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Sistem  compact  cu  hidrogen  pentru  uz  staționar  și  auto
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NCH0S  -  Numărul  piesei  N°  011217-1,2,3,4,5  „Rezervat  dreptul  la  remunerație  pentru  realizare”

Combustibilul  poate  fi  de  diverse  tipuri  și  în  cazul  nostru  benzină,  motorină  și  metan  (CH4).

pentru  aplicații  pentru  vehicule  staționare  și  cu  combustie  internă  atât  pe  prim

Combustia  chimică  este  o  redox  exotermă  în  care  un  compus  se  oxidează

Combustibilul  și  combustibilul  trebuie  să  fie  în  proporții  adecvate  pentru

Reacția  dintre  combustibil  și  comburent  nu  este  spontană,  ci  are  loc  de  către

NCH0S-Noul  sistem  compact  de  hidrogen  pentru  producerea  unui  amestec

reduce)  cu  eliberarea  de  energie  și  formarea  de  noi  compuși,  în  principal  anhidridă

demi  adecvat  cu  aditivi  prin  câmpuri  electromagnetice  variabile.

ardere  completă  și  o  creștere  a  puterii  specifice  și  deci  a  eficienței  datorită
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permite  obtinerea  unei  arderi  complete  si  o  crestere  a  puterii

Este  bine  cunoscut  faptul  că  arderea  este  o  reacție  chimică  care  are  loc  odată  cu  oxidarea

•  combustibil

•  declan ator
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hidrogen  atomic  (hidrină),  ioni  de  oxigen  și  OH  și  reducerea  emisiilor

prezente  în  aer),  cu  dezvoltarea  căldurii  și  radiațiilor  electromagnetice.  din  punctul  de  vedere

Oxidantul  este  oxigenul  prezent  în  aer.

în  timp  ce  altul  este  redus  (în  cazul  hidrocarburilor,  carbonul  se  oxidează,  oxigenul  este

are  loc  arderea,  delimitată  de  așa-numita  „gamă  de  inflamabilitate”.

Acest  document  descrie  funcționarea  dispozitivului

Uzina  se  reînnoiește  după  piață.

detonant  ob inut  din  descompunerea  electroliză-rezonan ă  a  apei

Dispozitivul  a  fost  dimensionat  pentru  a  fi  aplicat  pentru  a  obține  a

carbon  și  apă.  Elementele  esențiale  sunt  trei:

NCH0S  -  New  Compact  Hydrogen  System  este  un  dispozitiv  ecologic  care

nivelul  energetic  al  substanței  combustibile  care  se  degradează  prin  emiterea  de  atomi  de  carbon,

în  prezența  componentei  atomice  de  hidrogen  (hidrino),  oxigen  și  ionii  OH.

•  oxidant

specifice  i  deci  ale  eficien ei  gra ie  prezen ei  componentei

un  combustibil  printr-un  comburent  (care  este  în  general  reprezentat  de  oxigen

NCH0S

1.  SCOP

2.  PREFAȚĂ  PREFAȚĂ
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de  reacție.  În  arderea  metanului  (fără  impurități  și,  prin  urmare,  conține  numai

reacția  de  ardere  este  un  proces  complex,  constând  din  mai  multe  reacții  în  lanț

•  Terminare  Interacțiunea  speciilor  creează  dezactivarea  sau  anihilarea  speciei

acest  caz  se  numește  ardere  completă.  În  absența  oxigenului,  pe  de  altă  parte,  este  favorizată

hidrogen  și  altele  capabile  să  se  combine  cu  oxigenul  emițând  în  continuare  căldură  adecvată  de

lipsă  de  oxigen.

la  fel.

•  Start

Dacă  speciile  active  care  se  formează  cu  primele  faze  ale  reac iei  în  lan   sunt

activarea  necesară  pentru  ca  moleculele  reactante  să  inițieze  reacția.  După  aceea

se  întinde  pe  un  electron  de  valență  formând  radicali  liberi,  adică

RAPORTUL  TEHNIC

alte  aporturi  externe  de  energie.

•  Propagarea  speciilor  active  și  a  altor  specii  moleculare  interacționează  pentru  a  forma  noi  specii

lent  și  controlat;  dacă,  dimpotrivă,  formarea  radicalilor  este  mai  mare  decât

Produsele  de  ardere  depind  de  natura  combustibilului  și  de  condiții
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amestecarea  combustibilului  cu  comburent,  accelerând  arderea.  De  fapt,  cel

•  Ramificarea  speciilor  active  inițiale  se  ramifică  creând  altele  secundare.

carbon)  se  produce  doar  dioxid  de  carbon  dacă  există  exces  de  oxigen;  în

specii  active,  formând  specii  stabile.

producerea  de  monoxid  de  carbon  însoțită  de  fum,  negru  de  fum,  în  caz  de  puternic

mentine  nivelul  termic  datorita  caruia  apare  fisurarea  combustibilului

inca  nu  prea  cunoscut:

Declanșatorul,  reprezentat  de  scânteia/sau  realizarea  unei  anumite  valori,  este  energia

reacții  puternic  endoterme  (adică  absorb  căldură)

numeric  egale  cu  cele  dezactivate  în  faza  de  terminare  va  rezulta  arderea

energia  eliberată  de  reacția  în  sine  face  posibilă  autosusținerea,  fără  ea

Azotul  este  un  gaz  inert  și,  prin  urmare,  nu  reacționează  cu  niciun  element  sau  substanță

specie  activă.

recombinările  au  ca  rezultat  arderea  necontrolată:  o  explozie.

NCH0S

activ.

Pentru  a  accelera  arderea  se  poate  folosi  o  turbulență  care  crește

în  timpul  arderii.  Cu  toate  acestea,  în  anumite  condiții  (temperaturi  ridicate,  NCH0S  mare  -  Număr  
de  piesă  N  °  011217-1,2,3,4,5  „Dreptul  la  despăgubire  pentru  realizarea  rezervată”
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într-o  multitudine  de  picături  mici  care  dispar

compușii  care  conțin  cantități  semnificative  de  carbon  duc  la  o  flacără  groasă  de

în  care  arderea  este  posibilă  prin  injectarea  unei  anumite  cantită i  de

•  Amestecul  combustibil-combustie  este  rezultatul  unui  proces  complex  de

excesul  de  aer,  prezența  azotului  în  combustibil),  poate  reacționa  și  crea  NOX.  Cineva

N2(g)  +  O2(g)    2NO(g)

La  motoarele  endoterme  raportul  stoechiometric  corect  între  comburent  și  combustibil  este

În  motoarele  cu  aprindere  prin  comprimare  care  ard  un  combustibil  volatil  scăzut

C(g)  +  O2(g)    CO2(g)

•  motoare  cu  aprindere  comandată  (motor  pe  benzină,

RAPORTUL  TEHNIC

în  reac ii  i  în  special  de  către  intermediarii  prezen i  în  flacără  în  stări  excitate.  Pentru  

prin  degajarea  unei  scântei,  a  unui  amestec  carburat  anterior

fără  a  fi  preamestecat  cu  aer:

ini ial  ca  o  coloană  lichidă  compactă  i  ulterior  se  pulverizează
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albăstrui  datorită  tranzițiilor  hidrogenului  monoatomic,  în  timp  ce  arderea

•  motoare  cu  combustie  internă  cu  aprindere  prin  compresie  (motor  diesel)

reciproc  făcând  turnarea  să  ia  forma  unui  con.

combustibil  în  cilindrul  în  care  a  fost  introdus  anterior  aer.

interacțiunea  aer-spray  reglată  de  caracteristicile  spray-ului,  de  mișcări

culoare  galben-portocalie  datorita  speciei  C2.

Reacțiile  de  oxidare  ale  azotului  și  carbonului  sunt  după  cum  urmează:

NO(g)  +1/2  O2(g)    NO2(g)

fundamentale  pentru  exploatarea  completă  a  energiei  intrinseci  a  combustibilului  însuși:

un  spray  de  combustibil  este  injectat  direct  în  camera  de  ardere

Tipul  de  radiație  emisă  depinde,  de  asemenea,  puternic  de  speciile  chimice  implicate

motor  cu  scânteie,  motor  otto,  motor  cu  scânteie)  în  care  are  loc  arderea,

•  se  produce  combustibilul  injectat  cu  viteză  mare  în  camera  de  ardere

NCH0S

introdus  în  cilindru;

De  exemplu,  arderea  hidrogenului,  care  produce  apă,  prezintă  o  lumină  slabă

NCH0S  -  Numărul  piesei  N°  011217-1,2,3,4,5  „Rezervat  dreptul  la  remunerație  pentru  realizare”
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Motoarele  cu  ardere  internă  se  caracterizează  prin  câțiva  parametri  importanți

-

Descrierea  macroscopică  a  procesului  de  ardere  în  motoare

Cu  toate  acestea,  experimental,  vitezele  maxime  de  propagare  ale  frontului  de  flăcări  au  făcut-o

Deplasarea  totală  a  volumului  disponibilă  pentru  fluidele  de  lucru

secundar  și  intensitatea  turbulențelor  aerului  și  viteza  cu  care

-  Puterea  muncii  redată  în  unitatea  de  timp

•  Procesul  de  ardere  rezultat  este  predominant  difuziv  și  nu  depinde

implică  oxidarea  unei  mici  părți  din  amestecul  carburat  aproape  de  bujie,

Prin  urmare,  motoarele  diesel  funcționează  cu  exces  de  aer  și  reglarea  puterii  este

Arderea  în  motoarele  cu  aprindere  prin  comanda  nu  este  instantanee  (izocorică).

o  temperatură  egală  sau  mai  mare  decât  temperatura  de  autoaprindere  a  amestecului.

RAPORTUL  TEHNIC

depinde  de  viteza  frontului  de  flăcări,  care  pare  să  fie  funcțional

aspirat  de  motor  și  combustibilul  introdus  în  ciclu:  pentru  a  obține  reactivitatea  maximă  a

Avand  in  vedere,  asadar,  rapoartele  de  compresie  respective  pentru  functionare  ad

-  Raportul  de  compresie  între  volumele  maxime  și  minime,  legat  de  performanță

fenomene  divergente,  buna  amestecare  cu  aerul,  permit  randamente  mari.
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dependenta  de  presiunea  din  camera  de  ardere  si  de  turbulenta  din  interiorul  camerei.

dozare  stoechiometrică,  care  nu  este  posibilă  în  condiții  reale.

care  definesc  principalele  caracteristici:

ele  înregistrează  în  prezența  amestecurilor  bogate.

-  Viteza  de  rotație  a  turației  motorului,  rpm  sau  radiani  pe  secundă

combustibilul  lichid  se  evaporă.

endotermic  cu  aprindere  controlată  conform  modelului  de  propagare  a  flăcării

din  raportul  global  aer-combustibil  dar  din  cel  local.

când,  din  cauza  efectului  scânteii,  care  lovește  între  electrozii  bujiei,  se  ajunge  la

realizat  prin  variarea  debitului  de  combustibil.

prezis  de  ciclul  ideal  Otto.  Într-adevăr,  este  nevoie  de  ceva  timp  pentru  a  finaliza  asta

-  Presiunea  medie  efectivă ,  presiunea  echivalentă  cu  un  lucru  constant  asupra  deplasării

Doza  amestecului  aer-combustibil  este  egală  cu  raportul  de  masă  al  aerului

aprindere  prin  comprimare  și  aprindere  prin  comprimare,  care  nu  se  aprind

NCH0S

un  amestec  omogen,  echilibrul  chimic  al  unui  proces  de  oxidare  presupune  a

preponderent  a  temperaturii  amestecului  combustibil-aer;  atunci  există  și  unul

NCH0S  -  Numărul  piesei  N°  011217-1,2,3,4,5  „Rezervat  dreptul  la  remunerație  pentru  realizare”
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-  Randament
-  Consumul  de  combustibil

NCH0S

cantitatea  de  energie  chimică  transformată  în  energie  mecanică  
produsă  de  motor

NCH0S  -  Numărul  piesei  N°  011217-1,2,3,4,5  „Rezervat  dreptul  la  remunerație  pentru  realizare”
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Diagrama  pe  planul  Presiune /  Volum  -  Otto,  comparație  Diesel

Fazele  de  funcționare  ale  unui  MCI  în  patru  timpi  cu  aprindere  prin  comanda:

NCH0S

a)  aspiratie;  b)  compresie;  c)  ardere  i  dilatare;  d)  deversare

Diagrama  de  fază  a  unui  motor  cu  ardere  internă:
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NCH0S

În  sistemele  staționare,  cum  ar  fi  cazanele  alimentate  de  exemplu  cu  metan,  ardere

arderea  metanului,  reacția  stoichiometrică  de  ardere  este:
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Fazele  ciclului  diesel  dezvoltate  pe  coltul  arborelui  cotit

complet  cu  metan,  CH4,  produce  dioxid  de  carbon  și  apă,  în  timp  ce  în  absența

oxigenul  poate  avea  loc  numeroase  reacții  care  duc  la  diferiți  produse,  printre  care,

CH4  +  2O2    CO2  +  2H2O

2.1  PROCESUL  DE  ARDERIE

pe  lângă  monoxid  de  carbon  și,  de  asemenea,  metanol.  Dorind  să  analizeze  în  special  pe

RAPORTUL  TEHNIC

2.1.1  Sisteme  statice

NCH0S  -  Numărul  piesei  N°  011217-1,2,3,4,5  „Rezervat  dreptul  la  remunerație  pentru  realizare”
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reacția  de  ardere  devine:

Din  punct  de  vedere  stoichiometric,  sunt  necesare  9,52  volume  de  aer  pentru  1  volum  de  metan,  în

Deoarece  aerul  este  adesea  folosit  în  loc  de  oxigen  pur,  acest  lucru  trebuie  luat  în  considerare

RAPORTUL  TEHNIC

în  practică,  raportul  metan/aer  este  de  aproximativ  1:10.

în  sine  nu  ar  garanta  arderea  corectă  deoarece  în  timpul  arderii

De  fapt,  aerul  de  ardere  teoretic,  care  conține  exact  la  fel  de  mult  oxigen

NCH0S

prezența  azotului.  Aerul  este  format  teoretic  (în  volum)  din  21%  oxigen  e

condensează  apa,  așa  cum  se  întâmplă  în  cazanele  în  condensare).

Aceasta  deoarece  respectând  cantitățile  potrivite  există  riscul  de  a  avea  produse  nearse;  Aici  pentru  că

excesul  de  aer  la  minimul  necesar  și,  în  orice  caz,  este  de  obicei  zero  pentru  combustibili

În  arderea  metanului,  starea  de  oxidare  a  carbonului  se  schimbă  de  la  -4  la  +4,

în  timp  ce  pentru  oxigen  varia ia  este  de  la  0  (oxigen  molecular)  la  -2  (în  apă).

în  general  se  încearcă  întotdeauna  să  ardă  în  exces  de  aer  (sau  oxigen).

va  avea  1  mol  de  dioxid  de  carbon  și  2  moli  de  apă  în  stare  de  vapori  sau,  în  unele  cazuri,

CH4  +  2O2  +  7,5  2N2    CO2  +  2H2O  +  7,5  2N2

nu  tot  aerul  intră  în  contact  cu  suprafața  combustibilului.  În  timp  ce  aerul

În  practică,  nu  arde  niciodată  în  funcție  de  reacția  stoechiometrică.

lichid  (cel  din  urmă  caz  apare  dacă  se  utilizează  căldura  latentă  de  vaporizare

în  exces  absoarbe  o  parte  din  căldura  de  ardere,  de  obicei  încercăm  să  o  reducem
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aceasta  înseamnă  că  sunt  necesari  2  moli  de  oxigen  pentru  a  arde  1  mol  de  metan.  Ieșire  da

de  la  79%  din  azot;  aceasta  înseamnă  că  raportul  oxigen/azot  este  de  1:  3,76.  De  aceea

ceea  ce  este  necesar  pentru  a  arde  complet  o  anumită  cantitate  de  combustibil,

NCH0S  -  Numărul  piesei  N°  011217-1,2,3,4,5  „Rezervat  dreptul  la  remunerație  pentru  realizare”
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Graficul  reprezintă  evoluția  tipică  a  presiunii  în  funcție  de  unghiul  de

gazos,  în  care  amestecul  dintre  aer  și  combustibil  este  la  nivel  molecular.  Sistemul

exces  de  oxigen  la  temperaturi  ridicate,  atât  ca  combustibil  datorită  puterii  calorice
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Ciclu  de  fază  Diagrama  polară  Diesel  pe  unghiul  arborelui  cotit

configuratie  cunoscuta  sub  denumirea  de  „hidrino”,  ambele  in  comburent  asigurand  o  disponibilitate  suplimentara  a

NCH0S

În  cazul  industriei  auto,  să  luăm  de  exemplu  motorul  diesel  și  diagrama  de  mai  jos:

stoichiometrică  și  asupra  combustibilului  deoarece  introduce  hidrogen  atomic  în

2.1.2  Automobile

RAPORTUL  TEHNIC

NCSH  vă  permite  să  interveniți  datorită  producerii  amestecului  „tuneritor”  în  reacție
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3  în  a  treia  fază  (OD  =  ardere  controlată  sau  difuzivă):  are  loc  arderea,  reglată  prin  procese  de  difuzie,  a  
miezului  central  al  jetului  și  a  combustibilului  injectat  ulterior,  pe  măsură  ce  acesta  intră  în  camera  
de  ardere,  deci  cantitatea  de  căldură  degajată.  poate  fi  gradat  prin  controlul  injecției;

•  Combustibilul  injectat  cu  viteză  mare  în  camera  de  ardere  apare  inițial  ca  o  coloană  compactă  de  lichid  și  
ulterior  se  pulverizează  într-o  multitudine  de  picături  mici  care  se  îndepărtează  unele  de  altele  făcând  
jetul  să  ia  forma  unui  con.  Amestecul  combustibil-combustibil  este  rezultatul  unui  proces  complex  de  
interacțiune  aer-pulverizare  guvernat  de  caracteristicile  pulverizării,  de  mișcările  secundare  și  de  
intensitatea  turbulenței  aerului  și  de  viteza  cu  care  se  evaporă  combustibilul  lichid.

1

RAPORTUL  TEHNIC

•  Procesul  de  ardere  rezultat  este  în  principal  difuziv  și  nu  depinde  de  raportul  global  aer-combustibil,  ci  de  
cel  local.

NCH0S

primul  (AB  =  întârziere):  începe  în  momentul  în  care  combustibilul  începe  să  intre  în  camera  de  
ardere  și  se  termină  când  începe  faza  de  ardere;

liniuță-punct)  și  curba  de  eliberare  a  căldurii  (dQb /  dθ)  pentru  fiecare  colț  al  mânerului  (curba

•  Motoarele  cu  aprindere  prin  compresie  ard  un  combustibil  cu  o  volatilitate  scăzută.

punctat).  În  figură,  pot  fi  distinse  patru  etape  principale  ale  procesului

combustie:

Acest  lucru  forțează  injectarea  unui  spray  de  combustibil  direct  în  camera  de  ardere  fără  a  avea  
preamestec  cu  aerul,  așa  cum  se  întâmplă  la  motoarele  cu  aprindere  prin  comanda.

4  în  ultima  fază  (DE  =  finalizarea  arderii):  injecția  este  terminată,  dar  arderea  motorinei  injectată  
anterior  este  finalizată.

combustibil  (linie  continuă),  în  cilindrul  unui  motor  diesel  supraalimentat.  În  figură

2.2  REGLAREA  PUTERII

sunt  afișate  și  următoarele:  curba  fracției  de  masă  xb  (θ)  a  motorinei  ars  (curba
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manivelă,  în  absența  arderii  (linie  punctată)  și  cu  injecție  regulată  de

2  al  doilea  (BC  =  ardere  rapidă  sau  premixată):  se  caracterizează  printr-o  propagare  rapidă  a  arderii  la  
toată  sarcina  preamestecată  (aerul  de  combustibil)  formată  în  timpul  întârzierii  la  aprindere,  
determinând  o  creștere  puternică  a  presiunii  și  degajare  de  căldură;

NCH0S  -  Numărul  piesei  N°  011217-1,2,3,4,5  „Rezervat  dreptul  la  remunerație  pentru  realizare”
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•  Presiunea  medie  reală  depinde  direct  de  masa  de  combustibil  pe  ciclu

NCH0S

realizat  prin  variarea  debitului  de  combustibil.

-  presiune  mare  de  injectie;  -  
cantitatea  de  combustibil  adecvată  încărcăturii;  -  
cronometrare  (momente  corecte  de  pornire  și  sfârșit  de  
injecție);  -  uniformitatea  alimentării  între  diferiții  cilindri;  -  
caracteristici  ale  spray-ului  de  tipul  obținerii  unui  proces  de  ardere  regulat  (stoichiometric)  și  emisii  

poluante  scăzute  pe  toată  gama  de  funcționare  a  motorului;

•  Sistemul  de  alimentare  cu  combustibil  la  motoarele  Diesel  trebuie,  prin  urmare,  să  garanteze:

RAPORTUL  TEHNIC

•  Motoarele  diesel  funcționează  deci  cu  exces  de  aer  și  reglarea  puterii  este

-  sarcini  termice  maxime  la  viteze  mari  (aproape  de  puterea  maxima).

•  Având  în  vedere  că  cantitatea  de  combustibil  injectată  pe  ciclu  este  mică  și  că  regularitatea  procesului  
de  ardere  este  determinată  de  caracteristicile  spray-ului  de  combustibil,  sarcina  sistemului  de  injecție  
într-un  motor  cu  aprindere  prin  compresie  este  deosebit  de  complexă.

și  este  limitată  în  vârf  de:  -  limitări  
ale  emisiilor  poluante  la  turații  reduse  ale  motorului;

de

•  Pe  măsură  ce  combustibilul  injectat  în  camera  
de  ardere  crește,  Pme  crește  proporțional  
până  când  atinge  valori  limită  pentru:

NCH0S  -  Numărul  piesei  N°  011217-1,2,3,4,5  „Rezervat  dreptul  la  remunerație  pentru  realizare”

•  Variații  tipice  ale  raportului  aer-combustibil  în  
interiorul  camerei  de  ardere  în  funcție  de  
sarcină;

-  Poluare  -  Sarcini  
termice  -  Sarcini  
mecanice  -  Zgomot.
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Formarea  spray-ului  în  camera  de  ardere  este  principalul  element  care  caracterizează  emisiile,  zgomotul,  
performanța  și  durata  la  motoarele  diesel.

NCH0S
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forțele  relative  ale  jetului  de  gaz  și  căderii  de  gaz  și  tensiunii  superficiale.  Cea  mai  convingătoare  teorie
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presupune  că  atomizarea  este  legată  de  declanșarea  oscilațiilor  pe  suprafața  jetului

Când  amplitudinea  oscilațiilor  depășește  o  anumită  valoare  critică  din  jet,  acestea  se  separă

Procesul  de  atomizare  este  foarte  complex  și  este  reglat  de  interacțiunea  pulverizare-gaz  e

iesind  din  duza  care  sunt  amplificate  de  actiunea  fortelor  aerodinamice.
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în  principal  din  ac iunea  combinată  dintre  for ele  aerodinamice  care  apar  în  mi care

NCH0S
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clasificate  în  general  după  cum  urmează:

dar  care  va  fi  mărită  în  continuare  prin  aprinderea  arderii.

arde  cu  o  întârziere  mai  mare  decât  cea  introdusă  mai  târziu,  de  altfel

ligamente  și  picături  lichide  (atomizare  primară  sau  „ruptură”  primară).  Picăturile

de  for e  de  natură  diferită  care  provoacă  o  distribu ie  neuniformă  a  presiunii  asupra

încălzirea  (și  evaporarea  în  consecință)  a  combustibilului  conținut  în  fiecare

fluidul  înconjurător.

mică,  numită  ruptură  secundară.  Forțele  dominante  în  procesul  fizic  tocmai  descris

doar  injectat  combustibil  „rece”.

RAPORTUL  TEHNIC

2.3  ÎNTÂRZIERE  LA  PORNIRE

injecția  inițială  se  va  face  într-un  mediu  caracterizat  de  o  temperatură

injector,  care  va  începe  să  ardă  toate  împreună.

De-a  lungul  timpului,  au  fost  dezvoltate  mai  multe  sisteme  de  injecție  pentru  motoarele  diesel,

Doc  
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cilindrul  intră  în  contact  cu  aerul  comprimat  având  o  temperatură  deja  ridicată,

consecința  acestui  fapt  este  că  combustibilul  primelor  picături  injectate  va  începe  să

1  sistem  de  injecție  cu  o  pompă  pe  cilindru  care  furnizează  instantaneu  și  pentru  timpul  necesar  debitul  de  
combustibil  necesar  injectorului  corespunzător;  in  acest  caz  pompa  este  responsabila  de  presiunea  de  
injectie,  cantitatea  de  combustibil  injectata  si  sincronizare,  in  timp  ce  injectoarele,  cu  deschidere  automata,

a  „încetinerii”  mai  mari  în  transferul  de  căldură  din  cauza  temperaturii  mai  scăzute  a

formate  după  dezintegrarea  miezului  lichid  sunt  supuse  acțiunii  combinate

•  La  acest  tip  de  motor  arderea  are  loc  spontan,  în  urma

suprafata  lor.  Aceasta  duce  la  deformarea  picăturii  și  la  separarea  mai  multor  picături

picătură,  încălzire  cauzată  de  transferul  de  căldură  de  către  aerul  „fierbinte”  către

•  În  prima  parte  a  injectării,  există,  prin  urmare,  o  acumulare  de  picături  în  jurul  acesteia

acestea  sunt  inerția,  forța  aerodinamică,  vâscozitatea  și  tensiunea  superficială.

•  Este  evident  că  picăturile  de  combustibil  introduse  în  cilindru  în  fază

2.4  CLASIFICAREA  SISTEMELOR  DE  INJECȚIE

NCH0S

mai  mici  decât  cele  care  vor  fi  introduse  când  arderea  a  început  deja.  Acolo

•  În  faza  inițială  a  injecției,  primele  picături  de  combustibil  introduse  în

NCH0S  -  Numărul  piesei  N°  011217-1,2,3,4,5  „Rezervat  dreptul  la  remunerație  pentru  realizare”
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3  sistem  de  injecție  cu  acumulator  de  presiune  în  care  o  singură  pompă  de  alimentare  furnizează  continuu  
combustibil  sub  presiune  unui  acumulator  din  care  se  ramifică  legăturile  cu  injectoarele  cu  
deschidere  controlată;  acumulatorul  are  funcția  de  a  amortiza  oscilațiile  de  presiune,  injectoarele  
sunt  responsabile  pentru  cantitatea  de  combustibil  injectată,  momentul  și  caracteristicile  pulverizării  
iar  pompa  furnizează  doar  presiunea  de  injecție  adecvată;  În  această  clasă  pot  fi  incluse  și  sistemele  
cu  acumulare  de  joasă  presiune  și  sisteme  pompă-injector,  adică  în  care  o  mare  parte  din  presiunea  
de  injecție  se  obține  printr-un  element  de  pompare  plasat  în  corespondență  cu  injectorul  sau  prin  
acul  injectorului  propriu-zis;

NCH0S

2  sistem  de  injecție  cu  o  singură  pompă  și  distribuitor  în  care  o  singură  pompă  furnizează  combustibilul  
cu  presiune  și  debit  adecvate  la  toate  injectoarele  cu  deschidere  automată  și  un  distribuitor  deschide  
legătura  dintre  livrarea  pompei  și  injectorul  care  urmează  să  fie  deschis,  având  grijă  parțial  de  
sincronizarea;

RAPORTUL  TEHNIC

sunt  responsabili  pentru  caracteristicile  spray-ului;

2.4.1  POMPE  IN-LINE

4  sistem  de  injectie  cu  acumulator  si  distribuitor  a  carui  singura  diferenta  fata  de  precedenta  este  
prezenta  unui  distribuitor  in  aval  de  acumulator  care  deschide  legaturile  cu  diferitele  injectoare  cu  
deschidere  automata  instantaneu  si  pentru  timpul  dorit.  În  trecut,  motoarele  diesel  erau  toate  
echipate  cu  sisteme  de  injecție  mecanică  cu  o  pompă  în  linie  cu  un  număr  de  elemente  de  pompare  
alternative  cu  pistoane  rotative  egal  cu  numărul  de  cilindri.

NCH0S  -  Numărul  piesei  N°  011217-1,2,3,4,5  „Rezervat  dreptul  la  remunerație  pentru  realizare”
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2.4.3  INJECTOR  POMPĂ
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2.4.2  COMMON  RAIL
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•  Unele  HC  pot  fi  generate  în  partea  centrală  a  jetului  unde  lipsa  locală  de  oxigen  nu  permite  oxidarea  
totală  în  fazele  de  încărcare  maximă.  •  Pentru  motoarele  cu  diametru  mic,  o  parte  considerabilă  a  

amestecului  ajunge  pe  pereți  înainte  de  oxidarea  completă.  •  Partea  de  combustibil  rămasă  în  „bun”  
injector  poate  fi  aspirată  în  camera  de  ardere  după  ce  injectorul  este  închis,  acesta  fiind  evacuat  încă  

nears.

la  21%  O2  la  temperaturi  ridicate  se  disociază  i  formează  oxizi  de  azot.

2.5.1  HC

RAPORTUL  TEHNIC

•  Cinetica  chimică  este  legată  exponențial  de  temperatură  și  liniar  de  concentrația  speciei  ([N2]  și  [O2]),  
iar  teoretic  de  temperaturi  în  scădere

NCH0S

HC  pot  avea  diferite  motive  pentru  formarea  lor:

Produse  din  zona  B  
de  ardere  completă.

2.5.3  NOX

Produși  din  zona  C  
de  oxidare  completă  și  
NOx  la  sarcină  parțială.
Particule  la  sarcină  maximă  

Zona  D  produse  de  oxidare  
completă  și  particule.

NOx  derivă  din  disocierea  N2  și  O2:  •  combustibilii  nu  
conțin  azot,  dar  76%  din  N2  formează  oxidantul  combinat

Diagrama  spray-ului  de  combustibil  cu  zonele  sensibile  la  formarea  diverșilor  poluanți

2.5.2  CO.  •  
Nu  este  o  problemă  pentru  motoarele  diesel,  prezența  mare  a  conductoarelor  de  oxigen

la  oxidare  în  CO2.

Zona  de  ardere  
parțială  A ,  
hidrocarburi  nearse.

Doc  
490/17

•  Pot  fi  generate  în  partea  periferică  a  amestecului  unde  concentrația  de  combustibil  este  prea  scăzută  
pentru  a  duce  la  autoaprindere  și  propagarea  frontului  de  flăcări.  Poate  apărea  fisurarea  și  oxidarea  
parțială  a  combustibilului.

2.5  ANTRENAREA  POLUANȚI

NCH0S  -  Numărul  piesei  N°  011217-1,2,3,4,5  „Rezervat  dreptul  la  remunerație  pentru  realizare”
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•  Părțile  din  amestec  cele  mai  sensibile  la  formarea  NOX  sunt:

•  În  faza  difuzivă,  alimentată  de  gazele  reziduale  fierbinți  ale  fazei  preamestecate,  se  formează  cea  mai  mare  
parte  a  NOX;  în  această  fază  particulele  se  pot  oxida  dacă  durata  flăcării  difuzive  și  disponibilitatea  
oxigenului  o  permit;  formarea  particulelor  este  deci  rezultatul  unui  echilibru  dinamic  între  mecanismele  
de  formare  și  oxidare.  Formarea  particulelor  poate  fi  împărțită  în  trei  faze:

NCH0S

particulele  în  suspensie  și  tot  oxigenul  rechemat  este  consumat.

Majoritatea  oxizilor  de  azot  rămân  în  fluxul  de  gaz  chiar  și  la  temperaturi  scăzute.

RAPORTUL  TEHNIC

•  În  timpul  fazei  de  preamestec  partea  bogată  a  amestecului  arde,  generând  precursori  de

-  Părțile  centrale  ale  jetului  deoarece  se  ating  temperaturi  mai  mari,  dar  numai  dacă  suntem  la  
sarcini  parțiale.  De  fapt,  procentul  de  oxigen  este  foarte  influent  în  formarea  NOX,  și  numai  la  
sarcini  parțiale  generează  valori  mari  de  NOX.

ar  trebui  să  readucă  concentrațiile  la  echilibru.  Acest  lucru  nu  este  valabil  pentru  scăderi  rapide  de  
temperatură.  În  procesul  de  ardere  al  motorului  diesel,  atunci  când  supapele  de  evacuare  sunt  deschise  
și  gazele  sunt  expulzate,  are  loc  o  „îngheț”  a  speciei.

formarea  nucleelor  precursoare,  
creșterea  în  dimensiune  a  nucleelor  carbonice,  
acumularea  în  particule  cu  diametru  mai  mare.

2.5.4  DETALII

-  Primele  părți  ale  amestecului  deoarece  au  un  procent  mare  de  oxigen  și  suferă  supraîncălzirea  
ridicată  din  cauza  arderii  părții  centrale  a  jetului.

Distribuția  diametrelor  particulelor  este  de  obicei  bimodală;  cele  două  moduri  se  numesc  nucleare  și  
acumulare
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Cu  tehnologiile  actuale,  principalele  intervenții  nerezolvatoare  ale  problemelor  sunt:

•  Verifica i  încărcarea  aerului  în  cilindri;  geometria  conductelor  devine  fundamentală  pentru  accelerarea  
proceselor  de  ardere.

NCH0S

(common  rail).

•  Verificați  combustibilul  căutând:  sulf  scăzut,  volatilitate  mare,  aprindere  ușoară,  scăzut

sarcină  parțială.

RAPORTUL  TEHNIC

•  Verificați  modul  de  injectare,  timpul,  cantitatea  și  parțializarea  spray-ului

•  Răciți  aerul  admis;  la  scăderea  temperaturii  componentelor  amestecului  se  scad  emisiile  de  oxizi  de  azot.  
Intercooler.

•  Turbine  cu  geometrii  variabile  pentru  a  avea  raporturi  aer-combustibil  constante  chiar  si  in  faze

•  Verificați  timpul  de  injectare;  devine  esențial  să  se  găsească  echilibrul  între  eficiența  termică  (costurile  
combustibilului),  emisiile  de  NOX  și  particulele  de  particule.  (Întârzierea  injectării).

•  Adoptarea  recirculării  gazelor  de  eșapament  pentru  scăderea  concentrației  de  oxigen,  limitarea  cineticii  
de  reacție  și  deci  a  temperaturilor  din  camera  de  ardere  (EGR  -  Exhaust  Gas  Recirculation).  Reducerea  
NOX .

temperaturi  la  sfarsitul  distilarii,  aromatice  scazute.
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2.6  PRINCIPALE  INTERVENȚII  ACTUALE  PENTRU  A  CONȚINE  GLPRINCIPALELE  INTERVENȚII  ACTUALE  PENTRU  CONȚINEREA  POLUANȚI  GAZOȘI  POLUANȚI  GAZOȘI  POLUANȚI  GAZOOS
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-  schimbul  de  caldura  cu  peretii  conductei;

În  sectorul  auto,  detaliile  referitoare  la  câmpul  de  mișcare  a  aerului  din  interiorul  cilindrului

RAPORTUL  TEHNIC

NCH0S

ei  verifica:

Motoarele  cu  ardere  internă,  în  special  la  cele  Diesel,  câmpul  de  mișcare  din  cadrul

câmpul  de  mișcare  și  intervin  astfel  încât  să  favorizeze  performanța  motorului.

cilindrul  joacă  un  rol  vital.

În  sistemele  statice  reglarea  este  proporțională  cu  creșterea  debitului  de  combustibil  și  deci  a  puterii.

Numai  măsurarea  combustibilului  nu  este  suficientă  pentru  a  asigura  o  performanță  bună

-  concentratia  de  poluanti  in  evacuare.

Aceasta  înseamnă  că  devine  esențial  să  poți  prezice  caracteristicile

(cuplul  și  puterea)  motorului  sau  sistemele  statice  de  ardere,  cum  ar  fi  arzătoarele.  În

-  procesul  de  amestecare  aer-combustibil  atât  în  ceea  ce  privește  prepararea  încărcăturii  preamestecate,  cât  și  în  
ceea  ce  privește  evaporarea  și  arderea  picăturilor  care  ard  cu  flacără  difuză;

2.7  MIȘCAREA  AERULUI
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Reprezentări  în  mișcare  ale  aerului
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reduce  emisiile  nocive,  contribuie  la  exploatarea  deplină  a  combustibilului  e

amestec  care  favorizează  o  cantitate  de  hidrogaz  în  camera  de  ardere  la  nivel  atomic

seră)  legate  de  alimentarea  cu  combustibili  fosili  pentru  atenuare  pentru  a  elimina

RAPORTUL  TEHNIC

conținând  hidrine,  OH  și  O2  în  proporții  corecte.

prin  electroliza  apei  cu  aditivi  plasați  în  interiorul  unei  camere  etanșe  unde  se  află

Producerea  hidrogazului  (gaz  detonant)  se  bazează  pe  un  electrolizor  catalitic

NCH0S

NOX,  SOX,  HC,  CO2  și  rezolvă  atât  problemele  critice  de  mediu,  cât  și  cele  energetice.

Dispozitivul  este  total  inovator,  nu  există  altele  asemănătoare  până  în  prezent  și  este,  de  asemenea,  inventiv,

hidrogaz /  gaz  fulgerător  să  aibă  atât  un  proces  de  amestecare  aer-combustibil  în  termeni

vanadiu/crom  etc.)

căruia  i  se  aplică  o  tensiune  variabilă  DC/AC  de  către  dispozitivul  generator

întrucât  a  fost  conceput  pentru  a  rezolva  definitiv  problemele  de  ardere

legate  direct  și  indirect  de  reducerea/eliminarea  emisiilor  (gaz

stoichiometrice,  atât  pentru  a  obține  o  rezervă  de  oxigen  disponibilă  peste  600  °  C,  cât  și  a

O  soluție  la  problemele  evidențiate  mai  sus  la  arderea  combustibililor

asigura  un  surplus  de  energie.

Fotografie  farfurie

a  introdus  un  pachet  format  din  asamblarea  plăcilor  metalice  din  aliaj  special  izolat

Soluția  „H2O  New  Compact  Hydrogen  System”  se  bazează  pe  injectarea

fosilă  este  reprezentată  dispozitivul  NCH0S.

între  ele  în  formă  de  lob  (aliaj  Al  Co  Pa  Ni  Va  Ti  din  Cobalt,  Pt,  Paladiu,  Nichel  și
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Scopul  principal  al  acestui  dispozitiv  este  de  a  optimiza  arderea  și

rezonant  care  asigură  producerea  unui  flux  modulat  de  grupări  OH  sub  formă  gazoasă

NOU  SISTEM  COMPACT  DE  HIDROGEN  NOU  SISTEM  COMPACT  DE  HIDROGEN  3.  SOLUZIONE  NCH0SNEW  SISTEM  COMPACT  DE  HIDROGEN
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ele  completează  arderea  combustibilului  datorită  aerului  de  admisie  care  nu  mai  este  acolo

în  configura ia  naturală,  dar  îmbogă it  i  deci  astfel  încât  să  dea  un  exces  energetic  e

suprapuse  câmpurilor  electromagnetice  de  frecvență  variabilă  (kHz).

In  acest  fel  are  loc  rezonanta  si  se  produce  electroliza  apei  cu  bas

disponibilitate  calorică  pentru  ardere  (la  aproximativ  580  °  C),  pentru  a  evita  nearse,

consumul  extern  de  energie,  adică  temperatura  scăzută  (65  °  C-85  °  C)  împărțind  asta

producerea  de  CO,  CO2,  HC,  particule,  NOX  și  alți  poluanți.

eliberează  vapori  care  conțin  OH,  hidrogen,  hidrino,  oxigen  și  grupări  OH-H  oxihidrogen.

În  acest  fel,  combustibilul  este  complet  ars  și  își  dezvoltă  toată  energia  în  el

in  admisia  de  aer  a  complexului  de  arzatoare,  in  cazul  aplicarii  statice  pe  cazane  e

Se  introduce  acest  amestec,  care  conține  oxigen  liber,  grupe  OH  și  hidrogen

camera  de  ardere.

RAPORTUL  TEHNIC

cuptoarele  permit  sa  aiba  rezerva  de  oxigen,  grupe  OH/hidroxil  in  camera  de  ardere,

Figura  de  mai  jos  prezintă  reacțiile  din  interiorul  celulei  sub  aplicarea  câmpurilor  electromagnetice  la  
frecvențe  variabile.

NCH0S

hidruri  și  hidrogen  care  omogenizează  amestecul,  îmbunătățesc  raportul  stoichiometric,
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4.  PRINCIPIUL  FIZIC

eliberarea  ulterioară  a  excesului  de  energie,  se  bazează  pe  „teoria  Mills”  și  este  compusă

catalizator  (CIHT)  „pentru  a  produce  hidrogaz  prin  exploatarea  creării  de  atomi  de  „hidrină”  și  a

hidrini.  Celula  creează  practic  hidrogaz  din  apă  (H2O),  pe  măsură  ce  vin  reactanții
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Celula  a  conceput  celula  de  tranziție  hidrină/hidrogen  atomic  indusă  de

predeterminat,  și  de  un  electrolit  a  cărui  funcție  este  de  a  furniza  reactivii  pentru  formarea  de

NCH0S

4.1  Celula  de  tranziție  a  hidrinei  indusă  de  catalizator  (CIHT)

un  electrod  pozitiv  (catod)  și  un  electrod  negativ  (anod)  variind  la  intervale  de  timp

RAPORTUL  TEHNIC

În  aplicarea  la  motoarele  cu  ardere  internă  și  la  cele  bazate  pe  ciclul  Diesel,  amestecul/gazul,  așa  cum  este  produs  

mai  sus,  care  conține  oxigen  liber,  grupe  OH  și  hidrogen,  introdus  în  admisie.

generația  mai  veche  să  fie  recuperată  ca  și  cum  în  combinație  cu  acest  dispozitiv  reduc

Arderea  completă  reduce  emisiile,  crește  energia  produsă  și  permite  motoarelor

aerul  motorului,  permite  sa  aiba  rezerva  de  oxigen  in  camera  de  ardere,  grupe  OH/hidroxil,  hidruri  si  

hidrogen  care  omogenizeaza  amestecul  combustibil-combustibil,  imbunatatesc  raportul  stoechiometric,  completeaza  

arderea  combustibilului  datorita  aerului  de  admisie  care  nu  este  mai  mult  in  configurația  naturală,  dar  îmbogățită  și  

deci  astfel  încât  să  ofere  un  exces  de  energie,  rezervă  de  oxigen  și  disponibilitate  calorică  pentru  ardere,  pentru  a  

evita  producerea  nearse  de  CO,  CO2,  HC,  particule,  NOX  și  alți  poluanți.  În  acest  fel

NCH0S  -  Numărul  piesei  N°  011217-1,2,3,4,5  „Rezervat  dreptul  la  remunerație  pentru  realizare”

emisii  i  având.

combustibilul  este  complet  ars  și  își  dezvoltă  toată  energia  în  camera  de  ardere.
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Mecanismul  care  stă  la  baza  funcționării  celulei  bazat  pe  principiul  Mills  poate  fi

împărțit  în  mai  multe  faze  independente:
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electrozi.  Inversarea  polarității  limitează  ciclul  auto-susținut  și  divergent  al

reacție  în  care  H2O  este  transformat  în  hidrine,  OH,  H2  și  oxigen.

creat  prin  migrarea  electronilor  prin  circuitul  extern  și  un  transport  de  ioni

în  interiorul  electrolitului.  Când  furnizați  energie  electrică  celulei,  aceasta  produce

-  Curentul  electric  din  baterie  este  trecut  în  celulă  prin  inversare  ciclică

hidrogaz  rezultând  un  câștig  net  de  1L  de  H3O

anod  și  catod  astfel  încât  să  producă  hidrogen  și  oxigen  din  electroliză,  urme  de  vapori

Se  produce  0,5  l/min  de  hidrogaz  la  300  mbar  pentru  100  de  ore  de  funcționare  la  12-24-48  V

apos,  menținând  o  temperatură  de  65°C  max  85°C  pentru  a  favoriza  formarea

Frecventa  110  kHz  ÷  380  kHz  ÷  700  kHZ  curent  de  la  4  la  10  A.

hydrini /  OH,  amestec  fulgerător.  În  timpul  fazei  de  descărcare,  la  anod  se  formează  H2O  în  curs  de  dezvoltare

RAPORTUL  TEHNIC

+  OH-  aditiv  sub  rezonanță

(prin  oxidarea  OH  și  reacția  cu  H)  și,  ca  urmare  a  reacției  cu  apa

nascente  care  actioneaza  ca  un  catalizator,  hidruri.  Când  se  formează  hidruri,  apare

NCH0S

4.2  FUNCȚIONAREA  CELULEI

energie  eliberată  care  provoacă  diverse  reacții  electrochimice  spontane  la  ambele

+
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putere.  De  exemplu,  atunci  când  hidrogenul  gazos  și  oxigenul  dau  naștere  arderii

producând  apă  ca  produs  secundar,  entalpia  de  formare  a  acestuia  din  urmă  este  de  1,48  eV  pe

4.3  ENERGIA  PRODUSĂ  DE  O  SINGURĂ  REACȚIE

Reacția  hidrogenului  sau  hidrururilor  atomice  către  stări  de  energie  mai  scăzută  (adică  cu  n

atom  de  hidrogen;  invers,  când  un  atom  de  hidrogen  obișnuit  (n  =  1)  este  transformat  în  hidrină

fracțional)  (n  =  număr  cuantic  principal)  eliberează,  în  general,  o  energie  intermediară  între  aceasta

cu  cataliză,  eliberează  o  energie  netă  de  40,8  eV.

a  reacțiilor  chimice  tipice  și  cea  a  reacțiilor  nucleare,  atâta  timp  cât  viteza  reacțiilor  vine

4.4  DIVERSII  CATALIZITORI  POSIBILI  CARE  POT  FI  UTILIZATI

mult  mai  mare  decât  cea  dată  catalizatorului  și  este  mare  chiar  și  în  comparație  cu  cele  normale

menținută  în  mod  corespunzător  la  înălțime.  Energia  netă  eliberată  datorită  procesului  de  cataliză,  de  fapt,  este

RAPORTUL  TEHNIC

reacții  chimice.  Contribuția  netă  de  energie  furnizată  de  procesul  BlackLight  poate  fi  estimată

NCH0S

conservator  teoretic  considerând  o  singură  tranziție  la  o  stare  scăzută

electronice  cunoscute,  trebuie  să  fie  prezente  cu  hidrogen  atomic  pentru  a  cataliza  procesul

a  multiplilor  ceruti  de  teoria  lui  Mills.  Cu  toate  acestea,  alte  molecule  pot,  de  asemenea,  promova

K,  Li,  HCl,  NaH  și  H2O),  identificate  pe  baza  nivelurilor  lorSpecific  speciei  (He- , Sr+

a  doua  energie  de  ionizare  a  heliului  este  de  54,417  eV,  ceea  ce  este  echivalent  cu  2  27,2  eV,  unul

NCH0S  -  Numărul  piesei  N°  011217-1,2,3,4,5  „Rezervat  dreptul  la  remunerație  pentru  realizare”

Cu  + ,

formarea  hidrinei:  de  exemplu,  ionii  de  He  pot  servi  ca  catalizator  deoarece

,
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Modelul  atomic  H  conform  lui  Mills

catalizatori.

este  un  alt  element  chimic  decât  hidrogenul,  ele  servesc  ca  sursă  de  hidrogen  și  cum

NCH0S  -  Numărul  piesei  N°  011217-1,2,3,4,5  „Rezervat  dreptul  la  remunerație  pentru  realizare”

sursa  de  catalizatori.  În  cele  din  urmă,  hidrogenul  și  hidrurile  pot  acționa  ele  însele  ca

tranziția  hidrogenului  atomic  (H)  în  hidruri.  În  general,  de  exemplu,  compuși  de  tip  NH,  unde  N
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3  Sistem  de  control  și  generare  de  unde  electromagnetice,  reglarea  intensității  curentului,  
debitului,  deschiderii,  închiderii  supapelor,  traductorului  de  presiune,  inversarea  polarității  
ciclice  etc.  PWM  H2O

SCHEMĂ

RAPORTUL  TEHNIC

(Al  Co  Pa  Ni  Va  Ti  I)

1  baterie  la  care  conectați  dispozitivul  „Noul  sistem  compact  de  hidrogen”.
2  Dispozitiv  care  conține  lichid  cu  catalizator,  electrozi/plăci  superaliaj

Aplicația  constă  în  instalarea:

Doc  
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5.  Mod  container  pentru  celule  Tip  1  Mod  container  pentru  celule  Tip  1
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Compact  Hydrogen  System  ”pornește,  dar  începe  să  distribuie  hidrogaz  după  aproximativ  un  minut:

4  Debitmetru  mecanic

combustibil /  comburent  sau  contorizare  combustibil:  câmpul  de  mișcare  în  interiorul

traductorul  de  presiune  detectează  depresiunea  de  aspirație  (0,9  mbar)  și  activează  controlerul  care

cilindrul  este  complet  modificat  și  aservit  contorului  de  masă  de  aer  de  admisie,  garantând

5  Conducta  de  admisie  a  aerului  motorului

procesul  de  amestecare  aer  atomic  –  combustibil  cu  un  amestec  superfin  care

Doc  
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închide  circuitul  prin  trecerea  curentului  de  la  baterie/circuitul  de  alimentare  către  celulă

împreună  cu  trenurile  de  unde  electromagnetice  cu  frecvență  variabilă  (de  la  50  Hz  la  12500  kHz  până  la

omogenizeaza  si  uniformizeaza  procesul  de  ardere,  schimbul  de  caldura  cu  peretii  conductei  e

a  treia  armonică)  astfel  încât  să  inducă  și  vibrația  mecanică  a  electrozilor  și  cu  polaritate

prin  urmare  exploatează  la  maximum  energia  combustibilului  și  a  hidrogazului  prin  scăderea

ciclic  inversat.

concentrația  de  poluanți  în  evacuare.

RAPORTUL  TEHNIC

5.1  OPERARE  și  productivitate

Curentul  trece  de  la  .3A  cu  o  presiune  de  aspirare  de  0.9  mbar,  la  valoarea  maxima  de  6  A  cu

presiune  maximă  de  aspirație  de  0,78  mbar  și  număr  maxim  de  rotații  ale  motorului  (5000  g/m).

Bateria  este  conectată  la  celulă  prin  intermediul  PWM  H3P,  de  îndată  ce  motorul  este  pornit,  „New

NCH0S

Aparatul  emite  hidrogaz  care  modifică  amestecarea  la  nivel  atomic

Conectați  sub-cheia  +  și  reglați  trimmerul  r  „nivelul  bateriei”  astfel  încât  PWM-ul  să  fie  activat  și  
rotiți  încă  o  tură.

Dacă  nivelul  electrolitului  este  scăzut,  LED-ul  bicolor  va  deveni  roșu,  iar  afișajul  va  afișa  000  și  nu  
mai  produce.

NCH0S  -  Numărul  piesei  N°  011217-1,2,3,4,5  „Rezervat  dreptul  la  remunerație  pentru  realizare”

ACTIVAREA  PWM  (generator)

Versiunea  software  apare  pe  display  și  după  aproximativ  4  sec.  scrierea  dispare  si  va  aparea  
valoarea  curentului  furnizat.
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Riscul  de  poluare/contaminare  din  cauza  scurgerilor  în  timpul  realimentării  cu  motorină  este  redus  
cu  66%,  deoarece  în  soluția  „New  Compact  Hydrogen  System”  numărul  de  realimentări  este  redus  
la  aproximativ  unul  față  de  doi  pentru  motorină  la  aceeași  distanță.

De  fapt,  schimbarea  uleiului  de  motor  scade  de  la  150  de  ore  la  versiunea  diesel  la  750  de  ore,  
reducând  astfel  poluarea  cauzată  de  procesul  de  eliminare  sau  purificare  a  uleiului  contaminat.

Testele  experimentale  arată  că  arderea  îmbunătățită  reduce  emisiile:

-

•  Arderea  completă  a  prafului  fin  (cu  excepția  agregatelor)  •  
Reducerea  consumului  de  cel  puțin  20%.  •  Performanță  îmbunătățită  
a  motorului.  •  Durată  de  viață  crescută  a  motorului.

-

•  Mai  puțin  consum  și  îmbătrânire  a  uleiului  de  lubrifiere.  •  Reducerea  
zgomotului.

-  Reducerea  semnificativă  a  emisiilor.

Pe  lângă  cele  de  mai  sus,  alte  avantaje  care  se  obțin  cu  ajutorul  hidrogazului  sunt:

6.1  Avantaje

-  Reducerea  particulelor  toxice  (fum  de  motorină)  cu  75%.

RAPORTUL  TEHNIC

-  Durata  de  viață  a  motoarelor  crește  de  aproximativ  trei  ori  față  de  media  realizabilă  atunci  când  sunt  
alimentate  numai  cu  motorină.

-  Economii  substanțiale  la  costul  achiziționării  combustibilului.

-  Reducerea  costurilor  de  întreținere  pentru  motoare  și  unități  de  transmisie  mecanică.

NCH0S

-  Zgomotul  motorului  scade  considerabil  deoarece  „ciocănitul”  caracteristic  arderii  motorinei  este  înlocuit  
cu  o  ardere  mai  omogenă  și  mai  lungă.

6.  Reducerea  poluanților  Reducerea  poluanților
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