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Bartosz Zakrzewski 

ZASTOSOWANIE GAZU DRZEWNEGO DO NAPĘDU SILNIKÓW SAMOCHODO-

WYCH NA PRZYKŁADZIE SAMOCHODU DODGE COMMAND WC 56    

 

Artykuł miał na celu scharakteryzowanie alternatywnych źródeł napędu silników samochodowych ze szczególnym uwzględnie-

niem gazu generatorowego, w tym gazu drzewnego jako jego odmiany. Gaz drzewny był w połowie ubiegłego stulecia tanim i 

popularnym paliwem stosowanym w pojazdach. W artykule scharakteryzowano gaz drzewny jako paliwo, opisano jego zasto-

sowanie i efektywność. W dalszej części artykułu zaprezentowano wyniki badań kwalifikacyjnych samochodu Dodge Command 

WC 56, napędzanego gazem drzewnym, który przeszedł badania kwalifikacyjne w latach 1953-1954 w Instytucie Transportu 

Samochodowego w Warszawie. Analiza publikowanych po raz pierwszy wyników badań jest interesującym przyczynkiem do 

historii polskiej powojennej motoryzacji.  

 

WSTĘP 

W latach 1945-1990 po polskich drogach poruszała się duża 
liczba rozmaitych pojazdów. W pierwszym dziesięcioleciu po wojnie 
były to samochody, które ocalały z pożogi wojennej, zdobyczne 
samochody niemieckie, a także pojazdy, które przybyły do Polski 
wraz z Armią Czerwoną - sowieckie i anglo-amerykańskie (z pomo-
cy lend and lease act). Jednym z tego typu pojazdów amerykań-
skich był Dodge ¾ tony, w różnych wersjach (od WC 51 do 64). 
Dodge WC był serią amerykańskich lekkich wojskowych samocho-
dów osobowych z lat 1941-1945, produkowanych przez przedsię-
biorstwo Dodge. Do serii WC należał szereg pojazdów w tym ambu-
lanse, wozy dowodzenia, pojazdy rozpoznawcze i samobieżne 
działa przeciwpancerne. WC to nazwa kodowa Dodge'a oznaczają-
ca rok produkcji („W” – 1941 lub późniejszy) i ładowność („C” – 
początkowo 0,5 t, później również 0,75 t i 1,25 t). Dodge były zaraz 
po wojnie samochodami popularnymi w Europie i w Polsce, a jeden 
z nich trafił w 1953 r. na badania kwalifikacyjne do Instytutu Trans-
portu Samochodowego (ITS) w Warszawie. Dodatkowo był to po-
jazd napędzany m.in. gazem drzewnym. 

Współcześnie na świecie większość pojazdów samochodo-
wych, jest napędzana za pomocą silników spalinowych, do których 
jako paliwo stosuje się pochodne ropy naftowej w tym benzynę i olej 
napędowy. Nie zawsze tak jednak było i częstym napędem pojaz-
dów była np. energia elektryczna [9] czy też wodór [6]. Niniejszy 
artykuł ma na celu scharakteryzowanie alternatywnego źródła na-
pędu silników samochodowych na przykładzie gazu drzewnego 
zastosowanego w samochodzie Dodge Command WC 56. Taki 
pojazd przebadano w ITS w latach 1953-1954 a sprawozdanie 
końcowe z tych badań stanowi niepowtarzalne źródło do badań nad 
alternatywnym źródłem napędu samochodów oraz historią polskiej 
powojennej motoryzacji. Na potrzeby artykułu dokonano studiów 
literaturowych dotyczących historii motoryzacji oraz prac związa-
nych z technologią gazu generatorowego w transporcie. 

1. Gaz drzewny jako paliwo 

Gaz generatorowy otrzymuje się w drodze zgazowania rozma-
itych paliw stałych. Proces zgazowania zachodzi w generatorze 
gazu, w następstwie niezupełnego spalania paliwa. W dolnych 

warstwach generatora tlen ten z powietrza łączy się z węglem two-
rząc dwutlenek węgla, który przechodząc przez dalsze warstwy 
rozżarzonego paliwa ulega redukcji na tlenek węgla według reakcji: 
CO2 = C = 2 CO.  

Składnikami palnymi gazu generatorowego są tlenek węgla CO 
oraz wodór H2 i metan CH4, powstałe z rozpadu cięższych węglo-
wodorów w procesie zgazowywania paliwa. Skład chemiczny gazu 
zależy od sposobu pracy  generatora i od gatunku zużytego paliwa. 
Do wytwarzania gazu używa się: koksu antracytu, węgla drzewnego 
lub drewna, najlepiej bukowego, brzozowego lub dębowego. Dla 
wzbogacenia gazu otrzymanego z antracytu lub koksu często do 
generatora wraz z powietrzem doprowadza się parę wodną, która w 
temperaturze około 1000oC ulega rozkładowi na wodór i tlen, Tlen 
łączy się następnie z węglem tworząc tlenek węgla. Otrzymany w 
ten sposób gaz nazywa się gazem wodno-czadnicowym. orientacyj-
nie skład chemiczny tego gazu przedstawia się następująco: 27% 
CO, 7% H2, 2% CH4, 5% CO2 i 59% N2. 

Wartość opałowa gazu generatorowego wynosiła ok. 4186 
kJ/m3. Niska wartość opałowa sprawia, że w silnikach zasilanych 
tym paliwem bardzo niskie jest średnie ciśnienie użyteczne (350 
kPa). Ze względu na dużą zawartość tlenku węgla gaz generatoro-
wy stanowi też poważne zagrożenie dla życia ludzkiego [5].  

Gaz drzewny (z języka ang. wood gas, z języka niem. holzgas) 
jest odmianą gazu generatorowego i powstaje w procesie tzw. 
zgazowania drewna. Holzgas to mieszanka palnych gazów: tlenku 
węgla, wodoru i metanu, a także niepalnych — azotu, dwutlenku 
węgla, pary wodnej. Skład gazu zależy od wielu czynników, np. od 
temperatury panującej w palenisku generatora gazu i wilgotności 
załadowanego paliwa. Holzgas składa się przede wszystkim z 
wodoru (20% objętości), tlenku węgla (20%) i niewielkich ilości 
metanu oraz niepalnego azotu (50-60%) a także dwutlenku węgla i 
pary wodnej, które powstają podczas jego spalania. Poza zasile-
niem silników spalinowych holzgas może być zastosowany do 
zasilania także innych urządzeń (np. kotłów). 

Zgazowywanie paliw stałych jest technologią liczącą ponad 200 
lat. Na początku XIX w. używano tzw. gazu miejskiego do zasilania 
kuchenek gazowych, latarni ulicznych, a także do celów przemysło-
wych. Był on wtedy wytwarzany z węgla. Potocznie gaz powstały 
sztucznie ze zgazowania paliwa stałego nazywany gazem generato-
rowym, jednak stracił na znaczeniu w momencie odkrycia ropy 
naftowej i jej rafinacji, a także złóż gazu ziemnego. Gaz drzewny 
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może służyć do zasilania silników spalinowych o zapłonie iskrowym 
i samoczynnym (z kilkoma zastrzeżeniami) [5]. 

Przed II wojną światową w Warszawie jeździło kilka autobusów 
produkcji niemieckiej firmy Büssing napędzanych przez gaz drzew-
ny. Także strona polska wyprodukowała pojazdy z zamontowanym 
gazogeneratorem np. PZInż 713/723. Wersję z napędem gazem 
generatorowym (modele 713 i 723) stworzył na bazie niemieckich 
konstrukcji typu Imbert inż. Kazimierz Twardowski. Odmiany cięża-
rówki 713 i 723 z napędem gazem generatorowym miały w kon-
strukcji dodatkowe wsporniki dla gazogeneratora i uchwyty instalacji 
zasilania. Zastosowanie do napędu tego silnika paliwa gazowego z 
generatora (gaz drzewny był w latach II RP najtańszym paliwem) 
spowodowało jednak spadek mocy silnika o około 7%. Na holzgas 
można było przerobić prawie każdy ówczesny samochód, wymagało 
to zamontowania generatora gazu przypominającego zewnętrznie 
bojler. Za najlepsze drewno uważano bukowe, z którego w wyniku 
pirolizy uzyskiwano gaz. W latach 1939–1942 produkowany był 
także sportowy kabriolet Mercedes 170VG, zużywający 15 kg drew-
na na 100 km przy zapasie 30 kg [4]. 

W latach 1939-1945 nastąpił rozwój technologii zasilania silni-
ków spalinowych gazem generatorowym, produkowanym z drewna 
(głównie liściastego - kostki cięte w kształcie sześcianu o boku ok. 
4–5 cm), a także węgla drzewnego, antracytu i innych paliw. Wyni-
kało to z dużego zużycia benzyny na potrzeby prowadzenia działań 
wojennych, zwłaszcza przez broń pancerną i lotnictwo. Stąd na 
zapleczu frontu, w samochodach dostawczych i ciężarowych ma-
sowo stosowano zasilanie gazem drzewnym, rezerwując benzynę 
na potrzeby frontu [4, 5]. 

Wartość opałowa gazu drzewnego produkowanego przy zasto-
sowaniu powietrza jako czynnika zgazowującego jest kilka razy 
mniejsza niż dla gazu ziemnego, stąd nie jest uzasadnione jego 
przechowywanie w stanie sprężonym. Gaz drzewny produkowany 
jest w zatem w ilościach w danym momencie potrzebnych, na bie-
żąco. Samochody na gaz generatorowy wyposażane były w duże 
gazogeneratory, montowane do pojazdu lub wożone na przyczepie. 

Używanie holzgazu w samochodach było jednak skomplikowa-
ne. Należało regularnie usuwać smołę, silnik musiał dysponować 
elastycznością w zakresie dysponowanej mocy i obrotów, a genera-
tor mający pewną bezwładność w swoim cyklu pracy produkował 
gazu za mało lub za dużo. Do tego dochodził problem rozpalania, a 
w momencie zatrzymania silnika należało produkowany gaz bądź 
spalić poza silnikiem, bądź wypuścić do atmosfery. Dodatkowo – 
prosta instalacja do zasilania gazem drzewnym jest możliwa do 
zastosowania jedynie w czterosuwowych silnikach gaźnikowych – a 
te w XXI w. praktycznie nie są już produkowane. Stąd w pojazdach 
gaz drzewny jako paliwo ma obecnie znaczenie niemal wyłącznie 
historyczne [4, 6, 13].  

Po wojnie gdy Polska odbudowywała się ze zgliszczy wojen-
nych i panował swoisty „głód” motoryzacyjny powrócono do pomysłu 
by gaz drzewny jako najtańsze paliwo zastosować z niektórych 
samochodach poamerykańskich używanych w przedsiębiorstwach 
państwowych. Jeden z nich na wniosek Instytutu Badawczego 
Leśnictwa (była to zatem próba wykorzystania go przez służby 
leśne) trafił na badania do ITS [11, 12]. To interesujący przykład 
zastosowania gazu generatorowego z pojeździe poamerykańskim 
na początku lat 50. XX w. 

2. Badania drogowe samochodu Dodge Command 
napędzanego gazem generatorowym w ITS 

Samochody Dodge w różnych wersjach pozostawały w służbie 
w WP do początku lat 60. XX w. Były one większe i silniejsze od 
jeepów takich jak Willys MB i Ford GPW, dlatego zarówno w wojsku 

jak i w „cywilu” miały różne zastosowanie. To też przełożyło się na 
ich popularność. Były stosowane m.in. do jazdy w terenie. Pomiędzy 
19 sierpnia 1953 r. a 15 lipca 1954, w Zakładzie Paliw, Smarów i 
Płynów Pomocniczych ITS przeprowadzono badania kwalifikacyjne 
samochodu Dodge – Command  z napędem gazem generatorowym 
z drewna dosycanym parami oleju napędowego [1, 2]. Prace ba-
dawcze wykonano dla Instytutu Badawczego Leśnictwa (IBL) na 
podstawie pisma IBL Nr 2847/3/1 z dnia 18 sierpnia 1953 r. Badania 
w ITS wykonali Kazimierz Maśliński, Roman Rymut, Irena Zagrodz-
ka, prace kontrolowali mgr inż. Hanna Zambrowska i mgr inż. E. 
Czarnowski a akceptował ówczesny Dyrektor ITS mgr inż. Lesław 
Bochniewicz. Według rozdzielnika poza ITS sprawozdania końcowe 
z realizacji prac trafiły do Instytutu Badawczego Leśnictwa a także 
Departamentu Techniki Ministerstwa Transportu Drogowego i Lotni-
czego [1]. W Instytucie badany był samochód osobowy marki Dodge 
typ WC-56 z dorobionym nadwoziem, z napędem na tylną oś, o nr 
podwozia 81683024 i nr silnika 21400384. Przedstawiono go na fot. 
1-4, które są publikowane po raz pierwszy. Wyprodukowano 21156 
egzemplarzy Dodge’a wersji WC-56. 

 

 
Fot. 1. Widok z przodu [2] 
 

 
Fot. 2. Widok z boku [2] 
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Fot. 3. Widok perspektywiczny z tyłu [2] 
  

 
Fot. 4. Widok silnika z lewej strony: rura ssąca, dmuchawa, 

mieszalnik, urządzenie wzbogacające gaz [2] 
  
Badany w ITS pojazd był napędzany silnikiem marki Dodge 

model L. Był to silnik czterosuwowy, gaźnikowy, sześciocylindrowy, 
a cylindry były ułożone pionowo, rzędowo. Dalsza charakterystyka 
silnika przedstawiała się następująco: średnica nominalna cylindra 
82,55 mm (3 ¼ cala), skok tłoka 119,47 mm (4 5/8 cala), stopień 
sprężania 6,7:1, pojemność skokowa nominalna 3770,6 cm3, sys-
tem smarowania silnika – pod ciśnieniem, zawieszenie silnika - 
trzypunktowe, system chłodzenia – wodny o wymuszonym obiegu z 
termostatem.  

Dane techniczne znajdującej się w badanym pojeździe instala-
cji elektrycznej były następujące: napięcie znamionowe – 12V, 
system zapłonu – bateryjny, napęd rozdzielacza – od wału rozrząd-
czego, kolejność zapłonu 1-5-3-6-2-4, akumulator 12 V 75 Ah [2]. 

Przy zasilaniu benzyną układ paliwowy składał się z: opadowe-
go gaźnika Zenith, suchego filtra powietrznego, zbiornika benzyno-
wego – położonego za siedzeniem kierowcy, o pojemności 60 dm3; 
system podawania paliwa – za pomocą pompki mechanicznie. 

Podwozie miało ramę dwupodłużnicową o przekroju ceowym o 
numerze 81683024. Badany w ITS samochód Dodge posiadał 
sprzęgło jednotarczowe suche i czterobiegową  skrzynię przekła-
dniową (plus bieg wsteczny). Przełożenie głównej przekładni napę-
dowej miało wartość 5,83:1. Pozostałe dane techniczne przedsta-
wiały się następująco: rodzaj mechanizmu różnicowego – mecha-
nizm różnicowy z dwoma satelitami, rodzaj przegubów wału pędne-
go – przegub Cardana, rodzaj głównej przekładni napędowej – 
przekładnia stożkowa o zazębieniu hypoidalnym, położenie dźwigni 
przekładniowej – pionowe w podłodze, z prawej strony kierowcy, 

rodzaj tylnego zawieszenia – oś tylna, dwa resory podłużne, półelip-
tyczne i dwa amortyzatory, rodzaj przedniego zawieszenia - oś 
tylna, dwa resory podłużne, półeliptyczne i dwa amortyzatory, typ 
kierownicy, ślimak i ślimacznica, hamulec nożny – hydrauliczny na 
cztery koła, hamulec ręczny, mechaniczny na wał cardana, rozmiar 
ogumienia 9,00 – R16 [2].  

Nadwozie typ kareta miało wymiary: długość 4930 mm, szero-
kość 1990 mm, wysokość 2140 mm, rozstaw osi 2500 mm, rozstaw 
kół przednich oraz tylnych 1650 mm, kąt natarcia przy pełnym ob-
ciążeniu 43o30’, kąt zejścia przy pełnym obciążeniu 14o, najniższy 
punkt przedniego zawieszenia 275 mm, najniższy punkt pojazdu 
(gazogenerator) 215 mm, najniższy punkt silnika 470 mm, całkowita 
długość ramy 4560 mm, smarowanie podwozia – centralne.  

W badanym w ITS pojeździe zainstalowano instalację gazoge-
neratorową. Została ona wykonana w oparciu o elementy instalacji 
Imbert i Zeuch. Liczba i kolejność poszczególnych elementów zo-
stała ustalona przez konstruktora. W skład całości instalacji weszły 
następujące podzespoły: 
1. gazogenerator firmy Imbert, całkowita wysokość 1350 mm, 

średnica zewnętrzna 500 mm, 
2. oczyszczacz – cyklon firmy Zeuch, 
3. 3-4. popielniki – układ wykonany z elementów firmy Zeuch, 
4. przewód łączący, 
5. odwadniacz firmy Imbert o wymiarach 190 x 460 x 500 mm - nr 

katalogowy 3069, 
6. chłodnica firmy Imbert, typu średniego SR 1,75 - nr katalogowy 

3171, 
7. filtr firmy Zeuch (wypełniony wiórkami drzewnymi), 
8. przewód doprowadzający gaz do silnika, 
9. dmuchawa 12 V, 
10. urządzenie wzbogacające gaz generatorowy oparami oleju 

napędowego.  
Urządzenie wzbogacające gaz oparami oleju napędowego 

składało się z: obudowy stalowej, izolacji cieplnej, studzienki, filtra 
powietrza, przepustnicy, wężownicy, kołnierza mocującego, zamo-
cowania końcówki w rurze ssącej. Urządzenie działało według opisu 
patentu nr 35278. Zbiornik z olejem napędowym był umieszczony 
pod maską samochodu i był połączony przewodem metalowym ze 
studzienką gaźnika. Po otwarciu przepustnicy, połączonej za pomo-
cą przewodu Bowdena z manetką umieszczoną na kolumnie kie-
rowniczej (fot. 5). 

 
Fot. 5. Widok deski rozdzielczej. Na kolumnie kierowniczej za-

mocowano manetki do regulacji ilości powietrza i gazu [2].  
  
Powietrze zasysane przez filtr porywało ze sobą cząstki oleju 

napędowego i wprowadzało je do wężownicy. W wężownicy 
umieszczonej w rurze wydechowej następowało podgrzanie oleju i 
częściowe odparowanie. Po przejściu przez wężownicę mieszanina 
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przedostawała się izolowanym cieplnie przewodem do odcinka rury 
wydechowej gdzie następowało odparowanie i odprowadzenie do 
rury ssącej silnika. Tam następowało wymieszanie mieszaniny 
gazowo-powietrznej dostarczonej przez mieszek gazowy z miesza-
niną dostarczoną przez odparowalnik [2]. 

W ITS samochód Dodge Command zważono. Został on kom-
pletnie wyposażony z wypełnioną gazownicą oraz zapasem drewna 
o wadze 80 kg, właściwym poziomem oleju w skrzyni przekładnio-
wej, mechanizmie różnicowym i misce olejowej silnika z całkowitym 
obciążeniem. Wyznaczono naciski przypadające na osie przez 
zważenie oddzielnie przedniej i tylnej osi samochodu. Z badań 
wynikało, że masa całkowita pojazdu wyniosła 3360 kg, nacisk na 
oś przednią 1210 kg, nacisk na oś tylną 2150 kg [2].  

W ITS wykonano także próby ruchowe, w tym pomiar własno-
ści ruchowych przy zasilaniu silnika samochodu. Ponadto wykonano 
pomiar czasów rozpędów na poszczególnych biegach i przez biegi. 
Pomiary te przeprowadzono przy pomocy piątego koła firmy Hasler, 
na suchym betonowym odcinku szosy Łomianki – Czosnów (20-24 
km). Warunki atmosferyczne były następujące: ciśnienie barome-
tryczne: 1009 Hpa, temperatura 17,8oC, prędkość wiatru 3 m/s. 
Pomiary przeprowadzono dla pojazdu z obciążeniem siedmiu osób 
w dwóch przeciwnych kierunkach. 

Najważniejszym elementem badań były jednak pomiary zuży-
cia paliwa, które przeprowadzono na trasie: Warszawa–Garwolin–

Gończyce–Garwolin-Warszawa. Ich wyniki zaprezentowano w tab. 
1-2. 

Zużycie paliwa przy zasilaniu Dodge’a benzyną wynosiło śred-
nio 19,1 dm3 na 100 km przy średniej prędkości 57,5 km/h. 

Zużycie drewna wynosiło 40 kg na 100 km przy zmniejszonej 
prędkości w stosunku do napędu benzyną - średnio 45,35 km/h. 

Średnie zużycie paliwa przy zasilaniu gazem generatorowym z 
drewna i olejem napędowym wyniosło 35,45 kg drewna na 100 km i 
4,55 dm3 oleju napędowego na 100 km. 

Ponadto dokonano pomiarów zużycia paliwa na trasie miejskiej 
w Warszawie(tab. 4-6). 

Średnie zużycie benzyny na trasie miejskiej wyniosło 25,9 dm3 
na 100 km, zatem więcej niż poza miastem. 

Średnie zużycie paliwa przy zasilaniu gazem drzewnym na tra-
sie miejskiej wyniosło 51,9 kg na 100 km, a zatem więcej niż poza 
miastem. 

Średnie zużycie paliwa przy zasilaniu gazem generatorowym z 
drewna i olejem napędowym na trasie miejskiej wyniosło 47,35 kg 
drewna na 100 km i 6,5 dm3 oleju napędowego na 100 km a zatem  
podobnie jak w przypadku zasilania benzyną i gazem generatoro-
wym więcej niż poza miastem. 

Oznaczenie wartości opałowej przeprowadzono przy pomocy 
automatycznego kalorytemtru Junkersa. Gaz generatorowy do 
oznaczeń pobierano z przewodu łączącego filtr ostateczny z rurą 

Lp. Długość trasy Czas przejaz-
du (min) 

Średnia pręd-
kość (km/h) 

Zużycie ben-
zyny l/100 km 

Warunki atmosferyczne 

Prędkość wiatru 
(m/s) 

Temperatura 
(oC) 

1 102 227 27,1 26,0 2,4 18 

2 102 233 26,3 25,8 2,2 18 
 

Tab. 1. Pomiar zużycia paliwa przy zasilaniu benzyną [Błąd! Nie można odnaleźć źródła odwołania.] 

 

Lp. Długość trasy Czas przejaz-
du (min) 

Średnia pręd-
kość (km/h) 

Zużycie drew-
na 
kg/100 km 

Warunki atmosferyczne 

Prędkość wiatru 
(m/s) 

Temperatura 
(oC) 

1 83 195 25,6 48,2 7 29,4 

2 72 168 26,1 55,6 6 17,8 
 

Tab. 2. Pomiar zużycia paliwa przy zasilaniu gazem generatorowym z drewna [Błąd! Nie można odnaleźć źródła odwołania.] 

 

Lp. Długość trasy Czas przejaz-
du (min) 

Średnia pręd-
kość (km/h) 

Zużycie ben-
zyny l/100 km 

Warunki atmosferyczne 

Prędkość wiatru 
(m/s) 

Temperatura 
(oC) 

1 176 199 55,0 19,0 4,2 18 

2 176 186 56,5 19,2 3,9 17 
 

Tab. 1. Pomiar zużycia paliwa przy zasilaniu benzyną [2] 

 

Lp. Długość trasy Czas przejaz-
du (min) 

Średnia pręd-
kość (km/h) 

Zużycie drew-
na 
kg/100 km 

Warunki atmosferyczne 

Prędkość wiatru 
(m/s) 

Temperatura 
(oC) 

1 150 176 51,5 40,0 4 19,4 

2 99 152 39,2 40,0 5 22,7 
 

Tab. 3. Pomiar zużycia paliwa przy zasilaniu gazem generatorowym z drewna [Błąd! Nie można odnaleźć źródła odwołania.] 

 

Lp. Długość 
trasy 

Czas prze-
jazdu (min) 

Średnia 
prędkość 
(km/h) 

Zużycie 
drewna 
kg/100 km 

Zużycie oleju 
napędowego  
l/100 km 

Warunki atmosferyczne 

Prędkość wiatru 
(m/s) 

Temperatura 
(oC) 

1 163 213 46,4 36,8 4,6 3 15,8 

2 176 203 51,3 34,1 4,5 8 19,5 
 

Tab. 4. Pomiar zużycia paliwa przy zasilaniu gazem generatorowym z drewna i olejem napędowym [Błąd! Nie można odnaleźć źródła 
odwołania.] 
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ssącą silnika i kierowano go bezpośrednio wężem gumowym do 
aparatu Junkersa. Drewno użyte do wytwarzania gazu posiadało 
średnią wilgotność 12,6%. Określono zredukowaną wartość opało-
wą gazu (sprowadzona do warunków normalnych: 0 oC i 760 mm 
Hg) i stwierdzono, że waha się ona w granicach 900-1090 k cal/m3. 
Analizę gazu wykonano w aparacie Orsata, pobierając próbkę gazu 
po przeprowadzeniu ostatniego pomiaru w kalorymetrze Junkersa 
(tab.7) 

Nazwa związku, pierwiastka 
chemicznego 

Symbol che-
miczny 

Wartość w % 

dwutlenek węgla CO2 13,4 % 

tlen O2 2,1% 

tlenek węgla CO 13,1% 

wodór H2 19,2% 

metan CH4 1,8% 

azot N2 50,4% 

Tab. 7. Analiza gazu generatorowego w badanym w ITS samocho-
dzie Dodge Command [2]. 
 

Analizowany gaz zawierał najwięcej azotu 50,4%, wodoru 
19,2%, dwutlenku węgla 13,4%, tlenku węgla 13,1%, w końcu tlenu 
2,1% i metanu 1,8%. 

W ITS 9 maja 1953 r. dokonano oględzin także silnika i instala-
cji gazogeneratorowej po przebyciu przez samochód około 20000 
km. Wygląd silnika wykazał zanieczyszczenia jak przy paliwie typo-
wym (benzynie) jedynie w rurze ssącej zgromadzone były większe 
ilości zanieczyszczeń. Przewody instalacji i urządzenia oczyszcza-
jące także nie wykazały dużych ilości zanieczyszczeń [2]. 

3. ZASTOSOWANIE 

Samochody Dodge znalazły się na wyposażeniu stworzonego 
w 1943 r. w ZSRR Ludowego Wojska Polskiego [8], gdyż do ZSRR 
trafiła znaczną część uzbrojenia i zaopatrzenia z Ameryki, a nasz 
wschodni „sojusznik” przekazał nowotworzonej armii część pomocy 
[11, 13]. Na rynek cywilny Dodge ¾ tony trafiały do Polski w ramach 
pomocy UNRRA (United Nations Relief and Rehabilitation Admini-
stration - Administracja Narodów Zjednoczonych do Spraw Pomocy 
i Odbudowy). Dostawy w ramach UNRRA (m.in. ciągniki, maszyny 
budowlane i rolnicze, parowozy, wagony kolejowe, samochody 
ciężarowe, warsztaty naprawcze i montownie) były ważnym elemen-
tem odbudowy powojennego transportu w Polsce [1]. Transporty 
UNRRA trafiały do kraju głównie drogą morską przez Gdynię, część 
przyjechała do kraju o własnych siłach (były to pojazdy z demobilu 
armii amerykańskiej z zachodniej Europy trafiające do Polski przez 
Czechosłowację). Pod koniec lat 40. XX w. pojazdów amerykań-
skich było tak dużo, że ówczesny Komitet Ekonomiczny Rady Mini-
strów uznał je za tzw. pojazdy typowe tj. takie, które miały służyć za 
etatowe wyekwipowanie jednostek służbowych (instytucji państwo-
wych i publicznych). Wśród nich znalazły się odmiany Dodge WC 
51, 52, 54 i 56 [3]. 

Pierwszeństwo w przydziale sprowadzanych samochodów po-
amerykańskich miało Ludowe Wojsko Polskie [7, 8] oraz Milicja 
Obywatelska jednak importowanych pojazdów było tak dużo, że te 
niewykorzystane egzemplarze trafiały także do instytucji pozawoj-
skowych np. ministerstw czy przedsiębiorstw państwowych. W II 
połowie lat 50. XX w. amerykańskie samochody Dodge ¾ tony były 
zastępowane przez pojazdy sowieckie (najczęściej Gazy 69), koń-
czyły służbę w LWP i najczęściej przechodziły do użytku w cywilu 
np. jednostkach Ochotniczej Straży Pożarnej czy przedsiębior-
stwach transportu cywilnego. Z badań przeprowadzanych w ITS 
widzimy że Dodgem WC 56 zainteresował się Instytut Badawczy 

Leśnictwa. W połowie lat 60. XX w. większość z Dodge’ów z powo-
du wyeksploatowania powędrowała na złom. Sprzyjał temu fakt, że 
po 1945 r. pojazdy ze „zgniłego” imperialistycznego przestały paso-
wać do komunistycznej ideologii.  

Jak mówiła propaganda amerykańska Dodge WC to samocho-
dy, które wygrały wojnę. Ich wkład w wysiłek wojenny aliantów był 
niewątpliwie olbrzymi. W wojsku pojazdy te miały dziesiątki odmian i 
funkcji służyły np. jako ruchome stanowisko karabinów maszyno-
wych. Po przejściu do „cywila” mogły służyć także jako ciągniki 
rolnicze. Po zakończeniu wojny samochody te służyły dużej liczbie 
użytkowników w wielu krajach europejskich, wykonywały niezliczone 
ciężkie prace np. we Francji do przełomu lat 40 i 50 XX w. przera-
biano je na holowniki pomocy drogowej. Wyposażone w tablice z 
napisem „Depannage” i instalację wyciągową pomagały samocho-
dom unieruchomionym na poboczach francuskich dróg. W Polsce 
także były stałym elementem krajobrazu, zresztą bardzo cenionym 
przez kierowców. Na rynku cywilnym w Polsce jeździły w różnych 
instytucjach państwowych, służyły straży pożarnej a nawet jako 
wozy do nauki jazdy i egzaminowania na prawo jazdy. Następcą 
Dodge’a WC była Dodge Power Wagon, który także stał się „wołem 
roboczym” amerykańskiego społeczeństwa. Z racji swej popularno-
ści i zalet był produkowany w różnych modernizowanych wersjach 
aż do 1980 r. 

PODSUMOWANIE 

Samochody Dodge WC o udźwigu 750 kg (3/4 tony), z różnymi 
wersjami podwozia i karoserii były produkowane w latach 1941-
1945. W tym czasie fabrykę opuściło ponad 260 tys. egzemplarzy 
tych pojazdów w 12 głównych odmianach. Ponadto produkowano 
też wersje trzyosiowe WC-62 i WC 63. Zaprezentowany w artykule 
samochód Dodge Command WC 56 był badany w Instytucie Trans-
portu Samochodowego w latach 1953-1954. Przechowywane w 
zbiorach ITS wyniki tych badań w formie sprawozdań końcowych 
opracowane w niniejszym artykule zawierają unikalne, po raz pierw-
szy publikowane zdjęcia, szkice techniczne i tabele. Z analizy mate-
riałów literaturowych, oraz danych przedstawionych w artykule, 
wynika, że: 

 w I połowie XX w. generatory gazowe spełniały olbrzymią rolę 
w przemyśle przy opalaniu pieców hutniczych i napędzaniu sil-
ników stałych. z czasem zostały wyparte przez silniki napędza-
ne ropą naftowa, 

 pod względem kalorycznym 1 dm3 benzyny odpowiadał ok. 6 
m3 gazu generatorowego, 

 zastosowanie drzewa jako paliwa wymagało specjalnego 
przygotowania tj. drewno powinno być lepsze gatunkowo i sta-
ranie wysuszone. Wadą drzewa była mała wydajność z kg, 

 po wojnie społeczeństwo polskie odczuwało swoisty „głód 
motoryzacyjny”. Samochodów było mało a oprócz tego były 
trudno dostępne i drogie, dostępne najczęściej dla dygnitarzy 
partyjnych. Badania drogowe samochodu Dodge w ITS miały 
dać odpowiedź czy ten typ pojazdu może być użytkowany na 
polskich drogach, w tym wypadku przez Instytut Badawczy Le-
śnictwa, 

 wobec trudności z zaopatrzeniem w ropę naftową, która była 
kosztowna w czasie odbudowy kraju, były prowadzone nieuda-
ne próby szerszego zastosowania gazu generatorowego w na-
pędzie samochodów osobowych,  

 w efekcie samochody Dodge Command WC 56 napędzane na 
gaz drzewny nie znalazły szerszego zastosowania w polskim 
transporcie samochodowym,  
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 gaz drzewny po w czasie i po zakończeniu II wojny światowej 
był najtańszym paliwem, jednak mało efektywnym (w porów-
naniu do benzyny i ropy naftowej), co potwierdziły badania w 
ITS. 
. 
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The use of wood gas to power car engines with the example 
the Dodge Command WC 56 car 

 Article aimed to characterize alternative sources of au-

tomotive engines propulsion with special emphasis on the 

producer gas, including wood gas as its variety. Wood gas 

was in the middle of the last century, cheap and popular fuel 

used in vehicles. The article describes the wood gas as a fuel, 

describes its use and effectiveness. The rest of this article 

presents the results of the qualifying tests of Dodge WC 56 

Command car, powered by wood gas, which underwent the 

qualification tests in the 1953-1954 at the Motor Transport 

Institute in Warsaw. Analysis of the published for the first 

time results of the study is an interesting contribution to the 

history of post-war Polish automotive industry. 
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