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В даний час двигун внутрішнього згорання залишається основним приводом автомобіля. У зв’язку з цим єдиний шлях вирішення енергетичної проблеми автомобільного транспорту – це створення альтернативних видів палива. 
Нове пальне має відповідати ряду вимог: знизити або зовсім уникнути викидів шкідливих речовин, мати необхідну сировинну базу, низьку вартість, не погіршувати роботу двигуна, по можливості поєднуватися зі сформованою системою постачання паливом.
Таким джерелом живлення автомобіля може бути стиснене повітря. У такому типі машини повітря стискається в трубах високого тиску. У той час, як типовий двигун використовує повітря, змішане з бензином, який потім запалюється іскрою для вироблення енергії, двигун на стиснутому повітрі використовує розширення стисненого повітря, що надходить в труби високого тиску для приводу поршнів двигуна. 
Проте, автомобілі на стиснутому повітрі не працюють повністю на цьому самому повітрі. Електродвигуни також присутні на борту машини для стиснення повітря, тільки потім відправляючи його в трубки високого тиску автомобіля. Однак, ці машини не можуть вважатися повністю електричними автомобілями, головним чином, тому що електродвигуни тут не безпосередньо живлять авто, приводячи в рух його колеса. Згадані електродвигуни набагато менші тих, де основною функцією двигуна є приведення в рух машини. Тому автомобілі на стиснутому повітрі споживають набагато менше енергії, ніж електромобілі. ККД такого двигуна складає 90%, що істотно більше, ніж у традиційних бензинових (до 30%) і дизельних (до 50%) двигунів.
Найскладнішими елементами машини вважаються бак зі стисненим повітрям, компресори, що передають порції повітря з баку в робочу зону та турбіна – основна робоча частина двигуна.
Для того щоб довести технологію до досконалості, необхідно підвищити ступінь стиснення повітря в баках, оскільки нинішні методи не дозволяють в звичайних умовах нагнітати повітря більше ніж до 300 бар.
Таким чином, головним плюсом застосування стисненого повітря як палива є екологічність – шкідливі викиди просто зникнуть як клас. Додатковою перевагою є спрощення конструкції двигуна – відсутність складної системи запалювання, бака для горючої рідини. Вартість палива в порівнянні з бензином або дизелем має значно нижчі значення.

Література:
1. Ильский А.Л., Шмидт А.П. Буровые машины и механизмы: Учебник для техникумов. – М.: Недра, 1989 – 396.: ил.



