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SNIŽOVÁNÍ EMISÍ

SPECIÁLNÍ PLYNY A EVROPSKÁ EMISNÍ NORMA EURO 6

Problematiku emisní normy Euro 6 upravuje 
Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) 
č. 715/2007 ze dne 20. června 2007 o schvalo-
vání typu motorových vozidel z hlediska emisí 
z lehkých osobních vozidel a z užitkových 
vozidel (Euro 5 a Euro 6) a z hlediska přístupu 
k informacím o opravách a údržbě vozidla. 

V Evropě začala platit první emisní norma 
v roce 1971 – EHK 15. První evropská 
emisní norma s názvem Euro 1 vstoupila  
v platnost v roce 1992 a od té doby vychází 
zhruba jednou za čtyři roky další, přísnější 
norma. Normy pro osobní vozidla a lehké 
užitkové automobily jsou číslovány arab-
skými číslicemi. Pro těžká nákladní auta a 
autobusy se používají římské číslice.

Norma Euro 6 platí již od 1. září 2014 pro 
schvalování nových vozů (existující modely 
s novými modifikacemi). Od 1. září 2015 
bude norma Euro 6 platná pro registraci 
a prodej všech nových vozů určených pro 
evropský trh.

Emisní norma Euro 6 je specifická tím, 
že nově určuje nejenom emisní limity pro 
automobily, ale stanovuje také nové stan-
dardy pro plyny určené na testování motorů.

Kromě samotných výrobců automobilů, 
motorů a katalyzátorů se Euro 6 dotýká 
také výrobců diagnostických systémů pro 
autoservisy, plynových detektorů a firem 
působících v segmentu monitoringu ovzduší. 
Laboratoře zabývající se testováním anebo 
vývojem nových motorů se již připravily ne-
jen na požadavky normy Euro 6, ale počítají 
i s dopady další normy v pořadí – Euro 7.

Mezi přínosy emisních norem můžeme 
zařadit nejen snahu o snížení spotřeby fo-
silních paliv a znečištění životního prostředí, 
ale také snížení vlivu emisí skleníkových 
plynů na změny klimatu. Škodlivé chemické 
látky musí být z automobilových emisí redu-
kovány nebo úplně eliminovány.

Trendy budoucnosti bychom v tomto 
kontextu mohli spatřovat v systémech ná-

sledného zpracování výfukových plynů, a to 
v katalyzátorech technologie SCR (Selective 
Catalytic Reduction), v rozšíření recyklace 
výfukových plynů (EGR – Exhaust Gas 
Recirculation), dále také v sofistikovaných 
systémech řízení motorů (EMS – Engine 
Management System) a palubní diagnostice 
(OBD – On Board Diagnostic).

Důsledky změn vyplývajících  
z normy Euro 6

Větší přesnost kalibračních plynů

Pro kalibraci plynových analyzátorů pro 
testování motorů musí být použity přesnější 
směsi plynů než dříve. To se týká všech che-
mických látek zahrnutých v předešlé legisla-
tivě – oxid uhelnatý, oxid uhličitý, propan, 
oxid dusnatý, oxid dusičitý, etan a metan. 
Použité kalibrační plyny musí mít návaznost 
na národní metrologické standardy, tudíž 
kladou vysoké nároky na systém kvality  
v řetězci výrobce – dodavatel – uživatel.

Zavedení monitoringu amoniaku

Amoniak je nově zařazen jako chemická 
látka, jejíž emise se testují. Měření emisí 
amoniaku vyžaduje nové kalibrační plynné 
směsi a v mnoha případech i nové analytické 
přístroje (např. FTIR spektroskopy). Důvod 
zavedení měření emisí čpavku je zřejmý  
– vozidla s dieselovými motory jsou vyba-
vena technologií SCR (selektivní katalytická 
redukce), kdy se pomocí čpavku eliminují 
emise oxidů dusíku na samotný inertní 
dusík. Jako zdroj amoniaku se v katalyzá-
toru používá roztok močoviny. Druhotným 
efektem nicméně mohou být potenciální 
nežádoucí emise amoniaku, které mohou 
při nesprávné funkci katalyzátoru pronik-
nout do výfukových plynů a musí se proto 
monitorovat.

Nižší výrobní tolerance a vyšší přesnost 
směsi H2 v He

Vodík-heliové pomocné plynné směsi použí-
vané pro analýzy propanu, etanu a metanu 

v plamenoionizačních detektorech (FID) 
musí být vyráběny s nižší výrobní tolerancí 
(s vyšší přesností). Tyto směsi slouží jako pa-
livo. Nečistoty, zvláště uhlovodíky, vlhkost 
a kyslík snižují citlivost a mohly by zhoršit 
mez detekce.

Obr. – Měření CO na IR analyzátoru

Nová skupina vysoce čistých plynů

Do nové legislativy byla zavedena zcela nová 
skupina vysoce čistých plynů pro měření 
nízkých hladin koncentrací výfukových plynů. 
Pro každý plyn byla stanovena detailní spe-
cifikace příměsí. Tyto specifikace platí pro 
vysoce čistý dusík, kyslík, syntetický vzduch 
a směs 40% H2 v He.

V automobilovém průmyslu je návaznost 
klíčová, umožňuje sledovat vazbu použitého 
kalibračního plynu až na mezinárodní met-
rologické standardy. Proto klade vysoké ná-
roky na výrobce těchto kalibračních plynů. 

Společnost Linde Gas dodává na trh kom-
pletní řadu speciálních plynů navržených 
pro emisní normu Euro 6. Linde je tradič-
ním spolehlivým dodavatelem certifikova-
ným normami ISO 9001, ISO 17025:2005 
a ISO Guide 34. Tyto akreditace poskytují 
záruku, že dodávané plyny vyhovují platné 
legislativě.

Diana JENNE, Specialista projektů,  
Speciální plyny a chladiva,  

Linde Gas a.s., diana.jenne@linde.com

EFEKTIVNÍ A ČISTÉ 
TECHNOLOGIE PRO 
OCHRANU Ž.P.

MEWA zásobuje opakovaně použitelnými tex-
tilními výrobky více než 165 000 podniků po 
celé Evropě a současně poskytuje i kompletní 
servis. Firma dodává čisticí utěrky, rohože pro 
zachycování oleje a pracovní oděvy, vyzve-
dává znečištěné textilie, a vyprané a ošetřené 
je vrací zpět zákazníkovi. Specialistka textil-
ních služeb MEWA představuje, jak lze tyto 
činnosti spojit s odpovědným přístupem k ži-
votnímu prostředí a šetření zdrojů.

„Již přirozený charakter našich služeb vypo-
vídá o tom, že jsou ekologickou alternativou 
k jednorázovým produktům – například naše 
čisticí utěrky je možné v závislosti na způ- 

sobu jejich používání vyprat a znovu použít 
až padesátkrát. Papírové čisticí utěrky naproti 
tomu po jediném použití končí v odpadu,“ říká 
Veronika Lipovská, jednatelka MEWA Textil-
-Service s.r.o. „Šetrné zacházení se zdroji je 
navíc u společnosti MEWA nedílnou součástí 
systému managementu životního prostředí. 
Již déle než tři desetiletí vyvíjíme a uvádíme 
do života ekologické technologie, které vždy  
o něco navýší laťku v našem oboru,“ říká Vero-
nika Lipovská dále.

Speciálně vyvinutý systém recyklace vody na 
máchání a praní, tzv. kaskádová technologie, 
filtruje využitelnou vodu z hlavního praní a po 
úpravě ji přivádí do dalších cyklů. To snižuje 
spotřebu vody oproti dosavadním způsobům 
praní až o 50 %. Při úpravě odpadních vod 
dosahuje MEWA stupně čistoty 99,8 %. V che-
micko-fyzikálním primárním stupni se vyloučí 

nečistoty a škodliviny, v biologickém stupni pak 
bakterie rozloží rozpuštěné znečištění.

Nečistoty vyloučené tepelným procesem – 
převážně použité oleje z čisticích utěrek – po-
krývají u firmy MEWA až 80 % potřeby energie 
pro sušicí a prací linky těchto textilií. Nezbytné 
parní kotle jsou přitom z důvodů ochrany ži-
votního prostředí vybaveny vysokoteplotními 
spalovacími komorami a pračkami spalin. Od-
padní vzduch se vypouští do volného prostoru 
teprve po důkladném vyčištění. Díky těmto 
opatřením ušetří MEWA ročně kolem 7 milionů 
litrů topného oleje.

Průběžné investice do čistých technologií 
přispívají k šetrnému zacházení se zdroji. 
Snižuje se spotřeba plynu a oleje i méně elek-
trické energie. Výsledky těchto úspor se pak 
projevují v celkovém snížení emisí CO2.
 » www.mewa.cz
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