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Metan – Slovenski CNG

CILJI Projektne skupine

 Začetek uvajanja ZP v promet

– Nabava prvih CNG vozil

– Nabava prvih polnilnic VRA

 Ustvariti blagovno znamko

– Priložnost, da se ZP uveljavi v prometu

– Poudarjati razliko med UNP (LPG) in CNG

– Približati tehnologijo končnim uporabnikom

– Ponuditi vse potrebne informacije – spletna stran

– Če se je UNP v prometu uveljavil kot Avtoplin

se naj CNG uveljavi kot:

 Uvajanje zemeljskega plina v mestni promet

http://www.metan.si/index.php?id=21
https://www.energetika-lj.si/servis/


Nekaj dejstev o CNG

Visoka energijska vrednost

 1kg CNG je po energijski vrednosti približno enak 
1,5l bencina, oziroma 1,3l dizla

Visoka odpornost na klenkanje

 RON 125 (raziskovalno oktansko število)

 Možna uporaba v zmogljivih Otto in dizel motorjih

Odlično izgorevanje (počasneje, mehkeje)

Najčistejše fosilno gorivo

 Zmanjšanje ogljikovega dioksida (CO2) in 
ogljikovega monoksida (CO)

 Zmanjšanje dušikovih oksidov (NOx)

 Izgorevanje brez saj in brez prahu – ne povzroča 
PM delce



Okoljevarstveni vidiki

Prednosti ZP pred bencinom (Evro 4)

 Do 80% manj ogljikovega monoksida (CO)

 Do 20% manj ogljikovega dioksida (CO2)

 Do 80% manj ogljikovodikov, nemetanskih
ogljikovodikov (NMHC)

 Do 20% manjši potencial 

globalnega segrevanja

 Do 40% manj ozona

Passat EcoFuel izpust CO2:

 ZP = 123 g/km

 Super 95 = 167 g/km

 26,3% redukcije CO2



Lastnosti CNG vozil

Gospodarnost

 Cenejši energent – dolgoročno? (v Evropi olajšave!)

Avtonomija

 Odvisen predvsem od velikosti jeklenk CNG

 Bivalentna vozila od 300 do 450 km z ZP, skupno od 
800 do 1100 km.

 Monovalentna vozila do 600 km samo z ZP (zasilni 
rezervoar za gorivo do 15 l)



Lastnosti CNG vozil

Varnost

 Vse komponente podvržene rigoroznim standardom 
kakovosti in varnosti

 Komponente testirane v ekstremnih pogojih (požar, 
trki,…) – v primeru požara so CNG vozila varnejša 
od bencinskih vozil

 Dodatno opremljeni z varnostnimi ventili (dvig tlaka 
v jeklenkah – požar, trk)

Podzemne garaže

 Parkiranje dovoljeno – ZP lažji od zraka, se ne 
zadržuje ob tleh (UNP) in se hitro razblini



Vozila na zemeljski plin

Široka ponudba tovarniško izvedenih CNG vozil

Proizvajalci osebnih CNG vozil

 Fiat, Ford, Iveco, Mercedes-Benz, Opel, Peugeot, 
Volkswagen,…

Proizvajalci tovornih CNG vozil in CNG 
avtobusov

 Iveco, Mercedes-Benz, Scania,…

Proizvajalci CNG viličarjev
 Clark, Jungheinrich, Linde, Mitsubishi, OM Pimespo, Still, 

Toyota, Yale



Osebna CNG vozila v Sloveniji

slika znamka model Moč

Poraba 

CNG 

[kg/100 

km]

Poraba 

bencin

[l/100km]

Avtonomija

CNG

Avtonomija

bencin

Mercedes-

Benz
B 180 NGT

85 

kW/116 

KM

4,1 7,3 380 km 680 km

Volkswagen

Passat 1.4 

TSI EcoFuel

(Variant in 

Sedan)

110 

kW/150

KM

4,5 4,6 450 km 450 km

Volkswagen
Touran 1.4 

TSI EcoFuel

110 

kW/150

KM

4,6 4,7 520 km 150 km



Tehnika

Shema CNG komponent

Otto motorja

http://www.autoplenum.de/Auto/Testberichte/bild-id53377


Tehnika

Polnjenje in polnilni priključek

 Priključek standardiziran

 Različen od priključka za UNP

 Enostavna namestitev polnilne cevi

preko hitre spojke

Rezervoarji-jeklenke za CNG

 ZP pod tlakom 200 bar

 Namestitev več jeklenk

 Ohranitev uporabnega prostora

http://www.autoplenum.de/Auto/Testberichte/bild-id53375


Tehnika

Upravljanje

 Merilnik za količino CNG in konvencionalnega goriva

 Pri nekaterih bivalentnih vozilih stikalo za izbiro 
goriva – upravljanje možno tudi med vožnjo

 V primeru pomanjkanja CNG avtomatski preklop na 
konvencionalno gorivo

Možnost naknadne predelave

 Možna predelava vseh sodobnih Otto in dizelskih 
motorjev



CNG bencinski motorji

Napredna tehnologija

 Zmanjšanje delovnega volumna

 Direktni brizg goriva

 Prisilno polnjenje (Rootsovo puhalo-turbokompresor)



CNG bencinski motorji

Visoka kompresijska razmerja

 RON 125

 Višji izkoristki

 Večja moč

Optimirano delovanje:

http://www.autoplenum.de/Auto/Testberichte/bild-id53378


CNG dizelski motorji

Tehnologija Dual-Fuel omogoča uporabo ZP v 
dizelskih agregatih

Nespremenjeno termodinamsko delovanje 
motorja

Dizel se uporablja zgolj 

za vžig zmesi ZP in zraka

(pilotni vbrizg):

 Do 90% uporaba ZP

 25% zmanjšanje CO2

 Revna zmes:
– Visoko kompresijsko razmerje

– Zmanjšanje NOx

– Manjša poraba goriv

 Nezmanjšana moč in navor



CNG dizelski motorji

Lastnosti Dual-Fuel tehnologije

 Dizelski motor deluje na zemeljski plin z dizelskim 
pilotnim vbrizgom

 Pri polni moči je poraba dizelskega goriva zgolj 10% 
- v povprečju do 15 %

 Uporabljajo se standardni elektronsko krmiljeni 
dizelski motorji

 Avtomatski preklop na dizelsko gorivo v primeru ko 
so rezervoarji za zemeljski plin prazni

 Možnost uporabe CNG (stisnjen zemeljski plin) in 
LNG (utekočinjen zemeljski plin)



CNG dizelski motorji

Komponente Dual-Fuel tehnologije:

 Računalnik (ECU)

 Komponente za preusmeritev stisnjenega zraka

 Injektorji plina

 CNG/LNG rezervoarji



Plinske polnilne postaje - VRA



VRA (vehicle refueling 
appliance)

Domača ali interna uporaba

1,8 – 10 Sm3/h

Čas polnjenja nekaj ur



VRA + skladišče plina

Še vedno interna uporaba

Zmanjša se čas polnjenja

Eno, dvo ali tri stopenjski



Javno polnilno mesto s 
kompresorjem





Poudarki predstavitve na Jesenicah 21.10.2010



S plinom z deponije in čistilne naprave na Jesenicah-

Profesionalna naprava že čaka.

RAZVOJ POSTOPKOV ČIŠČENJA 

- se razvija postopke čiščenja.



Javno polnilno mesto z 
visokotlačnim uplinjevalnikom



Hvala za pozornost!

in

za čisti MARIBOR


