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ANOTACE BAKALÁŘSKÉ PRÁCE 

ŠMÍD, M. Vliv kvality paliv na provozní vlastnosti spalovacího motoru. Ostrava: Institut 

dopravy, Fakulta strojní VŠB – Technická univerzita Ostrava, 2009, 46 s. Bakalářská 

práce, vedoucí: Matějka, R. 

 

Bakalářská práce se zabývá problematikou vlivu kvality paliv na funkci 

spalovacího motoru. V úvodu se zabývá historií vzniku a vývoje spalovacích motorů a 

zároveň i vývojem kvality paliv. Následuje přehled současných druhů paliv a požadavků 

na jejich vlastnosti definující standardní kvalitu. V další části jsou uvedeny příklady paliv s 

nestandardní kvalitou a přehled vývoje emisních předpisů pro spalovací motory. 

V poslední části bakalářské práce je zmíněn dopad silniční dopravy na životní prostředí. 

V samotném závěru je doporučení, jak tuto bakalářskou práci nadále rozvést a doplnit.  

 

BACHELOR´S WORK ANNOTATION 

ŠMÍD, M. The influence of fuels duality on operational characteristics of the combustion 

engine. Ostrava: Institute of Transport, Faculty of Mechanical Engineering VŠB – 

Technical University of Ostrava, 2009, 46 p. Bachelor´s work head: Matějka, R. 

 

This bachelor's thesis is dealing with fuels quality and their influence on the 

operation of the combustion engine. Preliminary, there is a focus on the history and the 

development of combustion engines as well as the development of the fuels quality, 

followed by the overview of the current fuels types, their requirements and the definition 

of the standard quality. The examples of non standard quality fuels together with the 

emission regulations of the combustion engines are mentioned in the next section. 

The third and last part considers the impact of the road traffic on the environment.  

The conclusion includes a recommendation how the thesis can be further broadened and 

supplemented.  
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Seznam použitých zkratek 
ACEA   Association des Constructeurs Européen d Automobile 
BA-87 (91, 95, 98) benzín automobilový s OČVM min.87, (91, 95, 98) 
CFPP   Cold Filter Plugging Point 
CNG   Compressed Natural Gas 
DME   Di-methyléter 
EEC   European Economic Community 
EHK   Evropská hospodářská komise 
EMA   Engine Manufacturers Association 
ETBE   Ethyl terc. butyléter 
FAME   Fatty Acid Methylester   
HC   Hydrocarbons 
HFRR   High Frequency Reciprocating Rig 
JAMA   Japan Automobile Manufacturer Association  
KH   klikový hřídel 
LEV   Low Emission Vehicle 
LNG   Liquefied Natural Gas 
LPG   Liquefied Petrolelum Gas 
MM   motorová metoda (stanovení oktanového čísla) 
M/M   hmotnostní zlomek 
NM   nafta motorová 
NOX   oxidy dusíku 
PM   Particulate Matters 
TVP   teplota vylučování parafínů 
ULEV   Ultra Low Emission Vehicle 
US EPA  US Environmental Protection Agency 
VM   výzkumná metoda (stanovení oktanového čísla) 
V/V   objemový zlomek 
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1. Úvod 
Automobily jsou v dnešní době neodmyslitelnou součástí našeho života, zajišťující 

naplnění životních potřeb, osobní mobilu a pohodlí. Negativním doprovodným jevem je 

ale stále se stupňující zatěžování životního prostředí emisemi škodlivých látek. Pro pohon 

automobilů se používají převážně uhlovodíková paliva, z nichž některá významně 

poškozují životní prostředí odpařováním nejtěkavějších složek ještě dříve než jsou spálena. 

Spalováním pak vzniká obrovského množství oxidu uhličitého, který se podílí na intenzitě 

skleníkového efektu a tím na globálním oteplování planety. Další látky produkované 

spalováním uhlovodíkových paliv jsou klasifikovány dokonce jako toxické pro vše živé na 

této planetě.  

Snaha omezovat nepříznivé účinky automobilů na životní prostředí se stala 

v posledním desetiletí součástí základních požadavků na vývoj nových typů automobilů. 

Tato snaha začíná odstraňováním nadměrného hluku, pokračuje snižováním kouřivosti 

vznětových motorů a minimalizací dalších škodlivých emisí až na úroveň, kterou stanoví 

dnešní předpisy a normy, většinou s mezinárodní platností. Tyto normy a předpisy se 

netýkají jen emise škodlivin při provozu vozidla, ale uplatňují se už při vývoji a ve 

výrobním procesu a poslední dobou musí být dodržována i pravidla nutná pro ekologicky 

přijatelnou likvidaci starých vozidel.   

Pro dodržení požadavků emisních předpisů je třeba, aby byla používána paliva se 

standardní kvalitou, odpovídající požadavkům vývojového stupně motoru, protože 

porušená kvalita může negativně ovlivňovat množství emisí a nejen to, může negativně 

ovlivňovat i funkci spalovacího motoru, jeho výkon, jeho životnost, spotřebu paliva a 

podobně. V poslední době je situace ještě komplikovanější v souvislosti s rostoucí 

frekvencí používání, skladování a dopravy biopaliv, protože při těchto manipulacích může 

docházet k nežádoucím kontaminacím standardních paliv a to nejen standardními 

biosložkami, jako je etanol a bionafta, ale i surovinami pro výrobu biopaliv. Typickým 

příkladem jsou rostlinné oleje, které slouží jako surovina pro výrobu bionafty.  
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2. Historie 

2.1 Vznik a vývoj spalovacích motorů 

Autorem prvního spalovacího motoru, který byl průmyslově vyráběn a skutečně se 

rozšířil, byl Etienne Lenoir, původem Belgičan. V lednu roku 1860 obdržel na svůj motor 

francouzský patent a již za osm měsíců byl v chodu první zkušební motor. Motor pracoval 

na starém principu, jako dvoudobý bez komprese. Válec jeho prvního zkušebního motoru 

neměl dokonce ještě ani chlazení. Po nezbytných konstrukčních úpravách začala krátce 

nato v Paříži jeho motory vyrábět firma Marinoni [1].  

V letech 1863-64 byly zaznamenány opět dva neúspěšné pokusy o použití 

spalovacího motoru v silničních vozidlech. Při prvním použil Lenoir k pohonu vozidla 

motor upravený na pohon petrolejovými parami, při druhém pokusu Rakušan Siegfried 

Marcus využil již motor na benzín se zplynovačem vlastní patentované soustavy, ojnicí 

působící přímo na zalomení hnací nápravy a pravděpodobně již i s magnetoelektrickým 

zapalováním [1].  

V roce 1876 sestrojil Otto první plynový motor pracující s čtyřdobým cyklem a 

kompresí. V oblasti hnacích strojů je tento Ottův vynález hodnocen jako nejvýznamnější 

objev po Wattově parním stroji [1].  

Všechny dosud uváděné spalovací motory měly jedno společné. Byly to těžkopádné 

stacionární pomaluběžné křižákové stroje se šoupátkovým rozvodem o výkonu několik 

jednotek kW, navíc vázané na zdroj plynu jako paliva. První úspěšné konstrukce 

rychloběžných motorů, navíc poháněných již kapalným palivem na bázi uhlovodíků, byly 

vytvořeny až počátkem 80. let 19. století v Německu. Zasloužili se o to nejvíce dva mladí 

inženýři firmy Deutz Gottlieb Daimler a Wilhelm Maybach [1]. 

V roce 1882 založili ve Stuttgartu vlastní malý podnik, ve kterém se zaměřili na 

konstrukce výkonného rychloběžného motoru, od počátku uvažovaného jako benzínového. 

Jejich motory měly automatické sací a vačkou řízené výfukové ventily. V roce 1885 

namontoval Daimler tento motor do ještě dřevěného kola a vytvořil tak první motocykl. O 

rok později zabudoval dále vylepšený motor do řiditelného čtyřkolového                   

vozidla - budoucího automobilu [1].  
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Podobně, jako u ostatních typů spalovacích motorů, se zabývala v dalších letech 

problematikou dvoudobých motorů i řada dalších techniků a vynálezců. Carl Benz již v 

roce 1879  vyvinul ve své dílně v Mannheimu velmi složitý pomaluběžný křižákový 

plynový motor pracující s dvoudobým cyklem, který posléze začal i úspěšně vyrábět [1]. 

Od počátku 80. let proto Benz intenzivně vyvíjel nejen vlastní čtyřdobý motor 

přizpůsobený již k provozu na benzín, ale i další nezbytné konstrukční uzly budoucího 

silničního vozidla. Konečně v roce 1885 namontoval Benz svůj jednoválcový motor s 

otevřenou klikovou skříní, automatickým sacím a vačkou ovládaným výfukovým ventilem 

do trojkolového vozidla a necelých půl roku před Daimlerem tak zahájil éru nového 

nezávislého dopravního prostředku – automobilu [1].  

2.2 Spalovací motory v Českých zemích 

Na území dnešní České republiky byla výroba spalovacích motorů spojena se 

vstupem motorizace do silniční dopravy na sklonku 19. století. Prvním průkopníkem byl 

majitel řady textilek na Liberecku baron Theodor Liebig, který se již v roce 1893 zakoupil 

v továrně Carla Benze v Mannheimu automobil Benz Viktoria, dodnes uchovávaný ve 

sbírkách Národního technického muzea v Praze. Ještě před koncem století v roce 1897 byla 

pak u nás v tehdejší kopřivnické Nesselsdorfer WagonbauFabriksgesellschaft zahájena i 

vlastní výroba automobilů. Kopřivnická vagonka, vzniklá z původní továrny na kočáry 

byla v té době již předním výrobcem železničních vozů v Rakousko - Uhersku. Jako vzor 

pro stavbu prvního automobilu - či spíše kočáru bez koní - nazvaného President s 

Benzovým motorem posloužila Liebigova Victoria [1]. 

Podobně jako první náš automobil spatřil světlo světa v továrně vyrábějící původně 

kočáry, byl i náš první motocykl - nazývaný zprvu motorovou dvoukolkou - vyroben v 

továrně na jízdní kola. Stalo se tak v továrně pánů Laurina a Klementa v Mladé Boleslavi v 

roce 1899, předchůdkyni dnešní automobilky Škoda. Výroba jedno - i dvoustopých 

motorových vozidel se na našem území v dalších letech značně rozvinula. Postupně zde 

vzniklo několik desítek výrobců automobilů a motocyklů, z nichž drtivá většina nepřežila 

hospodářskou krizi ve 30. letech 20. století. Výroba stacionárních spalovacích motorů se u 

nás rozeběhla až po roce 1900. 
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2.3 Vývoj kvality paliv pro spalovací motory 

Vývoj paliv probíhá více než sto let ve stále užší spolupráci konstruktérů motorů a 

palivářských chemiků. 

V polovině 20. let 20. století se objevily první benzíny vyšších kvalitativních tříd, 

jednalo se o směsi aromatických uhlovodíků s benzínem. Později se začaly používat 

olovnaté sloučeniny pro zvýšení oktanového čísla. Také začala být upravována těkavost, 

aby v létě nedocházelo k varu a ke tvorbě parních polštářů. Nové rafinérské technologie, 

měnící chemickou skladbu ropných benzínových destilátů, a přidávání sloučenin olova 

postupně umožňovaly vyrábět vysokooktanové benzíny, takže bylo možné zvýšit 

kompresní poměr motorů, a tím dosáhnout zvýšení měrného výkonu a energetické 

účinnosti. Od konce 70. let 20. století je vývoj kvality benzínu stále více ovlivňován 

ekologickými tlaky. Prvním krokem bylo snižování obsahu olova, dále přidávání 

kyslíkatých sloučenin [2].  

První normy na kvalitu motorové nafty pocházejí z 50. let 20. století. Obvykle byly 

k dispozici dva druhy motorové nafty – letní a zimní, popřípadě nějaký přechodový typ. 

Pro speciální použití, především pro vojenské účely byl k dispozici jeden nebo dva arktické 

typy. Porovnáme-li normy za sebou tak, jak postupně vycházely, zjistíme, že k největším 

změnám docházelo především z hlediska nízkoteplotních vlastností motorových naft a 

obsahu síry. Zpočátku se kvalita za nízkých teplot charakterizovala pouze bodem tuhnutí 

motorové nafty. Protože se ukázalo, že tato definice je nedostatečná, přibyl v 60. letech 20. 

století bod zákalu. Ani tento parametr však nepopisoval dostatečně chování motorové nafty 

při nízkých teplotách a tak se od druhé poloviny 70. let 20. století zaváděl spolu s bodem 

tuhnutí parametr filtrovatelnost. V polovině 90. let 20. století se od bodu tuhnutí zcela 

upustilo a spolu s filtrovatelností se začíná prosazovat teplota vylučování parafinů        

(tzv. Cloud point), zvláště u arktických typů [2].  

Současné požadavky na kvalitu automobilového benzínu jsou stanoveny normou 

ČSN EN 228 a normou ČSN EN 590 na kvalitu motorové nafty. 



 

 14 

3. Současné normy, předpisy a směrnice  

3.1 Současné druhy paliv pro pístové motory 

Paralelně s nejznámějšími a nejpoužívanějšími automobilovými palivy, která jsou  

dostupné v distribuční síti, existuje i řada dalších chemických látek, které je možno použít 

pro současné automobilové spalovací motory. Všechna tato paliva lze shrnout do těchto 

skupin: 

- automobilové benzíny 

- motorová nafta 

- petrolej (kerosin) 

- zemní plyn – zkapalněný (LNG) nebo stlačený (CNG) 

- zkapalnění ropné plyny LPG (propan-butanové směsi) 

- alkoholy - metanol, etanol (líh), vyšší alkoholy 

- étery 

- metylestery mastných kyselin (například kyselin řepkového oleje) 

- vodík 

- exotická paliva – amoniak, aceton-butanolové směsi, nitrometan 

- bioplyn a další plyny [2] 

3.2 Požadavky norem na kvalitu paliv 

Normy na automobilová paliva jsou charakterizovány jako technická legislativa. 

Stanoví požadavky na vlastnosti, které paliva musejí splňovat a na technické normy se pak 

odvolávají právní předpisy, jako vyhlášky a nařízení vlády, a tímto způsobem jsou 

definována paliva přípustná pro provoz vozidel na pozemních komunikacích. 
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Požadavky norem na vlastnosti lze rozdělit do těchto skupin: 

 požadavky vyplývající z ochrany životního prostředí 

 požadavky na funkční vlastnosti, to jest vlastnosti zajišťující spolehlivost a 

bezpečnost provozu a také životnost motoru a jeho příslušenství 

 požadavky na obecnou bezpečnost 

 v některých případech i požadavky související se zdaněním paliva 

 

Vývoj kvality paliv je stále více diktován požadavky na ochranu životního 

prostředí. 

3.3 Norma ČSN EN 228 

3.3.1 Všeobecná charakteristika automobilového benzínu 

Automobilový benzín se stejně jako většina ostatních motorových paliv skládá 

hlavně z uhlíku a vodíku. Při jejich spalování s kyslíkem se uvolňuje tepelná energie, která 

se následně, s větší či menší účinností, přeměňuje na energii mechanickou [3].  

Podle často používané definice je automobilový benzín směsí převážně ropných 

uhlovodíků vroucích v rozmezí teplot 30 až 210 °C se třemi až dvanácti atomy uhlíku 

v molekule [3].  

Nejdůležitějším faktorem ovlivňujícím kvalitu automobilových benzínů jsou v 

současnosti rostoucí požadavky na ochranu životního prostředí. To se projevuje zejména 

ve snižování obsahu aromatických uhlovodíků, zejména benzenu, obsahu síry, konce 

destilace a mezování celkové těkavosti autobenzínu.  

Z hlediska funkčních vlastností se pokládá za nejdůležitější oktanové číslo, které je 

současně kritériem používaným v názvech jednotlivých komerčních druhů  

benzínu (viz tab. I). 

V současné době musí vyráběné automobilové benziny vyhovovat požadavkům na 

maximální obsah aromatických uhlovodíků ve výši 35 % V/V, obsah benzenu nesmí 

překročit 1 % V/V a obsah síry musí být pod 50 (respektive 10 mg.kg-1 od 1.1.2009).  
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Tab.  I Požadavky na kvalitu automobilových benzínů dle ČSN EN 228 [4] 

Znak jakosti  Normal 91  Super 95  Super plus 98  
Oktanové číslo VM, min.  91  95  98  
Oktanové číslo MM, min.  82  85  88  
Vzhled  čirý a jasný  čirý a jasný  čirý a jasný  
Hustota při 15°C - kg.m-3  720 - 775  720 - 775  720 - 775  
Obsah olova - mg/l, max.  5  5  5  
Destilační zkouška     
odpař. množství při 70°C - % (V/V), léto  20-48  20-48  20-48  
odpař. množství při 70 °C - % (V/V), zima  22-50  22-50  22-50  
odpař. množství při 100 °C - % (V/V)  46-71  46-71  46-71  
odpař. množství při 150°C - % (V/V), min.  75  75  75  
konec destilace - °C, max.  210  210  210  
Tlak nasycených par - kPa, léto  45-60  45-60  45-60  
Tlak nasycených par - kPa, zima  60-90  60-90  60-90  
Index těkavosti (duben a říjen), max.  1150  1150  1150  
Oxidační stabilita - minuty, min.  360  360  360  
Mechanické nečistoty a voda  nepřítomné  nepřítomné  nepřítomné  
Obsah síry - mg.kg-1  50  50  50  
Obsah pryskyřic - mg.100cm-3, max.  5  5  5  
Obsah benzenu - % (V/V), max.  1  1  1  
Obsah aromátů - % (V/V), max.  35  35  35  
Obsah olefinů - % (V/V), max.  18  18  18  
Obsah kyslíku - % (M/M), min.  2,7  2,7  2,7  
Pozn.: léto 1.5.-30.9., zima 1.11.-31.3., přechodové období duben a říjen  
  

3.4 Norma ČSN EN 590 

3.4.1 Všeobecná charakteristika motorové nafty 

Motorová nafta se v poslední době stává nejdůležitějším motorovým palivem, jehož 

spotřeba bude i nadále stoupat. Evropský trh s motorovou naftou je zaměřený nejen na 

nákladní automobilovou dopravu, ale výrazně stoupá také počet nákladních automobilů 

kategorie N1 a zejména osobních automobilů s naftovým pohonem [3]. 

Motorová nafta je jedním z nejdůležitějších produktů ropných rafinérií. Z hlediska 

výroby ji můžeme zařadit mezi střední ropné destiláty. Získává se destilací ropy a dalšími 

navazujícími technologickými procesy. Obecně ji můžeme charakterizovat jako složitou 
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směs převážně ropných uhlovodíků s dvanácti až dvaadvaceti atomy uhlíku vroucí v 

rozmezí teplot 180 až 370 °C. Aby tato směs byla použitelná jako motorové palivo, musí 

splňovat celou řadu kvalitativních ukazatelů, které jsou u všech výrobců předmětem 

pečlivé výstupní kontroly [3]. 

Z hlediska ochrany životního prostředí se sleduje obsah síry, který se neustále 

snižuje. V současné době se vyrábí motorová nafta s obsahem síry maximálně  

50 (respektive 10 mg.kg-1 od 1.1.2009). 

Tab.  II Požadavky na kvalitu motorové nafty pro mírné klima dle ČSN EN 590 [5] 

Znak jakosti  třída B  třída D  třída F  
Časové rozmezí pro expedici  15.4. - 30.9.  1.10. - 15.11.  16.11. - 28.02.  
  1.3. - 14.4.   

Filtrovatelnost (CFPP) - °C, max.  0  -10  -20  
Cloud Point (CP) - °C, max.  -  -  -8  

Hustota při 15°C - kg.m-3  820 - 845  820 - 845  820 - 845  
Cetanové číslo, min  51  51  51  
Cetanový index, min.  46  46  46  
Destilační zkouška     
do 250°C předestiluje - % obj., max.  <65  <65  <65  
do 350°C předestiluje - % obj., min.  85  85  85  
95% (V/V) předestiluje při °C, min.  360  360  360  
Kin. viskozita při 40°C - mm2.s-1, min.  2 - 4,5  2 - 4,5  2 - 4,5  
Bod vzplanutí PM - °C, min.  nad 55  nad 55  nad 55  

Obsah síry - mg.kg-1, max.  50  50  50  
Obsah vody - mg.kg-1, max.  200  200  200  

Celkový obsah nečistot - mg.kg-1, max.  24  24  24  
Obsah popela - % hm., max  0,01  0,01  0,01  
Oxidační stabilita - g.cm-3, max.  25  25  25  
Mazivost HFRR (wsd) 1,4/60°C) - µm  460  460  460  
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Tab.  III Požadavky na kvalitu motorové nafty pro arktické klima dle ČSN EN 590 [5] 

Znak jakosti  třída 2  
Hustota při 15°C - kg.m-3  800 - 840  
Cetanové číslo, min.  48  
Cetanový index, min.  46  
Filtrovatelnost - °C, max.  -32  
TVP - °C, max.  -22  
Destilační zkouška   
do 180°C předestiluje - % obj., max.  10  
do 340°C předestiluje - % obj., min.  95  
Kin. viskozita při 40°C - mm2.s-1, min.  1,5 - 4  
Bod vzplanutí PM - °C, min.  nad 55  
Obsah síry - mg.kg-1, max.  50  
Obsah vody - mg.kg-1, max.  200  
Celkový obsah nečistot - mg.kg-1, max.  24  
Obsah popela - % hm., max.  0,01  
Oxidační stabilita - g.cm-3, max.  25  
Mazivost HFRR (wsd) 1,4/60°C) - µm  460  
  

3.5 Požadavky výrobců automobilů na kvalitu 

paliv 

Současná situace je taková, že kvalita klasických paliv se v rozvinutých zemích, tj. 

v EU, USA a Japonsku dostala na velmi vysokou úroveň. Benzín a motorová nafta v těchto 

oblastech převážně splňují nejpřísnější požadavky. Jiná situace je v rozvojových a méně 

rozvinutých zemích, jejichž průmysl ještě není vždy vybaven pro výrobu paliv nejvyšší 

kvalitativní úrovně. To přináší problémy zejména v Číně, Indii a v některých dalších zemí 

pacifické oblasti, kde se v poslední době zvyšuje počet automobilů a kam je tedy zaměřen 

export z rozvinutých zemí. Je pochopitelné, že se exportéři musí přizpůsobit tamním 

podmínkám, takže na prvním místě musí udělat průzkum kvality paliv v zemi, a protože se 

jedná o velké země i v jednotlivých oblastech, dále přizpůsobit vyráběná vozidla tamní 

realitě a v neposlední řadě riskovat, že nebudou závažnější a četnější provozní problémy 

s jejich vozidly prodanými tamním uživatelům [6].  

Tuto situaci si výrobci automobilů dávno uvědomili, ale v poslední době se musejí 

na řešení této problematiky ještě více soustřeďovat, aby obstáli v konkurenčním boji a 
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maximálně se uplatnili v těchto oblastech, kde začíná být větší poptávka po automobilech. 

Pochopitelně, nejjednodušším řešením jak odstranit problémy vznikající v důsledku 

nejednotné globální kvality paliv je provést úplnou harmonizaci norem v globálním 

měřítku. Na tom se usilovně stále pracuje a lze konstatovat, že již byla dosažena řada 

úspěchů. Jde však o dlouhodobý proces, protože rozvojové a méně rozvinuté země stále 

zápasí i s rozvojem průmyslu a výroby vysoce kvalitních paliv [6].  

Harmonizace kvality je proto dlouhodobý proces a vzhledem k důležitosti jeho cíle 

již řadu let vydává automobilový průmysl svůj program v podobě dokumentu World Wide 

Fuel Charter. Tento dokument akceptuje realitu, že potřebná zlepšení nelze provést 

celosvětově v krátkém čase, takže rozděluje proces na jednotlivé kroky. Požadavky 

v dokumentu doplňuje tak, jak to vyžaduje neustále pokračující vývoj motorů a vozidel [6]. 

3.6 World Wide Fuel Charter 

Jde o dokument vydávaný asociacemi ACEA, EMA a JAMA a americkou Aliancí 

výrobců automobilů, který vznikl v roce 1998, s cílem podpořit pochopení požadavků 

moderních vozidel na kvalitu paliv a harmonizaci kvality paliv v globálním měřítku. Je to 

dokument vycházející z vývoje technologií motorů a vozidel, takže i sám podléhá vývoji.  

Požadavky na kvalitu paliv jsou vydávány s vědomím, že je třeba globálně 

harmonizovat vlastnosti paliv v různých částech světa, ale na druhé straně, že vysoká 

úroveň kvality paliv vyžaduje obrovské investice do rafinérského průmyslu a nových 

technologií, které si mohou dovolit jen nejrozvinutější země. Na podporu těchto požadavků 

se uvádí, že jejich zavedení do praxe bude: 

 zmenšovat škodlivý vliv vozidel na životní prostředí snižováním emisí 

 trvale uspokojovat očekávání zákazníků na užitné vlastnosti vozidel 

 minimalizovat složitost vybavení vozidel, což paliva s vyšší kvalitou 

dovolují a tím snižovat pořizovací a provozní náklady [6] 
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Z důvodu různé ekonomické úrovně různých částí světa stanoví doporučení, 

vydávané jako World Wide Fuel Charter, čtyři kategorie: 

 kategorie 1 pro trhy s žádnými nebo jen základními požadavky na řízení 

emisí, primárně zaměřené na základní užitné vlastnosti vozidel, motorů a 

ochranu systémů kontroly emisí, jako příklad lze uvést trhy US vyžadující 

Tier 0, respektive evropské trhy vyžadující EURO 1 

 kategorie 2 – trhy se zpřísněnými požadavky na emise nebo jinými 

požadavky, jako příklad lze uvést US Tier 1, respektive evropské trhy 

vyžadující EURO 2, 3 nebo ekvivalentní standardy 

 kategorie 3 – trhy s požadavky na pokrokové technologie, týkající se 

kontroly emisí a dalších vlastností, příkladem mohou být požadavky  

LEV-II, ULEV, EURO 3 ve spojení s požadavky na zlepšení ekonomie 

paliva, nebo ekvivalentní normy 

 kategorie 4 – trhy s požadavky na budoucí technologie umožňující funkci 

moderních systémů zneškodňování NOx a zachycování částic, příkladem 

mohou být požadavky US EPA Tier 2, nebo 2007/2010 Heavy Duty  

On-Highway, US EPA Non-Road Tier 4, LEV-II, EURO 4, EURO 5, 

Heavy Duty nebo ekvivalentní normy. [7] 

 

Tyto požadavky se týkají úrovně kvality na konci distribuční sítě, když je palivo 

čerpáno do nádrží vozidel z výdejních pistolí. Dále je stanoveno, že pokud jsou v některé 

zemi již přijaté přísnější národní požadavky, musí být nutně akceptovány  pro splnění stále 

se zpřísňujících emisních předpisů .  

3.6.1 Technické podmínky pro použití motorů v oblastech s nižší 

úrovní kvality paliv 

 Je naprosto evidentní, že v různých zemích je kvalita paliv různá, naproti tomu 

výrobci automobilů, aby mohly vyvážet vozidla do kterékoliv oblasti konstruují vozidla 

tak, aby splňovala nejpřísnější emisní limity. To je ovšem podmíněno i vysokou úrovní 

kvality paliva. Pokud má být vozidlo vyvezeno do země, kde paliva s odpovídající kvalitou 

nejsou na trhu, musí být vyhodnoceno, jestli je možné motory těchto vozidel provozovat na  

paliva s nižší kvalitou a pokud ano, tak za jakých podmínek. A v případě že ne, jaké 
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úpravy motorů by bylo nutné provést, aby bylo možné tyto motory na dané palivo 

používat. Základní podmínkou pro export do těchto oblastí je, aby automobilka předem 

zjistila situaci kvality paliv a emisní předpisy země a provedla taková opatření, aby bylo 

zajištěno plnění těchto předpisů. Potom teprve může použít příslušné typy motorů pro 

export do dané oblasti. Technické podmínky pro export motorů se vydávají zvlášť pro 

každou oblast, podle její situace (například pro Rusko, Kazachstán, Čínu, Indii, Indonésii).  

 Do takovýchto zemí lze uvolnit vozidla za určitých podmínek, které jsou například 

zkrácení intervalů výměny motorových olejů, vzduchových filtrů, palivových filtrů, 

zapalovacích svíček a lambda sond.   

Tuto situaci v poslední době významně komplikuje zavádění biopaliv v méně 

rozvinutých zemích. Komplikace vyplývají nejen z toho, že mohou být v zemích exportu 

paliva podle odlišných norem, ale také z toho, že uživatelé budou používat i zcela jiné 

formulace, než jsou v dané zemi prodávané podle tamních norem, například rostlinné oleje 

různého původu.  

3.7 Zavádění paliv z obnovitelných zdrojů 

Protože je už třeba s těmito palivy začít v globálním měřítku vážně uvažovat, 

nezbude jiná cesta než připravit globální požadavky, které by mohly bez výhrad přijmout 

všechny země. Nebude to jednoduchý úkol, protože základních druhů alternativních paliv 

sice není mnoho, ale je možné vyrábět a používat celou řadu takzvaných směsných paliv 

s různým obsahem a s různou kvalitou biosložek. Lze předpokládat, že největší problémy 

by vznikly při globální standardizaci bionaft, vzhledem k rozmanitosti jejich zdrojů. V 

Evropě se používá jako zdroj řepkový olej, v USA hlavně olej sojový a v tropických 

oblastech je to olej palmový. Pro technické účely se začíná  pěstovat rostlina zvaná 

Jatropha, jejíž olej má  složení mastných kyselin jako směs řepkového a sojového oleje.   

V souvislosti s programem zavádění biopaliv v Evropské unii musí Evropská 

normalizační komise vypracovat a vydat nové normy,  které stanoví požadavky na kvalitu 

biopaliv a jejich směsí s tradičními automobilovými palivy. Směsná paliva na bázi bionafty 

jsou označována jako BX, směsná paliva na bázi etanolu jako EX, kde X znamená 

procento bioložky ve směsi. Například B5 znamená směsné palivo obsahující 5 procent 

bionafty v motorové naftě, samotná bionafta je potom značená B100, E85 znamená palivo 

obsahující 85 procent etanolu a 15 procent automobilového benzínu. Toto označování je 
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použito v následujících přehledech, které vydala Evropská normalizační komise, jako plán 

normalizace paliv pro příští léta. 

 

Obr. 1 Přehled forem kapalných alternativních paliv a paliv z obnovitelných zdrojů [2] 

 

Obr. 2 Přehled forem ostatních alternativních paliv a paliv z obnovitelných zdrojů [2] 
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3.8 Emisní předpisy v EU a ve světě 

3.8.1 Emisní předpisy 

Vývoj emisních předpisů omezujících emise škodlivin ve výfukových plynech 

motorů začal v USA – a dodnes jsou předpisy USA, včetně státu Kalifornie, považované 

jako jedny z nejpřísnějších a tvořících technický základ pro formování předpisů v ostatních 

státech. Jejich vývoj je možné teritoriálně rozdělit do základních tří oblastí : 

 USA 

 JAPONSKO 

 EVROPA   

Rozdílnosti v předpisech těchto oblastí jsou v rozsahu jejich platnosti, ve zvolených 

měřících metodikách, ve stanovených mezních hodnotách jednotlivých složek a 

v termínech jejich platnosti [8].  

Volba předpisů je však v mnoha případech více než zeměpisnou polohou 

ovlivňována hospodářskými vazbami státu [8].  

3.8.1.1 Emisní předpisy v Evropě 

Nové předpisy omezující emise byly zahrnuty ve směrnici Evropské unie 

72/306/EEC [8]. 

Zároveň s rozvojem limitů, které omezovaly “viditelné emise“ se staly středem 

zájmů též emise neviditelné. Vyvrcholením bylo zavedení emisního předpisu EHK č.15, 

který poprvé stanovil evropské emisní předpisy (pro zážehové motory osobních 

automobilů, lehkých dodávkových a ostatních vozidel do maximální hmotnosti 3,5 tuny) 

udávající maximální množství koncentrace CO a HC pro jízdní cyklus na válcovém 

dynamometru. Tento předpis byl převzat novými směrnicemi Evropské unie 70/220/EEC. 

Do roku 1983 byly vydány tři revize původního předpisu EHK č.15. Kompletní série 

emisních předpisů pro zážehové motory :  

 EHK č.15 – směrnice 70/220/EEC 

 EHK č.15.02 – směrnice 77/102/EEC 

 EHK č.15.03 – směrnice 78/665/EEC 

 EHK č.15.04 – směrnice 83/351/EEC 
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Dalším důležitým krokem v emisních předpisech byla tzv. Luxembourgská dohoda, 

kde hlavním bodem bylo, zda-li má Evropa následovat USA a vybavovat automobily 

katalyzátory. V roce 1987 vyšly nové směrnice (88/76/EEC), které byly rychle 

následovány směrnicemi 88/436/EEC, 89/458/EEC až po směrnice 91/441/EEC známé 

jako EURO I [8]. 

Emisní limity pro osobní automobily: 

 pro benzínové motory 

Tab.  IV Emisní limity pro zážehové motory v Evropě [9] 

Benzín 

 

EURO  I 
Předpis 
91/441 
83-01 

 
(g/km) 

EURO II 
Předpis 
93/59... 
96/69 

ECE 83-04 
(g/km) 

EURO III 
Předpis 
98/69... 
2002/80              

ECE 83-05 
(g/km) 

EURO IV 
Předpis 
98/69... 
2002/80 

ECE 83-05 
(g/km) 

CO 2,72 2,2 2,3 1 
HC+NOx 0,97 0,5   
HC   0,2 0,1 
NOx   0,15 0,08 
Odpařitelnost 2 g/test 2 g/test 2 g/test 2 g/test 

 

Obr. 3 Vývoj emisních předpisů [9] 
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 pro naftové motory 

Tab.  V Emisní limity pro vznětové motory v Evropě [9] 

Motorová nafta EURO  I 
Předpis 
91/441 
83-01 

  
(g/km) 

EURO II  
Předpis 
93/59... 
96/69 

ECE 83-04               
(g/km) 

EURO III  
Předpis 
98/69... 
2002/80              

ECE 83-05         
(g/km) 

EURO IV  
Předpis 
98/69... 
2002/80 

ECE 83-05               
(g/km) 

CO 2,72 1 0,64 0,5 
HC+NOx 0,97 0,7 0,56 0,3 
HC         
NOx     0,5 0,25 
Prachové částice 0,14 0,08 0,05 0,025 

3.8.1.2 Emisní předpisy ve světě 

 

Obr. 4 Emisní předpisy ve světě [9] 

Nejpřísnější emisní předpisy jsou US Kalifornie, dále pak US Federal a  

evropské EU. Trendem je postupné vyrovnávání , určitá příprava na harmonizaci. Evropští 

výrobci nákladních automobilů vstupují kapitálově do amerických automobilových 

společnosti a předpokládá se, že budou používány jednotné motory a v této souvislosti 

musí pochopitelně vzniknout i jednotné předpisy. Tyto dva kontinenty jsou oblasti, kde 
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automobilky nemají žádné nebo jen minimální problémy s dodáváním motorů na trh, 

kterému by bránila kvalita paliva.  Problematickými oblastmi v tomto smyslu jsou pak 

například Indie a Čína, kde kvalita paliv je většinou na nižší úrovni a není spolehlivě 

dodržována. Na konci seznamu se pak vyskytuje většina státu Afriky, kde je kvalita paliv 

na nízké úrovni a navíc i velmi kolísavá, protože není pod dostatečnou kontrolou. 

3.8.1.3 Emisní předpisy v ČR 

Zákon č. 56/2001 Sb. stanovuje u vozidel v provozu povinnost pravidelného měření 

emisí. Přičemž rozsah a praktické provedení emisních kontrol je dán vyhláškou 

 MDS č. 302/201 Sb., která pojednává o měření emisí vozidel a jejich technických 

prohlídkách. Cílem legislativy je udržení škodlivých emisí automobilů v předepsaných 

limitech v průběhu životnosti vozidla pomocí emisních kontrol[8]. 

Emisní limity stanovené příslušným předpisem nesmí být přísnější než limity, pro 

které bylo vozidlo konstruováno. Z hlediska emisí se u zážehových motorů pokládají za 

přiměřeného ukazatele technického stavu především emise CO, které se měří při 

volnoběžných, ale i zvýšených otáčkách. U motorů bez katalyzátorů nebo s neřízenými 

katalyzátory je navíc předepsáno i měření HC. U vozidel se vznětovým motorem se 

kontroluje kouřivost motoru metodou volné akcelerace [10].    
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4. Paliva s nestandardní kvalitou 

4.1 Komerční paliva nesplňující normu jakosti 

Kvalita prodávaných paliv u čerpacích stanic je v jednotlivých zemích Evropské 

unie povinně monitorována a výsledky jsou zpracovávány jednotným postupem. Cílem je 

sledování parametrů automobilových paliv, které mohou mít vliv na životní prostředí. 

Tab.  VI Monitoring a sledování jakosti paliv v ČR v roce 2007 [11] 

Hodnocení kvality je velmi přísné, takže stačí aby jediný kvalitativní parametr 

hodnoceného vzorku byl třeba jen málo odchylný od požadavků normy a vzorek je již 

považován za nevyhovující. Proto většina vzorků označených jako nevyhovující má jen 

malé odchylky od normovaných hodnot a nemá významný vliv na chod motoru. Konkrétně 

u motorové nafty má většina vzorků hodnocených jako nevyhovující jen málo snížený bod 

vzplanutí, tím že při dopravě došlo ke kontaminaci benzínem, ale v množství pouze desetin 

procenta. Například jedno procento benzínu v naftě už je z hlediska vlivu na bod vzplanutí 

velká kontaminace snižující bod vzplanutí o 20 až 30 °C. Opačný případ je kontaminace 

benzínu naftou, která zvyšuje konec destilace benzínu a při větším množství i destilační 

zbytek. Velmi výrazně nafta zvyšuje odparek.   

Výsledkem trvalé kontroly kvality a postihů za nevyhovující kvalitu je, že 

k významnému porušování kvality prodávaných paliv dochází jen velice zřídka.  
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 Poškození jakosti může být nejrůznějšího druhu a prakticky se týká všech 

vlastností, které jsou uváděny v normách jakosti.. Dále je uveden přehled vlivů nedodržení 

požadavků na jednotlivé vlastnosti benzínů a motorové nafty na funkci spalovacího motoru 

a jeho příslušenství, prezentovaný jako význam výsledků zkoušek.  

Tab.  VII  Význam výsledků zkoušek automobilových benzínů [2] 

Název zkoušky Význam výsledků 

Destilační zkouška 
Výsledky charakterizují benzín z hlediska těkavosti, která ovlivňuje start a 
chod motoru a dokonalé spalování paliva. Odhalí také kontaminaci vysoko 
vroucími látkami, například znehodnocení benzínu naftou.  

Koroze na mědi Zkouškou se kontroluje, zda benzín neobsahuje sirné sloučeniny, 
způsobující korozi mědi a jejích slitin. 

Obsah benzenu Benzen jako složka benzínu má negativní vliv na spalování, emise a 
životní prostředí. 

Obsah draslíku 

Týká se pouze benzinu Speciál, ostatní druhy draslík neobsahují. 
Zkouškou se ověřuje, zda benzín obsahuje dostatečné množství přísady, 
která chrání netvrzená sedla výfukových ventilů u starších typů motorů 
proti opotřebení. 

Obsah kyslíkatých látek 

Zlepšují oktanové číslo a spalování benzinu, metanol a etanol, pokud 
nejsou bezvodé, mohou přinášet problémy s korozemi,  
s mísitelností a odlučováním vody, vyšší alkoholy působí jako 
stabilizátory, tedy proti odlučování vody a vzniku vodní fáze. 

Obsah kyslíku Je součtem obsahů kyslíku všech přítomných kyslíkatých látek, žádoucí je 
z hlediska zlepšení spalování, nežádoucí z hlediska snižování výhřevnosti. 

Obsah olefinů 
Jsou nestabilní složkou benzínu se sklonem k tvorbě pryskyřic, jejich 
obsah je omezován také z důvodu snížení odpařovaného množství do 
ovzduší, kde se podílí na tvorbě peroxidů. 

Obsah olova Omezuje se maximální obsah z důvodu škodlivého vlivu na životní 
prostředí a na katalyzátor. 

Obsah síry Je postupně omezován až téměř k nule z důvodu emisí oxidu siřičitého a 
snižování účinnosti katalyzátoru.  

Oktanová čísla: 
OČVM, OČMM 

Vyjadřují odolnost benzinu proti klepání při spalování  
v zážehovém motoru.  

Pryskyřice (promyté) 
Jejich obsah vyjadřuje sklon benzínu k tvorbě pryskyřičných úsad 
v místech, kde dochází k odpařování benzínu. Při větším obsahu může 
dojít až k zalepení vstřikovačů a sacích ventilů ve vodítkách.  
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Tab.  VIII Význam výsledků zkoušek motorové nafty [2] 

Název zkoušky Význam výsledků 

Bod vzplanutí Je citlivým ukazatelem kontaminace nafty benzínem. 

Cetanové číslo a cetanový 
index Jsou charakteristikami schopnosti vznícení. 

CFPP - Filtrovatelnost 
Přibližně charakterizuje, při jakém poklesu venkovních teplot lze očekávat 
ztrátu provozní schopnosti vozidla v důsledku ucpání palivového filtru 
parafíny vyloučenými ve větším množství.  

Cloud point – teplota 
vylučování parafinů 

Teplota, při které lze při ochlazování nafty pozorovat začátek vylučování 
parafinů, což se projeví počínajícím zákalem. Malé množství vyloučených 
parafinů nezpůsobuje provozní problémy. 

Destilační zkouška Odhaduje velikost podílu petrolejové frakce v naftě.  

Karbonizační zbytek 
Stanovuje se z 10 % destilačního zbytku, poskytuje informaci, zda nejméně 
těkavé podíly nemají při tepelném rozkladu nadměrný sklon k tvorbě úsad 
koksovitého charakteru.. 

Korozivní působení na měď Zkouškou se kontroluje, zda nafta neobsahuje korozivní sirné sloučeniny. 

Nečistoty 
Nečistoty v naftě podle množství a charakteru mohou způsobit ucpání 
palivového filtru a zvýšené opotřebení nebo poškození citlivých 
hydraulických prvků palivové soustavy.  

Obsah síry Je postupně omezován až téměř k nule z důvodu emisí oxidu siřičitého, vlivu 
na větší tvorbu částic a poškozování katalyzátorů a filtrů částic.  

Oxidační stabilita Hodnotí odolnost nafty proti chemickým změnám doprovázeným tvorbou 
úsad při dlouhodobém skladování a při vystavení zvýšeným teplotám.  

Popel Je ukazatelem množství nespalitelných látek minerální povahy obsažených 
v naftě, tvořících úsady v okolí otvoru trysek a ve spalovacím prostoru. 

Viskozita 
Ovlivňuje velikost kapiček vstřikovaného paliva do spalovacího prostoru a 
mazivost, při nízkých teplotách i čerpatelnost. Malá viskozita je signálem, že 
by mazivost mohla být nedostatečná. 

Voda 
Pokud by došlo k vyloučení vody, například i jen ve formě zákalu, vzniká 
nebezpečí rezivění hydraulických prvků palivové soustavy. Má negativní vliv 
na mazivost. 

4.2 Nestandardní forma paliv z obnovitelných 

zdrojů 

Do této skupiny náleží rostlinný olej a také odpadní rostlinný olej z kuchyňského 

zpracování, směsi rostlinného oleje s motorovou naftou, případně i s naftou a benzínem a 

v literatuře byly popsány i směsi bionafty a etanolu. Dále jsou to směsi benzínu s různým 

obsahem etanolu.  
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4.3 Provozování vznětového motoru na různá 

paliva a vlivy na jeho funkci 

4.3.1 Rostlinný olej 

Při provozování vznětového motoru na rostlinný olej lze v zimě očekávat provozní 

potíže, protože při nízkých zimních teplotách nebude olej čerpatelný, dále i poškození 

vstřikovacího čerpadla, zejména rotačního, protože když v něm olej “zatuhne“, může dojít 

k přetržení hřídele a nebo k přetržení rozvodového řemene nebo případně i k přeskočení 

zubů [12].  

Druhá oblast problémů může souviset s oxidací a polymerací rostlinného oleje. 

Rostlinné oleje vytváří na konci procesu svého “žluknutí“ lepivé povlaky, které zalepí 

pohyblivé části vstřikovací soustavy tak, že jsou úplně nehybné [12].  

Část spalovaného rostlinného oleje vždycky pronikne do klikové skříně motoru, 

kde se smísí s motorovým olejem a obíhá v mazací soustavě, takže přichází na plochy 

pístu, z nichž některé mají teplotou až přes 250 °C. Tím se podstatně urychlí oxidační a 

polymerační reakce a po určité době dochází k velmi rychlému zahušťování. Kinematický 

viskozita oleje měřená při 100 °C se může zvýšit například až desetkrát, měřená při 

nízkých teplotách i nad hranici čerpatelnosti. Konečný stav je úplné zgelovatění oleje, 

který už čerpadlo nenasaje a selhává funkce mazací soustavy. Nemusí k tomu dojít, pokud 

se podstatně častěji provádí výměna motorového oleje, než při provozu na naftu. Proces 

gelovatění probíhá pomaleji v motorech, které mají poměrně velkou spotřebu a vyžadují 

doplňování oleje. Tím, že motor spotřebovává olej, který se buď spaluje nebo uniká 

netěsnostmi, se současně odstraňuje i část rostlinného oleje, proniklého do klikové skříně. 

Doplňováním se s čerstvým olejem přidávají i antioxidanty, které zpomalují oxidační 

reakce jak motorového tak i rostlinného oleje. Z toho vyplývá, že nejvíce je ohrožen motor 

v dobrém technickém stavu, který prakticky nespotřebovává žádný motorový olej a 

nevyžaduje jeho doplňování, kdežto při velkém doplňování je nebezpečí podstatně menší, 

protože oxidační reakce jsou do určité míry pod kontrolou tím, že se v oleji stále udržuje 

určitý obsah antioxidantu [12]. 
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4.3.2 Transformátorový olej 

Z hlediska viskozity se tolik neliší od motorové nafty jako rostlinný olej a má velmi 

nízký bod tuhnutí. Z fyzikálního hlediska je tedy dost podobný motorové naftě, ale má jiné 

uhlovodíkové složení a poměrně malé cetanové číslo. Čerstvý transformátorový olej je 

dražší než motorová nafta, proto přichází v úvahu pouze použitý. Je ale zcela běžné, že se 

olej z transformátorů vypouští až při opravách a nebo likvidacích a to může být třeba až po 

desítkách let jeho používání. Je tedy nutné počítat s tím, že už je v poměrně pokročilém 

stádiu oxidace, ve kterém už začíná tvorba nerozpustných látek a pro palivový systém 

motoru to znamená tvorbu kalů. Tyto kaly nejsou tak lepivé, jako kaly z rostlinných olejů. 

Při proniknutí do motorového oleje nepolymeruje, pouze zřeďuje olej a snižuje jeho 

viskozitu. Starší typy transformátorových olejů mají stále podstatně větší obsah síry než 

má dnešní motorová nafta [12]. 

4.3.3 Petrolej 

Jde o produkt používaný pro pohon letadel nebo jako složka pro výrobu motorové 

nafty. Má menší viskozitu než nafta, přibližně stejnou oxidační stálost, ale podstatně menší 

úroveň mazivosti a nižší bod vzplanutí. Použití petroleje jako paliva pro vznětový motor 

ohrožuje životnost vstřikovacího čerpadla a trysek a to z důvodu nedostatečné mazivosti. 

Během jízdy může dojít k zadření rotačního vstřikovacího čerpadla a k přetržení hřídele. 

Jeho mazivost je nedostatečná i pro novější vysokotlaké vstřikovací systémy [12].  

Z uvedeného přehledu vyplývá, že vznětový motor pojede “chvíli“ téměř na 

všechno. Otázkou ale je, jak bude ta chvíle dlouhá a jak bude finančně náročná oprava. Při 

experimentování s novějším typem motoru to bude ještě dříve než se starým. V jakém 

časovém intervalu u motor s některým nestandardním palivem dojde k poruše lze jen těžko 

odhadnout [12].  
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5. Emise ze spalovacích motorů 

5.1 Složení výfukových plynů 

Doprovodným jevem provozu automobilů je produkce škodlivých emisí  

vznikajících při procesu spalování. Tento proces zahrnuje vstupní a výstupní složky.  

 

Vstupní složky:  

 O2  kyslík 

 N2 dusík 

 H2O voda (vodní pára) 

 HC uhlovodíky 

 S síra 

Výstupní složky: 

 O2 kyslík 

 N2 dusík 

 H2O voda (vodní pára) 

 CO2 oxid uhličitý 

 CO oxid uhelnatý 

 NOx oxid dusíku 

 SO2 oxid siřičitý 

 HC uhlovodíky 

 PM pevné částice 
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Obr. 5 Přehled vstupních a výstupních složek při činnosti spalovacího motoru [10] 

5.2 Popis složek výfukových plynů 

Produkci škodlivých emisí lze rozdělit do těchto skupin: 

 přímo limitované složky: - oxid uhelnatý- uhlovodíky a oxidy dusíku 

 - ve vznětových motorech též částice (saze) 

 nepřímo limitované složky:  - oxid uhličitý  

 - oxidy síry, dříve též olovo  

 těkavé organické složky: - benzen 

 - formaldehyd  

 - 1,3 butadien 

 - akrolein 

 netěkavé organické složky: - polyaromatické uhlovodíky a jejich nitroderiváty 

 (některé z nich jsou karcinogeny a mutageny) 

 - vyšší aldehydy [2] 

Již ze samotného označení příslušné složky spalin jako škodliviny je zřejmé, že její 

produkce by měla být co nejmenší. To je ovšem nezřídka spojeno se zhoršením jiných 

vlastností motoru, například snížení produkce jedné škodliviny může vyvolat výrazné 
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zvýšení tvorby jiné škodlivé látky (viz obr.8). Proto je důležité v otázce emisních 

parametrů nalézt optimální řešení. Pro stanovení priorit je tedy nutné posoudit způsob a 

intenzitu působení jednotlivých složek na člověka a životní prostředí. Také je nutné 

posuzovat vliv snížení jejich podílu ve spalinách na chod motoru. 

Největší pozornost se věnuje emisím těchto plynů: 

 Oxid uhelnatý (CO) - Váže se na krevní barvivo a blokuje přenos kyslíku krví. 

Nejcitlivějším orgánem na nedostatek kyslíku je mozek [9].  

 Oxidy dusíku (NOX) - Některé z těchto oxidů způsobují již při malých 

koncentracích pocit dušení a nucení ke kašli. Na černou listinu sledovaných 

škodlivých látek se ovšem oxidy dusíku dostaly zejména kvůli významnému podílu 

na tvorbě takzvaného letního smogu. Pro letní smog jsou typické především zvýšené 

koncentrace přízemního ozónu (O3), který je pro člověka jedovatý. Oxidy dusíku 

přispívají k chemické reakci, při níž ozón vzniká. Za jistých klimatických podmínek 

(teplé slunečné počasí a bezvětří) je tvorba tohoto smogu nejvýznamnějším 

negativním dopadem emisí na životní prostředí. Takové podmínky panují například v 

Kalifornií, proto se někdy používá označení "kalifornský smog"[9].  

 Nespálené uhlovodíky (HC) - Některé skupiny uhlovodíků dráždí sliznici a oči. 

Také podporují tvorbu jedovatého ozónu. Uhlovodíky jsou tedy významnou složkou 

při vzniku letního smogu. Navíc některé skupiny uhlovodíků mohou být 

karcinogenní [9].  

 Pevné částice (saze) - Vznikají nejčastěji při provozu vznětových motorů. Jedná se 

zejména o pevný uhlík ve formě sazí. Saze mohou být nosičem rakovinotvorných 

látek, které se po vdechnutí usazují v plicních sklípcích. Pevné částice jsou též hlavní 

příčinou výskytu takzvaného zimního smogu, typického pro inverzní charakter 

počasí v zimních měsících. Jedná se většinou o směs kouře a mlhy. Zimní smog se 

také projevuje zvýšenými koncentracemi oxidů dusíku [9].  

 Oxid uhličitý (CO2) - Není přímou škodlivinou, proto není legislativně omezen. 

Avšak přispívá k tvorbě takzvaného skleníkového efektu, který má za následek 

globální oteplování Země [9].  
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Obr. 6 Přibližné složení výfukových plynů zážehových motorů [9] 

 

 

                 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Obr. 7 Přibližné složení výfukových plynů vznětových motorů [9] 

 

 O2 (kyslík) – bezbarvý, nejedovatý plyn bez chuti a zápachu.  

 N2 (dusík) – nehořlavý, nejedovatý bezbarvý plyn bez zápachu. Po skončení 

spalování se převážná část dusíku vrací zpět do ovzduší ve výfukových plynech. Jen 

malá část reaguje s kyslíkem za vzniku oxidů dusíku NOX. 

 H2O (voda) – vodní pára je nasávána společně se vzduchem. 
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5.3 Snižování emisí spalovacích motorů 

Na tvorbu škodlivin má vliv několik základních faktorů. Jedním z nich, který však 

nesouvisí s konstrukcí motoru, je provozní režim motoru. Rozdílné množství škodlivin lze 

sledovat v různých provozních stavech, jako jsou: studený start, akcelerace, brzdění a 

řazení. Například pro studený start zážehových motorů jsou typické vysoké koncentrace 

oxidu uhelnatého a nespálených uhlovodíků a nízké koncentrace oxidů dusíku. 

Opatření, která vedou ke snížení produkce škodlivin, jsou pro zážehové a vznětové 

motory odlišná. Všechna však lze zahrnout do následujících kategorií: 

 Ovlivnění součinitele přebytku vzduchu lambda a tvorby směsi.  

 Vnitřní opatření v motoru k ovlivnění průběhu spalování.  

 Dodatečná redukce škodlivin za motorem.  

5.3.1 Opatření u zážehových motorů 

Pouhou volbou součinitele přebytku vzduchu v obvyklých mezích nelze 

rozhodujícím způsobem snížit emise všech škodlivin současně. V oblasti minimálních 

koncentrací CO a HC jsou totiž maximální emise NOX. 

 

Obr. 8 Závislost hlavních škodlivin na součiniteli přebytku vzduchu lambda u zážehových 

motorů [9] 
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Pro dosažení co nejlepších výsledků je důležité co nejlepší rozprášení a promíchání 

optimálního množství paliva se vzduchem a dodržování přesně stanoveného součinitele 

přebytku vzduchu.  

Dalším důležitým faktorem je okamžik zážehu směsi. Okamžik přeskoku jiskry na 

zapalovací svíčce je také optimalizován elektronickou řídicí jednotkou. V neposlední řadě 

je důležitá také pracovní teplota motoru a její rychlé dosažení po studeném startu. 

5.3.1.1 Třísložkový (třícestný) katalyzátor 

Asi nejznámějším a jedním z nejúčinnějších opatření ke snížení škodlivin ve 

výfukových plynech je řízený třísložkový katalyzátor. První katalyzátory se v 

automobilech začaly objevovat koncem sedmdesátých let dvacátého století. 

 

Obr. 9 Výfuková soustava pro odvod spalin zážehového motoru osobního automobilu [9] 

1 - příruba ke sběrnému potrubí, 2 - lambda sonda, 3 - třísložkový katalyzátor, 4 - naznačení chemické 

činnosti katalyzátoru, 5 - expanzní komora prvního (předního) tlumiče, 6 - dvojitý plášť s izolační 

vrstvou, 7 - tlumicí prvky druhého (zadního tlumiče), 8 - dvojitý plášť s izolační vrstvou, 9 - vyústění 

výfuku 

Chemicky je katalyzátor látka, která ovlivňuje průběh reakce, aniž se jí zúčastňuje. 

Katalyzátor není tedy žádný filtr, který zachycuje nečistoty, ale působí svojí přítomností. 

Katalyzátorem jsou v našem případě slabé vrstvičky drahých kovů (např. paladia, rhodia a 

platiny) nanesené na mřížce katalyzátoru, které vyvolávají reakce produktů nedokonalého 

hoření a jejich rozklad na méně nebezpečné látky. Optimální pracovní teplota uvnitř 

katalyzátoru je 300 až 600 °C, při vyšších teplotách by mohlo dojít k jeho poškození. 

Označení „třícestný" se používá pro typ katalyzátoru, který snižuje obsah tří 

nejnebezpečnějších složek výfukových plynů, to znamená CO, NOX a  HC. Někdy se také 
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používá název oxidačně-redukční katalyzátor. V tomto názvu se vyskytují pojmenování 

obou chemických reakcí, které probíhají uvnitř tohoto katalyzátoru  

(oxidace a redukce) [13]. 

„Třícestný“ katalyzátor dosahuje nejvyšší účinnosti tehdy, má-li spalovaná směs 

součinitel přebytku vzduchu lambda roven jedné. Udržování tohoto poměru zajišťuje řídící 

elektronická jednotka, na základě signálu lambda sondy, která je umístěna před 

katalyzátorem a měří množství kyslíku ve výfukových plynech. Hodnota lambda rovna 

jedné se udržuje regulací množství dodávaného paliva. Takto pracující systém se nazývá 

řízený katalyzátor. 

 

Obr. 10 Vliv součinitele přebytku vzduchu lambda na účinnost katalyzátoru [9]. 

Hlavní nevýhodou katalyzátoru je zvýšení protitlaku ve výfukovém systému a tím 

snížení výkonu motoru. V motorech vybavených katalyzátorem se nesmí používat 

olovnatý benzín, protože by došlo k zanášení aktivních ploch katalyzátoru a tím ke snížení 

jeho účinku, takzvanému „otrávení' katalyzátoru. 

5.3.2 Opatření u vznětových motorů 

Složení škodlivin u vznětových motorů je možné ovlivnit především vhodnou 

tvorbou spalované směsi ve válci. Značný vliv na emise má okamžik vstřiku paliva. U 

přeplňovaných motorů lze snížení emisí NOX dosáhnout mezichlazením plnicího  

vzduchu (intercooler), zároveň dochází i k zlepšení plnící účinnosti. Na kouřivost motoru 

má vliv především přebytek vzduchu při spalování a kvalita rozprášení paliva při vstřiku 
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do válce. Jemnějšího rozprášení se dociluje většími vstřikovacími tlaky, například použitím 

vysokotlakého systému čerpadlo-tryska. 

Použití klasického „třícestného“ katalyzátoru je u vznětových motorů nevhodné, a 

proto se používá pouze takzvaný oxidační katalyzátor, který snižuje obsah oxidu 

uhelnatého (CO) a nespálených uhlovodíků (HC). Důležitým prvkem jsou zde filtry, které 

snižují obsah pevných látek ve výfukových plynech. 

 

Obr. 11 Závislost hlavních škodlivin na součiniteli přebytku vzduchu lambda u vznětového motoru[9] 
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6.  Dopad silniční dopravy na životní prostředí 
Dopad vlastní činnosti automobilového průmyslu, tj. výroby automobilů, na životní 

prostředí nepřináší velké problémy, energetická náročnost je obdobná jako v ostatním 

strojírenském průmyslu a spotřeba energie na vyrobení jednoho vozidla je poměrně malá. 

Toto vozidlo ale v průběhu své životnosti, která může být až okolo patnácti let, spotřebuje 

desítky tisíc litrů paliva a vypustí do ovzduší téměř čtyřnásobnou hmotnost oxidu 

uhličitého a kromě toho i další emise, ovšem v nesrovnatelně menším množství. 

Po roce 1990 nastal v České republice nebývalý rozvoj automobilismu. Na našich 

cestách vzrostl skokem počet vozidel a zároveň také prudce vzrostla i intenzita dopravy, 

především ve větších městech a na mezinárodních silničních tazích. Se vzrůstem dopravy 

je pochopitelně spojen i nárůst negativních vlivů na životní prostředí, zejména hluku a 

znečištění ovzduší.  

Silniční doprava dnes obnáší pouze 12 % emisí podílu lidské činnosti, které 

vznikají spotřebou neobnovitelných energie v rámci procesu ve spalovacích motorech [14].  

Ekologický přístup k životnímu prostředí se postupně začíná stávat nedílnou 

součástí vizí do budoucna každé automobilové značky. Automobilové společnosti neustále  

přicházejí s novými modely, šetrnějšími k životnímu prostředí. 

Snižování dopadů dopravy na životní prostředí je dlouhodobý proces, který počíná 

již zavedením limitů Euro, které přesně definují jaká kategorie vozidel má jakou produkci 

legislativně sledovaných škodlivin. Od počátečního Eura I až po příchod dnešního Eura IV  

je značný rozdíl. Tento rozdíl je způsoben v důsledku  stále nové technologie spalovacích 

motorů. 

Za stále významnější problém jsou považovány emise CO2, snižování hmotnosti 

vozidla, zvyšování účinnosti motoru a paliva s menším obsahem uhlíku (třeba zemní  

plyn), pak třeba paliva z obnovitelných zdrojů, ale pozor na jeho efektivitu. Zda se 

nespotřebuje více energie na vypěstování rostliny a výrobu biopaliv než potom má 

energetický obsah to biopalivo. Nejproblematičtější je etanol z obilí a potravinářských 

plodin (kukuřice, brambory), podstatně příznivější je bionafta a paliva druhé generace  

(líh z biomasy, bioplyn a plyny z vysokoteplotního zplynování). Dřívějším problémem u 

paliv byl obsah síry, který je již v současné době prakticky nulový. A do stejné situace se 

dostává i většina kontrolovaných emisí. 
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Na obrázkách je přehled vozidel různých kategorií zaregistrovaných v roce 2007 

v České republice. 

 

Obr. 12 Registrace osobních automobilů a nákladních automobilů kategorie N1 podle paliva [15] 

 

 

Obr. 13 Registrace osobních automobilů podle obchodních tříd [15] 

 

 

Obr. 14 Registrace nákladních automobilů kategorie N1 podle obchodních tříd [15] 
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7. Závěr a doporučení 
Vzhledem k rychlosti vývoje všech odvětví lidské činnosti se v současné době 

používají stále modernější technologie konstrukcí a výroby spalovacích motorů. Vliv 

kvality paliv na provozní vlastnosti spalovacího motoru je velmi široký pojem. Hluk, 

výkon, množství emisí, spotřeba paliva, životnost jednotlivých částí motoru, či motoru 

jako celku a mnohé další řadíme mezi provozní vlastnosti spalovacího motoru. 

 Provozování spalovacího motoru na nestandardní paliva bude mít za následek 

vznik škodlivého vlivu na jeho funkci. Projevy škodlivých vlivů jsou v některých 

případech více, v některých případech méně intenzivní, záleží to jednak na tom, jak 

významně se kvalita zkoušeného paliva odchyluje od standardu a také na citlivosti 

zkušebního motoru na nestandardní palivo a velmi značně též na podmínkách provozu. 

  Automobilový benzín kontaminovaný motorovou naftou v řádu jednotek procent, 

což je poměrně velká kontaminace, způsobí již při krátkodobém použití silné 

zakarbonování  pístu a v důsledku naředění olejového filmu i příděry na válcové vložce. 

Pokud by takto kontaminované palivo bylo používáno v běžném provozu, došlo by 

v krátké době k poškození motoru. 

Řepkový olej přítomný v automobilovém benzínu v malém množství (1 až 2 %)  je 

velmi nebezpečný kontaminant, protože přibližně polovina řepkové oleje vstupující 

s benzínem do motoru přechází do olejové náplně, kterou nejdřív mírně zředí a následně, 

po vyčerpání antioxidantů v motorovém oleji, dochází k rychlé oxidaci a polymeraci 

řepkového oleje způsobující silné zahušťování olejové náplně a současně tvorbu úsad 

v horní partii pístů a zapečení pístních kroužků. Na tom se podílí i částečně spálený olej 

vytvářející silné vrstvy karbonu na dně a koruně pístu. K těmto nežádoucím jevům 

nedochází ihned nebo bezprostředně po aplikaci kontaminovaného benzínu, ale až za 

určitou dobu (např. až po ujetí 2000 km). To způsobuje v praxi velký problém, protože 

nelze identifikovat čerpací stanici, kde bylo kontaminované palivo doplněno.  

Naproti tomu řepkový olej ve směsi s motorovou naftou, ve které dojde k 

podstatnému snížení viskozity, nezpůsobí žádné významnější problémy. Ovšem jeden z 

ovlivňujících faktorů pro vznik problémů může být zejména venkovní teplota. Negativně 

se toto palivo projeví nárůstem množství škodlivých emisí, zejména pak oxidu uhelnatého.  
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Vzhledem ke stálému zájmu o řepkový olej jako palivo pro vznětové motory, o 

čemž svědčí například i konání první mezinárodní konference o rostlinných olejích jako 

palivu pro vznětové motory, v září roku 2007, by bylo účelné podrobněji odzkoušet vliv 

různých směsí řepkového oleje s motorovou naftou a vliv předehřevu na funkci a emise 

motoru, i když takové palivo není v současné době atraktivní v důsledku uvalení plné 

spotřební daně v roce 2008. Vzhledem ke stoupající ceně ropy a k ohroženému plnění 

závazků o používání paliv z obnovitelných zdrojů lze ale očekávat významné snížení nebo 

úplné osvobození řepkového oleje od spotřební daně.  

I když do budoucna celosvětově poroste počet vyráběných automobilů spalujících 

uhlovodíková paliva, lze očekávat, že v příštích minimálně dvaceti letech nedojde k  

náhradě automobilového benzínu a motorové nafty v masovém měřítku. 

Vodíkové pohony se mohou zdát jako vhodná alternativa, avšak náklady spojené 

s vývojem této technologie jsou v současné době stále velmi vysoké, a proto se řadí do 

pozadí. 

Elektromotory mohou být vhodnou náhradou klasických paliv, neboť 

z ekonomického pohledu nejsou výrazně náročné. V současnosti se již využívají k pohonu 

hybridní jednotky, kde dochází k použití kombinace elektromotoru se spalovacím 

motorem. 

Závěrem bych do budoucna doporučil tuto bakalářskou práci rozšířit o 

experimentální část, zejména o zkoušku vlivu kvality paliva na detonační spalování, dále 

pak o záděrovou zkoušku s kontaminovaným palivem, a vytvořit tak diplomovou práci, 

která by byla zaměřena na ověření negativních vlivů nestandardních paliv, zejména 

s obsahem biosložek, na funkci spalovacího motoru, emise i spotřebu paliva.  
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Příloha 1 

Dílčí městský cyklus EHK č. 15 pro homologační měření emisí vozidel do 3,5 t. 

 


