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Oxidy dusíku ve výfukových plynech PSM: mechanizmus tvoření, výpočet

Oxidaci atmosférického dusíku při hoření palivo-vzdušné směsi schematicky popisuje Zeldovičův
mechanizmus tzv. termického procesu tvoření NO: významný vliv na mechanizmus tvoření oxidu 
dusnatého mají atomární dusík a atomární kyslík, vznikající rozložením molekul dusíku a kyslíku 
účinkem vysokých teplot v zóně hoření a v místech vysokých teplot spalin.
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Předpokladem průběhu reakcí je vysoká teplota (nad 1000 °C). Celý proces tvoření NO je děj, který se 
v čase dynamicky vyvíjí. Probíhá od počátečního vzniku plamene přes úplné vyhoření směsi s 
následným působením vysokých teplot spalin na reagující složky N2 a O2. Produkce NO v pístových 
spalovacích motorech je závislá zejména na lokální teplotě (teplotě v objemových elementech), době
setrvání molekul dusíku v pásmu plamene a vysokých teplot a na koncentraci kyslíku: lze ji ovlivnit 
především snížením teploty při spalování směsi. Rozhodující vliv na tvorbu NO má průběh spalovacího 
procesu, který určuje rozložení a velikost teplot v průběhu pracovního cyklu ve vyšetřovaných 
objemových elementech. 

Rychlosti reakcí a změny koncentrací reagujících složek v systému popisuje chemická kinetika pomocí
rychlostních konstant ki, které popisují jednotlivé reakce (tvoření i rozpad NO) Zeldovičova
mechanizmu: 
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Oxidy dusíku ve výfukových plynech PSM: mechanizmus tvoření, výpočet

Z rovnic 1 až 3 a z rychlostních konstant lze sestavit kinetický model popisující rychlost přírůstku 
koncentrace NO v čase:

0

500

1000

1500

2000

2500

3000

3500

340 350 360 370 380 390 400 410

  [°KH]

T 
[K

]

vrstva 1

vrstva 2

vrstva 3

vrstva 4

vrstva 5

vrstva 6

vrstva 7

vrstva 8

vrstva 9

vrstva 10

                 HNOkONOkNNOkOHNkONkNOk
dt

]NO[d
32132221
 

Zahrnutím všech dílčích reakcí Zeldovičova mechanizmu a po zjednodušeních a úpravách rovnice lze 
produkci NO v závislosti na čase zapsat výsledným vztahem
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Určení lokálních teplot ve vyšetřovaných elementech má zásadní význam pro výpočet procesu tvoření NO. 
To lze pouze modelovým výpočtem lokálních teplot –simulační model poskytuje potřebné údaje k dalším 
výpočtům, celkový výsledek je vždy simulačním modelem ovlivněn (viz následující příklady z prací KVM).  



Průběh lokálních teplot při vyhořívání náplně válce se výrazně odchyluje od průběhu „střední“ teploty 
náplně válce (kalkulované za předpokladu homogenního teplotního pole). Výpočtový odhad lokálních 
teplot lze zjednodušeně provést pro změřený průběh tlaku s využitím popisu průběhu hoření pomocí
Víbeho rovnice a energetické bilance pro oblast nespálené směsi a oblast spalin – tzv. dvouzónový model. 
Vlivem rozvíření náplně ve válci se lokální teploty nebudou vztahovat na vrstvy, ale na elementární oblasti 
distribuované v celém objemu válce.

Schéma rozdělení objemu náplně válce na oblasti čerstvé směsi a spalin. Oblast mezi čerstvou směsí a 
spalinami je čerstvá směs, která během kroku z n do n+1 vyhoří a spojí se s oblastí spalin, zbytek 
nespálené směsi projde adiabatickou objemovou změnou a oblast spalin projde polytropickou objemovou 
změnou. Kritériem pro správnost výpočtu objemových změn směsi a spalin a výpočtu teplot směsi a 
spalin pro interval z n do n+1 (v celém rozsahu průběhu hoření) je sumární bilance vnitřní energie ve 
směsi a spalinách, která musí odpovídat vnitřní energii náplně válce určené výpočtem podle programu 
TLAK.xls (tj. vnitřní energii, určené střední teplotou náplně válce). Tlaky ve všech oblastech jsou shodné a 
pro rovnost tlaků platí: pSM/n = pSP/n= pn, pSM/n+1 = pSP/n+1= pn+1 (pn a pn+1 jsou hodnoty stanovené
termodynamickým výpočtem a snadno verifikovatelné měřením).

Vn = VSM/n + VSP/n

pSP/n+1, VSP/n+1, 
MSP/n+1, TSP/n+1, rSP

pSP/n, VSP/n, 
MSP/n,
TSP/n, rSP

pSM/n, VSM/n, MSM/n,
TSM/n, rSM

Δn=1°KH

Rozdělení náplně válce na oblast čerstvé směsi a oblast spalin. Černá
oblast náplně válce v levém obrázku představuje část směsi, která se 
v daném kroku n oddělí a shoří, čímž přejde do oblasti spalin v kroku n+1.

pSM/n+1, VSM/n+1,
MSM/n+1, TSM/n+1, rSM
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plamen

pSP/n+1, VSP/n+1, MSP/n+1, 
TSP/n+1, rSP

pSP/n, VSP/n, MSP/n, 
TSP/n, rSP

pSM/n, VSM/n, MSM/n, 
TSM/n, rSM

Krok n Krok n+1

Začátek výpočt. kroku Konec výpočt. kroku
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pSM/n+1, VSM/n+1, MSM/n+1, 
TSM/n+1, rSM

Schéma rozdělení objemu náplně válce na oblasti čerstvé směsi, spalin a zónu plamene. V levém obrázku 
oblast (2) přísluší čerstvé směsi, která během kroku z n do n+1 vyhoří a vytvoří oblast plamene, zbytek 
nespálené směsi (1) projde adiabatickou objemovou změnou a oblast spalin (3) projde polytropickou 
objemovou změnou (třízónový model). Tlaky ve všech třech oblastech v kroku n jsou stejné a rovnost 
tlaků platí i v kroku n+1: pSM/n = pPL/n = pSP/n= pn ,    pSM/n+1 = pPL/n+1 = pSP/n+1= pn+1.

Vn = VSM/n + VSP/n + VPL/n
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Objemová změna v jednom výpočtovém kroku (z polohy n do 
polohy n+1), při které se tlak změní z pn na  pn+1 je řešena jako 
změna Vn=VSM/n + VSP/n + VPL/n na Vn+1=VSM/n+1+ VSP/n+1+ VPL/n+1, 
přičemž z objemu  VSM/n se odečte objem VPL/n. Objem VSM/n

projde při změně tlaku z pn na  pn+1 adiabatickou změnou a v 
poloze n+1 bude nový objem směsi VSM/n+1, objem VPL/n

v intervalu z n do n+1 vyhoří a změna objemu na konečný 
objem VPL/n+1 je řešena podle 1. zákona termodynamiky:
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Při řešení se jsou použity stavové rovnice pro objemy VSM/n+1 a VPL/n+1. 
Objem spalin                                                    a teplota spalin TSP/n+1

jsou určeny s uvažováním látkových vlastností směsi a spalin.
1/1/1/1/   nPLnSMnNVnSP VVVV
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Koncentrace [O2]e a [N2]e ve vyšetřovaných objemových elementech

Výpočtové stanovení koncentrací [O2]e a [N2]e probíhá pro každou jednotlivou vrstvu v postupných 
výpočtových krocích od jejího vyhoření. Koncentrace [O2]e ve spalinách po vyhoření směsi (v každém 

objemovém elementu po vyhoření směsi) je dána vztahem:
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Změnu koncentrace O2 ovlivňuje i úbytek O2, spotřebovaného na vytvoření NO v příslušném objemovém 
elementu. Od koncentrace O2 ve spalinách (po vyhoření) je proto v dalších výpočtových krocích nutné
odečíst spotřebu O2 v objemovém elementu na vytvořený oxid dusnatý: 
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Snižování koncentrace O2 v postupným tvořením NO v objemovém elementu vede k poklesu rychlosti 
tvoření NO – tato okolnost vede při spalování stechiometrických směsí až k zastavení tvorby NO v 
objemovém elementu (po spotřebování všeho kyslíku).

Výpočtový model určuje výsledné množství vyprodukovaného NO ve výfukových plynech v jednotkách 
koncentrace [mol  cm-3] pro každý objemový element: sumarizací na konci expanze dostaneme celkové
látkové množství [mol] NO ve výfukových plynech. Výpočtový program porovnává toto látkové množství
NO s celkovým látkovým množstvím [mol] všech složek ve výfukových plynech a jako výsledek výpočtu 
uvádí koncentraci NO ve výfukových plynech v [ppm].

MO2-SP je hmotnost zbytkového kyslíku v objemovém elementu Vi

MO2 je molární hmotnost kyslíku (MO2 = 32 g/mol)

Vi je objem vyšetřovaného i-tého objemového elementu v cm3

1000 je přepočet dm3 na cm3

[NO]n-1 je koncentrace NO v i-tém objemovém elementu po n-1 výpočtových krocích
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Příklad výpočtu vytváření NO pro ZM (Vz1=0,4 dm3, =1, n = 3000 1/min, pe = 1 MPa)
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Průběh tvoření NO při vyhořívání směsi 
ve válci motoru: křivka ukazuje počet 
molů NO v objemovém elementu Vi , 
jehož velikost je pro každou polohu KH 
určena Víbeho charakteristickou rovnicí
hoření (výsledná hodnota je sumarizací
vyprodukovaného NO v objemovém 
elementu Vi od začátku jeho hoření s 
výpočtovým krokem  = 10KH). Celkové
molové množství vytvořeného NO je

Produkce NO v průběhu hoření
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Celková hmotnost náplně válce motoru 
(výfukových plynů) v daném provozním 
režimu motoru je MNV = 0,47738 g. Při 
plynové konstantě spalin rSP = 308 J/kgK
(pro spaliny ze směsi s  = 1) je ve válci 
motoru celkem 0,0177 molů. 

Koncentrace NO ve výfukových plynech je
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Účinným prostředkem k omezení produkce NO je řízená recirkulace spalin (EGR)
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Emise NO se sníží při 10% recirkulaci na cca 50%, emise HC vlivem EGR mírně (o cca 
10%) vzrostou. Na výfukové emise má významný vliv rychlost hoření – rychlejší
průběh hoření (zajištěný např. vysokou turbulencí náplně válce vlivem tvaru 
spalovacího prostoru) zvyšuje NO a snižuje HC.

Řízená recirkulace výfukových plynů
se používá u zážehových motorů
spalujících stechiometrickou směs i 
velmi chudou směs a je rovněž
využívána u motorů vznětových 
(přeplňovaných i nepřeplňovaných). 
Množství recirkulujících výfukových 
plynů i jejich stav se určují
experimentálně a kriteriem jsou 
emisní parametry, měrná spotřeba 
paliva, výkon a parametry hoření
(průběh hoření, u zážehových motorů
potom i mezioběhová variabilita): 
výsledné seřízení (optimalizace) je 
vždy kompromisem mezi jednotlivými  
požadavky.
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Pro minimalizaci obsahu škodlivin ve výfukových plynech v automobilových VM 
je technika dodatečných úprav výfukových plynů (mimo válec motoru) založena 
na oxidačním (CO, HC) a SCR (NOx) katalyzátoru  a na zachycovači částic (DPF).

OHNNHNONO 2232 322 SCR katalyzátor:
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Vývoj emisních limitů pro VM 
kategorie vozidel M1 a N1
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Snižování produkce CO2: závazek ACEA, výzva EU
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Předpis Limity měrných emisí [ g/km ]
Platný od CO HC NOx HC+NOx PM

 EHK 15.00 1973 28,9 2,15 - - -
 EHK 15.01 1977 23,2 1,83 - - -
 EHK 15.02 1979 23,2 1,83 2,47 - -
 EHK 15.03 1981 18,8 1,6 2,1 - -
 EHK 15.04 1984/86 14,3 - - 4,69 -
 EHK 15.05 1990/91 11,1 - 1,48 3,70 -
 EHK  83.01 1992 2,72 - - 0,97 V-0,14
 EHK  83.02 1995 2,72 - - 0,97 V-0,14
 EHK  83.03 – Z/V 1997 2,3/1,0 - - 0,5/0,7 -/0,08
 EURO 3 (M1) – Z/V 2000 2,3/0,64 0,20/- 0,15/0,50 V-0,56 V-0,05
 EURO 4 (M1) – Z/V 2005 1,0/0,50 0,10/- 0,08/0,25 V-0,30 V-0,025

část 1.: simulace 
jízdy ve městě

část 2.: 
dálnice

Emisní test podle EHK 83: celková doba testu 1220 s, ujetá vzdálenost 
při jízdním testu na válcové zkušebně 11,007 km.
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Emisní test ETC

  Emisní limity pro naftové a plynové motory podle testu ETC  
[g/kWh]

Předpis Platný od CO NMHC CH4 NOX PM

EURO 3 10.2000 5,45 0,78 1,6 5,0 0,16

EURO 4 10.2005 4,0 0,55 1,1 3,5 0,03

EURO 5 10.2008 4,0 0,55 1,1 2,0 0,03
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Emise PAH - měření KSD TU-L/VŠCHT
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Emise PAHkarc - měření KSD TU-L/ VŠCHT 
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Ekologické efekty plynofikace 

Emise PAH obsahují 3 - 7 jaderné PAH 
a jejich deriváty, vč. karcinogenních 
PAHKARC. 

PAHKARC obsahují emise: 
benzo(a)anthracenu, 
benzo(k)fluorantenu, benzo(a)pyrenu, 
dibenzo(a,c)anthracenu a 
indeno(1,2,3-cd) pyrenu. 

Měření a vyhodnocení bylo provedeno 
v režimech emisního testu EHK 49.

EEV (Enhanced Enviromentallly Friendly Vehicle – vozidlo šetrné k životnímu prostředí).
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