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ANNEX I: 

1 Canvi climàtic, Escalfament global i Enfosquiment global

Escalfament global

Mentre que molts observadors i cientifics veuen el canvi climàtic com alguna cosa catastròfica, un 
planeta més càlid pot arribar a ser de gran benefici per algunes nacions i empreses del sector energètic i  
transport.

No tot el món está horroritzat per aquesta situació. Si bé l'escalfament global ja està ocasionant  
sequeres, pèrdues de cultius, gana, inundacions i altres calamitats en determinades regions d'Africa, Asia, i  
Europa Merdidional, l'augment de les temperatures pot reportar de fet un benefici net a països septentrionals  
com Russia.

Les companyies navieres russes es freguen les mans sommiant amb una ruta pels mars del nort lliure 
de gel, borejant la costa siberiana. Pero en aquest exemple, es possible que el beneficiari més insòlit siguin  
les companyies petroliferes i els seus socis occidentals. L'augment de la temperatura podria fer més fàcil i  
més barast l'acces a alguns dels mils de millons de barrils de petroli i billons de metres cúbics de gas que 
estan enterrats mar endins, sota l'àrtic rus. 

Una  capa  de  gel  menys  gruixuda  farà  que  la  perforació  submarina  resulti  menys  complicada  i 
costosa. Uns hiverns més curts i menys severs implicaran menys interrupcions en la prospecció i perforació, 
mentre que la disminució del nombre i el tamany dels icebergs reduiiria el temps d'inactivitat industrial en les 
plataformes d'extracció de gas y petroli.

El canvi climàtic es l'última i potser la major comfirmació de que el nostre gran domini de l'energia  
pot  definir-se  precisament  com una  serie  d'errors  de  càlcul.  Tot  i  que  els  combustibles  fòssils  barats  i  
abundants  han  estat  evidentment  claus  pel  nostre  èxit  industrial  i  continua  vitalitat  econòmica,  estem 
descobrint que el nostre prometedor quadre de la energia com la clau de la prosperitat a omès una serie de 
costes molot serioses, desde la inestabilitat política internacional i la volatibilitat del preus del carburtants  
fins l'actualitat, temperatures globals en augment degut a l'Efecte Hivernacle degut a segles d'emisions de 
dioxid de carboni.

Quan el carboni , en forma de dioxid de carboni ascendeix a l'atmosfera, altera els mecanismes  
naturals de refredament d'aquesta com un mirall d'una sola cara, el dioxid de carboni deixa que la llum i  
radiació del sol arribin a la superficie a través de l'aire, escalfant la Terra, però després impedeix que la  
major part de calor resultant irradi de la terra a l'espai.

Durant anys, científics escèptics han arribat a afirmar que l'efecte hivernacle es pretenciós i que la  
tendencia actual cap a l'escalfament global no es més que la última d'una progressió de tendencies naturals 
que s'han produit al llarg de la historia terrestre. 

Però en els últims anys, a mesura que noves dades sobre termperatures mitjsanes segueix comfirmant 
els pronòstics climàtics, l'escepticisme sobre l'escalfament global procdeix ara principalment en una minoria  
minúscula de científics.

Pero entre la majoria de científics climàtics, així com molts polítics a Europa i els EUA, el consens 
es que els gasos d'efecte hivernacle produits per l'home ha fet augmentar les temperatures mitjanes fins a 
1'13ºC durant el segle passat. La finalització de l'últim període glacial va ser causat per un augment de poc 
més d'1ºC!

Mentrestant el planeta postglacial va necessitar més de 5000 anys per escalfar-se 1'13ºC, la nostra 
lleugera tendencia a l'escalfament ha requerit menys d'un segle i ja ha estat suficient per a desencadenar  
algunes alteracions molt preocupants, per exemple, la disminució d'un 15% dels casquets polars, una pujada 
del nivell del mar de 25 cm i un ampli retrocés de glaciars, a més a més de sequeres i huracans i tifons, la  
propagació d'enfermetats tropicals i una serie d'anys amb records de calor...
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Però  les  investigacions  suggereixen  que  aquests  canvis  donen  únicament  la  indicació  més 
insignificant del que està per arribar.

Tot i que l'impacte i el calendari exacte segueix sent objecte de debat, la majhoria d'investigadors del  
clima sostenen que a menys que es redueixen drásticament les emisions de dioxid de carboni durant les  
pròximes dècades les temperatures mitjanes globals augmentaran 2'6ºC al 2050 i fins a 3'7ºC al 2100.

A temperatures tan elevades, és d'esperar un estiu etern, en el que els casquets polars s'aniran fonent  
per complet, el nivell dels mars pujarà 50cm i continuarà pujant, nacions insulars desapareixeran, masses 
continentals tropicals es desertitzaran, se extingiran especies i les tempestes seran més frequents i mortíferes.
En zones més temperades, com a EUA i la major part d'europa, els prats i les terres de cultiu es convertiran  
en regions seques. Els incendis forestals seran més freqüents i més devastadors. Els estius seran abrasadors,  
mentre que els hiverns seran més humits. Les poblacions de vida salvatge canviaran. Les aus o animals de 
climes freds emigraran o s'extingiran. Insectes, bacteries i virus acutalment limitats als tropics es propagaran,  
transmitinit multitud d'enfermetats desconegudes en aquest tipus de climes.

Les estimacions de costes d'aquestes calamitats són ara per ara especulatives, però fins i tot les xifres 
conservadores resulten esgarrifoses.

El  possible  impacte  climàtic  en  els  suministres  d'aigua  potable,  desde  la  obstrucció  de  rius  i  
embassaments fins a la intrució d'aigua salada en aqüifers costaners per la pujada del nivell del mar,  podria 
superar unes costes desorbitades de diners. Les costes en salut humana augmentaran també. La propagació 
d'enfermetats dispararà les costes mèdiques en salut.

Pitjor encara, el canvi climàtic no és un desastre no discriminatori. Mentre que ela països de Centre i  
més rics podran patir perjudicis relativament de poca importancia o inclòs beneficiar-se en certs aspectes  
d'escalfament global, les conseqüències més greuses deixaran sentir d'una manera desproporcionada en els 
països de la Perifèria, sobretot a Àfrica, asia i algunes petites nacions insulars.

Donat que els HC's aporten el 85% de l'energia en el món d'avui i , donades les tendenscies actuals,  
jugaran un paper dominant durant les decades que venen, reduir substancialment les emisions de dioxid de  
carboni. Reduir substancialment les emisions implicaria abandonar mes o menys el sistema energètic existent  
i trobar-ne un de nou.

El canvi climàtic se esta erigint en l'unic impuls real per a una economia enrgètica totalemtn nova.

El Cicle del Carboni.  Fins fa uns 500 anys, el gegantesc procés natural de captura del carboni va  
anar  a  les  mil  meravelles.  Les  plantes  absorvien  tant  el  dioxid  de  carboni  que  les  concentracions  
atmosfèriques  s'havien  reduit  a  un  nivell  aproximat  de  270  ppm limitant  així  espectacularment  l'efecte 
hivernacle i baixant les temperatures globals de forma notable. 

Així doncs, el cicle del carboni havia aconseguit un equilibri precari amb tendencia a un marge de  
seguretat  suficient  per  absorbir  les  emisions suplementaries  de dioxid de carboni  generats  per  incendis,  
volcans en erupció i incloses xemeneiex de la era preindustrial.

Cap  a  l'any  1500,  aquesta  tendencia  favorable  va  començar  a  ralentitzar-se.  A mesura  que  el 
desenvolupament de la agricultura i la demanda de llenya havia anat mermant els boscos, la capacitat natural 
del planeta per a reabsorbir carboni havia minvat.

Encara  més  important,  la  Revolució  Industrial,  amb  la  seva  insaciable  demanda  d'energia,  va 
provocar un espectacular augment de la combustió d'HC's, invertint així un procés d'almacenatge de cen  
millons d'anys d'antiguitat.

Des de finals de s.XVIII, les emisions de dioxid de carboni antropogènic han augmentat fins a assolir 
el doble del que la biosfera pot absorbir fàcilment. Com que en aquest moment arriba a l'atmosfera més  
carboni del que es pot capturar les concentracions atmosfèriques han començat a disparar-se una altra vegada 
i actualment superen els 370 ppm.

Com que hem superat sobradament la capacitast del sistema natural per reabsorbir carboni  i a més a  
més la reabsorció natural pot portar milers d'anys, les concentracions atmosfèriques seguiran en augment  
durant segles, fem el que fem.

Hi ha un gran 'desfase', entre el moment en que s'adopten mesures i el moment en que aquestes  
comencen a produir un efecte beneficios.
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Tot i que els éssers humans deixéssim d'emetre carboni ara mateix, hauriem d'esperar de dos a tres 
segles per a que la reabsorció natural elimini l'excés de dioxid de carboni que ja està a l'atmosfera i torni al 
dioxid de carboni a un nivell més acceptable i saludable.

Arribats a aquest punt, ja no hi ha més remei que aturar totes les emisions de dioxid de carboni, o 
almenys mantenir-los en els nivells actuals, donades les previsions de creixement demogràfic i d'activitat  
econòmica  i  donada  tambe,  la  inercia  d'una  economia  energètica  en  expansió  que  està  dominant  
completament pel carbó, el petroli i pel gas.

La majoria de models climàtics indiquen que quan les concentracions superin la xifra de 550 ppm 
començarem a presenciar nivells 'perillosos' d'escalfament i desastres naturals, sobretot en zones vulnerables. 

La majoria de científics preferirien veure les concentracions estabilitzades a 450 ppm, donat que 
prediuen evitar la major part de les conseqüències a llarg plaç i patir en el seu lloc, una especie d''escalfament  
lleu', amb pèrdues moderades de terres de ribera i d'especies animals i vegetals, desertització moderada i  
només un increment moderat de desastres naturals, sequeres estivals, incendis forestals, ...

Però, es pot aconseguir aquest objectiu? Per a estabilitzar els nivells inclús a 550 ppm, realment ja 
haurien  d'estar  passant  coses  extraordinaries.  Les  emisions  haurien  d'arribar  al  seu  màxim  i  reduir-se  
dràsticament a partir de ja. Això només succeïria si els països industrialitzats emetin menys concentracions  
per capita.

És cert que ara emitim molt menys carboni per watt d'energia produit que fa 100 anys degut al pas 
paulatiu a una mescla de combustibles més pobres en carboni. A més a més, la nostra tecnologia energètica 
existent s'està tornant més eficient i més neta.

No obstant això, aquesta tendencia cap a una menor intensitat de carboni seria més que compensada 
pels  grans  augments  de  població  i  creixement  econòmic  que  es  preveuen,  els  catalitzadors  bessons del 
consum d'energia i per tant, els principals factors de les emisions de dioxid de carboni.

Protocol de Kyoto, 1997. Sota una intensa presió de polítics ecologistes i progressistes i davant les 
presions  oposades  de  companyies  energètiques  i  estats  petrolifers,  la  majoria  de  les  naciopns  es  van 
comprometre solemnement a que al 2012 les emisions globals de carboni serien més baixes que al 1990.

Compromís atrevit, a jutjar pel ritme al que les emisions estan augmentan i la incapacitat del mónj en 
vies de desenvolupament per contribuir econòmicament, el pes de Kyoto anava a caure quasibé per complet  
sobre les esquenes del món industrialitzat.

Molts activistes climàtics van rebre Kyoto com un avenç important i el seu posterior fracàs va ser  
atribuit popularment als polítics egoístes de diferents corporacions i nacions industrialitzades.
Complir les reduccions acordades a kyoto exigiria afrontar-se als grans emisors mundials, com les empreses 
automobilístiques i les industries alimentades amb carbó, entre d'altres. 

La nostra tecnologia energètica està essent aventatjada pel propi èxit econòmic al que va donar lloc.  
Tot  i  aplicant  gegantesques millores en la rtecnologia energètica del  combustibles fòssils  les reduccions 
d'emisions resultants no seran suficients per estabilitzar el dioxid de carboni atmosfèric a 550 ppm a meitats  
de segle.

Portem un camí fet, que de quedar-nos en ell, veurem triplicats els volums de dioxid de carboni que  
emitirem al 2100. Si volem evitar-ho, haurem de tenir instalades una serie de tecnologies enrgètiques, i no 
apareixen per art de magia i menyus en mans de qui sustenta la tecnologia ctual, amb el gran benefici que  
otorga a uns pocs.

El fenòmen de l'Enfosquiment global

Molt es parla de l'escalfament global, però poc se sap del fenomen que està sota la investigació  
científica i que també podria arribar a fer molt dany.

Al llarg de les últimes dècades d'estudi del clima i de diferents nivells d'especialització en estudis  
relacionats  amb  la  quantitat  de  radiació  solar  rebuda  a  la  superfície  terrestre,  diferents  científics  amb  
experiments el.laborats arreu, han arribat a conclusions prou alarmans per a que aquest nou fenòmen prengui 
força en el camp d'estudi del canvi climàtic.
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L'anomenat  "enfosquiment  global"  és  produït  per  les  diminutes  partícules  sòlides  suspeses  a  les 
zones altes de l'atmosfera, provinents del fum de motors i fàbriques, cendres d'incendis forestals, erupcions 
volcàniques i de la pols generada per l'activitat humana.

La concentració d'anys d'emissions de diminutes partícules en suspensió, impedeixen pasar els raigs  
solars  cap  a  la  superfície,  però  el  més  significatiu  es  l'efecte  d'aquestes  partícules  sobre  els  núbols  
atmosfèrics, convertint-los en miralls gegants per a la radiació provinent del sol.

L'abast del fenòmen es mundial, doncs les mases d'aire contaminat independentment del lloc on han 
estar originades, repercuteixen arreu pel simple moviment de masses atmosfèric.

En disminuir la radiació solar que arriba a la superfície terrestre, es veu amenaçada la fotosíntesi.
Totes aquestes deixalles poden arribar fins a la *estratósfera i  retenir o reflectir els  rajos solars,  

situació que porta com a conseqüència no només un enfosquiment sinó una reducció de les temperatures 
ambientals en tot el planeta.

Segons el documental de BBC, l'enfosquiment global (*OG) posaria en perill el proveïment natural  
d'oxigen al planeta, sumant-se així a les altres amenaces contra la vegetació, és a dir, la tala indiscriminada  
d'arbres per a fusta i la crema de llenya per a calefacció als països pobres.

A més contaminació atmosfèrica per partícules sòlides en suspensió, més llum reflexada a l'espai  
exterior, impedint que el calor arribi a la superfície. Per tan, i com a conseqüencia directa la disminució de la  
temperartura mitjana del planeta

Quina incidencia podrien tenir aquestes masses de partícules repartides pel món en els fenòmens  
metereològics coneguts? Com que aquest fenòmen, tot i passar inadvertit durant anys per connivencia amb 
les  emissions de gasos  d'efecte  hivernacle,  s'ha  anat  agreujant,  comencen a prendre força hipotesis  que  
plantegen i expliquen catàstrofes naturals succeides en els any 70 i 80 a etiopia, per exemple, amb llargues  
sequeres i anys sense les pluges dels monzons provinents de les zones tropicals de l'àtlantic, donant com a 
causes dels desastres a la sobreexplotació i mala gestió d la terra  causades. Comencen a prendre força  
perquè si es te en compte la quantitat de pol·lució emessa sobre l'oceà atlantic provinent tant d'europa com  
dels EUA durant anys, bé es pot entendre com pot haber arribat a afectar això en la temperatura mitjana de 
l'atlantic. A més llum reflexada a l'espai, disminució de la radiació sobre l'oceà i per tan, disminucio de la  
temperatura mitjana. Els estudis posen d manifest doncs la directa relació entre la pol·lució per partícules 
contaminants sobre l'atlàntic i les alteracions en els cicles naturals d'escalfament i refredament per estacions  
que pateixen les aigües tropicals i generen els fenòmens naturals dels monzons.

Feta la relació es podria dir que atacant i reduint aquest tipus de contaminació ens estalviariem les  
catastrofes que se li deriven. Però,

que passaria si no existís l'enfosquiment global que refreda la temperatura a la superficie terrestre?  
Si bé aquest nou fenomen implicaria una "esperança" davant l'escalfament global, els estudis desenvolupats  
sobre  la  matèria  indicarien  que  tots  dos  problemes  estan  relacionats  a  causa  de  la  procedència  dels 
contaminants, encara que, per ser més visible i molest a curt termini, el *OG és definit com més greu.

Aleshores,  per  molt  que  es  limiti  aquest  tipus  de  contaminació,  si  no  es  redueixen  també  les  
emissions de gasos d'efecte hivernacle al mateix temps, el que farem es encara incidir amb més intensitat  
l'escalfament global.

De fet, pot ésser que ja estigui succeïnt: a Europa fa anys que s'han anat fent millores en la quantitat  
d'emisions de partícules sòlides en suspensió...

No hauria estat l'enfosquiment global complint l'escalfament real al que estem someten la terra? I si  
el nostre clima es més sensible a les emisions de dioxid de carboni del que pensavem? Voldrà dir això, que  
les previsions a mig termini realitzades i estudiades es quedin curtes? Si les previsions realmetn s'haguessin 
quedat a mig camí del que realment succeïrà, queda clar que l'augment de catàstrofes naturals anira en molt 
més augment, més exagerats, inclos pòtser, per a incidir més en el desglaç de Groenlandia, capaç de fer pujar  
el nivell del mar de uns 6 a 8 m, o bé, en les selves tropicals, on l'augment de la temperatura mitjana farà que  
es perdi l'equilibri de l'ecosistema i paulatinament les grans extensions de selva tropical anirant passant a  
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extensions de sabanes més grans i en el pitjor dels casos, amb el pas dels anys i seguint la mateixa alça de les  
temperatures mitjanes, cap  a la desertització.

No obstant això, a partir d'ara s'obre un nou camí en la lluita contra el canvi climàtic, ja que la  
detecció i la informació existent tant de l'escalfament com de l'enfosquiment global, permetrà als científics 
seguir d'a prop l'evolució d'aquest fenomen combinat que amenaça el cloima de la Terra.

Mercat d'emisions

La principal eina que han adoptat Governs, organismes financers i grans empreses per abordar el 
canvi climàtic, són el comerç d'emisions, un programa multimillonari amb la premisa bàsica és que aquells  
que contaminen poden pagar a un altre per a que s'encarregui de netejar les seves destroces i no haver-ho de 
fer ells mateixos.

Per què el  comerç  d'emisions   no  ha aconseguit  canviar  la  forma en  que adquirim i  utilitzem  
l'energia i a retallat les reivindicacions que aposten per les reformes necessàries bàsiques? Com pot ser que  
el  procés  no  només  ha  premiat  als  actors  contaminants,  sino  que,  al  mateix  temps,  ha  accentuat  les  
injusticies socials i ambientals?

Solucions de mercat a problemes ambientals: Des d'un principi estava clar que el protocol de Kyoto 
era insuficient. Com a condició 'sine qua non' per adoptar inclús una 'solució' tan insuficient, la delegació 
d'estats  units  va introduir  aleshores en les negociacions de Kyoto una serie de propostes per el  comerç  
d'emisions que encara van enfonsar més els modestos objectius que estaven sobre la taula.

La idea era permetre que el països industrialitzats que firmessin el tractat, en cas de no voler reduir  
les  emissions  en  el  seu  propi  territori,  puguessin  intercanviar  aquests  compromisos  per  la  promesa  de 
rebaixar emissions en altres països. El 'quid' de la qüestió era aconseguir un equilibri general en lloc d'insistir 
en que cada país complís amb els seus propis objectius.

La 'ma oculta' del mercat s'encarregaria d'orientar el procés cap a les reduccions que resultessin més 
econòmiques.

Aquest mecanisme va servir per obrir el 'coto' que el mateix Protocol de Kyoto havia imposat a les  
emissions dels països industrialitats.

1. Comerç d'emisions.
El Comerç d'emissions es un sistema molt complex amb un objectiu sencill: abaratir costes que les 

empreses i els governs han o haurien de destinar a complir amb els objectius de reducció d'emissions. En 
comtes d'això, el comerç d'emissions està concebut de tal manera que, per lo general, els objectius es poden 
assolir sense que es produeixin rebaixes reals d'emissions.

El comerç d'emissions es presenta en dos grans formats: el sistema de 'tope y trueque' i el sistema de 
'compensacions' d'emissions.

'Tope y Trueque' (cap and trade, i/o 'règim de comerç de drets d'emissió amb fixació prèvia 
de  límits  màxims,  en  l'argot  de  les  institucions  europees).  És  un  mecanisme  que  permet  a  Governs  o 
Organismes Intergovernamentals com la Comissió Europea a distribuir llicències o 'permisos d'emissió, al  
meu parer, llicències per contaminar, entre les grans industries.

En  lloc  de  canviar  el  seu  comportament,  la  industria  contaminant  pot  després  negociar 
aquests permisos amb una altra industria que podria realitzar canvis 'equivalents'  de manera més barata.  
Aquest és l'enfocament en el que es basa el Règim Comunitari de Comerç de Drets d'Emissió de la Unió 
Europea, RCCDE, el major mercat d'emissions del món, a data de 2008.

Segons la teoria, la oferta de permisos d'emisió s'anirà reduint paulatinament, i  passat  el 
temps, començarà a escassejar, cosa que significaria que el mercat mantindrà el seu valor, i al mateix temps,  
forçarà una reducció dels nivells generals de contaminació.

Des del punt de vista ambiental, se suposa que això depèn de la dimensió del 'tope', que fixa  
un límit legal als nivells de contaminació permesos durant un determinat període de temps. Cada rebaixa dels  
'topes' o dels límits, representa, de fet, una nova mesurada normativa adoptada per Governs o Organismes 
intergovernamentals per rebaixar la contaminació.

El component de 'trueque' (o mercantil) d'aquest sistema no serveix, en realitat per a reduir 
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cap emissió. Simplement dona a les empreses un major marge de maniobra per abordar el problema de les 
emisions  i  això  explica  perquè  de  vegades  s'aludeix  a  les  propostes  de  comerç  d'emissions  com  a 
'mecanismes  flexibles'.  Els  centres  industrials  que  superen  els  seus  compromisos  de  reducció  d'emissió 
poden  vendre  els  seus  excedents  a  aquelles  que  no  han  complert  amb les  seves  obligacions.  Així,  les  
empreses que poden reduir les seves emisions per sobre dels requisits legals,  aprofitaran l'oportunitat de  
guanyar diners venent els crèdits que els sobren i les que desitgin continuar contaminant poden comprar tots 
els crèdits a un preu molt barato senes haver de modificar les seves pràctiques. Però aquesta flexibilitat té un  
preu: el que resulta barato a curt plaç no equival el que seria eficaç a llarg plaç ni el que és just des del punt 
de vista social i ambiental.

A la pràctica, el sistema no ha aconseguit incentivar la reducció d'emissions. La confluencia 
del 'cabildeo' de les industries i de les dificultats inherents als càlculs sobre emissions ha significat que els  
drets de contaminació concedits a les empreses privades en el  marc dels mecanisme de 'tope y trueque'  
siguin, en molts casos, més generosos dels que aquestes necessiten per cobrir els nivells de contaminació.  
Aquest excedent de permisos es pot vendre després a altres industries contaminants que d'aquesta manera,  
tampoc han de limitar les seves emisions dels gasos d'efecte hivernacle.

La  gran  majoria  de  permisos  en  el  marc  del  RCCDE  s'han  otorgat  gratuitament  
(grandfathering o 'asignación por derechos adquiridos') basant-se en emissions d'anys anteriors. El nombre  
de  permisos  concedits  es  calcula  a  partir  dels  nivells  existents  de contaminació,  el  que suposa que  les  
industries que més han contaminat  en el  passat  es veuen més recompensades amb les subvencions més  
importants. 

'Regalar aquests drets a les industries que contaminen representa, a més a més, un dels progectes  
regressius de la història en materia de creació i de distribució de drets de propietat.'

Compensacions d'emisions. El segon mecanisme de comerç d'emissions es basa en el sistema 
de compensacions. En lloc de reduir les emissions en origen, les empreses, i de vegades, els organismes 
financers  internacionals,  els  Governs  i  Particulars,  financien  'progectes  d'estalvi  d'emisssions'  fora  del  
territori  on  s'haurien  de  reduir.  El  principal  programa  d'aquest  tipus  és  el  MDL,  Mecanisme  de 
Desenvolupament Net, administrat per Nacions Unides.

Tot i que les compensacions se solen presentar com emissions reduides, el cert es que no 
redueixen emissions. Inlús en las teoria i en el millor dels casos, es limiten a desplaçar les 'reduccions' cap on 
resulta més econòmic realitzarles, el que se sol traduir en un trasllat dels països del Centre a països de la  
Periferia. Així, es segueix contaminant amb el suposoat de que es produira un estalvi d'emissions equivalent  
en un altre lloc.

Els progectes que conten com 'estalvi d'emissions'  van des de la construcció de represes  
hidroelèctriques, a la captura de metà de centres de ramaderia industrial.

'Las compensaciones son una mercancia imaginaria que se crea restando lo que esperas que  
pase de lo que crees que habria pasado'.  Dan Welch, investigador.  'A buyer's Guide to Offsets'.  Ethical 
Consumer, nº106, mayo/junio 2007.

Com les compensacions s'utilitzen per eludir la reducció d'emisions en un lloc a canvi de tota 
una serie de lectures sobre el que hauria passat en un futur imaginari en un altre indret, el procés, es clar,  
tendeix a derivar en un augment de les emissions de gasos d'efecte hivernacle.

L'ús  de  la  retòrica  del  'Desenvolupament'  i  la  'Pobresa'  per  legitimar  el  sistema  de 
compensacions encobreix també la injusticia en que es basa la seva llogica: les compensacions proporcionen  
nous fons a algunes de les industries més contaminants de la Perifèria, i a la vegada, ofereixen a les empreses  
i els Governs del Centre una sortida per eludir qualsevol canvi en els seus propis usos enetgètics i pràctiques 
industrials.

Els progectes de compensació d'emissions ha suposat en molts casos el desallotjament de  
terres i la repressió de les comunitats veïnes que s'hi oposen.

Les compensacions voluntaries tenen problemes semblants. Ofereixen al Centre un mètode 
per aliviar amb diners el seu sentiment de culpa pel consum i a les emprese la possibilitat de presentar una  
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imatge ecològica (verda) al públic.

El comerç d'emissions ha creat un sistema en el que diferents gasos d'efecte hivernacle es tracten  
com 'coses'  equivalents  entre  sí  i  quantificables,  obrint  així  la  possibilitat  d'intercanviables.  Per  tan,  la 
reducció d'emissions en un lloc es converteix en 'equivalent' a una reducció o mesura de compensació en un 
altre lloc, com objecte intercanviable.
Només  en  generar  aquestes  equivalencies,  el  comerç  d'emissions  ja  està  evitant  abordar  realment  els  
problemes de base del canvi climàtic.

El repte consisteix fonamentalment eniniciar una nova tragectoria històrica que ens allunyi de la  
dependència dels combustibles fòssils, que són amb diferencia, els majors responsables del canvi climàtic  
d'origen humà.

Quan s'extreuen i es cremen, el carbó, el petroli, i el gas es sumen o transfereixen a la quantitat de 
dioxid  de  carboni  que  circula  entre  l'atmosfera  i  els  oceans,  el  sòl,  les  roques  i  la  vegetació.  Aquesta  
transferencia es quasi bé irreversible.

La transferència és,  a més a més, insostenible: simplement no hi  ha prou 'espai'  en els sistemes 
biològics i geològics de la superfície terrestre per guardar l'enorme massa de carboni que està sortint del sòl 
sense que el dioxid de carboni es vagi concentrant perillosament en l'aire i els mars.

El comerç d'emisions fomenta, doncs, la ingenuitat a la hora d'inventar, 'equivalencies' mesurables 
entre emisions de diferents tipus a llocs diferents, però no promou innovacions que puguin posar en marxa o 
manrtenir una trajectòria històrica que no s'allunyi dels combustibles fòssils.

Per als Governs i les grans empreses, l'atractiu dels programes de comerç d'emisions está en què 
donen la sensació d'abordar el canvi climàtic però, en realitat, no exigeixen que s'inici d'inmediat canvis 
estructurals en les actuals pautes d'ús, producció o consum de l'energia. 

Si  realment  hi  hagués  una  voluntat  clara  i  ferma d'abordar  el  canvin  climàtic,  com és  que  les  
compensacions d'emisions son una 'idea' que surt de polítics i executius d'empreses que intenten compli les  
demandes de que actuin sense tocar l¡status quo del mercat, en comptes de que surgeixi de grups ecologistes  
i científics especialitzats en climen que si que volen concebir una forma de frenar l'escalfament global?

El missatge queda clar. Les societats industrialitzades poden seguir utilitzan combustibles fòssils fins 
a esgotar-los. Paralelament, poden crear nous mercats que permetin que siguin altres qui arreglin el desastre 
i, a més a més, resulten 'eficients' des del punt de vista econòmic.

El comerç d'emisions, doncs, apunta a l'objectiu equivocat. No es dirigeix a reorganitzar els sistemes 
d'energia, transport i vivenda de les societats industrials per a que no necessitin utilitzar carbó, petroli i gas.  
No està fonamentant la desindustrialització de l'agricultura ni la protecció de les selves i boscos mitjançant el  
reconeixement dels drets dels pobles indígenes i locals sobre les seves terres i a la seva sobirania alimentaria.  
En realitat el que està organitzant es que les rodes de la industria dels combustibles fòssils sigui girant al 
màxim de temps possible.

El comerç d'emisions ha fracasat en afrontar el canvi climàtic i continuarà fent-ho. A la pregunta de 
si es pot arreglar el comerç d'emisions, una de les respostes més habituals, almenys en els països del Centre,  
davant la clara evidència de que el comerç d'emisions no està funcionant, és la suggerència de que alguns  
'areglos'  podrien  millorar  el  funcionament  del  sistema,  com  canviar  les  regles  sobre  l'acumulació  de  
permisos; introduir mínims i màxims sobre els preus per a controlar la volatilitat del mercat; expandir els  
mercats d'emisions globals per a incrementar la liquidesa; i així, successivament.

El que aquestes propostes tenen en comú és el soposat implícit de que el comerç d'emisions fracasa  
perque les regles no s'han dissenyat correctament o s'han aplicat malament.

Per  què  moltes  corporacions  i  estats  van  presionar  per  a  que  s'incloguessin  grans  volums  de 
compensacions  en  el  mercat  del  comerç  d'emisions?  Aquesta  presió  está  relacionada,  crec  jo,  amb  la  
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complexa interacció entre  els  poders  estatals  i  corporatius,  on  aquells  amb major  veu durant  el  procés  
presionen per compensar com manera d'eludir  la seva responsabilitat  de canvi,  en els  seus territoris,  les 
pràctiques industrials i els mitjans de producció d'energia. 

La presa  de decisions  en  el  comerç  d'emisions es  veu  impulsada  per  la  competitivitat  i  no  per  
inquietuds ambientals. Les compensacions estan integrades en un paradigma de desenvolupament que ignora 
pràctiques  sostenibles  existents  i  necessitats  comunitaries.  El  que  relament  està  en  joc,  són  poderosos 
interessos econòmics i elits, que dificilment canviaran amb exercicis acadèmics sobre com perfeccionar els  
mercats d'emisions, com si existíssin en un vuit de poder.

En última instància, el comerç d'emisions és un mitjà per a prevenir i retrassar els canvis estructurals  
necesaris per afrontar el canvi climàtic. En lloc de replantejar els fonaments d'un sistema econòmic i polític  
que ens ha portat cap el canvi climàtic, el comerç d'emisions reajusta el problema per a adaptar-lo a aquestes 
estructures. Aquesta redefinició es troba en tots els nivells del procés, des de la fixació del límits fins a la  
comercialització, la compensació i l'especulació.

Mentre que el Protocol de Kyoto i els mecanismes de mercat d'emisions que el van seguir, afirmen  
oferir incentius financers que anirant reduint, gradualment, les emisions de les societats industrialitzades i  
evitarà la dependència generalitzada dels combustibles fòssils en les menys industrialitzades, la realitat fins a  
la data es diametralment oposada.

El  comerç dels permisos  per  a contaminar  agrava el  problema.  Buscar  trobar  les  solucions més  
barates per a les industries contaminants, donat per sentat que no importa ni l'on ni el com es realitzen les  
reduccions.  Els  dubtes  sobre  els  possibles  efectes  climàtics  a  llarg termini  que tindria  adoptar  procesos 
industrilas i agrícoles diferents es passen per alt per assegurar que es construeixi una sola mercaderia que 
pugui ser intercanviada. Els importants riscos que comporta perpetuar les pràctiques insostenibles es deixen  
de costat.

El comerç també desplaça les mesures necessàries per afrontar el canvi climàtic d'un lloc a l'altre a  
través de les pràctiques de les compensacions d'emisions.

Per a buscar camins futurs, hem de tornar a analitzar el 'quid' de la qüestió que abordem.

2. Els Perills de la Tecnocràcia Ambiental.
Fins  que  els  ambientalistes  no  abandonin  el  credo de  que  'és  molt  tard  per  a  parar  el  comerç  

d'emisions ara', es veuran obligats a seguir bregant amb tota una serie de programes que pretenen reparar lo  
irreparable: certificant, per exemple, projectes de 'bones pràctiques' o instituint nous mercats sectorials per a  
dinamitzar i simplificar el comerç. Sovint s'escolten queixes frustrades sobre la 'falta de voluntat política'  
oficial entre els ambientalistes més compromesos que han estat adoctrinats en aquesta dinàmica. Però com 
més envoltats es vegin en papers de verificacions i supervisions de projectes i consultors d'empreses, menys 
capaços seran d'assumir fins a quin punt han estat estafats.

El comerç d'emisions és la nova 'alternativa' de les elits per afrontar el canvi climàtic i mina totes les  
estratègies més fructíferes de moviments i xarxes locals de resistencia i lluita. Aquestes estratègies enfocades  
desde lo local i le necessitat comunitaries no només són més realistes tècnicament que el comerç d'emisions, 
sino que també ho són políticament.

No  hi  ha  dresseres  ni  pedaços  tecnològics  que  permetin  eludir  el  dificil  treball  d'organitzar-se 
políticament i construir aliances que permetin evitar les polítiques històriques i internacionals que han creat  
el canvi climàtic.

Cap aspecte  del  debat  sobre canvi  climàtic  es pot  desvincular  de discusions sobre  colonialisme, 
racisme,  gènere,  drets  de la  dona,  explotació,  expropiació de terres,  agricultura  i  control  democràtic  de  
tecnologies.

El comerç d'emisions mai afrontarà aquests temes crítics perquè la lluita en contra el canvi climàtic 
ha de ser part de la batalla per un mon més just i coherent.
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2 Crítica al model energètic actual.

Sense ànim de ser molt exhaustiu i en un intent per enumerar certs aspectes claus, que crec jo, on  
devem incidir amb més urgència, donat el context actual.

Critica al concepte de “Desenvolupament Sostenible” i les polítiques de “Capitalisme Ecològic”.
El terme de  “Desenvolupament Sostenible” s'està convertint,  sinó ho ha fet  ja,  en la sufix  que 

justifica  les  polítiques  institucionals  en  tots  els  àmbits;  el  contingut  del  qual  no  pateix  variacions 
substancials. La ambigüitat de l'expressió facilita la identificació amb la noció de “creixement sostenible”,  
verdader objectiu de la política econòmica dels principals centres de poder mundials, “Sostenible” significa,  
en definitiva en aquestes interpretacions, acomodable amb l'estatus quo actual en termes de repartiment entre  
Centre-Perifèria en el consum de recursos naturals. 
El  Centre,  així  podria  continuar  amb el  seu  model  de  creixement  quantitatiu  basat  en  l'expansió  de  la  
producció i  el  consum de masses,  que es  considera  inextirpable.  Dins  d'aquesta  concepció,  la  noció de 
“desenvolupament  sostenible”  s'intentarà  transformar  en  un  instrument  de  la  tecnologia  del  consens  
juntament amb l'anomenat “capitalisme ecològic”, molt lligat a l'anterior.

Es precís denunciar que és impossible la consideració dels límits ambientals a través d'una major 
eficiència en l'ús dels recursos, millor tecnologia, més estricte control de la contaminació, més ampli us de  
l'avaluació de l'impacte ambiental, monetarització dels costos externs, impostos ecològics, ..., sense canviar 
la  propia  essència  del  model,  és  a  dir,  sense  posar  potes  en  l'aire  l'ètica  del  creixement  material  i  
l'acumulació, pilar central de la societat industrial.

Una part del moviment ecologista pot caure en la trampa de convertir-se en una banda d'experts  
fiscals o d'avaluadors d'impactes al servei del “Capitalisme Ecològic”, dins de les diferents variants del nou 
ecotecnocratisme internacional de la socialdemocràcia.  

Frenar la mobilitat motoritzada com a peça clau dels processos d'acumulació.
El  transport  motoritzat  requereix  una  atenció  especial  en  aquest  treball,  doncs,  és  l'element  

trascendental  que  garantitza  la  globalització  del  sistema  productiu,  la  creixent  concentració  i  
interdependència, el creixement quantitatiu, la reestructuració de les metròpolis, la colonització de la vida 
quotidiana i les noves pautes de consum, el turisme de masses del Centre a escala planetària, ...

És  per  tant,  el  transport  motoritzat,  un  dels  principals  responsables  del  consum  energètic  de 
combustibles  fòssils,  de  l'impacte  ambiental,  del  consum  de  l'espai  i  la  destrucció  de  l'entorn,  del  
deteriorament de la qualitat de vida urbana, de l'expansió de costos socials de tot tipus, de la pèrdua del  
nostre temps de vida...

Atacar la velocitat motoritzada, cara oculta de la riquesa, la desigualtat i la acumulació, seria posar 
pedres en els engranatges del lliure desplegament d'aquest model productiu que opera mundialment.

Dins  de la  mobilitat  motoritzada s'hauria  de destacar  com a principals  responsables  el  transport 
marítim i sobretot el transport per carretera i el transport aeri.

Parar els plans de l'expansió energètica i reivindicar la reducció del consum en el Centre.
El  sector  energètic,  és,  juntament  amb el  transport,  un  altre  dels  pilars  claus  que  possibilita  el  

funcionament del present model, potser el més important en última instància, doncs és l'input indispensable 
de tots els processos productius i de la mobilitat motoritzada. Aquest sector basat en el creixent consum de  
fonts  energètiques  dures  i  no  renovables  és  per  consegüent,  el  principal  culpable  dels  desequilibris 
medioambientals globals. 

Oposar-se  al  creixement  del  consum i  als  projectes  d'ampliació de l'oferta  energètica  és,  doncs,  
juntament amb l'exigència d'una disminució dràstica del consum al  Centre, davant la inviabilitat ambiental  
de generalitzar aquest model de consum a la Perifèria, una altre feina decisiva.
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Impedir noves agressions a l'entorn medioambiental.
La necessitat de viure en el futur en base a l'interès del capital ecològic restant, cada cop més limitat,  

obliga a denunciar qualsevol nova envestida que es produeixi sobre els ecosistemes naturals, per no reduir 
encara més aquesta renta natural que tenim per sobreviure.

L'estratègia de defensa del medi revelarà la naturalesa aniquiladora de creixement i és, de la mateixa 
manera, una forma més de posar limit al lliure desplegament d'un model productiu que no pot sobreviure  
sense actuar de forma depredadora.

Viure millor i destruir menys.
Un model que es distingeixi per la descentralització dels mercats i l'autosuficiència local, possibilita  

la potenciació dels cicles tancats de producció, reduint dràsticament els costos i els impactes ambientals que  
comporta el tractament dels residus. 

En el mateix sentit  de “despilfarro” mínim opera la reducció del consum superflu, la simplicitat  
voluntaria i l'ampliació de l'esfera del treball autònom. Per garantitzar l'autosuficiència seria imprescindible  
el desenvolupament de formes de producció i consum basades en l'ús preponderant de recursos renovables,  
frenant la destrucció dels hàbitats que ens queden.

Una tecnologia al servei del ser humà i d'una relació en equilibri amb el medi.
El desenvolupament tecnològic actual está presidit per la lògica del capital, i per tant, s'utilitza com 

instrument de poder, cosa que permet la concentració de la presa de decisions i  el  desenvolupament de  
tècniques de control social, i s'orienta a l'increment de la productividad per garantitzar un continu augment 
de beneficis, aprofundint normalment el caràcter alienant de l'activitat productiva; és doncs, una tecnologia  
dura i complexa, intensiva en capital i energia, on l'objectiu no és la creació de llocs de treball, sino facilitar  
els processos d'acumulació i la gestió centralitzada d'un model productiu mundialitzat.

El desenvolupament tecnològic actual fa que les nacions riques siguin encara més riques i que les  
nacions pobres s'empobreixin encara més,  essent  molt estrany que la lògica de la innovació tecnològica 
tingui un caràcter solidari i humanista. 

La  mitificació  i  veneració  a  la  ciencia  i  la  tècnica  fa  necessari  abordar  una  activitat  crítica 
d'esclariment entorn als mòbils dels interessos del “progrés tecnològic”, que guiats per la lògca del benefici,  
es situen darrere el sistema ciència-tecnologia, impulsat des dels principals països del Centre; i en particular  
es  torna  imprescindible  denunciar  les  Noves  Tecnologies  pel  paper  que  cumpleixen,  en  general,  en  el 
desplegament del odel productiu, la creació de nous camps d'acumulació, el reforçament del domini sobre lo 
social i el control sobre la capacitat autònoma de la població mundial.

La  tecnologia  hauria  d'estar  orientada  a  alliberar  al  ser  humà  de  les  penalitats  dels  trenall  i  a  
disminuir l'impacte sobre el medi de la seva activitat. Això hauria de passar pel desenvolupament d'una base 
tecnològica tova, poc intensiva en capital i energia, que promogui allò que s'han arribat a denominar eines  
convivencials- per exemple, bicicleta, energies renovables, telèfon, transport marítim a vela, ...- que permetin 
el creixement de l'esfera autònoma i l'autosuficiència, facilitant l'accés al treball pe tots i totes. Els accidents  
que succeirien en aquest nou model tecnològic seran de molta menys trascendencia i de més fàcil solució,  
que en el model actual, on els accidents són freqüents i de greus conseqüencies en temes de seguretat com de 
contaminació del medi.

És  obligatori  denunciar  i  censurar,  doncs,  les  solucions  tecnocràtiques  als  problemes 
medioambientals mitjançant l'aplicació de nous sistemes tecnològics sense anar a l'arrel del problema.
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ANNEX II: Annexos de la Descripció de la Instal·lació Propulsora del Daina III.

1. Fitxa tècnica MINI-26, Solé Dièsel (generalitats tècniques).
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2. Taula de Conversions Unitats.
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3. Detalls Especejaments, Parts i Noms manual mini-26.

Especejament del Bloc Motor.
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Especejament de l'arbree de lleves, vàlvules i distribució.
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Tapa de distribució.
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Especejament de la Culata i la tapa de Balancins.
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Especejament del Pistó, la Biela, i el Volant d'Inercia.
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Especejament del Circuit de Lubrificació.
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Especejament del Circuit de Combustible.
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Especejament de la Bomba Injectora.
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Especejament de l'Injector.
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Especejament del Sistema d'Admissió d'aire i Sistema d'Escapament.
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Especejament del Circuit de Refrigeració.
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Especejament de l'Intercanviador de Calor.
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Especejament de la Bomba d'Aigua Salada.
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Especejament de les tuberies de refrigeració.
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Especejament del Sistema Elèctric.
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Especejament de la Instal·lació Elèctrica.
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Especejament de l'Alternador.
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Especejament de la inversora Ronim-V.
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Especejament del Mando intermig.
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Especejament Eixos Primari i Secundari.
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ANNEX III: 

1. Puntualització de la nomenclatura 'aigua com a combustible' ('Water as Fuel').

La frase 'l'aigua com a combustible', se sent sovint en els dies que corren. Pero, l'aigua, en sí, no és 
un combustible, mai ho ha estat i mai ho serà. Certament, si l'aigua es descompon en hidrogen i oxigen,  
aquests componenets en sí, són més copmbustible que una altra cosa, però, l'aigua, com a líquid, no és un 
combustible.

Aquesta distinció és molt important si es vol entendre la naturalesa de l'energia lliure i la forma 
d'obtenir-la.

A mode d'exemple, si es considera una màquina de vapor, en els pistons d'un motor de vapor són 
impulsats per la pressió del vapor. El disseny d'una màquina de vapor és tal que l'aigua és un component  
essencial en el procés. Sense aigua, no hi hauria vapor, i sense vapor, no hi haurà pressió de vapor per  
accionar els pistons i produir el treball útil pel qual es va construir el motor. Però, en definitiva, l'energia que 
impulsa el motor prove de la crema d'un combustible, generalment carbó. 

Per la disposició del motor, la potencia que mou el motor prove de la combustió del combustible. No 
ve de l'aigua implicada en el procés, i de fet si el motor fos un motor Stirling, funcionaria perfectament sense 
utilitzar aigua en absolut. 

El mateix s'aplica a les maneres que s'utilitza l'aigua en motors de combustió interna.

Amb l'electrolisi l'energia continguda en el gas hidroxi està essent posada allí per la corrent elecrtrica  
que flueix de la bateria; si no hi ha corrent, no hi ha producció de gas. El gas hidroxi està essent utilitzat com 
un dispositiu d'emmagatzematge d'energia elèctrica procedent de la bateria. 

Si les eficiencies dels motors de combustió interna ronden el 50%, típicament, i pel general una mica  
menys, no cal pensar gaire que seria molt més eficient utilitzar l'energia electrica per accionar un motor  
elèctric, amb una eficiencia que ronda el 90%.

La utilització del  gas  hidroxi  ens  permet  millorar  el  consum de combustible  dins  del  motor  de  
combustió interna que ja tenim. És a dir, que la opció del gas hidroxi ens permet continuar utilizan tot l'actiu  
invertit en hidrocarburs instal·lats en qualsevol vehicle d'avui en dia.

Però un cop més, entenent que l'aigua compleix un paper essencvial en aquesta operació, no aporta  
energia com a combustible, sino que simplement utilitza el seu estat canviant per emmagatzemar l'energia 
elèctrica de la bateria molot breument avans de ser convertit en aigua una altra vegada.

Aixi que l'aigua no és un combustible.

Si prenem el cas de les patents d'Stan Meyer, es tendeix a obtenir una impressió erronea de que 
l'aigua pot  ser  un combustible.  En les seves patents,  per arreu,  circula el  WFC (Water Fuel  Cell).  Stan 
Meyers  ho utilitzava,  probablement,  donant  -li  nom a una cel·la  que convertia  l'aigua en una forma de  
combustible gasos a través de l'energia adicional absorbida de l'ambient,  com diuen les teories d'energia  
lliure, tan controverses.

Es necessita molta energia per a fer funcionar vehicles convencionals a velocitats raonables. Si un 
motor està essent accionat sense l'ús dels combustibles fòssils (Papp motor, Britt motor, motor Rogers, Clem 
motor, motor de Williams, o el que sigui, …) necessariament han d'extreure quantitats d'energia d'algun lloc 
per a proporcionar l'energia  que condueix. No hi ha cap magi en això, tot i que donada la nostra comprensió  
del medi ambient està molt limitada, gran part d'ella podria semblar magia, de la mateixa manera que la  
Televisió hagués semblat cosa de màgia fa tres-cents anys, tot i que avui sabem que correspon a enginyeria  
de rutina per als nostres dies.
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2. Introducció a la tecnologia d'Stan A. Meyer.

 Introducció.

El 1972, la Royal Navy va examinar com la 'Flota'  hauria de ser  alimentada amb els combustibles  
fòssils quan aquests es tornin massa escassos, per exemple l'any 2030 calculats en aquell temps. Van arribar a  
la conclusió que el combustible del futur era d'hidrogen però que, com aquest gas no estava normalment  
disponible en forma de ser utilitzat, haurien de ser extrets, doncs, mitjançant ja sigui l'electròlisi de l' aigua o 
bé de la fusió nuclear. No semblava que pogués ser possible immediatament.

L'electròlisi necessita més potència que la que es podia produir del l'hidrogen i era un procés massa  
lent  per  satisfer  les  demandes  d'un  motor  de  combustió  interna.  Això  significaria  que  hauria  de  ser 
emmagatzemat en forma líquida o en una pila de combustible, dels quals se'n desprenen problemes de pes o  
de seguretat substancials.

La fusió nuclear semblava una alternativa molt llunyana i costosa.

La situació de la visió actual segueix sent d'acceptació general de l' hidrogen com a combustible. No  
obstant aquests problemes, no ha dissuadit nombrosos inventors de la producció, per exemple, de cotxes 
alimentats d'hidrogen als EUA,  a Alemanya, a Regne Unit, i al Japó.

La japonesa Mazda HRX cotxe i el seu motor Wankel (ultima novetat en el sector automovilistic al  
1992). Aquest cotxe va ser descrit al juny de 1992 a la 9a Conferència Mundial de l'Energia de l'Hidrogen a 
París. En els documents de la conferencia refereixen només diversos aspectes de la generació d'hidrogen a 
través de l' electrolysis, o el seu emmagatzematge o la seva aplicació posterior. Val la pena recordar que a  
l'abril de 1988, el motor d'estribord d'un trimotor d'un avió Tupolev 255 va ser modificat per funcionar amb 
hidrogen,  embarcat  en forma líquida des  d'una sisterna de combustible.  L'avió va volar  durant  uns  vint 
minuts  amb el  motors  impulsats  per  hidrogen i  no va mostrar  escapament  excepte  una estela  de vapor  
d'aigua.

L'atracció principal en tots aquests casos ha estat l'absència de contaminació en el lloc de l'acció. No  
obstant això, el problema de la contaminació només s'ha transferit a la superfície de la potència necessària 
per accionar el procés d'electròlisi.  Un diagrama esquemàtic de la seqüència bàsica d'energia d'un motor  
impulsat per hidrogen típic es mostra en la figura:

Seqüència típica d'energia bàsica d'un motor impulsat per hidrogen.
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Unitat de Subministre d'Hidrogen del Dr.Cornish.

Un gran avenç va ser aclamat a l'abril de 1985 quan, en la 13a Exposició Internacional d'Invencions  
de Ginebra, el Dr Cornish va ser guardonat amb una medalla d'or per la seva Unitat de Subministrament 
d'Hidrogen, HSU. No gaire temps després, la seva fotografia va aparèixer als diaris amb un cotxe impulsat  
per un motor d'hidrogen de 2cv en què tenia previst creuar el Sàhara sense res més que l'aigua en el seu tanc 
de combustible. Una descripció detallada de la unitat juntament amb els informes dels assajos impressionants 
en diversos cotxes a Nova York, van aparèixer en l'edició d'agost 1985, d'una publicació nord-americana  
'Automotive Engineering'.

El  procés  del  Dr  Cornish  era  una  forma  d'electròlisi  en  què  s'aplicava  l'energia  necessària  per 
dissaciociar els àtoms d'hidrogen i oxigen d'una molècula d'aigua a través d'una espurna sota l'aigua entre els 
elèctrodes  d'alumini  consumibles.  El  procés va ser  possiblement reforçat  per  la radiació ultraviolada de  
l'escurna  a  una  freqüència  que  va  ressonar  amb la  de  la  primera  sèrie  d'aigua  contínua.  Una  quantitat 
substancial d'hidrogen es generava, però encara que s'ha estat experimentant amb una preproducció HSU des 
de 1989 no es va tenir èxit en el lliurament d'hidrogen per incrementar energia a més d'1/3 de la de l'energia  
elèctrica necessària per conduir la unitat. Això es donat per la norma de l'electròlisi convencional.

Abastament d'Hidrogen del Dr Cornish Unitat.

El Dr Cornish es va retirar a Sud-àfrica i tota la feina en el seu HSU al Regne Unit va cessar. Tot  
això s'ementa perquè porta l'associació propera, des de mitjans de 1989, amb un senyor Stanley A. Meyer,  
l'inventor d'un desenvolupament completament nou, la cel·la de combustible d'aigua, a Grove City, Ohio.

Stanley A.Meyer.

Nascut i criat a Ohio, Meyer va tenir una carrera tècnica, treballant principalment en l'electrònica,  
l'electrodinàmica i de la física de partícules. Va treballar durant algun temps a l'Institut Battelle a Columbus 
Ohio, i ha assessorat la NASA en diversos aspectes de la  Pogramme Espacial notablement en la càpsula 
espacial Bessons i mecanismes de direcció de coets. per una vegada que va córrer el seu propi negoci va fer  
una fortuna amb la que va finançar la seva obra posterior. 

El 1975 va començar a dedicar a la dissociació de l'aigua i el 1980 va patentar un procés pel qual  
l'energia que es podia extreure de l'hidrogen excedia amb molt, l'energia elèctrica necessària per produir-lo. 
El concepte bàsic, s'encarna en els equips originals de Meyer de generació d'hidrogen, que sovint han estat  
demostrats.

Stanley Meyer va aconseguir inventar i patentar una nova font d'energia subministrada per aigua 
líquida i corrent per a qualsevol vehicle amb motors de combustió interna.
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En principi, doncs, donades aquestes condicions per a la invenció, el cost de transformació-refit de la 
instal·lació propulsora és menor del que costaria el combustible necessari per a la vida del motor.

Posteriorment Meyer va desenvolupar un sistema complet que comprenia tots els components per a 
la conversió de qualsevol tipus de motor de combustió interna, ja fos benzina o dièsel, alternatiu o turbina de  
gas, de fins a aproximadament 400 CV, a ser instal·lats en qualsevol vehicle de terra, mar o aire. Els mateixos  
principis podien ser aplicats als forns d'escalfament o per a la propulsió de coets. 

El 'Dune Buggy'.
Un cotxe modificat per aquest sistema patentat per Meyer va participar en una cursa a Australia l'any 

1985. La cursa comprenia 1800 milles terrestres i els resultats de l'experiment, van ser que ni el motor es va 
sobrecalentar, tot i que es va realitzar a l'estiu. 

El sistema d'aquest vehicle era del més segur i no hi havia possibilitat d'explosió en cas de colisió  
doncs el vehicle no duia emmagatzemat cap quantitat d'hidrogen, altament inestable i explosiu, tot i que 
s'incorpori un sistema de control i sensors de seguretat.

Primer va reunir un sistema d'aquest tipus en forma rudimentària i ho va incorporar a un motor 
Volkswagen 1600cc muntat en una marxa 'buggy' el 1985 quan va donar una demostració pública segons  
consta en una cinta de vídeo en poder de la Universitat de Londres. 

Segons Meyer el seu buggy, viatjant a 65 mph, cobriria 25 milles per litre d'aigua, salada, dolça o  
destil·lada. 

Fotografia del vehicle refitat per Meyer.

Després va procedir a refinar el disseny per portar-lo fins a un estat de preproducció estandaritzada.  
Es tractava de 30 patents noves, la majoria de les quals, en virtut d'un reglament particular de l'Oficina de  
Patents dels EUA, calia demostrar abans de ser concedida. Prop de 31 patents han estat fins ara registrades, 
sobretot als EUA, Canadà i Japó, i diversos estan inclosos en el Tractat Internacional de Control de  Patents. 

Meyer inclus afirmava que el  seu circuit  podia funcionar sense necesitar  que s'afegis més aigua  
adicional al sistema, donat l'aprofitament del vapor d'aigua resultant de la combustió amb un sistema de 
reaprofitament dels gasos d'exhaustació.

El seu invent, juntament amb l'afany de fer-lo arribar a tot arreu, ja es trobava en la fase final de  
probes en vehicles terrestres, avions i calderes.

Als 57 anys d'edat, però, mentre dinava en un restaurant amb la seva familia, es va aixecar cridant  
que l'havien enverinat. En correr cap el cotxe va caure a terra mort. Els metges van afirmar que va ser un 
aneurisma. Sospitós com a mínim, només fent una ullada a la seva trajectoria científica. 
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Les seves patents i demostracions públiques van ser, per descomptat, revolucionaries i el que segueix 
a continuació és un intent de descriure, en termes molt generals, la base científica teòrica de la tecnologia  
presentada en el seu treball 'The Birth of new Technology: the Water Fuel Cell, WFC', i com això es relaciona 
amb la primera i segona llei de la termodinàmica.

Aproximació a la  Teoria de la tecnologia de la  pila  de  combustible d'aigua de  
Meyer.

Estructura bàsica molècula de l'aigua. 

L'energia extreta de l'aigua mitjançant la WFC deriva de dos processos virtualment simultanis: el  
primer, el  procés de  fragmentació de l'hidrogen amb les dissociacions del gas hidrogen procedents de la 
molècula de l'aigua, i el segon, el procés d'ionització d'electrons, juntament amb els increments de l'energia 
explosiva dels gasos alliberats. 

'Procés de Fragmentació de l'Hidrogen' (Dissociació Mol·lècula d'Aigua)
La base d'aquest procés es sotmetre la molècula de l'aigua  a pulsacions de voltatge molt elevades  

(very high voltage, es a dir, més de 20000 Volts) a una freqüència determinada i dins de les zones de voltatge 
carregades positivament  i  negativament  a  corrents molt  baixes  (very low current,  és  a  dir,  a  menys d'1 
miliamper).

Proces de fracturització de l'hidrogen.
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L'efecte és atraure els electrons carregats negativament cap a la zona de voltatge positiu i els nuclis  
carregats positivament capa a la zona negativa.  Així,  la tragectoria orbital  dels electrons es canviada de  
circular a elíptica i això, acoplat a l'efecte de pulsació, provoca tal esforç elèctric sobre la molècula que els  
enllaços covalents entre l'àtom d'hidrogen i el d'oxigen son trencats i els dos gasos son separats. Més tard ells  
requereixen energia substanciosa per ser aplicats abans que puguin ser recombinats. A causa que el corrent es 
tan baix es genera una petita escalfor. És digne de menció que, pes per pes, l'hidrogen conté al voltant de 2  
vegades i mitja vegades l'energia de la benzina i l'energia latent en l'hidrogen contingut en una pinta d'aigua 
(=0'568l a UK, i =0'473 a USA), equival a uns 9 milion de joules, o suficient per fer anar 2 vegades i mitja  
1000Wats de radiadors electrics per una hora.

Increment de l'energia explosiva.
Dues qüestions surgeixen sota el concepte de l'increment de l'energia explosiva:

 
1 Where does the additional energy come from?
La resposta a aquesta qüestió es així anomenat buit dins de la capa d'electrons. Durant molts anys 

aquest buit ha estat considerat com a nul, res. Però James Clerk Maxwell, en el seu 'Treatise on Electricity  
and Magnetism' publicat en el 1873, senyalava que el buit en realitat contenia una considerable quantitat 
d'energia.  El  treball  subsegüent  comfirmava això i  va estar  generalment acceptat,  ara,  que el buit  es en  
realitat agitat amb l'energia que ha estat descrita de varies maneres com, per exemple, 'eneregia universal,  
'energia de camp gravitacional' o 'punt zero d'energia' (Zero Point Energy, ZPE).

John Archibald Wheeler de la universitat Princeton i físic capdavanter que va treballar en el progecte  
de la bomba atòmica del Estats Units, va calcular que la densitat de flux del ZPE es de l'orde de 10 ³ grams⁹  
per cm³ [3].  També va ser reconegut que l'estat d'això, anomenat 'mar d'eneregia', es caòtic. Per tant, es 
necessari ser 'd'enginyeria' o fer amb coherencia previa per poder ser traslladat de l'estat microscòpic fins a 
l'estat macroscòpic. En altres paraules requereix un tracatament previ per a ser sangrat i controlat per un us 
extern.

2 How is it to be obtained and controlled?
Varies  respostes,  la  majoria  d'elles  teòriques,  han  estat  obtingudes  per  aquesta  segfona  qüestió.  

Exemples recents estan inclosos en Ilya Progogine's book 'Order Out of Chaos' [4] que descriu el treball que 
va guanyar el seu Premi Nobel de Química el 1977, Moray B King's 'Tapping the Zero Point Energy' [5], el 
paper del Dr J.Huber's 'Phenomena of the Free Energy in Nature and Tecnology' [6], El de John Davidson  
'The  Secret  of  the  Creative  Vacuum'  [7]  i,  desde  la  Universitat  de  l'Estat  de  Kansas,  Gary  L.Johnson's 
'Electrically Induced Explosions in Water' [8]. Uns 30 ingenis pràctics han estat realitzats o suggerits en els  
ultims 80 anys, suposadament, tot i que, però, alguns no ha estat demostrats, ni desenvolupats o estudiats per 
a una preproducció estandaritzada.

La tecnologia de la Pila de Combustible d'Aigua es manté fora com la única aparent excepció. S'ha 
topat amb un escepticisme profund pero el rebuig no ha estat raonat. Efectivament un cada cop més gran  
nombre  de  científics  i  enginyers  ala  EUA,  Europa  i  Asia  accepten  la  tecnologia  i  estan  preparant  per 
investigar-hi sobre les bases de l'evidencia general. Una demostració pràctica va ser realitzada per a la cursa  
'dune buggy' amb un sistema ja estandaritat, ideat per a una preproducció estandaritzada i fixada. (Aquesta 
informació ha estat extreta d'un document de l'any 1993).

Les bases tecniques per a l'extracció i  el  control  del ZPE de Meyer resideixen principalment en 
l'efecte produit sobre el nuclis atòmics mitjançant  la continuada pulsació del mateix alt voltatge que causa la  
dissociació de la molècula de l'aigua. Els nuclis consisteixen en un o més protons carregats positivament  
vinculats junts amb un nombre de neutrons carregats neutralment. L'efecte elèctric de l'acció de bombeig de 
l'electró  mencionat  abans  causa  un  anell  per  aparèixer  en  el  mig  del  nucli.  El  ZPE es  dibuixat  en  un 
moviment helicoidal a través de l'anell i, mentre passa això, es converteix coherentment i per tant una font 
d'energia utiliztable. El voltatge marca el tamany de l'anell i per tant, controla la energia obtinguda. Desde 
l'estructura bàsica de l'àtom no es retinguda cap radiació α ni es dona cap radiació γ.   L'efecte pot veure's 
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il.lustrat mitjançant un recipient ple d'aigua. Tan llarg com la bugia es en ell lloc de l'aigua, es manté calmat i  
aparentment sense molta potencia. Quan la bugia es treta, l'aigua forma remolins per arreu amb un moviment  
helicoidal cap abaix del forat de la bugia i, sota la influencia de la gravetat, forma un 'chorro' poderós que pot  
ser directe per produir treball. 

Meyer fomenta  l'estimulació dels  camps d'energia  mitjançant  la injecció d'energia làser  dins del  
vapor d'aigua ionitzat. Un diagrama del sistema d'increment d'energia es mostra en la següent figura:

Diagram of Explosive Energy Enhancement.

El  procés  de  fracturació  de  l'hidrogen  i  l'augment  de  l'energia  del  gas  sempre  succeeixen 
simultaniament en l'injector de benzina. Això, en un motor de combustió interna diesel o de benzina, es 
substitueix la bugia existent o l'injector diesel, i la sortida es injectada i encesa mitjançant la pulsació d'alt  
voltatge dins del cilindre. Conseqüentment l'hidrogen no ha de ser emmagatzemat i els tancs de combustible  
de vehicles de terra i aire no hi han de ser, a canvi de tancs d'aigua. Els vaixells que floten a l'aigua no  
necessiten tancs de combustible.

El sistema no es, doncs, en extrem segur, pero si que es barat. Meyer va calcular el cost de un kit de  
conversió per a un motor de cotxe Volkswagen de 1600cc per uns 1500$.
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3. Carburador Electrolític de Charles H.Garret.

Patent US2006676, 2 juliol de 1935. Charles H. Garrett

Descripció del Carburador de Garrett.

La  patent  de  Charles  H.  Garrett,  descriu  un  electrolitzador  capaç  de  generar  bastant  gas  de  la  
hidròlisi de l'aigua, i segons Garrett ser capaç de dirigir un automòbil sense l'ús de l'altre combustible (cal dir  
que en els dies en que va viure Charles garrett, els sistemes elèctrics dels cotxes eren a 6 V).

La  invenció  està  relacionada  amb els  carburadors,  amb la  referencia  particular  d'un  carburador 
electrolític  capaç  de  desmuntar  la  molècula  de  l'aigua  en  els  seus  components,  oxigen  i  hidrogen,  i 
apropiadament mesclats l'un amb l'altre i amb l'aire.

Un altre objectiu de la invenció era proporcionar un m mitjà pel qual el nivell de l'electròlit en el 
carburador  pogués  ser  mantingut  a  un nivell  més o menys constant  sense haver  de  tenir  en completes  
fluctuacions de pressió d'aigua a l'entrada del carburador.

Un altre objectiu de la invenció era proporcionar un mitjà pel qual la quantitat relativa de l'aire  
mesclat amb l'hidrogen i l'oxigen pogués ser regulada a desig.

Encara un altre objectiu de la invenció era la provisió d'un mitjà de prevenir la pèrdua de gasos  
durant els períodes en els quals aquests gasos no estan sent extrets del carburador.

Encara un altre objectiu del dispositiu era la provisió d'un mitjà pel qual l'hidrogen i l'oxigen que  
resultaven de l'electròlisi podien ser formats en compartiments separats, i com a objectiu addicional de la  
invenció, era la provisió d'un mitjà per poder invertir periòdicament la direcció de la corrent de flux i així  
alternar l'evolució dels gasos en els compartiments separats, per ser mesclats posteriorment.

Referent a la disposició del carburador (figura 1):
El número 1 de la referencia designa l'allotjament del carburador, que estava preferentment construït  

de 'baquelita' o algun altre material d'aïllament convenient. Aquest allotjament estava dissenyat per a dividir 
el carburador en una cambra de flotador 2 i la cambra de generació de gas 4, relacionades per un pas de fluid  
3.

L'alimentació d'aigua era forçada sota pressió a entra per un accés 5 que es comunicava amb la  
cambra de flotador mitjançant  una cambra de sediment 6 i l'orifici de vàlvula d'agulla 7, que estava tancada 
per una vàlvula d'agulla 8 quan el dispositiu no estava en operació. Un flotador 9 rodejava la vàlvula d'agulla  
podent-se moure's verticalment de manera lliure. La baixada de la tapa 10 a la cambra de flotador 2 eren  
espigues 11, localitzades en intervals espaiats als costats oposats de la vàlvula d'agulla 8. Les extremitats 12 
eren girades a les espigues 11. Els extrems finals ponderats de les extremitats 12 quedaven a sobre el flotador 
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9, i els seus extrems inferiors eren rebuts en una incisió anular en el coll 13 que estava rígidament lligat a la  
vàlvula d'agulla 8.

Dins la cambra de generació de gas 4, una serie de plats espaiats 14, inclinats eren suspesos d'una  
extremitat horitzontal 15 on un cable conductor 16 tenia el contacte elèctric mitjançant l'interruptor 17, que 
s'estenia cap a dins de l'allotjament 1 i estava fixat a l'extremitat horitzontal 15.

Una segunda serie de platos 18 es localizada entre los platos 14 y atada al miembro horizontal 19, y  
tiene el contacto eléctrico con el alambre 20 por el cerrojo 21.

Un conducte 22 on està localitzada la vàlvula de papallona 23, comunicada amb el gas generat a la  
cambra 4 per l'orifici 24. Una cambra de pressa d'aire 25 tenia la comunicació amb el conducte 22 a sobre de  
l'orifici 24. Una vàlvula de control 26 que s'obria cap avall, controlava les obertures 27, i era mantinguda  
tancada i inoperant mitjançant la molla 28.

Una válvula de aire auxiliar ajustable 29 es proporcionada en la pared del callejón de gas 22, que se 
airean la válvula está cerrada por la válvula de mariposa 23 cuando la válvula de mariposa está cerrada, pero 
se comunica con el aire exterior cuando la válvula de mariposa está abierta.

Descripció de l'operació del dispositiu.
L'operació del dispositiu es com s'explica a continuació:

Les cambres del flotador i del generador estaven plenes a nivell amb una solució d'àcid sulfúric dèbil  
(o qualsevol altre electròlit que no varii pel pas de corrent), i l'apertura 5 estava relacionada amb un tanc  
d'aigua que no està mostrat en la figura.

El filferro 16 estava relacionat després amb el 'borne' positiu d'un acumulador o una altra font de  
corrent directa i el  filferro 20 al 'borne' negatiu. Com que la solució dins del carburador era conductora  
d'electricitat, la corrent fluirà a través d'ella i l'hidrogen era emès de les pletines negatives 18 i oxigen de les  
pletines positives 14.

La vàlvula de papallona 23 era oberta i el conducte del gas generat 22 era atret amb un buit parcial.  
La pressió atmosfèrica que actuava a la part superior de la vàlvula de control 26 causava la obertura forçada 
cap avall com mostren les línies de punt en la figura. L'hidrogen i l'oxigen alliberats de l'aigua en les pletines 
18 i 14 son extrets  cap amunt per l'orifici 24 cobert per la vàlvula d control 30 on els gasos són mesclats  
amb l'aire que entrava per les obertures 27 i per la vàlvula d'aire auxiliar 29.

Quan es desitjava reduir  el  flux d'hidrogen i  oxigen de les pletines 18 i  14,  la corrent  elèctrica 
aportada al dispositiu , era reduïda, i quan la corrent era interrompuda el flux cessava. Quan la vàlvula de 
papallona 23 era  moguda a la seva posició de tancada,  la vàlvula  de control  26 estava automàticament  
tancada abans de la molla o 'resorte' 28. qualsevol excés emès durant aquestes operacions era emmagatzemat 
en l'espai a sobre del fluid on estava llest per a ser utilitzat posteriorment.

L'aigua, doncs, era convertida en els seus components gasosos amb el dispositiu descrit, però l'àcid 
sulfúric diluït  o qualsevol altre electròlit  convenient al carburador restaven sense alteració, doncs no era 
destruït per l'electròlisi, i les parts de contacte amb el recipient eren fetes de baquelita i plom o qualsevol  
altre material que no fos atacat per l'electròlit.

L'estructura que mostra la figura 2 és considerablement el mateix dispositiu mostrat abans a excepció 
del fet que l'estructura modificada abraça una generació de gas més elevada, dividida la cambra mitjançant  
una pletina d'aïllament 31 i era proveïda endavant d'una pletina de confusió 32 que separava el gas generat en 
la cambra 33 de la cambra de flotador 34 on el flotador 35 funcionava de la mateixa manera que en la  
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descrita en la figura 1. a més a més, l'estructura mostrada en aquesta figura proporcionava una serie de  
pletines espaiades 36 que estaven elèctricament relacionades amb el filferro 37, i una segona serie de pletines  
similars 38 elèctricament relacionades amb el filferro 39 i eren guardats a part de les pletines 36 per una 
pletina d'aïllament 31.

Els gasos generats en les superfícies de les pletines 36 i 38 passaven cap a dalt a través de l'orifici  
39a en el conducte de gas 40 on eren mesclats amb l'aire com s'ha descrit en la figura 1.

Un tub 51 facilitava el pas cap avall  per l'allotjament del carburador i tenien una serie d'orificis 
espaiats en la seva part horitzontal sota les pletines 36 i 38. La vàlvula 53, amb una obertura cap a dalt,  
agafava aire 54. Quan hi havia un vuit parcial a la cambra 33, l'aire era extret per l'obertura 54 i després  
passava cap a dalt per les obertures. Aquest aire tendia a treure qualsevol bombolla de gas albergades a les 
pletines 36 i38 i també tendia a refrescar l'electròlit. La vàlvula de control 53 automàticament es tancava  
quan existia una pressió de gas dins del carburador i així impedia a l'electròlit ser forçat cap enfora per  
l'obertura 54.

Amb la finalitat d'assegurar l'evolució del gasos de les pletines 36 i 38, un canviador de posició 41,  
mostrat en la figura 3, era accionat periòdicament pel motor 42 que conduïa l'espàrrec o passador 43 i la 
marxa 44 causant oscil·lacions de l'extremitat 45 relacionada amb una molla 46 al braç 47, fent canviar el  
sapador d'una posició a una altra.

En operació, el carburador modificat mostrat en la figura 2, estava relacionat amb un cablejat com es  
mostra en la figura 4. Un acumulador 48 o una altra font convenient de corrent directa estava relacionat amb 
un reòstat  variable 49,  un interruptor 50,  i  un altre  commutador 41 juntament amb el  carburador.  Així,  
l'evolució dels gasos podia ser controlada per l'ajust del reòstat 49 i l'evolució alterna desitjada dels gasos en 
els  compartiments  del  carburador  era  feta  mitjançant  l'interruptor/commutador  41,  accionant-lo 
periòdicament.
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4. Mètode per a produir combustible gasós alternatiu.

Proporcionar  una  cel·la  de  combustible  i  un  procés  en  el  qual  les  molècules  de  l'aigua  siguin  
dividides en gasos d'oxigen i hidrogen utilitzant molts baixos nivells de poder enregètic d'entrada. El terme  
de 'cel·la de combustible'  es refereix a una unitat que compren una cel·lula de condensador d'aigua que 
produeix el gas combustible d'acord amb el mètode de fracturització de l'hidrogen.

La invenció d'Stanley A. Meyer per a dissociar la mol·lècula de l'aigua a baixes potencies d'entrada 
és un mètode d'obtenir una mescla de gasos, inclòs l'hidrogen, l'oxigen i altres gasos dissolts i/o atrapats en la  
mol·lècula (líquida),  i consisteix resumidament en:

1.  Estat  ambiental  arbitrari.  Subministre d'un condensador,  on l'aigua hi  estarà  inclosa com un 
líquid dielèctric entre les pletines del condensador, en un recorregut d'inici resonant de guany energètic, que  
inclou una inductancia en serie amb el condensador.

2. Aliniació dels camps polars en el condensador. Sotmetre el condensador a una pulsació, voltatge 
elèctric unipolar on:off que inverteix la polaritat en les pletines, zona on les molècules d'aigua dins de les  
pletines del condensador son subjectes a un gunay energètic de la mateixa polaritat i les molècules de l'aigua 
es van 'inflant' (carregant elèctricament) donat l'stress de les forces polars elèctriques donades.

3. Polarització de la mol·lècula d'aigua dins el condensador. En aquesta situació de sotmetre el 
condensador a pulsacions elèctriques, es modifiquen els pulsos per aconseguir arribar a una frqüència de  
pulsació tal (òptima) que el camp elèctric induit per les pulsacions indueix una resonancia dins la mol·lècula 
de l'aigua.

4. Allargament mol·lecular de l'aigua. Seguint amb l'aplicació de la frqüència de pulsos després que 
ocurreixi la resonancia de manera que el nivell  d'energia dins la mol·lècula hagi augmentat en els pasos  
incrementals del pulsos proporcionats a les pletines del condensador.

5. Alliberament dels àtoms per trencament de l'enllaç covalent.  Mantenint el guany elèctric del 
condensador durant l'aplicació del camp piulsador, s'aconsegueix desestabilitzar l'enllaç covalent elèctric dels  
àtoms d'oxigen i hidrogen dins de la mol·lècula, de manera que la força del camp elèctric aplicat excdeixi la  
força de covalencia de la molècula, i l'hidrogen i els atoms d'oxigen siguin alliberats de la mol·lècula com a 
gasos elementals.

6. Alliberament mescla gasosa. Recolliment dels gasos produits, incloent qualsevol altre gas que fos 
dissolt en la mol·lecula d'aigua abans del procés de fracturització, per a poder descarregar o proporcionar una  
mescla de gas combustible.
 

Descripció detallada del mètode patentat.

El  procés  segueix  la  seqüència  del  pasos  explicats  breument  on  les  mol3lècules  de  l'aigua  són 
sotmeses  a  l'augment  de  forces  elèctriques.  D'un  estat  ambient  arbitrari  on  les  molècules  d'aigua  estan 
orientades a l'atzar es passa a un estat on són aliniades rerspecte l'orientació polar de la mol·lècula.

Així, les mol·lècules són polaritzades i cada cop més, 'allargades' per l'aplicació del potencial elèctric  
en  augment  capaç  de  dissociar  i  dividir  la  mol·lècula,  trencant  l'enllaç  covalent  debilitat,  en  els  seus 
components elementals.

L'enginyeria dels paràmetres de disseny basats en principis teòrics coneguts del recorregut elèctric  
determina els nivells incrementals elèctrics i l'entrada d'energia d'ona requerida per a produir la resonancia en  
el sistema necessaria per a que el gas combustible comprengui una producció d'una mescla d'hidrogen i  
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oxigen, juntament amb els gasos que la molècula líquida hagi pogut atrapar abans de ser dissociada en els  
seus components elementals.

En el  procés,  el  punt  d'alliberament de gas òptim és atrapat  amb una resonancia del  recorregut.  
L'aigua inmersa en la cel·la de combustible és sotmesa a una pulsació, camp polar produit pel recorregut  
electric pel qual les mol·lècules d'aigua són energitzades a causa de ser sotmeses a forces elèctriques de  
pulsos que indueixen a tal resonancia dins la mol·lècula. Un efecte 'cascada' ocurreix i el nivell d'energia  
total de les moleciles d'aigua específiques és augmentat en cada 'cascada, en pasos incrementats. Els gasos  
atòmics d'hidrogen i oxigen, i els posibles altres cxomponents gasoss, són alliberats quan l'energia resonant 
excdeix la força de covalència que uneix la mol·lècula de l'aigua.

El material preferit per a la construcció de les pletines del condensador és el Acer Inoxidable T-304  
que no reacciona a substancies químiques reacitves amb l'aigua, hidrogen o oxigen.

Un cop el gas és produït, la seva sortidsa és controlable per l'atenuació de parametres operacionals.  
Així, un cop que la freqüència de resonancia ha estat identificada, variant el voltatge dels pulsos aplicats a la  
cel·la  de  combustible,  la  sortida  de  gas  produït  variarà.  Variant  la  forma  dels  pulsos  i/o  ambplitud  o 
seqüencia del tren de pulsos procedents de la font de pulsacions, la sortida final del gas pot ser variada.  
L'atenuació de la freqüència del camp de voltatge de la forma de pulsos on:off igualment afectarà a la sortida  
del gas produït.

L'aparell  complet  així,  inclou un condensador,  un  recorregut  elèctric,  i  un electrolit  amb una propietat  
dielèctrica coneguda. Els gasos combustibles són obtinguts per la dissociació de la mol·lècula de l'aigua. Les 
mol·lècules són partides en els seus components atòmics per un excés d'estimul de voltatge anomenat Procés  
de Polarització Electrica que també allibera  gasos  dissolts  en la  mol·lècula  de l'aigua previa  a  la  seva 
dissociació.

Del  contorn  dels  fenòmens  físics  associats  en  el  procés  descrit,  la  base  teòrica  de  la  invenció 
considera els estats respectius de mol·lècules i gasos i ions obtinguts de l'aigua líquida. 
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Previ  a  l'estimul  de  voltatge,  les  mol·lècules  de  l'aigua  estàn  disperses  a  l'atzar  dins  la  zona  
d'influència de les pletines del condensador (figura 3A). 

En el moment en que s'aplica un tren de pulsos de voltatge unipolar a les pletines del condensador  
(positiva i negativa) s'indueix un potencial de vopltatge creixent a les mol·lècules de manera lineal, com a 
guany de l'efecte (3B).

El camp elèctric de les partícules dins del volum d'aigua en cada augment del pulsos elèctrics va  
passant d'un estat d'energia baix a un estat d'energia alt, successivament amb cada pas de tren de pulsos com  
s'il·lustra en la figura 3A a la 3F.

El  potencial  de  voltatge  positiu  va  creixent  directament  relacionat  amb el  potencial  de  voltatge 
negatiu durant cada pols. La polaritat del voltatge a les platines que creen els camps de voltatge permaneixen  
constants tot i que el valor del voltatge augmenti. Les zones de voltatge positiu i negatiu es formen així  
simultaniament en el camp elèctric de les pletines del condensador.

En la primera etapa del  procés on les mol·lècules de l'aigua no estan sotmeses sota cap corrent  
elèctric, ja de manera natural, exposen una configuració relativament polar, doncs, els dos atoms d'hidrogen 
son electricament carregats (+) en relació a l'àtom d'oxigen carregat electricament (-).

Els  primers  trens  de  pulsos  elèctrics  de  voltatge  orienten  totes  auqestes  mol·lècules  orientades 
inicialment a l'atzar, girant-les i orientant-les cap a les zones positives i negatives dels camps de voltatge 
aplicats a les pletines del condensador. Els àtoms d'hidrogen (carregats positivament) són atrets  a un camp 
de voltatge negatiu; mentre que , al mateix temps, els àtoms d'oxigen (carregats negativament) son atrets cap  
el  camp de  voltatge  positiu.  Des  de  la  primera  diferencia  de  potencial  lleu  aplicada  a  les  pletines  del 
condensador ja s'iniciarà l'orientació atòmica polar dins de la mol·lècula de l'aigua donada la diferencia de 
polaritat.

Quan la diferencia de potencial aplicada causa que les mol·lècules d'aigua orientades i aliniades entre  
les pletines propicies, es va augmentant la intensitat de pulsacions del camp de voltatge, com es mostra en la 
figura 3B.

Quan  l'aliniació  de  la  mol·lècula  es  dona,  el  moviment  molecular  queda  dificultat.  Els  àtoms 
d'hidrogen  de la mol·lècula atrets en una direcció concreta s'enfronten als àtoms d'oxigen de la mateixa 
mol·lècula atrets en direcció completament contraria. 

Com que es  continua augmentant  la  intensitat  de  pulsos,  i  per tan la diferencia de potencial  de 
voltatge entre les pletines del condensador, i les mol·lècules ja estan trabades per les forces oposades dels  
seus  propis  atoms  carregats  electricament,  la  conseqüència  d'aquest  augment  de  pulsos  resonants,  les  
mol·lècules  inmovils  es  van allargan  com es  mostra  en les  figura  3C i  figura 3D.  Els  nuclis  carregats 
elèctricament i  els  electrons de la mol·lecula  d'aigua carregada electricament  son atrets  cap a l'equilibri  
direccionat per les pletines respectives.     

Quan la mol·lècula d'aigua continua sent exposada a una creixent diferencia de potencial, resultant  
del guany continu del condensador cada cop que succeeix un tren de pulsos, la força elèctrica d'atracció del  
àtoms de la mol·lècula cap a les pletines del condensador augmenten també. Com a conseqüència, l'enllaç de  
covalència de la mol·lecula ja devilitat  s'acava trencant.  L'electró negativament carregat  és atret  cap als  
àtoms  de  l'hidrogen  positivament  carregats,  mentre  que  a  la  mateixa  vegada,  els  àtoms  d¡oxigen 
negativament carregats repelen electrons. 

Explicació  més  específica  de  la  acció  subatòmica  que  ocurreix  en  l'aigua  que  abasteix  la  cel·la  de  
combustible.

Es coneix que l'aigua natural és un líquid amb una constant dielèctrica de 78'54 a 20º C i 1 atm de pressió.
[Handbook of Chemistry & Physics, 68th ed., CRC Press(Boca Raton, Florida (1987-88)), Section E-50.  
H20(water)].
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Quan les pletines són electricament propicies, és a dir, químicament inertes en aigua, separades per  
certa distancia i submergides en aigua, tenim format un condensador, amb una capacitancia determinada per 
l'àrea superficial de les pletines, la distancia que les separen i la constant dielèctrica de l'electrolit, en el  
nostre cas aigua.

Les pletines d'aquest condensador constitueixen el camp d'aliniació de les mol·lècules d'aigua, quan 
s'aplica una diferencia de potencial  entre elles.  Segons les lleis  d'atracció elèctrica, quan les mol·lècules  
d'aigua estan exposades a voltatge en una corrent restringida, aquestes van prenen un valor elèctric. 

Qaun s'aplica un valor a un condensador, el valor elèctric iguala el valor del voltatge aplicat; en un 
condensador  d'aigua,  la  propietat  dielèctrica  de  l'aigua  resisteix  el  flux  d'amperis  en  el  recorregut,  i  la 
mateixa mol·lècula, formant camps de polaritat per la relació de covalencia entre l'hidrogen i l'oxigen, i la 
propietat dielèctrica intrinseca, es podueix un 'microcondensador' anàlog dins del condensador definit per les  
pletines metàl·liques.

Essent  sotmesa a tals  pulsos  elèctrics  al  llarg del  procés,  l'aigua encaixonada en el  volume que 
delimiten les pletines del condensador pren un valor elèctric que va augmentant a cada tren de pulsos aplicat  
a  les  pletines.  El  voltatge  va  augmentant  (a  aprox  1000  V i  més)  aconseguint  començar  a  estirar  les  
mol·lècules d'aigua.

Com un potencial de voltatge sobre un condensador pot realitzar teball, a més alt voltatge, més alt  
potencial de voltatge, més treball realitzat pel condensador. En un condensador òptim totalment no propici on 
el  cero  (0)  de  flux  de  corrent  passa  a  través  del  condensador.  Així,  en  vista  d'un  recorregut  amb  un 
condensador idealitzat, l'objecte es la prevenció del flux d'electrons pel recorregut, es a dir, com ocorre a la  
sortida d'un element resisitiu que produeix calor.

El tren de pulsos s'atura, doncs; el voltatge del condensador d'aigua cau fins al valor que han pres les  
molecules d'aigua, és a dir, el condensador es manté carregat a través del manteniment del valor de tensió per  
part del electrolit.

El tren de pulsos es torna a aplicar, doncs.

En el recoreguts amb condensadors reals, la sortida elèctrica ocorre, donada alguna conductivitat  
residual i impureses o ions que poden estar presents en l'aigua. Així, doncs, el condensador és preferentment  
inert a procediments quimics, i no cal afegir cap aditiu a l'aigua com a electrolit adicinal.
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5. Injector per a combustible procedent de l'aigua (injector d'Stan Meyers).

Stanley Meyer. An injector  system comprising an improved method and apparatus  useful  in  the 
production of a hydrogen-containing fuel gas from water in a process in which the dielectric property of  
water and/or a mixture of water and other components determines a resonant  condition that  produces a  
breakdown of the atomic bonding of atoms in the water molecule. The injector delivers a mixture of water 
mist, ionized gases, and non-combustible gas to a zone or locus within which the breakdown process leading 
to the release of elemental hydrogen from water molecules occurs. 

Description.  This  invention  relates  to  a  method  and  apparatus  useful  in  producing  thermal 
combustive energy from the hydrogen component of water… 

The invention of this  present  application represents a generational  improvement in methods and 
apparatus  useful  in  the  utilization  of  water  as  a  fuel  source.  In  brief,  the  present  invention  is  a 
microminiaturized  water  fuel  cell  and  permits  the  direct  injection  of  water,  and  its  simultaneous 
transformation into a hydrogen-containing fuel,  in a combustion zone,  such as a cylinder in an internal  
combustion engine, a jet engine, or furnace. Alternatively the injection system of the present invention may  
be  utilized  in  any non-engine  application  in  which  a  concentrated  flame or  heat  source  is  desired,  for 
example, welding. 

The present injection system eliminated the need for an enclosed gas pressure vessel in a hydrogen 
fuel system and thereby reduces a potential physical hazard heretofore associated with the use of hydrogen-
based  fuel.  The  system  produces  fuel  on  demand  in  real-time  operation  and  sets  up  an  integrated 
environment of optimum parameters so that a water-to-fuel conversion process works at high efficiency. 

Although I refer to an injector herein, the invention relates not only to the physical configuration of  
an injector apparatus but also to the overall process and system parameters determined in the apparatus to  
achieve  the  release  of  thermal  energy.  In  a  basic  outline,  an  injector  regulates  the  introduction  into  a  
combustion zone of process constituents and sets up a fuel mixture condition permitting combustion. That 
combustion condition is triggered simultaneously with injector operation in real time correspondence with 
control parameters for the process constituents. 

In the fuel mixture condition that is created by the injector, water (H2O) is atomized into a fine spray 
and mixed with (1) ionized ambient air gases and (2) other non-combustible gases such as nitrogen, argon 
and other rare gases, and water vapor. (Exhaust gas produced by the combustion of hydrogen with oxygen is  
a non-combustible water vapor. This water vapor and other inert gases resulting from combustion may be 
recycled from an exhaust outlet in the injector system back into the input mixture of non-combustible gases). 

The fuel mix is introduced at a consistent flow rate maintained under a predetermined pressure. In 
the triggering of the condition created by the injector,  the conversion process described in my patent  # 
4,936,961 and co-pending application serial # 07/460,859 is set off spontaneously on a micro level in a 
predetermined reaction zone. The injector creates a mixture, under pressure in a defined zone (or locus) of  
water, ionized gases and non-combustible gases. Pressure is an important factor in the maintenance of the  
reaction condition and causes the water  mist/gas mixture to become intimately mixed,  compressed,  and 
destabilized to produce combustion when activated under resonant conditions of ignition. In accordance with 
the aforementioned conversion process of my patent and application, when water is subjected to a resonance 
condition water molecules expand and distend; electrons are ejected from the water molecule and absorbed  
by ionized gases; and the water molecule, thus destabilized, breaks down into its elemental components of  
hydrogen (2H) and oxygen (O) in combustion zone. The hydrogen atoms released from the molecule provide 
the fuel source in the mixture for combustion with oxygen. The present invention is an application of that  
process and is outlined in Table I: 
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TABLE I. 

The process occurs as water mist and gases are injected under pressure into, and intimately mixed in 
the combustion zone and an electrically polarized zone. In the electrically polarized zone, the water mixture 
is subjected to a unipolar pulsed direct current voltage that is tuned to achieve resonance in accordance with 
the  electrical,  mass  and  other  characteristics  of  the  mixture  as  a  dielectric  in  the  environment  of  the 
combustion zone. The resonant frequency will vary according to injector configuration and depends upon the 
physical characteristics, such as mass and volume of water and gases in the zone. As my prior patents and  
application  point  out,  the  resonant  condition  in  the  capacitive  circuit  is  determined  by  the  dielectric  
properties of water: (1) as the dielectric in a capacitor formed by adjacent conductive surfaces and (2) as the 
water molecule itself is a polar dielectric material. At resonance, current flow in the resonant electrical circuit  
will be minimized and voltage will peak. 

The injector system provides a pressurized fuel mixture for subjection to the resonant environment of 
the voltage combustion zone as the mixture is introduced to the zone. In a preferred embodiment, the injector  
includes concentrically nested serial orifices, one for each of three constituent elements of the fuel mixture.  
(It may be feasible to combine and process non-combustible and ionized gases in advance of the injector. In 
this event only two orifices are required, one for the water and the other for the combined gases).  The  
orifices disperse the water mist and gases under pressure into a conically shaped activation and combustion 
zone (or locus). 

Figure 1 figuratively illustrates the sections and operating zones included in a single injector of the  
invention. 
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Figure 1A shows a transverse cross-section of an injector in which supply lines for water 1 ionized  
gas  2 and non-combustible  gas  3 feed into a  distribution disk assembly 4 having concentrically  nested  
orifices.  The fuel  mixture passes through a mixing zone 5 and voltage zone 6 created by electrodes or  
conductive surfaces 7A and 7B (positive) and 8 (negative or ground). Electrical field lines are shown as 6A1 
and 6A2 and 6B1 and 6B2. Combustion (i.e., the oxidation of hydrogen) occurs in the zone 9. Ignition of the 
hydrogen can  be  primed by  a  spark  or  may occur  spontaneously  as  a  result  of  the  exceptionally  high 
volatility of hydrogen and its presence in a high voltage field. Although a differentiation of the mixing zone,  
the voltage zone and the combustion zone is made in explaining the invention, that differentiation relates to  
events or conditions in a process continuum, and as is evident from Figure 1, the zones are not physically  
discrete. In the zone(s), there is produced an excited mixture of vaporized water mist, ionized gases and other  
non-combustible  gases  all  of  which  have  been  instantaneously  released  fro  under  high  pressure. 
Simultaneously.  The  released  mixture  is  exposed  to  a  pulsed  voltage  in  the  zone/locus  at  a  frequency 
corresponding to electrical resonance. Under these conditions, outer shell electrons of atoms in the water 
molecule are destabilized and molecular time share is interrupted. Thus, the gas mixture in the injector zone 
is subjected to physical, electrical and chemical interactive forces which cause a breakdown of the atomic  
bonding forces of the water molecule. 

Process parameters are determined based on the size of a particular injector. In an injector sized  
approximately for use to provide a fuel mixture to a conventional cylinder in a passenger vehicle automobile 
engine, the injector may resemble a conventional spark plug. In such an injector, the water orifice is 0.10 to  
0.15 inch in diameter; the ionized gas orifice is 0.15 to .20 inch diameter; and the non-combustible gas  
orifice is 0.20 to 0.25 inch diameter. In such a configuration, the serial orifices increase in size from the  
innermost orifice, as appropriate to a concentric configuration. As noted above, the introduction of the fuel  
components is desirably maintained at a constant rate; maintenance of a back-pressure of about 125 pounds 
per square inch for each of the three fuel  gas constituents appears satisfactorily useful  for a spark-plug 
injector. In the pressurized environment of the injector, spring loaded one-way check valves in each supply 
line, such as 14 and 15, maintain pressure during pulse off times. 

The voltage zone 6 surrounds the pressurized fuel  mixture  and provides  an electrically  charged 
environment of pulsed direct current in the range from about 500 to 20,000 or ore volts at a frequency tuned  
to the resonant characteristic of the mixture. This frequency will typically lie within the range of from about  
20 KHz to about 50 KHz, dependent, as noted above, on the mass flow of the mixture from the injector and 
the dielectric property o the mixture. In a spark-plug sized injector, the voltage zone will typically extend 
longitudinally about  0.25 to 1.0 inch to permit  sufficient  dwell  time of the water mist  and gas mixture 
between the conductive surfaces 7 and 8 that form a capacitor so that resonance occurs at a high voltage 
pulsed frequency and combustion is triggered. In the zone, an energy wave is formed related to the resonant 
pulse frequency. The wave continues to pulse through the flame in the combustion zone.  The thermal energy 
produced is released as heat energy. In a confined zone such as a piston/cylinder engine, gas detonation  
under resonant conditions produces explosive physical power. 

In  the  voltage  zone,  the  time  share  ration  of  the  hydrogen  and  oxygen  atoms  comprising  the  
individual  water  molecules  in  the  water  mist  is  upset  in  accordance  with  the  process  explained  in  my 
aforementioned Patent # 4,936,961 and application serial # 07/460,859. To wit, the water molecule which is 
itself a polar structure, is distended or distorted in shape by being subjected to the polar electric field in the  
voltage zone. The resonant condition induced in the molecule by the unipolar pulses upsets the molecular  
bonding of shell electrons such that the water molecule, at resonance, breaks apart into its constituent atoms.  
In the voltage zone, the water (H2O) molecules are excited into an ionized state; and the pre-ionized gas 
component of the fuel mixture captures the electrons released from the water molecule. In this manner at the  
resonant condition, the water molecule is destabilized and the constituent atomic elements of the molecule,  
2H and O are released; and the released hydrogen atoms are available for combustion. The non-combustible 
gases in the fuel mixture reduce the burn rate of hydrogen to that of a hydrocarbon fuel such as gasoline or  
kerosene from its normal burn rate (which is approximately 2.5 times that of gasoline). Hence the presence 
of non-combustible gases in the fuel mixture moderates energy release and modulate the rate at which the 
free hydrogen and oxygen molecules combine in the combustion process. 

The conversion process does not spontaneously occur and the condition in the zone must be carefully 
fine tuned to achieve an optimum input flow rate for water and the gases corresponding to the maintenance 
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of a resonant condition. The input water mist and gases may likewise be injected into the zone in a physically  
pulsed [on/off]  manner  corresponding to  the  resonance achieved.  In  an internal  combustion engine,  the 
resonance of the electrical circuit and the physical pulsing of the input mixture may be required to be related 
to the combustion cycle of the reciprocating engine. In this regard, one or two conventional spark plugs may  
require a spark cycle tuned in correspondence to the conversion cycle resonance to that the combustion of the 
mixture will occur. Thus, the input flow, conversion rate and combustion rate are interrelated and optimally 
should each be tuned in accordance with the circuit resonance at which conversion occurs. 

The injection system of  the  present  invention is  suited to  retrofit  applications  in  conventionally 
fueled gasoline and diesel internal combustion engines and conventionally fueled jet aircraft engines. 
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ANNEX IV: Aproximació als Sistemes de Combustió Dual Dièsel-Hidrogen.

1. Introducció a l'obtenció de l'Hidrogen (status current).

L'hidrogen portador d'energia no es pot produir com el carbó o l'oli vegetal, sinó que ha de ser fet 
d'altres compostos químics. Per tant, es denomina portador d'energia secundaria (similar a l'electricitat).

Naturalment,  el  millor  exemple d'un compost  d'hidrogen és  l'aigua.  L'aigua es  basa en 2 àtoms 
d'hidrogen i 1 àtom d'oxigen. Hi ha, però, moltes altres substancies que contenen hidrogen.

A més a més de carboni, els compostos orgànics normalment contenen hidrogen. Un exemple: el  
metà (part essencial del gas natural) es basa en 1 àtom de carboni i 4 àtoms d'hidrogen.

Les plantes consisteixen en compostos orgànics que contenen hidrogen i oxigen.
Bioresidus, residus vegetals, fusta residual, o especialment per aquest propòsit plantes cultivades per 

biomassa en general.

Independentment de la font d'hidrogen material original, es pot aconseguir hidrogen mitjançant un 
procés de fabricació especial. Es necessita energisa per a fer-ho.

L'avantatge d'utlitzar l'hidrogen es que l'energia utilitzada no ha de derivar de portadors d'energia  
fòssils.  L'energia  eòlica,  energia  solar  o  l'energia  de  l'aigua  són  excel”lents  candidates  com a  energies  
primaries.

La producció d'hidrogen no és cap cosa nova. A l'actualitat, arreu del món, quantitats important de  
metres  cúbics  d'hidrogen  (aproximadament,és  de  500  mils  de  millons  de  metres  cúbics)  són  produits, 
emmagatzemats, transportats i aplicats, especialment en la industria química i petroquímica.

Producció Química d'Hidrogen. 
La major part de la producció de l'hidrogen mencionada arreu del món, avui en dia es genera a partir  

de fonts fòssils (gas natural, petroli) o s'obté com a subproducte en processos químics.
Una gran quantitat d'hidrogen s'obté per electròlisi de cloro-àlcali i de petroli cru de processos de  

refineria.
En conjunt la generació d'hidrogen coma quantitats de subproductes és aproximadament de 190 mil 

milions de metres cúbics en tot el món.

Existeixen els següents processos per as generar hidrogen a partir de combustibles fòssils:

'Reformer Small'
Pe  a  ser  capaç  d'utilitzar  hidrogen  en  aplicacions  de  cèl·les  de  combustible  en  el  futur  s'estan 

desenvolupant  petites  cerques  reformistes.  Aquests  sistemes  estàn  especialment  destinats  a  petites 
instal·lacions estacionàries, per a produir hidrogen a partir de gas natural.

En quant a les aplicacions mòbils es refereix, el desenvolupament a bordo dels vehicles de reformes 
ha disminuit considerablement. Només les aplicacions especials com en el cas de subministres de energia de 
taula  està  essent  desenvolpuada.  Per  aquest  propòsit  la  reforma  de  sistemes  de  benzina  o  diesel  és  
especialment important.

Per un altre costat, els reformadors de vapor subministrades amb gas natural instal3lat a les estacions  
d'emplenat, per exemple, s'han tornat més i més eficients en els últims anys. Especialment podrien convertir-
se en una opció molt interessant per les estacions de servei molt freqüentades com a les carreteres.
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'Reforma de vapor'
El  reformat  amb vapor  es  la  conversió  endotèrmica  catalítica  d'hidrocarburs  lleugers  en  gas  de  

síntesi.
Aquest  procés  a  gran  escala  es  realitza  normalment  a  una  temperatura  850º  C  i  pressions 

d'aproximadament entre 2 a 3 MPa (20-50 bar).
Per a la producció d'hidrogen pur, es fa reaccionar monoxid de carboni amb vapor d'aigua per a 

generar diòxid de carboni i hidrogen amb la reacció anomenada 'reacció de desplaçament'. 
El  diòxid  de  carboni  i  altres  components  no  desitjats,  com  el  metà  i  el  monoxid  de  carboni,  

s'eliminen de la mescla de gasos per absorció o membrana de separació més endavant. El gas residual separat 
que conte aproximadament 60% dels components combustible, hidrogen, metà i monòxid de carboni, com a 
combustible en el reformador, juntament amb una porció del gas d'entrada.

La generació a gran escala d'hidrogen es realitza en reformadors de vapor amb producció pel general 
les capacitats de 100000 metres cúbics d'hidrogen per hora. Aquestes plantes són construides per empreses 
com Linde, Lurgi i Foster Wheeler.

La oxidació parcial
L'oxidació parcial és la conversió tèrmica d'hidrocarburs amb oxigen en gas de sintesi, una mescla de 

monòxid de carboni i hidrogen. 
En el cas del gas natural, el propòsit principal d'aquest procés de generació és la de produir un gas de 

síntesi amb una relació hidrogen/monòxid de carboni adequada per a la síntesi d'hidrogen líquiod (Fischer-
Tropsch-Synthese). A més a més, s'aplica a la converssió d'hidrocarburs pesats, per exemple, els resius de la 
refinació de petroli.

Aquest procés de generació d'hidrogen funciona amb carboni també. El carbó es mol molt fi i es 
mescla amb aigua en suspensió bombejable amb 50-70% de sòlids i es convertirà en un gas ric en hidrogen 
amb l'oxigen.

En el cas que l'hidrogen arribi a assumir un paper important en l'economia energètica a mig o llarg 
plaç, no es recomenable  basar la seva generació de vapor convencional reformat o oxidat parcialment de gas  
natural, petroli o carbó en vista dels requisits medioambientals, com la reducció de les emissions de dioxids  
de carboni a l'atmosfera.

Producció d'Hidrogen per Electrolisi. 
En una industria d'energia que serà cada cop més basat en les energies renovables, l'electricitat actual  

es  podria  convertir  en  un  portador  d'energia  important.  L'energia  hidràulica,  l'energia  eòlica  i  l'energia 
fotovoltaica poden produir electricitat directament i la conversió de la biomassa i el biogas en electricitat pot 
ser vist com una complementació útil. 

A més a més d'una quantitat d'energies renovables disponibles encara no resolen el problema del  
combustible per a vehicles. L'hidrogen podria se útil en aquest sector. L'electricitat pot ser transformada en 
emmagatzement d'hidrogen mitjançant el procés d'electròlisi.

El procés convencional és l'electròlisi alcalina que ha estat en ús comercial durant 80 anys.

La descomposició de l'aigua mitjançant l'electròlisi es du a terme en dos reaccions parcials en els  
elèctrodes, que estan separats per un electròlit conductor d'ions.

A l'elèctrode negatiu o Càtode es produeix hidrogen i a l'elèctrode positiu o Ànode es produeix  
oxigen. L'intercanvi de càrrega elèctrica necessari per a funcionar es produeix a través de la conducció del  
ions de l'electròlit.

Per mantenir la producció de gasos per separat, el recipient on es dur a terme les reaccions es separa  
en dos compartiments, on l'element separador d'ions es el diafragma.

L'energia per al desdoblament de l'aigua es proporciona amb energia elèctrica. Existeixen diferents  
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tipus d'electròlisi.:

L'electròlisi de l'aigua alcalina.
Aquest procés funciona amb electolits conductors a base de solucions alcalines. El compartiment de 

l'ànode i el compartiment catòdic estan separats per un diafragma microporós per evitar la mescla dels gasos  
produits.

En el mercat es troben electrolitzadors que treballen a pressió ambient, així com electrolitzadors a  
pressió.  Com  l'hidrogen  s'almacena  generalment  a  presions  superiors  a  la  pressió  atmosferica,  els  
electrolitzador a pressió són més aventatjosos.

Els  moderns  sistemes  d'electrolitzadors  permet  l'operació  fluctuant  i  són  adequats  per  una 
combinació amb plantes de generació d'energia renovable.

PEM- electròlisi de l'aigua.
Oposat  als  electrolitzadors  alcalins  que  utilitzen  la  potassa  càustica,  els  electrolitzadors  PEM 

utilitzen un conductor de protons com a membrana (intercanvi de protons de la membrana).
La puresa de l'hidrogen és altament del 99'999%
Sistemes energètics distribuïts (pressió de sortida de 1'6 MPa (absoluta). 
Hydro (pressió de sortida  de 3'1 MPa (absoluta).

Electrolitzadors a pressions de sortida més elevades, com de 13'8MPa i més, encara estan en fase de 
desenvolupament.

Electròlisi D'alta temperatura.
L'electrolisi d'alta temperatura s'ha discutit com una alternativa interessant per d'aqui uns anys. Seria 

avantatjós  portar  part  de  l'energia  necessaria  per  a  la  dissociasció de l'aigua a  temperatures  elevades  al  
voltant de 800-1000ª C en el procés, i a continuacio, per a ser capaços d'ejecutar l'electrolisi amb energia  
electrica  reduida.  Consideracions  com  aquesta  apunten  a  utilitzar  el  sistema  de  calor  lliure  en  un 
concentrador solar.

També seria pensable per a plantes de torre d'energia solar en la qual les temperatures de més de  
1000ª C són assequibles. D'aquesta manera el factor d'eficiencia eloectrica de l'electrolisi es podria elevar  
fins al 90%.

La investigació d'aquesta tecnologia es troba en fase elemental de desenvolupament.
Per suposat  que això serà possible en països que es rebi radiació intensa i directa de radiació solar.

Producció biològica de l'hidrogen

Hidrògen a partir de biomasa
Avui i desde fa dies, es possible obtenir hidrogen a partir de tecnologies a partir de la biomassa.
Com no existeix un mercat comercial per a l'hidrogen com a portador d'energia, excepte per a usos 

en  la  industria  petroquímica,  plantes  de  gasificació  per  a  la  producció  d'hidrogen  pur  encara  no  estan 
construïdes. En lloc del gas de síntesi  en hidrogen a partir de la planta de gasificació es converteix en  
electricitat en un motor de gas que es ven juntament amb l'excés de calor.

El  mateix  s'aplica  al  biogas  produït  per  fermentació.  En l'actualitat  l'ús  comercial  de  l'hidrogen 
produït a partir de biomassa no pot entrar a competir amb l'hidrogen produït a partir de gas natural.

L'hidrogen  produït  a  partir  de  biomassa  podria  ser  utilitzat  en  vehicles,  però,  seria  entrar  en 
competència, avui en dia, amb els combustibles líquids biològics de segona generació o biomassa a líquid,  
BTL.

Els experts, diferencien les següents opcions per a la generació d'hidrogen per gasificació: conversió 
de la biomassa, fermentació de la biomassa com la generació de fems líquids i biològics.
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En qualsevol cas, el factor d'eficiència per a la generació d'hidrogen directe a partir d ela biomassa és  
major que el desviament de la conversió a energia elèctrica de l'energia continguda en la biomassa per a 
l'electròlisi.

Gassificació de la biomassa.
Sòlids orgànics adequats es poden transformar en un producte gasós per gassificació.
La gassificació de carbó o fusta són conegudes. Molts altres tipus de biomassa també són adquats per  

a la gassificació, com són herba, palla o altres residus organics disponibles.

Fermentació de la biomassa.
El biogas es pot generar per la fermentació anaerobica del metà.Conté un alt percentatge de diòxid de 

carboni (30-50%) i metà (50-70%). Aquesta mescla de gas es pot utilitzar com a combustible en cel·les de  
combustible avanzades d'alta temperatura (MCFC).

Producció biològica d'hidrogen.
Existeixen diferents procesos biològics en els que l'hidrogen s'allibera o es produeix com a producte  

intermitg. En principi es poden distingir 2 processos diferents:
La fotosíntesi que requereix llum, però mitjançant algues es pot produir hidrogen.
La fermentació que requreix foscor, on microorganismes produeixen hidrogen.

Aquests mètodes de generació d'hidrogen es troben encara en l'etapa de desenvolupam,ent, però són 
un complement per a una possible economia basada en l'hidrogen.
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2. Aplicacions de l'Hidrogen.

L'ús de l'hidrogen com a portador d'energia podria canviar molts aspectes de la nostra vida en un 
futur. Juntament amb la cel·la de combustible, podrien tenir el potencial de revolucionar tota l'economia  
energètica, avui dia, aclaparada pels combustibles fòssils.

L'hidrogen facilita  l'ús  de  fonts  d'energia  renovables,  com a combustible  per  al  tràfic  o  com a  
combustible per a la co-generació d'energia elèctrica i calor. El qui vulgui cuinar o conduir amb hidrogen  
generat a partir d'energies renovables com la eòlica o l'energia solar hauria de ser capaç de fer-ho.

En general es poden diferenciar tres àrees principals per a l'ús de l'hidrògen:

Aplicacions mòbils amb hidrogen.  En principi, tots els mitjans de transport que coneixem avui en 
dia podrien estar impulsats per hidrogen. Hi ha dues possibilitats per a fer-ho: que l'hidrogen es cremi en els  
motors convencionals en lloc del combustible fòssil pel qual han estat dissenyats, o bé, l'ús de cel·les de  
combustible  d'hidrogen  que  generin  energia  electrica  per  a  un  motor  propulsor  electric  que  impulsi  el 
vehicle.

L'ús  de  cel·les  de  combustible  en  aplicacions  de  transport  per  carretera  via  elèctrica  té  alguns 
avantatges  decisius:  només  es  produeix  vapor  d'aigua  en  l'escapament,  funciona  sense  soroll  i  sense  
vibracions i és més eficient que un  motor de combustió, per la qual cosa s'estalvia energia. Quan un vehicle 
de pil·les de combustible està parat, no existeixen sorolls, doncs el motor no funciona. El soroll causat per  
l'acceleració es redueix molt també.

Vehícles  de  passatgers  amb  piles  de  combustible.  Les  empreses  automovilístiques  estan 
desenvolupant automobils amb sistema de tracció elèctrica a base de pil·les de combustible. No és cap cosa  
nova. En els anys en que la OPEP va tancar l'aixeta al consum intern de combustible fòssils barats als Estats 
Units, hi va haver uns anys d'esplendor en inversions per a millores d'eficiencia energètica, fins i tot per a 
poder presentar el primer vehicle impulsat electricament mitjançant un de les primeres pil·les de combustible  
del mercat.

En tot  el  món les  empreses  automobilístiques  més  importants  estant  desenvolupant  cotxes  amb 
sistemes de tracció amb cel·les de combustible per a funcionar elèctricament. Els fabricants d'automòbils als 
EUA, Europa i Japó porten anys anunciant que oferiran vehicles de tracció elèctrica mitjançant les cel·les de  
combustible d'hidrogen en el mercat per aquests anys que vénen. Però la línia de negoci d'aquestes grans 
empreses no planteja en cap moment vehicles autònoms de la xarxa elèctrica convencional, controlat per  
multinacionals energètiques, sinó que estan pensats per a consumir més energia elèctrica de la xarxa de  
distribució principal. Evidentment la línia els porta a pensar i dissenyar una alta infraestructura de producció 
distribució i venta en estacions de servei d'hidrogen, produït ecològicament o no. Es tracta de contaminar 
molt menys, a canvi de desenvolupar una xarxa d'infraestructura que els asseguri les quotes de beneficis 
econòmics als que estan habituats.

Autobusos urbans impulsats per hidrogen.  Per als  autobusos existeixen també els dos conceptes 
diferenciats, ús de l'hidrogen en motors de combustió interna i l'ús de cel·les de combustible d'hidrogen per a  
tracció elèctrica. Ambdos conceptes redueixen en gran mesura l'emissió de contaminants.

En el marc de diferents projectes europeus d'autobusos d'hidrogen estan funcionant coma vehicles de 
diferents projectes de servei públic.

Camions,  tramvies,  locomotores  i  vaixells.  Els  dos  conceptes  exposats  per  a  ús  de  l'hidrogen 
existeixen per a quasi bé tots els mitjans de transport. L'ús dels tramvies i locomotores s'analitza per a tot  
tipus  d'aplicacions,  especialment  en  llocs  on  no  existeixen  línies  aeeries.  Les  costes  per  aquests  casos  
addicionals per a motors ferroviaris d'hidrogen s'oposen a les costes de línies aeries.
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L'ús d'hidrogen i cel·les de combustible en camions està en fase de probes intenses, com motors  
dièsel-hidrogen funcionant molt eficientment en distancies de llarg recorregut.

Les emissions dels vaixells que s'utilitzen en zones urbanes, com els transbordadors de passatgers o 
embarcacions d'esbarjo, podrien ser reduïdes considerablement. A mes a més, aquests vaixells podrien reduir 
el soroll en grans mesures.

Per a grans vaixells mercants, es podrien aplicar els conceptes d'ús de l'hidrogen exposats, per al  
subministrament de font d'energia elèctrica a bordo, el que podria abarcar el sacrifici  dels generadors dièsel  
elèctrics.

Avions impulsats per hidrogen. Tot i la gran industria de la aviació existent té en consideració i ha 
probat  avions funcionant  amb hidrògen,  no existeixen esforços  seriosos  a  presentar  en aquesta  materia. 
Només s'abarquen conceptes com l'ús de la cel·les de combustible per al  subministre elèctric a bordo i  
utilitzar l'aigua que emeten per a reduir el pes del vol.

Aplicacions estacionaries d'hidrogen. Les Pil·les de combustible d'hidrogen són com petites centrals 
tèrmiques. Converteixen l'hidrogen en vector enrgètic en energia elèctrica i calor. La cogeneració d'energia  
elèctrica i calor fa millor ús del portador de l'energia primaria utilitzada originalment.

Tals estacions de cogeneració d'energia de cel·les de combustible es poden construir de diferents  
tamanys.

Al costat de les  petites centrals elèctriques descentralitzades, amb un rang de potencies entre 200 
KW i alguns MW, especialment els sistemes petits són una opció molt interessant.

Dins  de la  gamma de potencies  d'escalfament  d'aquests  sistemes per  a  cases  comuns no només  
proporciona calor, sino també l'energia elèctrica a alimentar a la xarxa de distribució electrica. Multitud de 
tals  cel·les de combustible en residencies podria ser  vist  com una gran planta generadora d'energia,  una  
planta d'energia que podria, per exemple, servir com unitat de reserva en un ampli escenari de subministre  
basat principalment en les energies renovables.

Avui en dia, els sistemes residencials de cel·les de combustible per a les cases funcionen amb gas  
natural  i  la  necessitat  incorporada  d'un  'reformador'  per  a  produir  l'hidrogen  a  partir  del  gas  natural  
(producció química de l'hidrogen, veure annexos, producció d'hidrogen)

Si es produissin grans numeros de cel·les de combustible per a les cases, tindrien el potencial de ser 
només una mica més cars que les calderes convencionals per a produir calor, amb  la capacitat també i però,  
de produir energia elèctrica com un subproducte.

D'aquesta manera el subministre d'energia tèrmica no queda alliberat encara de producció de dioxids 
de carboni, però l'energia necessaria per a la generació d'electricitat s'utilitza de manera més eficient.

Aplicacions  portàtils  d'hidrogen.  Una  gran  varietat  de  possibles  aplicacions  per  a  pil·les  de 
combustible i l'hidrogen es pot trobar en el subministre d'energia dels dispositius portàtils: telèfons mòbils,  
ordinadors portàtils, Mp3-players, videocàmeres i moltes altres coses podrien ser impulsades per hidrogen i  
per cel·les de combustible en el tamany de les bateries d'aquests dispositius portàtils.

El  temps  de  funcionament  d'un  equip  portàtil  alimentat  per  un  pil·la  de  combustible  supera  la 
operació hora dels equips alimentats per acumuladors convencionals.

Les pil·les de combustible anomenades micro, molt més petites, podrien integrar-se en el dispositius 
de telefonia mòbil.

S'estan desenvolupant també, solicituds portàtils per a majors potencies. Aparells d'il·luminació en 
regions remotes, per exemple.
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3. Effect of hydrogen-diesel quantity variation on brake thermal efficiency of a  
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Abstract
The twenty first century could well see the rise of hydrogen as a gaseous fuel, due to it being both  

environment friendly and having a huge energy potential.  In this paper, experiments are performed in a  
compression ignition diesel engine with dual fuel mode.

Diesel and hydrogen are used as pilot liquid and primary gaseous fuel, respectively. The objective of  
this  study  is  to  find  out  the  specific  composition  of  diesel  and  hydrogen for  maximum brake  thermal  
efficiency at five different loading conditions (20%, 40%, 60%, 80% and 100% of full load) individually on 
the basis of maximum diesel substitution rate.

At the same time, the effects on brake specific fuel consumption, brake specific energy consumption,  
volumetric  efficiency  and  exhaust  gas  temperature  are  also  observed  at  various  liquid  gaseous  fuel  
compositions for all the five loadings. Furthermore, second law analysis is carried out to optimize the dual 
fuel engine run. It is seen that a diesel engine can be run efficiently in hydrogen-diesel dual fuel mode if the  
diesel to hydrogen ratio is kept at 40:60.

Keywords: Diesel Engine, Diesel Replacement Ratio, Hydrogen, Dual Fuel, Efficiency, Second Law

1. Introduction

The use of conventional fossil fuels has reached a perceived crisis point. A number of reasons are 
responsible for this, such as finite reserves of what are non-renewable energy sources and the damage fossil  
fuels cause to the environment [1]. Therefore, researchers around the world are exploring every option to  
find suitable alternatives to replace fossil fuels, whether partially or fully [2].

Some of the alternative fuels that have been used to replace petroleum-based fuels include vegetable  
oils, alcohols, liquefied petroleum gas (LPG), liquefied natural gas (LNG), compressed natural gas (CNG),  
bio gas, producer gas, hydrogen etc. 

In this context, hydrogen (H2 ), a non-carboniferous and non-toxic gaseous fuel, has attracted great 
interest and has huge potential. H2 is only one of many possible alternative fuels that can be derived from 
various natural resources. Others include: coal, oil shale and uranium or renewable resources based on solar  
energy. H2 can be commercially formed from electrolysis of water and by coal gasification; thermo-chemical  
decomposition of water and solar photo-electrolysis, although these are still in the developmental stage at  
present [3]. The energy required to ignite H2 is very low and thus its usage in spark ignition (SI) engines is  
not suitable. Again, in compression ignition (CI) engines, H2 will not auto ignite due to its high auto ignition 
temperature (858 K).

Therefore the ‘dual fuel’ mode appears the best way to utilize H2 in internal combustion (IC) engines  
[4]. The dual fuel environment can be created by initially using a small amount of diesel (as pilot fuel) to 
launch the combustion and then supplying H2 (as primary fuel) to deliver the rest amount of energy to run 
the cycle. Regarding power output, hydrogen enhances the mixture’s energy density at lean conditions during  
a dual fuel run by increasing the hydrogen-to-carbon ratio, and thereby improves torque at the wide open 
throttle condition [5]. H2 can be supplied in the engine by carburation, manifold or port injection or by  
cylinder  injection [6,  7].  However,  the  injection of  H2 in the  intake manifold or  port  requires  a  minor 
modification in the engine and offers a better power output than carburetion [8–10]. The experimental works 
of Yi et al. [11] established that intake port injection delivers higher efficiency than in-cylinder injection at  
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different equivalence ratios too.

Varde and Frame figured out that the brake thermal efficiency (ηbth ) of H2 diesel dual fuel mode is 
primarily dependent upon the amount of H2 added. The larger the amount of H2 , the higher the value of  
ηbth is [3, 12]. It has been seen in H2 diesel dual fuel mode that 90% enriched H2 gives higher efficiency  
than 30% at 70% load, but cannot complete the load range beyond that due to knocking problems [3].  

However,  ηbth was found to drop when the amount of H2 is less than or equal  to 5%. In their 
analysis,  an  extremely  lean  air  H2  mixture  restricts  the  flame  to  propagate  faster,  which  lowers  H2 
combustion efficiency [12].

However, experimental works done later, with H2 diesel dual fuel mode, do not prove this drop in 
ηbth with H2 addition as mentioned above [13].

According  to  Shudo  et  al.  hydrogen  combustion  causes  higher  cooling  loss  to  the  combustion 
chamber wall than hydrocarbon combustion, because of its higher burning velocity and shorter quenching 
distance [14]. 

A study performed by Wang and Zhang indicates that the introduction of hydrogen into the diesel  
engine causes the energy release rate to increase at  the early stages of combustion, which increases the  
indicated effi ciency [15]. This is also the reason for the lowered exhaust temperature. According to them, for 
fixed H2 supply at 50%, 75% and 100% load, H2 replaces 13.4%, 10.1% and 8.4% energy respectively with 
high diffusive speed and high energy release rate.

The practice of normal and heavy exhaust gas recirculation (EGR) in H2 diesel dual fuel mode is 
found to lower power production and fuel consumption [16]. 

Increases in compression ratio (CR) for H2 fuelled diesel engine improves power, efficiency, peak 
pressure, peak heat release rate and emission of oxides of carbon, but increases NO x emission [17].

A study  of  injection  timing  variation  shown  that  advancing  injection  timing  although  provides 
favorable emission reduction, but makes engine operation more inefficient and unstable [18]. 

Sahoo et al. performed an experimental study on syngas diesel dual fuel mode for H2 :CO ratio of  
100:0 at  20%,  40%,  60%, 80% and 100% of  full  load at  maximum possible  supply of  hydrogen until 
knocking [19]. 

The study reveals that at 80% load, the engine offers a maximum 19.75% brake thermal efficiency at 
a maximum 72.3% diesel replacement ratio.  A few researchers [4, 20] have studied the variation of H2 
-diesel quantity for constant diesel supply at each load to improve the brake power (BP). The increase in the 
supply of H2 in inlet manifold causes a reduction in the air flow to the engine. As a result, the volumetric  
efficiency (ηvol ) and consequently the ηbth of the engine reduces. Therefore, there is scope to study and  
understand engine performance by varying both H2 and diesel supply while maintaining constant BP at each  
load condition.

In light of this fact, the objective of the present study is to determine the best composition of H2-
diesel for maximum ηbth by varying the quantity of fuel (pilot and primary) and maintaining constant speed  
and  BP  at  each  of  the  five  load  conditions  correspondingly.  Som  of  the  important  physical  and 
thermodynamic properties of diesel and H2 are shown in Table 1. The load conditions selected are 20%, 
40%, 60%, 80% and 100% of full load.

Table 1.
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As reported by Sahoo et al. [19], the maximum diesel replacement ratios during a dual fuel run are 
considered as 26%, 42%, 58%, 72% and 44% at the aforementioned loads respectively.

Other performance parameters studied alongside are brake specific fuel consumption (BSFC), brake 
specific energy consumption (BSEC),  ηvol  and exhaust  gas temperature (EGT).  In order to endorse the  
experimental results and analysis, the Second Law analysis is performed to provide histograms of calculated 
availability of fuel, cooling water, exhaust gas, availability destruction and exergy efficiency.

In this way, the present experimental and analytical studies will establish the optimized quantity of  
H2 -diesel composition for best efficiency at constant power at each load.

2. Experimental setup
The experiments are carried out in a Kirloskar TV1 CI diesel  engine installed at the Centre for  

Energy of the Indian Institute of Technology (IIT), Guwahati, India. 

Figure 1 shows a schematic diagram of the engine test bed. 

The original engine specifications are shown in Table 2.
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The engine loading is performed by an eddy current type dynamometer. The liquid fuel is supplied to  
the engine from the fuel tank through a fuel pump and injector.  The fuel injection system of the engine 
consists of an injection nozzle with three holes of 0.3 mm diameter with a 120◦ spray angle. A U-tube type 
manometer is used to quantity the head difference of air flow to the engine, while allowing the intake air to  
pass through an orifice meter. The engine block and cylinder head are surrounded by a cooling jacket through 
which water flows to cool the engine. To measure the specific heat of exhaust gas, a calorimeter of counter  
flow  pipe-in  pipe  heat  exchanger  is  also  provided.  Temperature  measurement  is  performed  by  K-type  
thermocouples, which are fitted at relevant positions [21].

In order to convert the diesel engine test bed into dual fuel mode, some additional equipment is  
installed in the setup. These include: hydrogen gas cylinder with regulator, coriolis mass flow meter, flame 
trap with fine tuning regulator, non return valve (NRV) and gas carburetor. The coriolis mass flow meter  
measures the mass flow rate of hydrogen; while the flame trap and the NRV are used to prevent fire hazards  
due to accidental  engine backfire.  In the dual  fuel  mode H2 is  supplied to the engine by the induction  
method.  In this  method,  H2 mixes with the intake air  in the inlet  manifold outside the cylinder.  A gas  
carburetor [16] is fixed in the intake manifold of the engine to provide the H2 supply. The liquid fuel supply 
is  controlled  through  a  fuel  cut  off  valve  for  various  diesel  fuel  replacement  ratios  by  a  lever-arm 
arrangement, as shown in Fig. 2.

Figure 2: Adjustable lever arm arrangement.

3. Experimental procedure

Table 3 illustrates the designed experimental matrix of the H2-diesel test at different loads. 

Initially, the engine is allowed to run on diesel at no load condition for a few minutes to attain a  
steady state. The cooling water supplies for the engine and calorimeter are set to 270 and 80 liters per hour, 
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as per the engine provider instructions. Thereafter, the load is gradually increased to 3.2 kg (20% load) and 
the engine is allowed to run until it reaches a steady state. Then, the inlet and outlet temperatures of engine  
cooling water, calorimeter cooling water and exhaust gas are measured. Water head difference, diesel flow 
rate and engine speed are also recorded. The adjustable lever arm is then rotated to press the fuel cut off  
valve, which will reduce the fuel supply and speed.

The lever arm is then fixed at a point where diesel supply is reduced by 10%. At this point H2 
(99.99% purity) is allowed to flow from the high pressure cylinder to the flame trap, through the coriolis 
mass flow meter. At the outlet of the flame trap, one fine tuning regulator is connected to control H2 flow  
accurately and is delivered to the intake manifold through the NRV and gas carburetor. The added supply of 
chemical energy in the form of H2 in the cylinder is converted into mechanical energy after combustion. This  
increases the speed and BP of the engine. The quantity of H2 is adjusted precisely to return the engine speed  
and BP to its previous value, recorded during the pure diesel run. The pressure of the H2 outlet is not allowed 
to exceed 1.2 bar. After the engine reaches a steady state, the values of temperatures, water manometer head 
and mass flow of H2 from coriolis flow meter are recorded. The H2 supply is then stopped and the adjustable  
lever depressed further to reduce the diesel fuel supply by 20% At this point, H2 supply is initiated and the 
procedure is repeated.

Once the data of all the fuel replacement ratios are recorded, the engine is restored to its diesel mode.

The load is increased by the eddy current dynamometer, and the measurement procedure for all the 
diesel replacement ratios are repeated at that load. The maximum fuel replacement ratios (shown in Table 3)  
for five loading conditions (20%, 40%, 60%, 80% and 100% of full load) are taken from the work reported 
by Sahoo et al. [19].

Finally, the H2 supply is stopped completely, and the engine is allowed to run at “no load condition” 
prior to complete shutdown.

4. Analysis procedure.
After  collecting the data  sets  at  each diesel  replacement  ratio  and for  each load,  the  dependent  

parameters are calculated according to the following equations [22, 23]

5. Thermodynamic analysis.
The  results  of  the  hydrogen-diesel  dual-fuel  experiment  are  analyzed  using  the  Law  of  

Thermodynamics.  It  provides  significant  information  regarding  the  appropriate  distribution  of  energy 
supplied by fuel in different parts of the engine [24]. 

Also, the energy that is utilized or destroyed is quantified through availability analysis. This analysis,  
finally, gives the exact amount of hydrogen and diesel composition which should be maintained to extract  
the maximum amount of energy from the fuel energy supplied. 

Hence,  the “First  Law (Energy)” along with the “Second Law (Exergy)” study of the engine is  
described in the following section with correct equations.

5.1. Energy analysis.
According to the First Law of thermodynamics, the energy supplied in a system is conserved in its 

different processes and components [25]. 

In a CI engine, the fuel energy supplied (Qi ) is transferred in its different processes, viz. Shaft power 
(Ps ), Energy in cooling water (Qc ), Energy in exhaust gas (Qe ) and Uncounted energy losses (Qu ) in the 
form of friction, radiation, heat transfer to the surroundings, operating auxiliary equipments, etc.

These different forms of energies are calculated according to the following analytical expressions  
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[26] (la formulació no està inclosa en aquests annexos).

5.2. Exergy analysis.
The availability can be described as the ability of the supplied energy to perform a useful amount of 

work [27]. 
In the CI engine the chemical availability of fuel (Ai ) supplied is converted into different types of 

exergy, viz., Shaft availability (As ), Cooling water availability (Ac ), Exhaust gas availability (Ae ) and 
Destructed availability (Ad ) in the form of friction, radiation, heat trans fer to the surroundings, operating 
auxiliary  equipments,  etc.  These  forms  of  energies  are  calculated  according  to  the  following analytical  
expressions as described in the literature [28–30] (la formulació no està inclosa en aquests annexos).

6. Results and discussion.

The results  and discussion part  of  this  H2-diesel  dual  fuel  experiment work is  divided into two  
sections; viz., performance analysis and Second Law analysis. 

The performance analysis discusses ηbth, BSFC, BSEC, ηvol , EGT and a comparison of maximum 
brake thermal efficiencies for diesel and dual fuel modes. 

Later on, the Second Law analysis shows the availabilities of fuel, cooling water and exhaust gas,  
destroyed availability and exergy efficiency.

6.1. Performance analysis

Figure 3.

The effect of variation of H2-diesel quantity on ηbth for the five loading conditions is shown in Fig  
3.

Except for the 20% load, all other loading conditions show that an increase in H2 quantity increases 
ηbth , but only up to a certain limit.

This indicates that in the lower load region, H2 cannot burn properly with diesel and results in poor  
combustion efficiency. 

However, this condition improves with the increase in load. The maximum value of ηbth obtained is 
around 20% at 80% load condition for both 50% and 60% diesel replacement ratio. Along with the increase 
in the ηbth there is also a reduction in BSFC encountered with the increase in load and H2 substitution rate 
(except for the 20% load) which is exemplified in Fig. 4. 
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Figure 4.

This is because with the increase in H2, the quantity of energy supply rate into the cylinder increases. 
Therefore, the total amount of fuel needed for the same BP is alleviated as far as energy supply is concerned. 

However, after a certain point of H2 replacement, the engine may not run more efficiently, resulting  
in a reduction in ηbth . This is because of the large reduction in volumetric efficiency caused by a reduction 
of air (or more precisely oxygen) accessibility inside the cylinder. This can be clearly understood from Fig.  
5.

Figure 5.

The reduction in BSEC with the increase in load and percentage of diesel replacement is shown in 
Fig. 6. 

67



Adaptació d'un motor diesel d'una embarcació d'esbarjo per a un funcionament híbrid dièsel-hidrogen: ANNEXOS

Figure 6.

Since H2 carries more energy per unit mass than diesel (Table 1), the quantity required for H2 to 
replace diesel  for  same power  at  each load is  lower.  However,  at  20% load condition,  traditional  poor  
combustion efficiency meant slightly more H2 was required to achieve the same power for the three diesel  
replacement ratios studied.

Figure 7.

Figure 7 describes the effect of load and diesel replacement by H2 on the EGT. 
In the higher load region H2 burns more rapidly than it does at lower loads.
However, at the highest load, the low efficiency of engine indicates higher fuel consumption. This 

fact combined with the high burning rate increased the exhaust gas temperature [31].
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Figure 8.

Figure 8 was added to this paper to compare the maximum brake thermal efficiencies obtained from 
this experiment and the findings of Sahoo et al. [19] (at 100% H2 mode) with diesel mode for each loading 
condition. The maximum ηbth found from the present study at 20%, 40%, 60%, 80% and 100% load are 7%,  
13%, 17%, 20% and 20% by replacing 10%, 40%, 50%, 60% and 40% diesel while maintaining constant  
speed and BP. These values are 1.5 to 19% higher than the brake thermal efficiencies found for maximum 
diesel replacements [19]. 

By increasing the H2 substitution, ηbth can be increased only up to a certain limit, beyond which any 
increase in H2 reduces the quantity of air in the cylinder to burn it. This results in incomplete combustion,  
thereby negatively impacting engine performance.

6.2. Second Law analysis

The outcome of experimental observation performed in the present work is again processed by Eqs.  
(14) through (20) to achieve the Second Law analysis, which are presented in Figs 9 through 11 as a function 
of diesel replacement.

Figure 9.
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Figure 10.

Figure 11.

With the increase in load the engine needs more fuel to burn and to achieve higher power. However,  
with the increase in H2 quantity and the reduction in the pilot diesel supply, fuel availability decreases.
This is because with an increase in H2 , the engine receives more fuel (i.e., H2 ) with a high energy density,  
which can make up the energy needed to run the engine at the same BP at that particular load (Fig. 9).

Although the BP is kept constant for each loading condition throughout the diesel replacement study, 
the  reduction in  fuel  availability  alongside  the increase in  H2 substitution results  in  an  increase  in  the 
percentage of shaft availability, as is clear from Fig. 10.

The percentage of cooling water availability with diesel replacement is shown in Fig. 12.

Figure 12: Variation of cooling water availability with diesel replacement
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Although there is a slight  increase in the available work obtained in the cooling water with the  
increase in load, the increase in H2 again balances up to 50% diesel replacement. This is because an increase  
in H2 in the dual fuel system reduces the chances of energy being wasted in the exhaust cooling water due to 
its better utilization during the combustion process. However, beyond 50% diesel replacement, the available  
work in the cooling water increases due to more unharnessable energy flowing out though the cooling water.

Figure 13: Variation of exhaust gas availability with diesel replacement.

The engine exhaust too has some exergy, a potential to cause change, as a consequence of not being 
in stable equilibrium with the environment.

When released to the environment, this exergy represents an opportunity to change the environment. 
If trapped, this exergy may cause a potentially useful change [32].

The exhaust gas availability (Fig. 13) gives the details of lower available work in the low load range 
(20% and 40%) due to incomplete combustion and the low exhaust gas temperature (Fig. 7).
At highest load, the very high exhaust gas temperature results in a huge amount of available energy. 

However, at 60% and 80% loads, better combustion and hence higher efficiency causes lower exergy 
flow through exhaust gas. It is clear from Fig. 14 that the increase in H2 and load reduces the chances of  
energy to destroy.

Figure 14.

Finally, an increase in load and H2 increases exergy efficiency, but only up to a certain limit as seen  
from Fig. 11. The maximum exergy efficiencies obtained are around 15%, 24%, 28%, 33% and 31% for the 
loading conditions studied.
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7. Uncertainity analysis
Uncertainty analysis for the various parameters of engine performance and availability is performed 

by using perturbation techniques [33, 34].
The uncertainties calculated for various independent parameters are: engine speed (1.1%), engine 

load (1.5%), liquid fuel flow rate (2%), gas flow rate (1.3%), water flow rate (1.2%), LHV of liquid and  
gaseous  fuel  (1%)  and temperature  (1.6%).  Using  these  values,  the  computed  engine  performance  and 
availability parameters are expected to be accurate within ± 4.3%.

8. Conclusions
In this investigation, an experimental study and Second Law analysis are performed for an H2-diesel  

dual fuel in a CI diesel engine. The experiments were performed for various diesel replacements with H2 in 
five different loadings to obtain the best performance point and then Second Law analysis is performed to  
establish the findings. The findings from this study can be summarized as follows.

1. The increase in load and H2 substitution increases ηbth of the dual fuel engine up to a particular  
point. For 80% load this happens up to 60% diesel substitution. The fall in ηbth beyond this range is due to a 
reduction in ηvol .

2. The increase in H2 supply for a constant BP at each load results in a reduction in BSFC and  
BSEC. This is because H2 has a higher energy rate than diesel.

3. The increase in EGT at the highest load is severe due to the high burning rate and lower efficiency 
at almost similar fuel consumption.

4.  A comparison of maximum efficiency shows that the increase in H2 supply will  not raise the  
engine efficiency endlessly. In order to get most efficient performance from the engine, it has to be operated  
within 40% to 60% diesel replacement in dual fuel mode during loading conditions.

5. Fuel availability increases with the increase in load to cope with the rise in BP. However, the  
increase in high energized H2 supply compensates for this fact, and hence fuel availability reduces. The 
above fact again increases the shaft availability as a percentage of fuel in-put; although BP is maintained 
fixed at each load.

6. In the low to mid range of diesel replacement, the increase in H2 supply compensates for the 
increase in cooling water availability with the increase in load.  Better  combustion and higher efficiency 
result in a reduction in exhaust exergy flow in this region in the medium to high load range.

7. The H2-diesel dual fuel system runs more efficiently and delivers better performance when H2-
diesel compositions are kept within 40%, 50%, 60% and 40% for the 40% to 100% load range, keeping the  
BP constant. However, the dual fuel run is not preferred for the 20% load due to the poor showing of the  
engine.
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ANNEX V: 'Combustió i emissions d'un motor d'encesa per compressió alimentats amb  
dièsel i hidrogen-metà Barreja'. 

J. H. Zhou, CS Cheung, i C. W. Leung. Acadèmia Mundial de Ciències , Enginyeria i Tecnologia Revista  
Internacional d'Enginyeria Mecànica , Ciència Industrial i Enginyeria Vol : 7 N º: 8, 2013.

Resum.
El  present  estudi  ha  estat  conduit  en  una  investigació  experimental  sobre  combustió  i  emissió 

característiques d'un motor d'encesa per compressió utilitzant dièsel com a combustible pilot i metà, hidrogen 
i una mescla de  metà/hidrogen com a combustibles gasosos a 1800 rev per min. L'efecte del combustible  
gasós en la pressió màxima del cilindre i la calor alliberament és modest en càrregues baixes a mitjanes. En 
càrregues més altes, l'alta temperatura de combustió i l'alta quantitat de combustible pilot contribueixen a una 
millor eficiència de combustió per a tots els tipus de combustibles gasosos continguts en l'experiment i també 
augmenta la pressió màxima de pic del cilindre. L'enriquiment d'hidrogen amb metà augmenta gradualment 
la pressió màxima de pic del cilindre. L'eficiencia tèrmica al fre augmenta amb la fracció d'hidrogen de 
major a menor càrrega. A més d'hidrogen en metà contribueix amb una proporcional reducció de l'emissió 
CO/CO2/HC sense la penalització dels NOx. Per emissió de partícules, metà i hidrogen, tots dos podrien 
suprimir l'emissió de partícules. La fracció d'hidrogen al 30% en metà s'observa que és millor en la reducció 
de l'emissió de partícules.

I. Introduccó.
Amb el desenvolupament de la industrialització i la motorització del món modern, la considerable 

demanda de combustible fòssil es converteix en una preocupació per a tot el món des del seu aspecte no  
renovable, així com el deteriorament amb el seu impacte en el medi ambient. Tan en motors diesel terrestres  
com motors marins l'encesa per compressió (CI) del motor s'empra àmpliament per a la seva alta eficiència  
de combustible i emissions baixes d'hidrocarburs (HC) i de diòxid de carboni (CO), però les seves pròpies 
característiques  inherents  els  converteixen  en  el  principal  contribuent  d'òxids  de  nitrogen  (NOx)  i 
d'emissions de particules (PM). 

Es proposen diverses solucions tècniques per l'eliminació de NOx i PM, com la reducció catalítica 
selectiva (SCR) i  filtres diesel  de partícules (DPF),  per satisfer  les legislacions d'emissió cada cop més  
estrictes i creixents. Però l'alta dependència de catalitzadors de metalls preciosos i del major cost per a la  
renovació  dels  dispositius  de  tractament  després  fan  que  sigui  difícil  de  que  siguin  populars.  En 
conseqüència, diverses estratègies comprometedores estan naixent i un d'ells és el concepte de 'dual-fuel 
diesel engine' [1].

El principal aspecte del motor dièsel de combustió dual és la cooperació de combustible dièsel i  
combustibles  gasosos lliures  d''hollin',  com el  gas  natural  (principalment  metà),  el  gas  liquat  de  petroli 
(GLP), d'hidrogen i gas de síntesi, per exemple. El combustible gasós involucrat en la combustió en motors 
de  C.I.  pot  comportar-se  de manera  diferent:  en  primer  lloc,  la  barreja  prebarrejada no-combustible  de  
combustible gasos i aire s'encén per la combustió del dièsel prebarrejat a temperatura i pressió específiques;  
en segon lloc, la barreja rica de combustible gasos i aire dóna suport a la propagació de la flama dièsel i  
consecutivament proporciona una combustió de forma independent; en tercer lloc, el combustible gasós és 
ben  barrejar  prèviament  amb el  plomall  del  diesel  injectat  i  de  l'aire  d'admissió  dins  de  la  càmbra  de 
combustió  al  mateix  temps.  Tot  i  que  el  maneres  de  combustió  de  diferents  combustibles  gasosos  són  
similars, es donen diferents comportaments en el rendiment i les emissions característiques del motor segons 
quin  sigui  el  combustible  gasos.  Per  als  motors  de  combustio  dual,  s'apliquen  diversos  mètodes  per  a 
introduir el combustible gasós en el motor dièsel per aconseguir les maneres de combustió esmentades, com 
són la carburació, amb una introducció continua a través del col · lector, la introducció a través del col·lector  
d'ad missió d'aire amb el control del temps d'injecció , la injecció directa d'hidrogen [2].

El gas natural (NG) ha estat àmpliament utilitzat en els vehicles moderns i la seva aplicació en el  
motor dièsel és normalment en doble combustió dièsel-gas natural. Papagiannakis et al. [3]-[5] van dur a  
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terme experiments en un motor diesel monocilindric alimentat amb dièsel i gas natural. Els resultats van 
indicar que el  retard de la ignició de l'operació de doble combustió dièsel-GN ampliava la operació de  
funcionament  dièsel convencional. El coeficient d'alliberament de calor de pic i la pressió en el cilindre  
disminueixen amb l'augment de l'addició de GN de baixa a mitja càrrega, però augmenta en càrregues altes a  
causa  de  la  ràpida  velocitat  de  combustió  dual  dièsel-GN.  L'augment  dràstic  de  CO/HC,  així  com  la  
disminució de partícules es  tornen un efecte desavantatjós per al motor de combustió dual dièsel-GN. El 
control d'emissions de CO pot ser cobert per aire d'admissió preescalfat i l'increments de subministre de  
diesel pilot [6]. També es pot observar una lleugera disminució de les emissions de NOx. 

Poompipatpong i Cheenkachorn [7] es van centrar en l'efecte de la relació de compressió del motor i  
la velocitat en les emissions d'un motor de doble combustió dièsel-GN de quatre cilindres. Ells van trobar 
que una major relació de compressió del motor i una major velocitat del motor podien aconseguir una major 
eficiència tèrmica i una emissió menor de CO. Però es va observar que per a càrregues baixes del motor es 
donava una menor eficiència tèrmica.  Pel  que fa al  motor de combustió dual  alimentat  amb dièsel-GN,  
l'eficiència  tèrmica ,  i  les  emissions  molt  superiors  de CO/HC de baixes  a  mitjanes  càrregues seran  la  
principal limitació per aquest tipus de motor de doble combustió sense modificacions.

L'hidrogen és un altre combustible alternatiu prometedor per a ús en motors de combustió interna 
dirigits a millorar la seva eficiència, reduir les emissions en general i millorar l'economia del combustible.

El motor de combustió dual dièsel-hidrogen ha atret molta més atenció recentment. El procés de 
combustió dual dièsel-hidrogen en un motor dièsel de servei pesat va ser investigat per Liew et al . [8], on es 
va revelar que la pressió de pic (màxima) del cilindre faria augmentar dramàticament al 70 % de càrrega  
completa del motor o superior i aquest efecte s'ha de limitar per la propia seguretat del motor com pels  
problemes de durabilitat mecànica sota aquestes condicions.
Tot i això, l'eficiència de combustió de l'hidrogen era relativament baixa en quan s'anava induint petites 
quantitats d'hidrogen.

Gatts et al. [9] van estudiar a més l'eficiència de combustió de l'hidrogen mitjançant el mesurament 
de  la  d'hidrogen no cremat  en  l'escapament.  Van suggerir  que l'eficiència  de la  combustió  de hidrogen  
depenia de la càrrega del motor i que l'hidrogen havia de ser completat a una major càrrega per aconseguir 
una major eficiencia de conversió energètica i una millor eficiencia de combustió diesel.

Pel  que fa  a  les  característiques  de les  emissions  produides,  els  resultats  experimentals  van  ser 
consistents. Com s'indica a [10]-[12], l'emissió de HC/CO/CO2/PM es reduia gradualment amb l'augment de 
l'addició d'hidrogen. L'emissió de NOx es reduia de baixa a mitjana carrega amb la introducció de petites  
quantitats d'hidrogen, però augmentaven en càrrega més altes a causa de l'alta temperatura de combustió de 
d'hidrogen,  cosa  que  afavoreix  la  formació  de  NOx.  Tal  i  com  va  documentar  Miyamoto  et  al.  [13]  
l'eficiencia tèrmica depèn de l'estat de càrrega del motor, la velocitat del motor i la quantitat d'hidrogen.

L'hidrogen  com a  combustible  peculiar,  té  moltes  propietats  especials,  com gran  inflamabilitat,  
velocitat de combustió ràpida i baixa energia d'encesa i no conté carboni, que pot ser combinat amb una altre  
combustible gasós per tal de millorar la utilització total deficiencia energètica. 

Lata et al. [2], [14], [15], han dut a terme teòrica i experimentalment un estudi en un motor dièsel 
que utilitza GLP i una barreja d'hidrogen com a combustible gasós. La principal troballa indica que el baixa 
eficiència a càrrega baixes per al motor de combustió dual dièsel–GLP s'eliminava mitjançant la inducció 
d'hidrogen en el combustible GLP quan el motor era operat a càrregues majors que 10% plena càrrega.

II. Objectius especials.
El  metà  té  una velocitat  de  propagació  de flama baixa i  una  inflamabilitat  limitad,  mentre  que 

l'hidrogen té les propietats oposades, amb les que es pot millorar el propi metà i fer-lo més adequat per ús en  
el motor. L'hidrogen té una velocitat de propagació ràpida, difusivitat i una energia d'ignició baixa que fan  
que la combustió sigui més inestable, mentre que el metà pot fer la combustió més suau. 

La barreja del metà i l'hidrogen ja s'ha investigat en el motor S.I. [16], [17]. No obstant això, a partir 
de la revisió de la literatura esmentada, no és escàs d'estudi de combustió dual dièsel-metà en un motor amb 
addició d'hidrogen com a promotor de la combustió. L'efecte de l'addició d'hidrogen en motors de combustió 
dual dièsel-metà serà investigat experimentalment en aquest estudi.

76



Adaptació d'un motor diesel d'una embarcació d'esbarjo per a un funcionament híbrid dièsel-hidrogen: ANNEXOS

III. Metodologia Experimental.
En el present  estudi,  el  motor va ser  operat sota la condició de combustió dual a cinc estats  de 

càrrega estacionaries a 1800 rev per min amb  BMEP,  de 0'08, 0'24, 0'41, 0'57 i 0'71MPa, que era més o 
menys  el  10% ,  30% ,  50% ,  70  % i  90% de  la  plena  càrrega.  La  ratio  de  substitució  d'energia  del  
combustible gasós, incloent el metà (99,5%), hidrogen (99,9%) i una barreja d'hidrogen i metà, controlada a 
40 ± 1% . La barreja d'hidrogen i metà tenia una proporció de 30:70, 50:50 i 70:30 en base al volum i  
anomenades  H30-M70,  H50-H50 i  H70-M30,  respectivament.  La  fracció  de  l'energia  de  l'hidrogen  del 
combustible gasós es pot calcular com 11,67% , 23,56% i 41,30%, corresponentment, on el valor del poder 
calorífic inferior de l'hidrogen i el metà són 119.93 i 50,02 MJ/kg; la densitat sota 1 atm és de 0,0837 i  
0,6512 g/cm3, respectivament.

La  configuració  experimental  es  mostra  a  la  figura  1.  El  motor  dièsel  va  ser  muntar  amb  un 
dinamòmetre de corrents paràsites amb el torc motor i la velocitat era controlada pel sistema de gestió de  
proves de Ono Sokki. La pressió dins del cilindre era mesurada per un sensor piezoelèctric (tipus 6056A, 
Kistler Co, Inc) i el senyal de pressió es va amplificar amb un amplificador de càrrega (tipus 5011B, Kistler 
Co, Inc). Un  codifocador de l'angle del cigonyal va ser emprat per a l'adquisició del senyal de maneta - 
angle en una revolució de 0,5 º CA . Les temperatures d'admissió i escapament dels gasos es van mesurar  
pels  termoparells de tipus K. Per les emissions gasoses, el total d'HC es va mesurar amb un  detector de 
flama tèrmic d'ionització (HFID, CAI Inc); les emissions de NO/NOx es van mesurar amb un analitzador 
tèrmic quimioluminiscent (HCLA, CAI Inc). Les emissions de CO i CO2 van ser mesures amb analitzadors 
sense r dispersió d'infraroig ( NDIR , CAI Inc ). L'O2 es va mesurar amb un analitzador de gasos portàtil  
(Anapol AG). Tots els analitzadors de gas es van escalfar durant almenys 1 hora i calibrat abans de cada  
condició experimental. 
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Per a les emissions de partícules, un mini-diluidor Dekati de dues etapes va ser emprat per a la  
dilució dels gasos d'escapament. El mètode de càlcul de la relació de dilució es pot trobar a [18]. El gas  
d'escapament diluït de primera etapa va ser lliurat a un element oscil·lant cònic microbalança (TEOM 1105,  
Rupprecht i Patashnick Co, Inc) per mesurar la concentració de massa de partícules, i la segona etapa era  
connectat amb un mesurador del tamany de partícules d'escanejat mobil (SMPS, TSI Inc) per mesurar la 
distribució  i  la  mida  de  la  concentració  de  partícules.  El  SMPS  consta  d'un  diferencial  d'ETI  3071A 
analitzador de mobilitat (DMA) i un comptador de partícules per condensació ETI 3022 (CPC).

La relació de substitució d'energia de combustible gasós es pot calcular utilitzant (1). 

IV. Resultats i discussions.

A. Característiques de combustió.
De  càrregues  baixes  a  càrregues  mitjanes,  es  va  observar  que  la  pressió  de  pic  dels  cilindres  

disminueix amb l'augment de totes les classes de combustible gasos d'entrada, però l'efecte és relativament  
modest.  Per  ULSD-metà  i  ULSD-Hidrogen en  cooperació  de  combustió,  la  pressió  de  pic  del  cilindre 
disminueix de baixa a càrregues mitjanes.  A altes càrregues del  motor,  a causa de l'alta temperatura de  
combustió i alta quantitat de combustible pilot injectat, l'eficiència de la combustió del combustible gasós és  
alta i  la  velocitat  de combustió ràpida dels gasos contribuixen a una pressió del  cilindre superior.Es va 
observar que la combustió ULSD-hidrogen es tornava inestable i difícil de controlar a càrregues elevades.  
Amb l'addició d'hidrogen en el metà, la pressió de pic del cilindre augmentarà gradualment en relació amb 
l'operació de funcionament ULSD-metà i aquest efecte es converteix aparentment en un 90 %de la càrrega 
total.

La figura 2: Efecte de la barreja d'hidrogen i metà en la pressió màxima del cilindre.
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La figura 3: Efecte de la barreja d'hidrogen i metà en la taxa d'alliberament de calor.

La figura 3 mostra l'efecte de la barreja d'hidrogen i metà en la taxa d'alliberament de calor a una 
BMEP de 0.71MPa. 

Per  a  un  motor  de  doble  combustió  ULSD-metà,  la  velocitat  d'alliberament  de  calor  de  torba 
augmenta aparentment en comparació amb la línia base de l'operació amb ULSD. 

El perfil de la velocitat d'alliberament de calor per ULSD-Hidrogen revela que, l'autocombustió de 
l'hidrogen succeeix i que la principal fase de combustió es va produir en la fase de combustió prebarrejada i, 
la calor alliberada durant la fase de combustió redueix la difusió de molt en relació amb altres casos. Quan 
l'hidrogen es va induint en el metà, gradualment, el pic de velocitat d'alliberament de calor augmenta.

B. Funcionament del Motor.

La figura 4: Efecte de la barreja d'hidrogen i metà en el fre tèrmica eficiència.
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Per a la combustió dual  ULSD-metà, el BTE general és sempre inferior a la línia de base. Aquest  
efecte és més evident en càrregues més baixes i la taxa mitjana de disminució de BTE és 12.57 %.

Per a la combustió dual ULSD-hidrogen , el BTE depen de la càrrega del motor i es reduirà a càrrega  
mitjana o per sota,  i augmentarà en càrregues majors. La BTE es deteriorarà sota càrregues mitjana a causa  
de la baixa eficiència de la combustió del combustible gasós. Una de la principal conclusió aquí és que quan 
hidrogen s'enriqueix el metà amb hidrogen, la BTE, poc a poc, augmenta en totes les càrregues. De baixa a 
càrregues mitjanes amb BMEP de 0,08 i 0.24MPa, el deteriorament de BTE s'alleuja i superior tant en les  
operacions ULSD-metà i ULSD-hidrogen.

La figura 5: Efecte de la barreja d'hidrogen i metà en l'emissió de CO.

La figura 5 mostra l'efecte de la barreja d'hidrogen i metà en les emissions de CO.
Per a la combustió dual ULSD-metà, CO és una de les combustions incompletes per subproductes  

del metà i es troba que les emissions de COincrementen bruscament al llarg del 5 càrregues. La creixent taxa  
de CO es compara amb el la línia de base, respectivament.

Gatts [19] i col. Van conduir un investigació experimental sobre la combustió incompleta del metà  
sota condicions d'operació de combustió dual dièsel-metà. Van assenyalar que l'eficiència de la combustió 
del metà com a combustible gasós era depenent de la càrrega del motor, de la quantitat de combustible gasós  
i de la velocitat del motor. 

En el present estudi, tot i que la eficiència de la combustió del metà millora en càrregues més altes, 
les emissions de CO romanen a un nivell inacceptable. 

Per contra, per a la combustió dual de ULSD-Hidrogen, l'emissió de CO disminueix en tota càrrega 
mostrant-se el  reemplaçament  directe  de l'existencia de carboni  de l'hidrogen per  al  combustible  dièsel.  
L'addició d'hidrogen al metà pot estendre la inflamabilitat del metà segons va informar Akansu [20] i la  
combustió incompleta del metà serà alleujada. 

Aquest efecte ha estat validat en aquest estudi: amb l'augment de la fracció d'hidrogen en el metà,  
l'emissió de CO disminueix gradualment. Quan el motor es va fer funcionar a 90% de la càrrega total, les  
emissions de CO gairebé podien recuperar la línia de nivell base. L'emissió de CO és 4,58 , 3,92 , 3,50 , 2,94 
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i  0,74 vegades de mitjana de cinc càrregues de línia de base: metà, H30-M70 , H50-M50 , M30-H70 i  
hidrogen, respectivament.

La figura 6: Efecte de la barreja d'hidrogen i metà en l'emissió total d'HC.

La figura 6 mostra l'efecte de la barreja d'hidrogen i metà en el total d'emissions d'HCs . 
Per a la combustió dual ULSD-metà, el resultat és similar que amb les emissions de CO. El total  

d'HC que conté inevitablement metà escapat no-cremat [19] i la  millora de l'eficiència de la combustió del 
metà serà el factor clau per a la reducció de l'emissió total d'HCs. 

D'altra banda, la formació d'HC està sempre afectada pel procés de combustió, pel mecanisme de 
propagació de la flama i per la relació d'equivalència localitzades [21] i aquests factors estan influenciats pel  
procés de combustió dual especialment a càrregues baixes a mitjanes [22]. 

Per  a  la  combustió  dual  ULSD-hidrogen,  s'observa  que  el'emissió  total  d'HCs  disminueix 
uniformement a les cinc situacions de càrrega. El total d'emissions d'HCs és 12,01 , 10,26 , 9,03 , 7,69 i 0,78  
vegades en mitjana de tres càrregues anteriors a BMEP 0f 0'08, 0'24 i 0'41MPa de línia de base:  metà, H30-
M70, H50-M50, H70-M30 i hidrogen, respectivament. És 6,67 , 4,77 , 2,61 , 1,55 i 0,80 vegades de mitjana  
per les càrregues superiors a BMEP de 0,57 i 0.71MPa, corresponentment.

La figura 7: Efecte de la barreja d'hidrogen i metà en les emissions de NOx.
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La figura 7 mostra l'efecte de la barreja d'hidrogen i metà en l'emissió de NOx. 
Per a la combustió dual ULSD-metà i ULSD-hidrogen, s'observa la tendència similar que l'emissió 

de NOx disminueix lleugerament a càrrega baixa i augmenta de càrregues mitjanes a alta càrregues. A causa  
de la temperatura de combustió més alta i una velocitat de combustió d'hidrogen del metà més ràpida, la  
combustió dual ULSD-hidrogen millorarà la formació de NOx. Quan l'hidrogen és barrejat amb metà, un 
fenomen interessant  es  troba,  una petita  quantitat  d'addició  d'hidrogen redueix  l'emissió  de NOx i  amb 
l'augment de la fracció d'hidrogen en el metà, l'emissió de NOx s'incrementarà. Per al cas de H50-M50,  
l'emissió de NOx és bàsicament la mateixa que amb l'operació ULSD-metà.

La figura 8: Efecte de la barreja d'hidrogen i metà en l'emissió de NO2.

La figura 8 mostra l'efecte de la barreja d'hidrogen i metà en l'emissió de NO2.

Per  les  condicions tant  ULSD-metà com ULSD-hidrogen,  la  millora  de la  formació de NO2 és 
observada, aquest resultat és consistent amb la troballa d'[23]. L'emissió de NO2 es considera fins i tot més  
tòxica que les  emissions de NO i  pot  iniciar  problemes de salut  i  ambientals  més greus.  Però quan és 
connecta amb sistemes de posttractament, les emissions de NO2 obren com a oxidant eficaç per a partícules.  
El millor percentatge de NO2 en NOx és del 50 % per assolir la millor eficiència per SCR i el DPF. Per a les  
combustions duals ULSD-metà i ULSD-hidrogen, el percentatge de NO2 en les cinc càrregues és de 71,63%, 
59,44%, 32,46%, 8,49%, 4,05% i 78,90%, 63,84%, 34,75%, 10,34%, 6,87%, corresponentment. 

Pot  ser  trobat  que amb l'augment de la càrrega,  les  emissions de NO2 redueixen gradualment  i  
lincrement després del tractament del dispositiu en funció de la NO2 desplaçat només funciona en càrrega de  
50 % i per sota. quan s'afegeix hidrogen en metà, la fracció de NO2 redueix amb l'augment de la fracció  
d'hidrogen. Això potser un dels raons per a la reducció d'emissions de NOx per barreja d'hidrogen/metà en  
comparació amb hidrogen/metà sol.
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C. Emissions de Partícules.
L'hidrogen i el metà són dos tipics combustibles gasos nets, per tant, la substitució del combustible 

dièsel  per ells  es  contribuir  directament a  la reducció de la formació del  precursor  més brut  per tal  de  
suprimir la generació de partícules dièsel proporcionalment. 

La figura 9: Efecte de la barreja d'hidrogen i metà en l'emissió de partícules [4].

Com es pot veure clarament en la figura 9, per a la combustió ULSD-Hidrogen i ULSD-metà en 
BMEP de 0,41, 0,57 i 0.71MPa, la taxa mitjana de disminució de partícules dièsel és 48.55% i 48.72%,  
respectivament. Sota càrregues inferiors amb BMEP de 0,08 i 0.21MPa, un augment d'emissió de partícules 
es va observar principalment a causa del efecte de refredament de la dilució de la càrrega d'hidrogen i metà  
que retardarà  l'oxidació dièsel.  S'observa que l'addició d'hidrogen en el  metà  pot  reduir  encara  més les  
partícules i està en funció de la concentració de l'hidrogen. Una petita proporció (H30-M70) es troba per ser 
el millor en la reducció de les emissions de partícules.

V. CONCLUSIONS.
En aquest estudi, l'efecte d'enriquiment d'hidrogen en la combustió i les emissins característiques 

d'un motor de combustió dual dièsel-metà va ser investigat experimentalment en cinc típiques càrregues a 
1800 rev per min. 

Els principals resultats es mostren com:

L'efecte del combustible gasós sobre la pressió del cilindre depen de la càrrega. A càrregues altes,  
ULSD-hidrogen (40% de  substitució d'energia)  es  convertirà  en  inestable  per  la  velocitat  de  combustió 
ràpida  de  l'hidrogen.  L'addició  d'hidrogen  en  metà  augmentarà  la  taxa  pic  de  calor  d'alliberament  i  la  
velocitat d'alliberament de calor a totes les càrregues.

Tant  ULSD-metà  i  el  ULSD-hidrogen  aparentment  reduiran  l'eficiència  tèrmica  amb  càrregues  
baixes i augmentar la eficiència amb càrrega elevada. L'enriquiment d'hidrogen augmentarà l'eficiència de la  
combustió del metà per tal de recuperar la baixa eficiència per lacombustió dual a baixa càrrega prop del  
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funcionament normal dièsel.

El metà i l'hidrogen gairebé tenen el mateix efecte en la reducció d'emissió de partícules. No obstant  
això, ULSD- metà  és limitada per molt altes emissions de CO i HC i és limitada per les emissions de NOx 
en càrrega alta. L'addició d'hidrogen en el metà, poc a poc, redueix l'emissió de CO i HC i també pot reduir 
el NOx en fracció d'hidrogen en particular.
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