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CO JE TO PALIVO CO JE TO PALIVO 

Dalo by se říct, že se jedná o chemické látky nebo 
jejich směsi, které mají za předem daných 
podmínek (tlak, elektrická jiskra,..) schopnost podmínek (tlak, elektrická jiskra,..) schopnost 
začít chemickou reakci -SPALOVANÍ.

Při spalování se uvolňuje chemická energie 
obsažená v palivu a přeměňuje se na tepelnou 
energii, kterou je možné dále využit (v motoru je 
mechanicky převedena na točivý moment 
pohánějící automobil).





Paliva musí splňovat několik požadavků:

1. Se vzduchem vytvoří takovou zápalnou směs, která po 
hoření zanechá co nejméně škodlivých látek.
1. Se vzduchem vytvoří takovou zápalnou směs, která po 
hoření zanechá co nejméně škodlivých látek.

2. Má maximální obsah aktivních látek, které uvolňují 
teplo.
2. Má maximální obsah aktivních látek, které uvolňují 
teplo.
3. Dalším kritériem jsou fyzikální vlastnosti, mezi které 3. Dalším kritériem jsou fyzikální vlastnosti, mezi které 3. Dalším kritériem jsou fyzikální vlastnosti, mezi které 
řadíme:
�Výhřevnost
�Zápalnost
�Rychlost spalování
�Odpařivost
�Teplota bodu samovznícení
�Chemické složení

3. Dalším kritériem jsou fyzikální vlastnosti, mezi které 
řadíme:
�Výhřevnost
�Zápalnost
�Rychlost spalování
�Odpařivost
�Teplota bodu samovznícení
�Chemické složení



DRUHY PALIVDRUHY PALIV

a) Paliva tuhá (uhelný prach, dřevo apod.) – jejich spalování v 
běžných motorech není dosud uspokojivě vyřešeno

b) Paliva plynná (směs propanu a butanu, zemní plyn, svítiplyn, 
methan apod.) – využívají se jako doplňkové zdroje paliva v 

motorech i u současných automobilů

c) Paliva kapalná (ropa a její deriváty, ethylalkohol, methylalkohol) 
– nejpoužívanější druhy paliva pro spalovací motory



DRUHY PALIVDRUHY PALIV

Největší podíl z hlediska využití mají paliva uhlovodíková.

�Jsou vyráběna z ropy, zemního plynu a dalších olejnatých látek.
�Tyto paliva nazýváme PALIVA  FOSILNÍ
�Množství zdrojů fosilních paliv je značně omezené a jejich �Množství zdrojů fosilních paliv je značně omezené a jejich 
zásoby jsou vyčerpatelné. Lidé se je proto snaží nahrazovat 
jadernou energií nebo obnovitelnými alternativními zdroji.



ROPAROPA

Ropa (někdy také nazývaná surová nafta či zemní olej) 
je hnědá až nazelenalá hořlavá olejovitá kapalina 
tvořená směsí uhlovodíků, hlavně alkanů, s 
charakteristickým zápachem. 

Je lehčí než voda. Je lehčí než voda. 
Její zbarvení je různé – od žluté, přes zelenou až po 

hnědou či černou barvu.
Je základní surovinou petrochemického průmyslu. 
Naleziště ropy jsou pod nepropustnými vrstvami, v 

hloubkách až 8 km pod zemským povrchem. Ropa při 
těžbě buď vyvěrá pod tlakem, nebo je čerpána. 

Vyskytuje se společně se zemním plynem.



ROPAROPA

Kdysi existovala území, kde ropa sama přirozeně vytékala na zemský 
povrch. Dnes se ropa získává pomocí vrtů. Společně s ropou je většinou 
přítomen i zemní plyn, který zajišťuje potřebný tlak. 
Tento způsob se nazývá primární těžba. Obvykle lze takto získat kolem 
20 % ropy obsažené v dané lokalitě. S postupujícím časem těžby ropy 
klesá tlak přítomného plynu a ropa přestává samovolně vytékat. Poté je 
nutno přejít na sekundární způsoby těžby, jakými jsou čerpání ropy nutno přejít na sekundární způsoby těžby, jakými jsou čerpání ropy 
pomocí pump, udržování podzemního tlaku vodní injektáží, zpětným 
pumpováním zemního plynu, vzduchu nebo CO2. 
Primárními a sekundárními metodami se podaří vytěžit 25–35 % 
celkového množství ropy. Terciární metody těžby nastupují v okamžiku, 
když už ani sekundární metody nestačí. Jde o okamžik, kdy je těžba 
ještě stále ekonomická, ale její získávání už je velmi obtížné. V těchto 
situacích je používán princip snížení viskozity ropy. Někdy se také ropa 
rozehřívá zapálením části ropného ložiska. Terciární metody dovolují 
vytěžit dalších 5–15 % ropy v nalezišti.



ROPAROPA

1-motor
2-protiváha 2-protiváha 
(závaží)
3-kyvadlová hlava
4-ropovod
5-ústí vrtu
6-čerpadlo
7-ropné písky 







Ropa se zpracovává frakční destilací. 
Jde o metodu oddělování složek směsí, založenou na 
rozdílných teplotách varu a kondenzace jednotlivých 
složek. 
Při frakční destilaci se surová ropa zahřeje na teplotu 
350°C. 
Následně je přečerpána na dno kolony, která slouží k 
oddělení jednotlivých frakcí. 

Zpracování ropy

oddělení jednotlivých frakcí. 
V koloně, po dosažení bodu varu, stoupají páry ropy 
do horních pater, kde dochází k jejich ochlazování. 
Směs plynných uhlovodíků (propan a butan) jsou 
jímány až na samém vrcholu kolony. 
Benzin kondenzuje při 70°C a nafta při 140°C. 
Ke středním frakcím, kondenzujícím při 190 – 320 
°C, patří např. petrolej, parafin, motorové a topné 
oleje. 
Těžké frakce tvoří mazací oleje a asfalt (kondenzují 
při teplotě nad 350°C).



BENZINBENZIN

Frakce ropy získaná při teplotě 70°C. 
Zpočátku byl používán benzin získaný prostou destilací ropy. 
Jeho vlastnosti byly dány náhodnou skladbou uhlovodíků. 
S postupujícím vývojem bylo zjištěno, že různé benziny mají různý 

vliv na výkon motoru. Proto se dnes již benzin získává pouze 
frakční destilací ropy . frakční destilací ropy . 

Pro zlepšování vlastností automobilových benzinů jsou dnes hojně 
využívána aditiva. Tyto aditiva můžeme rozdělit do několika skupin 
podle toho, jaký mají vliv na fungování automobilu a motoru. 



BENZINBENZIN

O aditivech hovoříme též jako o antidetonátorech. Obecně jsou to 
látky, které přidáváme do paliva na úpravu oktanového čísla a pro 
zlepšení antidetonačních vlastností.  Ty musí splňovat základní 
vlastnosti, kterými jsou převádění aktivních látek (radikálů) na 
látky „netečné“ . Obecně se tedy dá říci, že antidetonátory brzdí 
množství radikálů, čímž zabraňují vzniku řetězových reakcí při množství radikálů, čímž zabraňují vzniku řetězových reakcí při 
spalování paliva. 

Dříve nejrozšířenějším antidetonátorem bylo tetraethylolovo, což je 
chemicky Pb(C2H5)4. Poprvé ho použil Thomas Midgley v r.1920.

Pro vysokou toxicitu se začal jeho obsah postupně snižovat:
- v r.1960 1,9 g/litr – v r.1988 na 0,15 g/litr – v 90.letech úplný zákaz 

– bezolovnaté benzíny „Natural “.
Mezi dnes nejpoužívanější antidetonátory řadíme látky odvozené od 

etheru, např: methyltercbutylether (MTBE) nebo draslíku.





BENZINBENZIN

Hodnocení benzínu – OKTANOVÉ ČÍSLO

Oktanové číslo je technická veličina, jedna ze základních 
charakteristik pohonných látek (paliv) pro zážehové spalovací 
motory. Vyjadřuje odolnost paliva ve směsi se vzduchem proti 
samozápalu – detonačnímu spalování(který se projevuje jako samozápalu – detonačnímu spalování(který se projevuje jako 
tzv. „klepání“) při kompresi ve válci motoru. Je součástí 
označení paliva, uvádí se např. na stojanech benzínových pump 
apod.



BENZINBENZIN

Hodnocení benzínu – OKTANOVÉ ČÍSLO

Oktanové číslo paliva vyjadřuje procentuální obsah 2,2,4-
trimethylpentanu, jednoho z izomerů uhlovodíku oktanu (odtud 
názvy izooktan a oktanové číslo) v jeho směsi s n-heptanem, 
která je stejně odolná proti samozápalu jako zkoumané palivo která je stejně odolná proti samozápalu jako zkoumané palivo 
(čistý n-heptan má definicí určeno oktanové číslo 0, čistý izo-
oktan má určeno oktanové číslo 100). 

Oktanové číslo tedy může mít i hodnotu vyšší než 100, pokud je 
dané palivo ještě odolnější proti samozápalu než čistý izooktan.



BENZINBENZIN

Hodnocení benzínu – OKTANOVÉ ČÍSLO

Oktanová čísla některých paliv
Automobilový benzín: 87–98, dnes obvykle nejméně 95 (v Evropě) 

nebo 87 (v USA) 
Letecký benzín: cca 87–107Letecký benzín: cca 87–107
Závodní benzín: cca 95–130
Benzín používaný ve Formuli 1: 95–102 (stanoveno pravidly)
LPG: cca 110

Například oktanové číslo 95 znamená, že palivo je stejně odolné proti 
samozápalu jako směs skládající se z 95 % oktanu a 5 % heptanu.





BENZINBENZIN

URČENÍ HODNOTY OKTANOVÉHO ČÍSLA

Chování paliva je v referenčním motoru porovnáváno s chováním 
směsi izooktanu a n-heptanu. Podle způsobu měření se rozeznávají 
dvě definice oktanového čísla:

- Oktanové číslo výzkumnou metodouje určováno při 600 otáčkách 
za minutu. Je vhodné pro popis městského provozu při nízkých za minutu. Je vhodné pro popis městského provozu při nízkých 
rychlostech a s častou akcelerací.

- Oktanové číslo motorovou metodouje určováno při 900 otáčkách za 
minutu. Popisuje spíše chování při provozu ve vyšších rychlostech, 
např. na dálnici. Oktanové číslo motorovou metodou je typicky o 
cca 10 bodů nižší.

V praxi se téměř všude uvádí pouze oktanové číslo výzkumnou 
metodou, oktanové číslo motorovou metodou je však definováno v 
normách.





NAFTANAFTA

Frakce nafty se získá při teplotě nad 140°C - obvykle při teplotách 
150 - 370 °C. Řadíme ji tedy mezi střední ropné deriváty. 

V současnosti je nafta z hospodářského hlediska nejdůležitějším 
motorovým palivem. 

Motory na naftu nalezneme nejen v osobních automobilech, ale také v 
nákladních automobilech, autobusech, dále je nalezneme v nákladních automobilech, autobusech, dále je nalezneme v 
železniční a lodní dopravě. 

Motorové nafty jsou poměrně komplikovanou směsí uhlovodíků s 
dvanácti až dvacetidvěma atomy uhlíku v molekule.

Pro zlepšování užitných vlastností nafty se, stejně jako u benzinu, 
využívají aditiva. 

Z hlediska ochrany životního prostředí se zajímáme o obsah síry. Její  
snižování přineslo zásadní problém – nafta s nižším obsahem síry 
ztrácí mazací schopnost, což má vliv na životnost motoru. Je tedy 
třeba tuto mazací schopnost nahrazovat aditivy .





NAFTANAFTA

Hodnocení nafty – CETANOVÉ ČÍSLO

Cetanové číslo je veličina označovaná zkratkou CČ nebo CN, 
udávající kvalitu motorové nafty z hlediska její vznětové 
charakteristiky . Udává množství n-hexadekanu (cetanu) v 
objemových procentech ve směsi s aromatickým uhlovodíkem 1-objemových procentech ve směsi s aromatickým uhlovodíkem 1-
methylnaftalenem, která má stejnou vznětovou charakteristiku jako 
srovnávaný vzorek skutečné pohonné látky (nafty). Cetanové číslo 
0 tedy odpovídá motorové naftě, která má stejné charakteristiky 
jako čistý metylnaftalen; cetanové číslo 100 odpovídá čistému 
cetanu (hexadekanu). Místo 1-metylnaftalenu se někdy používá 
alkan 2,2,4,4,6,8,8–heptamethylnonan, který má CČ = 15. 
Cetanové číslo tedy představuje paralelu k oktanovému číslu u 
automobilových benzínů pro zážehové motory.



NAFTANAFTA

Hodnocení nafty – CETANOVÉ ČÍSLO

Čím vyšší cetanové číslo palivo pro vznětové motory má, tím je 
kvalitnější. Motor s přímým vstřikováním v takovém případě lépe 
startuje, má lepší výkon, tišší a hladší chod a také výfukové plyny 
obsahují méně nežádoucích zplodin hoření. Díky lepšímu výkonu obsahují méně nežádoucích zplodin hoření. Díky lepšímu výkonu 
klesá spotřeba pohonných látek. To vše vede ke snižování zátěže 
životního prostředí.

Výrobci vznětových motorů u svých modelů vždy předepisují 
minimální hodnoty cetanových čísel pohonných látek, které jsou 
pro ně potřebné. U nejmodernějších motorů se požadované hodnoty 
pohybují mezi 50 až 60.

Aktuálně podle normy ČSN EN 590na našem trhu minimálně 51.



NAFTANAFTA

Hodnocení nafty – CETANOVÉ ČÍSLO

Způsoby stanovení cetanového čísla předepisují technické normy 
ČSN EN ISO 5165(1998) a ASTM D 613. Měření se uskutečňuje 
na speciálních měřicích vznětových motorech, u kterých se 
porovnává konkrétní vzorek paliva s referenčním vzorky a sleduje porovnává konkrétní vzorek paliva s referenčním vzorky a sleduje 
se, zda průběh vznětu je v obou případech při změnách 
kompresního poměru stejný.





NAFTANAFTA

Další vlastnosti nafty 

Pro naftu zná norma EN 590 pouze jedno označení a to motorová 
nafta. Rozlišuje však dvě skupiny: mírné klima a arktické klima.
Ve skupině pro mírné klima je další rozdělení dle druhů A až F 
podle úrovně filtrovatelnosti při nízkých teplotách (známé pod podle úrovně filtrovatelnosti při nízkých teplotách (známé pod 
zkratkou CFPP, v překladu teplota ucpávání studeného filtru) a 
podobně ve skupině pro arktické klima třídy 0 až 4, též rozdělené 
podle propustnosti filtru. 



NAFTANAFTA

Další vlastnosti nafty 



NAFTANAFTA

Další vlastnosti nafty 

Obsah síry
Má-li nafta méně síry než 10 mg/kg ( 10 ppm), používalo se označení 

Bezsirná nebo SF (Sulphul Free). Od 1.1. 2009 není dovoleno naftu 
sobsahem síry převyšující tuto hodnotu prodávat.sobsahem síry převyšující tuto hodnotu prodávat.

Směsná nafta ( bionafta)
Například směsná motorová nafta SMN 30. Jde o naftu obsahující 

minimálně 31% metylesterů mastných kyselin, obvykle řepkového 
oleje.

Methylester řepkového oleje(zkratka MEŘO, nebo FAME z 
anglického Fatty acid methyl ester).

V „klasické“ motorové naftě je povinný obsah bio složky (aktuálně na 
základě 98/70/EG do 7%).



NAFTANAFTA

Hodnocení nafty – CETANOVÉ ČÍSLO

Způsoby stanovení cetanového čísla předepisují technické normy 
ČSN EN ISO 5165(1998) a ASTM D 613. Měření se uskutečňuje 
na speciálních měřicích vznětových motorech, u kterých se 
porovnává konkrétní vzorek paliva s referenčním vzorky a sleduje porovnává konkrétní vzorek paliva s referenčním vzorky a sleduje 
se, zda průběh vznětu je v obou případech při změnách 
kompresního poměru stejný.



NAFTANAFTA

Hodnocení nafty – CETANOVÉ ČÍSLO

Způsoby stanovení cetanového čísla předepisují technické normy 
ČSN EN ISO 5165(1998) a ASTM D 613. Měření se uskutečňuje 
na speciálních měřicích vznětových motorech, u kterých se 
porovnává konkrétní vzorek paliva s referenčním vzorky a sleduje porovnává konkrétní vzorek paliva s referenčním vzorky a sleduje 
se, zda průběh vznětu je v obou případech při změnách 
kompresního poměru stejný.





MAZUTMAZUT

Neodpařený zbytek při frakční destilaci ropy za atmosférického tlaku, 
který se dále destiluje za sníženého tlaku. 

Tato vakuová destilaceumožňuje oddělit složky směsi, které jsou 
nestabilní při teplotě varu za atmosférického tlaku. Se snížením 
tlaku se teploty varu jednotlivých složek výrazně snižují, což 
umožňuje oddělit jednotlivé složky bez jejich tepelné degradace.umožňuje oddělit jednotlivé složky bez jejich tepelné degradace.

Vakuovou destilací se z mazutu získávají především minerální oleje a 
asfalt.

Mazut se používá jako palivo v tepelných elektrárnách, lodích a 
lokomotivách.

- Motory s vnějším spalováním – parní ( motory i turbíny).
- Spalovací motory s vnitřním spalováním – pomaloběžné dvoutaktní 

vznětové motory.





PROPAN PROPAN -- BUTANBUTAN

LPG (z angličtiny Liquefied Petroleum Gas) neboli zkapalněný 
ropný plyn je směs uhlovodíkových plynů používaná jako palivo 
do spalovacích spotřebičů a vozidel. Jde o novodobější označení 
pro směs topného plynu, známou jako propan-butan. Používá 
se jako palivo pro vaření, vytápění i osvětlování, dále také jako 
palivo pro zážehové motory. Běžně se plní do tlakových lahví 
různých velikostí, které se pak používají jakožto přenosné 
zásobníky topného plynu v domácnostech a při pobytu v přírodě. 
Protože narušuje přírodní pryž, musí být všechna těsnění 
vyrobena ze syntetických látek.



PROPAN PROPAN -- BUTANBUTAN

LPG se také s úspěchem začal používat jako alternativní pohon pro 
automobily se zážehovými motory. Jeho velkou výhodou je 
poloviční cena u čerpacích stanicoproti benzínu (LPG nebývá 
zatížen vysokou spotřební daní) a šetrnost k životnímu prostředí.

Naopak nevýhodou je vstupní pořizovací cena za přestavbu vozidla 
na LPG a zákaz vjezdu takto poháněných vozidel do podzemních 
prostor – podzemní garáže, tunely atd.



PROPAN PROPAN -- BUTANBUTAN

Vzhledem k tomu, že LPG neobsahuje žádné tetraethylolovo, které 
u dřívějších olovnatých benzínů zvyšovalo oktanové číslo 
(snížení náchylnosti k samovznícení paliva) a zároveň sloužilo k 
mazání některých částí ventilových rozvodů, byly motory s 
pohonem na LPG náchylné k „zaklepání ventilů“ či jinému 
poškození ventilů a ventilových sedel (tzv. Valve Seat poškození ventilů a ventilových sedel (tzv. Valve Seat 
Recession). Z tohoto důvodu začala být koncem sedmdesátých 
let 20. století laboratorně vyvíjena speciální LPG aditiva, která 
palivu dodávají mazivost prostřednictvím jiných, ekologických 
látek. Tento problém již ale není u drtivé většiny nyní 
přestavovaných automobilů aktuální, neboť konstrukce motorů 
byla upravena tak, aby nebyla na přítomnosti olovnatých aditiv v 
benzínu závislá.











ZEMNÍ PLYNZEMNÍ PLYN

Zemní plyn je přírodní hořlavý plyn. Používá se jako významné 
plynné fosilní palivo. Jeho hlavními složkami je methan
(většinou přes 90 %), ethan (1–6 %) a oxid uhličitý. 

Zemní plyn je charakteristický svým zápachem. Nachází se v 
podzemí často společně s ropou. 

Ve vozidlech se používá stlačený - CNG - Compressed Natural Gas
nebo zkapalněný LNG – Liquid Natural Gas
- CNG – compressed natural gas (200 barů)
- LNG – liquid natural gas (doplnění CNG o kryogenní nádrž – kapalný 

zemní plyn - 162°C, 3x menší objem než CNG)

Nevýhodou proti LPG je doposud řidší síť čerpacích stanic













BIOPALIVABIOPALIVA

Pokud mluvíme o tzv. biopalivech, mluvíme o způsobu využití 
biomasy k získání energie. Biopaliva můžeme rozdělit na tuhá, 
kapalná a plynná.

Tuhá biopalivaTuhá biopalivaTuhá biopaliva

Mezi tuhá biopaliva patří dřevo v různých formách: polena, brikety, 
pelety, štěpka či piliny. Dále se k tuhým palivům řadí sláma, seno 
apod. Dřevo, nejběžnější tuhé palivo, má srovnatelnou výhřevnost s 
hnědým uhlím (cca 15 MJ/kg). Výhřevnost tuhých paliv výrazně 
ovlivňuje především jejich vlhkost. 

Tuhá biopaliva

Mezi tuhá biopaliva patří dřevo v různých formách: polena, brikety, 
pelety, štěpka či piliny. Dále se k tuhým palivům řadí sláma, seno 
apod. Dřevo, nejběžnější tuhé palivo, má srovnatelnou výhřevnost s 
hnědým uhlím (cca 15 MJ/kg). Výhřevnost tuhých paliv výrazně 
ovlivňuje především jejich vlhkost. 



BIOPALIVABIOPALIVA

Pokud mluvíme o tzv. biopalivech, mluvíme o způsobu využití 
biomasy k získání energie. Biopaliva můžeme rozdělit na tuhá, 
kapalná a plynná.

Kapalná biopalivaKapalná biopalivaKapalná biopaliva

Rozlišujeme kapalná biopaliva na bázi alkoholu , biooleje, 
zkapalněna mohou být také plynná biopaliva.

Kapalná biopaliva

Rozlišujeme kapalná biopaliva na bázi alkoholu , biooleje, 
zkapalněna mohou být také plynná biopaliva.





BIOPALIVABIOPALIVA

Pokud mluvíme o tzv. biopalivech, mluvíme o způsobu využití 
biomasy k získání energie. Biopaliva můžeme rozdělit na tuhá, 
kapalná a plynná.

Plynná biopalivaPlynná biopalivaPlynná biopaliva

Bioplyn vzniká při rozkladu biomasy v uzavřených nádržích. 
Obsahuje energeticky cenný methan, a proto se jeho výhřevnost 
pohybuje cca od 20 do 25 MJ/m3. Bioplyn se nejčastěji používá k 
výrobě elektřiny a tepla (čističky odpadních vod, bioplynové 
stanice), ale i jako pohonná látka.

Plynná biopaliva

Bioplyn vzniká při rozkladu biomasy v uzavřených nádržích. 
Obsahuje energeticky cenný methan, a proto se jeho výhřevnost 
pohybuje cca od 20 do 25 MJ/m3. Bioplyn se nejčastěji používá k 
výrobě elektřiny a tepla (čističky odpadních vod, bioplynové 
stanice), ale i jako pohonná látka.





BIOPALIVABIOPALIVA

Pokud mluvíme o tzv. biopalivech, mluvíme o způsobu využití 
biomasy k získání energie. Biopaliva můžeme rozdělit na tuhá, 
kapalná a plynná.

Z ekologického hlediska se biopaliva třídí podle tzv. generací. Z ekologického hlediska se biopaliva třídí podle tzv. generací. 
První generaci biopaliv tvoří produkty vzniklé ze zemědělských 

plodin (problém hladu ve světě)
druhá generace biopaliv se vyrábí z odpadní biomasy a 

energetických plodin (problém emisí)
velké naděje jsou vkládány do třetí generace biopaliv z řas


