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jednotlivých komponentů a zhodnocení  kladů tohoto použití. 

 

Po výpočtu a seznámení s jednotlivými systémy plnění je na základě 

poznatků popsána domácí plnící stanice a celý princip činnosti 

pístového kompresoru s použitím zemního plynu. Popis se detailně 

zaměřuje na první stupeň, který je zakreslen ve výkresové dokumentaci 

v příloze diplomové práce. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Abstract of Thesis 

 

Jasenský, O. Filling Station of Natural Gas. Ostrava: Department of 

Energy Engineering – 361, Faculty of Mechanical Engineering VŠB – 

Technical University of Ostrava, 2009, 61 pages. Diploma Thesis, 

Supervisor: doc. Ing. Kamil Kolarčík, CSc. 

 

The aim of this diploma thesis is to analyse the possibilities of using 

CNG for motor cars and public transport. The first part of the thesis 

presents contemporarily used technologies of CNG supply and 

compares it with petrol and oil fuels. Furthermore, this part contains 

the description of the components and lists the advantages of the CNG 

use. 

 

The second part of the thesis describes the home filling station and the 

function of the CNG piston compressor, which is based on the series of 

calculations. The description focuses on the first stage, which is 

schematically demonstrated by the drawing included in the appendix. 
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Seznam použitého značení a zkratek 

 

CNG    stlačený zemní plyn 

ČR    Česká republika 

EU    Evropská unie 

Kč    Koruna česká 

MS    Moravskoslezký kraj 

SMP    Severomoravská plynárenská a.s. 

USA    Spojené státy americké 

ZP    zemní plyn 

 

CO    oxid uhelnatý 

CO2    oxid uhličitý 

NOx    oxid dusíku 

SO2    oxid siřičitý 

PM    pevné částice 

 

Pit  [W]  izoentropický výkon 

S  [m-2]  plocha 

T  [K]  absolutní teplota 

T1  [K]  teplota na počátku komprese 

Td  [K]  teplota na konci komprese 

Tdch  [K]  teplota na výstupu z chladiče 

Vɺ   [m3.h-1] objemový průtok 

dVɺ   [m3.h-1] výkonnost kompresoru 

 

cstř  [m.s-1] střední pístová rychlost 

d  [m]  průměr válce 

k  [1]  izoentropický exponent 

dmɺ   [kg.s-1] hmotnostní průtok 

n  [s-1]  otáčky motoru 

p1  [Pa]  tlak před kompresí    
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pd  [Pa]  tlak dopravovaný 

pdch  [Pa]  tlak ve výtlaku ze stupně 

pn  [Pa]  sání z přetlaku 

rZP  [J.kg-1.K-1] měrná plynová konstanta ZP 

s  [m]  zdvih pístu 

z  [1]  počet stupňů 

 

εš  [1]  poměrná velikost škodlivého prostoru 

λ  [1]  součinitel prostorového využití 

λp  [1]  tlakový součinitel 

λt  [1]  teplotní součinitel 

λn  [1]  součinitel netěstností 

ρn  [kg.m-3] hustota v sání 

σ  [1]  tlakový poměr skutečný 

σc  [1]  celkový tlakový poměr 

σc  [1]  optimální tlakový poměr 

σ´  [1]  kompresní poměr stupňů 

 

Dolní index 

N    normální 

I až IV   označuje stupně 
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1. Úvod 

 

Společnost se v dnešní době snaží chránit čistotu ovzduší. Je to 

celosvětový problém, kterým se zabývá nejen Evropská unie. Jedním 

z bodů je také omezení vzniku škodlivin z výfukových plynů. Jejich 

omezení souvisí s hledáním nových druhů paliva s menším obsahem ať 

už plynných, tak pevných škodlivých látek. 

 

Jedním z nově používaných paliv je i stlačený zemní plyn, neboli CNG. 

Zemní plyn má výhodu, že je jako motorové palivo ekonomicky výhodný 

a jeho emisní limity jsou velmi nízké, jak už oproti benzínu, tak naftě. 

Což jsou hlavní přednosti tohoto paliva, na které už ve světě jezdí 

několik miliónů automobilů. Dokonce automobily na toto palivo vyrábí 

více renovovaných automobilových značek, jako je Fiat, Ford nebo Opel.  

 

Výhodou provozovatele a to jak soukromé osoby tak obchodní 

společnosti je vlastní přípojka zemního plynu. A to jak v rámci 

domácnosti, tak v rámci firemního objektu. Tím získává čerpání těchto 

pohonných hmot nový a jednodušší prostor. Už se nemusí jezdit 

k čerpacím stanicím, ale je možné čerpat přímo ve svém domě, nebo sídle 

firmy z vlastní přípojky zemního plynu za pomocí plnící stanice.  

 

Použití zemního plynu pro pohon motorů už není jen ku prospěchu 

životního prostředí a snížení provozních nákladů, ale odpadají nám cesty 

k veřejným čerpacím stanicím. Právě tento argument by měl přilákat co 

nejvíce zájemců a domácí plnící stanice by díky této výhodě měli být více 

žádané na trhu. V ČR je tento systém na vzestupu a poptávka po něm 

neustále roste. Zatím je největší překážkou pořizovací cena. 
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Obr. 1 Domácí plnící stanice pro CNG [12] 

 

V této problematice domácích plnících stanic je předním výrobcem 

kanadská firma FuelMaker, pro kterou má výhradní distribuční právo 

v ČR firma Vítkovice Cylinders a.s. Tyto plnící stanice obsahují velmi 

malé, několika stupňové pístové kompresory určené k pomaluplnícím 

výkonům. U nás se tento způsob plnění osobních automobilů začíná 

dostávat do popředí zájmu populace.  

 

Bohužel zatím v ČR není firma, která by tyto stanice vyráběla. Překážkou 

je pořizovací cena, kterou se snažíme snížit společně s náklady na 

výrobu takovéto plnící stanice do budoucna. Prvním krokem k vlastní 

výrobě je monitorování celosvětového nabídky těchto plnících zařízení, 

jejich sestavy a pak teprve postupný návrh vlastních plnících zařízení 

pro zemní plyn. Což není finančně a ani časově jednoduchá záležitost. 

 

Tato diplomová práce monitoruje a ukazuje práci a vývoj domácích 

plnících stanic na zemní plyn. Úkolem bylo přiblížit technologii a použité 

principy z výroby pístových kompresorů, popis jejich patentů a dalších 

součástí. 
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2. Seznámení s CNG 

 

2.1. Co je to CNG 

 

Zkratka CNG je v originálním názvu: Compressed Natural Gas. Což 

v překladu znamená: Stlačený zemní plyn.  

 

Je to v dnešní době jedno z nejekonomičtějších a také nejméně 

škodlivých paliv, jehož výhodou jsou plynovody přivedené až do 

domácností. Především kvůli plynovým kamnům a vařičům. 

 

U automobilů se užívá jako palivo spalovacích motorů nebo přímo 

plynových motorů. Což podstatná většina populace zjišťuje 

s překvapením, jelikož jeho hlavní účel je už u zmíněných plynových 

sporáků a kotlů. 

 

Celosvětově nyní převládá využití zemního plynu ve stlačené podobě, 

oproti kapalné a dále se rozvíjí. To je nejen z důvodů zvyšující se cen 

ropy, ale také s díky stále velkým nalezištím plynu převážně v Asii. 

 

 

Obr. 2 Dopravní značka pro plnící stanice CNG [4] 
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2.2. Použití CNG pro dopravní prostředky 

 

V bývalém Československu se první automobily na zemní plyn začali 

objevovat kolem roku 1981. Po roce 1990 se ale tento slibný růst na 

několik let zastavil. Nyní ale už zase za přispěním EU a vlády začíná ČR 

dohánět vyspělé státy Evropy. 

 

S CNG se můžeme setkat nejen u osobních a malých užitkových 

automobilů, ale také u nákladních automobilů a autobusů. Dále je to u 

motorek malých objemů, jako jsou mopedy a skůtry. Další využití je u 

vysokozdvižných vozíku, pro rolby na led a také v lodní dopravě. 

 

Díky tomu se při vzrůstající poptávce, zvětšila i poptávka po plnících 

zařízení. Velká obliba použití CNG je hlavně u firemních automobilů. Ať 

už jsou to městské nebo krajské dopravní společnosti, nebo firmy 

vlastnící několik vysokozdvižných vozíků. Kvůli tomuto nárůstu se 

zvětšila i poptávka po plnících stanicích, kterých bylo nedostatek.  

 

A tak výrobci přišli nejen s tzv. stanicemi pro rychlé plnění. Což je 

klasická veřejná CNG plnící stanice, která pracuje s plnícím tlakem 

okolo 250bar. Ale také s tzv. stanicemi pro pomalé plnění. Tyto 

pomaluplnící stanice jsou bohužel schopny v poněkud delším časovém 

horizontu naplnit nádrž automibilu, ale za to mohou plnit až čtyři 

automobily ve stejnou dobu. Další výhodou je instalace přímo v sídle 

firmy nebo ve vlastním domě. Tudíž odpadá logistický přesun 

k veřejným plnícím stanicím, se kterými se můžeme setkat zatím pouze 

ve větších městech. 
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Obr. 3 Parkoviště pro hromadné plnění CNG [1] 

 

2.3. Rozdělení plnících stanic 

 

Základní rozdělení plnících stanic pro CNG je na stanice s pomalým 

plněním a na stanice s rychlým plněním. V ČR se můžeme setkat 

s oběma variantami. 

 

2.3.1. Rychloplnící stanice 

 

Jsou určeny při vyšším vozovém parku nebo vyšší spotřebě pro firemní 

účely, ale také pro zcela běžně dostupné veřejné rychloplnící stanice. 

Tak se nazývají tzv. veřejné plnící stanice. Nacházejí se většinou ve 

větších městech a u dálničních tahů. Do dnešní doby je v provozu 

osmnáct veřejných plnících stanic [3], a to převážně ve velkých městech. 

Další plnící stanice jsou už v plánu, tak aby bylo rozšíření a dostupnost 

možná co největší po celé ČR. Do roku 2020 se počítá až se čtyřmisty 

novými stanicemi pro CNG Touto problematikou se zabývá několik 

společností se zaměření na zemní plyn [5]. 
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Obr. 4 Mapa plnících stanic CNG v České republice [5] 

 

U veřejných čerpacích stanic je doba plnění prakticky srovnatelná 

s kapalnými palivy. Tato doba je do tří minut podle množství 

tankovaného objemu. Často jsou tyto stanice poblíž a nebo součástí 

klasických benzínových pump. Princip plnění CNG spočívá v odebíraní 

plynu z plynovodní přípojky, popř. z plynových zásobníků a přes 

vysoušeč, kde se zbavuje případného kondenzátu a nečistot stlačuje ho 

kompresor  přes několik kompresních stupňů až na tlak do 300bar. U 

firemních plnících stanic bývá plyn uchován ve vysokotlakých 

zásobnících. Tento komprimovaný zemní plyn bývá rozdělen zpravidla 

do tří sekcí (nízkotlaká, středotlaká a vysokotlaká) především kvůli 

bezpečnosti. Pro plnění se používá plnící stojan, kde je umístěna plnící 

hadice a na displeji můžeme vidět námi čerpané množství. Plnící 

konektor, tzv. pistole se nasadí pomocí rychloupínacího systému na 

plnící víko automobilu. V ten moment je plyn přepouštěn do plynových 

láhví v automobilu. 
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Obr. 5 Schéma rychloplnící stanice pro CNG [6] 

 

Výdejný stojany jsou vybaveny čidly pro větší bezpečnost a kvalitní 

naplnění. Tyto čidla nám měří průtok plynu, teplotu a tlak, tak aby bylo 

plnění na požadovaný plnící tlak v nádržích ve vozidle 200 – 220bar. 

 

Moderní stojany mají už tzv. bezobslužný provoz, kdy je třeba k čerpání 

plynu jen kartu s čipem k ověření platnosti a pro zaúčtování čerpaného 

množství. U takových to plnících stanic je provoz otevřen neomezeně. 

 

2.3.2. Pomaluplnící stanice 

 

Do této skupiny patří i firemní plnící stanice, které mají buďto malý 

vozový park, nebo spotřeba není nijak vysoká. Je to určeno vozidlům, 

které parkují na stále stejném místě. Tohle je také důležitým 

požadavkem pro tzv. domácí plnící stanice, jak jsou nazývány 

pomaluplnící stanice. Ty se vyznačují pomalým plněním jednoho, max. 

dvou automobilů. plnící zařízení je jednoduché na obsluhu, jeho 

velikost je malá. Proto může být umístěno jak v garáži, tak u domu pod 

přístřeškem. 
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Obr. 6 Schéma domácího plnění CNG [7] 

 

Podmínkou pro domácí plnění je mít zařízení připojené na přípojku 

zemního plynu a k elektrické síti. Hlavní součásti je několikastupňový 

kompresor pro zemní plyn. Tyto plnící stanice neobsahují zásobníky 

plynu. Jejich plnění je pomalé, ale za to méně hlučné. Pro plnění stačí 

zastrčit hadici přes rychloupínací zařízení do automobilu a na přístroji 

stisknout tlačítko start. Tankovat se může přes noc, nebo když se 

zrovna auto nepoužívá. Po naplnění se automaticky kompresor vypne. 

 

 

Obr. 7 Schéma pomaluplnící stanice pro CNG [6] 
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V současné době je na trhu s domácími plnícími stanicemi nejvíce 

rozšířena jedna zavedená firma [12], která svůj výrobek distribuuje po 

celé Evropě. Dalšími jsou dvě italské firmy [16], které zatím nemají 

takovou velkou konkurenceschopnost a distribuci. 

 

Výhoda domácích plnících stanic: 

• snadná instalace a krátká doba výstavby 

• automatizovaný provoz (stačí zmáčknout tlačítko Start) 

• není třeba jezdit na veřejné plnící stanice 

• nízká hlučnost 

• snadná obsluha a minimum servisních požadavků 

• bezpečnost 

• nízká cena, která je závislá na ceně zemního plynu a elektřiny 

 

Nevýhody domácí plnících stanic: 

• pořizovací cena, která je v ČR zhruba 100 000Kč [17] 

• stálé parkovací místo 

• délka plnění je několik hodin 

• plnění maximálně dvou automobilů 

 

2.3. Cena zemního plynu a jeho pořízení 

 

Jedním z  rozhodujících faktorů u veřejnosti je právě cena paliva. Ta je 

v současnosti v ČR  asi poloviční než benzín a nafta. Cena se pohybuje 

kolem 15,30 až 15,70 Kč/m3 (ke dni 1.4.2009) [1], při kalkulaci 1m3 

CNG = cca 1 litru benzínu. Další výhodou je, že provoz na zemní plyn 

podporuje EU i vláda ČR, která až do roku 2012 uzákonila nulovou 

spotřební daň a do roku 2020 by měla postupně vzrůst na pouhých 

2,35 Kč/m3, přitom u benzínu je nyní 11,84 Kč/l [2].  

 

Pro domácí plnící stanice je cena zemního plynu stejná jako pro odběr 

dalšími domácími plynovými spotřebiči [3].  
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2.3.1. Přestavba automobilů na CNG 

 

Na našem trhu je k dostání několik zahraničních automobilových 

značek, pro které je primárním palivem CNG. Jelikož je to palivo 

budoucnosti, tak se snaží co nejvíce automobilek zahrnout do svého 

programu minimálně jeden až dva modely právě na palivo CNG, avšak 

cena takového automobilu je asi o 20 000Kč vyšší [1]. Jako příklad lze 

uvést: OPEL Zafira, Fiat Multipla, VW Touran a Caddy, Citroen C3 a 

Berlingo, a Ford Focus a Ka. U dopravních automobilů jsou to pak 

navíc značky Iveco nebo SOR. 

 

Při přestavbě starších automobilů je nejlépe tuto přestavbu realizovat 

na automobilech se spalovacími motory - tedy motory na benzín. Mnoho 

domácích firem se specializuje na přestavby zejména automobilů 

značky Škoda. Ale nejsou výjimkou ani přestavby starších zahraničních 

značek. Dále je možné k přestavbě využít i autobusy a nákladní 

automobily. Taková přestavba se pohybuje průměrně kolem 60 000Kč 

[1]. Záleží to především na značce, typu automobilu, velikosti a počtu 

nádrží pro CNG. 
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3. Provoz a bezpečnost provozu na CNG 

 

Zkušenosti získané do dnešní doby nám potvrzují, že provoz automobilů 

na zemní plyn (plynové motory) je konkurenceschopný ve srovnání 

s kapalnými palivy (benzínové a naftové motory). 

 

3.1. Budoucnost v dopravě 

 

V dnešní době je automobilový provoz jedním z celosvětově největších 

v produkci škodlivých látek pro ovzduší. Každým rokem vstupují 

v platnost nové emisní limity, které mají za úkol omezit vznik škodlivých 

látek. To nutí rafinérie vyvíjet kvalitnější palivo a automobilky šetrnější 

pohonné jednotky. Díky těmto požadavkům se trend použití paliva ubírá 

směrem jiných, např. alternativních zdrojů. Mezi těmito palivy dostává 

velký prostor propan-butan (LPG) a zemní plyn (CNG), a to hlavně díky 

ekonomické a ekologické výhodnosti, bezpečnosti provozu a 

několikaletým zkušenostem s tímto palivem. 

 

Díky těmto zjištěním víme, že se jedná už o v praxi ověřené, technicky 

vyspělé a bezpečnostně zvládnuté systémy, které jsou okamžitě 

použitelné. Nedílnou výhodou oproti ropě, ze které se vyrábí nejen 

benzín a nafta, ale také např. propan-butan, je dvojnásobná životnost 

zásob zemního plynu. 

 

3.2. Výhody provozu zemního plynu 

 

V dnešní době je provoz  na CNG jedním z  nejvíce ekologických a 

ekonomických paliv. Je totiž zhruba o polovinu levnější než benzín, a to 

díky tomu, že se cena zemního plynu odvíjí od ceny ropy na trhu, kdy se 

zachovává prakticky stálý cenový rozestup. Proto je deklarované, že jeho 
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cena bude prakticky souběžně klesat nebo stoupat s cenou benzínu a 

nafty. 

 

Zemní plyn má oktanové číslo 130, což je vyšší hodnota než u benzínu. 

To umožňuje práci motoru i s výrazně chudší směsí, díky níž 

dosáhneme lepšího kompresního poměru. Díky tomu nedochází k tzv. 

klepání motoru. Další výhodou zemního plynu je také lepší směšování 

plynu se vzduchem, které nám umožňuje rovnoměrnější plnění do válců 

a tudíž menší namáhání motoru. V praxi se ale zatím můžeme více 

setkat s motory benzínovými než motory konstruovanými na zemní 

plyn. Tyto motory mají asi o 5% nižší výkon než při použití benzínu [1]. 

 

Jednoduchá je také doprava zemního plynu ke spotřebiteli, a to již 

zmíněnou vybudovanou hustou sítí plynovodů, ať už do domů pro 

domácí plnění, tak i do firemních prostor a veřejných plnících stanic. 

 

3.3. Ekologické výhody zemního plynu 

 

Automobily s pohonem na zemní plyn produkují výrazně méně škodlivin 

než automobily na benzín nebo naftu, a to především ve velmi 

sledovaných limitech škodlivin oxidu uhelnatého CO, oxidu dusíku NOx 

a oproti naftě také snížením pevných látek (sazí) PM, což způsobuje 

značně nízkou kouřivost u vznětových motorů. 

 

Také díky nízkému výskytu oxidu uhličitého CO2 se zmenšuje vliv na 

vznik a rozšíření skleníkového efektu až o 25% [8], protože vozidla mají 

velký vliv právě na tvorbu CO2. Což je u pohonu na zemní plyn značně 

menší oproti benzínu nebo naftě. 

 

U čerpacích stanic na stlačený zemní plyn se nemůže stát, že by se 

kontaminovala podzemní voda a půda, tak jako u kapalných paliv 

v důsledku úniku, ať už při čerpaní nebo manipulaci s vlastní zásobou 
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v garáži, na silnici. Taktéž nevznikají žádné ztráty při čerpáním, tzv. 

odpařováním jako u benzínu nebo nafty. To také způsobuje čistější 

vzduch v uzavřených prostorech a nezabraňuje nám v lepším dýcháním, 

nezpůsobuje bolest hlavy a nevolnost, protože do zemního plynu se 

nepřidávají karcinogenní přísady ani žádná aditiva. 

 

Vzniklé spaliny z motorů na CNG neobsahují oxid siřičitý SO2. Celkově 

mají motory na stlačený zemní plyn daleko tišší chod motoru oproti 

benzínovým a hlavně naftovým motorům. U autobusů je díky lepšímu 

míšení hluk tišší o 70% vevnitř a až o 50% vně autobusu [8]. 

 

3.4. Bezpečnost 

 

Bezpečnost používání CNG v dopravě je oproti použití benzínu, nafty 

nebo LPG daleko vyšší. Je to z důvodu větší zápalné teploty zemního 

plynu, je lehčí oproti kapalným palivům a má příznivější vlastnosti, což 

nám potvrzují zkušenosti z provozu.  

 

Zemní plyn se plní do silnostěnných tlakových nádob, které jsou 

vyrobeny z oceli nebo kompozitních materiálů. Taková nádrž je 

bezpečnější než plastové tenkostěnné nádrže pro kapalná paliva. 

Vysokotlaké nádrže prochází několika zkouškami. A to zejména zda 

odolá zvýšení tlaku, požáru nebo nárazu. Z důvodu neočekávaných 

událostí je nádrž vybavena několika pojistkami a bezpečnostním 

ventilem, což zabezpečuje neporušení nádrže při požáru nebo nárazu. 

To vše je ještě doplňováno pravidelnou revizí a kontrolou. 

 



Diplomová práce                                                               Plnící stanice zemního plynu 

VŠB – TU Ostrava, 2009                                                                   24 

    

Obr. 8 a 9 Zkouška vysokotlakých nádob [2] 

 

Touto kontrolou prochází také plnící zařízení, které má v sobě 

bezpečnostní pojistku, aby se v případě nárůstu tlaku nad požadovanou 

velikost plnění zastavilo nebo přerušilo. Tento princip se používá i u 

domácích plnících stanic, které se sami po nárůstu tlaku (naplnění) 

vypnou. 

 

Na pozoru se budeme muset mít jen v případě, abychom nezaměnili 

CNG s LPG a nenaplnili do vozidla na LPG stlačený zemní plyn CNG. 

V takovém případě by došlo k roztržení nádoby a následném výbuchu, 

což by zapříčinil několikanásobně větší tlak CNG. 

 

3.5. Budoucnost CNG v dopravě 

 

Díky tomu, že do budoucna chceme rozložit spotřebu pohonných hmot 

z benzínu a nafty na další alternativní paliva, dočkáme se i větší 

propagaci CNG. Jeho výhodou jsou zejména již zmíněná dostupnost, 

cena a malá produkce škodlivých látek. 

 

Podle plánů EU bude do roku 2020 v celé unii jezdit minimálně 23,5 mil 

automobilů na CNG [1]. Účelem tohoto rozšíření je dosáhnutí více jak 

20% spotřeby jiného paliva než benzín a nafta, což bude mít vliv i na 

rozšíření veřejných čerpacích stanic, kterých je nyní kolem 900 a počítá 

se až s 20 tisíci. 
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Celosvětově je nejvíce CNG rozšířeno v Jižní Americe, kde v Brazílii a 

Argentině je až 2,5 milionu automobilů s tímto pohonem. Tato 

oblíbenost je hlavně díky ekonomickým nákladům. Z evropských států 

je CNG nejvíce rozšířeno v Itálii, ale s plnícími stanicemi se setkáme i 

v jiných státech Evropy. 

 

Země  Počet vozidel  Počet CNG stanic  

Argentina 1 459 236 1 130 

Brazílie 1 117 885 650 

Pakistán 1 000 000 476 

Itálie 402 300 543 

Indie 248 000 198 

      

Další evropské země: 

Bulharsko 12 500 17 

Francie 8 900 125 

Švédsko 7 880 85 

Bělorusko 5 500 24 

Moldávie 4 500 8 

Švýcarsko 2 081 67 

Česká republika 1006 18 

Španělsko 978 31 

Polsko 771 28 

Rakousko 684 80 

 

Tab. 1 Rozšířenost zemního plynu ve světě [1] 

 

V budoucnu se také počítá s využitím bioplynu. Jeho použití je zatím ve 

vývoji, jelikož před použitím se musí nejprve vyčistit a dosáhnout kvality 

zemního plynu. Tento způsob je ale ještě ve stádiu řešení. 
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4. Využití CNG v Moravskoslezkém kraji 

 

Moravskoslezký kraj je zásobován zemním plynem společností 

Severomoravská plynárenská a.s., Ostrava. Tato společnost zásobuje 

nejen Moravskoslezský kraj, ale také Olomoucký kraj, kde jen okres 

Prostějov má jinou dodavatelskou společnost a ve Zlínském kraji je 

dodavatelem pro okres Vsetín. 

 

4.1. Veřejné plnící stanice v MS kraji 

 

V Moravskoslezském kraji se nachází dvě veřejné plnící stanice pro 

plnění stlačeným zemním plynem [8]. Tyto plnící stanice se nacházejí 

v městech Ostrava a Frýdek-Místek.  

 

V krajském městě Ostrava je umístěna tato veřejná plnící stanice přímo 

v areálu distribuční společnosti zemního plynu v kraji. Nachází se v 

ulici Plynární [20], a tato společnost je zároveň i jejím provozovatelem. 

Otevřena byla 11. prosince 2006, jako první svého druhu v kraji. 

 

Druhá plnící stanice stlačeného zemního plynu je u okresního města 

Frýdek-Místek. Tato veřejná plnící stanice se nachází ve vesnici Dobrá u 

Frýdku-Místku a součástí této plnící stanice je i plnění pro LPG. 

 

4.2. Organizace využívající CNG v MS kraji 

 

Firem provozující provoz na stlačený zemní plyn je v Moravskoslezském 

kraji hned několik. Asi nejvýraznější společností jsou Vítkovice 

Cylinders a.s.. Tato společnost je zároveň velkým propagátorem provozu 

na pohon CNG. V jejím areálu jezdí na tento pohon vysokozdvižné 

vozíky, pro které je vybudována vlastní plnící stanice [6].  
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Další společností, která má vlastní plnící stanici je Severomoravská 

Plynárenská a.s., která provozuje několik automobilů a jednu veřejnou 

plnící stanici [20]. Pro využití pohonu na CNG se rozhodli také v OKD 

DPB Paskov a.s., kde je v provozu taktéž několik málo osobních a 

užitkových automobilů. Tato společnost provozuje druhou veřejnou 

plnící stanici v Moravskoslezském kraji. Poslední významnou 

společností je OKD Doprava a.s., která používá nákladní automobily. 

Ale jelikož jejich provoz není ekonomicky výhodný, tak společnost 

přechází na nákladní automobily s pohonem na naftu a pohon na CNG 

už neobnovuje. 

 

Samotné krajské město Ostrava a ani jeho úřady zatím vozidla 

s pohonem na CNG nepoužívají, i když už několikrát tak bylo 

zamýšleno. Stejný postoj mají i v dalších větších městech MS kraje. Toto 

palivo nevyužívá ani veřejný sektor (policie, ambulance a hasiči), pro 

které není vhodné. Jediným podporujícím městem je mimo Ostravu 

město Havířov. To pomáhá s provozem Technickým službám města a  

ČSAD Havířov, které provozuje vlastní plnící stanici a 33 autobusů 

s tímto pohonem, což je 41% z celkového počtu[33]. 

 

Největší procento proto zaujímá hromadná doprava osob. Největším 

provozovatelem na Moravě je společnost Connex Morava a.s., která ale 

zatím má v provozu pouze jeden autobus na zemní plyn [34], i když do 

budoucna chystá nákup dalších. ČSAD Frýdek-Místek a.s. provozuje 

jeden starší autobus a do budoucna se nepočítá s rozšířením vozového 

parku. V současnosti mají 90 vozidel.  

 

ČSAD Karviná a.s., Dopravní podnik Ostrava a.s. a Městský dopravní 

podnik Opava a.s. [35] v loňském roce nepoužívali žádný dopravní 

prostředek s pohonem na CNG. V plánech těchto společností 

s výhledem na další roky se ale už s nákupem autobusů pro provoz na 

CNG počítá. Nemalou výhodou jsou totiž dotace na nákup pro městskou 

a příměstskou dopravu s pohonem právě na CNG. 
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5. Domácí plnící stanice 

 

Domácí plnící stanice se skládá z několika samostatně činných 

komponentů. Dominantou je čtyřstupňový pístový kompresor, který je 

poháněn elektromotorem. 

 

 

Obr. 10 Uspořádání domácí plnící stanice 

 

5.1. Technická specifikace 

 

Plnící stanice na obr. 10 pro plnění vozidel zemním plynem potřebuje ke 

svému provozu elektrickou energii 230V a nízkotlaký přívod zemního 

plynu. 
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Senzory 

Toto zařízení obsahuje teplotní senzor, který měří teplotu okolí, aby 

nedošlo k překročení tlaku, který by mohl nastat po ohřátí nádrže po 

naplnění. Další senzor hlídá překročení množství unikajícího ZP. Po 

takovém zjištění se automaticky vypíná a zůstává v provozu jen 

ventilátor. 

 

Vysoušeč plynu a ventilátor 

Domácí plnící stanice také obsahuje samoregenerační sušič ZP pro 

odstranění vlhkosti, která by mohla být v přívodním potrubí. Tato 

vlhkost je odstraněna během plnícího cyklu. Nedílnou součástí je také 

ventilátor, který chladí celou plnící stanici CNG, tak aby mohla pracovat 

s teplotou -40°C až +46°C. Vzduch je nasáván mřížkou ve spodní části, 

prochází podél žeber elektromotoru a pístového kompresoru a je 

vyfukován do venkovního prostoru přes otvor v horní nebo zadní části. 

Ventilátor je umístěn ve spodní části plnící stanice. 

 

 

Obr. 11 Přívod a odvod vzduchu v plnící stanici 
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Uživatelský panel 

Další součástí na přední straně je uživatelský panel, který obsahuje 

tlačítka START a STOP, počítadlo provozních hodin a čtyři LED diody. 

Ty nám slouží k informovanosti o provozu a signalizuje neočekávané 

poruchy. 

 

Plnící hadice a koncovka 

Plnící hadice má obvykle dosah 5 m. Snažíme se hadici nevystavovat 

mechanickému poškození. Měli bychom dodržovat kontrolu a provádět 

test úniku plynu a to zejména mýdlovou vodou (bublinky na hadici). 

Plnící koncovka (P30 i P36) by měla být chráněna před nečistotami a 

mechanickým poškozením. Každý měsíc by měla být čištěna a 

promazávána. Celý komplet (hadice a koncovka) pokud není používán 

by měl být uložen v držáku koncovky. 

 

Motor 

K pohonu pístového kompresoru se používá elektromotor. Je umístěn ve 

střední části plnícího zařízení. Tento elektromotor nám přes hřídel 

pohání pístový kompresor. Jeho chlazení je náporové z příslušného 

ventilátoru a napájen 230 V.  

 

Pístový kompresor 

Je hlavní součástí domácí plnící stanice na CNG. Tento pístový 

kompresor je čtyřstupňový s uložením válců do kříže ve vodorovné 

poloze. Písty pracují pomocí elektromotoru. Jejich pohon je přenášen 

z hřídele elektromotoru pomocí tzv. Scotch Yoke. Tento patentovaný 

systém je více popsán v následující kapitole. 
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5.2. Scotch Yoke 

 

Je to mechanismus pro převod rotačního pohybu do lineárního pohybu 

posuvníku (doprava – doleva nebo nahoru – dolů). Píst, pístní tyč nebo 

jiné opětující součásti jsou přímo připojeny na posuvné spřežení, ve 

kterém je uprostřed drážka. V ní jezdí kolík na rotující hřídeli. Tvar 

pohybů pístů na obou stranách je čistě sinusový při konstantních 

otáčkách poháněcí hřídele (SN2-ESZ01-04). 

 

 

Obr. 12 Princip pohonu Scotch Yoke pro dva stupně [18] 

 

Výhodou tohoto zapojení oproti ojnici a klikové hřídeli je hlavně 

v prostoru a plynulejším provozu. Také je k tomuto pohybu potřeba 

méně pohyblivých součástí a údržba není tak náročná. Díky vyššímu 

procentu stráveného v horní úvrati je i lepší teoretická účinnost motoru 

s konstantním objemem [13].  

 

Oproti tomu nevýhodou je rychlé opotřebení, způsobené posuvným 

třením při vyšších tlacích a malé procento stráveného času na mrtvé 

poloze kliky v dolní části zejména u dvoutaktních motorů. Zanedbatelná 

není ani u motorů ztráta tepla v horní úvrati díky rozšířeného prostoru 

pro píst. 
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Tato aplikace se nejvíce používá u regulačních ventilů pohánějící 

vysokým tlakem u ropovodů a plynovodů [13]. Také se Scotch Yoke 

použil u Ottova motoru a různých typů dieselových motorů a výzkumy 

proběhly na horkovzdušných motorech a parních strojích. Tyto 

výzkumy ale ukázali, že prodlužuje dobu zdržení a tudíž nebude dobře 

fungovat s konstantním objemem. 

 

5.3. Princip pístového kompresoru 

 

Cílem této kapitoly je popsat princip činnosti vybraného pístového 

kompresoru [11] pro domácí plnící stanice stlačeného zemního plynu 

(obr. 13) a jeho schématicky znázorněnou jednotku ve stlačeném režimu 

druhého stupně (obr. 14). Detailní schéma pístového kompresoru [12] je 

v Příloze č. 3. 

 

 

Obr. 13 Základní schéma domácí plnící stanice [12] 
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5.3.1. Činnost pístového kompresoru 

 

Mnou popisovaný kompresor je čtyřstupňový pístový kompresor (bod 5) 

s dvojicí protichůdných lineárně vratných pístů (50), umístěných do 

kříže. Písty jsou vedeny v párech mechanismem Scotch Yoke (51) 

poháněných klikovou hřídelí (52) od el. motoru (27) do prostoru klikové 

skříně (14). Do kompresoru je přiveden zemní plyn přívodem (59) a 

stlačený zemní plyn je odváděn do nádrže automobilu vysokotlakou 

hadicí s plnící pistolí (70). 

 

Médium, v tomto případě zemní plyn (6) je přiveden do prostoru klikové 

skříně (14), ze které je veden do prvního (28) ze čtyř kompresních 

stupňů pístového kompresoru (5). Zemní plyn, který má obvykle vstupní 

přetlak mezi 1,7 – 3,4 kPa [12] je do klikového prostoru (14)  nasáván 

vytvořeným podtlakem prvního stupně (28). 

 

Po opuštění prvního stupně (28) prochází zemní plyn (6) přes 

integrovaný vysoušeč zemního plynu (7) umístěného uvnitř absorpční 

komory (29). Po výstupu z absorpční komory vysušený zemní plyn 

vstupuje do kondenzátoru (30), který je při tomto prvním stupni 

pasivní. Dále zemní plyn (6) pokračuje do dalšího, tedy druhého stupně  

(32) kompresoru (5) stejným principem. 
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Obr. 14 Řez domácí pnící stanice stlačeného zemního plynu [12] 

 

5.3.2. Další opatření pístového kompresoru 

 

Kompresor (5), elektromotor (27) a kontrolní obvod motoru (45) jsou 

umístěny uvnitř pouzdra (26), přičemž blok pístového kompresoru je 

součástí tohoto pouzdra. Hlavní řídící automat (46), který je napájen 

elektrickým proudem spouští elektromotor (27) a ovládá jeho rychlost 

přes kontrolní obvod motoru (45). Stěna pouzdra (26) funguje jako 

chladič. Teplo produkováno obvodem motoru je odváděno stěnou, která 

je zároveň využita jako štít proti vznikajícímu elektromagnetickému 

záření. 
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Při startu se elektromotor (27) rozjíždí v nižších otáčkách, aby se snížila 

spotřeba elektrické energie, což dovoluje jednotce fungovat na přípoj 

elektrické energie z domácnosti. Po zvýšení tlaku v motoru se otáčky 

sníží, aby se snížila elektrická energie a zredukovalo se opotřebení 

pístních kroužků (53). Tento postup je výhodný u samomazných 

kompresorů (5), protože míra opotřebování pístních kroužků (53) uvnitř 

válců kompresoru (54) vzrůstá, když kompresor pracuje ve vysokých 

otáčkách proti vysokému tlaku. 

 

Navíc rychlost elektromotoru (27) je ovládána, z důvodu zabránění 

vzniku přirozených rezonančních frekvencí, které by jinak zvýšily 

hlučnost a vibrace celé plnící stanice. 

 

Jak vyplývá z obrázků (13 a 14) jsou písty (50) s pístními kroužky (53) 

umístěny ve válcích (54). Každý píst (50) je spojen pístní tyčí (57) ke 

Scotch Yoke mechanismu (51) umístěného v klikové skříni (14). Píst (50) 

proniká skrz boční stěnu (55) pevného prachového těsnění (56), které 

tvoří bariéru mezi pístními kroužky (53) na pístech (50) a Scotch Yoke 

(51). Pevné prachové těsnění je znázorněno na obrázku 15. 

 

Toto těsnění (56) je ve formě objímky připevněné k podpoře ložiska (58) 

a spolu vytvářejí víko instalované uvnitř klikové skříně (14) pístového 

kompresoru (5). Toto prachové těsnění (56) obsahuje otvory (60) skrz 

boční stěny (55), které obsahují prachové těsnění (71). To zabraňuje 

vniku prachu. Pístní tyč (57) proniká skrz těsnění (71), kde je 

připevněná na Scotch Yoke. Prachové těsnění je z plstnatého materiálu, 

které je vhodné pro prostředí pístového kompresoru. Pevné prachové 

těsnění (56) je vyrobeno z polotuhého, polymerického materiálu a je 

nasazeno na přírubu ložiskového pouzdra (58). 

 



Diplomová práce                                                               Plnící stanice zemního plynu 

VŠB – TU Ostrava, 2009                                                                   36 

 

Obr 15. Pevné prachové těsnění [12] 

 

Nízkotlaký plynový přívod (59) přivádí zemní plyn (6) do klikové skříně 

(14), kde se nachází Scotch Yoke mechanismus (51). První stupeň (28) 

pístového kompresoru (5) nasaje zemní plyn (6), aby byl stlačen 

z klikové skříně (14) v pracovním prostoru válce (54) skrz plnící ventily 

(72), které jsou upevněny uvnitř pístu (50). Protože zemní plyn vstupuje 

do prvního stupně (28) kompresoru (5) vniknutím přes klikovou skříň 

(14) z pevného prachového těsnění (56) a poté skrz částečným zúžením 

průchodem (80), které spojuje obě stěny. Protože první stupeň (28) 

nasává zemní plyn (6) z prostoru mimo pevné prachové těsnění (56), 

existuje většinou tlakový rozdíl mezi těmito dvěmi oblastmi 

v kompresoru. Tento proces je zde použit, aby vyloučil jakýkoliv prach. 

Dále už tok zemního plynu (6) proudí do dalšího stupně (32) a dalších 

stupňů v hermeticky uzavřeném okruhu. 

 

Zemní plyn (6) bez znečištění, který přichází z nízkotlakého přívodu (59) 

postupuje nejdříve okolo hřídele (52), kolem Scotch Yoke mechanismu 

(51) do klikové skříně (14) skrz pevné prachové těsnění (56). Tento 

způsob je vhodný kvůli velké produkci tepla Scotch Yoke mechanismu 
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v ložisku. Podobným způsobem zemní plyn postupuje i na druhý stupeň 

(32) a další stupně. 

 

Scotch Yoke mechanismus (51) je schopný pracovat se dvěmi 

protilehlými válci ve stejné rovině. Pro použití čtyř válců je druhý pár na 

druhé rovině (do kříže). Další otvory (60A) v pevném prachovém těsnění 

(56) jsou právě pro umístění další pístní tyče (57) v opozici proti 

otvorům hlavním (60). Tímto způsobem chrání systém klikovou skříň 

před zvýšeným množstvím prachu, které vzniká v suchém těsnění. 

 

Podobným způsobem zemní plyn postupuje i na druhý stupeň (32) a 

další stupně. 
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6. Konstrukční návrh domácí plnící stanice 

 

Domácí plnící stanice zemního plynu je soubor zařízení, které nám 

zajišťují spolehlivé plnění stlačeného zemního plynu v požadovaných 

hodnotách. V mém případě se jedná o domácí pomaluplnící stanici 

s maximálním plnícím výkonem 1,5 m3/hod. 

 

 

Obr. 16 Domácí plnící stanice CNG 

 

6.1. Výchozí technické parametry 

 

Technické parametry vycházejí ze známých parametrů domácí plnící 

stanice CNG. Jsou zaznamenány z článků vydaných několika 

společnostmi a také z internetových stránek firem zabývajících se touto 

problematikou. Ukázková technická data (viz. Příloha č.1). 
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Pracovní látka - zemní plyn (složení: 95,5% CH4, 1,6% CO2, 

2,9% N2) 

Vstupní teplota plynu - minimální +5°C 

    - maximální +25°C 

    - pro výpočet jsem použil teplotu +20°C 

Výstupní teplota plynu - 21°C 

Vstupní tlak ZP  - přetlak 1,7 až 3,4 kPa 

    pro výpočet použita minimální hodnota 1,7 kPa 

Výstupní tlak ZP  - 210 bar (21000 kPa) 

Výkonnost kompresoru - 1,5 m3/hod 

 

 

Obr. 17 Model domácí plnící stanice CNG 

 

Jako strojní zařízení je navrhnut čtyřstupňový pístový kompresor 

s výstupním tlakem ZP 210 bar. Celé zařízení je vybaveno zabezpečovací 

technikou podle norem ČSN v ČR. Montážní povrch nebo konstrukce, 

na kterou bude domácí plnící stanice přichycena, by měla udržet 

minimální váhu 45 kg (váha plnící stanice zemního plynu). 
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6.2. Výpočet technologického zařízení 

 

Postup pro výpočet parametrů pístového kompresoru prochází několika 

stěžejními body. Počáteční hodnoty byly vyhledány v technických 

dokumentacích. 

 

6.2.1. Vnitřní tlakový poměr 

 

Celkový tlakový poměr: 

.

21000
203,83

103,027
d

c
nI

p

p
σ = = =       (1) 

 

Počet stupňů: 

 
ln ln 203,83

3,836
ln ln 4

c

opt

z
σ
σ

= = =  volím 4z =     (2) 

- optimální tlakový poměr: 4optσ =  

 

Kompresní poměr stupňů: 

 4 203,83 3,778z
cσ σ′ = = =        (3) 

 

Skutečný vnitřní tlakový poměr: 

 ( )1,05 1,15 3,778 1,1 4,156σ σ ′= ⋅ ÷ = ⋅ =      (4) 

- tlakovou ztrátu chladiče volím 1,1 

 

6.2.2. Tlak ve válci 

 

a) tlak v 1° 

 

Na počátku sání: 

 . 103027nIp Pa=         (5) 
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Před kompresí: 

 1 . . 103027 1 103027I nI pp p Paλ= ⋅ = ⋅ =      (6) 

  volím: 1pλ =  

 

Na konci komprese: 

 . 1 . 103027 4,156 428213,938dI Ip p Paσ= ⋅ = ⋅ =     (7) 

 

Ve výtlaku z 1°: 

 . 1 . 103027 3,778 389285,398dI ch Ip p Paσ ′= ⋅ = ⋅ =     (8) 

 

b) tlak ve 2° 

 

Na počátku sání: 

 . . 389285,398nII dI chp p Pa= =       (9) 

 

Před kompresí: 

 1 . . 389285,398 1 389285,398II nII pp p Paλ= ⋅ = ⋅ =      (10) 

  volím: 1pλ =  

 

Na konci komprese: 

 . 1 . 389285,398 4,156 1617997,55dII IIp p Paσ= ⋅ = ⋅ =    (11) 

 

Ve výtlaku z 2°: 

 . 1 . 389285,398 3,778 1470906,86dII ch IIp p Paσ ′= ⋅ = ⋅ =    (12) 

 

c) tlak ve 3° 

 

Na počátku sání: 

 . . 1470906,86nIII dII chp p Pa= =       (13) 
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Před kompresí: 

 1 . . 1470906,86 1 1470906,86III nIII pp p Paλ= ⋅ = ⋅ =     (14) 

  volím: 1pλ =  

 

Na konci komprese: 

 . 1 . 1470906,86 4,156 6113570, 43dIII IIIp p Paσ= ⋅ = ⋅ =    (15) 

 

Ve výtlaku z 3°: 

 . 1 . 1470906.86 3,778 5557791, 299dIII ch IIIp p Paσ ′= ⋅ = ⋅ =    (16) 

 

d) tlak ve 4° 

 

Na počátku sání: 

 . . 5557791, 299nIV dIII chp p Pa= =       (17) 

 

Před kompresí: 

 1 . . 5557791, 299 1 5557791,299IV nIV pp p Paλ= ⋅ = ⋅ =    (18) 

  volím: 1pλ =  

 

Na konci komprese: 

 . 1 . 5557791, 299 4,156 23100000dIV IVp p Paσ= ⋅ = ⋅ =    (19) 

 

Ve výtlaku z 4°: 

 . 1 . 5557791.299 3,778 21000000dIV ch IVp p Paσ ′= ⋅ = ⋅ =    (20) 
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6.2.3. Hustota ve válci 

 

a) hustota zemního plynu v 1° 

 

( ) ( )
3.

.

103027
0,693

507,08 293,15
nI

nI
ZP

p
kg m

r T
ρ −= = = ⋅

⋅ ⋅
    (21) 

  - měrná plynová konstanta zemního plynu, 507,08ZPr =  [9]. 

  - teplota v sání, ( )20 273,15 293,15T K= + =  

 

b) hustota zemního plynu ve 2° 

 

( ) ( )
3.

.

389285,398
2,619

507,08 293,15
nII

nII
ZP

p
kg m

r T
ρ −= = = ⋅

⋅ ⋅
    (22) 

  - měrná plynová konstanta zemního plynu, 507,08ZPr =  [9]. 

  - teplota v sání, ( )20 273,15 293,15T K= + =  

 

c) hustota zemního plynu ve 3° 

 

( ) ( )
3.

.

1470906,86
9,895

507,08 293,15
nIII

nIII
ZP

p
kg m

r T
ρ −= = = ⋅

⋅ ⋅
    (23) 

  - měrná plynová konstanta zemního plynu, 507,08ZPr =  [9]. 

  - teplota v sání, ( )20 273,15 293,15T K= + =  

 

d) hustota zemního plynu ve 4° 

 

( ) ( )
3.

.

5557791, 299
37,388

507,08 293,15
nIV

nIV
ZP

p
kg m

r T
ρ −= = = ⋅

⋅ ⋅
   (24) 

  - měrná plynová konstanta zemního plynu, 507,08ZPr =  [9]. 

  - teplota v sání, ( )20 273,15 293,15T K= + =  
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6.2.4. Objemový tok 

 

Hustota a objemový tok za normálních podmínek: 

 

 ( ) ( )
3101,325

0,744
507,08 273,15

n
n

ZP

p
kg m

r T
ρ −= = = ⋅

⋅ ⋅
    (25) 

 

3 1. 0,693
0,000417 0,000389

0,744
nI

dn d
n

V V m s
ρ
ρ

−   = ⋅ = ⋅ = ⋅   
  

ɺ ɺ    (26) 

 

 

a) objemový tok v 1° 

 

 3 1
.

.

0,744
0,000389 0,000417

0,693
n

dI dn
nI

V V m s
ρ
ρ

−   = ⋅ = ⋅ = ⋅   
  

ɺ ɺ    (27) 

 

b) objemový tok ve 2° 

 

 3 1
.

.

0,744
0,000389 0,00011

2,619
n

dII dn
nII

V V m s
ρ

ρ
−   = ⋅ = ⋅ = ⋅   

  

ɺ ɺ    (28) 

 

c) objemový tok ve 3° 

 

 3 1
.

.

0,744
0,000389 0,0000292

9,895
n

dIII dn
nIII

V V m s
ρ

ρ
−   = ⋅ = ⋅ = ⋅   

  

ɺ ɺ   (29) 

 

d) objemový tok ve 4° 

 

 3 1
.

.

0,744
0,000389 0,00000773

37,388
n

dIV dn
nIV

V V m s
ρ

ρ
−   = ⋅ = ⋅ = ⋅   

  

ɺ ɺ   (30) 
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6.2.5. Součinitel prostorového využití 

 

a) pro 1° 

 

 . . 1 0,932 0,92 0,726 0,623I p t n vIλ λ λ λ λ= ⋅ ⋅ ⋅ = ⋅ ⋅ ⋅ =     (31) 

  - 1 .

.

103027
1

103027
I

p
nI

p

p
λ = = =   (32) 

  - 
273,15

0,938
293,15

n
t

T

T
λ = = =   (33) 

  - 0,92nλ =     (34) 

  - 
11

1,2
. 1 1 0,12 0,12 4,156 0,726n

vI š šλ ε ε σ= + − − = + − − =   (35) 

   - pro první stupeň volím: 0,12šε =  

 

b) pro 2° 

 

 . . 1 0,932 0,92 0,704 0,603II p t n vIIλ λ λ λ λ= ⋅ ⋅ ⋅ = ⋅ ⋅ ⋅ =    (36) 

  - 1 .

.

389285,398
1

389285,398
II

p
nII

p

p
λ = = =  (37) 

  - 
273,15

0,938
293,15

n
t

T

T
λ = = =   (38) 

  - 0,92nλ =     (39) 

  - 
11

1,2
. 1 1 0,13 0,13 4,156 0,704n

vII š šλ ε ε σ= + − − = + − − =   (40) 

   - pro druhý stupeň volím: 0,13šε =  

 

c) pro 3° 

 

 . . 1 0,932 0,92 0,681 0,584III p t n vIIIλ λ λ λ λ= ⋅ ⋅ ⋅ = ⋅ ⋅ ⋅ =    (41) 
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  - 1 .

.

1470906,86
1

1470906,86
III

p
nIII

p

p
λ = = =  (42) 

  - 
273,15

0,938
293,15

n
t

T

T
λ = = =   (43) 

  - 0,92nλ =     (44) 

  - 
11

1,2
. 1 1 0,14 0,14 4,156 0,681n

vIII š šλ ε ε σ= + − − = + − − =   (45) 

   - pro třetí stupeň volím: 0,14šε =  

d) pro 4° 

 

 . . 1 0,932 0,92 0,658 0,564II p t n vIIλ λ λ λ λ= ⋅ ⋅ ⋅ = ⋅ ⋅ ⋅ =    (46) 

  - 1 .

.

389285,398
1

389285,398
II

p
nII

p

p
λ = = =  (47) 

  - 
273,15

0,938
293,15

n
t

T

T
λ = = =   (48) 

  - 0,92nλ =     (49) 

  - 
11

1,2
. 1 1 0,15 0,15 4,156 0,658n

vI š šλ ε ε σ= + − − = + − − =   (50) 

   - pro čtvrtý stupeň volím: 0,15šε =  

 

6.2.6. Výkonnost a zdvihový objem 

 

a) pro 1° - výkonnost: 

 

 3 1.
.

.

0,000417
0,000669

0,623
dI

tI
I

V
V m s

λ
−= = = ⋅

ɺ
ɺ      (51) 

 

  - zdvihový objem: 

 3.
.

0,000669
0,0000535

12,5
tI

zI

V
V m

n
= = =
ɺ

     (52) 

  - otáčky volím: 1 1750 min 12,5n ot ot s− −= ⋅ = ⋅  
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b) pro 2° - výkonnost: 

 

 3 1.
.

.

0,00011
0,000183

0,603
dII

tII
II

V
V m s

λ
−= = = ⋅

ɺ
ɺ      (53) 

 

  - zdvihový objem: 

 3.
.

0,000183
0,0000146

12,5
tII

zII

V
V m

n
= = =
ɺ

     (54) 

- otáčky volím: 1 1750 min 12,5n ot ot s− −= ⋅ = ⋅  

 

c) pro 3° - výkonnost: 

 

 3 1.
.

.

0,0000292
0,00005

0,584
dIII

tIII
III

V
V m s

λ
−= = = ⋅

ɺ
ɺ      (55) 

 

  - zdvihový objem: 

 3.
.

0,00005
0,000004

12,5
tIII

zIII

V
V m

n
= = =
ɺ

     (56) 

  - otáčky volím: 1 1750 min 12,5n ot ot s− −= ⋅ = ⋅  

 

d) pro 4° - výkonnost: 

 

 3 1.
.

.

0,00000773
0,000137

0,564
dIV

tIV
IV

V
V m s

λ
−= = = ⋅

ɺ
ɺ     (57) 

 

  - zdvihový objem: 

 3.
.

0,000137
0,0000011

12,5
tIV

zIV

V
V m

n
= = =
ɺ

 

  - otáčky volím: 1 1750 min 12,5n ot ot s− −= ⋅ = ⋅    (58) 
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6.2.7. Zdvih, průměry válců 

 

2
2

stř
stř

c
c s n s

n
= ⋅ ⋅ ⇒ =

⋅
 

    
0,75

0,03 30
2 12,5

s m mm= = =
⋅

     (59) 

 

a) průměr válce na 1° 

 
2

2. .
. .

4

4
I zI

zI I

d V
V s d

s

π
π

⋅ ⋅= ⋅ ⇒ =
⋅

      (60) 

        .
.

4 0,0000535 4
0,0477 47,675

0,03
zI

I

V
d m mm

sπ π
⋅ ⋅= = = =

⋅ ⋅
 

  - střední pístovou rychlost volím 10,75střc m s−= ⋅  

 

b) průměr válce na 2° 

 
2

2. .
. .

4

4
II zII

zII II

d V
V s d

s

π
π

⋅ ⋅= ⋅ ⇒ =
⋅

      (61) 

        .
.

4 0,0000146 4
0,0249 24,92

0,03
zII

II

V
d m mm

sπ π
⋅ ⋅= = = =

⋅ ⋅
 

- střední pístovou rychlost volím 10,75střc m s−= ⋅  

 

c) průměr válce na 3° 

 
2

2. .
. .

4

4
III zIII

zIII III

d V
V s d

s

π
π

⋅ ⋅= ⋅ ⇒ =
⋅

      (62) 

        .
.

4 0,000004 4
0,013 13,033

0,03
zIII

III

V
d m mm

sπ π
⋅ ⋅= = = =

⋅ ⋅
 

  - střední pístovou rychlost volím 10,75střc m s−= ⋅  

 

d) průměr válce na 4° 

 
2

2. .
. .

4

4
IV zIV

zIV IV

d V
V s d

s

π
π

⋅ ⋅= ⋅ ⇒ =
⋅

      (63) 

        .
.

4 0,0000011 4
0,00682 6,82

0,03
zIV

IV

V
d m mm

sπ π
⋅ ⋅= = = =

⋅ ⋅
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  - střední pístovou rychlost volím 10,75střc m s−= ⋅  

 

6.2.8. Příkon 

 

 

( )ln

0,000289 507,08 293,15 ln 203,83

228,443 0,228

it d it d ZP c

it

it

P m a m r T

P

P W kW

σ= ⋅ = ⋅ ⋅ ⋅
= ⋅ ⋅ ⋅
= =

     (64) 

 

  10,000389 0,744 0,000289d dn nm V kg sρ −= ⋅ = ⋅ = ⋅ɺɺ    (65) 

 

6.2.9. Teplota 

 

Teplota je u každého stupně stejná. Snažíme se, aby vždy na výstupu 

z chladiče měla 20°C. 

 

Na počátku komprese je teplota vždy rovna teplotě na konci sání: 

 1

293,15
314,614

0,932T

T
T K

λ
= = =       (66) 

 

Na konci komprese: 

 
1,4 11
1,4

1 314,614 4,156 472,664
k

k
dT T Kσ

− − 
  

   = ⋅ = ⋅ =     (67) 

  - 1,4k =  

 

Na výstupu z chladiče je teplota vždy rovna teplotě na počátku sání. 

Snížení teploty je díky náporovému větráku, který je řízen čidly. Tato 

teplota je vyžadována a vyplývá ze zadání: 

 294,15dchT K=         (68) 
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6.3. Návrh technologického zařízení 

 

Celé zařízení domácí plnící stanice CNG je už díky svým rozměrům 

(851mm x 356mm x 330mm) [12] komplikované. Výrobce se snaží vše 

zkompletovat do co nejmenšího prostoru. Za touto činností jsou 

několikaleté výzkumy a zkoušky vývoje. 

 

Po mém seznámení a zpracování schéma zapojením a složením, výpočtu 

hlavních parametrů čtyřstupňového pístového kompresoru bylo 

navrhnuto několik části pro zmenšení celkových nákladů této domácí 

plnící stanice. 

 

Jako vhodný elektromotor by mohl sloužit např. výrobek firmy Siemens. 

Tato firma se výrobou elektromotorů zabývá a z její nabídky lze vybrat 

několik podobných druhů pro náš účel. Navrhuji typ řady 1LF7. Je to 

nízkonapěťový standardní motor, jehož cena nepřesahuje na našem 

trhu 2500Kč [14]. Parametry tohoto elektromotoru jsou velmi vhodné 

pro vypočítané veličiny, (viz. Příloha č.2). 

 

U pístového kompresoru byl navrhnut a rozpracován z dostupných dat 

první stupeň, ze čtyř stupňů kompresoru. Po výpočtech, u kterých se 

vycházelo z dat několika materiálů [12], byl následně detailně znázorněn 

první stupeň. Jeho umístění a složení jednotlivých dílů jsem následně 

nakreslil do sestavy výkresů (SN2-ESZ01-02, SN2-ESZ01-03). 

 

Úkolem tohoto podrobného rozboru bylo seznámení s prací pístového 

kompresoru jako stěžejního dílu domácí plnící stanice CNG. Následující 

tři stupně pracují na stejném principu. Jen jejich rozměry a velikost 

stlačovaného media má jiné parametry. Pracovní prostor se zmenšuje a 

stlačovaný vzduch získává větší tlak. 
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7. Závěr 

 

Zemní plyn se v České republice dostává pozvolna do popředí zájmu. 

Jeho použití se v automobilové dopravě jako pohonná hmota úměrně 

navyšuje. Díky této situaci se také otvírají nové veřejné i neveřejné 

plnící stanice u nás i ve světě pro plnění automobilů stlačeným zemním 

plynem. Těmto krokům svým programem napomáhá program EU a také 

vláda ČR. 

 

V Moravskoslezském kraji by měli do roku 2010 přibýt další dvě veřejné 

plnící stanice v Ostravě a po jedné v Opavě a Karviné. Uplatnění 

v dopravě se ale nachází zejména v městské hromadné dopravě, což je 

hlavně kvůli výhodné ekonomické a provozní stránce kompresoru. 

Jelikož pístové kompresory pro plnění zemního plynu jsou nenáročné 

na údržbu a obsluhu, jsou tyto veřejné plnící stanice stejně tak jako 

domácí plnící stanice pracující stejným způsobem, ale s menšími 

objemy a jednodušším zapojením, stále častěji využívány. 

 

Popis činnosti pístového kompresoru pro domácí plnění zemního plynu 

ukazuje, jak výrobek může být sestaven a zprovozněn. Tato již zmíněná 

sestava je jen ukázková. Plnící stanice je rozepsána v bodech náležitých 

ke grafickému zpracování. Je to jen možná varianta tohoto vynálezu, 

který byl popsán. Navržení celého mechanismu by si vyžádalo daleko 

více prostoru pro výzkum, a to zejména v laboratoři. Výhodou této 

sestavy je, že každá rodina si je schopna takovou plnící stanici zapojit 

doma (výkres SN2-ESZ01-01). Stačí jen přípojka zemního plynu a 

elektrické energie. 
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Cílem této diplomové práce bylo seznámení širšího okruhu veřejnosti 

s činností a zařízením pístových kompresorů použitých v plnících 

stanicích. Výpočet ukázal přibližné hodnoty zemního plynu v průběhu 

pohybu v pístovém kompresoru, kde byl následně schématicky popsán 

a graficky rozpracován první stupeň (SN2-ESZ01-02) jako jedna 

z možností využití v domácích stanicích. Kompletní sestavení takového 

pístového kompresoru pro pomaluplnící domácí stanice by si ale  

vyžádalo dlouhodobou práci a výzkum. 
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