tej reakcji wolne rodniki R
∙
 

reagują dalej z tlenem, powodując powstanie nad-

tlenków: 

 

R
∙
 + O2 → RO2  (2) 

 

które następnie reagują z węglowodorem, two-

rząc wodoronadtlenki oraz odtwarzając wolne rod-

niki: 

 

RH + RO2 → RO2H + R
∙
 (3) 

 

gromadzące się w tej reakcji wodoronadtlenki 

ulegają podczas spalania gwałtownemu rozpadowi: 

 

RO2H → RO
∙
 + OH

∙
  (4) 

 

W związku z czym powstałe rodniki mogą w 

analizowanych warunkach zapoczątkować utlenia-

nie wyjściowych węglowodorów. Wszystkie po-

wyższe reakcje są przykładami łańcuchowych reak-

cji spalania. 

W wyniku dostarczenia wodoru do kolektora 

dolotowego wszystkie reakcje spalania węglowodo-

rów mogą przebiegać przez formę nadtlenków (2), 

które są promotorem reakcji wolnorodnikowych w 

reakcjach 3 i 4. 

 W rozpatrywanym przypadku wodór w 

sposób naturalny może dezaktywować tlenki prze-

kształcając je w wodę, co powoduje wyraźne ha-

mowanie rozwoju łańcuchowych reakcji spalania: 

 

RO2 + H2 → RO
∙
 + H2O       (5) 

 

 W efekcie nie zachodzi więc najważniejsza 

reakcja wodoronadtlenków z wyjściowym węglo-

wodorem - reakcja 3. 

 Ponadto wodór może również inhibitować 

wyżej wymienione reakcje wolnorodnikowe spala-

nia węglowodorów ze względu na wysoką w po-

równaniu z olejem napędowym liczbę oktanową 

(odpowiednio 130 i 30). W wyniku utleniania wo-

doru może powstawać woda, która wyraźnie hamu-

je procesy wolnorodnikowe. 

 

5. Podsumowanie 

Przedstawione badania wpływu dodatku wodoru 

na poprawę wskaźników ekologicznych silników z 

zapłonem samoczynnym zasilanych paliwami kon-

wencjonalnymi miały charakter badań rozpoznaw-

czych z istotnym aspektem możliwości aplikacyj-

nych ich wyników. Uwidoczniły one znaczący, 

negatywny wpływ dodatku wodoru dostarczanego 

do kolektora dolotowego, który skutkował pogor-

szeniem właściwości emisyjnych jednostki badaw-

czej oraz obniżeniem ciśnień maksymalnych w 

komorze spalania.  

Jednostkę napędową zasilaną dwupaliwowo 

charakteryzuje poprawa sprawności ogólnej przy 

zachowaniu ustalonego momentu obrotowego, 

która wynikać może z lepszej sprawności cieplnej 

silnika.  

Należy wskazać w tym przypadku na znaczny 

wzrost wartości stężeń CO i THC zwiększający się 

wraz ze zwiększaniem udziału objętościowego 

wodoru względem powietrza. Spowodowane to 

może być niecałkowitym i niezupełnym spalaniem 

paliwa konwencjonalnego a także wygaszaniem 

płomienia w przestrzeni pomiędzy denkiem tłoka a 

głowicą. Wywołane to może zostać przez dezakty-

wację tlenków, które to poprzez udział wodoru 

przekształcają się w wodę, hamując tym samym 

rozwój łańcuchowych reakcji spalania i procesy 

wolnorodnikowe, co prowadzi do obniżenia tempe-

ratury w komorze spalania. 

Ponadto charakteryzujący się wysokim współ-

czynnikiem dyfuzji wodór może powodować 

wzrost szybkości spalania laminarnego, przez co 

przebieg spalania dyfuzyjnego przebiega w fazie 

charakterystycznej dla dopalania paliwa, która to 

charakteryzuje się znacznie trudniejszymi warun-

kami, co pogarsza proces samozapłonu i spalania 

oleju napędowego. W wyniku dodatku wodoru 

dochodzi do zaburzenia równowagi pomiędzy licz-

bą powstałych łańcuchów a liczbą łańcuchów ze-

rwanych, przez co zgodnie z kinematyką chemiczną 

zmieniona zostaje temperatura samozapłonu.  

Słuszne zatem wydaje się być stwierdzenie, że 

wraz ze wzrostem dodatku wodoru dostarczanego 

do kanału dolotowego silnika badawczego AVL 

5804 następuje pogorszenie wskaźników ekolo-

gicznych wywołane pogorszeniem procesu samo-

zapłonu i spalania oleju napędowego. 

Zasilanie silnika AVL 5804 olejem napędowym 

z dodatkiem wodoru dostarczanego do kolektora 

dolotowego spowodowało wyraźną zmianę wskaź-

ników termodynamicznych i ekologicznych silnika. 
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