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 Розрахунково-теоретичне дослідження 
впливу мікродомішок водню до 

штатного дизельного палива показало 

ефективність активування перебігу 
робочого процесу дизельного двигуна, 

внаслідок чого, майже до нуля, 

зменшуються викиди  монооксиду 

вуглецю та незгорівших вуглеводнів. 
 

Порівняльна розрахунково-теоретична 

оцінка рівня теплонапруженого стану 
поршня показала, що додавання 

мікродомішок водню до штатного 

палива не підвищує рівень 

термонапруженого стану поршня. 
 
  

 
 

 

 

Розроблено метод 
генерації водню на борту 

автомобіля з 

використанням 
малогабаритного бортового 

електролізера для 

поліпшення екологічних 

показників ДВЗ.  
Сформовано науково-

практичні рекомендації зі 

зниження рівня 
токсичності 

відпрацьованих газів 

дизельних двигунів 

шляхом додавання 
мікродомішок водню. 

 

 

м. Харків, 
Компанія  

X-Motors, - 

отримано довідку 
про можливе 

використання 

результатів 

науково-технічних 
розробок, які 

пройшли 

випробування під 
час 

експлуатаційного 

обслуговування 

двигунів легкових 
та вантажних 

автомобілів з 

метою поліпшення 
їх екологічних 

показників.  
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