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ANOTACE BAKALAŘSKÉ PRÁCE 

KYJOVSKÝ, J. Měření exhalací zážehových a vznětových motorů : bakalářská práce. 

Ostrava : VŠB - Technická univerzita Ostrava, 2012, 74s. Vedoucí práce: Ing. Petr Šimoník, 

Ph.D. 

 

Tato práce se zabývá teoretickým rozborem a praktickým měřením exhalací záţehových a 

vznětových motorů. Jejím cílem je v teoretické části popsat sloţení emisí výfukových plynů, 

čím se tyto emise v současné době měří, jaký je postup při měření a jaké je povolené 

mnoţství těchto exhalací ve výfukových plynech. V praktické části je hlavním úkolem 

zjistit, jaký vliv na exhalace mají nejčastěji se vyskytující závady motoru a z jakého důvodu 

nemají na exhalace některé závady vliv vůbec, a to i v případě, kdy automobil jeví známky 

poruchy.  

 

ANNOTATION OF BACHELOR THESIS 

KYJOVSKÝ, J. Emission Measuring of Petrol and Diesel Combustion Engines: Bachelor 

Thesis. Ostrava : VŠB - Technical University of Ostrava, 2012, 74p. Thesis head: Ing. Petr 

Šimoník, Ph.D. 

 

This bachelor thesis is dealing with theoretical analysis and practical emission measuring of 

petrol and diesel combustion engines. Its goal, in theoretical part, is to describe emission 

exhaust fumes composition, how are these emission currently measured, what is the 

measurement procedure and what is the allowed quantity of the emission in exhaust fumes. 

In practical part is main goal to determine, what influences do the most often occuring 

engine failures have over emissions and what is the reason of some failures not to have 

influence over emission at all, and even if the car is showing signs of failure. 

KLÍČOVÁ SLOVA 

  emise, exhalace, výfukové plyny, opacimetr, kouřivost, emisní norma, Euro, lambda  

 

KEYWORDS 

emission, exhalation, exhaust fumes, opacimeter, smoke, emission standard, Euro, 

lambda 

 

.  
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Seznam použitých symbolů a zkratek 

EGR  - recirkulace spalin 

EHK  - evropská emisní norma 

CO - oxid uhelnatý 

CO2 - oxid uhličitý 

H2O  - voda / vodní páry 

HC  - uhlovodíky 

N2 - dusík 

NOx  - oxidy dusíku 

O2 - kyslík 

Pb  - olovo 

PM  - saze 

S  - síra 

SO2 - oxid siřičitý 

 

Bn - stupeň zčernání    [SZ] 

N - údaj opacimetru    [HSU] 

k - součinitel absorpce   [m
-1

] 

l - délka optické dráhy   [m] 

λ - lambda     [-] 
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1. Úvod 

V dnešní době jsou silnice přeplněné motorovými vozidly. Je proto nezbytně nutné, aby 

se pravidelně měřili jejich exhalace. Podle zákona se musí dostavit k měření exhalací kaţdý 

osobní automobil se záţehovým, nebo vznětovým motorem minimálně jednou za dva roky. 

Výjimkou jsou však nové vozidla, které jsou osvobozeny od prvního měření po dvou letech 

a na kontrolu se musí dostavit nejpozději do čtyř let. Jelikoţ motorových vozidel stále 

přibývá, tak jsou poţadavky na exhalace čím dál náročnější. Pro tento účel je v Evropě 

stanovená emisní norma Euro, která nám stanovuje limitní hodnoty výfukových exhalací. 

Aby bylo moţno splnit poţadavky na neustálé sniţování výfukových exhalaci, tak je 

v dnešních automobilech potřeba řídicích jednotek a systémů, které sniţují emise. Mezi 

takové systémy patří například řízený třícestný katalyzátor, EGR ventil, nebo filtr pevných 

částic. 

 

V teoretické části této práce jsou uvedeny emisní plyny vstupující a vystupující s 

automobilu a jejich charakteristika. Dále jakým způsobem se provádí měření exhalací 

záţehových a vznětových motorů a jaké jsou k takovému měření potřebné přístroje a jejich 

principiální funkce. V další kapitole se dočteme co je to emisní norma Euro a její rozdělení. 

V poslední kapitole teoretické části je popsáno, jak se zjistit závadu na vozidle podle 

výfukových exhalací.  

 

Praktická část se skládá ze dvou kapitol, kdy v první kapitole se měří vozidlo se 

záţehovým motorem a v druhé kapitole vozidlo se vznětovým motorem. Jsou zde 

simulovány nejčastější závady na automobilu a je měřen jejich vliv na exhalace výfukových 

plynů. Z jakého důvodu neměli některé závady na emise automobilu vliv ţádný a některé 

naopak obrovský. 
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2. Emisní složky 

Oxid uhelnatý (CO) – Jedná se o bezbarvý plyn, který je bez chuti, bez zápachu a je 

lehčí neţ vzduch. Je velice výbušný a nedráţdivý. Tento plyn je jedovatý a váţe se na 

hemoglobin, díky kterému zabraňuje přenos vzduchu z plic do tkání. Pokud má normální 

koncentraci a je v ovzduší, tak rychle oxiduje na oxid uhličitý CO2. Vzniká spalováním 

bohaté směsi λ ˂ 1. Je to z důvodu nedostatku kyslíku v bohaté směsi, díky kterému dochází 

k nedokonalému spalování uhlíku obsaţeného v palivu na oxid uhelnatý. [4] 

Oxid uhličitý (CO2) – Je to plyn, který je bezbarvý, bez zápachu a bez chuti. Pokud se 

jedná o samotný plyn, tak není jedovatý, ale zvyšuje působení CO a podílí se na vzniku 

skleníkového efektu. Naměřené hodnota je měřítkem kvality spalování. Čím naměříme vyšší 

hodnotu, tím se jedná o dokonalejší spalování, případně těsnosti výfukového potrubí. [4] 

 

 

 

 

 

 

 

 

Obr. 1 Vstupní a výstupní složky procesu spalování [6] 

 

Uhlovodíky (HC) – Ve výfukových plynech se objevují ve dvou různých formách a to 

jako nespálené uhlovodíky, které obsahují parafíny, olefiny, acetyleny, aromatické 

uhlovodíky a částečně spálené uhlovodíky, které obsahují ketony a aldehydy. Částečně 

spálené uhlovodíky jiţ v malé koncentraci dráţdí oči a nos. Výskyt uhlovodíku je ovlivněn 

především mechanickým stavem motoru a seřízením zapalování. Při zvyšujícím zatíţení 

dochází k jejich klesání. U záţehových motorů se pouţívají jako důleţitý diagnostický 

parametr. [4] 
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Oxidy dusíku (NOx) – Působí podobně jako CO, napadají sliznice a plíce. V motoru 

vznikají při hoření za vysokých teplot a tlaků, převáţně při nadbytku kyslíku. Oxidy dusíku 

můţou být zdraví škodlivé. NO je bez barvy a zápachu. NO2 vznikne sloučením NO a O2 za 

vysokých teplot a tlaku. Společně s uhlovodíky se podílí na tvorbě smogu. [4] 

Oxid siřičitý (SO2) – Jedná se o jedovatý, bezbarvý, štiplavě páchnoucí plyn. 

V dýchacích cestách vytváří kyselinu siřičitou, je proto nebezpečný. Vznětové motory mají 

vyšší limitní hodnoty, neţ motory záţehové. Pokud oxid siřičitý sloučíme s vodou, tak 

vzniknou sirné kyseliny, které škodí ţivotnímu prostředí. Nejčastěji formou kyselých dešťů. 

[4] 

 Olovo (Pb) – Je to těţký kov, který je pro lidský organismus silně jedovatý. 

V současné době si můţeme u čerpacích stanic zakoupit pouze bezolovnaté paliva. 

Sloučeniny olova byly přidávány do paliva z důvodu zvýšení antidetonačních odolností, 

neboli sníţení citlivosti na klepání motoru. Jeho mazací schopnosti jsou v dnešní době 

nahrazovány aditivy. [4] 

Saze (PM) – Jedná se o částice, které vznikají u vznětových motorů při plném zatíţení 

v důsledku štěpení uhlovodíkových řetězců, místního nedostatku vzduchu a vysoké teploty. 

Částice sazí fungují jako nosiče mutagenů a karcinogenů. Silně omezují viditelnost. [4] 

Dusík (N2) – Je to bezbarvý, nehořlavý plyn, který nezapáchá. Nejedná se o jedovatý 

plyn. Je hlavní sloţkou vzduchu, který dýcháme asi 78%. Malá část způsobuje reakci 

s kyslíkem a tím vznikají oxidy dusíku NO2. Převáţné mnoţství se po skončení spalovacího 

procesu vrací ve výfukových plynech zpět do ovzduší. [4] 

 

 

 

 

 

 

Obr. 2 Složení výfukových plynů zážehových a vznětových motorů [6] 
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Kyslík (O2) – Jedná se o nejedovatý a bezbarvý plyn. Kyslík je bez chuti a zápachu. 

Bez něho se proces spalování nemůţe v ţádném případě obejít. Pochází z nasávaného 

vzduchu. Vyskytuje se ve výfukových plynech záţehového motoru při chudé směsi 

s přebytkem vzduchu λ ˃ 1. [4] 

Vodní páry (H2O) – Vznikají sloučením vodíku, který je obsaţen v palivu a kyslíku, 

který je obsaţen v nasávaném vzduchu. Vyskytují se při spalování ve formě vodní páry. [4] 
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3. Postup při měření emisí 

3.1 Vozidla se zážehovým motorem s neřízeným emisním systémem  

Před měřením se nejprve musí provést vizuální kontrola, zde je těsnost a úplnost dílů, 

které nám ovlivňují tvorbu emisí v pořádku. Jedná se o palivovou nádrţ, motor, zapalovací, 

sací a výfukovou soustavu. Kontrola ventilového rozvodu se provádí pouze vizuálně. Pokud 

vyţaduje plnící hrdlo zvláštní úpravu, musí se zkontrolovat také. Další kontrola se provádí 

v rozsahu stanoveném výrobcem vozidla jako například recirkulace výfukových plynů, nebo 

odvětrání motoru a podobně. 

Pro měření je potřeba zahřát motor na provozní teplotu, aby se daly zkontrolovat otáčky 

volnoběhu, úhel předstihu záţehu, úhel sepnutí kontaktů přerušovače u zapalovacího 

zařízení s kontaktním přerušovačem, obsah oxidu uhelnatého a uhlovodíku. Tato kontrola se 

provádí při volnoběţných otáčkách.  

Stejná kontrola jako při volnoběţných otáčkách se provádí také při zvýšených otáčkách 

v rozmezí 2500 aţ 2800 ot/min, pokud není stanoveno výrobcem vozidla jinak. 

Nakonec je potřeba porovnat naměřené hodnoty se stavem a naměřenými hodnotami 

daných výrobcem motorového vozidla. Pokud tyto hodnoty výrobce nestanoví, tak nesmí 

být překročena hodnota oxidu uhelnatého u vozidel vyrobených do 31.12.1972 o hodnotu    

6 % objemu,  od 1.1.1973 do 31.12.1986 o hodnotu 4,5 % objemu a od 1.1.1987 o hodnotu 

3,5 % objemu. [7] 

 

3.2 Vozidla se zážehovým motorem s řízeným emisním systémem  

Vizuální kontrola se provádí ve stejném rozsahu jako u vozidel s neřízeným emisním 

systémem. U tohoto motorového vozidla se musí navíc provést kontrola stavu lambda 

sondy, katalyzátoru a přídavných nebo doplňkových systémů, které slouţí ke sniţování 

emisí. Je nezbytná i kontrola příslušné elektroinstalace.  

Dalším krokem je provedení kontroly funkčnosti řídicího systému motoru. Pomocí 

diagnostického systému se vyčte paměť závad. Vyčtení se provádí způsobem a rozsahem 

předepsaným výrobcem motorového vozidla. 
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Pro další měření musí být motor zahřátý na provozní teplotu. Provede se měření otáček 

volnoběhu a obsahu oxidu uhelnatého. Dále je nutno zvýšit otáčky, které se udrţují 

v rozmezí 2500 aţ 2800 ot/min a změří se součinitel přebytku vzduchu lambda. Měření se 

provede jinak, pouze pokud nám to stanoví výrobce vozidla. [7] 

 

3.3 Vozidla se vznětovým motorem  

Jako první se provede vizuální kontrola, podobná jako v předchozích případech. To 

znamená kontrolu všech dílů ovlivňujících tvorbu emisí ve výfukovém potrubí. Při měření 

se zaměříme na úplnost a těsnost palivové nádrţe, sací, výfukové soustavy a motoru. Musí 

se také zkontrolovat neporušenost a zajištění palivové nádrţe proti neoprávněné manipulaci. 

Stejně jako v předchozích případech se zkontroluje ventilový rozvod bez demontáţe. U 

neřízených systému se zkontroluje stav a funkce přídavných zařízení ke sniţování 

škodlivých emisí způsobem, který nám předepisuje výrobce motorového vozidla. 

Pokud má vozidlo řízený systém motoru, tak se musí zkontrolovat jeho funkce. 

Kontrola se provádí pomocí diagnostického přístroje a to způsobem a rozsahem, které nám 

udává výrobce motorového vozidla. 

Pro další měření se musí zahřát motor na provozní teplotu. Při volnoběţných otáčkách 

se kontroluje pravidelnost jeho chodu. Pro kontrolu funkčnosti regulátoru otáček se musí 

motor vytočit do maximálních otáček. Kontrola kouřivosti motoru se provádí metodou volné 

akcelerace. 

Naměřené hodnoty se porovnávají s hodnotami stanovenými výrobcem vozidla. Pokud 

tyto hodnoty výrobce nestanoví, potom nesmí překročit přípustné hodnoty dané zákonem.[7] 

 

3.4. Vozidla s alternativním pohonem na plyn  

Musí se provést předepsaná kontrola podle základního druhu motoru. To znamená, ţe se 

musí provést kontrola pro záţehový nebo vznětový motor. Kromě kontroly se musí také 

provést příslušné předepsané měření na základní druh paliva (benzín, motorová nafta). 

Provede se kontrola stavu zástavby, její těsnost, správnou funkci a seřízení plynového 

zařízení. Pokud se jedná o řízený systém, tak se musí také provést kontrola řídicího systému. 
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U zahřátého motoru se provede měření sloţek výfukových plynů ve stejném rozsahu 

jako při měření pro základní druh paliva, ale tentokrát při pohonu na plynné palivo. [7] 

 

3.5. Další postupy při měření emisí 

Zkontroluje se, zda vozidlo je v souladu s technickým průkazem daného vozidla a 

osvědčení o měření emisí pokud jiţ bylo pro dané vozidlo vystaveno. Ověří se všechny 

identifikační údaje na vozidle a motoru. Dále se zkontrolují štítky na vozidle a údaje 

v osvědčení o měření emisí. Všechny údaje se musí shodovat s technickým průkazem 

vozidla. Pokud jakýkoliv údaj nesouhlasí se skutečným stavem, tak se provede záznam do 

poznámky protokolu o měření emisí. 

Postupy, které se provádí při měření emisí, se řídí předpisy výrobce motorového 

vozidla, nebo výrobce emisního systému. Pokud tyto postupy nejsou dány jinak, tak se 

postupuje podle instrukcí, které ministerstvo dopravy uvedlo do Věstníku dopravy. 

Pokud vozidlo, které se dostaví na stanici měření emisí, doposud neprošlo záběhem, 

jelikoţ byl u vozidla například vyměněn motor, nebo je motor po celkové opravě, tak se 

nesmí pouţít postupy, které se běţně pouţívají. Vozidlo dostane dočasnou technickou 

kontrolu na dobu tři měsíců, aby motor mohl projít záběhem a poté se kontrola emisí 

opakuje, ale uţ běţným způsobem. [7] 
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4. Přístroje a zařízení používané k měření emisí 

 

4.1 Seznam přístrojů a zařízení nutných pro měření emisí zážehových 

motorů 

Pro měření emisí záţehových motorů je nutné vyuţívat následujících přístrojů a 

zařízení:  

- přístroj na měření teploty motoru, 

- přístroj na měření otáček motoru, 

- přístroj na měření předstihu záţehu, 

- přístroj na měření úhlu sepnutí kontaktů přerušovače, 

- přístroj pro měření emisí výfukových plynů záţehových motorů schváleného typu, 

- přístroj pro kontrolu funkce řídicích jednotek emisního systému a komunikaci s nimi 

(tester řídicích systémů motoru); týká se jen stanice měření emisí měřící emise motorů 

vozidel s řízeným emisním systémem. [7] 

 

4.2 Seznam přístrojů a zařízení nutných pro měření emisí vznětových 

motorů 

Pro měření emisí vznětových motorů je nutné vyuţívat následujících přístrojů a 

zařízení:  

- přístroj na měření otáček motoru, 

- přístroj na měření teploty motoru, 

- přístroj k měření kouřivosti vznětových motorů schváleného typu, 

- tester řídicích systémů vznětového motoru; týká se jen stanice měření emisí měřící 

emise motorů vozidel s řízeným emisním systémem, 

- přístrojem pro bezdemontáţní kontrolu dynamického úhlu předstřiku paliva, případně 

přípravky pro nastavení statického úhlu předstřiku paliva. [7] 
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5. Základní charakteristiky přístrojů zařízení 

používaných k měření emisí 

 

5.1 Přístroje pro měření emisí výfukových plynů zážehových motorů  

Při měření exhalací vozidel se záţehovým motorem se pouţívají 4-sloţkové 

infraanalyzátory. Tyto přístroje umoţňují stanovit a vyhodnotit hodnotu lambda, otáčky 

motoru, teplotu motoru a obsah následujících sloţek výfukových plynů:   

- oxid uhelnatý (CO), 

- uhlovodíky (HC), 

- oxid uhličitý (CO2), 

- kyslík (O2). 

Pro měření obsahu CO, HC a CO2 se vyuţívá infračervená metoda. Měření mnoţství 

kyslíku ve výfukových plynech se pouţívá pro zjištění hodnoty lambda a určuje se 

elektrochemický působícím snímačem. Podle objemového obsahu čtyř plynných sloţek 

emisí (HC, CO, CO2 a O2) přístroj vypočítává hodnotu lambda. Pro měření teploty oleje se 

pouţívá teplotní snímač, který se umísťuje místo měrky oleje. Při měření otáček motoru se 

pouţívá induktivní snímač impulsů na kabelu zapalování (induktivní kleště), nebo se 

vyuţívá připojení k diagnostické zásuvce. [8] 

Infračervená metoda 

Tato metoda je zaloţena na pohlcování CO, HC a CO2 infračerveného záření. Záření má 

pro příslušný plyn charakteristickou vlnovou délku. Existují různé metody, jak můţeme 

změřit zeslabení vlnových délek pro tyto tři plyny. Pokud chceme měřit vlnovou délku pro 

uhlovodíky, tak leţí mezi 3 - 3,5 µm. Pro CO2 leţí vlnová délka přibliţně 4,2 µm a pro CO 

něco nad 4,5 µm. Tuto metodu vyuţívají přístroje Bosch, které vyuţívají zmíněné plynné 

sloţky k selektivnímu měření obr. 3. 
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Obr. 3 Princip měření 4-složkového emisního analyzátoru Bosch ETT 

Princip měření je na obrázku vysvětlen na sloţce CO2. Tento princip je stejný také pro 

ostatní emisní sloţky CO a HC. Aby měření bylo úspěšné, tak musí být zdroj infračerveného 

záření zahřátý asi na 700 °C a vysílat záření. Toto záření prozáří měřící kyvety přes které 

proudí výfukové plyny. Procentuální hodnota obsahu CO2 ve výfukových plynech má vliv 

na vyšší oslabení vlnového rozsahu 4,25 µm. Zbytek záření dopadá na přijímač CO2. Tento 

přijímač je naplněn tímto plynem a je hermeticky uzavřen. Čím méně záření se absorbovalo 

v měřící kyvetě tím více se můţe absorbovat v přijímači. Pokud přijímač absorbuje záření 

tak se zvýší jeho teplota. Přijímač se skládá ze dvou buněk, které jsou propojeny kanálem. 

Při zvýšení teploty v buňce se plyn roztáhne a tím vznikne proudění z jedné buňky do druhé. 

Toto proudění se pomocí snímače mikroproudění přeměňuje na elektrický výstupní signál. 

Snímač mikroproudění je sloţen z jemných niklových drátu, které při proudění mění svou 

teplotu a tedy také odpor. Signály snímače se zesilují a analogově digitálním převodníkem 

přeměňují na digitální hodnoty, které zpracovává mikroprocesor. Zpracované výstupní 

hodnoty se zobrazí na displeji. [8] 
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Aby se signál lépe měřil, tak se infračervené záření rytmicky přerušuje s pomocí rotující 

clonky s otvory. Tímto vzniká střídavý proud a na výstupních obvodech přijímače střídavé 

napětí. Na prvním vstupu měřící kyvety se nachází filtr, který zabraňuje, aby se do měřící 

kyvety nedostalo rušivé záření. Jelikoţ je výstupní napětí na přijímačích největší, kdyţ ve 

výfukových plynech není měření plyn obsaţen, tak musí v určitých časových odstupech 

proběhnout automatická kalibrace. Kalibrační ventil při kalibraci přepíná na vzduch. Po 

uplynutí dostatečné doby proudění se provede měření. Získané hodnoty se pouţijí jako 

vztaţné hodnoty. [8] 

 

Výpočet hodnoty lambda (λ) 

Pro výpočet hodnoty součinitele přebytku vzduchu lambda se pouţívá Brettschneiderův 

vzorec. Aby byla hodnota korektně spočítána, tak je potřeba znát čtyři sloţky emisi 

výfukových plynů O2, HC, CO a CO2. Obsah plynů můţeme uvádět v procentech nebo jako 

desetinný zlomek. Ve 4-sloţkovém analyzátoru se lambda vypočítává a zobrazuje podle níţe 

uvedeného vzorce. [8] 

 

Př. CO2 = 15,9 % 
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   O2 = 0,1 % 
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Průběh měření 

Výfukové plyny se nasávají z výfuku vozidla, přes výfukovou sondu díky 

membránovému čerpadlu. Tyto plyny musejí vést nejprve přes hrubý filtr, který je umístěn 

hned v hadici. Dále vedou přes kondenzační filtr, který je ve vodním odlučovači. V těchto 

filtrech je potřeba oddělit hrubé nečistoty a nasátou zkondenzovanou vodu. Přístroj obsahuje 

magnetický ventil, který musí přepínat vstup z výfukových plynů na okolní vzduch, kdyţ se 

provádí automatická kalibrace. Bezpečnostní filtry, které jsou před vstupem vzduchu a 

výfukových plynů chrání měřicí komoru před pronikáním pevných částic. Tlakovým 

spínačem se sleduje, jestli je nasáté dostatečné mnoţství plynů. Tryska v pojistné nádobě 

působí vzestup tlaku na výstupy čerpadla a přivádí do činnosti tlakový spínač. Pokud by se 

cesta plynu přerušila, tak vypadne tlakový spínač a chybové hlášení ukáţe obsluze chybnou 

funkci. [8] 

Přístroj je schopný pracovat automaticky. Po zapnutí přístroje proběhne zahřívání, které 

trvá přibliţně tři minuty. Poté se provede vynulování a přístroj je připraven k měření. Při 

samotném měření se nejprve přibliţně deset vteřin nasává vzduch a probíhá automatické 

vynulování. Bere se v úvahu tlak vzduchu, síťová frekvence a teplotní závislost měřící 

metody. Přístroj sleduje u všech důleţitých funkcí hraniční hodnoty. Pokud dojde 

k nepřípustné odchylce, tak se okamţitě přerušuje měření. [8] 

 

5.2 Přístroj pro měření kouřivosti vznětových motorů 

 

U vznětových motorů se měří jeho kouřivost. Na kouřivosti se podílí především pevné 

částice, z části olej, vodní páry a samozřejmě nespálené palivo. Pro zjišťování obsahu 

pevných částic vznětových motorů bylo vyvinuto několik různých metodik, které jsou vůči 

sobě neporovnatelné. Kouření starších vznětových motorů je viditelné i bez měřicích 

přístrojů. Výfukové plyny vznětových motorů obsahují asi 0,3 % škodlivin. U záţehových 

motorů je to okolo 1 %.  
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První metoda, která nám zjišťuje kouřivost motoru, je zaloţena na zachycení částeček 

kouře na filtrační papírek, přes který se filtruje vzorek výfukových plynů určitého objemu a 

určitou rychlostí. Mnoţství zachycených částic se vyhodnocuje reflekčním fotometrem. 

Fotometr je citlivý na mnoţství odraţeného světla od plochy sazí. Výsledkem je stupeň 

zčernání Bn v jednotkách SZ (Schwarzungszahl), které se měří jako mnoţství světla 

pohlceného kontaminovaným filtrem ve srovnání s pohlcením světla nepouţitým filtrem. 

Takto měřená veličina se nazývá kouřivost stanovená filtrační metodou. Filtrační metoda 

probíhá ve dvou fázích, kdy v definovaném reţimu běhu motoru se uskuteční odběr vzorku, 

který se dodatečně vyhodnotí v optickém vyhodnocovacím zařízení. [8] 

 

 

Obr.4 Filtrační kouřoměr Bosch  

V dnešní době se měření kouřivosti provádí opacimetry. Opacimetr je měřící komora, 

ve které je na jednom konci lampa a na druhém fotodioda. Pokud máme v měřící komoře 

čistý vzduch, tak světlo není pohlceno a opacita je 0%. Pokud se do komory vpustí tmavý 

výfukový kouř, tak část světla pohltí. Kdyby bylo všechno světlo pohlceno, tak je opacita 

naopak 100%. Zeslabení intenzity světelného záření v komoře opacimetru s výfukovým 

plynem nemá na svědomí jen absorpce, ale také rozptyl světla. Světelný zdroj pohlcuje 

kromě černého kouře také mazací olej, který při teplotě pod 180 °C kondenzuje. Přítomnost 

oleje nám zabarvuje kouř do modra.  
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Obr.5 Schéma opacimetru Bosch  

Opacimetr Bosch má měřící komoru ohraničenou křemičitými skly. Tyto skla jsou 

zahřívané na teplotu zhruba 750 °C a tím je zabezpečeno spalování veškerých sazí a 

nečistot, které se na nich usazují. Díky tomuto je zabezpečena největší přesnost jednotlivých 

měření a minimální poţadavky na údrţbu a čištění měřící komory. Před kaţdým měřením 

proběhne autokalibrace, při které se provede měření dráhy světelného paprsku a případné 

znečištění skel je přístrojem automaticky korigován. Na přístroji se dá zjistit jednoduchým 

způsobem okamţité znečištění skel. Povolením dvou matic se můţe obsluha jednoduše 

dostat do měřící komory a tu vyčistit. [8] 

  

Čerpadlo, které je umístěno uvnitř opacimetru, nasává konstantní mnoţství výfukových 

plynů. Díky tomuto je zajištěna necitlivost měření na kolísání tlaku výfukových plynů a 

hlavně na pouţitém způsobu jejich odsávání. Nejideálnější je pouţití dostatečně velkého 

trychtýřového ukončení odsávací hadice tak, aby mohlo být pouţito na nejrůznější druhy 

výfukových systému. Odběrová sonda se můţe pouţít také s hadicí o délce 5 m. Standardně 

je pouţita 3 m hadice. Toto umoţní jednoduchý přístup k zakončení výfukových systému 

především u nákladních vozidel. 

 

Dále se můţe pro měření opacity pouţít opacimetr Hartridge, který je zobrazen na obr. 

6. Tento opacimetr je tvořen komorou, ve které se nachází dvě roury, které určují dráhu  
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paprsku světla. Na jedné straně komory se nachází ţárovka, která má přesně definovaný 

zářivý výkon a přesnou teplotu povrchu. Na druhé straně komory je fotočlánek, který měří 

světelný tok trubicí. Fotočlánek je se ţárovkou mechanicky spojený a je tím pádem 

umoţněno jejich bezproblémové přemísťování mezi osami obou trubic. Ventilátorem je do 

komory stále vháněn vzduch. Při samotném měření se otevře ventil, který zajišťuje přísun 

spalin do jedné z trubic. Jelikoţ mají spaliny přetlak, tak je zajištěno zaplnění trubicí 

spalinami a vytlačení vzduchu. V okamţiku měření se přesune ţárovka s fotočlánkem do 

osy trubice se spalinami a na ukazateli, který je připojen na fotočlánek můţeme odečítat 

hodnotu kouřivosti. Konstrukce opacimetru je sloţitější, aby mohl okolo ţárovky a 

fotočlánku obtékat čistý vzduch a zamezilo se tak jejich znečištění. Ze stupnice se vypočítá 

absorpční koeficient k podle následujícího vztahu. [8] 
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Obr.6 Schéma opacimetru Hartridge [8] 
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5.3 Přístroj na měření teploty motoru 

Modul měření teploty je součástí emisního analyzátoru. Integrovaný přístroj musí 

umoţňovat měření teploty motoru přes otvor měrky motorového oleje. Průměr sondy musí 

vyhovovat pro kontrolovaná motorová vozidla. Délka sondy musí být nastavitelná, aby se 

dala přizpůsobit pro různá vozidla. Rozsah měření teploty musí být nejméně od 50 do 100 

°C s chybou maximálně ± 2,5 °C. Rozlišitelnost musí být maximálně 2 °C. Kalibrace musí 

probíhat nejméně jednou ročně. [7] 

 

5.4 Přístroj na měření otáček motoru 

  

Přístroj musí umět měřit otáčky záţehového motoru v rozsahu nejméně 600 aţ 6000 

ot/min, s přesností: 

  a/ v rozmezí 600 aţ 1000 ot/min - maximálně ± 25 ot/min, 

  b/ v rozmezí nad 1000 ot/min - maximálně ± 150 ot/min. 

Nejmenší odečitatelná hodnota indikačního zařízení musí být: 

  a/ v rozmezí do 1000 ot/min - maximálně 10 ot/min, 

  b/ v rozmezí nad 1000 ot/min - maximálně 20 ot/min. 

Kalibrace přístroje musí probíhat nejméně jednou ročně. [7] 

 

5.5 Přístroj na měření úhlu sepnutí kontaktů přerušovače 

Podmínkou je, aby přístroj pracoval na principu snímání a vyhodnocování průběhu 

primárního napětí zapalovací soustavy záţehového motoru. Úhel sepnutí musí být měřen 

buď v procentech, nebo ve stupních otočení hřídele rozdělovače. Můţe být také měřen 

volitelně v obou jednotkách v rozsahu 30 aţ 70 %, nebo podle provedení motoru 

v odpovídajícím rozsahu. Rozlišitelnost musí být nejméně 2 % a odpovídají ve stupních 

hřídeli rozdělovače. Úhel sepnutí musí být měřen ve třídě přesností maximálně 2,5. 

Kalibrace přístroje musí probíhat nejméně jednou ročně. [7] 
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 5.6 Přístroj na měření předstihu zážehu 

 Přístroj musí pracovat na principu snímání zapalovacích impulzů sekundárního obvodu 

zapalovací soustavy, který se snímá z vedení, které vede ke svíčce a stroboskopické lampy, 

spouštěné těmito impulzy. Můţe být dále vybaven zařízením, které vyuţívá motorem nesený 

snímač horní úvrati. Úhel předstihu musí být přístroj schopen měřit nejméně v rozsahu         

0 - 60 ° klikové hřídele s přesností ± 2 ° hřídele rozdělovače. Rozlišitelnost musí být 

nejméně 1 ° hřídele rozdělovače. Kalibrace přístroje musí probíhat nejméně jednou ročně. 

 

5.7  Přístroj pro kontrolu funkce řídicích jednotek emisního systému 

Tento přístroj musí umět komunikovat s řídicí jednotkou systému řízení motoru 

v rozsahu, který nám stanovuje výrobce vozidla, nebo výrobce emisního systému. Přístroj se 

musí dát připojit k vozidlu takovým způsobem, aby nemohlo dojít při jeho pouţití 

k samovolnému vymazání paměti závad, nebo k záznamu závad z důvodu připojení 

přístroje. [7] 

 

5.8 Přístroj (detektor) na zjišťování přítomností uhlovodíku plynu 

 

Jedná se o přenosný přístroj, který je určen k detekci místa úniku uhlovodíkového plynu 

z plynové soustavy motorového vozidla. Čidlo musí umět zaznamenat přítomnost plynu jiţ 

při koncentraci niţší neţ 10 % dolní meze výbušnosti uhlovodíkového plynu. Kalibrace 

musí probíhat dle předpisů výrobce přístroje. [7] 
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6. Emisní norma Euro 

První norma, která se zabývala problematikou mnoţství výfukových zplodin, vznikla na 

americkém kontinentu v Kalifornii v roce 1968. Na evropském kontinentu začala platit 

emisní norma o tři roky později. Tato norma se jmenovala EHK 15. Norma Euro vznikla aţ 

v roce 1992 a nesla název Euro 1. Od té doby vznikají pravidelně přibliţně co čtyři roky 

nové emisní normy Euro. Čím má Euro vyšší číslo, tak tím se jedná o přísnější normu. 

Česká republika začala pouţívat normu aţ při vstupu do Evropské unie v roce 2003. Do té 

doby byla u nás pouţívána norma EHK. [4] 

Evropské emisní standardy jsou souborem nařízení a poţadavků, které stanovují limity 

pro sloţení výfukových plynů všech automobilů vstupující na trh ve všech zemích Evropské 

unie. Jedná se o závaznou emisní normu, která nám stanovuje limitní hodnoty výfukových 

exhalací. Hodnoty uvádíme v miligramech na ujetý kilometr. Automobily ale vypouštějí 

ještě více látek, neţ řeší evropské normy. Je zde například oxid uhličitý, který je často 

spojován s problematikou globálního oteplování. Dále jsou zde sirné sloučeniny. [4] 

První norma Euro, která se nazývala Euro 1, byla poměrně benevolentní. Emise NOx a 

HC se sčítaly a pro vznětové i záţehové motory určovala limit na oxid uhelnatý přibliţně 3 

g/km. Vznětových motorů se navíc týkalo omezení emisí pevných částic. Benzinové motory 

musí podle této normy uţívat jiţ bezolovnaté paliva. 

Nástupce normy Euro 1, norma Euro 2 od sebe začala oddělovat emisní normy pro 

záţehové a vznětové motory. Kaţdá z motorizací měla určité zvýhodnění a omezení. 

Vznětové motory byly zvýhodněny v emisích NO2 a HC, kdy limit platil pro jejich součet. 

Záţehové motory si zase mohly dovolit vyšší emise CO. Tato směrnice také nařizuje sníţení 

obsahu pevných olovnatých částic ve spalinách. 

V roce 2000 začala platit emisní norma Euro 3. Při schvalování této normy začala 

Evropská komise přitvrzovat. U vznětových motorů byla sníţena hodnota pevných částic na 

polovinu a byl nově stanoven limit pro NO2. Emise CO byly podle normy sníţeny o 36%. 

Pro záţehové motory znamená toto emisní omezení přísné podmínky pro emise NO2 a HC. 

S příchodem nové normy Euro 4 přichází také další omezení. Obsah emisí dusíku a 

pevných částic je sníţen na polovinu. Pro vznětové motory znamená tato norma výraznou 

redukci CO, NO2, pevných částic a nespálených uhlovodíků. 
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Emisní norma Euro 5, kterou musí být vybaveny automobily vstupující do prodeje od 

roku 2009, tentokrát více postihuje vznětové motory a snaţí se jejich emisní zplodiny 

srovnat s motory záţehovými. Tato norma se snaţí sníţit hladinu pevných částic ve 

výfukových plynech na pětinovou hodnotu proti normě Euro 4 z roku 2005. Aby se tohoto 

mohlo docílit, tak musí být vznětové motory doplněny o filtr pevných částic, který se 

umísťuje do výfukového potrubí a nejedná se o zrovna nejmenší investici. Musí se také 

pouţít nová technologie pro dosaţení limitů NO2. Přechod záţehových motorů ze staré 

normy Euro 4 není tak problematický. Tyto motory musí sníţit hodnotu NOx o 25%, 

všechny ostatní emisní normy jsou pro Euro 4 a Euro 5 stejné. Záţehové motory s přímým 

vstřikováním musí mít ještě navíc povinně namontovány filtry olovnatých částic. Zavedení 

normy Euro 5 bylo naplánováno původně jiţ na rok 2008, ale z důvodů tlaku 

automobilového průmyslu byla norma o rok odloţena. Modely, které se jiţ vyráběly před 

rokem 2009, mohou být vybaveny normou Euro 4 aţ do roku 2011. [8] 

 

Rok / norma 
CO 

(g/km) 

NOX 

(g/km) 

HC + NOX 

(g/km) 

HC 

(g/km) 

PM 

(g/km) 

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

1996 EURO  II 2,20 1,00 - - 0,50 0,70* - 0,08** 

2000 EURO  III 2,30 0,64 0,15 0,50 - 0,56 0,20 0,05 

2005 EURO  IV 1,00 0,50 0,08 0,25 - 0,30 0,10 0,025 

2009 EURO  V 1,00 0,50 0,06 0,18 - 0,23 0,10 0,005 

2014 EURO  VI 1,00 0,50 0,06 0,08 - 0,17 0,10 0,005 

Tab. 1 Rozpis mezních emisních hodnot EURO [4] 

platí pro benzinové motory, platí pro naftové motory 

* 0,90 pro motory s přímým vstřikováním paliva 

** 0,10 pro motory s přímým vstřikováním paliva 
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7. Určení závad podle exhalací 

7.1 Barva výfukového kouře 

Pokud bychom chtěli poznat stav motoru podle barvy výfukových plynů, tak musíme 

vycházet vţdy ze zahřátého motoru. Pokud posuzujeme barvu kouře u nezahřátého motoru, 

tak bychom se dopustili špatné identifikace závady na motorovém vozidle. Barvu kouře nám 

můţe zkreslovat například zkondenzovaná voda ve výfukovém potrubí. Této metodě, kde 

nepotřebujeme ţádné diagnostické, ani měřicí přístroje se říká „semafor“. 

Pokud je barva kouře bílá, tak to ve většině případů znamená, ţe do spalovacího 

prostoru se dostává chladicí kapalina. To můţe být způsobeno prasklou hlavou motoru, nebo 

prasklým těsněním mezi blokem a hlavou motoru. Z vyrovnávací nádobky na chladicí 

kapalinu se začne ztrácet voda.  

Kdyţ z výfuku vychází modrý kouř, tak to většinou znamená, ţe je motor značně 

opotřeben a do spalovacího prostoru se dostává olej. To můţe být způsobeno opotřebenými 

pístními krouţky, nebo ventily motoru, které propouštějí do spalovacího prostoru olej. 

Dále můţe z výfuku vycházet černý kouř. Tento kouř se objevuje u vznětových motorů.  

Je to způsobeno velkým mnoţstvím nespáleného paliva ve spalovacím prostoru. Problém 

můţe nastat z důvodu špatného nastavení, nebo opotřebovaní vstřikovacího čerpadla. Na 

vině můţou být také vstřikovače. Zde můţe být problém způsoben opotřebováním jehly 

vstřikovače, špatným nastavením, nebo záměnou vstřikovače za nevhodný pro daný motor. 
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8. Praktické měření pro zážehové motory 

Při měření záţehových motorů bylo proměřováno jediné vozidlo a tím je Hyundai i30, 

který byl uvedený na trh v roce 2007. Jedná se o benzínovou verzi s označením 1,6i. Jelikoţ 

se jedná o novější vozidlo, tak jiţ musí obsahovat katalyzátor s řízeným systémem. Toto 

vozidlo je zobrazeno na obr. 7, kde je připraveno na měřícím stanovišti. Na tomto vozidle 

bylo provedeno několik měření, kde byly nasimulovány závady na vozidle a jejich vliv na 

emise automobilu. Jelikoţ mnoho lidí ignoruje závady vozidla, které mají negativní vliv na 

ţivotní prostředí, tak se pokusíme ukázat, jaké problémy by mohly způsobovat vybrané 

snímače a součásti automobilu. Naměřené hodnoty jsou výsledkem měření na tomto 

automobilu. Jiné vozidlo by se při měření mohlo projevit jiným způsobem. 

 

Obr. 7 Měřený automobil se zážehovým motorem připraven k měření 

 

Kaţdé samotné měření se provádí vţdy třikrát, aby bylo moţno co nejvíce odvrátit 

chybu v měření. Jednotlivé měření se vţdy skládá ze dvou části. V první části je automobil 

vytočen do zvýšených otáček od 2500 - 3000 ot/min a v druhé části je automobil ve 

volnoběhu, coţ je v rozmezí od 600 - 800 ot/min. Kaţdá část měření se provádí 30 sekund. 

Pokud to nebylo pro dané měření nutné, tak se měření provádělo bez zatíţení zatěţovacími 

válci, které jsou zobrazeny na obr. 8. 
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Obr. 8. Usazené vozidlo v zatěžovacích válcích. 

 

Všechny měření se provádějí měřicím zařízením Bosch FSA 740 obr. 9, který slouţí jak 

pro provádění sériové a paralelní diagnostiky, tak ho lze pouţít také pro měření emisí. Na 

tomto zařízení je moţné nastavit dobu samotného měření a také rozmezí měřících otáček. 

Před zahájením samotného měření bylo zařízení nakalibrováno, aby byly výsledky měření 

co nejpřesnější. Aby se zabránilo chybám způsobeným obsluhou přístroje, tak je zařízení 

nastaveno tak, aby obsluhu vedlo přes samotné měření a při chybě ji nahlásil obsluze. 

 

Obr. 9. Emisní analyzátor Bosch FSA 740 [1] 
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8.1 Měření vozidla se všemi funkčními systémy 

 

Při úvodním měření nebyly odpojeny ţádné snímače nebo čidla a nebyly nasimulovány 

ţádné záměrné závady. Toto měření slouţí k získání základních informací pro porovnání 

výsledků při měření vozidla s určitým problémem. 

 

Složení výfukových plynů  

Obsah plynu 

 Při volnoběhu   

600 - 800 ot/min  

Při zvýšených otáčkách  

2500 - 3000 ot/min 

Měření 1 Měření 2 Měření 3 Měření 1 Měření 2 Měření 3 

CO [%obj] 0,004 0,006 0,002 0,007 0,022 0,003 

HC [ppm] 1 -1 -1 1 1 -0 

CO2 [%obj] 15,21 15,20 15,17 15,26 15,24 15,19 

O2 [%obj] -0,04 -0,02 -0,03 -0,05 -0,06 -0,06 

Lambda [-] 0,998 0,999 0,999 0,997 0,997 0,997 

Tab. 2 Emise automobilu se všemi funkčními systémy 

   

Jak je vidět v tabulce 2, tak se vţdy měří čtyři sloţky emisních plynů. Hodnotu lambda 

emisní analyzátor z naměřených hodnot vypočítává. Pokud je lambda menší neţ 1, tak se 

jedná o bohatou směs a pokud je lambda větší neţ 1, tak se jedná o chudou směs. Význam a 

vlastnosti emisních plynů CO, HC, CO2 a O2 jsou popsány v druhé kapitole této práce. 

Jelikoţ se jedná o novější vozidlo, tak splňuje emisní normu EURO IV. Jak je vidět na 

naměřených hodnotách, tak se lambda snaţí blíţit k jedničce, coţ znamená, ţe se nejedná o 

bohatou ani chudou směs a pro nás je to ideální stav. Na nespálených uhlovodících, které 

označujeme HC je na první pohled viditelné, ţe motor pracuje správně a uhlovodíky se 

pohybují okolo nuly. Pokud se podíváme na další emisní sloţku kyslíku, tak je vidět, ţe 

v motoru nezůstal ţádný zbytkový kyslík, coţ znamená, ţe hoření ve všech válcích probíhá 

správně. Dále zde máme oxid uhelnatý CO, který se drţí u nulové hodnoty, jelikoţ ve 

válcích nebyla bohatá směs a poměr paliva se vzduchem byl ve správném poměru. Poslední 

plyn, který zbývá je oxid uhličitý. Naměřená hodnota tohoto plynu je měřítkem kvality 

spalování. Čím je naměřená vyšší hodnota, tím se jedná o dokonalejší spalování, případně 

těsnost výfukového potrubí. 
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8.2 Vliv na emise při nefunkční lambda sondě před katalyzátorem 

  

Lambda sonda slouţí k měření přebytku kyslíku ve výfukových plynech. Skokovou 

charakteristikou sondy lze regulovat směs na 1  obr. 10. Při λ =1 skočí napětí téměř 

skokovou změnou z jedné napěťové úrovně na druhou. Tímto dvoubodové sondy poskytují 

informaci, zda se ve spalinách nachází bohatá ( 1 ) či chudá směs ( 1 ). Lambda sonda 

je zaloţena na principu galvanického koncentračního článku. 

 

 

Obr. 10 Průběh regulace dvoubodové lambda sondy 

 

Jelikoţ mají lambda sondy pro spalování a tím i samozřejmě pro vznik emisí důleţitý 

vliv, tak je nutno proměřit hodnoty při poruše na lambda sondě a prokázat, zda je to opravdu 

pravda. V tomto měření se jedná o dvoubodovou lambda sondu, která je zařazena před 

katalyzátorem, coţ znamená, ţe se jedná o první lambda sondu při výstupu výfukových 

spalin z motoru. Díky signálu z lambda sondy je řídicí jednotka schopná zjistit, zda se jedná 

o chudou, nebo bohatou směs. Pokud je vyhodnocená chudá směs, tak řídicí jednotka nechá 

přidat palivo a při bohaté směsi naopak. 
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Odpojený konektor od lambda sondy 

Při tomto měření došlo k  nasimulování závady na lambda sondě tím, ţe byl odpojen  

její konektor. Ukázku můţeme vidět na obrázku 11. V praxi by to mohlo znamenat, ţe se 

poškodí kabeláţ, která vede k samotné řídicí jednotce. U lambda sondy by to mohlo být 

snadno způsobeno tím, ţe je umístěná u výfuku od motoru, kde se vyskytuje vysoká teplota 

a tak můţe dojít k její spálení. Aby se tomuto zabránilo, tak jsou kabely vedeny v drţácích, 

ale i přes toto opatření muţe dojít k jejich poškození. 

 

 

Obr. 11 Odpojení kabeláže lambda sondy 

 

Při tomto měření řídicí jednotka rozpoznala problém a nastavila si jako signál od 

lambda sondy náhradní hodnotu. Velikost této hodnoty je moţné zjistit a to kontrolou 

skutečných hodnot přes sériovou diagnostiku. Náhradní hodnota, kterou řídicí jednotka 

nastavila je 0,4 V, coţ znamená střední hodnota mezi chudou a bohatou směsí. 

 

Složení výfukových plynů  

Obsah plynu 

 Při volnoběhu   

600 - 800 ot/min  

Při zvýšených otáčkách  

2500 - 3000 ot/min 

Měření 1 Měření 2 Měření 3 Měření 1 Měření 2 Měření 3 

CO [%obj] 0,026 0,051 0,019 2,039 3,515 3,450 

HC [ppm] 12 16 4 209 285 246 

CO2 [%obj] 15,28 15,17 15,11 13,87 12,81 12,95 

O2 [%obj] -0,00 -0,05 -0,06 -0,03 -0,04 -0,05 

Lambda [-] 0,999 0,995 0,996 0,932 0,888 0,892 

Tab. 3 Emise při odpojeném konektoru lambda sondy  
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Na emisích v tabulce 3 vidíme, ţe se nám většina hodnot změnila. Hodnota lambda se 

drţela při volnoběţných otáčkách u jedničky, coţ je ideální, ale při zvýšených otáčkách se 

změnila do bohaté směsi. Na hodnotě CO je také patrné, ţe poměr vzduchu s palivem je při 

volnoběhu mírně zvýšený, ale při zvýšených otáčkách hodně vzrostl. Nespálené uhlovodíky 

nám vzrostly na zvýšenou hodnotu při volnoběhu, ale při zvýšených otáčkách se nám 

vyšplhaly na stovky. Uţivatel vozidla toto zaznamená jako zvýšení spotřeby a moţné 

zničení katalyzátoru. Hodnota CO2 se nám při volnoběţných otáčkách příliš nemění, ale při 

zvýšení otáček je na této hodnotě patrné sníţení coţ znamená zhoršení spalování. Mnoţství 

kyslíku ve výfukových plynech se nám nezměnilo vůbec. 

 

Nastavená hodnota na lambda sondě 0,25 V 

Jelikoţ při odpojení vedení od lambda sondy řídicí jednotka nastaví náhradní hodnotu, 

tak je potřeba nasimulovat signál od lambda sondy. Je potřeba odpojit její konektor a připojit 

se na její vedení obr.12. Pomocí laboratorního zdroje se nastaví hodnota 0,25 V a ta se poté 

zkontroluje pomocí skutečných hodnot přes sériovou diagnostiku. Tato hodnota znamená, ţe 

jde do motoru chudá směs. Na tento signál by měla řídicí jednotka reagovat obohacením 

směsi. 

  

Obr. 12 Připojení se k signálu od lambda sondy 

 

Při rozboru tabulky 4 je patrné, ţe mimo hodnoty kyslíku se všechny hodnoty negativně 

změnily. Pokud si toto měření porovnáme s tabulkou 3, kde byla nastavená náhradní 

hodnota, tak je na první pohled patrné, ţe při tomto měření máme skutečně bohatší směs. 

Nejlépe je to vidět na nespálených uhlovodících, jejichţ hodnoty zasahují do stovek. Při 

zvýšení otáček je vidět, ţe se část nespáleného paliva shoří. Tento úkaz je také viditelný na 

hodnotách  lambda,  kdy při  volnoběhu  je lambda hodně bohatá a při  zvýšených  otáčkách  
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nepatrně chudší. Hodnota CO2 se oproti normálnímu stavu také sníţila a detekuje, ţe je 

kvalita spalování horší. Oxid uhelnatý se výrazně zvýšil, coţ bylo zřejmé, jelikoţ je špatný 

poměr vzduchu s palivem. Jako v předchozích případech, nám také mírně klesl ve vyšších 

otáčkách. 

 

Složení výfukových plynů  

Obsah plynu 

 Při volnoběhu   

600 - 800 ot/min  

Při zvýšených otáčkách  

2500 - 3000 ot/min 

Měření 1 Měření 2 Měření 3 Měření 1 Měření 2 Měření 3 

CO [%obj] 6,722 6,273 6,085 6,103 5,624 5,564 

HC [ppm] 570 471 456 422 376 395 

CO2 [%obj] 11,05 11,43 11,52 11,13 11,51 11,56 

O2 [%obj] -0,01 0,06 0,03 0,01 0,01 0,02 

Lambda [-] 0,801 0,819 0,823 0,819 0,833 0,834 

Tab. 4 Emise při nastavené hodnotě 0,25 V na lambda sondě 

Nastavená hodnota na lambda sondě 0,75 V 

Při tomto měření detekuje lambda sonda řídicí jednotce bohatou směs. Jako 

v předchozím měření se připojíme na signálové vedení obr. 12, které vede od lambda sondy 

a pomocí laboratorního zdroje se nastaví hodnota 0,75 V. Tentokrát by řídicí jednotka měla 

směs podle tohoto signálu ochudit. 

 

Složení výfukových plynů  

Obsah plynu 

 Při volnoběhu   

600 - 800 ot/min  

Při zvýšených otáčkách  

2500 - 3000 ot/min 

Měření 1 Měření 2 Měření 3 Měření 1 Měření 2 Měření 3 

CO [%obj] 0,003 0,050 0,044 3,652 3,415 2,512 

HC [ppm] 7 25 22 285 265 190 

CO2 [%obj] 14,42 14,74 14,77 12,86 12,98 13,65 

O2 [%obj] 1,24 0,19 1,12 0,02 0,02 0,02 

Lambda [-] 1,060 1,006 1,003 0,888 0,895 0,922 

Tab. 5 Emise při nastavené hodnotě 0,75 V na lambda sondě 
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Pokud srovnáme tabulku 4 z předchozího měření a tabulku 5, tak je na první pohled 

viditelné, ţe při tomto měření, kde máme nastavenou chudou směs pomocí řídicí jednotky, 

tak jsou emise daleko pozitivnější. Na první pohled je obrovský úbytek nespálených 

uhlovodíků, přesně jak se dalo očekávat. Ve vyšších otáčkách je ale vidět, ţe lambda 

regulace nefunguje korektně a nespálených uhlovodíku je ve spalinách přeci jenom hodně. 

Tentokrát se nám vyskytuje při měření v nízkých otáčkách také kyslík, který se zde objevuje 

z důvodu velmi chudé směsi a kyslík nemá jak shořet. Ve vyšších otáčkách je kyslík jiţ 

v normálu. Toho si lze všimnout také podle hodnoty lambda, kde je lambda jen v nízkých 

otáčkách v hodnotách chudé směsi. Ve zvýšených otáčkách se ale překlopí do směsi bohaté. 

Dále si při tomto měření můţeme povšimnout, ţe oxid uhelnatý je při nízkých otáčkách 

mírně zvýšený, ale při vyšších otáčkách se jiţ zvedá příliš, coţ naznačuje špatný poměr 

vzduchu s palivem. Jak by se jiţ dalo předpokládat, podle ostatních emisních plynů, oxid 

uhličitý při nízkých otáčkách klesl mírně, ale při vyšších výrazně.    

8.3 Vliv na emise při nefunkční lambda sondě za katalyzátorem 

Toto měření se věnuje lambda sondě, která se nachází aţ za katalyzátorem. Jedná se o 

dvoubodovou lambda sondu. Na řízení motoru by neměla mít aţ tak velký vliv, jelikoţ se 

nachází aţ za lambda sondou, která leţí jako první ve výfukové soustavě. Při tomto měření 

byl odpojen konektor od lambda sondy za katalyzátorem. Stejně jako u předchozí lambda 

sondy, by to mohlo v praxi znamenat, ţe se poškodí kabeláţ, která vede k samotné řídicí 

jednotce. 

 

Složení výfukových plynů  

Obsah plynu 

 Při volnoběhu   

600 - 800 ot/min  

Při zvýšených otáčkách  

2500 - 3000 ot/min 

Měření 1 Měření 2 Měření 3 Měření 1 Měření 2 Měření 3 

CO [%obj] 0,003 0,004 0,004 0,010 0,005 0,011 

HC [ppm] -1 -1 -1 0 -4 -1 

CO2 [%obj] 15,34 15,30 15,32 15,15 15,28 15,22 

O2 [%obj] -0,00 -0,03 0,06 -0,04 -0,04 -0,06 

Lambda [-] 1,000 0,999 1,003 0,998 0,998 0,997 

Tab. 6 Emise při odpojené lambda sondy za katalyzátorem 
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Při pohledu na naměřené hodnoty zjistíme, ţe dvoupásmová lambda sonda, která se 

nachází za katalyzátorem, opravdu nemá na emise nějaký znatelný vliv. Podle těchto 

naměřených hodnot lze usoudit, ţe vozidlo je schopné bezproblémové jízdy. Tato lambda 

sonda nám slouţí ke kontrole funkce katalyzátoru.  

8.4 Vliv na emise při nefunkčních vstřikovačích 

Toto měření se věnuje vstřikovačům. V ideálním případě by bylo nejlepší vyměnit 

dobré vstřikovače za vstřikovače, které mají špatnou mechanickou část, coţ znamená, ţe 

například nerozprašuji správně. Protoţe nebylo moţno tyto vadné vstřikovače zajistit, tak 

došlo k nasimulování problému tak, ţe se vstřikovač vůbec neotevře. Tento problém můţe 

nejčastěji nastat, kdyţ je špatná elektrická část vstřikovače. Také se samozřejmě projeví při 

poruše elektrického vedení. Toto měření bylo prováděno pro dva různé případy, kdy 

v prvním případě byl odpojen čtvrtý vstřikovač a ve druhém případě byl odpojen ještě třetí 

vstřikovač. Toto je zobrazeno na obr. 13. Předpokládá se, ţe pro tento případ by se měly 

emisní hodnoty oproti prvnímu případu zdvojnásobit. 

 

Obr. 13 Odpojení třetího a čtvrtého vstřikovače 
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Při nefunkčním čtvrtém vstřikovači 

Příprava vozidla k měření se provedla odpojením konektoru čtvrtého vstřikovače, jak je 

vidět na obr.13 (jedná se o vstřikovač vpravo).  Z tohoto důvodu by se nemělo dostat palivo 

vůbec do daného válce, jelikoţ nemůţe dojít k otevření vstřikovače. 

 

Složení výfukových plynů  

Obsah plynu 

 Při volnoběhu   

600 - 800 ot/min  

Při zvýšených otáčkách  

2500 - 3000 ot/min 

Měření 1 Měření 2 Měření 3 Měření 1 Měření 2 Měření 3 

CO [%obj] 0,000 0,000 0,003 0,001 0,000 0,004 

HC [ppm] 4 4 4 8 8 13 

CO2 [%obj] 10,02 10,22 10,55 11,89 11,68 11,54 

O2 [%obj] 6,86 6,63 6,19 4,50 4,76 5,01 

Lambda [-] 1,481 1,456 1,412 1,265 1,286 1,304 

Tab. 7 Emise při odpojeném čtvrtém vstřikovači 

 

Na základě údajů v tabulce 7 je patrné, ţe se jedná o chudou směs. Nejjasněji to jde 

vidět na hodnotě lambda, která je hodně přes hodnotu jedna, coţ znamená chudou směs. 

Ostatní tři válce chudou směs sice nemají, ale my měříme hodnotu na konci výfukového 

potrubí, kde jsou jiţ výfukové plyny všech válců smíchány. Ukazatel toho, ţe nám na 

vozidle nepracuje jeden válec, je velké mnoţství kyslíku ve spalinách. Ten by se nám měl 

pohybovat okolo nuly. Jelikoţ se nám do jednoho válce nedostane palivo, ale pouze 

nasávaný vzduch, tak nedojde k zapálení a válec nám opouští vše, co prošlo sacím ventilem 

 ve stejném sloţení. Řídicí jednotka se nám snaţí dohnat nepracující jeden válec třemi 

ostatními a přidává dávku paliva. Z tohoto důvodu se nám zvedají nespálené uhlovodíky, 

které se mají také pohybovat okolo nuly. Protoţe směs paliva se vzduchem není v pořádku, 

pokud posuzujeme celý motor, tak nám oxid uhličitý klesá. Oxid uhelnatý nám zůstává ve 

stejné výši a je v normálu. 
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Při nefunkčním třetím a čtvrtém vstřikovači 

Toto měření bylo prováděno stejným způsobem jako to předchozí jen bylo navíc 

odpojen ještě třetí vstřikovač obr.13. To znamená, ţe by měli být dva válce plně funkční a 

dva bez přísunu paliva.  

 

Složení výfukových plynů  

Obsah plynu 

 Při volnoběhu   

600 - 800 ot/min  

Při zvýšených otáčkách  

2500 - 3000 ot/min 

Měření 1 Měření 2 Měření 3 Měření 1 Měření 2 Měření 3 

CO [%obj] 0,003 0,002 0,001 0,004 0,002 0,003 

HC [ppm] 7 8 6 20 32 27 

CO2 [%obj] 7,08 6,95 7,13 7,26 7,45 7,38 

O2 [%obj] 10,83 11,02 10,73 10,70 10,50 10,56 

Lambda [-] 2,073 2,113 2,056 2,031 1,984 2,000 

Tab. 8 Emise při odpojeném třetím a čtvrtém vstřikovači 

 

Stejně jako v předchozím měření v tabulce 7 je oxid uhelnatý jako jediný na normálních 

hodnotách. Aby řídicí jednotka dorovnala dva nepracující válce, tak přidala ještě více paliva 

a zvedla se nám dvojnásobně hodnota uhlovodíků. Samozřejmě nám musela také klesnout 

hodnota oxidu uhelnatého. Jak se dalo předpokládat, tak se nám hodnota kyslíku také 

zdvojnásobila. Jelikoţ se emise měří dohromady s pracujícími a nepracujícími válci, tak se 

nám hodnota lambda dostala do velice chudé hodnoty. Vše je způsobeno obrovským 

přebytkem vzduchu z nepracujících válců. 
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8.5 Vliv na emise při ucpaném vzduchovém filtru 

Při tomto měření byl nasimulován ucpaný vzduchový filtr obr.14. V normálním provozu 

se tento filtr musí pravidelně měnit. Nejideálnější je výměna při kaţdé výměně oleje. 

V provozu se vzduchový filtr ucpává především prachem, hmyzem a případně listím. 

V podstatě se v něj zadrţí veškeré nečistoty které vozidlo nasaje se vzduchem. Tento test se 

prováděl staticky při stojícím vozidle a dynamicky na zatěţovacích válcích obr. 8. 

 

Obr. 14 a) Vzduchový filtr, b) Ukázka překážky před vzduchovým filtrem 

Ucpaný vzduchový filtr bez simulace jízdy 

Toto měření bylo prováděno při nezatíţeném motoru jízdou. Bylo provedeno třemi 

různými způsoby. Při ucpání filtru byly zvoleny překáţky, které lze z automobilu zase 

odstranit. V poslední variantě se jedná o skutečně silné znečištění, které by při normálním 

provozu nemělo ani nastat. 

 

Složení výfukových plynů  

Obsah plynu 

 Při volnoběhu   

600 - 800 ot/min  

Při zvýšených otáčkách  

2500 - 3000 ot/min 

Zn. 1 Zn. 2 Zn. 3 Zn. 1 Zn. 2 Zn. 3 

CO [%obj] 0,004 0,004 0,002 0,005 0,005 0,003 

HC [ppm] -1 -2 -1 3 -2 -3 

CO2 [%obj] 15,26 15,22 15,15 15,27 15,22 15,18 

O2 [%obj] 0,10 0,04 0,13 -0,03 -0,04 -0,04 

Lambda [-] 1,004 1,002 1,006 0,998 0,998 0,998 

Tab. 9 Emise při ucpaném vzduchovém filtru bez zatížení motoru 
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Zn.1.....jedná se o simulaci mírné znečištěného vzduchového filtru 

Zn.2..... jedná se o simulaci středně znečištěného vzduchového filtru 

Zn.3..... jedná se o simulaci silně znečištěného vzduchového filtru 

Naměřené hodnoty v tabulce 9 nám neukazují, ţe by bylo s vozidlem něco v nepořádku. 

Při tomto měření bylo vozidlo citelně línější a mělo problém se vytáčet do otáček. Jelikoţ 

měl motor k dispozici malé mnoţství nasávaného vzduchu, tak tomuto přizpůsobila řídicí 

jednotka také mnoţství vstřiku paliva a omezila ho tak, aby se lambda rovnala jedné. 

Z tohoto důvod probíhalo spalování ve správném poměru a na emise to nemělo ţádný vliv. 

 

Ucpaný vzduchový filtr na zatěžovacích válcích 

Toto měření bylo prováděno dynamickým způsobem, kdy vozidlo bylo ustaveno na 

zatěţovací válce. Při tomto měření byla nastavená taţná sílá 2000 N a provádělo se na druhý 

rychlostní stupeň. Jelikoţ by mělo vozidlo velký problém zrychlovat při silně znečištěném 

filtru, tak bylo měření prováděno pouze při malém znečištění filtru. 

 

Složení výfukových plynů  

Obsah plynu 

 Při volnoběhu   

600 - 800 ot/min  

Při zvýšených otáčkách  

2500 - 3000 ot/min 

Měření 1 Měření 2 Měření 3 Měření 1 Měření 2 Měření 3 

CO [%obj] 0,041 0,037 0,039 0,037 0,025 0,010 

HC [ppm] 1 0 0 -1 0 1 

CO2 [%obj] 15,36 15,35 15,31 15,33 15,27 15,36 

O2 [%obj] -0,02 -0,01 -0,02 -0,01 0,00 -0,01 

Lambda [-] 0,998 0,998 0,998 0,998 0,999 0,999 

Tab. 10 Emise při ucpaném vzduchovém filtru při zatížení 

 

Jak se dalo předpokládat, tak stejně jak při předchozím měření nám řídicí jednotka 

ovlivnila mnoţství vstřikovaného paliva, tak aby se lambda rovnala jedné. Toto měření by 

tím pádem nemělo mít vliv na emise vozidla. Toto je také dokázáno v tabulce 10.  
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8.6 Vliv na emise při odpojené první zapalovací svíčce 

 

Při tomto měření došlo k nasimulování nefunkční zapalovací svíčky. V praxi se tento 

problém můţe projevit při porušeném vedení ke svíčce, špatné svíčce, nebo poruše na 

zapalovacím modulu. Simulace byla nejprve provedena tak, ţe došlo k odpojení konektoru 

na první zapalovací svíčce. Tady vznikl problém, kdy řídicí jednotka hned rozpoznala, ţe 

konektor není připojen a odstavila přísun paliva do prvního válce. Proto došlo k vyřešení 

problému tak, ţe byla připojená náhradní svíčka bokem mimo válec obr. 15. Toto řešení 

bylo vţdy pouze dočasné, jelikoţ řídicí jednotka zjistila, ţe je ve spalinách velké mnoţství 

paliva a aby nedošlo ke zničení katalyzátoru, tak po chvilce odstavila vstřikovač. Před 

kaţdým měřením byly smazány chyby a pokus byl proveden znovu. 

 

 

Obr. 15 Připojení náhradní svíčky 

 

V tabulce 11 jsou zobrazené naměřené hodnoty při připojení náhradní svíčky. Na 

naměřených hodnotách je jasně vidět, ţe motor není v pořádku. Mnoţství přebytku kyslíku 

ve spalinách nám ukazuje, ţe některý válec nespaluje směs správně. Na mnoţství 

nespálených uhlovodíků je vidět, ţe je velké mnoţství paliva ve spalinách, ale jen ve 

vysokých otáčkách, coţ je způsobeno tím, ţe měření ve vysokých otáčkách se provádí první 

a při měření v nízkých otáčkách byl motor jiţ v nouzovém reţimu s odstaveným palivem. 

Toto nám ukazuje také hodnota lambda, která je při vysokých otáčkách v hodnotách bohaté 

směsi a při nízkých otáčkách v hodnotách chudé směsi. Jelikoţ není spalování ideální, tak 

nám hodnota oxidu uhličitého klesla. Samozřejmě se nám vytvořil při spalování oxid 

uhelnatý, jelikoţ poměr vzduchu s palivem není ideální.    
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Složení výfukových plynů  

Obsah plynu 

 Při volnoběhu   

600 - 800 ot/min  

Při zvýšených otáčkách  

2500 - 3000 ot/min 

Měření 1 Měření 2 Měření 3 Měření 1 Měření 2 Měření 3 

CO [%obj] 0,273 0,229 0,325 2,471 2,478 2,462 

HC [ppm] 1 2 2 105 122 110 

CO2 [%obj] 14,35 14,49 14,39 14,08 14,04 14,10 

O2 [%obj] 1,32 1,40 1,35 0,02 0,02 0,01 

Lambda [-] 1,065 1,060 1,062 0,941 0,928 0,936 

Tab. 11 Emise při odpojené zapalovací svíčce 

 

8.7 Vliv na emise při problému se snímačem teploty chladicí kapaliny 

Vliv na emise při odpojeném snímači teploty chladicí kapaliny 

Při tomto měření byl odpojen konektor snímače teploty chladicí kapaliny. Tato závada 

můţe nastat při přerušeném vedení ke snímači, nebo například při špatném kontaktu mezi 

konektorem a snímačem. Podle předpokladu vozidlo zjistilo problém a dostalo se do 

nouzového reţimu, kdy nastavilo náhradní teplotu 80 °C. Jelikoţ by prakticky teplota 

motoru mohla být také vyšší, tak se z bezpečnostních důvodů sepnuly ventilátory. Protoţe 

byla teplota velice blízko skutečné teplotě motoru, která se pohybovala mezi 80 °C - 90 °C, 

tak tento problém neměl na emise skoro ţádný vliv, jak je viditelné na tabulce 12.   

 

Složení výfukových plynů  

Obsah plynu 

 Při volnoběhu   

600 - 800 ot/min  

Při zvýšených otáčkách  

2500 - 3000 ot/min 

Měření 1 Měření 2 Měření 3 Měření 1 Měření 2 Měření 3 

CO [%obj] 0,005 0,004 0,003 0,012 0,019 0,009 

HC [ppm] -0 -0 0 0 -0 -2 

CO2 [%obj] 15,22 15,26 15,24 14,81 14,90 14,91 

O2 [%obj] 0,01 0,01 0,02 0,01 0,01 -0,00 

Lambda [-] 0,999 1,000 1,001 1,000 1,000 1,000 

Tab. 12 Emise při odpojeném konektoru chladící kapaliny 
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Vliv na emise při nastavené hodnotě 1 °C na snímači teploty chladicí kapaliny 

Jelikoţ předchozí měření nemělo na emise ţádný vliv, tak byla při tomto měření 

nastavena na snímači náhradní hodnota. Tato hodnota se nastavila připojením potenciometru 

na konektor vedoucí od snímače do řídicí jednotky obr.16a. Na potenciometru se nastavila 

náhradní teplotu 1 °C obr. 16b.  

Obr. 16 a) Připojení ke konektoru snímače teploty, 15 b) Potenciometr pro nastavení teploty 

 

Na otáčkách bylo hned na první pohled patrné, ţe do motoru jde větší dávka paliva. 

Volnoběţné otáčky se pohybovaly okolo 1400 ot/min. Do motoru sice vstupovalo více 

paliva, ale také více vzduchu. Na tabulce 13 jsou zobrazené naměřené hodnoty. Jde vidět, ţe 

palivo, které bylo navíc, tak se také spálilo. Mírně stoupla hodnota oxidu uhelnatého, ale 

tato změna je zanedbatelná. Dalo by se říct, ţe řídicí jednotka si s tímto špatným údajem od 

teplotního čidla poradila a na emise to nemělo téměř ţádný vliv. 

 

Složení výfukových plynů  

Obsah plynu 

 Při volnoběhu   

600 - 1500 ot/min  

Při zvýšených otáčkách  

2500 - 3000 ot/min 

Měření 1 Měření 2 Měření 3 Měření 1 Měření 2 Měření 3 

CO [%obj] 0,026 0,027 0,022 0,067 0,047 0,185 

HC [ppm] 3 -2 1 12 0 2 

CO2 [%obj] 15,26 15,19 15,25 15,16 15,21 15,17 

O2 [%obj] -0,02 -0,02 -0,01 0,01 -0,01 0,00 

Lambda [-] 0,998 0,998 0,999 0,998 0,998 0,995 

Tab. 13 Emise při nastaveném 1 °C na snímači teploty 

  



45 

 

Vliv na emise při nastavené hodnotě 35 °C na snímači teploty chladicí kapaliny 

Při tomto měření byla nastavena pomocí potenciometru teplota na snímači chladicí 

kapaliny na hodnotu 35 °C.  Připojení a nastavení teploty bylo provedeno stejně jako 

v předchozím měření. Jak by se jiţ dalo předpokládat, tak na tabulce 14 kde jsou naměřené 

hodnoty, neuvidíme skoro ţádný rozdíl. Jelikoţ se nastavená teplota blíţí více skutečné 

teplotě, tak jsou také výchylky zase o něco menší. Podstatná změna oproti předchozímu 

měření nastala hlavně ve velikosti volnoběţných otáček, kdy nám hodnota klesla na 1100 

ot/min. Dalo by se říct, ţe s pohledu emisí nám vozidlo při tomto měření prošlo, ale neprošlo 

by při měření volnoběţných otáček, které vozidlo silně převyšuje, stejně jako v předchozím 

případě. 

 

Složení výfukových plynů  

Obsah plynu 

 Při volnoběhu   

600 - 1500 ot/min  

Při zvýšených otáčkách  

2500 - 3000 ot/min 

Měření 1 Měření 2 Měření 3 Měření 1 Měření 2 Měření 3 

CO [%obj] 0,003 0,007 0,008 0,007 0,013 0,023 

HC [ppm] -2 1 0 4 1 -1 

CO2 [%obj] 15,23 15,22 15,21 15,30 15,27 15,23 

O2 [%obj] 0,01 0,00 0,03 0,02 0,01 0,01 

Lambda [-] 1,000 1,000 1,001 1,001 1,000 1,000 

Tab. 14 Emise při nastaveném 35 °C na snímači teploty 
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9. Praktické měření pro vznětové motory 

Měření pro vznětové motory bylo prováděno na automobilu francouzské značky 

Peugeot obr. 17. K dispozici byla modelová řadu 307 s motorem 1,4 HDi. Toto vozidlo je 

v provozu od roku 2004 a má najeto něco málo přes 100 000 km, takţe motor není nějakým 

větším způsobem opotřeben. Motorizace HDi byla vybrána, jelikoţ je v ní pouţívaný systém 

Common-Rail. Při měření vznětových motorů se měří jejich kouřivost. Aby byly projevy 

kouřivosti zřejmé hned po způsobené poruše na vozidle, tak byl vybrán tento model vozidlo, 

který splňuje emisní normu EURO 3 a nemá filtr pevných částic. 

 

Obr. 17 Měřený automobil se vznětovým motorem 

Pro měření kouřivosti se pouţívají opacimetry. V našem případě je pouţit opacimetr 

Bosch RTM 430 obr. 18. Tento přístroj je přes speciální konektor propojen s měřicí stanicí 

Bosch FSA 740. Stejně jako u měření záţehových motorů, tak byly také u měření 

vznětových motorů prováděny na vozidle nejčastější závady, které by mohly nastat. Také 

byl pozorován jejich vliv na emise. Jelikoţ se na měření technické kontroly provádí všechny 

měření bez simulace jízdy, tak jsou následující měření prováděny stejným způsobem bez 

zatíţení zatěţovacími válci. 
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Obr. 18 Opacimetr Bosch RTM 430 [2] 

Při kaţdé závadě na vozidle jsou provedeny čtyři stejné měření a poté jsou uvedeny do 

tabulky. Kaţdé měření se skládá z měření ve volnoběţných otáčkách a poté měření volné 

akcelerace, kdy se vozidlo vytočí co nejrychleji s volnoběţných otáček do omezovače, kde 

po dobu tři vteřin musí zůstat. Rychlost vytočení motoru se měří a zaznamenává do tabulky 

pod pojem Doba zrychlení. Pokud by se měření provádělo na jiném vozidle, tak je moţné, 

ţe z důvodu pouţitých jiných systémů vozidla budou naměřené emise jiné. Tento rozdíl 

můţe nastat například z důvodu pouţití filtru pevných částic, nebo neřízeného systému. 

 

Obr. 19 Snímač otáček BOSCH BDM 300 [3] 
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Jelikoţ není moţné u vznětového motoru snímat otáčky stejně jako u záţehového 

motoru z vysokonapěťových kabelů, tak je pro měření otáček motoru pouţit magnetický 

snímač Bosch BDM 300 obr. 19. Sonda z tohoto snímače otáček se pomocí silného magnetu 

připne co nejblíţe k bloku motoru obr. 20 a pomocí otřesů motoru je schopna snímat jeho 

otáčky.   

 

Obr. 20 Magnetická sonda pro snímání otáček 

9.1 Měření vozidla se všemi funkčními systémy 

Aby bylo moţné výsledky nějakým způsobem porovnat, tak jako první bylo měřeno 

vozidlo se všemi funkčními systémy. Jak je viditelné na tabulce 15, tak pro vznětové motory 

se nekontroluje tolik veličin. Nejdůleţitější je zde kouřivost. Pro toto vozidlo je povolená 

kouřivost 2,00 m
-1

. Vţdy se bere průměrná hodnota ze všech měření, která se porovnává 

s mezní hodnotou. Aby bylo měření korektní, tak je potřeba, aby rozdíl kouřivosti mezi 

naměřenými hodnotami nebyl větší jak 0,2 m
-1

. Jak je viditelné na naměřených hodnotách, 

tak je celková kouřivost 0,73 m
-1

 . O proti povolené hodnotě je zde ještě velká tolerance. 

Dále se měří doba zrychlení. Pokud je vozidlo v pořádku, tak by doba zrychlení měla trvat 

okolo 1 s. 

 

Tabulka naměřených hodnot 

Měřené parametry 
Volná akcelerace Průměrná hodnota 

1. 2. 3. 4. 
Povolená Naměřená 

Doba zrychlení [s] 1,26 1,14 1,16 0,99 

Kouřivost [m-1] 0,72 0,68 0,70 0,82 2,00 0,73 

Tab. 15 Emise vznětového motoru se všemi funkčními systémy 
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9.2 Emise při nefunkčním snímači hmotnosti vzduchu 

 

Při tomto měření proběhla simulace nefunkčního snímače hmotnosti vzduchu. Závada 

na snímači hmotnosti vzduchu je v praxi velice častým problémem. Špatný snímač byl 

nasimulován odpojením hadice za snímačem obr. 21, tudíţ snímač hmotnosti vzduchu 

nemohl zaznamenávat nasávaný vzduch.  

 

 

Obr. 21 Odpojený vývod ze snímače hmotnosti vzduchu 

Na tabulce 16 je patrné, ţe poklesla hodnota kouřivosti. O proti běţnému stavu 

kouřivost poklesla téměř na polovinu a to na hodnotu 0,48 m
-1

. To je zapříčiněno tím, ţe 

snímač hmotnosti vzduchu měří nejvýše 30 % maximální nasávané hodnoty. Tento stejný 

problém nastává také při opotřebeném snímači. Vzhledem k nízké hodnotě na snímači řídicí 

jednotka ubere mnoţství vstřikovaného paliva a nevstřikuje poţadované mnoţství paliva do 

válců. Kouřivost sice poklesne, ale velice se zhorší výkon motoru. To je viditelné při 

pohledu na dobu zrychlení, která je dvojnásobná. 

 

Tabulka naměřených hodnot 

Měřené parametry 
Volná akcelerace Průměrná hodnota 

1. 2. 3. 4. 
Povolená Naměřená 

Doba zrychlení [s] 2,16 2,16 2,06 2,05 

Kouřivost [m-1] 0,49 0,47 0,46 0,48 2,00 0,48 

Tab. 16 Emise vznětového motoru při nefunkčním snímači hmotnosti vzduchu 
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9.3 Emise při nefunkčním jednom vstřikovači 

 

Toto měření by mělo ukázat, jaký má vliv na emise nefunkční vstřikovač. Tento 

problém nastává na vozidlech nejčastěji při poruše elektrické části na vstřikovači, případně 

porušeném elektrickém vedení ke vstřikovači. Aby se simulace povedla, tak je potřeba 

odpojit konektor od jednoho ze vstřikovačů systému Common-Rail. Protoţe by řídicí 

jednotka rozpoznala odpojený vstřikovač, tak je důleţité odpojený konektor připojit na 

elektrickou část náhradního vstřikovače obr. 22. 

  

Obr. 22 Připojení náhradního vstřikovače 

Jelikoţ jede motor pouze na tři válce, tak se to musí na emisích určitě nějakým 

způsobem projevit. Je zřejmé, ţe efektivita spalování musí být sníţená. V tabulce 17 si 

můţeme povšimnout, ţe se zvýšila doba zrychlení téměř o 0,4 s. Pro vytočení motoru jsou 

potřeba vyšší nároky. S tohoto důvodu vzrostla průměrná kouřivost na zvýšenou hodnotu 

1,31 m
-1

. Oproti normálnímu stavu vzrostla o 0,58 m
-1

. 

 

Tabulka naměřených hodnot 

Měřené parametry 
Volná akcelerace Průměrná hodnota 

1. 2. 3. 4. 
Povolená Naměřená 

Doba zrychlení [s] 1,33 1,38 1,41 1,41 

Kouřivost [m-1] 1,52 1,18 1,13 1,41 2,00 1,31 

Tab. 17 Emise vznětového motoru při nefunkčním vstřikovači 
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9.4 Emise při ucpaném vzduchovém filtru 

 

Při tomto měření bylo vyzkoušeno, jestli má vliv na emise výfukových plynu ucpaný 

vzduchový filtr. Vzduchový filtr se často zanáší nečistotami, které se přes sací potrubí 

nasávají s nasávaným vzduchem. V našem prostředí to nejčastěji bývá prach, nebo listí. 

Ideální výměna vzduchového filtru je při kaţdé výměně oleje. Při tomto měření byl 

nasimulován stav, kdy se přes přicpaný filtr dostává málo vzduchu do motoru. Z tohoto 

důvodu se musí přívod vzduchu omezit látkou sloţenou do více vrstev obr. 23. 

 

 

Obr. 22 Ukázka simulace ucpaného sacího traktu 

 

V důsledku ucpaného vzduchového filtru má motor odpor v sacím traktu. Z tohoto 

důvodu také špatný poměr vzduchu a paliva při spalování. Řídicí jednotka ovšem zjistí, 

pokles mnoţství nasávaného vzduchu přes měřič hmotnosti vzduchu a upraví mnoţství 

paliva. Jelikoţ má ale motor větší odpor, tak se musí zvýšit doba zrychlení a také zhoršit 

emise. V tabulce 18 si můţeme všimnout, ţe při tomto měření se zvedly emise na 

průměrnou hodnotu 1,12 m
-1

. To znamená, ţe takto přicpaný motor produkuje vyšší emise 

o 0,39 m
-1

. 

 

Tabulka naměřených hodnot 

Měřené parametry 
Volná akcelerace Průměrná hodnota 

1. 2. 3. 4. 
Povolená Naměřená 

Doba zrychlení [s] 1,17 1,20 1,17 1,14 

Kouřivost [m-1] 1,11 1,05 1,15 1,17 2,00 1,12 

Tab. 18 Emise vznětového motoru při ucpaném vzduchovém filtru 
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9.5 Emise při prasklém vedení vysokotlakého vzduchu 

 

Při tomto měření byla nasimulována chyba vedení vzduchu (odpojení tlakové hadice) 

mezi turbodmychadlem a motorem. Tuto oblast většinou spojuje gumová hadice, ve které 

vede od turbodmychadla vysokotlaký vzduch směrem k motoru. Jelikoţ jsou v tomto vedení 

velké tlaky, působení olejů a vysokých teplot, tak se občas stává, ţe tato hadice praskne. 

V tomto případě vysokotlaký vzduch uniká do atmosféry a motor si přisává atmosférický 

vzduch. Aby bylo moţné provést měření a současně nedošlo k nenávratnému poškození 

hadice, byla tato hadice před motorem odpojena obr. 23.  

 

 

Obr. 23 Ukázka odpojení hadice s vysokotlakým vzduchem 

 

Díky odpojené hadici vysokotlakého vzduchu motor pracuje pouze s atmosférickým 

tlakem, přičemţ snímač hmotnosti vzduchu ukazuje maximální nasávané mnoţství. Z tohoto 

důvodu řídicí jednotka dodává podle váhy hmotnosti vzduchu potřebné mnoţství paliva, 

jako kdyby byl motor v pořádku. Takto špatného chování řídicí jednotky a produkce 

vysokých emisí docílíme pouze přibliţně jedné minuty, dokud řídicí jednotka nevyhodnotí 

chybu podle snímače tlaku vzduchu v potrubí. Jak je vidět na tabulce 19, tak se kouřivost 

motoru zvýšila na průměrnou hodnotu 3,75 m
-1  

oproti normálnímu stavu o 3,02 m
-1

. Jedná 

se o zvýšení několikanásobné. Čas akcelerace se téměř trojnásobně zhoršil, coţ vypovídá o 

velkém úbytku výkonu. 
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Tabulka naměřených hodnot 

Měřené parametry 
Volná akcelerace Průměrná hodnota 

1. 2. 3. 4. 
Povolená Naměřená 

Doba zrychlení [s] 2,46 2,38 2,48 2,42 

Kouřivost [m-1] 3,72 3,76 3,80 3,71 2,00 3,75 

Tab. 19 Emise vznětového motoru prasklém vedení vysokotlakého vzduchu 

9.6 Emise při otevřeném EGR ventilu 

EGR ventil je důleţitou součástí všech moderních vozidel. Slouţí ke sniţování emisních 

plynů ve spalinách. Je důleţité, aby EGR ventil pracoval správně. To znamená, aby se ve 

správný okamţik otvíral a zavíral. Často se totiţ stává, ţe zůstává nehybný. Při tomto měření 

byl nasimulován plně otevřený EGR ventil, který se nezavírá.  

 

Obr. 24 Mapa EGR v programu ECM  
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Je moţné EGR ventil vyloučit z činnosti mechanicky přímo na něm, nebo elektronicky 

pomocí úpravy mapy EGR ventilu v řídicí jednotce. V tomto měření byla zvolena druhá 

varianta, kdy pomocí programu ECM od firmy Alintech se plně otevře EGR ventil. Na  

obr.24 jsou v bílém poli plochy zobrazeny hodnoty otevření EGR ventilu, přičemţ se na ose 

x nachází procentuální zátěţ motoru a na ose y otáčky motoru. 

 

Na první pohled se zdá, ţe při trvale otevřeném EGR ventilu by měli být emise 

výfukových spalin ještě lepší, ale jsou naopak několikanásobně horší. Je to z toho důvodu, 

ţe při trvale otevřeném EGR ventilu se motor kompletně zahlcuje svými výfukovými 

zplodinami. Tím pádem dochází k nedostatku přísunu vzduchu do spalovacího prostoru, 

přičemţ snímač hmotnosti vzduchu ukazuje mírný pokles nasávaného mnoţství. Řídicí 

jednotka vyhodnocuje téměř běţný reţim a dávkuje vysoké mnoţství paliva. Tím se ale 

následně více a více zahlcuje. 

 

Tabulka naměřených hodnot 

Měřené parametry 
Volná akcelerace Průměrná hodnota 

1. 2. 3. 4. 
Povolená Naměřená 

Doba zrychlení [s] 3,92 3,43 3,13 3,54 

Kouřivost [m-1] 2,06 2,19 2,13 2,81 2,00 2,30 

Tab. 20 Emise vznětového motoru při plně otevřeném EGR ventilu 

 

Na tabulce 20 je jasně viditelné, ţe doba zrychlení téměř 4x vzrostla. Průměrná hodnota 

kouřivosti se téměř ztrojnásobila na hodnotu 2,30 m
-1

, čímţ vzrostla o 1,57 m
-1

. Podle těchto 

hodnot je zřejmé, ţe špatně fungující EGR ventil je skutečně pro vozidlo a ţivotní prostředí 

velkým problémem a závada by se měla rychle odstranit. 
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9.5 Emise při zavřeném EGR ventilu 

V tomto měření je řešená stejná součást jako v tom předchozím, ale s tím rozdílem, ţe je 

EGR ventil uzavřen. Tímto zavřením EGR ventilu zjistíme, jak by emise vypadaly, pokud 

by EGR ventil na vozidle vůbec nebyl. Jelikoţ je EGR ventil zavřený, tak nedochází 

k částečnému znovu spalování výfukových spalin a výfukové plyny jdou rovnou přes 

výfukové potrubí do ovzduší. Uzavření ventilu je provedeno stejně jako v předchozím 

případě přes program ECM, jedině s tím rozdílem, ţe do mapy hodnot byly uvedeny 

hodnoty pro zcela uzavřený EGR ventil.  

 

Tabulka naměřených hodnot 

Měřené parametry 
Volná akcelerace Průměrná hodnota 

1. 2. 3. 4. 
Povolená Naměřená 

Doba zrychlení [s] 1,10 0,75 1,05 0,98 

Kouřivost [m-1] 0,89 0,95 1,03 0,86 2,00 0,94 

Tab. 21 Emise vznětového motoru při zavřeném EGR ventilu 

 

Jak je vidět na tabulce 21, tak hodnoty kouřivosti se o proti běţnému stavu o něco málo 

zhoršily. Hodnoty kouřivosti ale vzrostly jen o tak malou hodnotu převáţně z toho důvodu, 

ţe měření kouřivosti se provádí ve vysokých otáčkách, kde je EGR ventil zavřený. Pokud by 

měření bylo prováděno v provozu při běţném provozním reţimu, tak by rozdíly byly 

výrazně větší. 
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10. Závěr 

 

Hlavním cílem této bakalářské práce bylo zjistit, jaký vliv mají na tvorbu exhalací 

záţehových a vznětovým motorů nejčastější závady, které na automobilech vznikají. Jelikoţ 

nová vozidla jsou vybaveny řízenými systémy a vše se ovládá přes řídicí jednotky, není tak 

v určitých případech jednoduché nasimulovat závadu. Velice často totiţ takový zásah do 

vozidla řídicí jednotka zaznamená jako závadu na vozidle a vozidlo odstaví do nouzového 

reţimu a nebude snímat hodnotu na snímači, ale svou náhradní hodnotu. Takový zásah poté 

způsobuje nepřesné měření a simulace závady se musí upravit tak, aby řídicí jednotka 

nezaznamenala chybu. V některých měřeních bohuţel takovému zásahu nejde zabránit a 

měření i tak probíhá v nouzovém reţimu.  

Všechny vozidla, které prochází v dnešní době emisní kontrolou se měří při minimálním 

zatíţení motoru. V tomto provozním reţimu probíhá měření dovolených exhalací. Těmto 

hodnotám odpovídají legislativou stanovené tolerance měřených sloţek, které zohledňují 

zvýšený obsah emisních sloţek při vysokém zatíţení motoru při běţném provozu. 

Při měření záţehovým motorů se na jejich emise nejvíce projevilo měření, kdy bylo 

zasahováno do obvodu lambda regulace. A to měření s lambda sondou před katalyzátorem, 

kdy na lambdě byla nastavená hodnota chudé směsi. Při tomto měření bylo zřejmé, ţe 

hodnoty nespálených uhlovodíků, které se mají pohybovat okolo nuly, tak zasahují do 

stovek. Dále při měření odpojeného třetího a čtvrtého vstřikovače šlo na exhalacích dobře 

vidět, ţe hodnoty kyslíku v exhalacích vzrostly a lambda nám indikovala velice chudou 

směs. 

Vyhodnocené měření pro vznětové motory jsou uvedeny na obr. 25. Kouřivost motoru 

dosáhla největších hodnot při porušeném vedení vysokotlakého vzduchu, kde kouřivost 

porušila povolenou hodnotu o 1,75 m
-1

. Dále přesáhlo povolenou hodnotu kouřivosti měření 

při otevřeném EGR ventilu. Při tomto měření se přesáhla kouřivost o 0,30 m
-1

. Nejmenší 

hodnota se dosáhla při nefunkčním snímači hmotnosti vzduchu, kde hodnota klesla o proti 

běţnému stavu o 0,25 m
-1

. 
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Na následujícím obr. 25 jsou shrnuté měření pro vznětové motory. Graf pro záţehové 

motory by byl poměrně rozsáhlý a tím nepřehledný. Z tohoto důvodu jsou tabulky 

naměřených hodnot uvedeny přímo v kapitolách pro dané měření. 

 

Obr. 25 Naměřené hodnoty pro vznětové motory 

Bakalářská práce se zabývá pouze nejčastějšími závadami na vozidle a to s jedinou 

motorizací se záţehovým motorem a s jedinou motorizací se vznětovým motorem. 

V budoucnu by bylo zajímavé zjistit, jak se liší od sebe různé motorizace při simulaci 

stejných závad. 
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PŘÍLOHA [A] - Vzor laboratorní úlohy pro zážehové motory 

 

 

Zadání: 

 

1. Změřte exhalace záţehového motoru se všemi funkčními systémy. 

 

2. Změřte exhalace záţehového motoru s odpojeným konektorem širokopásmové 

lambda sondy: 

  a/ na lambda sondě nastavte pomocí laboratorního zdroje hodnotu 0,25 V, 

  b/ na lambda sondě nastavte pomocí laboratorního zdroje hodnotu 0,75 V. 

Správnost nastavených hodnot si zkontrolujte pomocí sériové diagnostiky ve 

skutečných hodnotách. 

 

3. Vysvětlete jaký signál nám popisují nastavené hodnoty na lambda sondě. 

 

4. Naměřené výsledky uveďte v přehledné tabulce a zhodnoťte. 

 

5. K práci přiloţte protokoly ze všech měření. 

 

Doporučený přístroje: 

 

- měřicí přístroj Bosch FSA 740 

- laboratorní zdroj 
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Teoretický rozbor: 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Obr. 1 Vstupní a výstupní složky procesu spalování 

 

Měřené emisní složky: 

Oxid uhelnatý (CO) – Jedná se o bezbarvý plyn, který je bez chuti, bez zápachu a je 

lehčí neţ vzduch. Je velice výbušný a nedráţdivý. Tento plyn je jedovatý a váţe se na 

hemoglobin, díky kterému zabraňuje přenos vzduchu z plic do tkání. Pokud má normální 

koncentraci a je v ovzduší, tak rychle oxiduje na oxid uhličitý CO2. Vzniká spalováním 

bohaté směsi λ ˂ 1. Je to z důvodu nedostatku kyslíku v bohaté směsi, díky kterému dochází 

k nedokonalému spalování uhlíku obsaţeného v palivu na oxid uhelnatý. 

 

 Oxid uhličitý (CO2) – Je to plyn, který je bezbarvý, bez zápachu a bez chuti. Pokud se 

jedná o samotný plyn, tak není jedovatý, ale zvyšuje působení CO a podílí se na vzniku 

skleníkového efektu. Naměřené hodnota je měřítkem kvality spalování. Čím naměříme vyšší 

hodnotu, tím se jedná o dokonalejší spalování, případně těsnosti výfukového potrubí. 

 

 Kyslík (O2) – Jedná se o nejedovatý a bezbarvý plyn. Kyslík je bez chuti a zápachu. 

Bez něho se proces spalování nemůţe v ţádném případě obejít. Pochází z nasávaného 

vzduchu. Vyskytuje se ve výfukových plynech záţehového motoru při chudé směsi 

s přebytkem vzduchu λ ˃ 1. 
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Uhlovodíky (HC) – Ve výfukových plynech se objevují ve dvou různých formách a to 

jako nespálené uhlovodíky, které obsahují parafíny, olefiny, acetyleny, aromatické 

uhlovodíky a částečně spálené uhlovodíky, které obsahují ketony a aldehydy. Částečně 

spálené uhlovodíky jiţ v malé koncentraci dráţdí oči a nos. Výskyt uhlovodíku je ovlivněn 

především mechanickým stavem motoru a seřízením zapalování. Při zvyšujícím zatíţení 

dochází k jejich klesání. U záţehových motorů se pouţívají jako důleţitý diagnostický 

parametr.   

 

 

 

 

Obr. 2 Složení výfukových plynů zážehových motorů 

 

Dvoubodová lambda sonda 

  Lambda sonda slouţí k měření přebytku kyslíku ve výfukových plynech. Skokovou 

charakteristikou sondy lze regulovat směs na 1  obr. 10. Při λ =1 skočí napětí téměř 

skokovou změnou z jedné napěťové úrovně na druhou. Tímto dvoubodové sondy poskytují 

informaci, zda se ve spalinách nachází bohatá ( 1 ) či chudá směs ( 1 ). Lambda sonda 

je zaloţena na principu galvanického koncentračního článku. 

 

 

Obr. 3 Průběh regulace dvoubodové lambda sondy 
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Připojení k lambda sondě: 

Podle předpisů by měli být jednotlivé vodiče lambda sondy označené následovně: 

1/ šedý vodič = kostra (záporný signál), 

  2/ černý vodič = signální vedení, 

  3/ bílé vodiče slouţí k napájení vyhřívání. 

  

Obr. 4 Připojení se k signálu od lambda sondy 

 

Kladný pól laboratorního zdroje připojíme na signálové vedení od lambda sondy. 

Záporný pól připojíme na kostru automobilu. Na laboratorním zdroji si nastavíme 

poţadované napětí, které si kontrolujeme pomocí sériové diagnostiky. 
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Vypracování: 

 

1/ Změření exhalací zážehového motoru se všemi funkčními systémy. 

 

 

Složení výfukových plynů  

Obsah plynu 
 Při volnoběhu   

600 - 800 ot/min  

Při zvýšených otáčkách  

2500 - 3000 ot/min 

CO [%obj] 0,004 0,007 

HC [ppm] 1 1 

CO2 [%obj] 15,21 15,26 

O2 [%obj] -0,04 -0,05 

Lambda [-] 0,998 0,997 

Tab. 1 Naměřené hodnoty se všemi funkčními systémy 

2/ Změření exhalací zážehového motoru s odpojeným konektorem širokopásmové  

lambda sondy. 

 

a/ Na lambda sondě nastavená hodnota 0,25 V. 

 

Jelikoţ při odpojení vedení od lambda sondy nám řídicí jednotka nastaví náhradní 

hodnotu, tak je potřeba nasimulovat signál od lambda sondy. Je potřeba odpojit její konektor 

a připojit se na její vedení obr.12. Pomocí laboratorního zdroje se nastaví hodnota 0,25 V a 

ta se poté zkontroluje pomocí skutečných hodnot přes sériovou diagnostiku. Tato hodnota 

znamená, ţe jde do motoru chudá směs. Na tento signál by měla řídicí jednotka reagovat 

obohacením směsi. 

 

Složení výfukových plynů  

Obsah plynu 
 Při volnoběhu   

600 - 800 ot/min  

Při zvýšených otáčkách  

2500 - 3000 ot/min 

CO [%obj] 6,273 5,624 

HC [ppm] 471 376 

CO2 [%obj] 11,43 11,51 

O2 [%obj] 0,06 0,01 

Lambda [-] 0,819 0,833 

Tab. 2 Naměřené hodnoty při nastavené hodnotě na lambdě 0,25 V 
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b/  Na lambda sondě nastavená hodnota 0,75 V. 

Při tomto měření detekuje lambda sonda řídicí jednotce bohatou směs. Jako 

v předchozím měření se připojíme na signálový drát obr. 12, který vede od lambda sondy a 

pomocí laboratorního zdroje se nastaví hodnota 0,75 V. Tentokrát by řídicí jednotka měla 

směs podle tohoto signálu ochudit. 

 

Složení výfukových plynů  

Obsah plynu 
 Při volnoběhu   

600 - 800 ot/min  

Při zvýšených otáčkách  

2500 - 3000 ot/min 

CO [%obj] 0,050 3,415 

HC [ppm] 25 265 

CO2 [%obj] 14,74 12,98 

O2 [%obj] 0,19 0,02 

Lambda [-] 1,006 0,895 

Tab. 3 Naměřené hodnoty při nastavené hodnotě na lambdě 0,75 V 

Závěr: 

 

Při rozboru tabulky 2 je patrné, ţe krom hodnoty kyslíku se všechny hodnoty negativně 

změnily. Nejlépe je to vidět na nespálených uhlovodících, jejichţ hodnoty zasahují do 

stovek. Při zvýšení otáček je vidět, ţe se část nespáleného paliva shoří. Tento úkaz je také 

viditelný na hodnotách lambda, kdy při volnoběhu je lambda hodně bohatá a při zvýšených 

otáčkách nepatrně chudší. Hodnota CO2 se oproti normálnímu stavu také sníţila a ukazuje, 

ţe je kvalita spalování horší. Oxid uhelnatý se velice zvýšil, coţ je zřejmé, jelikoţ je špatný 

poměr vzduchu s palivem.  

 

Pokud srovnáme tabulku 2 a tabulku 3, tak je na první pohled viditelné, ţe při tomto 

měření, kde je nastavena chudá směs pomocí řídicí jednotky, tak jsou emise daleko 

pozitivnější. Na první pohled je hned viditelný obrovský úbytek nespálených uhlovodíků, 

přesně jak se dalo očekávat. Ve vyšších otáčkách jde ale vidět ţe lambda regulace nepracuje 

korektně a nespálených uhlovodíku je ve spalinách přeci jenom hodně. Tentokrát se 

vyskytuje při měření v nízkých otáčkách také kyslík, který se zde objevuje z důvodu velmi 

chudé směsi a kyslík nemá s čím shořet. Ve vyšších otáčkách je kyslík jiţ v normálu. Toho 

si lze všimnout také podle hodnoty lambda, kde je lambda v nízkých otáčkách v hodnotách 

chudé směsi. Ve zvýšených otáčkách se ale překlopí do směsi bohaté. Dále si při tomto 
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měření můţeme povšimnout, ţe oxid uhelnatý je při nízkých otáčkách mírně zvýšený, ale při 

vyšších otáčkách se nám jiţ zvedá příliš, coţ nám naznačuje špatný poměr vzduchu s 

palivem. Jak by se jiţ dalo předpokládat, podle ostatních emisních plynů, nám oxid uhličitý 

při nízkých otáčkách klesl mírně, ale při vyšších podstatněji.    
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PŘÍLOHA [B] - Vzor laboratorní úlohy pro vznětové motory 

 

 

Zadání: 

 

1. Změřte exhalace vznětového motoru se všemi funkčními systémy. 

 

2. Změřte exhalace vznětového motoru s přicpaným vzduchovým filtrem. 

   

3. Teoreticky vysvětlete: 

        a/ Jaký vliv má na provoz motoru nedostatek vzduchu. 

   b/ Jak se u emisí vznětového motoru projevuje přebytek paliva. 

 c/ Jakým způsobem se měří emise u vznětových motorů. 

 

4. Naměřené výsledky uveďte v přehledné tabulce a zhodnoťte. 

 

5. K práci přiloţte protokoly ze všech měření. 

 

Doporučený přístroje: 

 

- měřicí stanice Bosch FSA 740 

- opacimetr Bosch RTM 430 

- snímač otáček Bosch BDM 300 
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Teoretický rozbor: 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Obr. 1 Vstupní a výstupní složky procesu spalování 

 

Měřené emisní složky: 

Saze (PM) – Jedná se o částice, které vznikají u vznětových motorů při plném zatíţení 

v důsledku štěpení uhlovodíkových řetězců, místního nedostatku vzduchu a vysoké teploty. 

Částice sazí fungují jako nosiče mutagenů a karcinogenů. Silně omezují viditelnost. 

 

 

 

 

 

 

Obr. 2 Složení výfukových plynů vznětových motorů 
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Přístroje pro měření exhalací vznětových motorů 

 

U vznětových motorů se měří jeho kouřivost. Na kouřivosti se podílí především pevné 

částice, z části olej, vodní páry a samozřejmě nespálené palivo. Pro zjišťování obsahu 

pevných částic vznětových motorů bylo vyvinuto několik různých metodik, které jsou vůči 

sobě neporovnatelné. Kouření starších vznětových motorů je viditelné i bez měřicích 

přístrojů. Výfukové plyny vznětových motorů obsahují asi 0,3 % škodlivin. Pokud se 

podíváme na záţehové motory, tak se pohybujeme okolo 1 %.  

 

 

Obr.3 Schéma opacimetru Bosch 

 

V dnešní době se měření kouřivosti provádí opacimetry. Opacimetr je měřící komora, 

ve které je na jednom konci lampa a na druhém fotodioda. Pokud máme v měřící komoře 

čistý vzduch, tak světlo není pohlceno a opacita je 0%. Pokud se do komory vpustí tmavý 

výfukový kouř, tak část světla pohltí. Kdyby bylo všechno světlo pohlceno, tak je opacita 

naopak 100%. Zeslabení intenzity světelného záření v komoře opacimetru s výfukovým 

plynem nemá na svědomí jen absorpce, ale také rozptyl světla. Světelný zdroj pohlcuje 

kromě černého kouře také mazací olej, který při teplotě pod 180 °C kondenzuje. Přítomnost 

oleje nám zabarvuje kouř do modra.  
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Opacimetr Bosch má měřící komoru ohraničenou křemičitými skly. Tyto skla jsou 

zahřívané na teplotu zhruba 750 °C a tím je zabezpečeno spalování veškerých sazí a 

nečistot, které se na nich usazují. Díky tomuto je zabezpečena největší přesnost jednotlivých 

měření a minimální poţadavky na údrţbu a čištění měřící komory. Před kaţdým měřením 

proběhne autokalibrace, při které se provede měření dráhy světelného paprsku a případné 

znečištění skel je přístrojem automaticky korigován. Na přístroji se dá zjistit jednoduchým 

způsobem okamţité znečištění skel. Povolením dvou matic se můţe obsluha jednoduše 

dostat do měřící komory a tu vyčistit. [8] 

  

Čerpadlo, které je umístěno uvnitř opacimetru, nasává konstantní mnoţství výfukových 

plynů. Díky tomuto je zajištěna necitlivost měření na kolísání tlaku výfukových plynů a 

hlavně na pouţitém způsobu jejich odsávání. Nejideálnější je pouţití dostatečně velkého 

trychtýřového ukončení odsávací hadice tak, aby mohlo být pouţito na nejrůznější druhy 

výfukových systému. Odběrová sonda se můţe pouţít také s hadicí o délce 5 m. Standardně 

je pouţita 3 m hadice. Toto umoţní jednoduchý přístup k zakončení výfukových systému 

především u nákladních vozidel. 
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Vypracování: 

 

1. Změření exhalací vznětového motoru se všemi funkčními systémy. 

 

Tabulka naměřených hodnot 

Měřené parametry 
Volná akcelerace Průměrná hodnota 

1. 2. 3. 4. 
Povolená Naměřená 

Doba zrychlení [s] 1,26 1,14 1,16 0,99 

Kouřivost [m-1] 0,72 0,68 0,70 0,82 2,00 0,73 

Tab. 1 Emise vznětového motoru se všemi funkčními systémy 

 

2. Změření exhalací vznětového motoru s přicpaným vzduchovým filtrem. 

   

Tabulka naměřených hodnot 

Měřené parametry 
Volná akcelerace Průměrná hodnota 

1. 2. 3. 4. 
Povolená Naměřená 

Doba zrychlení [s] 1,17 1,20 1,17 1,14 

Kouřivost [m-1] 1,11 1,05 1,15 1,17 2,00 1,12 

Tab. 2 Emise vznětového motoru při ucpaném vzduchovém filtru 

 

 

Závěr: 

Při tomto měření bylo vyzkoušeno, jestli má vliv na emise výfukových plynu ucpaný 

vzduchový filtr. Vzduchový filtr se často zanáší nečistotami, které se přes sací potrubí často 

nasávají s nasávaným vzduchem. V našem prostředí to nejčastěji bývá prach, nebo listí. 

Ideální výměna vzduchového filtru je při kaţdé výměně oleje. Při tomto měření byl 

nasimulován stav, kdy se přes přicpaný filtr dostává málo vzduchu do motoru. Z tohoto 

důvodu byl přívod vzduchu omezen látkou sloţenou do více vrstev. V důsledku ucpaného 

vzduchového filtru má motor odpor v sacím traktu. Z tohoto důvodu také špatný poměr 

vzduchu a paliva při spalování. Řídicí jednotka ovšem zjistí, pokles mnoţství nasávaného 

vzduchu přes měřič hmotnosti vzduchu a upraví mnoţství paliva. Jelikoţ má ale motor větší 

odpor, tak se musí zvýšit doba zrychlení a také zhoršit emise. V tabulce 2 si můţeme 

všimnout, ţe při tomto měření se zvedly emise na průměrnou hodnotu 1,12 m
-1

. To 

znamená, ţe takto přicpaný motor produkuje vyšší emise o 0,39 m
-1

. 
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