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Název v originále     

CNG palivový systém lokomotivy 714.8     

Název česky (anglicky)    

Locomotive 714.8 CNG Fuel System 
 

 

Obrázek 1 Pohled do strojovny lokomotivy 

Autoři 

Ing. David Svída, Ph.D. 
Ing. Martin Beran 
MUDr. Marek Bradávka 
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Id. číslo (Apollo) 

27503 

Datum předání 

28. 11. 2013 

Interní označení 

CNG Fuel 714.8 
 

Popis v originále 

Jedná se o jednopalivový systém pro trakční lokomotivní motory Caterpillar, kde jako 
palivo je použit stlačený zemní plyn (CNG). Palivový systém je navržen pro efektivní 
výkony až 1200 kW a svou konstrukcí a řízením je schopný v provozu pokrýt všechny 
požadované stacionární a dynamické přechodové režimy. Palivový systém je navržen 
tak, že může být přizpůsoben pro většinu komerčně používaných trakčních i 
stacionárních motorů. Schopností plně elektronického ovládání výrazně posouvá 
ekonomické a ekologické parametry provozu.  

Klíčová slova v originále 

Palivové zařízení, spalovací motor, stlačený zemní plyn, CNG 

Popis anglicky 

It is a mono fuel system for traction Caterpillar locomotive engines, where fuel is 
compressed natural gas (CNG). The fuel system is designed for effective power up to 
1200 kW. The engine is able to operate in stationary and dynamic mode. The fuel 
system can be adapted to most commercially used traction and stationary engines. 
The ability to fully electronic controls significantly shifts the economical and 
ecological operating parameters. 

Klíčová slova anglicky 

Fuel system, combustion engine, compressed natural gas, CNG 

Parametry technické 

Palivový systém byl navržen a v současně době provozován na lokomotivě 714.8. 
Výrobce motoru Caterpillar, firma Phoenix – Zeppelin, získala na motor s tímto 
palivovým systémem ES certifikát. Zařízení je provozováno v Ostravě – Vítkovicích. 

Parametry ekonomické 

Využitím stlačeného zemního plynu jako paliva pro trakční motory, lze výrazně snížit 
provozní náklady vozidla. Pro komerční využití je třeba se obrátit na autory: 
Ing. David Svída, Ph.D., Ing. Martin Beran, MUDr. Marek Bradávka 
 

Využití mimo autorský kolektiv 

Phoenix – Zeppelin, spol. s r. o. 
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Předáno za projekt 

TA02031128 Výzkum a vývoj pístového spalovacího motoru pro spalování stlačeného 
zemního plynu.  

Kontaktní osoba 

Ing. David Svída, Ph.D. 

Telefon 

+420541142248 

Místnost 

Lab. C3 ÚADI 

Poděkování 

Výzkum byl realizován za podpory Technologické agentury České Republiky, 
TA02031128 Výzkum a vývoj pístového spalovacího motoru pro spalování stlačeného 
zemního plynu. Autoři výsledku tímto děkují za podporu. 
 

Prohlášení 

Prohlašuji, že popsaný výsledek naplňuje definici uvedenou v Metodice hodnocení 
výsledku výzkumu, experimentálního vývoje a inovací pro rok 2010, a že jsem si 
vědom důsledku plynoucích z porušení § 14 zákona č. 130/2002 Sb. (ve znění 
platném od 1. července 2009). Prohlašuji rovněž, že na požádání předložím 
technickou dokumentaci výsledku. 
 
 

…………..………………………………. 
Ing. David Svída, Ph.D. 
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Příloha 
Certifikát na palivový systém lokomotivy 714.8 
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Prototyp lokomotivy řady 714 s motorem na stlačený zemní plyn. 
 

 


