
Výfukové plyny pístových spalovacích motorů
Hlavními složkami výfukových plynů při spalování směsi uhlovodíkových paliv a 
vzduchu jsou dusík, oxid uhličitý, vodní pára a zbytkový kyslík. Jejich obvyklá
objemová koncentrace u moderních benzinových a naftových motorů je (pro naftu v 
režimech plného zatížení):

Oxid uhličitý       CO2 benzin.motory    12,5 % naft.motory      7,5 %
Vodní pára         H2O  13,0 %  7,5 %
Dusík N2  73,0 %  75,5 %
Zbytkový kyslík  O2  0,5 %  9,0 %

Ostatní plynné složky (především škodliviny) se ve výfukových plynech vyskytují
zpravidla ve velmi malém množství (ve většině provozních režimů v celkové součtu 
 1%) a do výpočtu látkových vlastností výfukových plynů se nezahrnují.

Výfukové plyny jsou tedy směsí jednotlivých plynů, tj. CO2, H2O, N2 a O2: jejich 
objemovou koncentraci ve výfukových plynech při uvažování dokonalé oxidace 
uhlovodíkového paliva  určují molová množství z látkové bilanční rovnice pro 
spalovací reakci směsi 1 kg uhlovodíkového paliva a vzduchu. 
Molové množství vlhkých spalin v kmol/kg paliva ve směsi se vzduchem při 
součiniteli přebytku vzduchu  je teoreticky:
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Oxid uhelnatý CO: vzniká nedokonalým spalováním při nedostatku kyslíku, disociací produktů dokonalého 
spalování při teplotách nad 2000 0C, neúplnou oxidací v důsledku „zamrznutí“ reakcí při spalování za nižších 
tepot ve zhášecích zónách (tj. při stěnách) válce motoru (příčinou je přitom i určitá nehomogenita tzv. 
homogenních směsí).

Nespálené uhlovodíky HC: jsou směsí různých skupin uhlovodíků, které se do výfukových plynů dostávají
dvěma způsoby. 
a). Z paliva – jako výsledek předčasně zastavených reakcí v některých zónách spalovacího prostoru nebo 
jako produkt tepelných krakovacích a dalších chemických reakcí, které byly ukončeny dříve než mohl 
proběhnout celý proces jejich oxidace. Na obsah nespálených HC má značný vliv teplotní režim motoru, 
konstrukce spalovacího prostoru a konstrukce samotného pístu (tzv. “zhášecí prostory“ s určujícím činitelem 
výšky uložení 1. pístního kroužku) a samozřejmě bohatost směsi (která ovlivňuje rychlost hoření směsi). 
Optimální směšovací poměr z hlediska nespálených HC je v oblasti mírně chudé směsi (při  ~ 1,20 - 1,30). 
Velký vliv na obsah nespálených HC mají rovněž fyzikálně chemické vlastnosti paliva. Těsná vazba 
mechanizmu vzniku nespálených HC na průběh spalovacího procesu ovlivňuje složení této výfukové
škodliviny. Nejmenší škodlivost mají obvykle původní HC z paliva, hygienicky nejrizikovější jsou polycyklické
aromatické uhlovodíky (označení PAH nebo PAU) vytvořené polymerizací jiných uhlovodíků s kruhovou 
vazbou.
b). Z mazacího oleje – jsou to skupiny nejtěžších uhlovodíků se zvýšeným podílem polycyklických
aromatických uhlovodíků (PAH). Těžko odpařitelné uhlovodíky jsou ve spalinách obsaženy jako aerosol a 
jsou často vázány na další výfukovou škodlivinu, pevné částice PM.

Oxidy dusíku NOx:  Vznik NOx se vysvětluje především termickým mechanizmem, v malé části dochází ke 
vzniku NOx i tzv. promptním způsobem. Při těchto reakcích vzniká oxid dusný  (N2O),  který  není toxický,  
oxid  dusičitý  (NO2)  a  oxid  dusnatý (NO) - oba poslední jsou toxické. Oxidy dusíku vznikají v motorech při 
vysokých teplotách a tlacích a jejich rozhodující podíl se vytváří v době nejteplejší fáze spalování, tj.na 
začátku oxidace paliva a k vytváření dochází ve frontě plamene. Oxidy dusíku jsou tvořeny zhruba z 95% 
oxidem dusnatým NO, který vzniká vazbou dusíku s molekulárním, ale i atomárním kyslíkem. V průběhu 
expanze dochází k dalším reakcím, které mohou koncentraci NOx snižovat. 
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Zdravotní rizika ze vzduchu 
znečištěného oxidem uhelnatým 
CO (100 ppm = 0,01%).
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Koncentrace plynných škodlivin ve 
výfukových plynech závisí především na 
bohatosti směsi a homogenitě spalované
směsi. Z hlediska technologie dodatečných 
úprav výfukových plynů jsou používány 2 
základní seřízení bohatosti směsi:  = 1 
(homogenní směs) a >>1 (heterogenní i 
homogenní směs).
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Vznik nových skupin uhlovodíků při hoření směsi ve válci motoru
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