
PALIVA SPALOVACÍCH MOTORŮ
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Základní požadavky na motorová paliva

• Schopnost tvořit směs se vzduchem zápalnou směs (spolehlivost zážehu nebo vznětu)

• Vysoká výhřevnost paliva (na jednotku hmotnosti včetně nádrže)

• Chemická stálost, stabilita vlastností (bezpečná manipulace, skladování a uložení v
nádrži)

• Potřebné vlastnosti z hlediska průběhu hoření směsi ve válci motoru
(Pro ZM požadavek na průběh hoření s postupem čela plamene do nespálené
směsi, vysoká odolnost homogenní směsi paliva a vzduchu proti samovznícení (tzv.
klepání – detonacím)
(Pro VM vysoká schopnost samovznícení tvořící se směsi v heterogenním prostředí
kapek paliva („palivové mlhy“) a vzduchu ve spalovacím prostoru

• Nízký obsah nečistot pro spalování s malým obsahem škodlivin ŽP (síra, olovo, apod.)

• Nízká cena
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PALIVA: 
• Fosilní  (vyráběné z ropy, zemního plynu, uhlí): - plynná (CNG, LPG)

-lehce odpařitelná (benzin – 35 – 200°C)
- těžce odpařitelná (nafta – 150-360°C)

• Obnovitelná ( vyráběné z obnovitelných bioproduktů, vody)
- lehce odpařitelná (etylalkohol, metylalkohol)
- těžce odpařitelná (rostlinné oleje, metylestery)

Základem:  - jednomocný  H (cca 100 MJ/kg)
- čtyřmocný     C  (cca 30 MJ/kg)

Fyzikálně chemické vlastnosti jsou dány:  - vazbami atomů (přímé, větvené, kruhové)
- počtem atomů C  (roste hustota, bod varu)
- nasyceností H (alkany, alkeny, alkiny)

ALKANY - 100% nasycenost H: 
Přímá vazba CH4 metan Větvená vazba – izoalkany 

C2H6 etan
H H C3H8 propan H
|  | C4H10 butan C4H10 izobutan |

CH3-C-C-CH3 ……………….. ……………… CH3-C-CH3

|  | C8H18 oktan C8H18 izooktan |
H  H CH3

22 nnHC
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Tvar vazby ovlivňuje vlastnosti např.:    bod varu         oktanové číslo
Oktan……………………………………… 125°C   17
Izooktan (2,2,4 trimetylpentan) ………….  99°C 100

nnHC 2

ALKENY – nenasycené uhlovodíky s dvojnou vazbou  (nestálé, při skladování může 
nastat polymerizace –sloučení se vzdušným kyslíkem).

např.  Eten C2H4,  nebo isookten  C8H16

CH2 =CH2 CH3-CH-CH2-CH2–CH2-CH=CH2

|
CH3ALKINY – nenasycené uhlovodíky s trojnou 

vazbou  (rovněž nestálé, pro motorová 
paliva nevhodné.
např.  Etin C2H2    (ACETYLEN)

2HCn
CH = CH

CYKLANY (cyklo-alkany) – nasycené 
uhlovodíky s přímou vazbou uzavřenou v kruhu 
(použití v benzinech)  

např.  cyklohexan C6H12

nnHC 2

CH2

/      \
CH2 CH2

|         |
CH2 CH2

\ /
CH2

CH2

/      \
CH2 CH2

|         |
CH2 CH2

\ /
CH

|
CH3

metylcyklohexan
C7H14
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AROMATY – nenasycené 
uhlovodíky s dvojnou  kruhovou 
vazbou  např.: benzen C6H6

ALKOHOLY– náhradou atomu H skupinou OH
např. CH3OH –metanol (metylalkohol)

C2H5OH – etanol (etylalkohol)

Alternativní palivo z biomasy kvašením etanol (líh)
z metanu (ZP) konversí metanol

Přísady do benzinu  do 5% lihu, do 3% metanolu

2HCn

CH
//    \

CH   CH
|        ||

CH   CH
\\ /

CH

CH
//     \

CH   CH
|        ||

CH   CH metylbenzen C7H8

\\ / toulen
C C6H5(CH3)
|

CH3 dimetylbenzen
xylen

C6H5(CH3)2

benzenová jádra spojená
vytváří skupiny PAH 

C10H8 – naftalen           C14H10 -antracen        



VÝROBA KAPALNÝCH PALIV Z ROPY
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Destilací při atm. tlaku - frakce:
• plyny a lehký benzinový destilát – LPG, butany do C5
• benzin 35-180°C 5-10c 20%
• petrolej 180-280°C 8-16C 10%
• nafta do 360°C 11-22C 20%
• mazut nad 360°C 45% - vakuová destilace – nafta, lehké a těžké oleje, asfalt

Další petrochemické procesy:
• krakování ( za nepřítomnosti kyslíku a vyšší teploty , katalyzátoru štěpení vyšších frakcí na nižší – získávání vyššího

podílu benzinu z ropy)
• izomerace (zušlechťování - větvení vazeb na izoalkany – zvyšování oktanova čísla)
• hydrogenace ( alkylace – slučování alkenů s izoalkany)

Základní požadavky na kapalná paliva pro zážehové motory
a) malý rozptyl hustoty benzin: 720-775 kg/m3 (podle charakteru:

alkalický/aromatický)
b) odpařitelnost (destilační křivka)

 Teplota začátku destilace ovlivňuje ztráty při manipulaci s palivem, podle

klimatu se pohybuje se v rozsahu 25 až 40C)
• 10 % bod ovlivňuje startovatelnost studeného motoru, tendence je snižovat tuto
teplotu pod 65 C.
• 50 % bod rozhoduje o rychlosti ohřevu motoru po studeném startu na provozní
teplotu a o akceleračních vlastnostech. Moderní benziny mají tuto teplotu již
v blízkosti 80C.
• 95 % bod má vliv na účinnost vyhoření paliva ve válci motoru: uhlovodíky
s teplotou varu nad 200 C se v zážehovém motoru nespálí (po otevření
výfukového ventilu kondensují a ředí mazací olej na stěně válce), přípustná
teplota 95 % bodu je proto 180 C
• konec destilace 215°C (destilační zbytek <1%)
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c) Odolnost proti klepání (detonačnímu hoření)
schopnost paliva odolávat samovznícení v dosud nespálené směsi)

167

188

HC

HC
OČ 

Izooktan (OČ=100)

heptan (OČ=0)

Zvyšování OČ  antidetonátory: 
-tetraetyl olova  r. 1991 snížení Pb z 0,65 na 0,15g/dm3
-aromáty (škodliviny PAH)
- MTBE (metyl terc butyl eter) snížení  Pb <0,013g/dm3)

bezolovnatý benzin umožnil zavedení katalyzační techniky 
výfukových plynů

Stanovení OČ na specielních jednoválcích s měnitelným ε:
1) Výzkumná metoda VM : n=600 min-1, Tsměsi =52°C, α=13°před HU, ε proměnné 5-15
2) Motorová metoda MM : n=900 min-1, Tsměsi =149°C, α=19-26°před HU, ε proměnné 5-15
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Plynná paliva zážehových motorů

Ideálními palivy pro ZM z hlediska odolnosti 
proti detonacím a nižším emisím ve 
výfukových plynech
Širšímu použití brání nesnadné skladování, 
distribuce.

Zemní plyn  
CNG, LNG (-162°C) – 98% metan CH4

Propan /butan
Zkapalnělé rafinerské plyny  - LPG

Bioplyny
Kejdy, skládky rostlinných odpadů. Nestálé 
složení a čistota, nižší obsah metanu
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Plynná paliva mají proti kapalným palivům
ropného původu menší hmotnostní podíl C v 1 kg
paliva.

Jednodušší stavba molekul u plynných paliv
zajišťuje průběh hoření s výrazně menší produkcí
nových uhlovodíkových molekul, které jsou
hygienicky velmi rizikové (PAH, PAHKARC).

Plynná paliva mají proti kapalným palivům
výrazně nižší výfukové emise po startu motoru.
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Vodík , jeho význam jako paliva budoucnosti
Největší množství vodíku je vázané ve vodě.  Energie vložená do rozkladu je ve vodíku 
akumulována do okamžiku zpětného převodu (řízené spalování v ZM, nebo výrobou elektrické 
energie v palivových článcích.
Vodík představuje obnovitelný zdroj energie nenarušující životní prostředí (prakticky 
nevyčerpatelné neuhlíkové palivo, neprodukuje CO, CH, CO2.
V praxi
Stlačený (25 – 70 Mpa), kapalný (-253°C)
V ČR první plnící stanice stlačeného (30MPa) vodíku od 2010 v Neratovicích.
TU v Liberci se podílí od r. 2000 na výzkumu spalování vodíku v ZM a je členem vodíkové 
platformy v ČR.

Vzducholoď 
Hindenburg

2013/2014                   Pohonné jednotky I.                       
SCHOLZ



2013/2014                   Pohonné jednotky I.                       SCHOLZ 9

Vlastnosti vodíku jako paliva 
pro spalovací motory

Mez zápalnosti ve        vzduchu  

4 – 75%  - H2 (=12-0,6)

5 - 15% - CH4

_________________

Min. zápalná energie ve vzduchu

0,02 mJ – H2

0,45  mJ – CH4

V oblasti dolní meze koncentrace plynných paliv se vzduchem je potřebná 
iniciační energie pro vznícení zhruba shodná – rizika při nechtěném úniku 
jsou stejná
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Vlastnosti vodíku jako paliva 
pro spalovací motory

Mez zápalnosti ve        
vzduchu  

4 – 75%  - H2 (=12-0,6)

5 - 15% - CH4

_________________

Min. zápalná energie ve 
vzduchu

0,02 mJ – H2

0,45  mJ – CH4

V oblasti koncentrací plynných paliv se vzduchem běžných pro spalování v 
motoru ( =1,4 – CH4, =2,2 H2) je potřebná iniciační energie pro vznícení 
H2 řádově nižší – rizika samovznícení od horkých míst. 
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_______________________________________________________________

Joule-Thomsonův jev při expansi 

záporný u H2 a He (převládající vliv odpudivých mezimolekulárních sil, klesající úroveň 
potenciální energie a růst kinetické – ohřev při izoentropické expansi.  

Inverzní teplota (K)
Vodík …………… 200 K
Metan …………. 700 K  

Je-li počáteční teplota unikajícího plynu rovna inversní teplotě, tak se teplota při 
adiabatické expansi nemění.
Vodík má inversní teplotu velmi nízkou  (hluboko pod 0°C) proti počáteční teplotě při 
uvažovaném úniku, proto se bude teplota vodíku při tomto pochodu zvyšovat. Za 
určitých podmínek může nastat případ, kdy se unikající vodík zahřeje na teplotu 
samovznícení.

Vlastnosti vodíku jako paliva pro spalovací motory
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Vlastnosti vodíku 
jako paliva pro 
spalovací motory

Hoření vodíku
_______________

•ve dne neviditelné

•plamen úzký

•nízká sálavost

Plamen uhlovodíkového 
paliva

Plamen vodíku 

Sálavost
plamene do
okolí(%)

17-25

Vodík

23-33

Metan
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Vlastnosti vodíku jako paliva pro spalovací motory

Porovnání průběhu požáru vzniklého v důsledku 
nehody automobilů poháněných vodíkem (vlevo) a 
benzinem (vpravo).

Foto: Dr. Swain, University of Miami

Čas – 0:00 čas – 0:03  - vznícení čas – 1:00 – H2 téměř vyhořel

Čas – 2:40 – vozidlo na
benzin zcela zničeno

Hustota plynu (kg/m3) 0,084

Vodík

0,65

Metan

4,4

Benzin

Difuze ve vzduchu (cm2/s) 0,61 0,16 0,05



2013/2014                   Pohonné jednotky I.                       
SCHOLZ

14

PALIVA PRO VZNĚTOVÉ MOTORY

Základní požadavky na kapalná paliva pro vznětové motory

a) malý rozptyl hustoty nafta: 800-850 kg/m3 (podle charakteru: alkalický/aromatický)
MEŘO: 87 -890 kg/m3

b) odpařitelnost (destilační křivka) : začátek destilace 150-180°
50% bod 230°C (kouřivost studeného motoru a v přechodových stavech)
95% bod max. 350°C

c) Vizkozita (2,3 -9 cSt při 20°C) – funkce vstřikovacího zařízení (nižší hodnoty příznivé pro spalovací proces, horší
pro mazání pohyblivých částí)

d) Bod tuhnutí: NM -4 filtrovatelnost do 0°C – letní období 4.-10. měsíc
NM -22 filtrovatelnost do -15°C – zimní období (modifikátory krystalické struktury parafinů, petrolej)

e) obsah síry (spalováním se tvoří oxidy síry, ve styku s vodou korosivní kyseliny)
dnes 0,15 - 0,05% S 

f) schopnost samovznícení (CČ 45-55) - protichůdné vlastnosti ZM-VM (OČ = 120-2*CČ)

cetan (CČ=100)
metylnaftalen (CČ=0)

CČ  vyšší hodnoty zlepšují startovatelnost, 
snižují tvrdost chodu (nárůst spal. tlaku), 
dohořívání v expanzi, emise (PM)

1011

3416

HC

HC
CČ 
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Biopaliva:
• Obnovitelný zdroj energie. Uzavřený koloběh - Produkce CO2 při spalování = spotřebě  při fotosyntéze probíhající při 

růstu rostlin.
• Biologická  odbouratelnost za 21 dní: ME -99%, Bionafta - 90%, MN 10%)
• Podpora zemědělství

• MEŘO získaný esterifikací surového oleje (FAME –fatty acid methyl esters)
Odlišnosti od NM:

1) střed destilace (50%) je 330°C (tj. o 100°C vyšší), horší startovatelnost)
2) vyšší viskozita, vyšší průtokové odpory, horší podmínky pro vstřikování a rozprášení paliva
3) nestálost při skladování,
4) agresivita vůči pryži, mazacímu oleji,
5) nižší výhřevnost (1 litru MERO odpovídá 0,91 litrů NM) (vyšší spotřeba paliva),
6) Mnohem lepší biologická odbouratelnost 99% za 21 dní (NM jen 10% za 21 dní).
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• Rostlinný olej (PPO – pure plant oil)
neupravený rostlinný olej z řepky olejky nebo dalších olejnin, který lze spalovat jen za určitých podmínek v 
upravených motorech. Poměrně vysoká energetická účinnost  (1 litru PPO odpovídá 0,96 litrů motorové nafty). 
Použití u VM v praxi je velmi řídké, v zemědělství.

PALIVA PRO VZNĚTOVÉ MOTORY
1) MN
2) Směsná MN - přídavek metylesterů do 5 % - současný stav

- BIONAFTA -30% metylesterů – dnes bez daňového zvýhodnění a podpory státu cenově
nevýhodné



Biopaliva: syntetická paliva z biomasy

Základní schéma možného postupu
výroby kapalných paliv z biomasy
(Biomass to Liquid – BtL): termickým
rozkladem se získá plynný meziprodukt,
který cestou FT syntézy s hydrogenačními
procesy a katalytickým reformingem se
upraví na kapalnou fázi, ze které se
destilací postupně oddělí jednotlivá
motorová paliva.

•Dimetyléter (DME)
je syntetické palivo a má ze všech alternativních 

paliv nejvyšší energetickou účinnost (1 litru 
dimetyléteru odpovídá 0,97 litrů motorové nafty). 
Základem pro výrobu může být fosilní surovina, pak 
mluvíme o palivu Gas-to-Liquid (GtL), nebo 
biologicky obnovitelná surovina (dřevo, sláma a další 
zemědělské odpady), pak mluvíme o palivu Biomas-
to-Liquid (BtL). 
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