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ABSTRACT 

 

Kukumägi, P. Master thesis: „Fuel supply system for hydrogen piston engine“ – Tartu, 

Estonian University of Life Sciences. Bookbinding in two copies – 62 pages, 21 figures, 13 

tables, format A4. In Estonian. 

 

The aim of this master thesis is to provide an overview of supply systems of engines 

fuelled by hydrogen and provide an innovative solution to existing systems. 

  

The popularity of using alternative fuels in internal combustion engines is continuously 

increasing. Alternative fuels are bio-methanol, bioethanol, hydrogen etc. Unfortunately, it 

is impossible to use hydrogen in standard supply system, thus preventing the widespread 

use of hydrogen. 

 

The main result of this master thesis is a hydrogen cell designed to be used for hydrogen 

supply system test. Furthermore, a novel solution for the hydrogen supply system is 

provided that can be applied to spark ignited combustion engines. In addition, a novel 

design was proposed for hydrogen fuel supply system. The results from the hydrogen cell 

tests showed that the most effective ratio of distilled water and soda in the hydrogen cell is 

four percent. 

   

Keywords: Internal combustion engine, hydrogen fuel, hydrogen supply system, hydrogen 

supply device, hydrogen cell, spark ignition engine, ECU (electronic control unit), injector,  
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TÄHISED JA LÜHENDID 

ASS  – alumine surnud seis (ingl bottom dead center) 

CAD  – Raalprojekteerimine (ingl computer aided design) 

IAT  – sisselaskeõhu temperatuur (ingl intake air temperature) 

MPG  – mittepõlevad gaasid (ingl non volatile gas) 

PWM  – impulslaiusmodulatisoon (ingl pulse width modulation) 

SMR  – auru metaani ümbertöötlemine (ingl steam methane reforming) 

ÜSS  – ülemine surnud seis (ingl top dead center) 

bar  – rõhuühik baar (ingl bar) 

U  – vesinikuaku toitepinge V 

aq  – vesilahus (ingl  aqueous solution) 

g  – gaasiline olek (ingl gaseous) 

l  – vedelik (ingl liguid) 

Ba  – mootori teoreetiline õhukulu l/min; 

be  – vesiniku kogus teoreetilise õhukulus % 

Lv  – paukgaasi kogus l/min 

nm  – mootori pöörlemissagedus p/min 

Pv  – plaatide vaheline arv 

Tm  – mootori töömaht cm
3
 

tv  – paukgaasi mõõtmistulemus min 

Up  – vesinikuaku elektroodide vaheline pinge; 

Vt  – mõõtetopsi ruumala l 

Vt  – vesiniku teoreetiline kulu l/min 

λ  – kütusesegu liigõhutegur 
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SISSEJUHATUS  

Aina enam uuritakse erinevate alternatiivkütuste kasutamist sisepõlemismootorites. 

Alternatiivkütuste hulka loetakse bioetanooli, biometanooli kui ka vesinikku. Paraku pole 

vesinikku võimalik kasutada standardtoitesüsteemides, mis takistab vesiniku laialdast 

kasutamist. 

  

Esimene vesinikmootori leiutaja oli Reverend W. Cecil James aastal 1820. Kuna 

mootoribensiin oli oluliselt praktilisem ning ohutum, ei pööratud enam tähelepanu teistele 

kütustele. Alles 20-nda sajandi alguses hakati huvi tundma vesinikust, kui mootorikütusest. 

 

Vesiniku kasutamise eelised kütusena: 

1) vesinik on taastuv energia ja ei põhjusta kahjulike heitgaase; 

2) vesinik ei saasta loodust lekkimise korral; 

3) vesinikku on võimalik toota veest;  

4) kolm korda suurem kütteväärtus võrreldes autobensiini või diislikütusega; 

5) elektrolüüsi teel on vesinik toodetav lokaalselt, vähendades transpordikulusid; 

6) mootori põlemiskambri mitte tahmamine, mis hoiab mootori õli ning 

põlemiskambris asuvad detailid puhtana. 

 

Käesolev magistritöö koosneb kuuest peatükist. Esimeses peatükis on püstitatud eesmärk 

ning selle saavutamiseks vajalikud ülesanded. 

 

Teises peatükis on toodud ülevaade tänapäeval kasutatavatest sädesüütega mootoritest ning 

nende ehitusest. Samuti on peatükis lühidalt kirjeldatud segumoodustamise võimalustest 

ottomootoris. 

 

Kolmandas peatükis antakse ülevaade olemasolevatest võimalustest vesiniku 

valmistamiseks ning pakutakse välja kõige sobilikum viis sõiduautol tootmiseks. Samuti 

antakse ülevaade vesiniku kasutamisest mootori kütusena, kus tuuakse välja eelised ja 

puudused. Peatükis selguvad peamised nõuded vesinikkolbmootori toitesüsteemi 

projekteerimiseks. 
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Magistritöö neljandas peatükis on antud ülevaade patenteeritud vesiniktoitesüsteemidest 

sädesüütega kolbmootorile. Lisaks selguvad peamised erinevused mootoribensiini 

toitesüsteemide ning vesiniktoitesüsteemide vahel. 

 

Viies peatükk sisaldab vesinikaku projekteerimist ning katsetamist. Vesinikaku 

projekteerimiseks on läbi viidud uuring, mille käigus on leitud efektiivseima tootlikkusega 

vesinikaku konstruktsioon. Efektiivsuse määramiseks kasutati erinevate sooda ja 

destilleeritud vee kontsentraate. Katsetulemustest tuli välja, et kõige efektiivseim 

kontsentraat projekteeritud vesinikuakule on 4%. 

 

Magistritöö kuuendas peatükis on toodud eskiisprojekt uudsest vesinikkolbmootori 

toitesüsteemist. Eskiisprojekti alusel on valitud kõige sobivamad seadmed 

vesiniktoitesüsteemi tööks. 

 

Magistritöö tulemuseks on valmis ehitatud vesinikuaku, mida saab kasutada tulevasteks 

vesiniktoitesüsteemide katsetamisteks. Samuti on välja pakutud uudne toitesüsteemi 

lahendus vesiniku kasutamiseks mootori kütusena.  
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1.  TÖÖ EESMÄRK JA ÜLESANDED 

Käesoleva magistritöö eesmärgiks on anda ülevaade vesinikuga töötavate mootorite 

toitesüsteemidest ning pakkuda uudseid lahendusi olemasolevate süsteemide täiustamiseks. 

 

Eesmärgi saavutamiseks on püstitatud järgmised ülesanded: 

1. Anda ülevaade vesiniku kasutamisest sädesüütega kolbmootorites. 

2. Anda ülevaade vesiniku valmistamise meetoditest. 

3. Anda ülevaade olemasolevatest vesiniktoitesüsteemidest. 

4. Analüüsida olemasolevate lahenduste tehnilisi lahendusi ning pakkuda välja 

täiendusi nende lahenduste parendamiseks. 

5. Vesinikaku tööparameetrite uurimine: 

1) projekteeritakse ja ehitatakse vesinikuaku; 

2) kontrollitakse vesiniku eraldumist laborkatsega ning hinnatakse efektiivsust; 

3) hinnatakse vesinikuaku sobivust mootoril kasutamiseks; 

4) analüüsitakse katseandmeid. 

6. Pakutakse välja uudne vesiniktoitesüsteemi lahendus kolbmootorile. 

 

Käesoleva uurimistöö ülesannete läbimise tulemuseks on alalisvoolul töötav vesinikuaku 

ning välja pakutud uudne lahendus vesiniktoitesüsteemile. Valminud vesinikuakut on 

võimalik kasutada vesiniktoitesüsteemi edasi arendamiseks. Ühtlasi on 

vesiniktoitesüsteemi eesmärk kasutada võimlaikult efektiivselt vesinikku mootori 

kütusena. 
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2.  SÄDESÜÜTEGA KOLBMOOTORI EHITUS 

2.1.  Sädesüütega kolbmootor 

Kolbmootor ehk sisepõlemismootor on jõumasin, kus vastava termodünaamilise 

ringprotsessiga muudetakse kütuses leiduv keemiline energia mehhaaniliseks tööks. 

Kolbmootor on tänapäeval väga laialt levinud mootori tüüp, mida kasutatakse energia 

allikaks nii sõidukitel kui ka statsionaarsetel masinatel. Sädesüütega kolbmootorid 

jagunevad järgmiselt kahte suuremasse rühma, vastavalt õhukoguse või küttesegu 

uuendamise viisile mootori põlemiskambris [1]: 

1) neljataktilisteks; 

2) kahetaktilisteks. 

Neljataktilisteks nimetatakse mootoreid, kus termodünaamiline ringprotsess toimub nelja 

kolvi käiguga ehk kahe väntvõlli pöördega. Kahetaktilisteks nimetatakse mootoreid, kus 

termodünaamiline ringprotsess toimub hoopis kolvi kahe käiguga ehk väntvõlli ühe 

pöördega. Tänapäeval on enamlevinud neljataktilised mootorid, mis on suurema 

kasuteguriga ning võimsamad. Neljataktilise mootori peamised detailid on: mootoriblokk, 

silinder, väntvõll, keps, kolb, kolvisõrm, nukkvõll, sisselaskeklapp, väljalaskeklapp, 

süüteküünal ja toitesüsteem [1].  

2.2.  Karburaatormootor 

Küttesegu moodustamine karburaatormootorites toimub seadmega, mida nimetatakse 

karburaatoriks. Karburaatori ülesandeks on pihustada kütus udukujuliseks auruks ja segada 

see ühtlaselt õhuga. Nii saadud segu nimetatakse kütuseseguks. Kütusesegu koostist 

hinnatakse liigõhuteguriga λ. Kui λ on suurem kui üks, siis kütusesegu on vaene ehk lahja 

ning kui λ on väiksem kui üks, siis küttesegu on rikas. Sellist tüüpi lahendust tänapäeva 

autotööstuses enam ei kasutata [1]. Karburaatori põhimõtteskeem on esitatud joonisel 2.1. 

 
Joonis 2.1. Karburaatori põhimõtteskeem: 1 – ventuuri düüs; 2 – mootorikütuse kanal; 3 – 

õhukanal; 4 – ujuk; 5 – korpus [2] 
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2.3.  Sissepritsemootor 

Sissepritsemootorites toimub segu moodustamine kütusepihustiga. Kütusepihusti koosneb 

peamiselt elektromagnetklapist, mis avab pihusti otsaku. Kütuse koguse doseerimist 

muudetakse pihusti lahtioleku ajaga ehk pulsilaiusmodulatsiooniga. Peamised sissepritse 

süsteemid on otsesissepritse, hargsissepritse ning punktsissepritse. Otsesissepritse 

süsteemides toimub kütusesegu moodustamine mootori põlemiskambris. Harg- ja 

punktsissepritse süsteemides toimub kütusesegu moodustamine mootori 

sisselaskekollektoris. Kütuse rõhk otsepritsesüsteemides on kuni 200 bar-i ning harg- ja 

punktsissepritse süsteemides 1 kuni 4 bar-i. Olenevalt süsteemist, pihustab pihusti 1 kuni 4 

korda tsüklis [3]. Kütusepihusti põhimõtteline skeem on toodud joonisel 2.2. 

 

Joonis 2.2. Kütusepihusti põhimõtteskeem:  

1 – filter; 2 – elektromagnetklapp; 3 –armatuur; 4 – klapi nõel; 

5 – teflonist tihend; 6 – elektriühendus; 7 – pihusti otsak [4] 

 

 

2.4.  Sädesüütega kolbmootori kütused 

Sädesüütega kolbmootorites kasutatakse üldiselt nii vedel kui ka gaasikütuseid. 

Sädesüütega kolbmootorites kasutatavate kütuste valik on tänapäeval väga lai. Enim 

kasutatavateks kütusteks on bensiin, harilik maagaas, autogaas, biogaas, etanool ning 

metanool ja vähem kasutust leiavad vesinikkütus ja nitrometaan. Alternatiivkütuste hulka 

loetakse alkoholkütused, mis on valmistatud taastuvast toorainest: bioetanool ja 

biometanool samuti loetakse alternatiivkütusteks biogaasi ja vesinikku [5]. 

Käesolevas magistritöös arvestatakse mootori kütuseks vesinikku ning selle kasutamise 

võimalust sädesüütega kolbmootoris.   
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3.  VESINIK 

3.1.  Vesinikust üldiselt 

Vesinik on keemiline element mille sümboliks on H.  Vesinik on normaaltingimustel 

värvitu, kerge, kergsüttiv, lõhnatu kaheaatomiline gaas. Vesinik on kõrge kütteväärtusega 

ning puuduvad kahjulikud põlemisjäägid, samas on tal head elektrikeemilised omadused. 

Vesinik ise pole küll energia allikas, kuid see saab olla energiakandja. See, tähendab seda, 

et vesiniku tootmiseks on tarvis teisi energiaallikaid milleks võivad olla: fossiilkütused,  

tuuma-, päikese-, tuule-, biomassi-, vee-, maasoojus- ja olmejäätmete ressursid. Planeedil 

maa on vesinik leitav ainult seotuna teiste elementidega nagu näiteks vees on vesinik 

seotud hapnikuga. Fossiilsetes kütustes on vesinik seotud süsinikuga nagu näiteks naftas, 

naturaalses gaasis ja kivisöes [6]. Tabelis 3.1 on välja toodud vesiniku füüsikalised 

omadused. 

 

Tabel 3.1. Vesiniku füüsikalised omadused [6] 

Keemispunkt rõhul 

0,1Mpa 

Temperatuur °C -252,76 

Aurustumissoojus kJ/kg 442,8 

Kriitilise punkti 

parameetrid 

Temperatuur °C -239,97 

Rõhk MPa 1,313 

Tihedus kg/m
3
 0,0314·10

-3
 

Süttimispiirid õhus 
Alumise süttimispiiri mahu % 4,0 

Ülemise süttimispiiri mahu % 74,5 

Suhteline erikaal 

(õhu suhtes) 

(15 °C, 0,1Mpa) 

- 0,07 

Tihedus 

(15 °C, 0,1Mpa) 
kg/m

3
 0,0852 

Gaasilises olekus 

Erisoojus kJ/(kg·K) 14,242 

Soojusjuhtivus W/(m·K) 0,1606 (0 °C) 

Lahustuvus vees (rõhul 0,1 MPa) m
3
/kg 18,2·10

-6
(20 °C) 
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3.2.  Vesiniku tootmise tehnoloogiad 

Vesiniku tootmise tehnoloogiad on erinevad nii metoodikas, kui ka keerukuses. Kuna 

vesinikku ei leidu looduslikult, tuleb selle eraldamiseks kasutada erinevaid tehnoloogiad. 

Järgnev peatükk annab ülevaate vesiniku valmistamiste tehnoloogiatest.  

3.2.1.  Elektrolüüsimine 

Elektrolüüs on protsess, mille käigus kasutatakse välist energiaallikat. Seda, nimetatakse 

ka meetodiks, kus eraldatakse keemiliselt ühendatud elemendid või ühendid, lastes neist 

läbi elektrivoolu. Valmistades veest vesinikku, eraldatakse vesi vesinikuks ja hapnikuks 

mida nimetatakse ka paukgaasiks. Energiakulu suurus oleneb sellest, kui tugev on 

keemilise elemendi koostis. Vee elektrolüüsimisel on efektiivsus erinev. Efektiivsus näitab 

kulutatud energia ning saadud vesinikus oleva energia suhet. Elektrolüüsimisel osa 

energiat kulutatakse soojuseks mis omakorda halvendab efektiivsust. Kirjanduse andmetel 

jääb elektrolüüsimise efektiivsus 50% kuni 70% vahele. Teoreetiliselt on maksimaalne 

efektiivsus 80% kuni 94%, kus kasutatakse ära mõlemad vee elektrolüüsi teel saadud 

elemendid, milleks on vesinik ja hapnik. Muidugi pole eelnevas efektiivsuses arvestatud 

elektrienergia tootmisest tulenevat kadu. Umbes 4% maailma vesinikust on toodetud 

elektrolüüsi teel, ning tarbitakse kohapeal. Vesiniku tootmise protsess elektrolüüsi teel 

näeb välja selline, kus paigutatakse vette kaks elektroodi, üks neist on katood, mis 

ühendatakse negatiivse poolusega ja teine anood, mis ühendatakse omakorda positiivse 

poolusega. Vee molekulid katoodi ümber vabastab prootonid mille käigus tekib katoodi 

ümber vesinik. Katoodil tekkiv keemiline reaktsioon on toodud valemis 3.3. Keemilisest 

reaktsioonist, mis on toodud valemis 3.2, on näha anoodil tekkivaid elemente: hapnik, vesi 

ning kaks vaba negatiivse laenguga elektroni, mis tekivad elektrolüüdi sisse roostena. 

Alalisvooluga vee elektrolüüsimise keemiline reaktsioon  on toodud valemis 3.1. Vee 

elektrolüüsimise tõttu tekib kaks kolmandikku vesinikku ning üks kolmandik hapnikku [7, 

8, 9].  

   ( )                ⇒   ( )  
 

 
  ( ) (3.1) 

    (  ) ⇒
 

 
  ( )     ( )    

  (3.2) 

    ( )    
 ⇒  ( )     

 (  ) (3.3) 
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3.2.2.  Auru ja metaani töötlemine 

Auru ümbertöötlemine naturaalgaasist või nimetatud kui auru- metaani ümbertöötlemine 

(SMR), on üks populaarsemaid meetodeid vesiniku tootmiseks. See on ka kõige odavam 

meetod vesiniku tootmiseks. Maailmas toodetakse 75% vesinikku SMR teel. SMR on 

kolmefaasiline protseduur vesiniku tootmiseks, kus esmalt muudetakse metaan kõrge 

temperatuuri ja rõhu all sünteetiliseks gaasiks, mille koostises on vesinik ja süsinikoksiid. 

Suure temperatuuri juures läbib see katalüsaatorit, mis on kaetud omakorda nikliga. Aur 

reageerib metaaniga ja saadakse süsinikoksiid ning vesinik. Keemiline reaktsioon auru ja 

metaani reageerimise kohta on toodud valemis 3.4 [10].  

       →        (3.4) 

3.2.3.  Biomassist vesiniku valmistamine 

Biomassi saab kasutada kahel erineval viisil vesiniku tootmiseks. Üheks viisiks on otsene 

gaasi valmistamine ning teiseks on pürolüüsimine mille käigus valmistatakse bioõli mida 

töödeldakse ümber vesinikuks. Biomassiks on tavaliselt põllukultuuride või mingite teiste 

agrikultuuride jäägid, sealhulgas lehtpuud, okaspuud ja teised taimsed liigid. Protsessis 

vajaminevaks auruks saab kasutada nii olmejäätmeid kui ka reovett [11]. 

  

Pürolüüsimise käigus biomass kuumutatakse ilma hapnikuta või kasutatakse ainult ühte 

kolmandikku hapnikku efektiivseks põlemiseks. Seejärel muutub biomass sünteetiliseks 

gaasiks mille koostises on süsinikoksiidi ja vesinikku. Vastavalt õhu kogusele toimub 

sünteetilise gaasi pürolüüsimine või gaasistumine [11].  

 

Otsese biomassi gaasistumise protsess kujutab endast kolme faasi. Esimeses faasis biomass 

kuumutatakse kuuma auruga spetsiaalses reaktoris, kus tekib sünteetilise gaasi segu mille 

koostises on süsivesinikku, vesinikku, vingugaasi, süsinikdioksiidi, tõrva ja vee auru. 

Reaktsioonist tekkinud süsi ja tuhk jäetakse reaktorisse. Järgmisena osa sütt gaasistatakse 

kasutades reaktsiooniks hapniku, auru ja vesinikku. Viimases etapis toimub nihke 

reaktsioon mille käigus tekib süsihappegaas ja vesinik. Biomassi gaasistumise keemilised 

reaktsioonid on toodud valemis 3.5 ja 3.6 [11]. 

           ↔       (3.5) 

      ↔        (3.6) 
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3.2.4.  Fotoelektrolüüs 

Fotoelektrolüüs on valgusenergia konverteerimine elektrienergiaks mida kasutatakse vee 

molekulide lõhestamiseks. Tänapäeval uuritakse sellist lahendust palju ning see on andnud 

häid tulemusi. Fotoelektrolüüs toimub fotokeemilises akus, kus valgust kasutatakse 

elektrolüüsimiseks. Selline meetod ühendab päikeseenergia kogumise ja vee 

elektrolüüsimise ühte ainsasse fotoelektroodi. Sellist laadi viis kõrvaldab vajaduse 

eraldatud energia allikale ja elektrolüüsile, mis omakorda vähendab hinda ja suurendab 

efektiivsust. Fotoelektrolüüs kasutab fotoelektrikeemilist valguse kogumise süsteemi, et 

elektrolüüsida vett. Kui suunata pooljuht fotoelektrood päikese valguse poole  hakkab vees 

toimuma elektrolüüs, mille tagajärjel lõhestatakse vesi hapnikuks ja vesinikuks. 

Fotoelektrikeemiliseks vee lagundamiseks peavad olema täidetud mõned tingimused. 

Pooljuht materjali energia diapasoon peab olema suurem kui vee ja hapniku 

elektrolüüsimiseks vajalik. Pooljuhi süsteem peab olema stabiilne fotoelektrolüüsi 

tingimustes ning pooljuhi laengu ülekanne peab olema piisavalt kiire, et tagada 

oksüdeerumine ning samas vähendama energia kulu, ilma ülepinget tekitamata [12].   

3.2.5.  Kivisöe töötlemine 

Kivisöe töötlemisel on kolm peamist töötlemise faasi. Esmalt kuumutatakse kivisütt 

temperatuuriga 1330°C, et tekiks sünteetiline gaas. Seejärel toimub katalüütiline 

konversioon ning viimaseks etapiks on vesiniku puhastamine teistest ainetest. Sellist laadi 

tootmine kus toodetakse vesinikku ja elektrienergiat on paljutõotav [13]. 

 

Esimeses etapis kivisüsi lõhestatakse keemiliselt kõrge temperatuuri juures, mille järel 

lisatakse suure rõhu all veeaur, mis tekitab sünteetilise gaasi, mille keemiline reaktsioon on 

toodud valemis 3.7 [13]. 

            ↔               (3.7) 

 

Järgnevas etapis suunatakse sünteetiline gaas läbi konversioon reaktori, mille käigus 

muudetakse vingugaas süsinikdioksiidiks, mis on näidatud valemis 3.8 [13]. 

      ↔        (3.8) 
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Viimases etapis vesinik puhastatakse sünteetilisest gaasist adsorptsiooni seadmes. 

Ülejäänud jäätmed sünteetilisest gaasist põletatakse, et toota elektrit [13]. 

3.2.6.  Bioloogiline vesiniku tootmine 

Vesinikku saab toota päikeseenergiaga biomassist, kasutades selleks fotosünteesi. Sellist 

laadi tootmisviis on samalaadne nagu anaeroobsete ja fotosünteesivate mikroorganismide 

vesiniku tootmine, kasutades selleks süsivesiku rikast ja mitte mürgist töötlemata materjali. 

Anaeroobsetes tingimustes, toodetakse vesinikku kõrvalsaadusena, mille käigus 

orgaanilised jäätmed muudetakse orgaanilisteks hapeteks, mida kasutatakse hiljem metaani 

tootmiseks [13].  

 

3.2.7.  Termokeemiline tootmine 

Päikese energia kontsentreeritakse peeglite ja spetsiaalsete läätsede abil temperatuurini mis 

on ligi lähedane 2000°C. Sellist temperatuuri saab kasutada keemiliseks reaktsiooniks kus 

kasutatakse tsinki ja vett, et toota vesinikku. Kuna kemikaalid on taaskasutatavad, siis 

ainsaks kuluks on vesi ning saadusteks on vesinik ja hapnik. Kui kombineerida selline 

tehnoloogia päikese- või tuumaenergia kütteallikaga, saab sellest väga efektiivne vesiniku 

tootmise viis. Termokeemilise tootmise peamiseks probleemiks on see, et protsess nõuab 

äärmuslikke tegevuskeskkondi efektiivseks vesiniku tootmiseks ning peamine takistus on 

teha see protsess tehniliselt ja majanduslikult teostavaks. Keemilised reaktsioonid 

termokeemilise vesiniku tootmise kohta on toodud valemites 3.9 ja 3.10 [14]. 

           →        (3.9) 

        →          (3.10) 

 

3.3.  Analüüs vesiniku tootmistest 

Vesiniktoitesüsteemi projekteerimiseks tuleb analüüsida eelnevalt nimetatud vesiniku 

tootmise võimalusi ning tuua välja eelised ning puudused. Samuti viiakse läbi erinevate 

lahenduste võrdlus ja määratakse kõige sobilikum tootmise viis sõiduautol. 

 

Kõige efektiivseim ning samas kõige kasutatavam meetod vesiniku tootmiseks on auru ja 

metaani töötlemine. Kuna metaan ja aur on vaja muuta sünteetiliseks gaasiks, ning seejärel 
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puhastada katalüsaatoris on selleks vaja kõrget temperatuuri ning rõhku mida on keerukas 

ning energiakulukas paigutada sõiduauto mootori ruumi. Samas on kõrge rõhk ning 

temperatuur  eluohtlik, kui peaks juhtuma avarii või seadme riknemine. Võrreldes auru 

metaani töötlemise seadmeid tänapäevaste  sõiduautodega on suuruse vahe mitmekordne. 

Samuti tekib auru metaani ümbertöötlemisel süsinikoksiidi, mis saastab keskkonda. 

 

Järgnevalt kasutatavaim meetod vesiniku valmistamiseks on kivisöe töötlemine, kus 

toimub kivisöe kuumutamine, mille tagajärjel tekib sünteetiline gaas. Seejärel toimub 

sünteetilise gaasi katalüütiline konversioon ning puhastamine. Suurimateks probleemideks 

sõiduautol kasutamiseks on kõrge temperatuur ning seadme suurus, mis on mitmekordne. 

Samuti tekib kivisöe töötlemisel jääk jäätmeid, mida on keerukas ladustada sõiduautosse. 

 

Biomassist vesiniku valmistamisel kasutatakse tavaliselt põllukultuure ning vajaminevaks 

auruks reovett või olmejäätmeid. Kuna biomassi kuumutatakse, on vaja kütteallikat, mis 

viib saadud vesiniku efektiivsust madalamale. Võrreldes eelnevate lahendustega saab 

toormaterjalina kasutada taastuvaid energia allikaid. Kuna reaktoris toimub põlemine, tekib 

töötlemisel süsinikdioksiidi, mis saastab keskkonda. Biomassist vesiniku valmistamisel 

sõiduautol on suureks miinuseks seadmete suurus. 

 

Termokeemiline vesiniku tootmine on kõige keskkonna sõbralikum tootmine, kus 

kasutatakse vee lõhestamiseks päikese energiat ning tsinkoksiidi. Ainsaks kuluks on vesi 

ning materjalid mida kasutatakse on taaskasutatavad. Ainsaks miinuseks on tootmise 

asukoht mis peab olema võimalikult päikeseküllane.  

 

Eelnevalt nimetatud neli varianti sobivad vesiniku masstootmiseks, kus seadmed on suured 

ning tootlikus suur. Samuti pole välja arenenud vesiniku infrastruktuur ning vesiniku 

tankimine on kulukas ja aegavõttev.   

 

Fotoelektrolüüsi ja bioloogilise vesiniku valmistamiseks kasutatakse päikeseenergiat. 

Sellist laadi süsteemi saab kasutada ainult, siis kui autoga sõidetakse päevasel ajal ning 

päiksepaistelise ilmaga. Samuti on sellist laadi lahendus veel väljaarendamisel. 
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Analüüsides eelnevaid varjate on kõige sobilikum vesiniku tootmise viis elektrolüüs, kuna 

protsessiks vajalik alalisvool on sõiduautol olemas. Samuti ei toodeta vesiniku tootmise 

ajal keskkonda kahjustavaid gaase. 

3.4.  Vesinik mootori kütusena 

Esimene vesinikmootori leiutaja oli Reverend W. Cecil James 1820.a. Tema mootor töötas 

sama laadselt nagu auru mootor, kus ta kasutas vesinikku kolvi liigutamiseks. Selle 

mootori maksimaalsed pöörded olid kuuskümmend pööret minutis, kuid plahvatus 

põlemiskambris tegi märkimisväärset häält. Nelikümmend aastat hiljem oli juba leiutatud 

mitut tüüpi gaasimootoreid, mida ei võetud reaalselt kasutusse. Koos mootoribensiini 

avastamisega ning karburaatori leiutamisega aastal 1893 tehti suur läbimurre 

masinaehituses. Kuna mootoribensiin oli oluliselt praktilisem ning ohutum, ei pööratud 

enam tähelepanu teistele kütustele. Alles 20-nda sajandi alguses hakati huvi tundma 

vesinikust [15]. Vesiniku keemilised ja füüsikalised omadused võrreldes tänapäevaste 

kütustega on välja toodud tabelis 3.2. 

 

Tabel 3.2. Diislikütuse, autobensiini ja vesiniku näitajate võrdlustabel [16] 

Omadused Diislikütus Autobensiin Vesinik 

1 2 3 4 

Alumine 

kütteväärtus 

(mJ/kg) 

42,5 44,5 119,9 

Ülemine 

kütteväärtus 

(mJ/kg) 

44,8 47,3 141,6 

Süttimistemperatuur 

(°C) 
256 260-460 585 

Minimaalne 

süttimisenergia 

(mJ) 

– 0,24 0,02 

Tuleohtlikkuse 

piirid (%vol) 
0,7-5 1,4-7,6 4-75 
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Tabel 3.1. järg 

1 2 3 4 

Leegi 

temperatuur (°C) 
2327 2307 2207 

Stöhhiomeetriline 

suhe 
14,5 14,6 34,3 

Tihedus (kg/m
3
) 

16 °C juures 
833-881 721-785 0,0838 

Tsetaaniindeks 44-55 13-17 – 

Oktaanarv 

(MON) 
– 92-98 130 

 

Tabelist 3.2 on näha, et vesiniku suureks eeliseks on võrreldes autobensiiniga ja 

diislikütusega kütteväärtus, mis erineb kolm korda. Samuti on vesiniku süttimispiiride 

diapasoon suur. Kuna vesinikul on oktaanarv kõrgem, kui mootoribensiinil on võimalik 

tõsta mootori surveastet. Alljärgnevalt on välja toodud peamised puudused ning eelised 

kasutades kolbmootori kütusena vesinikku. 

Vesiniku puudusteks sädesüütega mootorites on: 

1. Süüte hetke muutmine – kuna vesinik süttib võrreldes bensiiniga kiiremini peab 

süüte hetke viima võimalikult mootori ülemisse surnud seisu (ÜSS). Süüte 

muutmata jätmise tõttu hakkavad toimuma tagasilöögid, mis halvendavad mootori 

tööd. 

2. Raisatud sädeme (ingl wasted spark) kasutamine – enamus sädesüütega mootorid 

kasutavad raisatud sädet. Süüte hetke muutmise tõttu võib vesinik sisselaske takti 

ajal plahvatada, mis võib omakorda süüdata sisselaskekollektoris oleva vesiniku. 

Selleks, et saada kasutada raisatud sädet tuleb muuta gaasijaotuse faase. 

3. Põlemiskambris asuvate detailide korrodeerumine – kuna peale vesiniku põlemist 

tekib vesi, siis see kahjustab põlemiskambris asuvaid metallist detaile. 

4. Keerukas säilitamine mahutis – kuna vesiniku molekul on väike, tungib see läbi 

igasuguse materjali. 
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Vesiniku  kasutamise eelisteks mootorikütusena sädesüütega kolbmootorites on: 

1. Väljuvate heitgaasid puhtus – peale vesiniku põlemist põlemiskambris jääb järele 

ainult puhas vesi. 

2. Kolm korda suurem kütteväärtus – võrreldes bensiiniga või diisliga on vesinikul 

ülemine kütteväärtus kolm korda suurem. 

3. Põlemiskambri puhtus – vesinik ei tekita põlemiskambrisse tahma võrreldes 

fossiilsete kütustega. 

4. Suure diapasooniga süttimispiirid – vesiniku süttimispiirid on 4 – 75% võrreldes 

mootoribensiiniga millel on 1,4 – 7,6%. 
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4.  VESINIKTOITESÜSTEEMID SÄDESÜÜTEGA KOLBMOOTORILE 

4.1.  Ülevaade patentidest 

Olemasolevate lahenduste teadasaamiseks on läbi viidud patendiuuring, millest selgub 

olemasolevate seadmete lahendused ning uudsus. Uuenduste suurus ehk innovatsioon on 

tavapärastes mõistetes uute toodete, tootmisviiside või olemasolevate teadmiste 

rakendamist majandusse, mille eesmärgiks on saavutada konkurendieelis [17]. 

 

Sobiliku vesiniktoitesüsteemi projekteerimiseks, arvestades seadme asukohta 

(mootoriruum)  ning iseärasusi ja vajadust korrektseks töötamiseks, sai loodud 

alljärgnevad kriteeriumid: 

1) vesinikuaku peab olema võimalikult lihtsa konstruktsiooniga; 

2) vesiniktoitesüsteem peab olema tuleohutu ning tagama paukgaasi puhtuse; 

3) gabariitmõõtmed peavad võimaldama selle mugavat asetust mootori ruumis; 

4) elektroodid peavad olema võimalikult odavad ning samas vastupidavad suutmaks 

elektrolüüsida; 

5) peab tootma paukgaasi piisavalt, et käivitada sädesüütega kolbmootor; 

6) ehituslikult peab vesinikuaku suutma ise tsirkuleerida elektrolüüti; 

7) vesinikuaku plaatidevaheline pinge peab olema suurem kui 1,23V ning mitte 

ületades 3V [7]. 

 

Lähtudes eelnevatest kriteeriumitest vaadeldakse patente, kus vesiniktoitesüsteem on 

võimalikult lihtsa konstruktsiooniga ning efektiivne. Samuti peab seade olema suutlik 

tootma piisavalt paukgaasi, et käivitada mootor, ning olema seejuures inimesele ohutu. 

4.1.1.  Patendiuuringu metoodika 

Töö metoodika seisnes erinevate patentide otsimises ning analüüsimises, mille käigus 

uuriti erinevate lahenduste negatiivseid ja positiivseid külgi. Uurimist teostati teadus 

andmebaasides „Scopus“ [36] ning „Thomson reuters“ [37]. Samuti uuriti erinevaid 

teemakohaseid foorumeid ning videomaterjale. Otsingu mootoriteks kasutati 

rahvusvahelist patendiportaali „espacenet.com“ [18] ning interneti lehekülge Google patent 

[19]. 
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Otsingumootori jaoks sai välja kirjutatud märksõnad mille abil püüdsin seostada 

konkreetset teemat. Alljärgnevalt on välja toodud otsingumootori inglisekeelsed 

võtmesõnad tõlkega: 

 

„hydrogen cell“ – vesinikaku 

„hydrogen supply system“ – vesinik toitesüsteem 

„hydrogen fuel supply system for piston engine“ – vesinik toitesüsteem kolbmootorile 

„hydrogen fuel supply system for combustion engine“ – vesinik toitesüsteem 

sisepõlemismootorile 

„hho cell“ – paukgaasi aku 

„hho supply system“ – paukgaasi toitesüsteem 

„hho fuel supply system for piston engine“ – paukgaasi toitesüsteem kolbmootorile 

„hho supply system for combustion engine“ – paukgaasi toitesüsteem 

sisepõlemismootorile 

 

Uuring sai läbiviidud laiendatud otsinguga, kus otsingumootor otsiks märksõnu pealkirjast 

ning lühikokkuvõttest. Otsinguteks kasutati mitmete märksõnade kombinatsioone, et 

tagada võimalikult ligilähedased patendid. Kuna ühe märksõnaga otsingud leiavad väga 

erinevaid patente, peab kasutama mitut märksõna korraga.  

 

4.2.  Ülevaade otsingu tulemustest 

Patendiuuringul sai kasutatud inglisekeelseid märksõnu, mis iseloomustavad 

vesinikkolbmootori  toitesüsteeme. Saadud tulemustest on koostatud alljärgnevad tabelid ja 

joonised.  

 

Kasutades otsingu mootoriks patendiportaali „espacenet“ on koostatud tabel 4.1 vastavalt 

saadud otsingu tulemustele. 
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Tabel 4.1. Patendiuuringu tulemus kasutades patendiportaali „espacenet“ 

Jrk 

nr. 
Otsingusõna Vastete hulk 

1 hydrogen cell 30,847 

2 hydrogen supply system 6,127 

3 hydrogen fuel supply system for piston engine 5 

4 hydrogen fuel supply system for combustion engine 54 

5 hho cell 
8 

6 hho supply system 2 

7 hho fuel supply system for piston engine 0 

8 hho supply system for combustion engine 0 

 

Nagu näha saadud tulemustest, mida rohkem on otsingusõnu seda täpsemalt kajastavad 

saadud tulemused uuritavat teemat „Vesinikkolbmootori toitesüsteeme“. Kontrollimaks 

saadud tulemusi sai läbiviidud teistkordne patendiuuring interneti põhisel leheküljel 

„Google patent“. Otsingus kasutati samu märksõnu ning koostati võrdluseks samalaadne 

tabel 4.2 eeltoodud tabelile 4.1. 

 

Tabel 4.2. Patendiuuringu tulemused kasutades patendiportaali „Googelpatent“ 

Jrk 

nr. 
Otsingusõna Vastete hulk 

1 hydrogen cell 3,060,000 

2 hydrogen supply system 343,000 

3 hydrogen fuel supply system for piston engine 48,700 

4 hydrogen fuel supply system for combustion engine 245,000 

5 hho cell 
17,600 

6 hho supply system 5 070 

7 hho fuel supply system for piston engine 10 

8 hho supply system for combustion engine 273 
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Tulemustest mis on kajastatud tabelis 4.2 on selgelt näha, et Google patent andis rohkem 

vasteid kui eelnimetatud Escapenet. Uuringu tulemusena leiti mitu patenti mis kirjeldavad 

vesinikkolbmootori toitesüsteemi. Samuti sai läbi viidud turu-uuring patentide asukoha 

järgi, kasutades märksõnaks „hydrogen fuel supply system for combustion engine“. 

Otsingu tulemusena leiti 245000 patenti, mis võrdsustatakse riigiti protsentuaalselt. Antud 

meetod on suure veaga ning annab ligikaudse hinnangu. Patenteerimiste võrdlus riigiti on 

toodud joonisel 4.1. 

 

 

Joonis 4.1. Vesinikkolbmootori toitesüsteemide patenteerimine protsentuaalselt riigiti 

 

4.3.  Otsingutulemuste analüüs 

Analüüsi käigus tuli välja, et kõige rohkem on patenteeritud vesinikkolbmootori 

toitesüsteeme Ameerika Ühendriikides. Euroopa maades on enamus patendid patenteeritud 

Saksamaal ning on ajaliselt vanemad. Hiina patendid on küll uudsed, kuid patendist 

arusaamiseks jääb lühikokkuvõttest väheks. Tabelitest on näha, et mida rohkem on 

märksõnu, seda täpsemalt kajastavad leitud patendid uuritavat teemat. Otsingu käigus leiti 

mitu sarnast patenti uuritava valdkonnaga.  
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4.4.  Internal combustion engine for hydrogen gas (Patent EP0079736B1) 

Käesolev leiutis kirjeldab sisepõlemismootorist, kus kasutatakse vesinikku kütusena, et 

tekitada termiline energia, mis on suuteline efektiivselt muutma vesiniku gaasi 

mehaaniliseks energiaks. Kui vesinikku vaadeldakse kui kütust, millest saadakse 

mehaanilist energiat tuleb arvestada sellega, et vesiniku põlemise kiirus on märksa kiirem, 

kui tavalisel mootoribensiinil. Sellest tulenevalt on soojuspaisumise energia muutmine 

mehaaniliseks energiaks väike. Muutmata jäänud soojusenergia, mis on jäänud 

põlemiskambrisse akumuleeritakse ning mille tagajärjel toimub põlemiskambris olevate 

detailide kuumenemine. See omakorda segab sujuva vesiniku täitumist põlemiskambrisse. 

Toitesüsteemi kasutamiseks on vajalik muuta süütenurk, et ei toimuks tagasilööke 

kiirendamisel [20].  

 

Probleemide ületamiseks pakkusid välja Billings ja Damler-Benz lahenduseks pritsida 

vesinikku koos veega, et vähendada põlemistemperatuuri ning samas vähendada 

põlemiskambris asuvate detailide ülekuumenemist. Kuna mootori kütusesegu peab 

muutuma vastavalt koormusele, siis pole võimalik tagada piisavalt kvaliteetset vesiniku ja 

vee segu [20].  

 

 

Joonis 4.2. Vesiniku ja vee pritsimise lahendus: 1 – silinder; 2 – plokikaas; 3 – süüteküünal; 4 – 

sisselaske klapp; 5 – väljalaskeklapp; 6 – vesiniku pihusti; 7 – vee pihusti; 8 – vesiniku gaas; 9 – 

vee aur; 10 – põlemiskamber; 11- sisenev õhk; 12 – kolb [20] 

 

Lahenduseks on samuti vee kasutamine, kuid vesi ja vesinik pritsitakse eraldi otse 

põlemiskambrisse. Veeaur tekitab vesiniku kiire põlemise tõttu põlemiskambrisse auru 
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soojuspaisumise energia, mis on tagatud ka kõrgetel temperatuuridel ja rõhkudel. Veeaur 

aitab täiustada vesiniku soojusenergia põlemis kiirust mehaaniliseks energiaks. Samas 

veeaur vähendab soojusenergiat, mis jääb muundamata kujul põlemiskambrisse. Samuti 

võib veeaur tekitada põlemiskambris asuvate detailide korrodeerumise. Vastavalt 

eelnevatele kriteeriumitele saab kolbmootor töötada vesinikuga sujuvalt arvestades, et 

süütamine on sätestatud õigeaegselt. Paremaks arusaamiseks vesiku ja vee pritsimisest 

põlemiskambrisse on toodud joonisel 4.2 põhimõtteskeem [20]. 

 

Vesinik ja vesi pihustatakse põlemiskambrisse kui toimub survetakt, samuti nagu 

bensiinimootoril. Pihustamine lõpetatakse enne, kui kolb on ÜSS-is ning seejärel toimub 

süütamine. Väljalaske takt ning sisselaske takt on sama nagu tavalisel bensiinimootoril  

[20].  

 

Joonis 4.3. Vesiniku ja vee juhtimisskeem: 1 – silinder; 3 – süüteküünal; 6 – vesiniku pihusti; 7 – vee 

pihusti; 11 – sisenev õhk; 12 – kolb; 13 – vesiniku mahuti; 14 – vesiniku toru; 15 – rõhu regulaator; 16 - 

koormuse ventiil; 17 – regulaator; 18 – vesiniku tühikäigu kanal; 19 – tühikäigu ventiil; 20 – tühikäigu 

regulaator; 21 – gaasipedaal; 22 – lõpulüliti; 23 – karburaator; 24 – vaakumtoru; 25 – vee mahuti; 26 – vee 

pump; 27 – vee pihusti  toru; 28 –  vee ventiil [20] 

 

Kuna sellist laadi süsteem vajab juhtimist on toodud joonisel 4.3 välja vee ja vesiniku 

juhtimisskeem. Vesinikgaas mis paikneb rõhu all mahutis 13 suunatakse läbi torustiku 14, 

18 karburaatorisse 23. Regulaator 15 hoiab torustikus 5 kgf/cm
2
 rõhku. Kui mootor töötab 

tühikäigul on avatud ventiil 19 mille tagajärjel langeb vesiniku rõhk regulaatori 20 abil 

süsteemis 0,1 kgf/cm
2 

 juurde. Mootori kiirendamisel suletakse ventiil 19 ning avatakse 
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ventiil 16 mille tagajärjel tõuseb vesiniku rõhk torustikus 5 kgf/cm
2
. Regulaator 17 tagab 

ühtlase vesiniku koguse vastavalt mootori pööretele. Regulaatorit 17  juhitakse vaakumiga, 

mida tekitab karburaator 23. Pihustatud vesi 7, mis pihustatakse põlemiskambrisse paikneb 

vee mahutis 25. Tagamaks kindlat kogust vett, juhitakse vastavalt mootori pööretele vee 

pumpa 26 ja vee ventiili 28. 

 

4.5.  Hydrogen gas injector system for internal combustion engine (Patent US 

4389981) 

Käesolev patent kirjeldab vesiniku toitesüsteemist, mida saab kasutada nii kahe- kui ka 

neljataktilistel mootoritel. Sellist laadi süsteemi saab paigaldada mootorile ilma muutmata 

disaini, parameetreid või omadusi. Toitesüsteemi paremaks arusaamiseks on toodud 

põhimõtteskeem joonisel 4.4.  

 

Joonis 4.4. Vesiniktoitesüsteem kahe- ja neljataktilistele mootoritele: 1 – elektrolüüdi pealevool; 

2 – elektrood; 3 – vesiniku aku; 4 – elektroodi ühendus; 5 – elektrolüüt; 6 – vesinik; 7 – vesiniku 

mahuti; 8 – leegikaitse; 9 – tagasilöögiklapp; 10 – ühesuunaline klapp; 11 – lüliti; 12 – kontaktor; 

13 – vesiniku toru; 14 – solenoid ventiil; 15 – vesiniku regulaator; 16 – vesiniku düüs; 17 – õhu 

dosaator; 18 -  MPG düüs; 19 – gaaside drossel; 20 – karburaator; 21 – õli drossel; 22 – 

vaakumlüliti; 23 – õli mahuti; 24 – õli pump; 25 – MPG pump; 26 – mootori rihmaratas; 27 – 

rõhulüliti [21] 
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Toitesüsteem toimib nii, et esmalt juhitakse elektrolüüt mahutisse 3, kus asetsevad 

elektroodid 2. Masina süüte sisse lülitamisel aktiveeritakse kontaktor 12, mis käivitab 

vesinikaku 3. Vesinik, mis asub väikese rõhu all vesinikakus 3 juhitakse läbi ühesuunalise 

ventiili 10 vesiniku mahutisse 7. Anumale on paigaldatud ülerõhuklapp 11 koos 

rõhulülitiga 27, mis lülitab välja vesinikaku, kui peaks rõhk kasvama liiga suureks või 

toimub tagasilöök. Peale vesiniku mahutit 7 on paigaldatud nii tagasilöögiklapp 9, kui ka 

leegikaitse 8, mis tagab mahutis oleva vesiniku mittesüttimise. Mootori käivitamisel 

aktiveerub vaakumlüliti 22, mis samas aktiveerib solenoid ventiili 14. Vesiniku kogust 

juhitakse vastavalt regulaatorile 15, mis juhib vesiniku läbi tagasilöögiklapi 9a otse düüsi, 

mis asub karburaatoris 20. Samuti on seade varustatud MPG pumbaga, mis on ühendatud 

mootori rihmarattaga 26. Selleks, et saada muuta MPG kogust on paigaldatud torustikku 

drossel 19. Kuna tänapäeval on kasutuses ka kahetaktilised mootorid, kus toimub 

mootoriosade määrimine kütteseseguga on paigaldatud seadmele määrdeõli paak 23 koos 

määrdeõli pumbaga 24, mida käitatakse mootori rihmaseibist 26. Selleks, et saada muuta 

määrdeaine kogust on paigaldatud torustikku drossel 21 [21].  

 

Joonisel 4.5 on toodud karburaatori põhimõtteskeem, kus on välja toodud vesiniku, MPG 

ja määrdeaine segunemine ning doseerimine. Paremaks gaaside segu segamiseks asetseb 

karburaatoris kaks düüsi, mis asuvad samal teljel. 

 

Joonis 4.5. Segukambri põhimõtteskeem: 1 – vesiniku tagasilöögiklapp; 2 – vesinik; 3 – vesiniku 

düüs; 4 – sisenev õhk; 5 – mitte-põlevate gaaside düüs; 6 – mitte-põlevad gaasid; 7 – mitte põlevate 

gaaside drossel; 8 – õli drossel; 9 – õli [21] 
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Vesinikgaas 2 suunatakse läbi ühesuunalise ventiili 1 ja düüsi 3 karburaatorisse. MPG 

gaasid 6 suunatakse läbi drosselklapi 7 otse düüsi 5. Kuna düüsid paiknevad samal teljel 

hakkavad vesinik ja MPG gaasid segunema siseneva õhuga 4. Kahetakilistel mootoritel 

pritsitakse õli 9 läbi düüsi 10 peenikeseks tolmuks, mis seguneb MPG ja vesiniku gaaside 

seguga.  

 

4.6.  Hydrogen feed method and systems for engines (Patent US 2013255596A1) 

Leiutis on mõeldud kasutamiseks lisatoitesüsteemina nii diiselmootoritel kui ka 

ottomootoritel, mille toitesüsteemiks on  karburaator või sissepritse. Leiutise põhimõte on 

kasutada paukgaasi, et suurendada kütuse efektiivsust 5 kuni 30 protsenti samal ajal 

vähendades emissiooni 20 kuni 60 protsenti. Seadme suureks eeliseks on töötada 

ilmastikutingimustega kuni -29°C, ilma, et peaks hakkama soojendama vesinikakut või 

teisi elemente. Seadme riknemise tõttu ei halvene ega seisku mootori töö. Samuti on 

vesinikakul jahutus, mis tagab ühtlase temperatuuri ning hoiab ära ülekuumenemise. 

Paukgaasi kogust juhitakse juhtseadmega, mis muudab vesinikaku tarbimisvoolu vastavalt 

mootori pööretele. Samuti kontrollitakse juhtseadmega elektrolüüdi taset anumas ning 

käivitatakse vastavalt vesinikaku temperatuurile ventilaatorid, mis asetsevad radiaatori peal 

[22].  Seadme põhimõtteskeem on toodud joonisel 4.6, kus on ära näidatud toitesüsteemi 

lahendus.  

 

Joonis 4.6. Paukgaasi toitesüsteemi põhimõtteskeem: 1 – Elektrolüüdi mahuti; 2 – vesiniku aku; 3 

– paukgaasi reservuaar; 4 – paukgaasi toiteliin; 5 – sisselaskekanal; 6 – ventuuri düüs; 7 – 

paukgaasi sisselaskeava; 8 – mootor [22] 
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Mootori käivitamisel suunatakse elektrolüüt pumpade abil läbi radiaatorite vesinikakusse 

2, kus toimub vee elektrolüüsimine. Vesinikakus tekkiv paukgaas suunatakse reservuaari 3, 

kus separeeritakse elektrolüüt paukgaasist, et see ei kahjustaks mootorit. Peale 

separeerimist suunatakse elektrolüüt pumpade abil mahutisse 1. Kolbmootori 

sisselaskekollektoris asuv ventuuri düüs tekitab alarõhu, mille tõttu imetakse reservuaaris 3 

asuv paukgaas mootori sisselaskekollektorisse. 

 

4.7.  Olemasolevate vesiniktoitesüsteemide analüüs  

Analüüsides olemasolevaid seadmeid on kõige efektiivseim ning samas ilmastikukindlam 

patent US 2013255596A1, kus kasutatakse ära elektrolüüsimise teel saadud hapnik ja 

vesinik ehk paukgaas. Samuti suudab seade töötada ka erinevate ilmastikutingimustega. 

Kuna paukgaasi kogust juhitakse vesinikaku juhtimisega teeb see süsteemi aeglaseks ning 

sõiduauto kiirendamisel ei jõua seade reageerida. Samuti raisatakse sõiduauto 

elektrienergiat elektrolüüsi jahutamiseks ja pumpamiseks. Arvestades, et tegemist on 

lisatoitesüsteemiga on tarvis kasutada ikkagi fossiilseid kütuseid. 

 

Kasutades patenteeritud toitesüsteemi  US 4389981, tuleb arvestada mootori 

ümberehitusega, kuna õli ja MPG pumpade käitus toimub mootori rihmaseibilt. Samuti 

juhtides MPG gaaside kogust drosselklapiga on kütuse segu erinevatel pööretel ebatäpne. 

Vesiniku doseerimisel regulaatorklapiga ei arvestata mootori pöördeid ega sisenevat 

õhutemperatuuri, mis halvendab mootori tööd. Antud patendis ei kontrollita elektrolüüdi 

mahutit, millest võib järeldada, et seda tuleb kontrollida käsitsi. Võrreldes teiste 

patenteeritud toitesüsteemidega on see mõeldud kasutamiseks ka kahetaktilistel mootoritel. 

 

Patenteeritud toitesüsteemi kasutamisega EP0079736B1, tuleb arvestada mootori 

ümberehitusega, kuna vesinik ja vesi pihustatakse otse põlemiskambrisse. Samuti peab 

vesinikku pumpama mahutisse, mis on energiakulukas tegevus. Kuna vesiniku doseerimine 

toimub kahe erineva rõhu all, arvestades ainult gaasipedaali asendit on mootori 

kiirendamine halvendatud. Samuti ei muudeta vee kogust vastavalt gaasipedaali asendile.  
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5.  VESINIKAKU TÖÖPARAMEETRITE UURIMINE 

5.1.  Vesinikaku olemasolevad lahendused 

Vesinikaku peamisteks lahendusteks on kuivaku ning märgaku. Samuti jaotatakse akusid 

elektroodide järgi plaat- ning toruakudeks. Kuiva aku eelis on parem efektsiivsus ning 

jahutatavus. Järgnevalt on välja toodud vesinikakude erinevad lahendused ning 

kirjeldatakse vesinikakude positiivseid ja negatiivseid külgi. 

 

5.1.1.  Vesinik-märgaku 

Märgaku koosneb elektroodidest, mis asetsevad täielikult elektrolüüdi sees. Üks nõrgemaid 

külgi märgaku puhul on vesiniku tootmise ajal tekkiv soojus, mis tekib voolu kulgemise 

tõttu plaatide otsast mida ei saa ära juhtida. Kuumuse tõttu kuumeneb akumulaator üle 

pikema kasutamise ajal. Liigse temperatuuri tõttu ei toodeta enam vesinikku vaid vesiniku 

ja veeauru segu [7]. Samas on sellise lahenduse probleemiks elektriühendused, mis 

asetsevad elektrolüüdi sees ning mille tõttu elektriühendused oksüdeeruvad pikema 

kasutamise ajal. Elektriühenduste oksüdeerumise tagajärjel seade rikneb või väheneb 

paukgaasi tootmine.  Joonisel 5.1 on näha märja akumulaatori põhimõtteskeemi. 

 

Joonis 5.1. Vesinikmärgaku põhimõtteskeem: 1 – elektrolüüdi anum; 2 – elektrolüüdi sisend; 3 – 

elektrolüüdi väljund; 4 – elektrolüüdi tase; 5 – tihend; 6 – fiksaator plaat; 7 – katood; 8 – anood; 11 

– paukgaasi väljund; 12 – kinnituskaas [23] 
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5.1.2.  Vesinik-toruaku  

Samuti nagu märgaku koosneb ka toruaku elektroodidest, mis on toodud joonisel 5.2  kus 

positiivne poolus on ühendatud sisemise toruga ja negatiivne poolus on ühendatud välimise 

toruga. Erinevus on selles, et elektroodid on toru kujulised ning paiknevad üksteise sees. 

Sellise lahenduse eeliseks on suurem elektrolüüsi pindala, kuid puuduseks on keerukas 

ehitus kuiva aku jaoks. Samuti on keerukas ehitada elektrolüüdi isetsirkuleerimist ning 

paigutada torusid kindlalt tsentrisse, et tagada igast küljest kindel elektrijuhtivus [24]. 

 

Joonis 5.2 Vesinik toruaku [24] 

5.1.3.  Vesinik-kuivaku    

Nii nagu märgaku koosneb ka kuivaku plaat elektroodidest. Nimi võib segadust tekitada, 

kuigi sellist laadi akumulaatorid kasutavad samuti vee elektrolüüsimist, et toota paukgaasi 

veest, ainult parema efektiivsusega kuna ei genereerita ekstra soojust [7].  Erinevus seisneb 

selles, et elektroodide otsad ei asetse elektrolüüdi sees mis takistab voolu kulgemist ühelt 

plaadilt teisele. Kuna elektri ühendused ei asu elektrolüüdi sees on tõenäosus väiksem, et 

seade rikneb. Joonisel 5.3 on näha kuivaku põhimõtteskeemi. 

 

Joonis 5.3 Vesinik kuivaku: 1 – otsaplaat; 2 – anood; 3 – rõngastihend; 4 – neutraalplaat; 5 – 

elektriühendus; 6 – katood 
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5.2.  Vesinikaku projekteerimine 

Vesinikaku ideede genereerimiseks kasutasin morfoloogilist tabelit. Morfoloogilise tabeli 

eesmärgiks on tuua esile toote erinevaid funktsioone ja kombinatsioone ning võimaldada 

neid võrrelda. Esmalt loetletakse välja toote vajalikud funktsioonid või omadused. Seejärel 

tuuakse igale omadusele välja mitu võimalikku varianti omaduse saavutamiseks. Lõpuks 

koostatakse tabel, mis sisaldab võimalikult palju alamlahendusi [17, 29]. Vesinikaku 

paremaks projekteerimiseks on koostatud tabel 5.1 ehk morfoloogiline tabel. 

 

Tabel 5.1. Vesinikuaku projekteerimise morfoloogiline tabel 

Omadus Vahend 

Elektroodide materjal Plaatina Alumiinium Roostevaba 

Eluiga Kulumatu Kuluv Kuluv 

Tihedus 21,45 g/cm
3
 2,7 g/cm

3 
8,00 g/cm

3 

Aku tüüp Kuivaku Märgaku Toruaku 

Plaatide kuju Ümar Ruut Kolmnurk 

Toru materjal Kummivoolik Metall Plastikvoolik 

Tihendi materjal Kumm Plastik Nahk 

Plaatide tihendamine Rõngastihend Väljalõigatud tihend Silikoon 

Otsaplaadi materjal Pleksiklaas POM Metall 

Elektrolüüsi materjal Söögisooda Sool Kaaliumhüdroksiid 

 

Vastavalt eelnevale tabelile pakuti välja elektroodide materjaliks plaatina, alumiinium ja 

roostevaba. Antud juhul on kõige parem materjal plaatina, kuna see ei reageeri 

elektrolüüsimisele. Teades plaatina hinda ei ole võimalik seda kasutada antud projektis. 

Samuti oli välja pakutud alumiinium, kuna tegemist on väga kergesti korrodeeruva 

materjaliga ei sobi see antud projekti. Antud juhul on parimaks materjaliks roostevaba 

metall, mille ainsaks miinuseks on kuluvus pikema kasutuse ajal.  

 

Vesinikaku tüüp sai valitud kuivaku, kuna sellise konstruktsiooniga akud on kõige suurema 

efektiivsusega ning on lihtne konstrueerida. Elektroodide kujuks oli välja pakutud nii 

ümar, ruut ja kolmnurk. Kuid parimaks kujuks on ümar, sest sellise kujuga plaadil saab 

kasutada rõngastihendit, mis teeb seadme remonditavuse lihtsamaks.  
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Vee elektrolüüsimiseks on välja pakutud kolm materjali, milleks oleks söögisooda, sool ja 

kaaliumhüdroksiid. Nendest kolmest kõige parem oleks kaltsiumhüdroksiid, kuid suureks 

miinuseks on selle söövitatavus. Söögisooda ja soola miinusteks on plaatide määrdumine 

ning korrosiooni tekkimine. Projektis kasutati soodat, kuna seda oli mootorilaboris olemas. 

 

Toru materjali valikul tuli lähtuda vesiniku läbitavusest erinevatest materjalidest. Selle 

tõttu ei saa kasutada metalltoru. Välja sai pakutud ka plastik- ja kummivoolik, mille 

vesiniku pidavus on paremad võrreldes metalltoruga. Kuna tegemist on laborseadmega 

mida tuleb uurimise käigus avada on parim lahendus kummivoolik. 

 

5.2.1.  Vesinikaku neutraalplaadid 

Paukgaasi tootmiseks elektrolüüsi teel, peab olema elektroodide vaheline alalispinge 1,23 – 

3V, et tagada kvaliteetne tootmine. Kui elektroodide vaheline pinge on suurem kui 3V 

hakkab elektrolüüsimise asemel toimuma vee keetmine, mis halvendab paukgaasi 

kvaliteeti ning tõstab vesinikaku temperatuuri, mille tagajärjel võib seade rikneda [7]. 

Tänapäevastes sõiduauto elektriahelates kasutatakse 12V pinget, mis autoaku laadimise 

ajal on 13,8 – 14,4V. Samuti kasutatakse erandjuhtudel 24V ja 48V [25].  Kuna 12V pinget 

ei saa kasutada, tuleb seda alandada alaldiga, mis vähendab märkimisväärselt efektiivsust 

paukgaasi tootmisel. Selleks, et saaks kasutada auto toitepinget, peab kasutama 

neutraalplaate. Iga paigaldatud neutraalplaat vähendab elektroodide vahelist pinget [24]. 

Paremaks arusaamiseks on toodud näide joonisel 5.4. Kui asetada vesinikakusse kaks 

neutraalplaati mille toite pingeks on 12V, siis saame elektroodide vaheliseks pingeks 4V.  

 

Joonis 5.4. Neutraalplaatide põhimõtteskeem: Vasakul pool on toodud elektrolüüsimine ilma 

neutraalplaatideta ning paremal pool koos neutraalplaatidega 
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Järgnevalt on välja toodud valem 5.1 mille abil on võimalik välja arvutada elektroodide 

vaheline pinge kui on teada neutraalplaatide arv ning toitepinge. 

   
 

  
 (5.1) 

 

kus Up on elektroodide vaheline pinge; 

 U – toitepinge; 

 Pv – plaatide vaheline arv. 

 

Vastavalt valemile on toodud tabelis 5.2 mõned näited akude konstruktsioonist kus + 

näitab anoodi, – näitab katoodi ning N näitab neutraalplaatide arvu. 

 

Tabel 5.2. Elektroodide pinge vastavalt neutraalplaatidele 

Plaatide vaheline arv, 

Pv 

Toitepinge U, Elektroodide 

vaheline pinge, Up 

Aku 

konstruktsioon 

2 12 6 +N- 

3 12 4 +NN- 

4 12 3 +NNN- 

5 12 2,4 +NNNN- 

6 12 2 +NNNNN- 

7 12 1,71 +NNNNNN- 

8 12 1,5 +NNNNNNN- 

9 12 1,33 +NNNNNNNN- 

 

Tabelist 5.2 selgus, et kõige sobilikum neutraalplaatide arv on neli kuni üheksa kuna, siis 

ei tõuse elektroodide vaheline pinge kõrgemale kui 3V ning ei lange allapoole 1,23V. 

Muidugi peab arvestama sellega, et mida väiksem on pinge elektroodide vahel, sellevõrra 

väheneb ka paukgaasi tootmine.  

5.2.2.  Paukgaasi puhasti ning leegikaitse konstruktiivne lahendus 

Paukgaasi tootmisel söögisoodaga (NA2CO3) tekib paukgaasile lisaks kahjulikke aineid, 

mis halvendavad mootori tööd. Paukgaasi ja leegikaitse konstrueerimise juures vajavad 

lahendamist järgmised probleemid: 
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1) seade peab töötama leegikaitsena; 

2) peab olema tagatud paukgaasi puhtus; 

3) seadet peab saama kasutada ka miinus kraadidega; 

4) peab sobima projekteeritud vesinikuakuga. 

Paukgaasi puhastamise põhimõte seisneb selles, et vee sisse tekitatakse väikesed mullid. 

Väikeste mullide eesmärk on tekitada võimalikult palju kontaktpinda veega, et pesta 

puhtaks paukgaas hüdroksiidide aurudest ning võimalikest mustustest enne mootorisse 

sisenemist [26]. Paukgaasi puhasti toimib ka leegikaitsena kuna puudub otsene ühendus 

sisselaskekollektori ja vesinikaku vahel. See omakorda kaitseb vesinikakut plahvatuse eest. 

Kuna plahvatuse ajal tekib puhastisse rõhk on seadmele paigaldatud ülerõhu klapp.  

Seadme miinuskraadidega töötamiseks on esitatud konstruktiivsete lahenduste võrdlustabel 

sobivuse hindamiseks. 

Tabel 5.3. Paukgaasi puhasti konstruktiivse lahenduse võrdlus 

Kriteerium  Vesi Alkohol Petrooleum Soojendamine  

Saadavus + + - - 

Leegikaitse + + - + 

Seadme keerukus + + + - 

Külmumispiir - + + + 

   

Võrdlustabelist 5.3 selgus, et kõige sobilikum lahendus on kasutada alkoholi. Alkohol on 

küll kallim kui vesi, kuid vett ei saa kasutada miinus kraadidega. Üheks lahenduseks oleks 

kasutada petrooleumi, kuid selle suureks puuduseks on leegikaitse puudumine ning 

saadavus. Välja oli pakutud  ka soojendamine, kuid see on energiakulukas ning teades kui 

halvasti kestavad autoakud külma ilmaga, pole otstarbekas sellist varianti kasutada. 

5.2.3.   Projekteeritud vesinikaku 

Vastavalt kriteeriumitele sai projekteeritud seade, (Lisa A) mis on toodud joonisel 5.5. 

Seade koosneb elektrolüüdi mahutist 1, paukgaasi puhastist ja leegikaitsmest 7 ja 

vesinikuakust 9. Elektrolüüt, mis on anumas 1 liigub toru abil 4 vesinikakusse. Kui 

käivitatakse vesinikuaku, hakkab toimuma elektrolüüsimine, mille tagajärjel suunatakse 

paukgaasi segu koos elektrolüüdiga anumasse 1. Seejärel eraldatakse paukgaas 

elektrolüüdist anumas 1 ning suunatakse edasi toru abil 10, paukgaasi puhastisse 7. 

Puhastatud paukgaas suunatakse väljundi abil 8 vesiniktoitesüsteemi.   Vesinikaku plaatide 
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konstruktsiooniks sai valitud vastavalt eelnevatele kriteeriumitele +NNN-, kus 

elektroodide vaheline pinge on 3V, kui vesinikaku toitepinge on 12V.  

 

Joonis 5.5. Projekteeritud vesinikaku: 1 – elektrolüüdi anum; 2 – elektrolüüdi ja paukgaasi 

väljund; 3- katood; 4 – elektrolüüdi sisend; 5 – neutraalplaadid; 6 – anood; 7 – paukgaasi puhasti ja 

leegikaitse; 8 – puhastatud paukgaasi väljund, 9 – vesinikuaku; 10 – ühendustoru 

 

5.3.  Tulemused ja arutelu 

Vesinikaku tootlikkuse teadasaamiseks, viiakse läbi katsed, mille käigus kasutatakse 

erinevate sooda ja destilleeritud vee kontsentraate. Samuti katsetatakse erinevaid 

toiteallikaid, milleks on autoaku ning toiteblokk. Joonisel 5.6 on näidatud autoaku 

ühendusskeem vesinikakuga. 

 

Joonis 5.6. Vesinikaku ühendusskeem autoakuga: 1 – autoaku; 2 – vesinikaku; 3 – ampermeeter; 

4 – sulavkaitse; 5 – lüliti; 6 – relee; 7 – voltmeeter 
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Autoakult 1 tulevat voolu, mõõdetakse ampermeetriga 3. Ülekoormuse kaitseks on 

paigaldatud ahelasse sulavkaitse 4, mis rakendub kui elektriahelas voolutugevus suureneb 

üle 20A. Vesinikaku lülitamiseks on kasutatud 12 voldise nimipingega lülitusreleed 6, 

mida lülitatakse lülitiga 5. Samuti mõõdetakse vesinikakul 2 olevat pinget voltmeetriga 7. 

 

Katsed viiakse läbi gaasikellaga, mille tööpõhimõte on toodud joonisel 5.7. Nimelt 

mõõtmine toimub topsiga, mis on kindla mõõduga ning asetseb mõõtenõus. Kuna 

paukgaas on kergem õhust, tõuseb mõõtetops ülesse. Gaasi koguse määramiseks, 

käivitatakse vesinikaku ning määratakse aeg millal tops jõuab ülemise piirini.  

 

Joonis 5.7. Gaasikella tööpõhimõte 

 

Andmete töötlemiseks kasutati valemit 5.2, et teada saada kui palju toodetakse paukgaasi 

minuti jooksul.  

   
  
  

 (5.2) 

 

kus  Lv on paukgaasi kogus l/min; 

  tv – kulunud aeg min; 

 Vt – topsi ruumala l. 

 

Katse käigus, kus kasutati toiteallikaks autoakut, sai kasutatud viite erinevat sooda ja 

destilleeritud vee kontsentraati. Igat katset viidi läbi kolm korda, et vähendada mõõtmisel 
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tekkivaid vigu. Kasutades valemit 5.2 koostati tabel 5.4 kus on toodud mõõtmiskatse 

tulemused. 

 

Tabel 5.4. Paukgaasi mõõtmise tulemused erinevate sooda ja destilleeritud vee kontsentraatidega 

kasutades toiteallikana autoakut 

Kontsen

-traat 
Katse 

Võimsus, 

W 

Kulunud 

aeg, s 

Paukgaasi 

kogus, 

l/min 

Võimsuse 

tarve liitri 

kohta, 

W/l 

Katsetulemuste 

keskmine, W/l 

1% 

1 36,80 60 0,115 320,44 

322,12 2 36,70 60 0,112 328,48 

3 35,52 60 0,112 317,46 

2% 

1 59,95 60 0,196 306,53 

311,42 2 62,96 60 0,194 324,38 

3 61,78 60 0,204 303,36 

3% 

1 74,57 60 0,337 221,27 

240,46 2 74,04 60 0,302 245,02 

3 74,53 60 0,292 255,08 

4% 

1 76,54 60 0,273 280,87 

267,07 2 69,29 60 0,264 262,93 

3 64,36 60 0,250 257,42 

5% 

1 63,00 60 0,292 215,63 

232,21 2 61,07 60 0,248 246,08 

3 58,13 60 0,247 234,93 

 

Katsetulemustest on näha, mida suurem on sooda ning destilleeritud vee kontsentraat seda 

suurem on tootlikus. Võrreldes võimsuse tarbimist saadud paukaasi kogusega, saame teda, 

et kõige efektiivseim kontsentraat on 3%.  
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Paremaks arusaamiseks on koostatud tabelist 5.4 joonis 5.8 kus võrreldakse erinevate 

kontsentraatide paukgaasi kogust ning võimsuse tarbimist liitri kohta. 

 

 

Joonis 5.8. Paukgaasi tootlikus erinevate sooda ja destilleeritud vee kontsentraatidega kasutades 

toiteallikaks auto akut 

 

Jooniselt 5.8 on näha, et paukgaasi tootlikus tõuseb kuni 3% kontsentraadini ning peale 

seda hakkab langema, mis võib olla tingitud autoaku tühjenemisest.  Kuna autoaku 

tühjeneb, võivad tulemused olla petlikud. Selleks, et välistada autoaku tühjenemist sai välja 

töötatud toiteplokk mille nimipinge on 12 volti ning väljundvõimsus on 250 vatti. Joonisel 

5.9 on toodud toiteploki ning vesinikaku ühendusskeem. 

 

 

Joonis 5.9. Vesinikaku ühendusskeem toiteplokiga: 1 – kontaktpistik; 2 – vesinikaku; 3 – 

ampermeeter; 4 – sulavkaitse; 5 – lüliti; 6 – relee; 7 – voltmeeter; 8 – dioodsild 

 

Trafo 9 primaarmähis on ühendatud võrgutoitega 1. Trafo sekundaarmähise väljund on 12 

volti. Kuna trafo väljund on vahelduvvool, tuleb see muuta alalisvooluks, milleks kasutan 

dioodsilda KPCD 5010, mille nimivooluks on 50 amprit. Elektriahelasse on paigutatud 

sulavkaitse 3, mille nimivooluks on 20 amprit. Tarbitavat voolu mõõdeti ampermeetriga 3 
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ning vesinikakul olevat pinget voltmeetriga 7. Vesinikaku lülitamiseks on kasutatud 12 

voldise nimipingega lülitusreleed 6, mida lülitatakse lülitiga 5.  

Autoaku võrdluseks, viidi läbi uued katsed 12 voldise toiteplokiga, kus kasutati seitset 

erinevat sooda ja destilleeritud vee kontsentraati. Kasutades valemit 5.2 koostati 

katsetulemustest tabel 5.5. 

 

Tabel 5.5. Paukgaasi mõõtmise tulemused erinevate sooda ja destilleeritud vee kontsentraatidega 

kasutades toiteallikana 12 voldist toiteblokki 

Kontsen

-traat 
Katse 

Võimsus, 

W 

Kulunud 

aeg, s 

Paukgaasi 

kogus, 

l/min 

Võimsuse 

tarve liitri 

kohta, 

W/l 

Katse-

tulemuste 

keskmine, W/l 

1% 

1 104,58 60 0,357 293,20 

304,85 2 105,16 60 0,342 307,35 

3 105,83 60 0,337 314,01 

2% 

1 119,76 60 0,382 313,29 

313,58 2 122,50 60 0,392 312,81 

3 123,22 60 0,392 314,65 

3% 

1 137,81 60 0,473 291,61 

295,05 2 140,42 60 0,508 276,24 

3 143,87 60 0,453 317,28 

4% 

1 156,67 60 0,572 273,71 

280,03 2 157,32 60 0,533 294,97 

3 160,84 60 0,593 271,41 

5% 

1 168,78 60 0,564 299,38 

305,69 2 171,26 60 0,530 323,14 

3 172,12 60 0,584 294,56 

6% 

1 181,43 60 0,608 298,60 

301,30 2 179,87 60 0,599 300,32 

3 184,64 60 0,605 304,99 

7% 

1 191,38 60 0,679 281,95 

301,79 2 195,62 60 0,614 318,47 

3 193,34 60 0,634 304,96 
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Katse tulemustest on näha, et mida suurem on kontsentraat, seda rohkem toodetakse 

paukgaasi. Paremaks arusaamiseks on kasutatud tabel 5.5 andmeid, et koostada joonis 5.10 

kus võrreldakse elektrienergia tarbimist liitri paukgaasi kohta, ning on välja toodud 

paukgaasi tootlikus vastavalt kontsentraadile. 

 

 

Joonis 5.10. Paukgaasi tootlikus erinevate sooda ja destilleeritud vee kontsentraatidega kasutades 

toiteallikaks 12 voldist toiteplokki 

 

Katsetulemuste andmetest on näha, et kõige sobilikum sooda ja destilleeritud vee 

kontsentraat projekteeritud vesinikakule on 4% kus toodetakse paukgaasi 0,56 liitrit 

minutis ning võimsust tarbitakse 280 vatti liitri paukgaasi kohta. Samas tuleb arvestada, et 

paukgaasi koostises on üks kolmandik hapnikku ning kaks kolmandikku vesinikku. 

5.4.  Vesinikaku sobivus kolbmootoril kasutamiseks 

Vesinikaku sobivuse kontrollimiseks sädesüütega kolbmootorile tuleb välja arvutada 

vesiniku kulu mootori tööks. Arvutuste aluseks võtsin tootja Kymco motorolleri mille 

spetsifikatsioon on toodud tabelis 5.11 

 

Tabel 5.11. Motorolleri „Kymco“ tehnilised näitajad [38] 

Parameetrid  Väljund 

Võimsus, Kw 2,7 

Maksimaalsed pöörded, nm 7500 p/min 

Töömaht, Tm 49,5 cm
3
 

Mootori tüüp neljataktiline 

Jahutus õhkjahutus 

0

0,1

0,2

0,3

0,4

0,5

0,6

0,7

275

280

285

290

295

300

305

310

315

320

0 2 4 6 8

P
au

kg
aa

si
 t

o
o

tl
ik

u
s,

 l/
m

in
 

V
õ

im
su

se
 t

ar
b

im
in

e
 li

it
ri

 
p

au
kg

aa
si

 k
o

h
ta

; W
/l

 

Sooda ja destilleeritud vee konsentraat; % 

Elektrienergia
tarbimine liitri
paukgaasi
kohta; W/l

Paukgaasi
tootlikus; l/min



43 

Kasutades eelneva tabeli andmeid, saab välja arvutada mootori teoreetilise õhukulu 

maksimaalsetel pööretel. Õhukulu arvutamisel võtame õhu tiheduseks üks. Mootorile 

vajaliku vesiniku koguse arvutamiseks kasutatakse valemit 5.3. 

 

   
          

 
  
               

 
              (5.3) 

kus   Ba on mootori teoreetiline õhukulu l/min; 

 Tm – mootori töömaht cm
3
; 

 nm – mootori pöörlemissagedus p/min. 

 

Kuna on teada, et sädesüütega kolbmootori tööks on vaja vesiniku kogust teoreetilises 

õhukulus 8%, saame välja arvutada vajamineva vesiniku koguse mis on toodud valemis 5.4 

[40]. 

 

                                    (5.4) 

 

kus   Vt  on vesiniku teoreetiline kulu l/min; 

 Ba  – mootori teoreetiline õhukulu
 
l/min; 

 be   – vesiniku kogus teoreetilises õhukulus %. 

 

Valemist 5.4 on näha, et motorolleri maksimaalse väljundvõimsuse saavutamiseks on vaja 

14,85 liitrit puhast vesinikku. Võrreldes vesinikaku tootlikust (0,56 l/min) vajamineva 

vesiniku kogusega ei saa seda kasutada antud mootoril.  
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6.  UUDNE VESINIKTOITESÜSTEEMI LAHENDUS 

6.1.  Uudne lahendus  

Analüüsides olemasolevaid lahendusi, sai välja pakutud uudseks meetodiks pihustada 

paukgaasi ja veeauru mootori sisselaskekollektorisse, kasutades selleks elektriliselt 

juhitavaid pihusteid. Idee seisneb selles, et mootori sisselaskekollektorisse on paigutatud 

kaks elektriliselt juhitavat pihustit, mis asetsevad kohakuti, et tagada parem vee pritsmete 

ja vesiniku segunemine. Uudse lahenduse põhimõtteskeem on toodud joonisel 6.1 

 

Joonis 6.1. Paukgaasi toiteseadme põhimõtteskeem: 1 – vee pealevool; 2 – veepihusti 

kinnituskorpus; 3 – veepihusti; 4 – paukgaasi pealevool; 5 – gaasipihusti kinnituskorpus; 6 – 

surugaasi pihusti; 7 – vee pritsmed; 8 – paukgaas; 9 – seadme korpus; 10 – mootori 

sisselaskekollektor 

 

Rõhu all olev vesi, suunatakse kanali 1 abil veepihustisse 3, mida juhitakse juhtajuga. 

Veepihusti 3 on fikseeritud korpuse 9 külge klambriga 2. Rõhu all olev paukgaas, 

suunatakse kanal 4 abil gaasipihustisse 6. Gaasipihusti on kinnitatud korpuse 9 külge 

klambriga 5. Paukgaas 8 pihustatakse samaaegselt veega 7, mis tekitab mootori 

sisselaskekollektorisse vee ja paukgaasi segu. Paukgaasi ja vee doseerimist juhitakse 

pulsilaiusmodulatsiooniga. 
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6.2.  Vesiniktoitesüsteemi tehniline kirjeldus 

Eelnevalt välja töötatud vesiniktoitesüsteemi  lahendusele on toodud kogu süsteemi 

tehniline kirjeldus, mis on esitatud plokkskeemina joonisel 6.2. 

 

Vee pihustamiseks toiteseadmega 6, tekitatakse esmalt vee etteandepumbaga 8 veeliinis 

rõhk, mida reguleeritakse rõhuregulaatoriga 9. Veepumba 8 lülitamine käib läbi 

juhtmooduli 1. Süüte sisselülitamisel, lülitatakse sisse vesinikaku, ning kontrollitakse 

rõhku süsteemis rõhuanduriga 12. Samuti kontrollitakse elektrolüüdimahuti 10 taset.  Rõhk 

vesiniku süsteemis tekitatakse elektrolüüdi teel, mida juhitakse pulsilaiusmodulatsiooniga 

juhtmoodulilt 1. 

 

Joonis 6.2. Vesinikkolbmootori toitesüsteemi kirjeldav plokkskeem 

 

Juhtmoodul 1 saab informatsiooni mootori töö kohta läbi andurite 3, mille järgi juhitakse 

erinevate täiturite tööd. ECU 1 väljastab elektrilised signaalid toitesüsteemile 6 ning 

süütesüsteemile 4. Süütepoolil 4 tekkiv kõrgpinge juhitakse läbi kõrgpingejuhtme 

ottomootori 5 süüteküünlasse. Ühtlasi on võimalik muuta juhtmooduli 1 süsteemi tööd 

personaalarvutiga 2 abil, kasutades selleks spetsiaalset tarkvara. 
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Peamised eelised võrreldes patenteeritud lahendustega on esitatud järgnevalt. Esimeseks 

erinevuseks on kolbmootori kiire reguleerimine sõltuvalt töö režiimist, mis on tagatud 

kütuse doseerimise viisist. Vesiniku ja vee täpseks doseerimiseks kasutatakse kiirekäigulisi 

elektromagnetklapiga dosaatoreid. Teiseks suureks eeliseks on vesinikaku 11 juhtimine 

juhtmooduliga 1, mis tagab ühtlase rõhu süsteemis rõhuanduri 12 abil. Kuna juhtimiseks 

kasutatakse programmeeritavat juhtseadet 1, mis on välja töötatud mootorite juhtimiseks 

võimaldab see jälgida ning muuta seadeid vastavalt vajadusele. Üheks suureks eeliseks on 

juhtseadme juures süütenurga muutmine ning selle seadistamine. Samuti on võimalik 

personaalarvutiga 2 muuta juhtseadme 1 parameetreid, kasutades selleks mõeldud tarkvara. 

Kuna kasutatakse otsepooliga süütesüsteemi on välistatud vesiniku süttimine sisselaske 

takti ajal.     

 

6.2.1.  Paukgaasi dosaatori valik 

Toitesüsteemi projekteerimisel on väga tähtsal kohal dosaatori ehk elektromagnet pihusti 

valik. Erinevalt tavalisest sissepritse toitesüsteemist, doseeritakse antud lahenduses 

vesiniku ja hapniku segu. Selleks sai valitud surugaasi pihusti Keihin DM4-1, mis suudab 

doseerida ka vesinikku. Valitud dosaatori tehnilised andmed on toodud tabelis 6.1. 

 

Tabel 6.1. Keihin DM4-1 surugaasi pihusti spetsifikatsioon [27] 

Mudel DM4 

Tüüp Peak & Hold 

Nimipinge 14V (6,3…16V) 

Tarbimis vool (peak/hold/max)  4A/1,5A/6A 

Spetsiaalne külmkäivitus vool 8A 

Kasutatavad kütused CNG, LPG, Vesinik 

Tihendi materjal Kumm 

Klapi leke vähem kui 0,5cc/min 

Nõutav õlitamine Puudub 

Opereeritav rõhk Max 392 kPa 

Opereerimis temperatuur -30…+120°C 

Kütuse läbivool (255kPa) 80…172 l/min 

Kulumiskindlus 290 miljonit tsüklit 
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6.2.2.  Vee dosaatori valik 

Toitesüsteemi vee dosaatori valikul peab silmas pidama, et pihusti on korrodeerumus 

vastane. Sellist laadi dosaatoreid, kus kasutatakse vee pihustamist sisselaskekollektorisse 

on kasutusel võidusõiduautodel, millel tõstetakse turbokompressori abil täiteastet [31]. 

Antud toitesüsteemil kasutan firma Magneti Marelli poolt pakutavat vee dosaatorit IWPR 1 

mille spetsifikatsioon on toodud tabelis  6.2. 

 

Tabel 6.2. IWPR 1 kütusepihusti spetsifikatsioon [28] 

Mudel IWPR1 

Toimimis vahemik 0,3…0,8 MPa 

Staatiline läbivool 0,15…1,0 l/min 

Tarbimis vool  0,8 A 

Nimipinge 8…16 V 

Opereerimis temperatuur -20…+120°C 

Kaal 35 g 

Ühendustüüp AMP 

Laius 15,30 mm 

Kõrgus 47,20 mm 

Pihustamis tüüp Singel spray 

 

6.2.3.  Sisselaskeõhu mõõtmine 

Sisselaskeõhu temperatuuri IAT mõõtmiseks  on korpusesse paigaldatud õhutemperatuuri 

andur, mis on võimalikult enne kütusesegu moodustamist. Anduriks sai valitud tootjalt 

Bosch, mis võimaldab mõõta õhutemperatuuri vahemikes -40 kuni 130 °C [36]. Tabelis 6.3 

on toodud IAT anduri spetsifikatsioon. 

 

Tabel 6.3 IAT anduri spetsifikatsioon [36] 

Tookood 0 280 130 039 

Mõõtepiirkond -40...+130 °C 

Takistus 20°C 2.5 kΩ ± 5% 

Nimipinge ≤ 5V 

Korrosiooni kindel DIN 50018 
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6.3.  Toitesüsteemi eskiisprojekt 

Vastavalt valitud seadmetele on projekteeritud vesiniktoitesüsteemi eskiisprojekt, 

kasutades selleks CAD programmi Solid Edge. Projekteerimisel on arvestatud eelnevalt 

välja pakutud seadmete spetsifikatsiooni ning kasutatavate vedelike omavahelisi sobivusi. 

Projekteeritud eskiisprojekt on toodud joonisel 6.3. 

 

Joonis 6.3. Vesinikkolbmootori toitesüsteem:  1 – korpus; 2 – gaasidosaator; 3 – 

veedosaator; 4 – gaasidosaatori kronstein; 5 – veedosaatori kronstein; 6 – IAT andur; 7 – 

paukgaasi liitmik; 8 – vee liitmik 

 

 Vesiniktoitesüsteemi korpuse 1 ülesandeks on tekitatud paukgaasi ja vee segu juhtida 

sisselaskekollektorisse. Samuti on korpuse 1 ülesandeks ühendada omavahel kasutatavad 

seadmed. Korpuse 1 külge paigaldatud gaasidosaator 2 ja veedosaator 3 on tihendatud 

rõngastihenditega, et vedelikud ei saaks doseerimise ajal väljuda toitesüsteemist. Samuti on 

omavahel tihendatud rõngastihendiga gaasidosaator 2 ja kronstein 4 ning veedosaator 3 ja 

kronstein 5. Kronsteinid 4 ja 5 on kinnitatud korpuse 1 külge keermeliitega. Paukgaasi ja 

vee ühendamiseks toiteseadmega on kasutatud liitmikke 7 ja 8. Vesinikkolbmootori 

toitesüsteemi on projekteeritud IAT andur 6 nii, et anduri mõõtepea asetseb enne segu 

moodustamist tagades nii kõige täpsema väärtuse. 

Vesinikkolbmootori toitesüsteem on projekteeritud võimalikult lihtsa konstruktsiooniga, et 

vähendada töötlemise tehnoloogiad. Seadme paigaldamisel ühesilindrilisele mootorile 

tuleb arvestada olemasoleva segusiibri kasutamist.        
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KOKKUVÕTE 

Vesiniku kasutamisel mootorikütusena, esineb mitmeid probleeme, mis vajavad uurimist. 

Probleemide uurimiseks sai välja töötatud vesiniku generaator ehk vesinikaku, mis suudab 

elektrolüüsida vett vesinikuks ja hapnikuks ehk paukgaasiks. Vesinikaku projekteerimisel 

pidi lähtuma, et elektrolüüsimine toimuks võimalikult efektiivselt. 

  

Probleemidest tulenevalt oli käesoleva magistritöö eesmärgiks anda ülevaade vesinikuga 

töötavate mootorite toitesüsteemidest ning pakkuda uudseid lahendusi olemasolevate 

süsteemide täiustamiseks.  

Magistritöö teostamise käigus on lahendatud järgmised teoreetilised ja praktilised 

ülesanded:  

1) määrati vesiniku sobivus sädesüütega kolbmootorile, mille käigus toodi välja 

eelised ning puudused; 

2) töö käigus uuriti erinevaid lahendusi vesiniku tootmiseks ning viidi läbi analüüs, 

mille käigus leiti parim lahendus automootoril kasutamiseks; 

3) viidi läbi analüüs olemasolevatest vesiniktoitesüsteemidest, kui ka vesinik 

lisatoitesüsteemidest, mille käigus toodi välja efektid; 

4) koostati vesinikaku 3D mudel ning selle põhjal kõik tehnilised joonised; 

5) ehitati valmis 3D mudeli põhjal vesinikaku, millega viidi läbi katsetused; 

6) määrati kõige efektiivsem sooda ja destilleeritud vee kontsentraat paukgaasi 

tootmiseks valminud vesinikuakul; 

7) määrati vesinikaku sobivust sädesüütega kolbmootorile;   

8) olemasolevate vesiniktoitesüsteemide analüüsi põhjal, pakuti välja uudne lahendus 

ning koostati 3D mudel. 

 

Vesinikkolbmootori toitesüsteemi eskiisprojekt on mõeldud sisepõlemismootorile, millel 

on vähemalt üks kolb ning kütuse süütamine toimub sundsüütamisega. Toitesüsteemi 

juhitakse programmeeritava juhtseadmega, mis omab palju lisavõimalusi toiteseadme 

edasiarendamiseks. Samuti võimaldab elektrooniline juhtseade lihtsasti muuta süütenurka. 

Täpsemaks paukgaasi ja vee doseerimiseks kasutatakse  elektromagnetklappe, mida 

juhitakse juhtajuga.  
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Vesinikkolbmootori toitesüsteemi edasiarendamise etappides vajaksid lahendust järgmised 

ülesanded: 

1) viia läbi uurimus paukgaasi ja vee kütusesegu süttimisest; 

2) ehitada valmis vastavalt katsemootorile vesiniktoitesüsteem; 

3) uurida vesiniktoitseüsteemi kasutamisel sisepõlemismootori põlemisrõhku ning 

võrrelda seda autobesiini originaaltoitesüsteemiga; 

4) viia läbi võrdlevad katsed vesinikakuga kasutades elektrolüüdiks 

kaaliumhüdroksiidi ja naatriumhüdroksiidi; 

5) uurida vesiniktoitesüsteemi kasutamisel sisepõlemismootori väljundvõimsust ning 

määrata efektiivsus. 

 

Enne uute uuringutega tegelemist tuleb läbi viia esmased katsemootori katsetused 

väljundparameetrite võrdlemiseks tehase andmetega.  
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