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ANOTACE BAKALÁŘSKÉ PRÁCE 

VACULÍK, Z. Úprava osobních vozidel na E85 : bakalářská práce. Ostrava : VŠB – 

Technická univerzita Ostrava, Fakulta strojní, Institut dopravy, 2013, 54 s. Vedoucí práce: 

Richtář, M. 

Bakalářská práce se zabývá popisem úpravy osobního vozidla na E85 po technické stránce, 

naměření důležitých parametrů a následně jejich vyhodnocení a podání doporučení. V úvodu 

práce nastiňuji problematiku ropy a její možné řešení v podobě alternativních paliv. V další 

části práce srovnávám jednotlivá alternativní paliva, jejich chemické vlastnosti, způsoby 

možné úpravy na běžném osobním automobilu na jednotlivá paliva a možné klady a úskalí 

těchto úprav. Hlavní částí mé práce je realizace úpravy vozidla na E85. Zde se zaměřuji, pro 

jaká vozidla je tato konkrétní úprava vhodná, jak se změní palivová soustava vozidla, popis 

přídavného zařízení a jeho funkce. Po samotné realizaci úpravy přecházím k měření hodnot 

emisí výfukových plynů. Následným porovnáním s naměřenými hodnotami před úpravou 

vyhodnocuji změnu emisí a podávám zhodnocení a doporučení. 

 

ANNOTATION OF THESIS 

 

VACULÍK, Z. Modifying of Vehicles on E85: Thesis. Ostrava: VSB - Technical University 

of Ostrava, Faculty of Mechanical Engineering, Institute of Transport, 2013 54 p. Supervisor: 

Richtář, M. 

This thesis describes modifications of the vehicle on E85 on the technical side, a measurement 

of important parameters and their followed evaluation and submission of recommendations. 

In the introduction, I outlined the issues of oil and its possible solutions in the form of 

alternative fuels. The next section compare the individual alternative fuels, their chemical 

properties, performance modifications on the current passenger car on individual fuels and the 

possible advantages and difficulties of these treatments. The main part of my work is to 

implement vehicle modifications on E85, which for this particular vehicle to be suitable, as it 

changes the fuel system of the vehicle, a description of additional equipment and its functions. 

After editing the realization itself transitioning to measure the emission of exhaust gases, 

maximum power and maximum torque. Following comparison with the measured values 

before modifying analyzes changes these parameters and provide assessment and 

recommendations. 
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Seznam použitých značek a symbolů 

Cetanové číslo - kvalita paliva z hlediska vznětové charakteristiky 

CNG - Compressed Natural Gas, stlačený zemní plyn 

E85 - směsné palivo o obsahu 85% etanolu a 15% klasického benzinu 

FAME - fatty acid methyl ester, metylester mastných kyselin rostlinného původu 

FFV - Fuel Flexible Vehicles, vozidlo schopné spalovat směsné palivo 

LNG - Liquefied Natural Gas, zkapalněný zemní plyn 

LPG - Liquefied Petroleum Gases, zkapalněný ropný plyn 

MEŘO - metylester řepkového oleje 

Oktanové číslo -  vyjadřuje odolnost paliva proti samozápalu 

Spalné teplo - množství tepla, uvolněné úplným spálením paliva v kalorimetrické tlakové 

nádobě v prostředí stlačeného kyslíku při teplotě 25 °C, vztažené na jednotku jeho hmotnosti. 

Zbylými produkty jsou nejčastěji plynný kyslík, oxid uhličitý a kapalná voda, případně také 

popel, kyselina siřičitá nebo dusičná. 

Výhřevnost - spalné teplo, zmenšené o výparné teplo vody, vzniklé z paliva během hoření. 
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1. Úvod 

Hlavním důvodem, proč bychom se měli zabývat alternativními palivy, může být fakt, že 

ropa bude dříve či později vytěžena. Přijdeme tak o hlavní surovinu k výrobě fosilních paliv 

jako je benzin nebo nafta. Bez těchto paliv se zatím drtivá většina automobilů nedokáže 

obejít. Zatím, co se zásoby ropy ztenčují, na světě stále spotřeba ropy roste. Dalším důvodem 

může být ekonomické hledisko. Ropní magnáti s cenami ropy neustále hýbou, jak se jim zlíbí 

a všem provozovatelům dopravních prostředků závislých na těchto palivech získávaných 

z ropy nezbývá nic jiného, než se přizpůsobit. Ropa tedy znamená velké bohatství a je 

zdrojem nejednoho konfliktu ve světě. Zemi a člověka však sužuje i ekologické hledisko. 

Provoz dopravních prostředků produkuje značné množství látek, které mají špatný vliv jak na 

člověka a jeho organismus, tak i na celou Zemi v globálním měřítku. Nemám na mysli jen 

emise při spalování, ale i ropné havárie. Nahrazení klasických paliv alternativními palivy 

může tento problém vyřešit. Způsoby výroby některých alternativních paliv dokonce nabízí 

zpracování různých odpadů a také možnost tvorby nových pracovních míst a zisku 

v zemědělství, při pěstování vstupních surovin. 

2. Teoretický rozbor problému 

V teoretickém rozboru problému se zabývám alternativními palivy, které by mohly nahradit, 

anebo již nahrazují klasická ropná paliva. Vysvětlím, co se rozumí pojmem alternativní 

palivo. U jednotlivých alternativních paliv přiblížím postup jejich výroby, uvedu jejich 

důležité chemicko-fyzikální vlastnosti a seznámím s používanými úpravami běžných 

motorových vozidel na tyto paliva. V závěru kapitoly jednotlivá alternativní paliva porovnám 

podle chemicko-fyzikálních vlastností důležitých především z motorářského hlediska. 

2.1. Alternativní paliva 

Alternativními palivy se rozumí produkty, které mohou: 

 Nahradit stávající konvenční paliva na bázi ropy 

 Řešit jiným způsobem nebo odlišnou technologií pohon vozidel 

Hlavními důvody pro uplatnění alternativních paliv jsou: 

 Rostoucí spotřeba paliv 
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 Snížení exhalací 

 Omezené zásoby ropy 

 Snaha zemí o strategickou nezávislost na producentech ropy 

 Vysoká cena ropných paliv 

 Řešení národohospodářských problémů spojených se zemědělskou výrobou 

 Nedostatek ropných paliv např. v období válek nebo ropných krizí 

Alternativní paliva lze třídit podle následujících kritérií: 

 Výskyt/původ - zda se nacházejí v přírodě (např. zemní plyn), nebo je nutné je vyrábět 

(např. vodík). 

 Obnovitelná/neobnovitelná - pro obnovitelná paliva je typický uzavřený cyklus oxidu 

uhličitého a dobrá biologická odbouratelnost. 

 Fyzikálního stavu - paliva se vyskytují ve všech skupenstvích jako plyny, kapaliny 

nebo tuhé látky: 

o Plyn byl prvním palivem používaným pro pohon spalovacích motorů, stlačený 

plyn vyžaduje tlakovou nádrž, znamenající dodatečnou zátěž a nárok na 

prostor. Množství paliva je přímo úměrné plnícímu tlaku. Plyn je velmi šetrný 

k motoru. 

o Kapalná forma je ideální z hlediska konstrukčního, logistického i obsahem 

energie. 

 Fyzikálně-chemických vlastností - bod varu, tlak par 

 Chemického složení - uhlovodíky, alkoholy, étery, estery, inertní látky 

 Motorářských vlastností - oktanové nebo cetanové číslo, výhřevnost, rychlost hoření 

 Emisí - neprodukující CO2 (vodík), s uzavřeným cyklem CO2 (bioetanol) 

 Bezpečnosti - výbušná (vodík, CNG, LNG), nevýbušná (MEŘO), rozpustná ve vodě 

(alkoholy), jedovatá (metanol) 

 Podle pohonné jednotky, pro kterou jsou určená - zážehový nebo vznětový motor, 

turbína, elektromotor 

 Vlivu na konstrukci vozidla - nevyžadující úpravy vozidla (např. směsná nafta), 

vyžadující úpravy (LPG, MEŘO), vyžadující novou konstrukci (vodík, palivové 

články). Po úpravě v některých případech mohou vozidla být využívána jako 

vícepalivová. 
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 Potenciálního uživatele - např. městské dopravní podniky (CNG), zemědělské podniky 

(bioetanol, směsná nafta), soukromé osobní automobily (LPG) 

2.1.1. Alkoholy 

Zástupci alkoholů z hlediska alternativních paliv jsou etanol a metanol. Metanol většinou 

vyrábíme z fosilních paliv, ale existují již metody jeho získávání z jiných zdrojů a tyto 

postupy by měly dostávat čím dál více šanci. Alkoholy mají podobné vlastnosti jako paliva 

ropná. Jsou určeny pro zážehové spalovací motory. Při jejich spalování se zvýší kompresní 

poměr důsledkem vysoké antidetonační odolnosti a také při tvorbě směsi probíhá vnitřní 

ochlazování kvůli vysokému výparnému teplu a tím dochází k lepšímu plnění válců. 

Výhřevnost je oproti benzínu nižší, ale spalování je rychlejší a dokonalejší. Jejich nevýhodou 

může být, že na sebe vážou vodu, která obecně způsobuje korozi a také v případě míšení 

benzin - alkohol degradaci paliva. Při spalování se ve spalinách navýší obsah CO a CHx a 

klesne množství pevných částic a dalších škodlivin. Důvodem je jednodušší struktura, lepší 

hoření a celkově méně nespálených zbytků. Dnešní využití mají jako směsná paliva, kdy při 

dodržování určitých mísících poměrů není třeba žádná úprava na vozidle, anebo jako čisté 

palivo po provedení potřebné úpravy. 

Tabulka 1 Porovnání fyzikálních vlastností metanolu, etanolu a benzinu [1] 

 
Výhřevnost Spalné teplo 

[MJ/m
3
] 

Bod varu 

[°C] 

Oktanové číslo VM 

[kJ/kg] [kJ/l] 

Benzin 43680 32340 18120 99,2 80-100 

Metanol 18730 15540 23550 64,5 105 

Etanol 26880 21420 33580 78,3 106 

 

Etanol 

Je jedním z nejstarších alternativních paliv. Díky vysokému oxidačnímu účinku se podílí 

na snižování tvorby ozonu. Dnes se běžně používá jako palivo pro spalovací motory a také 

jako náhrada toxických přísad do benzinu. Tyto přísady měly za úkol zvyšovat oktanové číslo 

bezinu, jednalo se o benzen, toluen a xylen. Při výrobě z biomasy lze etanol označit jako 

palivo snižující tvorbu CO2 – nejvýznamnějšího skleníkového plynu. Nově existují vozidla, 

jejichž motory jsou onačeny FFV (Fuel Flexible Vehicles). Tato zkratka znamená, že vozidlo 

je schopno spalovat směsné palivo smíchané v různých poměrech. Nádrž takovéhoto vozidla 
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obsahuje čidlo, které po natankování provede analýzu směsi v nádrži. Elektronická řídící 

jednotka pak na základě naměřených dat provede optimální nastavení motoru. Na obrázku je 

Škoda Octavia GreenLine, která byla představena na veletrhu v Číně v roce 2010. Osazena 

motorem turbo 1.4 litru a při použití odlehčených kol, pneumatik a instalaci spojleru byla 

oproti normální verzi úspornější o 4.46% paliva a o 4.32% emisí CO2.  

 

Obrázek 1 Škoda Octavia GreenLine [2] 

Etanol se vyrábí z biomasy procesem, kterému se říká lihové kvašení. Tento proces 

probíhá převážně bez přístupu vzduchu. Pro výrobu je obecně vhodná jakákoliv biomasa, 

která obsahuje dostatečné množství cukrů nebo látek, které lze na cukr převést. Surovinou 

s dostatečným množstvím cukru je cukrová řepa nebo cukrová třtina. Látky, které lze převést 

na cukr jsou škrob nebo celulóza. Škrob lze získat z brambor, pšenice, kukuřice nebo 

ječmene. Celulóza je obsažena v biomase stromů a trav, která může být následně přeměněna 

na jednoduché cukry. Přeměna je ovšem podstatně obtížnější než v případě škrobu. 

Výroba etanolu z obilovin a kukuřice začíná mletím nebo drcením, které probíhá za 

mokra nebo za sucha. Odpadem při této činnosti jsou vláknité slupky zrn a stébla. Zbylá zrna 

škrobu absolvují proces bobtnání a následné vlastní kvašení. Po skončení kvašení následuje 

destilační oddělení etanolu od prokvašené zápary. Vedlejším produktem při destilaci je 

destilační zbytek neboli obilné výpalky. Obilné výpalky je možné použít jako krmivo. 
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Obrázek 2 Blokové schéma výroby etanolu z obilovin [3] 

Výroba etanolu z cukrové řepy nebo cukrové třtiny se skládá z rozmělnění suroviny a 

následné vypírky vodou. Pak následuje kvašení obdobné jako u obilovin. Odpadem ze 

zpracování je dužnina nebo melasa. Pokud je při výrobě prioritně kladen důraz na výrobu 

cukru, na výrobu etanolu zůstane pouze využití vedlejších produktů např. melasy. Melasové 

výpalky mají jiné složení než výpalky obilné a nehodí se k přímému zkrmování. 

 

Obrázek 3 Blokové schéma výroby etanolu z cukrové řepy nebo cukrové třtiny [3] 

Pro výrobu etanolu ze surovin obsahujících celulózu jsou vhodné rychle rostoucí 

energetické plodiny (např. vrba, blahovičník) a zbytky ze zemědělské produkce (např. řepné 

řízky, sláma, zbytky ze zpracování dřeva a další dřevnaté odpady). Tato technologie je sice 

realizovatelná, ale komplikovaná a zatím se nerozšířila. Přesto je předmětem dalšího výzkumu 

z důvodu vydatného množství surovin a levnosti v případě zpracování různých odpadů. 

Spočívá v hydrolýze lignocelulózové biomasy na jednoduché fermentovatelné cukry. 
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Hydrolýza tohoto typu je však mnohem náročnější než hydrolýza škrobu. Takováto biomasa 

obsahuje polymery cukrů nazývané celulóza a hemicelulóza, které lze převést na jednoduché 

cukry. Dále obsahuje lignin, který nelze fermentovat, ale lze využít pro výrobu elektrické 

energie nebo tepla. 

 

Obrázek 4 Blokové schéma výroby bioetanolu z lignocelulósové hmoty [3] 

Výhody použití etanolu jsou dokonalejší spalování, vyšší výkon motoru a snížení 

emisí. Dále nízká pořizovací cena úpravy, rychlá montáž přídavného zařízení bez 

mechanického zasahování do palivové soustavy, žádná přídavná nádrž a omezení jízdy do 

podzemních garáží. 

Nevýhodou je menší nárůst spotřeby, který se pohybuje v rozmezí 10-15%. Dále by 

měl etanol napadat kovové a plastové části a různá těsnění, to je však případ dnes již velmi 

starých vozů. Dnešní konstrukční materiály již etanolu odolávají. Etanol na sebe váže vodu a 

díky tomu může docházet k degradaci paliva. Tento problém se řeší již při přepravě a 

distribuci, kdy je brán ohled, aby etanol s vodou nepřišel do styku. 

Dostupnost E85 u nás je již dnes velmi velká. Čerpací stanice, které mají ve své 

nabídce i E85 jsou vyznačeny na obrázku 6. 
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Obrázek 5 Mapka čerpacích stanic nabízejících E85 [4] 

Metanol 

Metanol byl dříve označován také jako dřevní líh. Vznikal jako vedlejší produkt při 

výrobě dřevěného uhlí. Jedná se o bezbarvou toxickou látku, která u člověka po požití vyvolá 

oslepnutí a v případě větší dávky i smrt. Z hlediska paliva pro spalovací motory je podobný 

benzinu. Oktanové číslo oproti benzinu je větší, cetanové číslo je oproti naftě menší. 

Uplatnění je tedy širší pro zážehové motory. V případě použití u vznětových motorů je třeba 

vozidlo dovybavit pomocným zapalovacím systémem. Takovéto motory mohou jezdit i na 

směs nafty s metanolem. Metanol vyrobený z biomasy a použit jako náhrada benzínu či nafty 

ve spalovacích motorech má výrazné snížení škodlivin v emisích. 

Výroba metanolu je možná dvěma způsoby. Prvním je výroba ze zemního plynu a druhým 

je výroba z biomasy tedy obilí, brambor, kukuřice apod. Druhý způsob je ekologičtější, avšak 

až dvojnásobně nákladnější. Nejdříve je třeba získat syntézní plyn. Z biomasy se získává 

zplynováním. Při tomto procesu reaguje kyslík s biomasou za vysokých teplot okolo 900 °C. 

Hlavními složkami výsledného plynu jsou CO a H2, další složky  jsou CO2, CH4, H20, N2 a 

další nečistoty, které se budou muset následně odstranit. 

Výhody použití metanolu jako paliva spočívají ve snížení emisí, vyšším oktanovém čísle, 

vyšším kompresním poměru a vyšší účinnosti. 

Nevýhody jsou jeho toxicita, korozivní účinky, negativní vliv na plasty, hoří neviditelným 

plamenem a vyšší zápalná teplota, a s tím možné špatné studené starty. Hlavní nevýhodou je 
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ekonomické hledisko, kde energetický obsah je oproti benzinu poloviční. Spotřeba metanolu 

tedy bude dvojnásobná a navíc samotná výroba je dvojnásobně dražší než výroba benzinu. 

2.1.2. LPG 

Původně bylo LPG označení pro zkapalněné ropné plyny (Liquefied Petroleum Gases). 

Dnes je tak označována směs propan-butan, která se z těchto plynů zpracovává. Tyto plyny je 

možno získat ze dvou zdrojů a to ze zemního plynu a z ropných rafinerií. Potenciál LPG 

z ropných rafinerií je omezen světovými zásobami ropy, naopak  LPG ze zemního plynu 

může zvýšit svou produkci a tím také možnost většího využití jako paliva v dopravě.  

Výroba LPG ze zemního plynu spočívá ve vytěžení zemního plynu a odstranění 

nežádoucích složek jako jsou voda, sulfan, karbonylsulfid, oxid uhličitý, rtuť a další nečistoty. 

Největší důraz se klade na odstranění karbonylsulfidu a rtuti, protože mají největší vliv na 

kvalitu plynu. 

Výroba LPG v ropných rafineriích spočívá v destilaci ropy a stabilizaci benzinů, při 

kterých se uvolňují plyny obsahující C1 až C4 uhlovodíky a ty se dále zpracují na jednotkách 

dělení rafinérských plynů. Výtěžek je cca 2-3% z hmotnosti zpracované ropy, z toho podíl 

butanu 2/3 a podíl propanu 1/3. 

Tabulka 2 Vybrané fyzikálně-chemické vlastnosti propanu a n-butanu [3] 

Parametr Rozměr Propan n-Butan 

Chemické označení --- C3H8 C4H10 

Bod varu °C -42,6 -0,5 

Bod tání °C -190,2 -135,0 

Kritická teplota °C 96,74 152,04 

Kritický tlak MPa 4,256 3,800 

Kritický objem cm
3
.mol

-1 
200,00 255,00 

Spalné teplo MJ.kmol
-1 

2221,5 2880,4 

Spalné teplo (kapalná fáze) MJ.kg
-1 

50,43 51,75 

Spalné teplo (plynná fáze) MJ.m
-3 

101,82 134,02 

Výhřevnost (kapalná fáze) MJ.kg
-1 

46,34 47,70 

Výhřevnost (plynná fáze) MJ.m
-3 

93,57 123,55 

Složení LPG bývá nejčastěji v zimních měsících směs 60% propanu a 40% butanu a 

v letních měsících směs 40% propanu a 60 % butanu. Při použití LPG jako motorového paliva 

je třeba zajistit podstatně vyšší čistotu plynu, než při použití LPG jako topného plynu pro 

průmysl nebo domácnosti. Technologie výroby musí zajistit, aby bylo co nejmenší množství 
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těžko odpařitelných složek jako jsou vyšší uhlovodíky, sirné sloučeniny a elementární síry. 

LPG je možno použít jak ve vznětových motorech, tak i v zážehových. Plynové vznětové 

motory jsou nejčastěji realizovány jako dvoupalivové motory, kde hlavním palivem je LPG a 

pomocným nafta. Jejich použití je dnes minimální, kvůli ekologickému hledisku. 

Nejrozšířenější jsou dnes přestavby zážehových motorů, kde se původně benzinový motor 

přestaví jako dvoupalivový s přepínáním mezi benzinem a LPG a nebo složitější přestavbou 

lze vznětové motory přestavět na plynové jednopalivové zážehové motory, toto řešení se 

používá např. u přestavby nákladních vozidel a autobusů na alternativní LPG pohon. 

Přestavby zážehových motorů se realizují ve 4 technických řešeních a to: 

a) Mechanicky řízený systém s podtlakovou regulací a centrálním směšovačem 

b) Elektronicky řízený systém s podtlakovou regulací a centrálním směšovačem 

c) Systém s elektronicky řízeným vícebodovým kontinuálním vstřikováním plynu 

d) Systém s elektronicky řízeným vícebodovým sekvenčním vstřikováním plynu 

 

1- Reduktor 

2- Čidlo teploty chladicí kapaliny 

3- filtr LPG 

4- vstřikovací lišta 

5- vstřikovací trysky 

6- řídící jednotka LPG 

7- snímač tlaku v sání vozidla 

8- přepínač BA/LPG 

9- plnící hrdlo 

10- multiventil 

11- nádrž 

 

 

Výhody použití LPG jako paliva mohou být ve zvýšení kilometrového dojezdu, díky 

přidané nádrži na LPG, řidič si může přepínačem zvolit, na jaké palivo pojede, tankovat může 

jak benzin, tak LPG dle potřeby, cena LPG je nižší než cena ropných paliv, snížení některých 

plynů ve výfukových plynech, měkký a tichý chod motoru díky vyššímu oktanovému číslu 

Obrázek 6 Schéma plynové zástavby s vícebodovým sekvenčním 

vstřikováním LPG [5] 
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než má benzin, minimální tvoření karbonových usazenin v motoru a tím prodloužení mazací 

schopnosti oleje a bohatá síť čerpacích stanic. 

Nevýhody jsou nemožnost parkovat v podzemních garážích, zmenšení zavazadlového 

prostoru nainstalovanou plynovou nádrží, zvýšení spotřeby paliva o cca 10%, snížení výkonu 

motoru o cca 5-10%, počáteční investice ve formě ceny přestavby v rozmezí 10-40 tis. Kč a 

každoroční revize plynového systému. 

2.1.3. Bioplyn 

Bioplynem obecně nazýváme plynnou směs metanu a oxidu uhličitého, která v malém 

množství obsahuje ještě další složky organického či anorganického původu. Surovinami pro 

výrobu takového plynu mohou být zbytková biomasa, zbytky rostlin, zbytky živočišné výroby 

a kaly z čistíren odpadních vod. 

Výroba bioplynu lze rozdělit na tzv. mokrou, kde se bioplyn vyrábí fermentací zbytkové 

biomasy za přítomnosti vody v bioreaktorech např. ve vyhnívacích nádržích čistíren 

odpadních vod a na tzv. suchou, kde se bioplyn produkuje ve skládkách tuhých odpadů. 

a) Mokrá výroba - anaerobní fermentace v reaktoru 

Surovina pro tento způsob výroby musí obsahovat množství 60% a více biologicky 

rozložitelných látek a vodu. Při fermentaci v bioreaktoru je třeba zajistit podmínky pro 

rozklad organických látek na bioplyn a to anaerobní prostředí, složení substrátu a jeho pH 

(6,5-7,5), fermentační teplotu, míchání a živiny. Složení vyprodukovaného bioplynu závisí na 

složení vstupní suroviny. Pevné zbytky z výroby jsou zbaveny pachových látek a je možno je 

dále použít jako hnojivo. 
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1 - homogenizace odpadů 

 2 – pasterizace 

3 - fermentační reaktor 

4 – separace vlákniny 

5 - zpracování vlákniny 

6 - výroba kompostu 

7 - oddělení suspenze 

filtrací, 

8 - reverzní osmóza 

 9 - separace amoniaku 

10 - reverzní osmóza 

11 – zásobník hnojivého 

koncentrátu 

12 – biofiltr 

13 - čistění bioplynu 

 

 

 

b) Suchá výroba – výroba bioplynu ve skládce odpadů 

Ve skládkách odpadů, které obsahují biologicky rozložitelné složky může bioplyn vznikat 

samovolně. Plyn, který lze z takovéto skládky získat bez ohledu na jeho procentuální 

množství jednotlivých složek se označuje jako skládkový plyn. Složení takového plynu závisí 

na složení odpadů, vlhkosti, hloubce uložení a na dalších procesech vedoucích k jeho vzniku. 

Rozklad může být povrchový označován jako aerobní nebo hloubkový bez přístupu vzduchu 

neboli anaerobní. Značně prodražujícím faktorem tohoto zpracování může být použití 

netříděného odpadu, který obsahuje biologicky nerozložitelné složky jako sklo, plasty, 

kamení, písek či kovy. Tyto složky musí být odstraněny použitím různých třídičů, což vede ke 

zvýšení výrobních nákladů. 

Použití bioplynu jako paliva pro spalovací motory vozidel je podmíněno odstraněním 

nežádoucích složek a příměsí v bioplynu jako jsou voda, oxid uhličitý, sulfan, kyslík, dusík, 

organokřemičité sloučeniny, vyšší uhlovodíky a halogenované uhlovodíky. 

 

 

Obrázek 7 Základní schéma výroby bioplynu v anaerobním fermentoru [3] 
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Tabulka 3 Vybrané fyzikálně-chemické vlastnosti bioplynu [3] 

Parametr Rozměr 

Druh bioplynu 

Skládkový plyn 

(Dolní Chabry) 
Bioplyn z ČOV 

Bioplyn 
(60% CH4, 38% CO2, 

2% ost.) 

Hustota (kg/m
3
) 1,18 1,12 1,21 

Hutnost (vzduch=1)  0,913 0,866  

Spalné teplo (MJ/m
3
) 24,7 26,6  

Výhřevnost (MJ/m
3
) 22,2 23,9 21,5 

Max. rychlost hoření (m/s)   0,25 

Rosný bod (°C)   60-160 

Teor. spotřeba pro spal. 

kyslík 

vzduch 

(m
3
/m

3
)  

1,24 

5,90 

 

1,32 

6,27 

 

 

5,71 

Mezi výhody bych zařadil značnou ekologičnost provozu, tišší chod motoru, možnost 

zakoupení nového vozidla již s motorem na bioplyn, který může jezdit i na CNG, případně 

možnost přestavby stávajícího zážehového nebo vznětového motoru. 

Nevýhodou může být pořizovací cena takovéhoto nového vozidla, která je o cca 10% 

vyšší než cena stejného vozidla na konvenční palivo a v případě přestavby zmenšení 

zavazadlového prostoru nainstalovanou nádrží na bioplyn. 

2.1.4. Bionafta 

Bionaftou označujeme metylestery mastných kyselin – FAME nebo také metylester 

řepkového oleje - MEŘO. Výroba bionafty patři k zaběhnutým technologiím a nepředpokládá 

se, že dojde k výrazné změně výroby. Surovinou pro výrobu může být rostlinný olej (sója, 

řepka olejná, slunečnice), živočišný tuk (hovězí lůj, drůbeží a vepřové sádlo, rybí tuk) a 

použité fritovací oleje a tuky. Čistý rostlinný olej se získá stejnou technologií jako 

v potravinářském průmyslu a to extrakcí, lisováním za studena nebo kombinací těchto 

způsobů. Následuje destilace, kdy se oddělí rozpouštědlo, které se dále recykluje, vzniklý 

odpadní produkt s vysokým obsahem proteinů, filtrační koláč, lze využít jako krmivo. 

Problémem použití čistého oleje ve vznětových motorech je jeho vysoká viskozita, špatná 

termická a hydrolytická stabilita a cetanové číslo 33-43. Řešením je jeho převedení 

chemickou cestou do bionafty. Nejdříve se v metanolu rozpustí katalyzátor hydroxid draselný 

nebo sodný, vzniklá směs je společně s rostlinným olejem dávkována do uzavřeného reaktoru 

na transesterifikaci, následuje oddělení glycerolu od metylesterů a oddestilování metanolu. 



20 

 

 

Obrázek 8 Blokové schéma výroby bionafty transesterifikací rostlinných olejů [3] 

Bionafta je vhodným palivem pro vznětové motory. Její fyzikálně-chemické vlastnosti 

jsou velmi podobné motorové naftě. 

Tabulka 4 Porovnání některých vlastností MEŘO a klasické motorové nafty [3] 

Vlastnosti paliva Bionafta (FAME) Motorová nafta 

Rel. molekulová hmotnost (g/mol) ~300 170–200 

Cetanové číslo ~54 51 

Hustota při 15°C (g/cm3) 0,88 0,84 

Výhřevnost (MJ/kg) 37,3 42,7 

Výhřevnost (MJ/l) 32,0 35,7 

Stechiometrický poměr vzduch/palivo (hm.) 12,3 14,53 

Obsah kyslíku (% hm.) 9-11 <0,6 

Kinematická viskozita při 20°C (mm2/s) 7,4 4,0 

Bod vzplanutí (°C) 91-135 77 

Bionafta má vyšší bod vzplanutí, který je výhodný k bezpečnější manipulaci s palivem, 

avšak pro vznícení ve válci potřebuje vyšší teplotu než motorová nafta. Má dobré mazací 



21 

 

vlastnosti a je biologicky odbouratelná, ale zároveň díky své nestabilnosti obtížněji 

skladovatelná. 

Používat bionaftu jako palivo pro vznětové motory lze třemi způsoby: 

 Čistá bionafta v kvalitě odpovídající ČSN EN 14214 

 Směsné palivo obsahující 30% objemu FAME a směs uhlovodíkové frakce kvalitě 

odpovídající ČSN 65 6508 

 Přídavek 5% objemu do motorové nafty odpovídající ČSN EN 590 

Chemická odlišnost bionafty od motorové nafty způsobuje v neupravených vznětových 

motorech řadu problémů. Některé z nich: 

 Malá snášenlivost s těsnícími materiály 

 Větší tvorba usazenin v motoru 

 Zanášení vstřikovacích trysek a následné zvýšení spotřeby, snížení výkonu motoru, 

zhoršení emisí 

 Snížení viskozity oleje, tvorba kalů v oleji, nutnost zkrácení intervalu výměny oleje na 

polovinu 

Z uvedených problémů se došlo k závěru, že motorová vozidla mohou používat čistou 

bionaftu jako palivo v případě, pokud je vznětový motor výrobcem na toto palivo upraven a 

výrobce podmínky tohoto používání uvádí v servisní knize. I v případě směsné nafty o 

objemu 30% bionafty a uhlovodíkové frakce musí být používání tohoto paliva schváleno 

výrobcem. V případě směsi 5% objemu bionafty a motorové nafty není třeba žádné označení a 

toto palivo je považováno za motorovou naftu. 

2.1.5. Zemní plyn 

Zemní plyn je směs plynných uhlovodíků s proměnnou příměsí neuhlovodíkových plynů. 

Má vysoký obsah metanu CH4, je hořlavý, výbušný, bez chuti a zápachu, nejedovatý a lehčí 

než vzduch. Těží se nejčastěji z pórovitých hornin v nalezištích ohraničených vodou a 

neprostupnými vrstvami. Využívat lze ve zkapalněné formě jako LNG (Liquefied Natural 

Gas) nebo ve formě stlačené jako CNG (Compressed Natural Gas). Existují dva typy zemního 

plynu a to: 
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 Zemní plyn H (High – vysoký energetický obsah) je využíván ve většině 

evropských zemí i v ČR, obsahuje více než 90% objemu metanu a méně než 5% 

obejmu nehořlavých složek, jeho spalné teplo se pohybuje v rozmezí 40 až 46 

MJ.m
-3

 (při 0°C a 101 325 Pa) 

 Zemní plyn L (Low – nízký energetický obsah) kde podíl nehořlavých složek je 

obvykle vyšší než 10% objemu, spalné teplo se pohybuje v rozmezí 33 až 38 

MJ.m
-3

 (při 0°C a 101 325 Pa) 

Tabulka 5 Vybrané fyzikálně-chemické vlastnosti zemního plynu distribuovaného v ČR [3] 

Parametr Rozměr Hodnota 

   

CH4 % 97,99 

Vyšší uhlovodíky % 1,07 

CO2 % 0,11 

N2 % 0,83 

Celková síra Mg/m
3
 0,20 

Výhřevnost MJ/m
3
 34,091 

Spalné teplo MJ/m
3
 

kWh/m
3
 

37,852 

10,514 

Spalovací rychlost cm/s 34 

Meze výbušnosti % 4,4-15 

Bod vzplanutí °C 152 

Bod hoření °C 650 

Teplota vznícení °C 537-580 

Bod tuhnutí °C Pod -182 

Teplota varu °C -162 

Oktanové číslo - 130 

Zemní plyn jako motorové palivo může být použit v běžných zážehových i vznětových 

motorech. Uskladňován ve vozidlech může být v zásobnících uzpůsobených buď na stlačený 

zemní plyn, anebo na zkapalněný. Kromě těchto zásobníků je nutný i vstřikovací systém 

plynu. Na zemní plyn lze přestavovat běžná vozidla, ale existují už i s pohonem na zemní 

plyn od výroby. 

CNG 

Jedná se o zemní plyn stlačený na 20 až 30MPa. Plnění probíhá u dvou typů CNG stanic: 

 Stanice pro rychlé plnění – plyn je skladován v tlakových zásobnících, které jsou 

vzájemně propojeny. Plnění probíhá přepouštěním stlačeného plynu ze zásobníků 
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přes výdejní stojan do tlakové nádoby umístěné ve vozidle. Hadice výdejního 

stojanu je opatřena plnícím konektorem, který se pomocí rychloupínacího zařízení 

připojí na plnící ventil vozidla. Doba plnění je přibližně stejná jako doba tankování 

kapalných pohonných hmot. 

 

Obrázek 9 Schéma rychloplnící stanice [6] 

 Stanice pro pomalé plnění – tato stanice nemá k dispozici tlakové láhve, plnění 

probíhá pomocí malého kompresoru přímo z plynovodu. Doba plnění se pohybuje 

okolo 5-8 hodin. Tyto stanice jsou vhodné pro malé firmy případně rodinné 

domky. 

 

Obrázek 10 Schéma pomaluplnící stanice [6] 
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Dále existují LCNG stanice. Zde je dovezený zemní plyn ve formě LNG stlačován 

vysokotlakým čerpadlem na požadovaný tlak, prochází přes odpařovač, kde se zplynuje. 

Zemní plyn ve formě CNG je následně uskladněn v tlakových zásobnících CNG a pomocí 

výdejního stojanu je distribuován do vozidel. Výhody těchto stanic je nezávislost na 

plynovodech, nižší cena a energetické požadavky oproti CNG stanicím. 

 

Obrázek 11 Schéma  LCNG stanice [7] 

1. Odstředivé čerpadlo LNG 

2. LNG kryogenní nádrž 

3. Vysokotlaké pístové čerpadlo 

4. Okolní odpařovač 

5. Tlakové potrubí CNG 

6. Výdejní stojan CNG 

Vozidla používající k pohonu palivo CNG musí mít k tomu uzpůsobenou palivovou 

nádrž. Jedná se o plynovou tlakovou nádobu. Osobní vozy mají tuto nádrž většinou 

v zavazadlovém prostoru. Autobusy ji mají také v zavazadlovém prostoru, nízkopodlažní ji 

mohou mít na střeše. Pomocí vysokotlakého potrubí se vede CNG z nádrže do vysokotlakého 

regulátoru. Zde dochází k redukci tlaku plynu. Následně vede CNG do směšovače plynu, kde 

se upravuje množství plynu se vzduchem na základě signálů z řídící jednotky pomocí 

krokového motorku. Směšovač plní stejnou funkci jako karburátor nebo vstřikování. 

Elektronika je tvořena řídící jednotkou a emulátorem (přerušovačem vstřiku), který přerušuje 

vstřikování benzinu a řídí dávkování plynu. V případě dvoupalivových vozidel je v kabině 

vozu přepínač plyn-benzin a také ukazatel množství plynu v nádrži. 
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Obrázek 12 Škoda Citigo v provedení CNG [8] 

LNG 

Surový zemní plyn se po zbavení nečistot a příměsí zkapalňuje. K této operaci slouží 

zkapalňovací kolona, která je složena ze soustavy výměníků. Plyn se po několika chladících 

cyklech stále více ochlazuje, až dojde k jeho úplnému zkapalnění. Zkapalněný zemní plyn je 

téměř čistý metan, zchlazen na -160 °C, bezbarvý a bez zápachu, netoxický a nekorozivní. 

Zaujímá cca 600 x menší objem než v plynné formě. Jeho hmotnost je oproti vodě poloviční a 

hustota 0,4-0,42 kg/m
3
. Kilogram LNG má výhřevnost 54,8 MJ a litr LNG má výhřevnost 

22,2 MJ. Po zkapalnění se LNG uchovává ve velkých kryogenických zásobnících. Při velkých 

vzdálenostech se LNG přepravuje po moři pomocí tankerů. Ty jsou uzpůsobeny přepravovat 

LNG za jeho teploty zchlazení -160 °C a za tlaku mírně vyšším než atmosférický. Pohon 

tankerů je zajištěn z odparů z LNG nádrží. 

 

Obrázek 13 LNG tanker [9] 
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Z tankeru se LNG přečerpává do přijímacích terminálů, kde se LNG převádí z kapalné 

fáze opět do plynné, aby mohl být rozváděn běžnými plynovody. Na místě je možno 

skladovat LNG v satelitních stanicích v izolovaném zásobníku. K dopravě ke koncovým 

uživatelům slouží plynofikovaná síť nebo doprava pomocí silničních nebo železničních 

cisteren. 

 

 

 

 

 

 

 

 Plnění vozidel zkapalněným zemním plynem probíhá u LNG stanic. Tyto stanice 

mohou být stabilní, mobilní nebo přemístitelné. Stabilní plnící stanice LNG bývají 

jednoduché konstrukce a obsahují tyto základní komponenty: LNG zásobník, odstředivé 

ponorné jednostupňové čerpadlo, odpařovač, řídící a bezpečnostní systém a výdejní stojan s 

průtokoměrem. Do stanice se LNG dopravuje pomocí silničních cisteren. Předností je tedy 

nezávislost dodávky zemního plynu potrubím a možnost umístění stanice mimo dosah 

potrubní sítě. Z cisterny je LNG přečerpáván do zásobníku stanice. 

 Vozidla používající LNG jako palivo musí být speciálně upravena. Nádrž je 

dvouplášťová nádoba z nerezové oceli, kde každý plášť je o minimální tloušťce 3 mm. Mezi 

plášti je navinutá hliníková fólie prokládaná sklo-vláknitým papírem a odčerpán vzduch. 

Nádrž obsahuje armatury, které slouží k plnění, regulaci tlaku, odběru LNG do výměníku 

tepla, měření hladiny a tlaku. Nádrže jsou navrženy na tlak 1,6 MPa, skutečný tlak se 

pohybuje od 0,3 do 1 MPa podle potřeby vstřikovacího zařízení. Od CNG vozidel se liší 

pouze LNG nádrží a odpařovačem, jinak je technologie podobná. 

 

Obrázek 15 LNG autocisterna [11] Obrázek 14 LNG terminál [10] 
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Výhody a nevýhody LNG oproti CNG: 

Výhody LNG: 

 Větší hustota v kapalném stavu oproti stlačenému zemnímu plynu, což znamená 

zvýšení dojezdu vozidla 

 Menší objem a hmotnost ( objem LNG je cca 2,5x menší než objem CNG) 

 Vysoká čistota paliva (téměř 100% metan) 

 Doba plnění stejná s běžnými palivy a oproti CNG kratší 

Nevýhody LNG: 

 Potřeba uchovávat plyn za velmi nízkých teplot 

 Při delší odstávce vozidla samovolný odpar z nádrže 

 Konstrukčně a ekonomicky náročnější technologie oproti CNG 

 Jiný způsob plnění vozidel – vznik nových rizik při tankování 

 Doprava LNG zatěžuje silniční dopravu a rostou provozní náklady 

2.1.6. Vodík 

Vodík je často označován jako palivo budoucnosti. Pro jeho uplatnění v dopravě je třeba 

mít dostatečný a levný zdroj vodíku a také vybudovanou síť pro jeho distribuci. Použití pro 

pohon motorových vozidel může být realizováno dvěma způsoby: 

 Samotný vodík jako palivo ve spalovacích zážehových motorech nebo v kombinaci 

s dalším palivem 

 Vodík jako surovina pro elektrochemickou oxidaci v palivových článcích 

generujících elektrickou energii použitou pro pohon motorového vozidla 

Vodík je nejekologičtějším palivem. Při jeho spalování je vzniklým vedlejším produktem 

pouze voda. Tato skutečnost při použití vodíku jako paliva ve spalovacích zážehových 

motorech je velmi výhodná. Výhodnější je jeho použití v palivových článcích. Při generování 

elektrické energie mají palivové články mnohem větší účinnost než motory s vnitřním 

spalováním.  
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Vodík je nejvíce zastoupeným prvkem na zemi. Jeho zastoupení použitelné k výrobě je ve 

vodě, fosilních palivech a biomase. Z vody se vodík vyrábí elektrolýzou. Z fosilních paliv se 

vodík získává parním reformováním a parciální oxidací zemního plynu, ropných zbytků nebo 

zplyňováním uhlí. Ekonomicky nejvýhodnější výroba je z parního reformování zemního 

plynu. Produktem parního reformování je syntézní plyn. Hlavní složky tohoto plynu jsou 

vodík a CO. Následným čištěním získáme čistý vodík. 

 

 

Obrázek 16 Schéma parního reformování zemního plynu s adsorpčním čištěním vyrobeného syntézního plynu [3] 

 

Ze všech plynů je vodík nejlehčí a má největší obsah energie na jednotku hmotnosti. Další 

jeho fyzikálně-chemické vlastnosti jsou uvedeny v následující tabulce. 
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Tabulka 6 Vybrané fyzikálně-chemické vlastnosti a bezpečnostní charakteristiky vodíku [3] 

Parametr Hodnota 

Chemické označení H2 

Bod varu (°C) -252,8 

Bod tání (°C) -259,2 

Kritická teplota (°C) -239,9 

Kritický tlak (MPa) 1,29 

Spalné teplo (kapalná fáze, (MJ·kg
-1

) 

Spalné teplo (plynná fáze, MJ·m
-3

) 

141,86 

12,75 

Výhřevnost (kapalná fáze, MJ·kg
-1

) 

Výhřevnost (plynná fáze, MJ·m
-3

) 

120,05 

10,79 

Dolní mez výbušnosti se vzduchem (% obj.) 

Horní mez výbušnosti se vzduchem (% obj.) 

4 

75 

Dolní mez výbušnosti s kyslíkem (% obj.) 

Horní mez výbušnosti s kyslíkem (% obj.) 

4 

95 

Teplota samovznícení (°C) 585 

Maximální rychlost hoření se vzduchem (m·s
-1

) 3,46 

Vodík použitý v pístových zážehových spalovacích motorech vyžaduje úpravu systému 

směšování paliva se vzduchem a časování zážehu. V porovnání s jinými motorovými palivy 

se vodík odlišuje: 

 Malou hustotou a malým obsahem energie v objemové jednotce – obtížné 

uskladnění plynného vodíku ve vozidle 

 Velmi nízkou teplotou potřebnou pro zkapalnění – obtížné uskladnění kapalného 

vodíku ve vozidle 

 Široké rozmezí zápalnosti vodíku se vzduchem a tím možné spalování i velmi 

chudých směsí 

 Vysoká rychlost hoření a nízká antidetonační odolnost směsi vyžadující nízký 

kompresní poměr 

Tvorba palivové směsi může být následujícími variantami: 

 plynný vodík se přivádí do sání motoru pomocí směšovače 

 stlačený plynný vodík se vefukuje do sání motoru elektricky ovládanými ventily 

 stlačený plynný vodík se vefukuje do válců motoru elektricky ovládanými ventily 

 zkapalněný vodík se vstřikuje do válců motoru elektricky ovládanými ventily 
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U vozidel, kde je vodík surovinou pro elektrochemickou oxidaci v palivových článcích 

generujících elektrickou energii použitou pro pohon motorového vozidla jsou hlavními částmi 

vozidla elektromotor, svazek palivových článků a zásobník vodíku. 

 

Obrázek 17 Vozidlo na vodík, Honda nové generace FCX [12] 

Elektromotor nahrazuje běžný spalovací motor. Přeměňuje elektrickou energii získanou 

z palivových článků na otáčivý pohyb, který je pomocí převodů přenášen na kola vozidla. 

Palivové články jsou elektrochemická zařízení s funkcí kontinuálního konvertování 

chemické energie přiváděného plynného vodíku a kyslíku na elektrickou energii. Probíhající 

děje jsou v podstatě obrácené k dějům, které probíhají při elektrolýze vody. Kyslík se přivádí 

na povrch jedné elektrody, vodík na povrch druhé elektrody, elektrody jsou odděleny 

elektrolytem a spojeny přes odpor. Za vhodných podmínek vzniká elektrický obvod, který 

pracuje jako generátor elektrického proudu. 

 

Obrázek 18 Podvozek s palivovými články, zásobníky stlačeného vodíku a elektromotorem Hondy FCX [13] 

Zásobník vodíku je použit ve vozidle jak se zážehovým motorem, tak s elektromotorem a 

palivovými články. Je řešen v podobě tlakových zásobníků vodíků, kde pláště zásobníků jsou 

vyrobeny z kompozitních materiálů, které vynikají nižší hmotností a snesou potřebný tlak, 

nebo v podobě kryogenního zásobníku vodíku, který je konstruován pro uchování kapalného 
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vodíku, může být také v podobě chemického zásobníku, kde je vodík uložen ve vhodné 

chemické sloučenině, ze které se snadno uvolňuje, anebo v podobě absorpčního zásobníku, 

kde různé formy uhlíku s velkým povrchem absorbují vodík. Absorpční zásobník je prozatím 

ve stadiu výzkumu. 

2.2. Porovnání chemicko-fyzikálních vlastností alternativních a 

konvenčních paliv 

Chemicko-fyzikální vlastnosti jednotlivých paliv jsem uvedl v předešlých kapitolách. 

Celkový přehled nejdůležitějších motorářských vlastností paliv je uveden v následující 

tabulce. Pro představu jsou v tabulce uvedeny i hodnoty konvenčních paliv. 

Tabulka 7 Chemicko-fyzikálních vlastností alternativních a konvenčních paliv [autor] 

 Výhřevnost Spalné teplo 

[MJ/m
3
] 

OČVM Cetanové 

číslo [MJ/kg] [MJ/m
3
] 

Benzin 41,3 30976 33580 95 8 

Motorová nafta 42,7 35868 38100 - 51 

Metanol 18,73 15540 18120 105 11 

Etanol 26,88 21420 23550 106 5 

LPG (P:B=60:40) 46,1 105 114,7 100 - 

Bioplyn 17,9 21,5 26,6 105 - 

Bionafta 37,3 32000 - - 54 

Zemní plyn 49,12 33,48 37,852 130 - 

Vodík 120 10,79 12,75 - - 

 Z pohledu motorářských vlastností je pro nás nejdůležitější výhřevnost. Pro větší 

představu je v tabulce uvedena výhřevnost paliv vztažená jak na m
3
, tak na kilogram paliva. 

Z alternativních paliv vztažených na jednotku hmotnosti mají nejvyšší výhřevnost plynná 

paliva v čele s vodíkem, zemním plynem a LPG. Nejvyšší výhřevnost alternativních paliv 

vztažených na jednotku objemu má bionafta a za ní alkoholy v podobě etanolu a metanolu. 

Rozdíl výhřevností dle jednotek je způsoben hustotou paliv. Plynná paliva mají nízkou 

hustotu a k dosažení většího energetického obsahu je nutné jejich stlačení nebo zkapalnění. 

Např. LPG má nižší objemovou výhřevnost než benzin, hmotnostní výhřevnost je naopak 

větší než u benzinu právě důsledkem jeho zkapalnění. 
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3. Realizace přestavby a měření parametrů vozidla 

V této kapitole se zabývám popisem palivové soustavy vybraného vozidla k úpravě, 

popisem přídavného zařízení, jeho funkce a popisem úkonů prováděných před montáží, 

během montáže a po montáži. V závěru nastiňuji postup měření emisí výfukových plynů a 

naměřené hodnoty uvádím do přehledné tabulky, abych mohl naměřené hodnoty následně 

vyhodnotit. 

3.1. E85 

Zkratka E85 označuje směs 85% etanolu a 15% klasického benzinu. Výroba, vlastnosti, 

výhody či nevýhody etanolu jsou uvedeny v kapitole alternativních paliv a je bezpředmětné je 

zde znovu vypisovat. Podotknu pouze, že etanol lze použít v zážehových motorech i bez 

uvedené úpravy a to v doporučeném maximálním mísícím poměru 50% etanolu a 50% 

benzinu. Takováto směs by neměla mít vliv na provoz neupraveného vozidla. 

3.2. Popis běžné palivové soustavy 

Úprava na E85, kterou se zabývám je pro zážehové motory s nepřímým vstřikováním 

paliva. Popis běžné palivové soustavy proto budu věnovat tomuto typu. Vstřikování paliva má 

výhodu nižší spotřeby paliva a vyššího výkonu motoru. Sběr provozních dat motoru jako 

otáček, zatížení, teploty, polohy škrtící klapky nám umožní přizpůsobit se různým provozním 

stavům motoru. Je tedy zaručeno, že bude odměřeno jen takové množství paliva, kolik motor 

v konkrétních provozních podmínkách potřebuje. Vstřikovací systémy umožňují např. i 

optimální tvarování sacích kanálů a v důsledku zlepšeného plnění válců je dosaženo vyššího 

točivého momentu. Výsledkem je pak vyšší měrný výkon a zlepšený průběh točivého 

momentu. Nepřímý vstřik paliva můžeme rozdělit na jednobodový nebo vícebodový. 

3.2.1. Jednobodové vstřikování paliva 

Palivo je centrálně vstřikováno před škrtící klapku. Elektrická regulace zajišťuje přesné 

dávkování potřebného množství paliva bez časových ztrát v kterémkoliv režimu motoru. Stav 

motoru je neustále vyhodnocován. Jedná se o údaje o otáčkách motoru, poloze škrtící klapky, 

teplotě motoru, teplotě nasávaného vzduchu apod. Na základě těchto údajů určuje řídící 

jednotka množství paliva úpravou délky vstřiku. Palivo dále proudí sacím potrubím. 
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Nevýhodou tohoto způsobu je doprava směsi sacím potrubím. Část paliva zůstává na stěnách 

a vznikají ztráty. 

 

Obrázek 19 Nepřímé jednobodové vstřikování paliva [14] 

3.2.2. Vícebodové vstřikování paliva 

Vstřikování zde probíhá před sací ventil u každého válce.  Směs se promísí až před sacím 

ventilem a sacím potrubím proudí pouze vzduch. Nedochází tedy k ulpívání směsi na stěnách 

a délka potrubí může být delší k využití tlakových pulzací.  

 

Obrázek 20 Nepřímé vícebodové vstřikování paliva [14] 

Konstrukce vstřikování se může lišit a lze rozdělit na: 
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 Kontinuální (mechanické) – vstřikovací ventil vstřikuje palivo neustále s různým 

průtokem 

 Pulzní (přerušovaně elektronické) – ventil je střídavě otevírán a zavírán s různým 

poměrem otevření a zavření. Vstřikování může být realizováno simultánně, kdy se 

všechny ventily otevírají a zavírají současně, anebo skupinově, kdy se střídají 

v otevírání a zavírání skupiny ventilů. 

 Sekvenční – každý ventil je elektronicky ovládaný a vstřikování probíhá zvlášť pro 

každý válec těsně před otevřením sacího ventilu. 

3.3. Vozidlo vybrané k úpravě 

Automobil použitý k této úpravě je malý vůz vhodný především k městskému a 

meziměstskému provozu. Jedná se o Nissan Micra 1.0. Některé vybrané parametry tohoto 

vozidla jsou: 

Tabulka 8 Vybrané parametry vozu Nissan Micra [autor] 

Zdvihový objem [cm
3
] 998 

Maximální výkon [kW]/ [min
-1

] 48/5 600 

Provozní hmotnost [kg] 1 015 – 1 085 

Spotřeba paliva [l.100 km
-1

] 7.1/5.1/5.8 

 

 

Obrázek 21 Vozidlo použité k úpravě Nissan Micra [15] 
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3.4. Palivová soustava Nissanu Micra 

Automobil Nissan Micra je vybaven vícebodovým nepřímým vstřikováním paliva. Systém 

řízení vstřikování tohoto vozidla je MPI Hitachi (Multi Point Injection). Jedná se o systém 

s vícebodovým vstřikováním paliva pracující společně s elektronickým zapalováním a řízen 

jednou řídící jednotkou. Chod a stav motoru je zjišťován pomocí snímačů jak pro zapalování, 

tak pro vstřikování, ze kterých jsou přenášeny informace řídící jednotce. O složení směsi 

z hlediska exhalací se stará lambda-sonda, která informuje řídící jednotku o stavu výfukových 

plynů. Každý válec motoru je vybaven vstřikovacím ventilem, který vstřikuje palivo 

v blízkosti sacích ventilů. Za dvě otáčky klikového hřídele dostane každý vstřikovací ventil 

jeden impuls vstřiku. Dobou vstřiku je určeno množství paliva, které je vstřikováno do válce. 

Doba vstřiku je určována řídící jednotkou na základě počtu otáček motoru a zatížení motoru. 

Jmenovitý tlak v systému je 0,3 Mpa. 

Funkční princip spočívá v tom, že řídící jednotka, která řídí zapalování a dobu vstřiku 

zpracovává informace zjištěné snímači. Tyto informace jsou: 

 Množství nasávaného vzduchu 

 Teplota nasávaného vzduchu 

 Teplota motoru 

 Počet otáček motoru 

 Poloha každého páru válců vzhledem k horní úvrati 1. válce 

 Poloha a rychlost změny polohy škrtící klapky 

 Rychlost automobilu 

 Napětí baterie 

 Množství kyslíku ve výfukových plynech 

 Případné zapnutí klimatizačního zařízení 
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Obrázek 22 Schéma elektronického vstřikování paliva a zapalování MPI Hitachi [16]

1. Plnící zátka nádrže s bezpečnostním 

ventilem 

2. Palivová nádrž 

3. Palivové čerpadlo 

4. Zpětný ventil 

5. Palivový filtr 

6. Baterie 

7. Spínač zapalování 

8. Dálkové spínače (relé) zařízení 

9. Kompresor klimatizačního zařízení 

10. Setrvačný bezpečnostní pás 

11. Snímač rychlosti 

12. Diagnostická zásuvka 

13. Tachometr 

14. Signálka nouzového stavu 

15. Měřič množství vzduchu 

16. Regulátor volnoběhu motoru 

17. Snímač úhlové polohy škrtící klapky 

18. Sběrné palivové potrubí 

19. Vstřikovací ventily 

20. Regulátor tlaku paliva a výtlačné a vratné 

palivové potrubí 

21. Výkonový modul zapalování 

22. Cívka vysokého napětí 

23. Snímač fáze motoru 

24. Ventilátor chladiče 

25. Snímač otáček 

26. Snímač klepání 

27. Snímač teploty motoru 

28. Elektroventil zamezující úniku 

benzinových par 

29. Filtr s aktivním uhlím 

30. Zabezpečovací jednotka proti krádeži 

(imobilizér) 

31. Lambda-sonda 

32. Katalytický výfuk 

33. Elektronická řídící jednotka 

34. Víceúčelový ventil 

35. Odlučovač palivových par 

36. Plovákový ventil 

 

Palivový obvod se tedy v podstatě skládá z: 

 Palivové nádrže 

 Palivového čerpadla 

 Palivového filtru 

 Zpětného ventilu 

 Sběrného palivového potrubí 
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 Vstřikovacích ventilů 

 Regulátoru tlaku paliva  

 Přívodního a vratného palivového potrubí 

 Setrvačného bezpečnostního spínače 

 Systému zamezujícího vypařování paliva 

Palivová nádrž 

Slouží k uchování paliva ve vozidle a jeho distribuci k dalším komponentům palivové 

soustavy. Je vyrobena ze syntetického materiálu, v nádrži je umístěno palivové čerpadlo, 

systém měření úrovně benzinu, případně zařízení zamezující vypařování paliva. 

Palivové čerpadlo 

Slouží k dopravě paliva z nádrže do dalších částí palivového okruhu. Je umístěno 

v benzinové nádrži a vybaveno síťkovým filtrem. Napájeno je napětím 12 V a pracuje 

s tlakem 0,3 Mpa. 

Palivový filtr 

Slouží k zajištění vysoké čistoty paliva, které se přivádí k vstřikovacím ventilům. Čistota 

paliva je důležitá k zajištění těsnosti uzavření ventilů. Palivový filtr je umístěn mezi 

palivovým čerpadlem a sběrným palivovým potrubím.  

Zpětný ventil 

Umožňuje návrat paliva do nádrže a zároveň zabraňuje výtoku paliva v případě poškození 

potrubí. Zpětný ventil je umístěn ve větvi vratného potrubí. 

Sběrné palivové potrubí 

Má za úkol dopravit palivo ke vstřikovacím ventilům. Je umístěno na sacím potrubí a je 

opatřeno otvory pro usazení vstřikovacích ventilů. Tvořeno je soustřednými trubkami, které 

umožňují návrat paliv do nádrže. 
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Obrázek 23 Sběrné palivové potrubí [16] 

1) Sběrné potrubí 

2) Vstřikovací ventily 

3) Regulátor tlaku 

4) Vstup paliva 

5) Návrat paliva 

 

Vstřikovací ventily 

Vstřikovací ventily jsou typu napájení shora (top feed). Jejich princip funkce spočívá 

v elektronické řídící jednotce, která zpracuje informace od snímačů, provede výpočet doby 

trvání vstřiku a vyšle impulz odpovídajícího trvání na vstřikovací ventil. Vyslaný proudový 

impulz projde vinutím cívky a indukuje magnetické pole, které ovládá uzavírací jehlu. Zvedne 

ji ze sedla a tím umožňuje vstřik paliva. Palivo je vstříknuto přes rozprašovač, který je 

umístěn na konci ventilu. 

 

 

1) Vstup paliva 

2) Konektor elektrického napájení 

3) Koncová část vstřikovacího ventilu (rozprašovač) 

 

 

 

 

 

 
Obrázek 24 Vstřikovací ventil [16] 
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Regulátor tlaku paliva 

Jeho úkolem je udržovat tlak paliva ve sběrném sacím potrubí na hodnotě přibližně 0,3 

Mpa. Při překročení této hodnoty přepustí přebytek paliva zpět do nádrže. Je umístěn za 

sběrným potrubím. Funkce je zajištěna membránou a vratnou pružinou. Vysoký tlak paliva 

tlačí na membránu a při překročení stanovené tlaku přemůže vratnou pružinu. Membrána se 

nadzvedne a spolu s ní i ventil a přebytečné palivo se vrátí zpět do nádrže. 

  

1) Vstup paliva 

2) Nátrubek pro propojení 

3) Vratná pružina 

4) Membrána 

5) Vypouštěcí ventil 

6) Návrat paliva 

 

 

 

 

 

Setrvačný bezpečnostní spínač 

Slouží k přerušení přívodu paliva do vstřikovacího systému při nehodě. V okamžiku 

nárazu vozidla z libovolného směru mechanismus rychlého zásahu přeruší spojení čerpadla 

s kostrou. Příslušným tlačítkem může být spínač znovu zapnut. 

Systém zamezující vypařování paliva 

Zabraňuje vypařování paliva do ovzduší a znečištění nespálenými uhlovodíky (HC) je 

tímto způsobem omezeno. Systém se skládá z: 

- Palivové nádrže s uzávěrem nalévacího hrdla s bezpečnostním ventilem 

- Plovákových ventilů 

- Odlučovače palivových par 

- Vícefunkčního ventilu 

- Proplachovacího elektroventilu filtru s aktivním uhlím 

- Filtru s aktivním uhlím 

Obrázek 25 Regulátor tlaku paliva [16] 
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Obrázek 26 Systém zamezující vypařování paliva [16] 

1) Palivová nádrž 

2) Odlučovač benzinových par 

3) Plovákové ventily 

4) Uzávěr nalévacího hrdla 

s bezpečnostním ventilem 

5) Elektronická řídící jednotka 

6) Filtr s aktivním uhlím 

7) Proplachovací elektroventil filtru 

s aktivním uhlím 

8) Víceúčelový plovákový ventil 

9) Sběrné sací potrubí 

10) Dálkový spínač (relé) 

 

3.5. Realizace přestavby vozidla 

Realizace přestavby vozidla na E85 se skládá ze čtyř kroků: 

 Vstupní diagnostika a kontrola výfukových plynů na původní palivo (benzin) 

 Montáž přídavného zařízení dle návodu k montáži 

 Seřízení motoru pomocí seřizovacího programu PT 85 V3 

 Výstupní diagnostika a kontrola výfukových plynů na palivo (E85) 

3.5.1. Vstupní diagnostika a kontrola výfukových plynů na původní 

palivo (benzin) 

Touto vstupní kontrolou se rozumí: 

 Kontrola paměti závad – zde je důležité, aby bylo vozidlo ve velmi dobrém 

technickém stavu po motorové stránce. Při přítomnosti závady by se po montáži 

přídavného zařízení a provozu mohla závada ještě více prohloubit a také zařízení by 

nemuselo pracovat správně 
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 Kontrola výfukových plynů – zde se dozvíme, jakých hodnot dosahují výfukové 

plyny na palivo, na které je vozidlo homologováno 

 Kontrola lambda regulace – zde zjistíme, zda funguje lambda regulace, která je 

důležitá pro řízení poměru paliva a vzduchu a podílí se na snížení koncentrace 

škodlivých látek ve výfukových plynech 

Po provedení těchto tří kroků, nenalezení žádné závady a fungující lambda regulaci 

můžeme přistoupit k samotné montáži přídavného zařízení podle návodu k montáži. 

3.5.2. Montáž přídavného zařízení podle návodu k montáži 

Zařízení použité pro tuto úpravu se nazývá MEXET PT-E85, je výrobkem maďarské 

firmy EURO Noliker Kft. a má homologaci pro provoz na českých pozemních komunikacích. 

Slouží k dodatečné montáži do motorových vozidel používajících zážehový motor. Umožňuje 

trvalý provoz na palivo E85. Zařízením je přídavná řídící jednotka, která modifikuje původní 

parametry běhu motoru tak, aby bylo možné spalování paliva E85. Je primárně určeno pro 4 

válcové motory vybavené vícebodovým vstřikováním paliva regulované lambda sondou. Není 

určena pro motory s přímým vstřikem paliva. Pro více válcové motory je třeba použít zařízení 

s odpovídajícím počtem konektorových redukcí k počtu válců.  

Při montáži se nijak nezasahuje do palivové soustavy ani do mechanických částí motoru. 

Zařízení se napojí na původní konektory elektroinstalace pomocí dodávaných redukcí. 

Použitím těchto redukcí odpadá jakékoliv stříhání, letování či izolování původního vedení. 

Zpětná demontáž je tak snadno proveditelná odpojením přídavných redukcí a zapojením do 

původního stavu. 
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Obrázek 27 Instalované zařízení [17] 

Výrobce dodává 6 typů konektorových redukcí vstřikovačů označených písmeny A, C, D, 

E, F a G,  pro počet vstřikovačů 1 až 8, které se používají u všech značek vozidel se 

zážehovým motorem regulovaným lambda sondou  a diagnostikou OBD.  

 

Obrázek 28 Typy konektorových redukcí vstřikovačů [17] 

 

Komponenty přídavného zařízení 

Celé zařízení je složeno z řídící jednotky, teplotního čidla, konektorových redukcí, 

přívodních vodičů, jistícího členu (tavné pojistky), přepínače BA/E85 a nastavovacího 

software. 
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Obrázek 29 Komponenty zařízení MEXET PT-85 [17] 

Blokové schéma a princip práce 

Zařízení MEXET PT-E85 pracuje v zapojení master-slave. Vlastní řízení motoru 

obstarává původní originální řídící jednotka (master). Zařízení MEXET PT-E85 (slave) 

modifikuje výstupní signály vedoucí k otevírání vstřikovačů k zajištění správného složení 

směsi. K fungování potřebuje zařízení znát teplotu motoru, ta se získává z instalovaného čidla 

a napájení 12 V. Ke správné funkci u různého typu motoru slouží konfigurační soubory 

dodávány softwarově od konkrétního výrobce. Programovatelné rozhraní není zákazníkům 

dáváno k dispozici. Zvolenou koncepci používají i vyspělé LPG/CNG systémy. Je zde totiž 

zachována funkce diagnostiky emisního systému původní elektronikou motoru. 

 

Obrázek 30 Blokové schéma zařízení MEXET PT-E85 [17] 



44 

 

Zařízení MEXET PT-E85 je konstruováno jako dvoustavové. Vozidlo je provozováno 

buď na automobilový benzin nebo na E85. Díky zachované původní řídící jednotce je možné 

jezdit na čistý benzin, případně palivové směsi v rozsahu čistého benzinu až E10. Poloha 

přepínače na zařízení je v poloze vypnuto. Při poloze přepínače zapnuto můžeme jezdit na 

palivovou směs v rozmezí E75 až E85.  

 

Obrázek 31 Vypínač v poloze vypnuto (vlevo), v poloze zapnuto (vpravo) [17] 

3.5.3. Seřízení motoru pomocí seřizovacího programu PT 85 V3 

Program PT 85 V3 slouží k seřízení software přídavné jednotky. Seřízením se upraví 

hodnoty obohacení směsi v různých režimech motoru, což odstraní problémy týkající se startů 

motoru, spotřeby paliva nebo emisí. Seřízení provádí školený technik servisu a koncovému 

uživateli nejsou nijak umožněny. 

 

Obrázek 32 Pracovní prostředí programu PT 85 V3 [17] 
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3.5.4. Výstupní diagnostika a kontrola výfukových plynů na palivo (E85) 

Při výstupní diagnostice opět zkontrolujeme paměť závad, zda nevznikla nová závada a 

funkci lambda regulace. Při kontrole výfukových plynů musíme splňovat minimálně stejné 

hodnoty jako na benzin a nejlépe lepší. Vozidlo je totiž z výroby homologováno na určité 

přípustné emise výfukových plynů a po překročení těchto hodnot je vozidlo nezpůsobilé 

k provozu.  

3.6. Vlastní měření 

Vlastní měření se skládalo z naměření emisí výfukových plynů na neupraveném 

automobilu na původní palivo – benzin, při různých teplotách motoru, následné provedení 

úpravy a stejné měření při použití paliva E85. Před měřením na palivo benzin i na palivo E85 

byla provedena diagnostika, která spočívala v čtení paměti závad a kontroly lambda regulace. 

Měření emisí výfukových plynů vozidla na původní palivo se skládalo z naměření hodnot: 

 V okamžiku startu při teplotě motoru 25 °C 

 Při zahřívání motoru při teplotě motoru 40 °C 

 Po dosáhnutí provozní teploty motoru 80 °C 

Tyto podmínky jsem si vybral záměrně, protože jsem chtěl zjistit, jakých hodnot dosahují 

emise výfukových plynů i při nižší teplotě než je provozní teplota motoru. Důvodem bylo mé 

občasné dojíždění do města vzdáleného 5 km od místa mého bydliště, kdy se především 

v zimních měsících motor ani nestihne zahřát na provozní teplotu. Měření emisí výfukových 

plynů vozidla na palivo E85 probíhalo za stejných podmínek jako měření na palivo benzin. 

Každé měření bylo 3 krát opakováno z důvodu získání více hodnot a větší objektivity. Teploty 

motoru při měření jsou uvedeny a srovnávány s přesností ± 3 °C, z důvodu obtížného 

dosažení stejných podmínek pro každé měření. Z naměřených hodnot jsem vybral z hlediska 

emisí důležité plyny a to oxid uhličitý CO2, oxid uhelnatý CO a nespálené nebo částečně 

spálené uhlovodíky HC. 

Oxid uhličitý CO2 je skleníkový plyn, který se podílí na klimatických změnách na Zemi 

v globálním měřítku. Jedná se o bezbarvý plyn bez chuti a zápachu složený z jednoho atomu 

uhlíku a dvou atomů kyslíku. Vzniká procesem zvaným spalování a není jedovatý. 
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Oxid uhelnatý CO je bezbarvý a velmi jedovatý plyn. Je složený z jednoho atomu uhlíku 

a jednoho atomu kyslíku. Vzniká spalováním bohaté směsi, kde z důvodu nedostatku kyslíku 

nedochází k dokonalému spalování. 

Nespálené nebo částečně spálené uhlovodíky HC jsou také produktem nedokonalého 

spalování a na člověka nemají blahodárné účinky. Jejich množství ve výfukových plynech je 

ovlivněno mechanickým stavem motoru a také stavem a seřízením zapalování. Představují 

tedy důležitý diagnostický parametr. 

Tabulka 9 Naměřené hodnoty vybraných výfukových plynů [autor] 

Palivo Měření Složka emisí Studený 

start 25 °C 

Zahřívání 

motoru 40 

°C 

Provozní 

teplota 80 

°C 

Benzin 

1. 

CO2 [%] 9,8 14,0 14,5 

CO [%] 4,39 0,39 0,3 

HC [ppm] 1125 456 294 

2. 

CO2 [%] 11,1 14,4 15,2 

CO[%] 2,99 0,45 0,02 

HC [ppm] 651 332 70 

3. 

CO2 [%] 11,1 14,1 15,5 

CO [%] 1,97 0,47 0,04 

HC [ppm] 153 302 91 

E85 

1. 

CO2 [%] 12,1 14,2 15,2 

CO[%] 3,28 0,48 0,03 

HC [ppm] 245 161 82 

2. 

CO2 [%] 13 13,6 15,2 

CO[%] 2,66 0,15 0,02 

HC [ppm] 237 120 82 

3. 

CO2 [%] 14,1 15,1 14,3 

CO[%] 0,47 0,02 0,02 

HC [ppm] 164 67 60 

 

V tabulce 8 jsou zaznamenány hodnoty ze všech měření. Každé tři hodnoty naměřené 

v jednotlivých teplotách následně aritmeticky zprůměruji a s těmito hodnotami budu nadále 

pracovat. 

 

 



47 

 

Tabulka 10 Zpracované hodnoty pomocí aritmetického průměru [autor] 

Palivo Škodlivina Studený start 

25 °C 

Zahřívání 

motoru 40 °C 

Provozní 

teplota 80 °C 

Benzin 

CO2 [%] 10,6 14,16 15,06 

CO [%] 3,11 0,43 0,12 

HC [ppm] 643 363 151 

E85 

CO2 [%] 13,06 14,3 14,9 

CO[%] 2,13 0,21 0,023 

HC [ppm] 215 116 74,6 

Z tabulky 9 vidíme, jak vybrané složky výfukových plynů mění své množství v závislosti 

na teplotě motoru a druhu paliva. Pro větší názornost vypočtené hodnoty zpracuji do 

přehledných grafů. 

Graf 1 Vývoj množství CO2 ve výfukových plynech [autor] 

 

Na grafu 1 je zachycen průběh CO2 na jednotlivá paliva při jednotlivých teplotách. Z grafu 

vyplývá, že při spalování E85 je v nižších teplotách motoru hodnota CO2 vyšší než u benzinu. 

Po dosažení provozní teploty je hodnota CO2 paliva E85 nižší než u benzinu. 
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Graf 2 Vývoj množství CO ve výfukových plynech [autor] 

 

Graf 2 vypovídá, že od okamžiku startu až po okamžik dosažení provozní teploty má 

palivo E85 znatelně nižší zastoupení CO ve výfukových plynech než při spalování benzinu při 

stejných podmínkách. 

Graf 3 Vývoj množství HC ve výfukových plynech [autor] 

 

Na grafu 3 je zobrazen průběh zastoupení množství nespálených nebo částečně spálených 

uhlovodíků ve výfukových plynech na jednotlivá paliva a za jednotlivých teplot motoru. 

Z grafu je zřejmé, že při spalování paliva E85 oproti benzinu je snížen obsah HC nejméně o 

polovinu množství a to při všech měřených teplotách motoru. 

0 

0,5 

1 

1,5 

2 

2,5 

3 

3,5 

Studený start 25 
°C 

Zahřívání motoru 
40 °C 

Provozní teplota 
80 °C 

C
O

 [%
] 

Palivo Benzin 

Palivo E85 

0 

100 

200 

300 

400 

500 

600 

700 

Studený start 25 
°C 

Zahřívání motoru 
40 °C 

Provozní teplota 
80 °C 

H
C

 [p
p

m
] 

Palivo Benzin 

Palivo E85 



49 

 

3.6.1. Použité měřící zařízení 

Vstupní a výstupní diagnostika Nissanu Micra byla provedena autodiagnostickým 

přístrojem ST-9000 B – TOUCH od firmy Brain Bee. Přístroj je schopen diagnostikovat 

zážehové i vznětové motory osobních a dodávkových vozů. Přístroj disponuje odolnou a 

praktickou konstrukcí s českým software, 7“ barevným dotykovým displejem a funkcemi 

v podobě čtení paměti závad, testem akčních členů a dalšími možnostmi. 

 

Obrázek 33 Autodiagnostický přístroj ST - 9000 B – TOUCH [17] 

Měření emisí výfukových plynů bylo provedeno přístrojem AGS – 200 od firmy Brain 

Bee. Jedná se o infraanalyzátor měření emisí zážehových motorů. Přístroj je schopen změřit 

hodnoty CO, CO2, HC, O2, NOx, součinitel lambda, otáčky a teplotu motoru, test lambda 

sondy a katalyzátoru. Má certifikaci pro ISO 3930/OIML class 0, MID 2004/22/CE, DM 

628/96. 

 

Obrázek 34 Infraanalyzátor AGS-200 na stojanu pro PC a další příslušenství [17] 
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4. Zhodnocení a doporučení 

Vyhodnocením měření se potvrdilo úvodní tvrzení z kapitoly o etanolu, že při nahrazení 

klasického benzinu alternativním palivem E85 dojde ke snížení emisí výfukových plynů. 

Oxid uhelnatý CO i nespálené nebo částečně spálené uhlovodíky HC měli při všech měřeních 

nižší hodnoty při použití E85, než při použití benzinu. V případě oxidu uhličitého CO2 , byly 

hodnoty v okamžiku startu a při zahřívání při použití E85 vyšší než při použití benzinu. Po 

následném zahřátí na provozní teplotu byla však hodnota CO2 nižší při použití E85. Z pohledu 

ekologie se tedy jednoznačně přikláním k nahrazení klasického benzinu palivem E85. 

Při zvažování pořízení úpravy hrají však dle mého názoru pro provozovatele vozidla 

nejdůležitější roli finanční náklady s pořízením úpravy a následným provozem upraveného 

vozidla. Zda je úprava ekonomicky výhodná a jak uvedu na zjednodušeném příkladu. Cena 

úpravy se na čtyřválcovém motoru, který má i Nissan Micra, pohybuje kolem 5 000 Kč. 

Nárůst spotřeby se v literatuře uvádí v rozmezí 10 - 15 %, pro výpočet použiji 10 %. 

Kombinovaná spotřeba Nissanu Micra 1.0 je 5,8 l/100 km. Na nejbližší čerpací stanici, která 

disponuje benzinem i E85 jsem si zjistil aktuální ceny a mohl začít kalkulovat. 

 

Obrázek 35 Aktuální cena paliv na nejbližší čerpací stanici 22.4.2013 [autor] 

Provedl jsem výpočet a výsledky uvedl v následující tabulce. 
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Tabulka 11 Tabulka nákladů na jednotlivá paliva [autor] 

Parametr Jednotka Benzin E85 

Spotřeba paliva [l/100 km] 5,80 6,38 

Cena 1litru paliva [Kč] 34,90 27,70 

Náklady na 1 km [Kč] 2,02 1,76 

Finanční úspora paliva na 1 km [Kč] - 0,26 

Úspora při ročním nájezdu 25 000 km [Kč] - 6500 

Z výpočtu jsem zjistil, že při nárůstu kombinované spotřeby o 10% a provozu na E85 

ušetřím 0,26 Kč na jeden ujetý kilometr. Při zvoleném ročním nájezdu 25 000 km mi provoz 

na E85 ušetří 6 500 Kč. Již po roce s tímto kilometrovým nájezdem se mi tedy pořizovací 

cena úpravy vrátí zpět. Výpočet je spíše orientační, protože nejen styl jízdy řidiče, ale i 

rozdíly v cenách paliv na jednotlivých čerpacích stanicích nám finanční úsporu mohou 

znatelně změnit. 

V závěrečném doporučení se pokusím úpravu shrnout. Upravení vozidla na E85 přineslo 

na vozidle znatelné zvýšení výkonu, snížení emisí výfukových plynů a montáž přídavného 

zařízení nám nijak nezměnila zavazadlový prostor. Zařízení se dá bez návštěvy servisu 

vypnout pomocí vypínače, natankovat benzin a znovu jezdit na původní palivo. Nemusíme 

pravidelně jezdit na různé revize a nemáme žádné omezení vjezdu do podzemních garáží. 

Autorizované servisy nabízejí přídavné jednotky, které lze následně zapsat do technického 

průkazu a odpadají problémy na následných pravidelných technických prohlídkách a měření 

emisí. Neduhem úpravy lze označit zvýšenou spotřebu paliva. Zvýšenou spotřebu paliva však 

kompenzuje nižší cena E85 než benzinu a při provozu upraveného vozidla šetříme provozní 

náklady. 

Zdali má úprava pro majitele smysl musí posoudit každý majitel sám, především podle 

svého kilometrického nájezdu. Určitě bych s ohledem na finance tuto úpravu nedoporučil 

řidiči, který používá automobil jednou týdně na nákup do 5 km vzdáleného obchodního 

centra. Spíše řidiči, který automobil používá mnohem více, anebo i podnikateli, kde při 

provozu vozidla na E85  odpadá povinnost platit silniční daň a tím je možnost uspořit další 

finance. 
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5.  Závěr 

V mé práci jsem se v úvodních kapitolách věnoval dostupným alternativním palivům, 

seznámil se s problematikou jejich výroby i se způsoby úprav vozidel na tyto paliva. Následně 

jsem jednotlivá alternativní paliva srovnal dle výhřevností a to jak na jednotku objemu, tak i 

jednotku hmotnosti. V další kapitole jsem se zabýval úpravou vozidla na palivo E85. Podal 

jsem informace o jednotlivých krocích úpravy, změně původní palivové soustavy a způsobu 

funkce přídavného zařízení. Po provedení úpravy následovalo měření emisí výfukových plynů 

a to jak při vypnuté přídavné jednotce na benzin, tak při zapnuté přídavné jednotce a 

natankovaném E85. Po vyhodnocení měření se potvrdilo, že použitím E85 namísto benzinu 

dojde ke snížení emisí výfukových plynů. V závěrečné části práce jsem se na upraveném 

vozidle pokusil vypočítat, zda při zvýšené spotřebě paliva při provozu na E85 a současné ceně 

paliv budou ušetřeny provozní náklady na pohonných hmotách. Na modelovém příkladu se 

tato myšlenka potvrdila. 
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