
Směšovací poměr a emise



Hmotnostní poměr mezi palivem                
a okysličovadlem

- u motorů provozovaných v atmosféře, je 
okysličovadlem okolní vzduch

Složení vzduchu: Složení vzduchu: 
(objemové podíly)

- 78% dusík N2
- 21% kyslík O2

- zbývající procento argon, CO2 a vzácné plyny



Hmotnostní poměr mezi palivem a 
okysličovadlem

chemicky ideální poměr se nazývá

Stechiometrický

- kolik kg vzduchu 
je třeba 

k ideálnímu spálení 1 kg paliva



Zážehové motory – automobilový benzín 
Stechiometrický poměr je vyjádřen takto:

k ideálnímu spálení 1,0kg benzínu 
je potřeba 14,8kg vzduchu (14,7)

objemově:objemově:

1,3 litru benzínu  - 11,4 m3 vzduchu
Hustota benzinu se pohybuje od 0,71 do 0,77 g/cm3

V reálných podmínkách se používá směšovací 
poměr v intervalu od 12:1 ( bohatá)                  

až do 18:1 (chudá směs).





Vznětové motory – motorová nafta
Hustota motorové nafty je 0,84 g/cm3

Stechiometrický poměr:

k ideálnímu spálení 1,0kg nafty 
je potřeba 14,5kg vzduchuje potřeba 14,5kg vzduchu

V reálných podmínkách se používá 

směšovací poměr 

v intervalu 18:1 až 70:1 –výrazně chudá směs!



Regulace zážehového motoru – škrtící klapka 
reguluje průtok (množství) směsi paliva se vzduchem 
– kvantitativní regulace ( poměr směsi příliš nekolísá)



Regulace vznětového motoru – škrtící klapka se 
používá až u nejnovějších systémů (emise) –
kvalitativní regulace ( změnou dávky paliva regulujeme 
směšovací poměr směsi -ten výrazně kolísásměrem k chudé)



1.

V případě přesně stechiometrického poměru 
hořlavé směsi má směšovací poměr – tzv. 
vzdušný součinitel označovaný řeckým 

písmenem lambda - λ  - hodnotu:písmenem lambda - λ  - hodnotu:

λ = 1
Při tomto ideálním poměru shoří beze zbytku 

všechno palivo a ve spalinách nezbývá žádný 
nevyužitý kyslík

Teoreticky vzniká pouze CO2



Ideální průběh spalování



2. 

V případě nedostatku vzduchu – to znamená 
přebytku paliva má směšovací poměr 

hodnotu:

λ < 1λ < 1
tzv. BOHATÁ směs

Např. λ = 0,9- v tomto případě nemůže shořet všechno 
palivo, ve spalinách sice nezbývá žádný nevyužitý kyslík, 

ale jsou v nich zbytky paliva (nespálené uhlovodíky 
označované jako CxHx nebo HC) a jedovatý oxid uhelnatý 

CO, který vzniká při nedokonalém spalování



3. 

V případě přebytku vzduchu – to znamená 
nedostatku paliva má směšovací poměr 

hodnotu:

λ > 1λ > 1
tzv. CHUDÁ směs

Např. λ = 1,1– za těchto podmínek všechno palivo shoří, 
ale ve spalinách ještě zůstane nevyužitý kyslík, vlivem 
vysoké teploty hoření se část jinak se nezapojujícího 
dusíku slučuje se zbývajícím kyslíkem na směs oxidů 

dusíku NOX



Skutečný průběh spalování

Podmínky při skutečném spalování:

- Tepelné ztráty
- Krátká reak ční doba (čas hoření)
- Nedokonalé promísení směsi vzduchu s palivem



Vliv směšovacího poměru na tvorbu emisí 

bohatá         λ = 1        chudá



Vliv směšovacího poměru na výkonové parametry



Opatření na snižování emisí ve 
výfukových plynech

1. Během procesu spalování
- Úpravy směšovacího poměru

- Ovlivnění teploty spalování- Ovlivnění teploty spalování

2. Následně po spalování
- Katalyzátory

- Filtry 



Úpravy směšovacího poměru
- Především u zážehových motorů,        

tzv. Lambda regulace
- Udržování poměru λ v intervalu tzv. 

Lambda okna λ = 0,97 – 1,03Lambda okna λ = 0,97 – 1,03
u nových motorů dokonce 

λ = 0,99 – 1,00
- Při tomto poměru vzniká takové 

množství škodlivých látek, že je dokáže 
následný katalyzátor zpracovat 



tzv. Lambda okno

Pásmo směšovacího poměru řízených zážeh.motorů





množství škodlivých látek před a za katalyzátorem



Ovlivnění teploty spalování
- Především pro snížení NOX - vzniká při 

vysokých teplotách, hoření s přebytkem 
kyslíku, chudá směs při část. zatížení 

- Přimícháváním spalin - recirkulace - Přimícháváním spalin - recirkulace 
výfukových plynů (jsou bez kyslíku) do 
nasávaného vzduchu se zmenší množství 

kyslíku ve válci a                             
klesne teplota spalování.

- Proces řídí EGR ventil                
(Exhaust Gas Recirculation)



Možnosti recirkulace výfukových plynů



Katalyzátory výfukových plynů
1. Pro zážehové motory        

Odstranění 3 základních škodlivin:
nespálené uhlovodíky (CxHx nebo HC)  

jedovatý oxid uhelnatý CO                         jedovatý oxid uhelnatý CO                         
směs oxidů dusíku NOX

Proto se mu říká                              
Třícestný řízený  katalyzátor

V současné době je katalyzátor schopen odstranit až: 
97 % HC, 96 % CO a 90 % NOX



Třícestný řízený  katalyzátor 
2 základní procesy (chemické reakce)

- redukce (sloučeninám je kyslík O2 odebírán)

- oxidace (sloučeninám je kyslík O2 dodáván)

při redukci se oxidy dusíku NOx se mění (redukují) na dusík 
N a na oxid uhličitý CON2 a na oxid uhličitý CO2

při oxidaci je oxid uhelnatý CO přeměňován (oxiduje) na 
oxid uhličitý CO2, zároveň uhlovodíky HC oxidují na vodu 

H2O a oxid uhličitý CO2. 

V podstatě se jedná o dodatečné spalování.





Limity norem Euro škodlivin v gramech na ujetý km:

Rok
Norma

CO 
(g/km)

NOx

(g/km)
HC 

(g/km)

HC + 
NOx

(g/km)

Zážehové motory

1992 I 3,16 - - 1,13

1996 II 2,20 - - 0,5

2000 III 2,30 0,15 0,20 -

2005 IV 1,00 0,08 0,10 -

2009 V 1,00 0,06 0,10 -

2014 VI 1,00 0,06 0,10 -



Limity norem Euro škodlivin v gramech na ujetý km:

Vznětové motory

Rok
Norma

CO 
(g/km)

NOx

(g/km)

HC + 
NOx

(g/km)

PČ 
(g/km)

(g/km)

1992 I 3,16 - 1,13 0,18

1992 II 1,00 - 0,70 0,08

2000 III 0,64 0,50 0,56 0,05

2005 IV 0,50 0,25 0,30 0,025

2009 V 0,50 0,18 0,23 0,005

2014 VI 0,50 0,08 0,17 0,005



Emisní legislativa
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Katalyzátory výfukových plynů
2. Pro vznětové motory        

Pro odstranění směsi oxidů dusíku NOX

katalyzátory typu SCR 
(Selective Catalytic Reduction - selektivní katalytická redukce)(Selective Catalytic Reduction - selektivní katalytická redukce)

při redukci se oxidy dusíku NOx se mění (redukují) na vodní 
páru H2O a dusík N2 amoniakem NH3, který vzniká 

hydrolýzou vodného roztoku močoviny, nastřikovaného do 
výfukového systému před redukční katalyzátor.

Obvykle je předřazen oxidační katalyzátor pro další chemické reakce.



Selektivní katalytická redukce(SCR - Selective Catalytic 
Reduction) je jedna ze dvou technologií, které umožňují snížit 
emise výfukových plynů vznětových motorů na úroveň norem 

Euro IV a V. Technologie předpokládá motor upravený 
maximálně pro snížení produkce pevných částic (PM = 

Particulate Matter, další z emisí limitovaných legislativou 
Euro), přičemž při tomto protichůdném procesu zvýšený obsah Euro), přičemž při tomto protichůdném procesu zvýšený obsah 

NOX je redukován následným ošetřením výfukových plynů 
(aftertreatment) metodou SCR pod limit předpisu. Snížení 

obsahu těchto látek (převážně NOX) se dosahuje vstřikováním 
kapaliny obchodního názvu AdBlue (vodní roztok syntetické 
močoviny) do výfuku, čímž se většina NOX za přítomnosti 
chemického katalyzátoru a dostatečné teploty redukuje na 

vodu – vodní páru (H2O) a dusík (N2). 



Spotřeba AdBlue činí průměrně 3-5% spotřebovaného paliva. 
Při poruše systému (např. nedostatku AdBlue, nedosažení 
potřebné teploty, atd.) motor funguje dál, pouze stoupnou 
emise NOX přibližně na úroveň normy Euro III - u většiny 

vozidel zasáhne v tomto okamžiku v definovaných případech 
v duchu legislativy OBD (On Board Diagnostic) řídicí 

jednotka a omezí dle ustanovení (podle hmotnostní kategorie jednotka a omezí dle ustanovení (podle hmotnostní kategorie 
vozu o 25-40%) výkon motoru, aby donutila řidiče natankovat 

AdBlue, popřípadě nechat systém opravit. Výhodou oproti 
technologii EGR jsou nižší nároky na chlazení motoru a nižší 
spotřeba paliva. Nevýhodou je prostor a hmotnost, který tato 

technologie potřebuje pro nádrž AdBlue (katalyzátor se 
prostorem a hmotností vyrovná částicovému filtru DPF a 

chladiči EGR obvykle použitých u konkurenční technologie).



Z těchto důvodů se SCR dlouho nepoužívala u menších 
motorů osobních vozidel. Naopak ji používají téměř všichni 

výrobci nákladních vozidel a autobusů kromě některých 
motorů ( Euro 5) MANu a Scania, které využívají technologii 
EGR a DPF. Ta je založena na opačném principu - maximálně 
omezit podíl NOX během spalování a následně dodatečným 

ošetřením spalin řešit vyšší obsah pevných částic jejich ošetřením spalin řešit vyšší obsah pevných částic jejich 
zachycováním a spalováním ve filtru umístěném ve 

výfukovém potrubí.

Pro splnění americké normy EPA 2010 a evropské Euro VI je 
většina výrobců nucena obě řešení SCR a EGR kombinovat. 

Některé firmy (IVECO) oznámily plnění Euro VI čistě s 
technologií SCR.







Účinná látka pro SCR
32,5 % ní vodný roztok močoviny,                     

bod tuhnutí je -11,5°C

(nedostačující pro zimní provoz, separátní nádrž 
na močovinu se proto musí vyhřívat)

V Evropě dodáván pod obchodním názvemV Evropě dodáván pod obchodním názvem

AdBlue
Spotřeba močoviny se pohybuje kolem

3 - 7% ze spotřeby nafty ( záleží na zatížení motoru)









Katalyzátory výfukových plynů
3. Pro zážehové motory s přímým vstřikem        

Mohou pracovat v režimu spalování chudé směsi (tzv. 
vrstvené), kdy vzniká velké množství NOX. 

Používají SCR nebo 

zásobníkový (absorpční) katalyzátor,                                     
který dovede vázat NOX prostřednictvím absorpčního 

materiálu (např. oxidů barya) ve formě pevných dusičnanů.    
V cyklech se pak spalují krátkodobým obohacením směsi.           

(60s plnění    x    1-2s regenerace) 

Citlivé na obsah síry v palivu.





Filtry pevných částic – FAP, DPF

DPF – Diesel Particulate Filter

Především pro vznětové motory produkující PM – saze

(od Euro 7 zřejmě i pro zážeh.motory) (od Euro 7 zřejmě i pro zážeh.motory) 

Skupina PSA (Peugeot-Citroen) uvedla jako první pod 
zkratkou FAP -Filter a particules

Prakticky použitelný se vstřikováním CommonRail ( HDi)



Při nedokonalém spalování ve 
vznětovém motoru na kapičkách 

vodní páry ve spalinách kondenzují 
sloučeniny uhlíku a vznikají saze –

mikroskopické kuličky karbonu o 
průměru kolem 0,5 mikrometru, 

Pevné částice PM -Particulate Matter

průměru kolem 0,5 mikrometru, 
vážící na sebe i uhlovodíky a 

sloučeniny síry. 

Tyto částice, které se projevují 
tmavým kouřem z výfuku, se sice 

samy vzněcují při teplotě 550 °C, ale 
při nižší teplotě výfukových plynů –
studený motor nebo bohatá směs –

vystupují z výfuku.





FAP, DPF
válcovitý filtr částic sestávající z porézního materiálu 
(křemíkový karbid) s tisíci malých kanálků, zachycení 

pevných částic o velikosti 0,1 až 1 mikrometr. 

Asi po 400–500 km by však došlo k ucpání a proto je nutná 
jeho samočinná regenerace.jeho samočinná regenerace.

V podstatě se jedná o další dodatečné spalování.

Regenerace se spouští speciálním okysličovacím aditivem 
„EOLYS“ – u vozidel PSA, FIAT nebo pouze vstřikováním 
nafty do výfukového zdvihu (většina ostatních) - umožňuje 

systém CommonRail - zvýšení teploty pro regeneraci.










