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 Pohony, které umožňují používání 

alternativních paliv, např. bionafty, 

zemního plynu, vodíku 

 

 Předpokládají používání alternativních 

způsobů pohonu, např. pohony na 

palivové články. 

 

 Alternativní koncepce pohonu mají za 

cíl snížit spotřebu fosilních zdrojů energie 

a minimalizovat emise škodlivin a hluků. 



 Zemní plyn 

 Metanol 

 Elektrická energie 

 Vodík 

 Pohonné látky z biomasy 



 Fosilní nosič energie, který se skládá z 

velké části z metanu.  

 Podíl metanu se podle místa těžby 

pohybuje mezi 80 až 99 %., zbytek tvoří 

oxid uhličitý, dusík a méně kvalitní 

uhlovodík. 

 

 



 Velmi dobré vlastnosti spalování 

 Nízké emise 

 Nižší zanášení zapalovacích svíček 

sazemi a snížené znečistění motorového 

oleje 



 Nižší výkon motoru na základě nižší 

tepelné hodnoty zemního plynu, 

 Nezbytné nákladové uchování zemního 

plynu, 

 Kratší dojezd při stejném objemu nádrže, 

 Rozšířené bezpečnostní předpisy týkající 

se provozu, údržby a oprav vozidel na 

zemní plyn. 



 Jako hybridní pohony označujeme 

pohony vozidel, které mají více než 

jeden zdroj pohonu. 

 

 U těchto pohonů se zpravidla kombinuje 

spalovací motor a elektromotor. 



 Vysoký točivý moment při nízkých 

otáčkách. 

 Menší spalovací motor s lepšími 

hodnotami spotřeby. 

 Podpora spalovacího motoru s nízkým 

točivým momentem při rozjezdu. 

 Přeměna kinetické energie na 

elektrickou energii při brzdění. 



 Chemicky vázaná energie vodíku v 

palivových článcích se ve spalovací 

stanici přímo mění na elektrickou energii 

(studené spalování – 80°C). 

 

 Vodík se může vyrábět elektrolýzou 

mimo vozidlo nebo chemickými procesy 

přímo ve vozidle 



 U vodíkového pohonu se chemicky 

vázaná energie vodíku ve spojení se 

vzdušným kyslíkem zapálí jiskrou a 

přemění na tepelnou energii (horké 

spalování). 

 

 Vodík má nižší objemově specifickou 

výhřevnost než benzín. 



 Rostlinný olej 
 Použití rostlinného oleje, např. řepkového oleje, je v 

zásadě možné u vozidel se vznětovými motory 

 Výlučné používání rostlinného oleje vyžaduje 
nákladnou přestavbu motoru. 

 Bionafta (RME) 
 Toto palivo má ohledně cetanového čísla 

podobné vlastnosti jako běžná nafta a je stejně 
řídká. 

 Bionafta se chová agresivně k plastům, 

 Lze používat motory, u kterých povoluje výrobce 
provoz. 



 Rolf Gscheidle a kolektiv, Příručka pro automechanika, 

3.přerpracované vydání, Europa – Sobotáles cz., Praha 2007 

 





Hybridní pohon osobních automobilů 

 Vysoká cena ropy způsobuje značné 
problémy. U podnikatelů, autodopravců nebo 
jiných firem, které jsou závislé na vysoké 
spotřebě paliv, může vysoká cena vést k 
finanční katastrofě.  

 Běžný občan také pociťuje zdražení. Dneska, 
kdy každá rodina má minimálně jedno auto, se 
jedná o výrazný útok na jeho peněženku. 

 Co proti tomu dělat? Nejezdit autem? V době 
obrovského rozvoje hypermarketů, moderního 
způsobu života, si život bez auta nebo jiného 
dopravního prostředku jezdícího na ropné 
deriváty nedokážeme představit.  

 



Koncepce kombinovaných motorů 

automobilů 

 

 Při dnešním stavu techniky se v zatím 

předvedených automobilech s hybridní 

technikou využívá kombinace spalovacího 

motoru s elektromotorem a zásobníky 

energie, tvořenými palivovou nádrží a 

sadou elektrických akumulátorů.  

 Podle toho, jak jsou obě hnací jednotky propojeny, 

dělí se hybridní pohon na sériový a paralelní.  

 



Princip hybridního pohonu 

 V principu se dělí hybridní pohony na 
paralelní, sériové a kombinované.  

 Sériové hybridní pohony se používají již 
delší dobu u velkých dopravních 
prostředků (lokomotivy), kdy spalovací 
motor udržovaný v optimálních otáčkách 
pohání generátor a vzniklým elektrickým 
proudem jsou napájeny trakční motory. 
Určitou nevýhodou je vznik ztrát při 
trojnásobné přeměně energie (chemická – 
mechanická – elektrická – mechanická).   

 



Princip hybridního pohonu - pokračování 

 Paralelní pohon nevyžaduje akumulování 

elektrické energie, i když je v principu 

možné.  U sériového hybridního pohonu se 

na pohonu kol podílí jak energie 

z elektromotoru, tak i mechanická energie 

z motoru spalovacího.  Pro tento účel jsou 

tato vozidla vybavena speciálním 

převodovým ústrojím, většinou založeném 

na principu planetového převodu.  

 



Princip hybridního pohonu - pokračování 

 Paralelní pohony musí mít zařízení na 

akumulování elektrické energie. Je tvořeno 

buď akumulátory či tzv. superkondenzátory. 

Do nich se ukládá elektrická energie 

z generátoru při brzdění generátorem a 

přebytečná energie ze spalovacího motoru.  

 Ovládání výkonu jednotlivých částí 

pohonné jednotky je řízeno elektronicky 

včetně řízeného nabíjení akumulátoru a 

řízení výkonu elektromotoru. 

 



Princip hybridního pohonu - pokračování 

  Průběhy momentů u hybridního pohon 

 



Uspořádání hybridního pohonu 

 Vzhledem k tomu, že paralelní hybridní pohony jsou 

v současné době předmětem většího zájmu, je pozornost 

věnována právě jim. V současné době to je hlavně jejich 

uplatňování v osobních automobilech.  

 

 



Hybridní Toyota Prius  

     (dostupná na českém trhu) 

 Celé vozidlo: 

   

 Rozměry a hodnoty  

 Délka 4450 mm  

 Šířka 1725 mm  

 Výška 1490 mm  

 

 Rozvor 2700 mm  

 Objem nádrže 45 l  

 Spotřeba (l/100 km)   

 Město  5,0  

 Mimo město 4,2  

 Kombinovaná 4,3  

 Max. rychlost 170 km/hod  

 Zrychlení 10,9 s 



Toyota Hybrid Synergy Drive 
kombinovaný systém pohonu 

 Technická data  
 

 

 Spalovací motor  
 Typ  zážehový čtyřválec  

 Rozvod DOHC, 16 ventilů s proměnným časováním VVT-i  

 Objem 1497 ccm  

 Max. toč. Moment 115/4000 Nm/ot.min  

 Max. výkon 57/5000 kW/ot.min  

 

 

 Elektromotor  
 Typ synchronní s permanentními magnety  

 Napětí  500 V  

 Max. toč. Moment 400/0-1200 Nm/ot.min  

 Max. výkon  50/1200-1540 kW/ot.min  

 Hmotnost  104 kg 

   

 



Toyota Hybrid Synergy Drive 
kombinovaný systém pohonu 

 Při rozjezdu je v činnosti pouze 
elektromotor. Zážehový motor se přidává 
až po rozjetí automobilu a při akceleraci.  

 Při zpomalování se benzínový motor 
odmlčí a elektromotor funguje jako 
generátor elektrické energie a dobíjí 
akumulátory.  

 Prius je vybaven technologií "Stop and 
Go", což znamená, že se zážehový motor 
při zastavení například na křižovatce 
vypíná a elektromotor přechází do 
úsporného režimu. 



Ford Escape Hybrid SUV 

 Motor:  

 2litry objem, 127hp,  5400 ot/min., verse 2005 má mít 

motor 3 litry, 201hp /5900 ot/min.  

 

 Elektromotor 70 kW 

  baterie: 250 článků 

 

 Ujetá vzdálenost na jednotku paliva:  

 město/silnice 18/23 mil na galon,  

 

 



Další výrobky s hybridním pohonem 

 Největší světový výrobce motocyklů - japonská Honda  

 

 Představila historicky první motocykly s alternativním 
pohonem. Firma dokázala do svých nových skútrů umístit 
jak vodíkový motor, tak konvenčnější hybridní pohon, 
který kombinuje elektromotor se spalovacím motorem. 

 

 Honda tak v době, kdy svět sleduje prudce rostoucí ceny 
ropy, získala cenný náskok nad konkurencí.  

 

 Firma představila dva typy ekologicky poháněných 
motocyklů. Silnější s objemem motoru 125 kubických 
centimetrů pohání vodíkové palivové články. Slabší 
kubatura používá k jízdě hybridní pohon benzínu a 
elektřiny 
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Zamyšlení  

 

nad palivem E85,  

bioetanolem 



Co je vlastně palivo E85? 

 Jde o směs  

85/15% směs bioetanolu a benzinu. 

 

Nová směs má: 

 být výrazně levnější,  

 má téměř zázračně zvýšit výkon motoru 

a 

 ekologie také nepřijde zkrátka.  



Ekologický aspekt 

 Je hlavním argumentem příznivců vzniku, vývoje 
biopaliv a vzniku energie z obnovitelných zdrojů. 

 Má z jejich strany v posledních letech velkou podporu 
jako nikdy dosud. 

 Ale !!!! 

 Surovin je sice dostatek, neustále se rekultivuje a 
vznikají nové plochy pro pěstování potřebných surovin 
pro výrobu biopaliv.  

 Zaniká výroba potřebnějších životně důležitějších 
surovin, potravin, které se potom dováží draze ze 
zahraničí. 

 Ničí se velké zalesněné plochy, kácí se hektary lesů  - 
negativní vliv na životní prostředí. 

 



Bilance oxidu uhličitého pro biopalivo  

Je velmi nepříznivá pro životní prostředí. 

Porovnání z hlediska vypouštění oxidu uhličitého do 
ovzduší  

(v poměru 1GJ/ kg) 

Běžná nafta Bioetanol Evropská 

řepka 

Ameriská 

sója 

65 kg 100 kg 150 kg 340 kg 

Kde jsou ale další finanční náklady na výrobu? 

 spotřeba energie, 

 lidská práce, 

 provozní náklady, 

 daně,… 



Cena 

Velmi diskutabilní a neustále projednávaný 
problém nejen u výrobců a distributorů, ale 
také u prodejců a v neposlední řadě mezi 
uživateli. 

 

Ovlivňují ji faktory (např.) 
 Výroba 

 Výhřevnost 

 Distribuce a spotřeba,… 

 

Jako řidiči ale určitě sáhneme hlouběji do peněženky,… 

 



Výhody a nevýhody bioetanolu 

Vysoké oktanové číslo, ale… 

 
Organické sloučeniny kyslíku 

 alkoholy (metanol, etanol), fenoly, éter  

 

 Mají sice vysoké výkonnostní číslo 
(Vyšší jak oktanové číslo 100)  

 V palivu se těžko rozpouštějí a jsou méně 
ekonomické – mají menší obsah energie. 

 Velkým problémem je kondenzace par  na 
stěnách v palivových nádržích. 

 Přidaná aditiva nepůsobí kladně na pryž – únik 
paliva,… 



Co na to motor 

 Záleží na poměru míchání a přesném  složení paliva, 

nastavení řídící jednotky motoru. 

 

 Vysvětlení je jednoduché: 

 Odlišnosti směšovacího poměru paliva se vzduchem, 

nutným pro spalování.  

 

 Doprava vzduchu do paliva: 

 Vzduchová váha nastaví údaj řídící jednotce a ta odměří 

přesné množství vstříknutého paliva. 

 



Negativa 

 Špatné přeprogramování vstřikovaného množství 

vzduchu a paliva. 

 Nesprávný poměr vede k tomu, že motor může 

pracovat s chudou směsí. 

 Lambda-sonda – nemusí provést příslušné 

korekce pro směšovací poměr. 

 Přehřívání motoru při jízdě např. na dálnici při 

maximálním výkonu motoru. 

 Výsledkem je spálený katalyzátor, propálené 

ventily, zničené turbodmychadlo, atd. 



Jak použít bioetanol 

E85 není novým palivem, je již používáno řadu let. Je 

však nutné: 

 

 Mít k použití tohoto paliva přizpůsobený automobil 

– tzv. FFV: Flexi Fuel Vehicle, 

 Na českém trhu lze zakoupit např. model Škoda 

Octavia Multifuel 

 

 Laické i odborné veřejnosti je nutné důrazněji 

sdělovat informace o vývoji tohoto druhu paliva. 

 

 



Prospěch pro každého ? 

 Mocenský boj (cenový boj) velkých prodejců paliv jako je např. 

Benzina, Shell, OMV,atd. bude dále realitou do budoucna? 

 Model prodeje paliv jen se dvěma produkty a ne jako dosud se 

čtyřmi druhy je realita benzinových čerpacích stanic do 

budoucna?  

 Jaké ekologické projekty budou v budoucnu předností před 

mocenským bojem  za vysokými zisky a velkými byznysplány?  

 Růst cen energií a potravin, prohloubený současnou globální 

krizí nutí zvažovat každého uživatele co bude dál? 

 

 

 „Zvážit možné dopady a pečlivě porovnat určité druhy paliv 

podle jejich skutečné hodnoty by tedy měl i uživatel“.  
• Citát ze článku BIOPALIVA, autor Ing. Jan Šneberger 

 

 



Použitá literatura 

Zamyšlení v podobě prezentace 

 zveřejněno s laskavým svolením autora článku. 

 Autor článku Ing. Jan Šneberger, zaměstnanec SPŠ dopravní v 

Plzni 

 Autoexpert - 11.2010 

 



Alternativní koncepce 

pohonu automobilů 

4. díl 

 



Vyrábíme benzín ze vzduchu 

• Chlubí se britští inženýři a nadchli experty 

 

▫ malá firma na severu Anglie vyvinula způsob, jak 
získat palivo „ze vzduchu“ 

 

▫ Jde o průlomový vynález, který umožní za použití 
vzduchu a elektřiny vyrábět syntetický benzín, při 
jehož spalování se nebude do atmosféry uvolňovat 
oxid uhličitý. 



Ekologický vliv na životní prostředí 

• Nový potenciál má napomoci ke změnám pravidel hry v 
boji proti klimatickým změnám, o kterých se tolik  v 
poslední době diskutuje nejen v odborných, ale i laických 
kruzích. 

 

• Vývoj benzínu ze vzduchu může řešit světovou 
energetickou krizi, kdy se hledají a vyvíjejí stále nové 
ekologicky nezávadné alternativní zdroje. 

 

• Otázkou zůstává finanční náročnost výroby paliva, 
zejména finanční výdaje na pořízení zařízení rafinerií na 
výrobu paliva, dále musíme brát v úvahu další vedlejší výdaje 
na distribuci, skladování, konkurenci na trhu, atd.  



Technologie výroby  
„benzínu ze vzduchu“ 

• Spočívá ve využití uhlíku a vodíku jako základních prvků, 
z nichž je tvořena ropa. 

•  Odborníci ze společnosti Air Fuel Syntehesis si řekli, že 
uhlík je obsažen ve vzduchu ve formě oxidu uhličitého a 
vodík lze vzít z vody. 

• „Trik spočívá ve smíchání hydroxidu sodného s oxidem uhličitým 
v atmosféře, z nichž elektrolýzou vznikne uhličitan sodný. Z toho 
pak lze izolovat čistý oxid uhličitý. Vodík lze získat elektrolýzou 
vodní páry zachycené z odvlhčovače. Z nich firma následně 
produkuje metanol, který prožene reaktorem a přemění ho v 
benzín.“ 

▫ Citace ze článku „Vyrábíme benzín ze vzduchu“ – www.novinky .cz 



Proces výroby syntetického benzínu  
(převzato z WWW.novinky.cz/veda-skoly) 

http://www.novinky.cz/
http://www.novinky.cz/
http://www.novinky.cz/
http://www.novinky.cz/


Průmyslová produkce 

• Společnost tvrdí, že vyprodukovala za necelé tři 
měsíce pět litrů syntetického benzínu. 

• Do dvou let plánuje vyprodukovat tunu denně. 
• Do budoucna se předpokládá průmyslová 

produkce v rafineriích. 
• Palivo se dá nalít do nádrže jakéhokoliv motoru 

spalujícího benzín. 
• Pokud se podaří zajistit dostatek elektrické 

energie o obnovitelných zdrojů, bylo by toto 
řešení „zcela uhlíkově neutrální“. 
 



„Žádna svinstva“ 

• „Je to příležitost ke zmenšení jak uhlíkových 
emisí, tak závislostí na nestabilním trhu s 
energiemi.“ řekl 

▫ Šéf IMechE Stephen Tetlow 

 

• „Je vzrušující sledovat vznik nové technologie, 
která pojímá využití obnovitelné energie „trochu 
jiným způsobem.“ 

  ředitel Air Fuel Synteshis  Peter Harrison pro Daily 
Telegraph 



O svém produktu  
ředitel Air Fuel Synteshis  Peter Harrison pro Daily Telegraph  

řekl: 

• Citace: 

• „Vypadá to jako benzín, je to cítit jako benzín, ale je 
to mnohem čistší a neobsahuje to žádná svinstva.“ 

 

• Nicméně výroba syntetického benzínu je zatím v 
poměru k ceně ropy drahá, ale to se může časem 
rychle změnit. 

• Vše závisí na ceně hlavních a vedlejších 
ekonomických a technických vstupů včetně 
energetické náročnosti. 
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