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ABSTRAKT  

V této práci se zabývám analýzou možností rozšíření dojezdu elektromobilu se 
zaměřením na „range extender“ spalovací motory, aktuálně dodávané do dnešních vozů, 
popis jednotlivých funkcí a koncepčním návrhem systému pro rozšíření dojezdu se 
spalovacím motorem na CNG.  

ABSTRACT 

 This thesis deals with analysis of range extension possibilities for electric vehicle with 
focus on „range extender“ combustion engines supplied to now days vehicles, specific 
functions description and conception system design using CNG combustion engine for range 
extension. 
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ÚVOD DO PROBLEMATIKY ELEKTROMOBILITY 

Alternativní paliva provází automobilismus po celou dobu jeho existence. Ale snad 

nikdy v jeho historii neměli zákazníci možnost vybírat z takového množství dostupných druhů 

pohonných jednotek. A možnosti výběru budou ještě větší. 

Různé druhy alternativního pohonu jsou nedílnou součástí automobilové historie. 

Vždyť v samých počátcích automobilismu po nějakou dobu nad spalovacími motory výrazně 

vedly elektromobily. A vůbec první auta ještě předtím poháněl parní stroj, existovala 

dokonce i auta jezdící na vodík.  

Ferdinand Porsche je všeobecně považován za otce hybridního pohonu. Již v roce 

1896 si zažádal o patent na systém elektromotoru zabudovaného do náboje kola vozu. Poté 

spolupracoval s Vídeňským stavitelem autobusu Jacobem Lohnerem a za použití motorů 

tohoto typu, společně vyvinuli hybridní pohon zvaný „Mixte.“ Pohonná jednotka se skládala 

z dynama poháněného benzínovým motorem. Dynamo generovalo elektrickou energii pro 

baterii. Kvůli použití nábojových elektromotorů byl vůz rozdělen převodovkou a složitým 

pohonným ústrojím. 

 

Obrázek 1 Elektromobil Lohner-Porsche na světové výstavě roku 1900 v Paříži ve Francii [3]  

Stalo se již evergreenem, že výrobci kladou módní důraz na ekologicky laděné modely 

a jejich koncepty. Nové technologie, nebo alespoň vozy s hybridním pohonem, nemohou 

dnes chybět v nabídce žádné významné automobilky. 
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Stav „narušení“ je, když nová technologie, produkt nebo obchodní model - tedy 

inovace, vstoupí na nový trh a zcela vytlačí původní technologii/produkt/model díky svým 

výrazně lepším užitným vlastnostem. Předpokladem je, aby nová inovace byla o řád lepší než 

původní. Jen díky tomu budou lidé ochotni přijmout změnu systému (narušení) a začnou 

novou inovaci používat. Pokud je nová inovace jen o trochu lepší nebo levnější, nemá šanci 

na úspěch. [14] 

Příklady „narušení“ je v historii i současnosti řada. Můžeme zmínit přechod z koňské 

dopravy na automobilovou v prvním desetiletí 20. století, přechod z CD k elektronickému 

prodeji hudby, prodej elektronických knih místo klasických nebo chytré telefony (výrazně 

dražší), vytlačující domácí kamery a klasické „hloupé“ mobily. Podobný trend je patrný i na 

poli elektrických dopravních prostředků. Nemusí jít zrovna o technologický průlom, ale díky 

„výrobní explozi“ padá cena klíčových technologií (baterie) a produkt (elektromobil) se tak 

stává dostupný pro širokou skupinu lidí. [14] 

Pro zavádění nové inovace je typická řada selhání a neúspěšných startů. Stejně je tak 

velmi nebezpečné očekávat strmý růst nového trhu, protože zavádění nové inovace trvá 

dlouho.  

Trh s elektrickými vozy se však dostal do spirálového a nezadržitelného růstu. Nyní je 

trh ve fázi 2 – společnost je ochotna přijmout elektrická vozidla (electric vehicle willing). Jde 

o stav, kdy jsou zákazníci ochotni kupovat elektrické vozy, což plodí poptávku po nabíjecích 

stanicích a následně zase po elektrických vozidlech a levných bateriích. To je začátek 

„narušení“ - přivedení nové inovace k životu. 

Předpokládá se, že cenově konkurenceschopné elektrické auto střední třídy se má 

objevit mezi roky 2020 až 2025. Elektromobily té doby získají baterie s dvojnásobnou 

kapacitou při stejné ceně, nebo se stejnou kapacitou při poloviční ceně. Vývoj baterií pak 

samozřejmě bude pokračovat dále. 

Klíčovým problém je nabíjecí infrastruktura. Do konce tohoto desetiletí má být 

dostupné „nabíjení bez přemýšlení“, půjde o fázi 3 zavádění nové inovace – schopná 

elektrická auta (electric vehilce able). Nabíjecí stanice budou, tedy v rozvinutých zemích 

světa, natolik rozšířené (domov, práce, obchodní centra, parkoviště, atd.), že uživatel nemusí 

přemýšlet, kde svůj elektromobil dobít. To povede k dalšímu výraznému nárůstu zájmu o 

elektrické dopravní prostředky. 

Již v příštím desetiletí se objeví elektromobily střední třídy s dojezdem 500 nebo 600 

km. Vyvstává však otázka, zda lidem (resp. určité skupině) nepostačí levnější elektromobily s 

dojezdem třeba jen 200 km na dálnici. Lze si představit obchodní model, kdy si koupit 

levnější elektromobil, ale nabíjení budete mít na čas zadarmo nebo dokonce trvale za 

zvýhodněnou cenu. Menší dojezd díky hustému pokrytí sítí dobíjecích stanic, pak nebude 

problém. Navíc řízení auta na více než 3 hodiny je únavné a řidiči musí zastavit k odpočinku 

tak i tak. [14] 
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 Pro prodloužení dojezdu, případně jako volitelná položka výbavy, má však smysl 

použít systém nazývaný dnešními výrobci automobilů jako „range extender.“  Pod tímto 

obchodním názvem není ukryto nic jiného, než většinou malý a jednoduchý spalovací motor, 

který není nijak mechanicky připojen k pohonnému ústrojí vozidla a slouží výhradně jako 

generátor k dobíjení baterií elektromobilu. 

 

Obrázek 2 První sériově vyráběný hybridní automobil Toyota Prius z roku 1997  
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1 PRŮZKUM TRHU SE ZAMĚŘENÍM NA RANGE EXTENDER SYSTÉMY 

Range extender (REx) je přídavná zabudovaná nebo externě zapojená jednotka do plně 

elektrických nebo plug-in hybridních vozidel pro zvýšení jejich plně elektrického dojezdu. 

Nejčastěji používané range extendery jsou vnitřně spalovací motory, jenž pohání elektrický 

generátor, který poté dodává baterii a elektromotoru elektrickou energii. Range extender 

může představovat také jednotka poháněná palivovými články nebo jinými energetickými 

zdroji. Nezávislost dojezdu je jedna z hlavních bariér bránicích komerčnímu úspěchu 

elektromobilů a rozšíření dojezdu pomáhá zmírnit obavy z vybití baterie. Plug-in hybridy se 

zabudovaným range extenderem, např. Chevrolet Volt, jsou také známy pod pojmem 

extended-range electric vehicles (EREV) a plně elektrické vozy s range extender jednotkou, 

jako např. BMW i3, jsou nazývány range-extended battery-electric vehicle (BEVx) podle 

Kalifornské komise pro ochranu ovzduší (California Air Resources Board, CARB). [13] 

Generace REx 

Pod první generaci range extenderů spadají motory s vnitřním spalováním. Tento princip 

je již široce využíván v námořnictví, letectví, ve službách/generátory a v automobilním 

průmyslu. 

Druhou generaci představují pístové motory nového typu pracující od proměnné až po 

konstantní zátěž. Tyto obsahují Wanklův motor, bezpístový rotační motor (pistonless rotary 

engine) a motory s volným pístem (free piston engine). 

Třetí generaci představují mikroturbíny a palivové články, pracující pod konstantní zátěží. 

 
Obrázek 3 Rozdělení tříd alternativních pohonných koncepcí [13] 
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Jako hybridní automobily označujeme vozy s dvěma nebo více pohonnými 

jednotkami. Existuje mnoho různých druhů vozů označovaných jako hybridní. Jako jedno ze 

základních dělení hybridních pohonů se považuje rozdělení dle typů propojení pohonných 

jednotek. 

1.1 PARALELNÍ HYBRID 

 V dnešní době nejčastěji vyráběný typ hybridních vozů. Jde o automobil vybavený 

spalovacím motorem i elektromotorem, které jsou vzájemně propojeny převodovkou. 

Spalovací motor a elektromotor jsou zapojeny "vedle" sebe, tedy paralelně, a k pohonu 

automobilu lze využít buďto jeden z nich nebo oba najednou. Vozy tohoto typu bývají někdy 

také označovány jako plné hybridy. Typickým představitelem je např. Toyota Prius, Honda 

Insight, hybridní BMW 7 řady aj. 

 

Obrázek 4 Honda Insight a BMW 7 ActiveHybrid 

Index    Popis 

1   Baterie 
2  Řídící jednotka  
3      Elektromotor 
4   Spojka 

5  Spalovací motor 

6  Převodovka 

7  Palivová nádrž  

 Obrázek 5 Komponenty paralelního hybridu [3] 
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1.2 PARALELNÍ A SÉRIOVĚ PARALELNÍ HYBRID 

Většinu času operují ve smíšeném režimu, kdy probíhá neustálé nabíjení a vybíjení.  

Tyto vozy nabízejí rozšířený plně elektrický pohon. Řidič může využít elektrický mód pro 

krátké trasy a přepnout do smíšeného režimu, jakmile je baterie téměř vybita nebo je 

vyžadován vyšší výkon jednotky. Jelikož např. Toyota Prius Plug-in Hybrid funguje jako 

sériově-paralelní hybrid, Americká agentura pro ochranu životního prostředí (U. S. 

Environmental Protection Agency) určuje její plně elektrický dojezd pro smíšený režim 

v kombinaci elektrické energie (od stavu plného nabití baterií) a benzínu pouze na 18 km až 

po úplné vybití baterií. Další vozy, spadající do kategorie plug-in hybridů operujících ve 

smíšeném režimu jsou např. Ford Fusion Energi, Honda Accord Plug-in Hybrid, Volvo V60 

Plug-in, BMW i8 a nebo Audi E-tron Plug-in Diesel Hybrid. 

 
Obrázek 6 Volvo V60 Plug-in, BMW i8 

Index    Popis 

1   Baterie 
2  Řídící jednotka  
3     Hlavní dobíjecí konektor 
4  Elektromotor 1 
5  Spalovací motor 
6  Planetové ústrojí 
7  Elektromotor 2  
8      Palivová nádrž 

 

Obrázek 7 Komponenty sériově paralelního plug-in hybridu [3] 
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1.3 SÉRIOVÝ HYBRID 

 Tyto vozy bývají často označovány také jako extended-range elektromobily (EREV) a 

nebo range-extended elektromobily (REEV). Jsou navrženy, aby byly poháněny většinu času 

elektromotorem, ale zároveň mají benzínový nebo naftový generátor, který dobíjí baterie při 

cestování na delší vzdálenosti. U tohoto uspořádání pohání kola pouze elektromotor. Do této 

kategorie spadá Chevrolet Volt, Fisker Karma nebo Opel Ampera. 

 
Obrázek 8 Opel Ampera a Fisker Karma 

Index   Popis 
1  Baterie 
2 Řídící jednotka  
3  Alternátor 
4 Spalovací motor 
5 Elektromotor 
6 Palivová nádrž 

 

Obrázek 9 Komponenty sériově hybridního vozidla [3] 
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1.4 PLNĚ ELEKTRICKÝ POHON 

Princip je podobný jako u sériového hybridu. Kola vozu pohání pouze elektromotor. 

Jako jediný zdroj energie využívá akumulátor, který je dobíjen z elektrické sítě. Kapacita 

akumulátoru ovlivňuje dojezdovou vzdálenost elektromobilu. Jako jedny z představitelů 

můžeme jmenovat Tesla Model S, BMW i3 nebo Nissan Leaf. 

 
Obrázek 10 Tesla Model S 

Index   Popis 
1  Baterie 
2 Řídící jednotka  
3 Dobíjecí konektor 
4 Elektromotor  

 

 

 

 

Obrázek 11 Komponenty plně elektrického vozidla [3] 
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1.5 KOMERČNÍ VŮZ SE SYSTÉMEM RANGE EXTENDER 

 V této kapitole bych podrobněji představil jeden z vybraných vozů na dnešním trhu, 

včetně jeho technologií a pohonných principů. Při pohledu na nabídku dnešních sériových 

hybridů nebo elektromobilů, s jednotkou range extender ve výbavě, se mi jako 

nejpokrokovější vůz, a tudíž i nejlepší příklad pro tuto práci, jeví automobil i3 Mnichovského 

výrobce BMW. Jedná se o pětidveřový elektromobil, určený pro městskou dopravu. Je 

součástí „Projektu i“ a byl vyslán do prodeje na podzim roku 2013 pod úplně novým 

označením. I3 je první sériově vyráběné elektrické BMW a zároveň světově první masově 

vyráběné auto, mající karoserii postavěnou za použití karbonového vlákna pro zlepšení 

energetické spotřeby vozu. 

 

 Dle výpočtu nového evropského jízdního cyklu je oficiálně udávaný dojezd vozu 130 

až 160 km, a až 200 km za použití nejúspornějších jízdních režimů. Podle výpočtů Americké 

agentury pro ochranu životního prostředí (EPA) má i3 udávanou plně elektrickou spotřebu 

27 kWh/100 mil, což je ekvivalentní kombinované spotřebě 1,9 l/100 km benzínu s plně 

elektrickým dojezdem 130 km. Tyto statistiky dělají z i3 zároveň nejúspornější vozidlo, jenž 

kdy bylo prodáno na území Spojených Států Amerických, nezávisle od typu paliva.  

 Za období od data uvedení na trh v listopadu roku 2013 do února 2015 bylo 

celosvětově prodáno dohromady 20 769 vozů. Tyto statistiky z vozu činí třetí celosvětově 

nejúspěšnější plně elektrické vozidlo hned za modely Nissan Leaf a Tesla Model S. 

Obrázek 12 Vůz BMW i3 [7] 
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Tabulka 1 Technická specifikace vozu [7] 

 Jednotky BMW i3 BMW i3 (s použitím REx) 

Karoserie 

Délka mm 3999 3999 

Šířka mm 1775 1775 

Výška mm 1578 1578 

Objem zav. prostoru litry 260- 1 100 260- 1 100 

Objem pal. nádrže litry 0 9 

Pohotovostní hmotnost kg 1195 1315 

Celková hmotnost kg 1620 1730 

Pohon 

Hnaná náprava  Zadní hnaná náprava 

Převodovka  Jednostupňová s pevným převodovým stupněm 

Elektromotor 

Výkon kW/hp 125/170 125/170 

Krouticí moment Nm 250 250 

Rekuperace kW 50 50 

Akcelerace 0-100 km/h s 7,2 7,9 

Maximální rychlost km/h 150 150 

Spotřeba el. energie (EU) kWh/100 km 12,9 13,5 

Vys. Napěťový akumulátor 

Jmenovité napětí V 360 360 

Kapacita kWh 22 22 

Technologie  Lithium-ion Lithium-ion 

 

1.6 TECHNOLOGIE POUŽITÉ U VOZU BMW i3 

Elektromotor 

Jako elektromotor je zde použit tzv. hybridně synchronní motor. Má maximální výkon 

125 kW a krouticí moment 250 Nm. Použitý elektromotor je výrazně menší než spalovací o 

stejných parametrech.  Elektromotor má oproti spalovacímu motoru velkou výhodu také, co 

se hmotnosti týká. Např. čtyřválec N52 podobných parametrů váží zhruba 160 kg, zatímco 

elektromotor i3 jen 49 kg. Tím pádem bylo možné elektrickou jednotku umístit přímo na 

zadní nápravu. Elektromotor má rozmezí otáček přes 11 000 ot/min a nejvyšší krouticí 

moment je k dispozici od první otáčky. Může také fungovat nejen jako pohonná jednotka, ale 
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také jako alternátor. El. energie může být generována z kinetické energie během jízdy a 

může dobíjet akumulátor (rekuperace brzdné energie). [7] 

 

 

Převodovka 

Díky tomu, že elektromotor nabízí velmi široké spektrum otáček, převodovce poté 

stačí pouze jeden převodový stupeň (pevný převodový poměr). Spalovací motor nemůže 

dodat moment při nulových otáčkách, na rozdíl od elektromotoru, kde je vysoký krouticí 

moment dostupný již od počátku. Převodovka má celkový poměr 9,7:1 což znamená, že 

rychlost motoru na vstupní hřídeli je 9,7 krát větší než na výstupní hřídeli převodovky. [7] 

Volič jízdních režimů funguje ve známých pozicích P, N, R, D. Řidič může zvolit na  

voliči polohu P, která funguje jako u klasické automatické převodovky, nicméně ta může být 

zařazena i automaticky na základě některých situací. Např. při rozpoznání aktivní nabíjecí 

fáze je poloha P zařazena automaticky a není možné ji vyřadit. Toto opatření se snaží předejít 

možným situacím, kdy by mohl řidič neúmyslně odjet se zapojeným dobíjecím kabelem. 

Range Extender 

BMW i3 využívá čistě elektrický pohonný systém, což znamená, že energie potřebná 

k pohonu vozu je získávána výhradně z akumulátoru. Jako důsledek tohoto je omezený 

dojezd vozidla. Jakmile stav nabití baterie dosáhne kritické úrovně, range extender dodá 

dostatek energie nutné pro dojetí do cíle. Range extender je tím pádem spuštěn pouze 

elektronickým systémem vozu, když je třeba. Je zde použit malý, tichý dvouválcový motor, 

který pohání elektro-generátorovou jednotku. Ta má za úkol dobíjení akumulátoru po dobu 

Obrázek 13 Elektromotor BMW i3 [7] 
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jízdy. Jako výsledek je stav nabití akumulátoru udržován konstantní, takže vůz může 

pokračovat v jízdě používajíc elektromotor a celkový dojezd je prodloužen. 

 

 

Index Popis 

1 REx spalovací motor 

2 REx elektromotor 

3 Elektronický modul REx elektromotoru 

4 Řídící jednotka REx 
  

Obrázek 14 Umístění komponentů range extenderu ve voze i3 [7] 
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Index Popis 

1 Vysokonapěťový akumulátor 

2 Tok elektrické energie skrze vysokonapěťovou kabeláž v obou směrech 

3 Řídící jednotka elektropohonu 

4 Tok energie tří fázovým vysokonapěťovým kabelem v obou směrech 

5 Elektromotor 

6 Přenos mechanické síly z elektromotoru do převodovky a naopak 

7 Převodovka 

8 Přenos mechanické síly z převodky poloosami na zadní kola a naopak 

9 Zadní kola 

10 Dvouválcový spalovací motor 

11 Přenos mechanické síly ze spalovacího motoru do elektro-generátoru REx  

12 Range extender elektro-generátor 

13 Tok energie tří fázovým vysokonapěťovým kabelem v obou směrech 

14 Elektronický modul REx elektromotoru 

15 Tok elektrické energie skrze vysokonapěťovou kabeláž v obou směrech 

 

Obrázek 15 Rozdělení energie mezi jednotlivé komponenty [7] 
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1.6.1 PRINCIP PROVOZU ELEKTROMOTORU 

Jedním z úkolů provozní strategie je maximalizovat životnost vysokonapěťové baterie 

a ochránit ji proti poškození způsobenému během provozu. Všechny zákazníkovy požadavky 

během řízení a nabíjení musí být také naplněny. Chování elektromotoru při výskytu 

problému je také zahrnuto do provozní strategie. 

 

Obrázek 16 Schéma provozní strategie i3 bez range extenderu [7] 

Index Popis 

A Doba, během které je možná jízda bez jakýchkoliv omezení 

B Doba, během které probíhá jízda s omezeným výkonem 

C Jízda není možná 

1 Vypočítaný stav nabití vysokonapěťové baterie 

2 Varování pro zbývající dojezd 20 km 

3 Varování pro zbývající dojezd 10 km 

4 Varování pro zbývající dojezd 1 km 

5 Přímka pro relativní hodnoty stavu nabití 

6 Přímka pro absolutní hodnoty stavu nabití 

7 Stav nabití baterie 0% absolutní 

8 Stav nabití baterie 10 % absolutní nebo 0 % relativní 

9 Stav nabití baterie 14,2 % absolutní nebo 4,9 % relativní 

10 Stav nabití baterie 100 % relativní 

V grafu jsou znázorněny absolutní a relativní stavy nabití vysokonapěťové baterie. 

Absolutní hodnoty odpovídají reálnému stavu nabití. Relativní hodnoty jsou ty, které jsou 

zobrazeny řidiči na informačním displeji. Během doby „A“ je dostupná jízda bez jakýchkoliv 

omezení a s plnou funkčností. Když stav nabití klesne na hodnotu okolo 5 %, jsou řidiči 

zobrazena upozornění na dojezd 20 a 10 km. 

Během doby „B“ je výkon pohonného ústrojí omezen kvůli nízkému stavu nabití 

baterie. Topení a klimatizace jsou během této doby vypnuty. 
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Když absolutní stav nabití baterie klesne pod 10 %, jízda s vozem není nadále možná. 

Rezervní zásoba 10 % je nutná pro dosažení adekvátního času nabití a pro ochranu před 

hlubokým vybitím baterie. 

1.6.2 PROVOZNÍ STRATEGIE RANGE EXTENDERU 

Volitelná jednotka range extenderu dodává energii do vysokonapěťového systému. 

Dle potřeby energie proudí přímo do elektromotoru nebo do akumulátoru. Cílem range 

extenderu je udržovat stav nabití akumulátoru na konstantní úrovni. Rychlost otáčení 

motoru se pohybuje v rozmezí 2 200 – 4 300 ot/min. Výkon motoru závisí od rychlosti jízdy a 

stavu nabití akumulátoru. Pro dosažení ideální operační teploty katalyzátoru i motoru běží 

motor po nastartování v tzv. zahřívací fázi v rozmezí otáček 2 200 – 2 400 ot/min, což je 

zároveň i volnoběžná rychlost motoru. Doba zahřívací fáze je zhruba 360 sec, což však záleží 

na venkovní teplotě. 

 

Obrázek 17 Schéma provozní strategie range extenderu [12] 

Index Popis 

1 Stav nabití vysokonapěťové baterie 

2 Mezní spínací hodnota, stav nabití baterie 6,5 % relativní 

3 Spalovací motor v provozu, stav nabití baterie 6,5 - 0 % relativní 

4 Elektro jízda bez spalovacího motoru  

5 Elektro jízda se spuštěným spalovacím motorem 

6 Externí nabíjení 

 V grafu je zobrazena operační strategie range extenderu. Stav nabití baterie a tím 

pádem dostupný výkon je definován mezi 0 až 100 %. Důležité je, že toto jsou relativní 

hodnoty, ne absolutní. Během jízdy bez spalovacího motoru, v rozmezí bodu 4, je energie 

spotřebována z vysokonapěťové baterie. Stav nabití 1 se neustále snižuje, až dosáhne bodu 

2, kde je aktivován spalovací motor, který pohání range extender elektrogenerátor. Podle 
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stylu jízdy je poté možno udržovat stav nabití baterie nebo jej i zvýšit, jak ukazuje bod 3. 

Pokud stav nabití baterie vzroste opět nad hodnotu bodu 2, je spalovací motor vypnut.  

 Styl jízdy má přímý vliv na vybití akumulátoru a tím pádem také na dojezd. Porovnání 

výkonových údajů při plném zatížení toto jasně zobrazuje: 

 25 kW je mechanický výstupní výkon spalovacího motoru 

 23,5 kW je elektrický výstupní výkon alternátoru 

 125 kW je maximální výkon elektromotoru 

Z tohoto porovnání výkonových charakteristik je zřejmé, že výkon spalovacího motoru a 

tudíž elektrogenerátoru není dostatečný pro udržení konstantního stavu nabití vysoko 

napěťové baterie. 

Spalovací motor má také automatickou start-stop funkci. Pro aktivování automatické 

funkce je nutná přítomnost řidiče ve vozidle, indikovaná zapnutím bezpečnostního pásu a 

dveřním kontaktem. Pokud jsou tyto požadavky splněny, je řidič považován jako přítomen a 

automatická funkce je aktivní. Spalovací motor je vypnut při splnění následujících podmínek:  

 Stav nabití baterie mezi 3,5 – 6,5 % 

 Rychlost nižší než 10 km/h 

Pokud je rychlost vozu vyšší než 20 km/h, je spalovací motor znovu nastartován. 

Automatická funkce je deaktivována, pokud je stav nabití nižší než 3,5 % a během zahřívací 

fáze motoru. [7] 

Funkce udržování stavu nabití akumulátoru 

Ve verzi určené pro evropský trh je k prostřednictvím interaktivního menu na displeji 

vozu k dispozici funkce „Udržovaní stavu nabití“. Při zvolení funkce je v menu zobrazen 

aktuální stav nabití, který pro manuální spuštění motoru musí být nižší než 75 %. S touto 

funkcí není možné zvýšit stav nabití akumulátoru, pouze jej udržovat na požadované 

hodnotě. Deaktivací této funkce je spalovací motor znovu vypnut. [7] 

Automatická servisní funkce 

Zhruba po uplynutí 8 týdnů je spalovací motor automaticky spuštěn. Automatické 

spuštění je vyžadováno pro garantování provozuschopnosti range extenderu. Servisní proces 

je indikován řidiči prostřednictvím informační zprávy na displeji. Doba chodu motoru je 

závislá na teplotě při startu. Pokud je servisní proces spuštěn v nevhodnou dobu, může být 

zastaven stlačením tlačítka START-STOP. Následující požadavky musí být splněny pro 

automatické spuštění servisní funkce: 

 Stav nabití nižší než 75 % 

 Obsah paliva v nádrži více než 0,8 litrů 

 Žádný chybový záznam v řídící jednotce motoru [12]  
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2  KONCEPČNÍ NÁVRH SYSTÉMU PRO ROZŠÍŘENÍ DOJEZDU SE 

SPALOVACÍM MOTOREM NA CNG 

V dnešní době snad téměř cokoliv související s dopravním průmyslem, a tvorbou 

jakýchkoliv emisí, spadá do kategorie různých regulací, vyhlášek a omezení. Není tudíž 

překvapením, že i nově vzniklá kategorie hybridních a elektro vozů se určitými nařízeními 

musí řídit také. Nařízení Evropských a Amerických organizací, zabývajících se ochranou 

životního prostředí, speciálně podléhají také vozy vybaveny spalovacím motorem jako 

generátorem pro rozšíření elektrického dojezdu. Kritéria pro tyto vozy blíže určují podmínky 

např. pro maximální dojezd vozů za použití spalovacího motoru, bezpečnostní požadavky a 

samozřejmě emisní normy. 

Regulace Kalifornské komise pro ochranu ovzduší (CARB) 

 Podle návrhu na regulaci vozů s nulovými emisemi (Zero Emission Vehicle 

Regulations) přijatých komisí CARB v březnu roku 2012, by vozy, vybaveny systémem range-

extender navrhnuty jako BEVx měly, mimo jiné, splňovat tyto kritéria: 

 Vozidlo musí mít hodnocený plně elektrický dojezd alespoň 121 km. Toto je více než 

80 km vyžadovaných pro vozy s nulovými emisemi (zero-emission vehicle) 

 Přídavná pohonná jednotka musí poskytnout dojezd menší, maximálně však 

rovnocenný, v porovnání s bateriovým dojezdem 

 Přídavná pohonná jednotka se nemůže zapnout, dokud se baterie nevybije 

 Vozidlo musí splňovat požadavky pro vozy se super ultra nízkými emisemi (super ultra 

low emission vehicle)  

 Přídavná jednotka a veškerý palivový systém musí splňovat požadavky pro nulové 

vypařované emise (zero evaporative emissions) 

Ekonomická komise Spojených Národů pro Evropu (Economic Commission for 

Europe of the United Nations UNECE) 

Elektromobily spadají do nařízení značené jako ECE 100 – Jednotná ustanovení 
týkající se schvalování bateriových elektrických vozidel z hlediska zvláštních požadavků na 
konstrukci, funkční bezpečnost a emise vodíku. Tato ustanovení se týkají bezpečnostních 
požadavků pro veškerá silniční vozidla kategorií M a N s elektrickým výkonovým propojením 
s maximální konstrukční rychlostí převyšující 25 km/h, která jsou vybavena jedním nebo více 
trakčními elektrickými motory a nejsou trvale připojena k síti, jakož i pro jejich 
vysokonapěťové součásti a systémy, které jsou galvanicky připojeny k vysokonapěťové 
sběrnici elektrického výkonového propojení. [6] 

Původní nařízení bylo vydáno roku 1996. Roku 2011 bylo vydáno pozměněné vydání 

této vyhlášky, označené jako verze 01, upravující a rozšiřující požadavky na všechny vozy 

s elektromotorem, jako jsou hybridní vozy a vozidla vybavené palivovými články. 
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Toto nařízení blíže specifikuje požadavky na vozy vybavené dobíjecím systémem pro 

uchovávání energie a systémy pro uchovávání energie, které poskytují elektrickou energii 

pro elektrický pohon.  

Dodatek 02 nařízení pro elektropohony ECE 100, který představuje nové požadavky a 

asociované testovací procedury na fungování systémů pro ukládání dobíjecí energie (RESS), 

byl publikován 12. Srpna 2013. Nové požadavky na fungování RESS zavedené sérií změn 02 

se vztahují na tyto oblasti: 

 Vibrace 
 Termální rázy a cyklování 
 Mechanické rázy 
 Mechanická integrita 
 Požární odolnost 
 Ochrana proti externímu zkratu 
 Ochrana přebití 
 Ochrana proti nadměrnému vybití 
 Ochrana proti přehřátí 
 Emise plynů 

Splnění požadavků ECE 100-02 bude povinné pro všechny nové typu vozidel od 15. 
Července 2016. [6] 

Na základě vyhlášek, uvedených v předchozích bodech, se musíme řídit při návrhu 
celého koncepčního systému. Pro pohon systému rozšíření dojezdu jsme zvolili, v současné 
době se velké míře rozšiřující, plynné palivo CNG. Plynná paliva jsou v mnoha aspektech 
výhodnější alternativou pro pohon spalovacího motoru, než obvyklejší paliva kapalná. Jedná 
se zejména o čistotu výfukových plynů, na jejíž hodnotu se klade stále větší důraz. 

Z hlediska emisí proti benzínu nebo naftě mají několik výhod. První je absence 
kapalné fáze, jejíž nedokonalé odpaření v průběhu tvorby směsi a v průběhu spalovacího 
procesu je příčinou tvorby emisí, konkrétně uhlovodíků, sazí, případně i CO. Další výhodou je, 
že neobsahují aromatické uhlovodíky, které se špatně spalují a pokud mají větší molekulovou 
hmotnost se i špatně odpařují, takže spalování je ještě méně dokonalé. Některá plynná 
paliva mají větší oktanové číslo než benzín a motory s nimi mohou pracovat v chudé směsi. 
To jsou stručně důvody, proč je většina těchto paliv považována za ekologická a jsou i 
z tohoto titulu daňově zvýhodněna. [5] 

Plynná paliva dále umožňují jednodušší mísení paliva se vzduchem, nesmývají 
palivový film ze stěn válce, neředí olej v klikové skříni motoru, nezpůsobují vznik 
karbonových úsad ve spalovacím motoru a mají i lepší antidetonační vlastnosti než kapalná 
paliva.  

Co se v souvislosti s plynnými palivy komplikuje, je jejich skladování, malá hustota a s tím 

související šíření. Kvůli malé hustotě, při porovnání například s naftou, vzniká nutnost použití 

větších zastavěných prostorů, ať už přímo v automobilech, či v zásobnících na čerpacích 

stanicích. 
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2.1 CNG (Compressed Natural Gas) 

 Název CNG představuje stlačený zemní plyn pod vysokým tlakem 20 MPa. Takto 

stlačený plyn zmenšuje svůj objem v poměru 200:1.  Je používán jako palivo pro pohon 

motorových vozidel a je považován za relativně čistější alternativu k benzínu, motorové 

naftě, ale také i LPG.  

Zemní plyn je směsí plynných alkanů metanu (CH4), etanu (C2H6), propanu (C3H8) 

a butanu (C4H10). Kvalitní zemní plyn obsahuje kolem 98 % metanu, je suchý, čistý a 

nekorozivní. Kromě metanu obsahuje 1 % vyšších uhlovodíků a jen 1 % dusíku. Zemní plyn se 

dělí podle obsahu metanu na H (high) plyn a na L (low) plyn. Čím má zemní plyn vyšší obsah 

metanu, tím je energeticky hodnotnější: 

– H plyn má vyšší výhřevnost, obsahuje 87,1–98,0 % metanu. 

– L plyn má nižší výhřevnost, obsahuje 79,8–87,0 % metanu. 

Metan má vysoké oktanové číslo, takže pro spolehlivé zažehnutí je třeba použít jiskru s větší 

energií, respektive s větším napětím.  Díky tomu, že obsahuje především metan, má v 

porovnání s ostatními fosilními palivy při spalování nejmenší podíl CO2 na jednotku uvolněné 

energie. Je proto považován za ekologické palivo. Jako palivo do motorových vozidel byl 

používán už ve třicátých, čtyřicátých i padesátých letech 20. století. Většímu rozšíření však 

tehdy bránila omezená dostupnost zdrojů. Ve vozidlech se nyní využívá také i ve zkapalněné 

podobě (LNG). 

Tabulka 2 Vybrané fyzikální vlastnosti současných paliv 

Vlastnost Benzín Nafta LPG CNG 

Hustota  
(kg/m3/15°C)  

720 - 775 800 - 845 510 - 580 693 (g/m3/20°C) 

Výhřevnost (MJ/kg)  42,0 – 43,5 42,5 46,0 50,0 

Výhřevnost 
(MJ/litr/25°C)  

31,0 – 32,9 35,6 25,3 34,2 (MJ/m3) 

Teplota vznícení  
(°C)  

450 250 460 650 

Oktanové číslo 
(výukovou 
metodou)  

91-100 - cca 100 130 

Cetanové číslo  - Nad 51 - - 

λ (vzduch/palivo)  14,7 14,6 15,0 17,2 

Bod/rozmezí  
varu (°C)  

~ 30 - 210 160 až 360 - 42 -+ 4 - 162 

Výparné teplo  
(kJ/kg)  

290 180 300 555 
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Sériovou výrobu vozidel na CNG zahájilo v Evropě 13 výrobců automobilů, v USA 30 

výrobců a v Japonsku prakticky všechny automobilky. Na trhu je dnes asi 35 typů osobních 

sériově vyráběných vozidel. S dodávkami, nákladními vozy a autobusy celkem 65 typů.  Lze 

tedy pořídit například vozidla Volvo V70, S80 a S60, VW Golf, Passat, up!, Touran, Opel Astra, 

Zafira, Mercedes-Benz E200, Sprinter, Honda Civic, Ford Focus, Transit, Ka, Škoda Octavia, 

Citigo. Autobusy s pohonem CNG nabízejí všichni významní výrobci v Evropě. 

Nejvíce vozidel na CNG dnes globálně přibývá v oblasti kamionové dopravy, dodávek a 

autobusů, protože pro firmy to znamená velké úspory a doba návratnosti investic je velmi 

krátká. Podle poslední zprávy Navigant Research z dubna 2014 by mělo jezdit do roku 2022 

jen nákladních vozů a autobusů na CNG až 3,7 milionu. Do roku 2020 by pak celkově auta na 

zemní plyn měla mít podle studie Navigant 9% podíl ze všech vozidel na světě. Podle těchto 

odhadů pak bude CNG třetím nejoblíbenějším palivem po benzínu a naftě. V roce 2007 

jezdilo ve světě 5,3 milionu CNG vozidel, v roce 2010 pak 11 milionů a na konci roku 2014 už 

20 milionů CNG vozidel, což je dvojnásobný nárůst každé tři až čtyři roky. Ročně se prodá ve 

světě asi 2,3 miliony CNG vozidel a toto číslo každým rokem narůstá. V roce 2023 by to mělo 

být ročně dokonce 3,5 milionu. [8] 

Zemní plyn ze sítě se plní do tlakových láhví automobilů, které mohou být buď bez 

výplně, nebo s výplní aktivním uhlím s velkou adsorbční schopností (pojmou až o 50 % větší 

objem plynu než láhve bez výplně). Ocelové se plní na 20 MPa, kompozitové jsou lehčí a lze 

je plnit až na 35 MPa. Údaje o hmotnosti nádrží a dojezdu vozidel obsahuje Tabulka 3. 

Tabulka 3 Hmotnosti různých typů nádrží na zemní plyn a odpovídající dojezd vozidel [5] 

Vozidlo Hmotnost (kg) Dojezd 

(km) Prázdná nádrž Plná nádrž Palivo 

Autobus 

Nádrž na naftu 240 l 40 242 202 750 

Kryogenní nádrž na LNG 165 262 97 285 

Ocelová nádrž na CNG 860 957 97 288 

Kompozitová nádrž na CNG 338 442 104 300 

Osobní 

vozidlo 

Nádrž na benzín 40 l 10 40 30 500 

Ocelová 2 x 70 l na CNG 140 160 20 380 

Ocelová 2 x 90 l na CNG 160 186 26 490 

Plynové nádrže na CNG jsou umístěny v nejméně zranitelných a statisticky méně 

poškozovaných oblastech vozu. Výzkum BMW dokázal, že pravděpodobnost selhání 

karoserie v oblasti válců je 1,05%. American Gas Association shromažďuje statistické údaje 2 

400 vozidel na CNG za deset let provozu. Za tuto dobu byl počet najetých kilometrů 280 

milionů a stalo se 1 360 kolizí. Ve 180 případech přišel náraz do zóny vysokotlakých nádrží, 

ale jejich válce nebyly poškozeny. Nádrže jsou mnohem odolnější než ty na benzín či naftu. 
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Jsou navíc chráněny elektromagnetickými uzavíracími ventily, které zabrání  nárůstu tlaku. 

Skladovací tlak plynu je 20 MPa. Lahev se zkouší tlakem 30 MPa. Láhve procházejí přísnými 

bezpečnostními zkouškami, které zahrnují nárazové testy, testy odolnosti vůči zvýšenému 

tlaku, atd. Zemní plyn navíc hoří při přibližně třikrát vyšší teplotě než benzín. Je lehčí než 

vzduch, proto při dopravní nehodě, kdy vznikne požár, dochází k jeho postupnému upouštění 

do ovzduší, vozidlo zůstane bez poškození a jeho posádka nezraněna. V mezinárodních 

testech jsou vozidla na CNG bezpečnější než benzínová nebo naftová. 

 

 

Zemní plyn, jako palivo spalovacích motorů, přináší celou řadu výhod také z pohledu 

ekologie. Vše začíná již u vlastní výroby tohoto paliva. Výroba zemního plynu je mnohem 

snazší než výroba benzínu či nafty, tento proces nevyžaduje energeticky náročnou rafinaci 

ropy, která se samozřejmě negativně projevuje na životním prostředí. Je zde taky možnost 

distribuce zemního plynu systémem podzemních potrubí.  Další výhodou je, že při spalování 

zemního plynu, který má vyšší obsah vodíku a nižší podíl uhlíku než automobilový benzín 

nebo nafta, vzniká méně škodlivin: Emise kysličníku uhelnatého (CO) jsou nižší asi 

o 90 procent, emise kysličníku uhličitého CO2 poklesly o 30 procent a o 45 procent se snížilo i 

množství emitovaných volných uhlovodíků (HC). Také emise oxidů dusíku (NOx), který je 

hlavní příčinou zvětšování tzv. ozonové díry, jsou nižší asi o 90 procent! Další předností 

zemního plynu je fakt, že tento plyn neobsahuje síru a při jeho spalování nevznikají saze. [15] 

Doprava a potřebné technologické procesy zemního plynu spotřebují přibližně 16 % jeho 

využitelné energie, jsou tedy poněkud méně náročné ve srovnání s benzínem, ale méně 

ekonomické ve srovnání s motorovou naftou. Nejmenší spotřeba energií je v případě LPG 

vznikajícího při rafinačních procesech ropy. [5] 

Obrázek 18 Uložení CNG nádrží na nové Octavii G-TEC 
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Tabulka 4 Srovnání spotřeb energie na dopravu a zpracování zemního plynu s ropnými palivy [5] 

Proces Benzín Nafta LPG Zemní plyn 

Těžba 4,0 4,0 4,0 1,8 

Doprava 1,9 1,9 1,9 8,0 

Rafinace 12,5 6,5 3,5 - 

Ztráty při rafinaci 0,3 0,1 0,1 - 

Distribuční síť 0,5 0,5 1,0 0,5 

Komprese - - - 6,0 

Celkem 19,2 13,0 10,5 16,3 

 Porovnání různých druhů paliv podle jejich skutečné hodnoty pro uživatele a 

vyhodnocení, jaké budou s jednotlivými druhy náklady na palivo v provozu vozidla, není 

jednoduché, protože je nutné vzít v úvahu, že každý druh paliva má jinou cenu, jinou 

hustotu, jinou výhřevnost a jiná je i účinnost tímto palivem poháněného motoru. 

 Vztahy uvedené v tabulce 5 se dají považovat za poměrně přesné, co se týče ceny a 

úspor na nakoupenou energii. Je však známo, že účinnost naftového motoru může být až o 

jednu třetinu větší než benzínového a že naopak benzínové motory přestavěné na LPG 

mohou ztrácet na účinnosti až kolem 6 %. Pokud jde o CNG, může být po přestavbě účinnost 

původně benzínového motoru mírně horší, ale může být také mírně lepší. CNG se v současné 

době prodává a platí jednak na m3, jednak na kg. Při přepočtu z kg na m3 se používá 

koeficient 1,4 v opačném případě 0,7. [5] 

Tabulka 5 Modelové výpočty pro množství nakoupené energie za 33 Kč 

Palivo Při ceně 
paliva 

(Kč/litr) 

Nakoupený 
objem (litrů za 

33 Kč) 

Množství 
nakoupené energie 

(MJ za 33 Kč) 

Energie 
získaná 

navíc (%) 

Úspora za 
nakoupenou 
energii (%) 

Benzín 33 1 32 0 0 

Nafta 31 1,06 37,74 18 15,2 

LPG 15 2,2 55 72 41,8 

LPG 16 2,06 51,5 61 37,8 

CNG 25 (Kč/kg) 1,32 kg/1,85 m3 64,5 101,5 50,4 

CNG 26 (Kč/kg) 1,26 kg/1,79 m3 62,4 95 48,7 

Ekonomická výhodnost CNG je z předchozího porovnání nesporná. Při současných 

cenách pohonných hmot získáme ve srovnání s benzínem za stejnou cenu dvojnásobné 

množství energie. S kilogramem zemního plynu se ujede více km než s litrem benzínu 

nebo nafty. 
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Výhody provozu na CNG: Nevýhody provozu na CNG: 

 Vždy levnější než ostatní pohonné hmoty 
 Snížení provozních nákladů oproti benzínu, 

naftě i LPG 
 Velmi nízké emisní hodnoty 
 Stabilní cena nezávislá na ceně ropy 
 Nulová spotřební daň 
 Nulová silniční daň pro užitková a nákladní 

vozidla do 12 tun a pro všechna vozidla pro 
dopravu osob, která jezdí na CNG 

 Možnost využití domácí plničky CNG a tím 
znásobení úspory provozu  

 Plnohodnotná a dostupná náhrada částí ropy 
 Vysoké oktanové číslo umožní motoru 

pracovat i v oblasti ochuzení palivové směsi  
 Při dodatečné montáži vysoký kombinovaný 

dojezd 
 Při tankování nedochází k odpařování  
 Připravuje se příspěvek na likvidaci 

autovraku „šrotovné“ 60.000 Kč pro vozidla 
CNG oproti 30.000 Kč pro klasické pohony 
(benzín, nafta) 

 Navýšení celkové hmotnosti vozidla 
 Vyšší cena automobilů 
 Vysoké náklady na dodatečnou montáž 
 Nedostatečná infrastruktura 

v porovnání s ostatními palivy (76 
stanic k 4/2015) 

 Snížení výkonu vozidla v případě 
dodatečné montáže (5-10%) 

 Omezení při parkování 
 Vyšší náklady na servis vozidla 

2.2 AUTOMOBIL STUDENTCAR SCX 

Automobil, do kterého bude systém range extender zabudován, je projekt 

StudentCar SCX katedry materiálů a technologií pro automobily na Fakultě metalurgie a 

materiálového inženýrství Vysoké školy Báňské. SCX je prvním sportovním elektromobilem, 

vyvinutým a vyrobeným v ČR, jehož výkony jsou srovnatelné se současnou světovou špičkou. 

V roce 2011 podpořila Technologická agentura ČR projekt na vývoj elektromobilu s 

názvem Aplikovaný výzkum a vývoj směrem ke zvýšení bezpečnosti vozidel s 

elektropohonem-elektromobilů a snižování jejich negativních vlivů na životní prostředí, který 

je řešen pod vedením docenta Tomčíka. Na projektu spolupracuje VŠB – TUO s EVC Group, 

s.r.o. a TÜV SÜD Czech, s.r.o. Výsledkem je nízké dvoumístné kupé s propracovanou 

nadčasovou linii s názvem SCX. Jde o jedinečný projekt, a to nejen v podmínkách ČR, kde se 

vývojáři z technické vysoké školy společně s odborníky z praxe vytvořili harmonické spojení 

designu a techniky, šetrné k životnímu prostředí a zároveň dosahující vynikajících jízdních 

vlastností a výborné dynamiky jízdy. Dalším velkým úkolem pro tým, spolupracující na vývoji 

SCX, bylo schvalování k provozu na pozemních komunikacích, které úspěšně proběhlo. [9] 
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Obrázek 19 Elektromobil StudentCar SCX 

Vývoj SCX probíhal ve třech etapách. Vůz má unikátní uspořádání elektropohonu 4x4, 

který je tvořen čtyřmi synchronními motory řízenými čtyřmi frekvenčními měniči. 

Elektromotory přímo přes poloosy pohánějí kola. Díky této koncepci pohonu, která 

umožňuje Torque vectoring, využívá vozidlo funkce aktivních elektronických diferenciálů, 

které vozidlu dodávají perfektní jízdní vlastnosti. Zatáčky SCX projíždí bez problémů ve 

vysokých rychlostech (s bočním přetížením více než 1 G). 

Tabulka 6 Technická specifikace vozu [9] 

 Jednotky StudentCar SCX 

Karoserie 

Typ Kompozitová fiberglass, příhradový ocelový samonosný rám 

Délka mm 4057 

Šířka mm 1899 

Výška mm 1256 

Rozchod mm 1620 

Rozvor mm 2575 

Pohotovostní hmotnost kg 1360 

Pohon 

Nápravy Lichoběžníkové, hnané s nezávislým pohonem všech kol 

Elektromotor 4ks BLDC frekvenčně řízený kapalinou chlazený motor 

Výkon kW 220 (4 x 55) 



OSTRAVA 2015  33 
 

Max. točivý moment Nm 1800 (4 x 450) 

Max. otáčky ot/min 1800 

Akcelerace 0-100 km/h s 4,9 

Dojezd km 180 (Dle režimu jízdy) 

Akumulátor 

Jmenovité napětí V 320 

Kapacita kWh 17 

Technologie  Lithium-ion, 300 ks LiFePO4 

2.3 NÁVRH SYSTÉMU RANGE EXTENDER 

Výhodnost zemního plynu jako moderního ekologického paliva je zřejmá a kombinace 
motoru spalujícího CNG, sloužícího jako generátor pro dobíjení akumulátorů elektromobilu  
momentálně představuje, vzhledem k omezeným technologiím a krátkých dojezdů dnešních 
elektrovozů, v automobilním průmyslu blízkou budoucnost.  

Nejvhodnější řešení je zabudování velmi malého a jednoduchého spalovacího motoru 
bez přímého mechanického napojení na pohon kol. Velikost a složitost motoru jde ruku 
v ruce s nárůstem hmotnosti, což je u elektromobilů, kde rozhoduje každý kilogram váhy 
navíc, velmi podstatné kritérium. Zajímavé jsou různé druhy dvou či tříválcových motorů 
nebo třeba Wankelův motor. Pro provázání systému se mi jeví jako nejvhodnější inspirace 
koncepcí BMW u modelu i3, jenž představuje technologickou špičku dnešní elektromobility. 
Při pohledu na dnešní automobilní trh se jako ideální alternativa pro funkci generátoru 
elektrické energie nabízí pohonná jednotka vozů Škoda Citigo a VW up! Jedná se zážehový 
řadový tříválcový motor o zdvihovém objemu 999 cm3, maximálním výkonu 50 kW při 6200 
ot/min a maximálním točivém momentu 90 Nm při 3000 ot/min. 

2.4 MOTOR VW 1,0 l CNG (CPGA) 

Tento pro spalování CNG zvlášť upravený motor, vychází z řady motorů s označením 

EA211. Původní motor byl představen roku 2012 a momentálně jej využívají vozy VW up!, 

Škoda Citigo a Seat Mii. Řada EA211 obsahuje čtyř a tříválcové motory 1,0 R3, 1,2 TSI a 1,4 

TSI postavené a vyvinuté speciálně za účelem odlehčení konstrukce a úspory hmotnosti, 

která dosahuje až 20 % oproti předchůdcům. Motor jsem zvolil z důvodů malých rozměrů, 

hmotnosti, jednoduchosti, nízké spotřeby a v neposlední řadě jeho přizpůsobení pro 

spalování CNG již z výroby. Postrádá jakékoliv výdobytky dnešní doby, jako je přeplňování 

nebo proměnlivé časování vaček a ventilů, což z něj dělá ideálního kandidáta pro naše účely. 

Žádný ze systémů zvyšujících výkon totiž motor nepotřebuje díky tomu, že bude fungovat za 

konstantních otáček a zatížení, nejlépe při ideálním stechiometrickém poměru, jenž je pro 

CNG 17,2:1. 
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Motor má speciálně upravenou mechaniku tak, aby vyhovoval specifickým pracovním 

podmínkám, které vznikají při spalování zemního plynu namísto benzínu. Režim provozu na 

CNG, ale i na benzín řídí společná řídicí jednotka vybavena speciálním softwarem. Benzínový 

režim je využíván např. při startování vozidla za nízkých teplot. Současně také benzínový 

pohon prodlužuje dojezdovou vzdálenost vozidla. Automobil se automaticky přepne z režimu 

CNG do režimu benzín v případě nedostatku zemního plynu v palivových nádržích CNG. 

2.4.1 ÚPRAVY MOTORU PRO SPALOVÁNÍ CNG 

Oktanové číslo charakterizuje pohonné látky zážehových spalovacích motorů. 

Vyjadřuje odolnost paliva ve směsi se vzduchem proti samozápalu. Samozápal se negativně 

projevuje jako „klepání”, ke kterému může dojít při kompresi směsi vzduchu s palivem ve 

válci motoru. Oktanové číslo zemního plynu dosahuje vysoké hodnoty až 130. Motor 

poháněný zemním plynem je tak oproti pohonu na benzín mnohem odolnější proti vzniku 

samozápalu. 

Vysoké oktanové číslo zemního plynu umožňuje dřívější bod zážehu, aniž by 

docházelo k nežádoucímu detonačnímu spalování. Tak stoupá účinnost, a tím také tlak a 

teplota spalování ve spalovacím prostoru. Zemní plyn je také velmi suchý a nemá žádné 

mazací schopnosti jako benzín. Všechny tyto aspekty zvyšují namáhání motoru a tím pádem 

vyžaduji, pro zachování spolehlivosti motoru, určité drobné úpravy v porovnání s klasickými 

motory spalující benzín. 

Obrázek 20 Tříválcový motor 1,0 l řady EA211 
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Písty, pístní kroužky 

Tlakově odlitý hliníkový píst je v první drážce pro pístní kroužek anodicky oxidovaný a 

vrchní pístní kroužek má speciální povrchovou úpravu. Výsledkem obou těchto opatření je 

zvýšená odolnost proti opotřebení. [10]  

Časování vačkového hřídele 

Vačky na vačkových hřídelích jsou o něco plošší. Díky tomu se ventily zavírají pomaleji 

a dochází ke snižování jejich mechanického zatížení. [10] 

 

Ventily, vodítka ventilů, těsnění dříků ventilů, kroužky sedel ventilů 

Pro zvýšení odolnosti proti opotřebení jsou sací i výfukové ventily nitridované, 

pancéřované a na koncích dříků tvrzené. Byl upraven materiál vodítek sacích ventilů a všech 

kroužků sedel ventilů. Těsnění dříků výfukových ventilů má dva těsnicí břity s menší radiální 

silou. Tím se zvyšuje průtok oleje a zlepšuje mazání mezi dříky a vodítky ventilů.  

Obrázek 21 Píst motoru 1,0 l CPGA [10] 

Obrázek 22 Vačkové hřídele motoru 1,0 l CPGA [10] 
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Druhý přídavný těsnicí břit zadržuje při pohybu ventilu vzhůru olej mezi dříky a vodítky 

ventilů. [10] 

 

Vysokotlaké vstřikovací ventily 

Při provozu na benzín jsou vysokotlaké vstřikovací ventily ochlazovány protékajícím 

palivem (benzínem). Při provozu na CNG toto ochlazování chybí. A protože tyto ventily 

zasahují přímo do spalovacího prostoru, docházelo by ke vzniku nepřípustně vysokých teplot. 

Z tohoto důvodu je použit teflonový kroužek s obsahem grafitu s velmi vysokou tepelnou 

vodivostí. [10] 

 

Úprava výfukového potrubí 

 Je nutné myslet na uložení palivových nádrží na stlačený zemní plyn. Z toho důvodu je 

např. výfukové potrubí u vozu Škoda Citigo, kde jsou tyto nádrže umístěny v prostoru před a 

za zadní nápravou, zkráceno a zakončeno na levé straně pod spodní části karoserie před 

zadní nápravou. U mnoha jiných vozů, využívajících pohon na CNG, jsou taky přepracovány 

tlumiče výfuků právě z důvodu zkrácení celé soustavy a chybějících koncových tlumičů. Je 

nutné myslet také na katalyzátor výfukových plynů, jenž by měl být umístěn dále od motoru 

Obrázek 23 Ventil motoru [10] 

Obrázek 24 Vysokotlaký vstřikovací ventil [10] 
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z důvodu vyšších teplot výfukových plynů, které vznikají spalováním zemního plynu po 

zahřátí.  

 

 

 

Tabulka 7 Parametry motoru 1,0 l CNG / 50 kW [10] 

 Jednotky 1,0 l CNG / 50 kW (kód motoru: CPGA) 

Konstrukce 
Zážehový řadový tříválcový motor s nepřímým vstřikováním 
paliva, chlazený kapalinou, dva ve víku hlavy válců uložené 
vačkové hřídele (2x OHC), pohon rozvodů ozubeným řemenem 

Počet válců  3 

Zdvihový objem cm3 999 

Vrtání mm 74,5 

Zdvih mm 76,4 

Rozteč válců mm 82 

Počet ventilů na válec  4 

Max. výkon kW 50 při 6200 ot/min 

Max. točivý moment Nm 90 při 3000 ot/min 

Kompresní poměr  11,5:1 

Plnění Elektronicky řízené nepřímé vstřikování paliva 

Mazání Tlakové oběžné s plno průtokovým olejovým filtrem 

Palivo Stlačený zemní plyn CNG nebo bezolovnatý benzín min. o. č. 95 

Emisní norma  EU5 

Obrázek 25 Porovnání výfukového potrubí u vozu Škoda Citigo [10] 
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Při porovnání výkonů elektromotorů a zvoleného spalovacího motoru by se mohlo 
zdát, že výkon spalovací jednotky nebude stačit, avšak u koncepce elektromobilů 
využívajících funkce range extenderu je běžné, že při provozu vozidla s aktivovaným 
spalovacím motorem není k dispozici plný výkon vozu a ten je tímto přepnut do tzv. 
„dobíjecího režimu“. Podstatný je fakt, že primární funkcí range extenderu není dobít 
akumulátor, ale pouze udržovat stav nabití v požadovaném rozmezí a tím prodloužit dojezd 
vozu. Akumulátor může poté být dobit na plnou kapacitu externím nabíjecím zdrojem, např. 
energií ze sítě.  Z daných výkonových charakteristik spalovacího motoru je pro pohon 
generátoru nejefektivnější rozmezí otáček okolo 4500 – 5500 ot/min, kdy motor vydává cca. 
40-45 kW výkonu a 83-80 Nm točivého momentu. V úvahu je nutné vzít také ztráty energie 
mezi motorem a generátorem. Například u range extenderu BMW i3 je dosaženo úrovně 
efektivity 94 %. V našem případě by toto číslo znamenalo, že pokud by motor vykazoval 
výkon 45 kW při 5500 ot/min tak by efektivní výkon generátoru byl 42,3 kW. 

 

Obrázek 26 Výkonová a momentová charakteristika motoru 1,0 l CNG / 50 kW [10] 
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2.4.2 REŽIMY PROVOZU MOTORU NA BENZÍN A CNG 

Řídící jednotka přebírá veškeré funkce provozu jak na CNG tak na benzín. I když jsou 

si obě paliva svými charakteristickými vlastnostmi velmi podobná, tak by se dalo čekat, že 

ponechání benzínové palivové soustavy tím pádem není nutné. Toto však není pravda a je 

nutné ve voze zanechat alespoň malou benzínovou nádrž a celou soustavu pro spalování 

benzínu. Dva hlavní důvody pro ponechání jsou především nutnost adaptace systému na 

kvalitu zemního plynu po každém natankování a také režim studeného startu.  

Režim tankování zemního plynu a adaptace na kvalitu zemního plynu 

Po každém tankování musí dojít ke zjištění kvality plynu a k adaptaci doby vpouštění 

plynu do sání v závislosti na obsahu metanu v natankovaném palivu. Jestliže snímač tlaku v 

palivové nádrži zjistí, že tlak paliva od posledního běhu motoru stoupl o cca 20 %, vychází 

systém z toho, že byl natankován zemní plyn a motor je startován na benzín. Při adaptaci 

dochází k přizpůsobení doby otevírání vpouštěcích plynových ventilů prostřednictvím lambda 

regulace. Po ukončení adaptace startuje motor obecně na zemní plyn. Adaptace probíhá 

optimálně ve střední oblasti zátěže. [10] 

Režim studeného startu 

Pokud je vozidlo startováno při teplotě chladicí kapaliny pod –10 °C, je při provozu na 

benzín aktivována funkce studeného startu pro vpouštěcí plynové ventily. V tomto okamžiku 

dochází k přivedení proudu do vpouštěcích plynových ventilů v závislosti na venkovní teplotě 

na 45 až 90 sekund. Tím stoupne teplota ve ventilech o cca 35 °C a zamezí se tak uváznutí 

vpouštěcích plynových ventilů. Následně dojde k aktivaci vysokotlakého ventilu pro provoz 

na plyn, k opětovnému vytvoření tlaku v liště rozvaděče plynu a k co možná nejrychlejšímu  

přepnutí na provoz na CNG. [10] 

Režim nouzového startu 

Pokud nebude po určitý čas možné startovat v jednom provozním režimu, proběhne 

startování ve druhém provozním režimu. To např. znamená, že vozidlo po natankování 

zemního plynu nebude kvůli problému v systému benzinového pohonu startováno na benzín, 

ale na zemní plyn. Jakmile bude aktivní lambda regulace, pokusí se systém přepnout na 

provoz na benzín. [10] 

Mohlo by se zdát, že vzhledem k tomu, že vůz využívá jako hlavní pohonnou jednotku 

elektromotor, tak pro nás funkce jako režim studeného startu nejsou podstatné.  
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Lze si však určitě velmi dobře představit situace, kdy uživatel dojede např. do 

zaměstnání již s vybitými akumulátory, tudíž bude pro dojezd využívat dobíjení pohonu 

pomocí range extenderu, vůz během doby strávené v práci vychladne a pro cestu domů bude 

nutné nastartovat spalovací motor již od prvních ujetých metrů. 

 

 

Obrázek 27 Logické schéma startu motoru [10] 

2.5 NÁVRH PALIVOVÝCH NÁDRŽÍ 

Jak je zmíněno v úvodu druhé kapitoly, aby bylo vozidlo hodnoceno jako elektromobil 

s range extenderem, tak dle Kalifornské komise pro ochranu ovzduší přídavná jednotka musí 

mít dojezd roven nebo menší než je dojezd vozu na plně elektrický režim. Udávaná 

kombinovaná spotřeba zvoleného motoru je ve voze Škoda Citigo 4,4 m3 (2,9 kg) plynu na 

100 km a 4,5 litru benzínu na 100 km. Přesnou spotřebu po zabudování motoru do vozu 

StudentCar SCX zatím neznáme. Vzhledem k tomu, že bude motor pracovat za ideálních 

podmínek při vyšších, avšak konstantních otáčkách, se spíše jeví jako odpovídající hodnoty 

vyšší, udávané pro spotřebu ve městě a ty jsou 5,5 m3 (3,63 kg) plynu na 100 km a 5,9 litrů 

benzínu na 100 km.  

Benzínová nádrž, která je nutná pro start motoru pouze za určitých podmínek, bude 

dostačující o kapacitě 3 litrů. Nádrž této kapacity bude tím pádem vozu prodlužovat dojezd o 

dalších 50 km.  Plně elektrický dojezdu vozu SCX je až 180 km. Zabudováním systému range 
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extender se spalováním CNG se však ještě sníží, jelikož lze předpokládat, že hmotnost vozu 

naroste minimálně o 100-150 kg.  Chceme-li, aby vozidlo vyhovovalo aktuálním regulacím 

světových organizací, tak je nutné, aby se dojezd vozidla na pohon CNG nezvýšil o více než 

dalších 130 km. Tomu při předpokládané spotřebě 5,5 m3 plynu odpovídá nádrž o kapacitě 

7,15 m3.  

Pro docílení co nejnižší hmotnosti se jako nejlepší jeví celokompozitová CNG nádrž. 

Jedná se o nádrž s nekovovou vložkou, která je celá opletena uhlíkovým a skelným vláknem. 

Obě vlákna jsou napuštěna epoxidovou živicí. Váhový ukazatel objemu je u těchto nádrží 0,3 

– 0,4 kg/l. Hodnota destrukčního tlaku je v rozmezí od 47 do 73 MPa. Pro srovnání u 

levnějších celokovových nádrží jsou tyto hodnoty 0,8 – 1,1 kg na každý litr paliva. Destrukční 

tlak pro celokovové nádrže je 45 MPa.  

Na dnešním trhu z běžně dostupných nádrží naším požadavkům nejlépe odpovídá 

např. celokompozitová nádrž od firmy 3M o rozměrech 240/874 mm a objemu 28 l. Toto při 

přepočtu odpovídá 6 m3 paliva CNG (vzorec přepočtu: nádrž o objemu 28 dm3 / 6,5 x 1,4 = 6 

m3 paliva). Běžná maloobchodní cena této nádrže je 21 000 Kč.  

Pokud bychom použili tuto nádrž, tak vůz teoreticky získá dojezd čistě na zemní plyn 

109 km. V kombinaci s benzínovou nádrží o kapacitě 3 l benzínu se teoreticky prodlouží 

celkový dojezd o 159 km. 

 
Obrázek 28 Celokompozitová nádrž skupiny CNG4 od firmy 3M 

Pro uložení CNG nádrže ve vozidle je, stejně jako u jiných vozidel, především 

z hlediska bezpečnosti v případě dopravní nehody, nejlepší pozice před nebo za zadní 

nápravou. Toto je nejméně zranitelné a také statisticky nejméně poškozované místo. 

Nedojde tak ani k omezení prostoru pro posádku vozu. Nesmíme zapomenout ani na 

povrchovou úpravu nádrže z důvodu odolnosti proti poškrábání nebo případné korozi. Jako 

ochrana může posloužit například vícevrstvé lakování. 
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Benzínová nádrž může být vzhledem k objemu, malým rozměrům i nízké hmotnosti 

umístěna ve voze téměř kdekoliv. 

 

Obrázek 29 Schéma navrhovaného pohonného konceptu vozu StudentCar SCX 

Index Popis 

1 Tříválcový spalovací motor 

2 Generátor elektrické energie 

3 Řídící elektronická jednotka 

4 Vysokonapěťový akumulátor 

5 Benzínová palivová nádrž 

6 CNG palivová nádrž 

7 Elektromotory 
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ZHODNOCENÍ VÝSTUPŮ PRÁCE 

Automobilový trh momentálně prochází svou dost možná největší proměnou za celou 

historii. Výrobci jsou tlačeni ze všech stran, ať už zvyšujícími se nároky spotřebitelů nebo 

vládních a mezinárodních organizací. Především ze strany vládních organizací jde o 

požadavky na snížení emisí motorových vozidel, díky čemuž prožívá posledních 10 let 

obrovský boom kategorie vozů využívajících alternativní koncepce pohonů. Jako 

nejperspektivnější technologie posledních let by se dal považovat pohon, využívající 

elektřinu jako zdroj energie. Momentálně největším omezením dnešních elektromobilů je 

krátký dojezd, který je limitovaný především kapacitou baterií.  Dá se však předpokládat, že 

díky neustálému vývoji této oblasti, dosáhnou moderní elektromobily brzy dojezdů 

srovnatelných s dnešními vozy vybavenými spalovacími motory. Již v dnešní době jsou 

některé elektromobily schopny dosáhnout plně elektrických dojezdů na jedno nabití, 

přesahujících 400 km. S rozšířením sítě dobíjecích stanic, na kterém se také neustále pracuje, 

si lze představit, že tomu nebude dlouho trvat a budeme v brzké době jezdit elektromobily 

úplně běžně tak, jako dnes využíváme vozy poháněné spalovacími motory. Než tomu však 

bude, nabízí se různé alternativy pro prodloužení dojezdů, jako jsou např. kombinace 

elektropohonu a spalovacího motoru. O jedné z těchto alternativ pojednává právě tato 

práce. 

Cílem práce bylo navrhnout systém pro prodloužení dojezdu elektromobilu 

StudentCar SCX za použití spalovacího motoru, využívající jako palivo zemní plyn. Práce by se 

dala rozdělit do dvou polovin, kdy první pojednává o technologii elektromobility a druhá se 

zabývá návrhem koncepce a problematikou využití CNG jako paliva pro spalovací motory.  

Stlačený zemní plyn je díky minimálnímu emisnímu zatížení, bezpečnosti a v neposlední řadě 

ekonomické výhodnosti jedno z paliv blízké budoucnosti.  Po pečlivé analýze dnešního trhu 

byly inspirací především technologie předních evropských výrobců automobilů BMW a VW 

Group. Je však třeba podotknout, že kombinaci elektromobilu a spalovacího motoru 

využívajícího CNG jako palivo zatím nikdo z dnešních výrobců na trhu nenabízí. Díky této 

kombinaci je možné dosáhnout výrazného snížení provozních nákladů a především emisí 

škodlivin. Osobně si však myslím, že toto není úplně směr, kterým bychom se měli ubírat. 

Nicméně než dojde k výraznějším pokrokům v technologii plné elektromobility, kapacitě 

baterií a infrastruktury, je kombinace elektromotoru a CNG jako paliva velmi dobrá 

alternativa. 

Planeta Země je stará více než 4 miliardy let a v celé historii je člověk jen 

zanedbatelnou tečkou na této časové ose. I přesto se lidstvu podařilo přetvořit podobu 

dnešního světa za pouhých pár tisíc let tak, jako ještě nikomu. Největších změn potom bylo 

dosáhnuto od počátku průmyslové revoluce v 18. století až dosud. Je třeba, aby si toto nejen 

výrobci dopravních prostředků, ale především i běžní občané uvědomili a změnili způsob 

uvažování dříve, než bude úplně pozdě. Omezení nebo úplné přerušení využívaní fosilních 

paliv a orientace na obnovitelné zdroje energie může být jedním z prvních kroků.  
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SEZNAM POUŽITÝCH ZKRATEK A SYMBOLŮ 

REx  [-] Range extender 

EREV  [-] Extended-range electric vehicles 

BEVx  [-] Range-extended battery-electric vehicle 

CARB  [-] California Air Resources Board 

RESS  [-] Rechargeable Energy Storage System 

UNECE  [-] Economic Commission of the United Nations for Europe 

BMW  [-] Bayerische Motoren Werke AG 

EPA  [-] United States Environmental Protection Agency 

CNG  [-] Compressed Natural Gas 

LNG  [-] Liqeuefield Natural Gas 

LPG  [-] Liqeuefield Petroleum Gas 
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