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Анализ за влиянието на добавка от ННО газ (оксиводород)  

към бензино-въздушната смес 

 

Емилиян Станков 

 

Theoretical analysis of HHO gas (oxyhydrogen) addition to the gasoline-air mixture on 

combustion and engine efficiency: This paper presents a theoretical analysis of the combustion and 

engine efficiency when using small amounts of HHO gas addition to the gasoline-air mixture. This analysis is 

further supported by experimental results, which indicate that the amount of HHO gas, produced on vehicle’s 

board, can’t have a noticeable positive effect on the engine’s fuel economy. 
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ВЪВЕДЕНИЕ 

След първоначалния оптимизъм през 80
-те

 години на 20 век за възможностите 

на водородния двигател с вътрешно горене, многото съпътстващи проблеми за 

практическата му реализация охладиха ентусиазма и се премина към търсене на 

алтернативни варианти с използване на по-малки количества водород. Тези 

решения обаче имат и значително по-ниска ефективност. Вълната на 

популяризиране разработката на електролизни устройства за автомобилно 

приложение започна от САЩ и Канада, премина през няколко индустриално развити 

страни и в последните години се установи и в България. 

 Нашият интерес към проблема е предизвикан от многобройните реклами за  

мобилни електролизни устройства използвани (според уверенията) за впечатляващо 

подобряване горивната икономичност и екологичните показатели на автомобилните 

двигатели.  

 

ИЗЛОЖЕНИЕ  

Проучването, което съм направил по темата не показва наличието на 

достоверна, научно обоснована информация за размера на декларираните 

положителни ефекти. Ангажирането ми с изясняване реалните възможности на тази 

добавка е провокирано от ниската производителност на мобилните електролизери и 

прекалено високите проценти на ефективност, които се обещават вероятно само с 

търговска цел. Най-много се коментират въпросите свързани с повишаване 

производителността на електролизерите, използване на импулсно захранване за 

намаляване консумацията на енергия, електронни блокове и допълнителни 

преобразуватели на сигнали, конструктивни особености и почти нищо за неясно как 

установени ефекти.  

Цел. Това изследване цели да се направи логически анализ на  известните 

факти и да се достигне до отправна база за собствена експериментална проверка на 

влиянието на продуктите от разлагането на водата върху работата на бензиновите 

ДВГ.  

Възможни са следните варианти на добавки на компонентите от разлагане на 

водата чрез електролиза:  

Първи вариант. Ако се отдели кислорода и се подаде само водорода от 

електролизния процес, то се внася допълнителна енергия и за окислението е 

необходим допълнителен кислород от въздуха. Същото е и ако се подава 

съхраняван на борда водород в бутилка под налягане. Този вариант се доближава 

до някои практически използвани схеми за водородно обогатяване на бензино-

въздушни смеси, популярни през 80-те и 90-те години, но при тях става въпрос за 

значителни количества водород и за управляване на дозирането и състава на 

гориво-въздушната смес в съответствие с натоварването за извличане на 

максимален ефект. 
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          В този случай въздушното отношение α  се определя от израза:  
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С увеличаване количеството на добавения водород от една страна се 

измества част от постъпващия въздух, а в същото време нараства необходимостта 

от допълнителен кислород за осигуряване на горенето. По-ранен наш анализ на 

изследвания целящи постигане оптималност в използването на минимални 

количества водород е представен в [1].  

Втори вариант. Ако подаваме всички продукти от разлагане на водата, то 

става въпрос за газова смес от водород и кислород (ННО газ, оксиводород) в 

обемно съотношение 2:1. Водородът при окислението си в цилиндрите на двигателя 

практически се свързва с това количество кислород, което се подава от 

електролизата. Т.е. за изгарянето на тази стехиометрична смес не е необходим 

допълнителен окислител (кислород от въздуха). 

Ако не променяме регулировката на горивната уредба на бензиновия двигател 

въздушното отношение с което той ще работи при добавка на ННО газ се определя 

от израза: 
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Дясната част на знаменателя е нула и промяната във въздушното отношение с 

увеличаване делът на ННО е свързана с намаленото (поради заместване от ННО) 

количество въздух, което означава обогатяване на гориво-въздушната смес. Това е  

представено на фиг.1 пресметнато за гориво-въздушна смес с участието на 1 kg/h 

бензин  и  потвърдено експериментално в [2]. 
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 Фиг.1 Изменение на въздушното отношение Alfa при различни добавки на ННО  

                       газова смес към бензино-въздушна смес с постоянен разход на бензин  1 kg/h. 

 

Трети вариант. Става въпрос за т.н. браун газ, за който се твърди, че 

притежава различни свойства от продуктите на класическата електролиза. При 

използването му като добавка за ДВГ тези свойства няма как да се проявят, тъй като 

водорода и кислорода не участват в горивния процес самостоятелно, а се смесват с 
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въздуха и горивото. Направеното проучване на научните факти показва, че 

разпространяваните твърдения на Santilli [6] за особената структура и състав на 

произвежданата газова смес аргументирано се оспорват от Calo [3] с упрек за 

некоректно проведени експерименти и неправилно тълкуване на получените 

резултати. 

 От съществено значение при извършване на подобен анализ е отчитането на 

енергийния принос на водорода добавян чрез ННО газа. Резултати от извършени 

изчисления за влиянието на добавката на различни количества ННО газ към 

бензино-въздушна смес, формирана с участието на бензин с разход 1 kg/h са 

показани на фиг.2. Отчитани са енергиите на бензина и водорода, внесени в 

горивния процес, без анализ на енергийните загуби при тяхното получаване. 
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 Фиг.2 Изменение на обемният, масовият и енергийният дял на водорода при различни      

добавки на ННО газова смес  към бензино-въздушна смес с постоянен разход на бензин  1 kg/h. 

 

 За практическо използване на тези графики трябва да се има предвид, че 

стойностите на масовия дял на водорода МН2  и на енергийният дял ЕН2 се описват 

достатъчно точно с уравненията: 

 

                           МН2=0,006*РННО, %             и          ЕН2=0,0163*РННО, %  , 

 

където РННО е разходът на ННО газ в l/h, отнесен към постоянен разход от 1kg/h 

(1,33 l/h) бензин. 

 Пример: За електролизер с производителност 180 l/h ННО газ, монтиран на 

автомобил, който при средна скорост 60 km/h има разход 8 l/100km добавяният 

водород може да осигури следните средни стойности на добавена енергия: 

- За 1kg/h бензин  - МН2=0,006*180=1,08 мас.%;  ЕН2=0,0163*180=2,93ен.%; 

- Разходът  8 l/100km    е   - (8/100)*60*0,75=3,6 kg/h; 

- За разход от 3,6 kg/h  - МН2= 1,08/3,6=0,3 мас.%;  ЕН2=2,93/3,6=0,81ен.%. 

Пресметнатите резултати показват, че дори при производителност от 180 l/h  

(3 l/min), средният относителен дял на водородната добавка е под 1% по маса и 

енергия спрямо изразходвания бензин. Тази добавка не може да повлияе 

чувствително върху икономичността на двигател със среден разход на бензин 8 

l/100km. Констатираният ефект ще бъде максимален при ниски честота и 

натоварване и с увеличаването им влиянието пропорционално ще намалява.  

Резултатите от моделиране ефективността на работния процес със 

специализирана програма AVL Boost  представени на фиг.3  [5] , показват че за 

едноцилиндров двигател с работен обем 0,097 l при добавка на 2 l/min ННО газ и 

въздушно отношение α=1,0-1,1 е постигнато увеличение на индикаторния к.п.д. с 2-

3%. Отчитайки, че при този литров обем относителният дял на добавката е  
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съществен и трансформирайки пропорционално този резултат за двигател с литров 

обем 1,5 l при същата добавка и същата честота на въртене – ефектът става 

незначителен - 0,13-0,19%. Такова е влиянието и върху специфичния ефективен 

разход на гориво, чието изменение е критерий за ефект върху икономичността на 

двигателя. При това не е отчитана енергията за производство на ННО газа. 

                 

                               Фиг.3   Изменение на термичния К.П.Д. на бензинов двигател  

                           с работен обем 0,097 l при n=3000 min
-1

 и различно въздушно отношение 

                                                       с добавка на 2-6 l/min ННО газова смес [5] 

  

Анализът на представените на фиг.4а експериментални резултати [4] с 

променлива добавка на ННО газ, (получен от мощен стационарен източник) към 

бензино-въздушната смес на четиритактов карбураторен двигател с литров обем 1,4l  

показва, че при α=0,93 и минимално натоварване най-силен ефект върху 

изменението на средното индикаторно налягане  в размер на 6% е получен при 

разход 300 l/h. При средно натоварване (фиг.4б) същата добавка, но при обеднена 

смес α=1,2 осигурява нарастване на индикаторното налягане вече 9%.   

    

                                а                                                                           б  

                  Фиг.4 Изменение на средното индикаторно налягане за карбураторен двигател  

                            с работен обем  1,4l при добавка на ННО газ от независим източник [4] 

                                а) при 2,5 % натоварване,1600 min
-1

 и α=0,93; 

                                б) при 50% натоварване, 1600 min
-1

 и α=1,2. 

 

 Констатираната оптимална добавка на ННО газ от 300 l/h (5 l/min) при 

минимално натоварване е далеч под възможностите на електролизер със 

захранване от електрическата уредба на средно-статистически лек автомобил. 

Според същите характеристики  при добавка 2 l/min се получава увеличение на 

средното индикаторно налягане за двата режима съответно 2,5% и 3,5%. Анализът 

на характера на изменение на кривите на фиг.4 показва, че за постигане на 

оптимален ефект подаваното количество ННО газ трябва да нараства с увеличаване 

на натоварването, но разходи над 120 l/h са немислими за двигател с такъв работен 
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обем и съответстваща по характеристики електрическа уредба на автомобила. 

Всички резултати са получени при оптимален ъгъл на изпреварване на запалването, 

който намалява с увеличаване на газовата добавка. Това е още един проблем, който 

изисква намеса в системите за управление на двигателя за постигане оптималност 

на ефекта на добавката. 

 При тези изследвания липсват данни за разхода на бензин и не може да се 

оцени относителния масов и енергиен дял на добавката. Според изнесеното в 

статията при първият режим разход от 300 l/h съответства на обемен дял на 

водорода от 1,7%, а при втория режим този дял почти се запазва заради по-бедната 

горивовъздушна смес.  

 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

Направеният теоретичен анализ и допълващите го експериментални резултати 

показват че: 

- добавянето на ННО газ в количество 170 l/h за всеки килограм изразходван 

бензин (kg/h) осигурява: масов дял на водорода 1%; увеличение делът на внесената 

енергия с 2,73%; намаляване обема на постъпващия въздух с 1,45%; 

- за бензинов двигател с работен обем 1,5 l ефектът на тази водородна 

добавка върху икономичността е от порядъка на 2-3%; 

- положителното влияние е най-силно изразено при работни режими с 

минимални натоварвания и ниски честоти на въртене. С увеличаване консумацията 

на гориво влиянието пропорционално намалява; 

- като се има предвид, че всички коментирани ефекти са получени без 

отчитане разхода на енергия за получаване на ННО газова смес, рекламните 

твърдения, че с ННО генераторите може да се постигне икономия от порядъка на 10-

30% са несъстоятелни. 
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