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Osnova přednášky:
1. Jaké emise se sledují a proč je třeba je měřit.
2. Přehled emisní legislativy pro nové motory.
3. Měření emisí lehkých vozidel na vozidlové brzdě a motorů pro těžká vozidla a nesilniční stroje na
motorové brzdě.
4. Zkušební cykly, výpočty zkušebních cyklů, měření maximálního točivého momentu.
5. Vzorkovací trať, ředění vzorku, výpočty ředění a průtoku.
6. Měření celkové hmotnosti částic gravimetrickou metodou. Vážení filtrů.
7. Měření HC, CO, NOx a CO2.
8. Měření velikostních spekter částic.
Praktické cvičení: v laboratoři motorů KVM FS
Provedení měření částic gravimetrickou metodou na motoru Cummins ISBe4 v režimu cyklu WHSC.
(Změna motoru nebo cyklu vyhrazena, cvičení bude doplněno o další měření dle aktuální dostupnosti
aparatur.)
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Osnova přednášky:
1. Emise velmi jemných částic ze spalovacích motorů a jejich rizika pro lidské zdraví
2. Princip činnosti zachycovače částic
3. Aktivní a pasivní způsoby regenerace částic, využití katalyzátorů, regenerace pomocí NO2,
regenerace s pomocí katalyzátoru přidaného do paliva
4. Měření velikostních spekter částic
Praktické cvičení: v laboratoři motorů KVM FS
Měření na traktorovém motoru Zetor 1505 s pasivním filtrem částic regenerovaným s pomocí
organokovové sloučeniny přidané do paliva.
Měření velikostních spekter částic během zanášení a regenerace.
Provedení měření teploty rovnovážného bodu filtru.
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