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2.4.6. Двигуни на водні. Водень як паливо 

Двигун Стерлінга – двигун зовнішнього згоряння палива, що перетворюється в механічну 
роботу. Двигун Стерлінга названий так завдяки англійському винахідникові Р.Стерлінгу, який в 
1816 році створив перший двигун із незамкненим циклом, що працює на підігрітому повітрі. 
Сучасний двигун Стерлінга працює по замкненому регенеративному циклу, що складається з 
двох ізотермічних і двох ізохоричних процесів, які послідовно змінюються. Робоче тіло двигуна 
Стерлінга – гелій чи водень під тиском 10-20 МПа – знаходиться в замкненому просторі і під час 
роботи не замінюється, а лише змінює об’єм при нагріванні та охолодженні.  

Регенератор ніби розділяє цей простір на гарячу і холодну порожнини. До гарячої порожнини 
тепло підводиться від нагрівача, від холодної відводиться охолоджувачем, в якому циркулює 
вода. В двигунах Стерлінга використовується два поршні – робочий і витискувач. Перетворення 
обертально-поступального руху поршнів в обертальний рух здійснюється ромбічним механізмом 
чи косою шайбою. Робочий цикл двигуна Стерлінга здійснюється за 4 такти: стискування, нагрів, 
робочий хід, охолодження. Теоретично ККД двигуна Стерлінга може дорівнювати ККД двигуна 
внутрішнього згоряння, що працює по циклу Карно, насправді ж – тільки наближається до ККД 
дизеля [13]. Перевагою двигуна Стерлінга є те, що він може працювати на будь-якому паливі: 
дровах, торфі, соломі тощо. Застосування водню. В лабораторії комісії з атомної енергетики 
США проведено комплекс робіт по створенню безпечного джерела водню для енергетичних 
установок транспортних засобів. В якості цього джерела застосовується акумулятор, принцип дії 
якого грунтується на поглинанні водню деякими речовинами з пористою структурою. В одному з 
варіантів такого акумулятора водень знаходиться в зв’язаному стані складного металогідриду 
FeTіH2 чи NiMgH2. Тиск у балоні акумулятора знаходиться в діапазоні 0,1-0,25 МПа (1-2,5 
кгс/см2). Виділення газоподібного водню з металогідриду відбувається при підведенні тепла (від 
відпрацьованих газів чи охолоджувальної рідини двигуна). Витрата водню регулюється зміною 
температури спеціальної камери в акумуляторі. Продукт згоряння водню в кисні – вода – може 
бути використаний для інших потреб навіть без очищення, будучи додатковим джерелом прісної 
води [10]. 

У разі прямого спалювання водню в повітрі зі шкідливих викидів залишаються окиси азоту, а при 
використанні його в електрохімічних генераторах шкідливих викидів, як виявляється, взагалі 
немає. Водень і продукт його згоряння – водяна пара – не отруйні, пара при конденсації поновлює 
запаси води – джерела водню як енергоносія. Відомо, що найбільш інтенсивним джерелом 
забруднення повітря в містах є автомобілі (їх внесок у забруднення повітря – 50-70%). 
Переведення автотранспорту й авіації на водневе паливо дозволить значно зменшити 
задимленість атмосфери. Розрахунки показують, що 1 тонно-кілометр перевезень електромобілем 
з воднево-повітряним електрохімічним генератором та інтерметалідним (металіди – сполуки 
металів між собою) зберіганням водню обходиться лише на 40% дорожче, ніж автомобілем, що 
має звичайний двигун. Також можливе і створення системи газифікації міст на водні, як це зараз 
робиться на природному газі. При цьому є можливість акумулювання енергоносія – підвищується 
надійність. Пару, як продукт згоряння водню, легко можна використовувати в технологічних 
процесах, при цьому значно підвищується енергоємкість водню за рахунок утилізації прихованої 
теплоти випаровування (розрахункова теплота згоряння збільшується від 120 до 160 МДж/кг). 

Воднем можна замінити вугілля при плавленні заліза, при цьому зменшиться забруднення 
довкілля. Спеціалісти вважають, що пряме відновлення залізних руд за допомогою ядерної енергії 
і водню є єдиним шляхом розвитку гірничої металургії за 2000 рік [18]. 


