
Iveco S.p.A.

Via Puglia, 35

10156 Torino – Itálie

www.iveco.com

Vydání: IST.071008

říjen 2007

Údaje uvedené v této publikaci jsou pouze

informativní a nezávazné.

NOVÁ ENERGIE ABYCHOM ZŮSTALI V POHYBU

ZEMNÍ PLYN – PALIVA A VOZIDLA 

iveco 7557.qxd  23.1.2008  12:41  StrÆnka 1



ZMĚNA
LIDÉ SE ŘÍTÍ DÁL A DÁL, ALE
PLANETĚ DOCHÁZÍ DECH.

Jedinou cestou jak pokračovat, je propojit vývoj a odpovědnost.

Být vždy v souladu s legislativou nebo být ještě rychlejší, perfektně zvládat

výzkum i technologii, ale také nedlužit nic těm, kteří budou tento svět obý-

vat po nás.

Mnohá řešení budeme hledat dlouho, zemní plyn je však řešení, které

máme po ruce.
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CH4. METAN – JEDNODUCHÁ MOLEKULA A PŘESTO PLNÁ ENERGIE.

Více vodíku a méně uhlíku v jediné molekule: to je tajemství metanu, který
skrývá spoustu energie a zanechává malé množství oxidu uhličitého.
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Zemní plyn společně s uhlím a ropou jsou uhlovodíková paliva, která vzni-

kají anaerobním rozkladem rostlinné hmoty. Je však trochu zvláštní tím, že

obsahuje především metan (85 % a více) a ten je právě nejjednodušší a nej-

kratší uhlovodíkovou molekulou.

Odlišuje se tím, že každá molekula metanu obsahuje pouze jeden atom

uhlíku a čtyři atomy vodíku a má chemickou značku CH4. Například ve

srovnání s benzínem a motorovou naftou, které nejsou tvořeny pouze jedi-

nou molekulou, ale dlouhou řadou molekul, z nichž některé jsou velmi

dlouhé a chemicky složité, metan shoří rychle a beze zbytku.

Metan je palivo s velmi nízkou mírou produkce CO2, protože 25 % jeho

hmotnosti představuje vodík a 75 % uhlík. Pro srovnání – kdyby byl benzín

zastoupen jedinou molekulou představující průměrnou hustotu paliva, měl

by značku CH1.85 a vodík by tvořil 13,4 % jeho hmotnosti. Další z plynných

paliv, třeba LPG (zkapalněný ropný plyn) by se značilo CH2.525 a vodík by

tvořil 17,4 % jeho hmotnosti.

Výhodu pro životní prostředí přináší to, že spalování metanu na jedné stra-

ně vyprodukuje více energie než jiná uhlovodíková paliva díky vcelku vyso-

kému obsahu vodíku a na straně druhé nižší míru CO2 vzhledem k poměr-

ně nízkému obsahu uhlíku.

Turín 2006 – v olympijském ohni hoří metan.

Výzkumníci firmy Iveco

Molekula metanu ve srovnání s molekulou

aromatického uhlovodíku.
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Zemní plyn z vrtu je fosilní palivo, stejně jako

uhlí nebo ropa. Je výsledkem rozkladu živočišné

a rostlinné hmoty pradávných moří, který probí-

hal desítky milionů let.

Využívání takovýchto paliv dnes vede k čisté

ztrátě zdroje energie, protože je nelze nahradit

během našeho života, a tak je nelze považovat za

udržitelné.

Zemní plyn lze však vyrobit mnohem rychleji

anaerobním zahníváním nebo 

fermentací organické hmoty včetně mrvy, splaš-

kového kalu, tuhého komunálního odpadu, bio-

logicky rozložitelného odpadu nebo jiných bio-

logicky rozložitelných produktů.

Výsledkem je palivo bioplyn, které se skládá

především z obnovitelného metanu a oxidu

uhličitého.

Spalováním fosilních paliv vnášíme do atmosféry oxid uhličitý
z pravěku. Výrobou bioplynu recyklujeme náš vlastní. Každý živý

organismus vstřebává během své existence CO2 z atmosféry.

Používáním fosilních paliv nahrazujeme v naší atmosféře CO2, který jiné

organismy v pravěku odebraly z atmosféry tehdejší.

Namísto toho při používání paliv získaných z organického odpadu a bio-

masy, které se rozkládají během několika dní, CO2 nepřidáváme: při jejich

spalování se CO2 uvolňuje a nahrazuje tak ten, který se vstřebal za naše-

ho života.

ZEMNÍ PLYN.
UMÍME HO ZÍSKAT, PŘEDEVŠÍM HO VŠAK UMÍME VYROBIT.

Zásoby zemního plynu jsou bohaté a dávají nám příležitost k diverzi-
fikaci energetických zdrojů.
Proces, který je v pravěku vytvořil, může člověk opakovat každý den
s použitím vlastního organického odpadu a biomasy. Lze tak získat
bioplyn – obnovitelný zdroj energie.
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ZEMNÍ PLYN VE VOZIDLE
Stlačený nebo kapalný – podle účelu.
Rozhodně bio.
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Měrná energie (kWh/m3) zemního plynu je

oproti motorové naftě při atmosférickém tlaku

1000x nižší.

To znamená, že kdybychom zemní plyn sklado-

vali ve vozidle pod atmosférickým tlakem, muse-

li bychom mít při dané spotřebě vozidla palivo-

vou nádrž zhruba 1000 x větší! Aby bylo vůbec

možno plyn ve vozidle skladovat, musel se tento

objem zmenšit, což lze provést dvěma prostými

způsoby.
• stlačením CNG (Compressed Natural Gas;

stlačený zemní plyn) na tlak 200 barů ve speci-

álně konstruovaných lahvích snížíme objem

z tisícinásobku na pouhý pětinásobek objemu

nafty

• zkapalnění –  zemní plyn kapalní při teplotě -

162 °C (LNG, liquified natural gas; zkapalněný

zemní plyn) a při vhodné izolaci palivové nádr-

že ho lze takto skladovat asi při dvojnásobném

objemu odpovídající nádrže na naftu.

CNG lze v tlakových lahvích skladovat neome-

zeně dlouhou dobu. Palivový systém na LNG

musí být vybaven výparníkem, který palivo pře-

vede na plynné skupenství ještě dříve, než se

dostane do motoru.

Úprava LNG je vhodnější pro vozidla na zemní

plyn používaná na delší vzdálenosti z důvodu

vyšší spotřeby paliva, protože teplota okolí pali-

vo pomalu ohřívá, a to se asi po 10 dnech změní

v plyn a unikne do ovzduší, protože tyto nádrže

nejsou schopné odolávat vysokému tlaku. Z toho důvodu drtivá většina

vozidel na zemní plyn skladuje plyn v podobě CNG. Bioplyn se obvykle

dodává jako LNG, protože plyn je třeba chladit na velmi nízkou teplotu

z důvodu odstranění oxidu uhličitého, čímž se získá vysoce kvalitní a na

metan bohatý zemní plyn.

Nejedná se o fosilní palivo, ale palivo vyrobené v dnešní době, na jehož

počátku stojí organický odpad.
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Nejekologičtější motor dnešní doby.
Emisní limit NOX stanovený směrnicí

1999/96/EC, nyní nahrazenou směrnicí

2005/55/EC pro vozidla EEV (Environ-

mentally Enhanced Vehicle; vozidlo šetrné

k životnímu prostředí) je 2,0 g/kWh.

Technologie motoru však mezitím nezů-

stala stát: již nyní mohou motory na zemní

plyn dosahovat hladiny NOX v hodnotě

asi 0,5 g/kWh, což je čtvrtina požadova-

ného limitu.

Žádný motor s vnitřním spalováním dnes

životní prostředí nešetří více.

Motor je vybaven zážehovým spalovacím cyklem, který se jinak používá

u benzínových motorů v osobních vozidlech.Těžké zážehové motory, lze

v zásadě rozdělit na dva druhy: motory s chudou směsí a motory stechio-

metrické.

Motory spalující chudé směsi s nižšími spalovacími teplotami podobnými

vznětovým motorům mají při vyšším přebytku vzduchu (poměr lambda

1.6*) mají tepelnou účinnost mírně větší při plném zatížení než stochio-

metrické motory. Motory s touto hodnotou poměru lambda však trpí

nestabilním spalováním a je u nich třeba spojit transientní rychlost a zatí-

žení s vyšším poměrem palivo-vzduch a vyšší účinnost cyklu tak prakticky

nelze realizovat. Nadbytečný vzduch ve výfuku v důsledku slabého pomě-

ru vzduch – palivo znamená, že možná úprava výfukových zplodin je limi-

tována použitím pouze oxidačního katalyzátoru.

Vzhledem k dostatečně vysoké teplotě výfuku lze zplodiny CO a HC oxi-

dovat za vzniku oxidu uhličitého a vody, míra nespáleného metanu ve výfu-

ku však může být díky nestabilitě spalování velmi vysoká. Metan je vysoce

stabilní molekula, kterou lze poté většinou jen velmi těžko oxidovat za

* Stechiometrická směs je chemicky přesná a platí u ní hodnota lambda 1,0. Směs vzduchu

a paliva s hodnotou 1,6 představuje směs, kde je o 60 % vzduchu více než ve stechiome-

trické směsi.

použití výfukového katalyzátoru.Vycházející NOX nelze redukovat za pou-

žití oxidačního katalyzátoru, a to z toho důvodu, že k získání požadované

hodnoty NOX je potřebné mít odpovídající poměr vzduch-palivo.

Stechiometrický princip, jak už sám název napovídá, pracuje s chemicky

správným poměrem vzduch – palivo a za těchto podmínek lze trojcestný

katalyzátor využívat. U tohoto motoru s katalyzátorem je odcházející

NOX redukován a HC i CO oxidovány, což má za důsledek velmi nízkou

hladinu emisí zplodin. Další výhodou je to, že stechiometrický spalovací

systém využívá lambda-sonda systém regulace emisí. Jakákoli změna ve

složení zemního plynu má za následek změnu požadavků na poměr

vzduch-palivo a to ihned ovlivní obsah kyslíku ve výfukovém plynu, sníma-

ném senzorem lambda.Tyto systémy se těmto změnám složení zemního

plynu umějí přizpůsobit a zajišťují tak správný běh motoru.

Zemní plyn využívaný v zážehovém motoru má vysokou antidetonační

kvalitu, odpovídající tomu, co se u benzínu označuje jako oktanové číslo.

Oktanová čísla mohou dosáhnout max. hodnoty 100, u zemního plynu

však tato hodnota může dosáhnout až 123, což znamená dosažení daleko

vyššího kompresní poměru ve spalovací komoře než u benzínových moto-

rů.

MOTOR NA 
ZEMNÍ PLYN.
ČISTÝ, TICHÝ,
VÝHODNÝ.

Motor na zemní plyn je
tichý stejně jako motor
benzínový – je tak ideál-
ní do měst a obcí, pro
noční dopravu a prostře-
dí pod zvláštní ochra-
nou.

Velmi nízké náklady na
spotřebované palivo a sko-
ro nulové výfukové emise.
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POUŽÍVÁNÍ PLYNU.BEZPEČNÉ,JAKO KDYŽ VAŘÍTE NA SPORÁKU.
Hoří pouze za přesně vymezených podmínek. Kdykoli zemní plyn unik-
ne, stoupá nahoru bez nebezpečí.Veškeré technologie používané pro
jeho distribuci zcela vyhovují osvědčenému a ověřenému použití
v domácnosti.

Představa o spalování plynných paliv je často spojena se zdrojem nebezpe-

čí. Pro zemní plyn toto díky jeho velmi omezené hořlavosti na vzduchu

neplatí: hoří pouze tehdy, je-li jeho koncentrace ve vzduchu vyšší než 5,3 %

a nižší než 15 %. Pro srovnání: hořlavost vodíku se pohybuje od 4 do 75 %.

V případě úniku plynu způsobí jeho velmi nízká hustota 0,68 kg/m3 při

atmosférickém tlaku (v porovnání se vzduchem 1,202 kg/m3), že zemní

plyn velmi rychle bezpečně unikne, zatímco některá jiná plynná a kapalná

paliva zůstanou u země, dokud se zcela nevypaří.

Zemní plyn se ve vozidle skladuje ve vysokotlakých lahvích (200 barů) –

tento tlak se dále snižuje na hodnotu potřebnou pro vstřikování paliva do

motoru.

Tlakové nádrže plynu jsou vybaveny víceúčelovým ventilem, který posky-

tuje následující ochranu:
• Nadměrný průtok. V případě závady palivového potrubí se při

nadměrném průtoku plynu uzavře ventil, který dovolí uniknout pouze

velmi malému množství plynu.Ventil se znovu otevře až poté, co tento

únik vyrovná tlak ve válci a v potrubí.
• Elektromagnetický ventil. Elektromagnetický ventil je řízen klíčkem

zapalování a izoluje jednotlivé válce ve vypnutém stavu zapalování. Je

ovládán také snímačem nárazu vozidla.
• Přetlakový ventil.V případě požáru vozidla, kdy stoupne tlak plynu ve

válci, se otevře tavný ventil a umožní vyprázdnění zásoby plynu do

ovzduší. Toto opatření brání škodlivým účinkům poruchy plynového

válce a vyprázdnění válce je velmi rychlé – většina plynu se vypustí do

ovzduší daleko od zdroje požáru a neshoří.

Dosavadní provoz velkého počtu
vozidel na plynový pohon v speci-
fických oblastech dopravy doku-
mentuje velmi vysokou míru bez-
pečnosti.
Tento zemní plyn je samozřejmě
tentýž plyn, na kterém doma va-
říte.
Má snad někdo zájem vařit doma
na benzínovém vařiči?
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ZEMNÍ PLYN 
A IVECO.
V EVROPĚ 
VEDEME.
Iveco nabízí nejrozsáh-
lejší a nejmodernější řa-
du vozidel na zemní
plyn v Evropě – ať už se
jedná o dopravu zboží
nebo lidí,o veřejný nebo
soukromý sektor. Vozi-
dla ekologická a eko-
nomická.V souladu s le-
gislativou – dnes i v bu-
doucnosti.
Hodnota, která se bu-
doucnosti obávat ne-
musí.

Společnost Iveco je již od roku 1995 schopna nabízet celou řadu vozidel

na zemní plyn. Dnes je tak na prvním místě v Evropě v oblasti výzkumu

a výroby motorů a vozidel na zemní plyn a v soukromém i veřejném sek-

toru najdete pracovat tisíce vozidel.

U veškerých vozidel Iveco na zemní plyn se využívá specializovaný zážeho-

vý motor na zemní plyn,který běží na principu stechiometrického spalování.

To umožňuje činnost motoru s trvale vysokým výkonem za současného

snižování emisí v rámci hodnot vymezených pro vozidla šetrná k životní-

mu prostředí.Zemní plyn jako palivo a specializovaný motor na zemní plyn

– to je tradiční italská technologie: první vozidlo na stlačený zemní plyn

s tlakovými lahvemi se poprvé objevilo v Itálii v roce 1936.

Eurocargo. V omezeném množství a na zakázku se vyrábějí modely

s hmotností 12 t a 16 t a s novým šestiválcovým motorem Tector o vý-

konu 200 k.Tyto modely budou nabízeny od roku 2008 se standardní

nebo automatickou převodovkou.

Dálkový autobus na zemní plyn se 40 sedadly na podvozku Fiat

635 RL 1936.

Daily. Modely v provedení furgon, podvozek pro

nástavby nebo minibus s celkovou hmotností od

3,5 do 6,5 t s novým motorem CNG o zdvihovém

objemu 3,0 l a výkonu 140 k.

Stralis. K dispozici jsou dvou- a třínápravové

modely o hmotnosti 18 nebo 26 t a osmilitrovým

motorem Cursor CNG o výkonu 270 k. Nabíze-

ny jsou s automatickou převodovkou Allison s in-

tegrovaným retardérem nebo s automatizovanou

převodovkou EuroTronic 2.
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AUTOBUSY IVECO IRISBUS NA
ZEMNÍ PLYN. VE SLUŽBÁCH
OBCÍ UŽ OD ROKU 1995.
Paříž, Madrid, Frankfurt… autobusy
Irisbus na zemní plyn jezdí již ve
více než 70 městech a metropolích
po celé Evropě.

Irisbus Iveco je nejvýznamnějším evropským výrobcem vozidel hromadné

dopravy šetrných k přírodnímu prostředí.

Irisbus Iveco je aktivním hráčem na poli výzkumu a vývoje dopravních

řešení, která jsou v souladu se životním prostředím a nezpochybnitelným

vedoucím postavením v oblasti vozidel hromadné přepravy na zemní plyn.

Irisbus Iveco vyrábí kompaktní řadu vozidel pro přepravu osob: autobusy

pro dálkovou i místní dopravu, kloubové nebo dvounápravové městské

autobusy s nejrůznější kapacitou a školní autobusy.

Již více než 70 evropských měst a metropolí si zvolilo právě autobusy

s pohonem na zemní plyn a motorem Cursor 8 CNG.

Nemluvě o dopadu na životní prostředí se výzkumní pracovníci společ-

nosti Irisbus Iveco ponořili do všech aspektů souvisejících s veřejnou

dopravou: od ergonomiky a bezpečnosti řidiče i cestujících až po design,

který je v souladu s požadavky na městskou a meziměstskou přepravu.

Tento způsob dopravy a jeho integrace do městské hromadné přepravy je

podroben výzkumu za spolupráce s veřejnou správou s cílem přinést uspo-

kojivé inovační řešení.

Citelis. Kloubový nebo dvounápravový autobus

s kapacitou 92 až 150 cestujících, vybavený spe-

ciálním motorem Cursor 8 CNG s výkonem

270 k až 310 k.

Europolis. Dvounápravový autobus s kapacitou

66 až 77 cestujících, vybavený motorem Cursor 8

CNG o výkonu 270 k.
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IVECO SE VĚNUJE
ZEMNÍMU PLYNU.
Společnost Iveco navrhu-
je, vyrábí a dodává široký
sortiment vozidel, které
těžko hledají konkurenci.
Cílem společnosti Iveco
je začlenit do všech svých
produktových řad prove-
dení s pohonem na zemní
plyn určené pro měst-
skou dopravu.

Certifikace motorů na zemní plyn v soula-
du s normami EEV.
Motory na zemní plyn jsou certifikovány v soula-

du se standardem EEV (Environmentally Enhan-

ced Vehicle)*, a to za použití velmi náročného

zkušebního protokolu ETC (European Transient

Cycle), který se rovněž používá v případě certifi-

kace podle emisních norem Euro IV a Euro V pro

těžké naftové motory.

Veškeré plyny, které se využívají pro tyto certifi-

kační testy motorů, jsou uzpůsobeny tak, aby od-

povídaly nejméně příznivým hodnotám složení

zemního plynu používaného v nejrůznějších částech

Evropy.

OZNAČENÍ
ZKUŠEBNÍHO

PLYNU

OZNAČENÍ
ZKUŠEBNÍHO 

PLYNU

GR
87 % Metan

(CH4)

13 % Etan 

(C2H6)

G25
86 % Metan

(CH4)

14 % Dusík

(N2)

MOTORY NA ZEMNÍ PLYN IVECO 

OZNAČENÍ
PLYNU

G25

GR

G25

GR

G25

GR

EEV (Směrnice 2005/55/CE)

CURSOR
8 LITRŮ

200 kW

TECTOR
6 LITRŮ

147 kW

SOFIM
3 LITRY

100 kW

OXID
UHELNATÝ

(CO)

(g/kWh*)

3,00

2,53

2,16

1,27

0,97

1,51

1,35

METAN 

(CH4)

(g/kWh)

0,65

0,017

0,015

0,010

0,010

0,193

0,148

OXIDY
DUSÍKU

(NOX)

(g/kWh)

2,00

0,38

0,43

0,45

0,58

0,28

0,38

PEVNÉ
ČÁSTICE

(Pm)

(g/kWh)

0,020

0,003

0,003

0,002

0,003

0,005

0,005

UHLOVODÍKY BEZ
OBSAHU METANU

(NMHC)

(g/kWh)

0,40

0,006

0,004

0,006

0,003

0,019

0,029

* Specifická hodnota průtoku plynu, v gramech na hodinu, normalizováno podle výkonu motoru v kW.* EEV standard je přísnější než norma Euro 5 platná od října 2009

iveco 7557.qxd  23.1.2008  12:41  StrÆnka 10



iveco 7557.qxd  23.1.2008  12:41  StrÆnka 10



iveco 7557.qxd  23.1.2008  12:41  StrÆnka 10


