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Aquest projecte consisteix en la creació i el 
desenvolupament d’una motocicleta que funcioni amb 
hidrogen i gasolina. L’objectiu principal és l’adaptació i el 
funcionament d’un generador d’hidrogen que anteriorment 
s’haurà creat per tal de fer funcionar la Derbi Coyote amb el 
nou motor de la Derbi Variant. Un punt important es que el 
nou prototip ha de consumir menys que la motocicleta vella 
de gasolina ja que funcionarà amb hidrogen i gasolina. 

 

L’hidrogen és el més simple i el primer dels elements de la 
taula periòdica, amb un sol protó al nucli i un electró al 
nivell d’energia 1s. Aquest element és el més abundant de 
l’Univers; l’anàlisi dels estels indica que la majoria 
d’aquests són constituïts principalment d’hidrogen, per això 
mai ens quedaríem sense i es creu que és l’element del 
futur. Tot i que no es present sol, el necessitem per 
combustionar-lo amb la gasolina i per obtenir-lo utilitzarem 
el procés d’hidròlisi a través de l’aigua de mar 

 

 
 

Fig. 1. Electròlisi de l’aigua 

 

Aquesta figura ens mostra el procés d’electròlisi on, gracies 
a l’electricitat proporcionada per la bateria, es poden 
separar les molècules i així aconseguir l’hidrogen. 
L’energia de l’hidrogen millora la combustió, proporciona 
major potència, redueix el consum de combustible i en 
cremar-se millor disminueix els contaminants. En especial, 
l’energia alliberada per l’hidrogen és 2.5 vegades més 
poderosa que la de la gasolina, i per tant, és una mica més 
perillós manipular aquests elements tot i que per triomfar 
s’ha d’arriscar. 

Per tal de desenvolupar el projecte es van estudiar diferents 
opcions i tenint en compte l’economia es van buscar 
diferents motors per a poder fer el prototip. L’escollit va ser 

un motor de 49cc d’una Derbi Variant que podia encaixar 
en el xassís del que es disposava de la Derbi Coyote. El 
preu era de 50€, un dels mes barats que es van trobar. Un 
cop comprat el motor ja es podia començar a treballar i 
posar uns objectius per complir: 

 Creació d’una cel·la d’hidrogen per obtenir 
hidrogen. 

 Adaptació i funcionament en la Derbi Coyote amb 
cel·la instal·lada. 

 Reducció d’un 20% del consum de la motocicleta 
respecte al consum normal amb gasolina sola. 

 Aconseguir un aspecte atractiu de la motocicleta. 

 

Per altra banda s’ha de poder fabricar posteriorment, així 
que s’ha de pensar també en el seu procés de muntatge 
juntament amb una bona elecció dels materials. 

I per què apostem per un vehicle que funcioni amb hidrogen 
com a combustible i no per un cotxe elèctric o un cotxe amb 
pila d’hidrogen? El cert es que te més avantatges dels que 
ens pensem. 

Per si esteu desinformats es farà un breu resum; els cotxes 
elèctrics funcionen amb electricitat que pot venir d’energies 
renovables o no; els cotxes amb pila d’hidrogen utilitzen 
aquestes piles polimèriques per donar l’electricitat al motor 
elèctric i els cotxes de gasolina com bé diu el nom utilitzen 
aquesta substància com a combustible 

 

 

Fig. 2. Gasolina VS elèctric i hidrogen 

Finalment, aquí en primícia es crearà un vehicle totalment 
diferent ja que aquest prototip utilitzarà l’hidrogen gas com 
a combustible juntament amb la gasolina i l’oli de motor 
que se li ha d’aplicar a la barreja de gasolina perquè es 
tracta d’un motor 2 temps; concretament un 2,5% d’oli.  

Un cop fet el petit resum s’anomenaran els avantatges i 
desavantatges clars d’aquest nou vehicle: 



 

Fig. 3. Avantatges i desavantatges del nostre prototip 
 

Fent balanç es pot observar com hi ha més avantatges que 
desavantatges. No hi ha cap marca que comercialitzi un 
vehicle del estil però el més semblant serien els que 
funcionen amb piles d’hidrogen polimèriques. En aquest cas 
tenim el Hyundai NEXO, l’Honda Clarity Fuel Cell, el 
Toyota Mirai i el Mercedes GLC. En un futur Audi traurà el 
seu H-Tron Quattro i el BMW Sèrie 5. 

Canviant una mica el tema anem a veure la construcció 
d’aquest prototip del que tan s’ha parlat i una bona forma 
per començar és anomenar les parts que el formen: la 
motocicleta, la cel·la d’hidrogen, el dipòsit, els tubs, la 
bateria, interruptor, cables i plaquetes de ferro. 

En primer lloc es va adaptar el motor de la Derbi Variant al 
xassís perquè la moto pogués funcionar. Un cop funcionava 
amb gasolina es va crear el “kit” d’hidrogen per poder crear 
aquest gas que acabarà combustionant amb la gasolina. 

La part més important d’aquest “kit” és el propi generador 
d’hidrogen. 

 

 

Fig. 4. Generador d’hidrogen en 3D 

Com es pot veure a la descripció de la fotografia aquest es 
el generador d’hidrogen. Compost per diferents materials, la 
seva funció principal és fer l’electròlisi de l’aigua de mar 
per a poder obtenir l’hidrogen. Les plaques connectades a 
les varilles son es pols negatius i positius que aniran 
connectats a la bateria per a que aquest procés es pugui dur 
a terme sense cap problema. Les tapes exteriors són de 

metacrilat transparent perquè es pugui veure l’interior i les 
cel·les són d’acer inoxidable per evitar la corrosió. 

Finalment, i per a comprovar si de veritat funcionava es va 
treure al carrer. Mitjançant el comptaquilòmetres d’un cotxe 
que anava tota l’estona darrera de la motocicleta es van 
poder realitzar les proves. En primer lloc, i sense el kit 
d’hidrogen la motocicleta va arribar als 45 km amb 1 L de 
gasolina. Després, amb el kit col·locat i la mateixa gasolina, 
la moto va arribar als 57 km, 12 km més que amb gasolina 
sola. Podem observar doncs que la reducció del consum es 
del 26%. 

I aquí tenim una imatge de la motocicleta del futur, no es 
que tingui un aspecte molt bonic però només és un prototip. 

 

 

Fig. 5. Producte Final 

 

Conclusions 

S’han complert casi totes les expectatives, el projecte 
compleix casi totes les funcions proposades en els 
objectius: 

 Creació d’una cel·la d’hidrogen per obtenir 
hidrogen. 

 Adaptació i funcionament en la Derbi Coyote amb 
la cel·la instal·lada. 

 Reducció d’un 20% del consum de la motocicleta 
respecte al consum normal amb gasolina sola. 

X Aconseguir un aspecte atractiu de la motocicleta 

 

Ha estat un bon projecte, amb un bon prototip final i 
funcional. El cost dels materials ha sigut de 150€, un bon 
preu per un primer prototip. 
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PREU 

Seria més elevat al d’un 
vehicle de gasolina ja que 
s’ha de construir tota la 

instal·lació extra. 

TEMPS DE CÀRREGA 

Reomplir el dipòsit és molt 
ràpid; en canvi, per 
carregar una bateria 

elèctrica es tarden unes 
hores. 

AUTONOMIA 

La reducció del consum de 
gasolina en un 26% 

augmenta l’autonomia fins 
i tot davant d’un vehicle de 

gasolina. 

RECICLATGE 

Descomposició posterior 
de les bateries elèctriques, 

són difícils de reciclar. 


