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Emisní limity Euro IV 

 
V roce 2005 byly uvedeny v platnost nové emisní 

limity výfukových plynů automobilů Euro IV. Tyto limity 
zahrnují v�echny sledované �kodliviny, tj. oxid uhelnatý, 
oxidy dusíku, mno�ství nespálených uhlovodíků a mno�-
ství částic (sazí) ve výfukových plynech. Oproti dřívěj�í-
mu souboru limitů Euro III do�lo ke znatelnému zpřísnění. 
Plnění těchto limitů u nově produkovaných automobilů je 
povinné od roku 2007. 

Přísněj�í limity Euro IV byly vyvolány potřebou za-
bezpečit kvalitněj�í či�tění výfukových plynů. Zatímco 
u benzinových motorů téměř v�e vyře�í trojcestný kataly-
zátor, u dieselových motorů je problematické sní�ení kon-
centrace oxidů dusíků a pevných částic ve výfukových 
emisích. Z těchto důvodů se do praxe začaly uvádět někte-
ré systémy, které u dieselových motorů efektivně sni�ují 
obsahy sledovaných �kodlivin. Ji� del�í dobu jsou 
v bě�ném provozu tzv. EGR systémy1, které při malém a� 
průměrném zatí�ení motoru recirkulují část výfukových 
spalin zpět do motoru. Jako inert tak zmen�ují efektivní 
objem válců a díky řízení procesu vstřikování i spotřebu 
paliva a tím i mno�ství emitovaných �kodlivin. Jedním 
z dal�ích způsobů úpravy výfukových plynů je tzv. kataly-
zátor SCR (selektivně katalytická redukce), který velmi 
efektivně likviduje oxidy dusíku ve výfukových plynech 
jejich redukcí roztokem močoviny na inertní dusík2,3. 

Sni�ování obsahu pevných částic ve výfukových ply-
nech je úkolem různých záchytových zařízení ve výfuko-
vém traktu. Nejznáměj�í jsou tzv. zařízení DPF (Diesel 
Particulate Filter), tj. filtr pevných částic, a kontinuální 
regenerativní záchyt částic (CRT)4. Tyto filtry zachytávají 
pevné částice ze spalin. Zanesené filtry se regenerují jed-
norázovým, v nověj�ích filtrech CRT pak kontinuálním 
katalytickým spalováním zachycených sazí. Filtry CRT 
také oxidačně likvidují nespálené uhlovodíky a oxid uhel-
natý ve výfukových plynech. Záchytové filtry jsou vět�i-
nou následovány tzv. Lean NOx katalyzátory, které sni�ují 
koncentraci oxidů dusíku ve výfukových emisích. 

Účinnost a efektivita těchto zařízení ve výfukovém 
traktu je ovlivněna jejich citlivostí k některým prvkům, 

které mohou působit jako katalyzátorové jedy (popel, síra 
a fosfor)5−8. Filtry pevných částic jsou velmi citlivé 
k zaná�ení malými částečkami popela ze spáleného paliva 
a předev�ím ze spáleného motorového oleje (obr. 1). Také 
dal�í katalyzátory a filtry výfukových plynů jsou více či 
méně citlivé k některým katalyzátorovým jedům, jejich 
přehled je uveden v tabulce I. Aby tato zařízení zůstala co 
nejdéle efektivní, je nutné tomu přizpůsobit i podmínky 
jejich práce. Zpřísněné limity emisních limitů Euro IV se 
proto dotkly i slo�ení motorových olejů5−8. Formulace 
motorových olejů nové generace jsou uzpůsobeny pro 
práci v motorech, které jsou vybaveny citlivou filtrací 
pevných částic a dal�ími katalyzátory. Nová generace mo-
torových olejů má sní�enou hladinu sulfátového popela 
(SA � sulphate ash) a sní�ený obsah fosforu (P) a síry (S), 
které mohou působit jako katalyzátorové jedy a sni�ovat 
tak účinnost a �ivotnost těchto zařízení (tabulka I). Pro 
tyto oleje se v�il název převzatý z angličtiny � low SAPS 

Obr. 1. Zaná�ení záchytového filtru částečkami popela5 

Tabulka I 
Přehled katalyzátorů a filtrů výfukových plynů 

Zařízení 
 popel fosfor síra 
Filtr pevných částic ano − − 
Kontinuální  
regenerativní záchyt 

ano − − 

Třícestný katalyzátor − ano − 
Oxidační diesel katalyzátor − ano ano 
Lean NOx katalyzátor − − ano 
NOx Adsorber − − ano 
Selektivní katalytická redukce − ? ? 

Vliv kritických prvků  
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oleje. Nověj�í údaje v�ak poukazují na to, �e vliv kritic-
kých prvků motorového oleje není tak významný jako 
jejich přítomnost a obsah v palivu6. Neoddiskutovatelný je 
v�ak negativní vliv popelotvorných látek v motorovém 
oleji na zařízení DPF a CRT (obr. 1). 

 
 

Limitní hodnoty kritických prvků v olejích 
 
Motorové oleje, jejich výkonnost a kvalita podléhají 

systému klasifikace. Během několika let bylo vyvinuto 
několik klasifikačních systémů. Podívejme se nyní, jak se 
po�adavky na oleje nové generace promítly do po�adavků 
jednotlivých specifikací. Stručný přehled je uveden v ta-
bulce II pro dvě nejbě�něj�í klasifikace API a ACEA. 

Z tabulky II je vidět, �e dochází k omezení obsahu 
síry, její� obsah dříve nebyl nijak limitován a pohyboval se 
od přibli�ně 0,5 hm.% do 1 hm.% a více v závislosti na 
typu pou�itého základového oleje. Záva�né je sní�ení ob-
sahu fosforu a mno�ství sulfátového popela. Fosfor a po-
pelotvorné látky jsou obsa�eny v aditivaci motorových 
olejů, sní�ení jejich obsahu proto zasahuje přímo do for-
mulace motorových olejů, tj. do slo�ení a mno�ství pou�i-
tých aditiv. 

difikátory viskozity a aditivační balík výkonových přísad 
(obr. 2). Aditivační balík obsahuje v�echny přísady nutné 
ke správné funkci oleje v motoru a zaručují také dostateč-
nou �ivotnost oleje. Na obr. 2 je uvedeno také přibli�né 
slo�ení aditivačního balíku. Přibli�ně 60 % v�ech aditiv 
tvoří dispersanty, přibli�ně 25 % aditivace tvoří detergen-
ty. Tyto dva typy přísad pomáhají udr�ovat motor v nále�i-
té čistotě. Zbylých asi 15 % aditivace tvoří v�echny ostatní 
typy přísad � protioděrové přísady, modifikátory tření, 
antioxidanty, depresanty, antikorodanty, protipěnivostní 
přísady a dal�í. 

Na obr. 3 je uvedena bilance kritických prvků a jejich 
přítomnost v konkrétních aditivech. Z obr. 3 vyplývá, �e 
pokud je třeba sní�it obsah sledovaných prvků v olejích, 
musí se sní�it obsah antioxidantů, protioděrových přísad 
a detergentů. V�echno jsou to aditiva důle�itá pro ka�dý 
motorový olej. Sledované prvky, tedy fosfor, síry a orga-
nokovy, zaji�ťují výkon motorového oleje, délku výměn-
ného intervalu a �ivotnost oleje. Pokud je jejich obsah 
sní�en a� na polovinu, nutně dochází ke zhor�ení u�itných 
vlastností nových motorových olejů. Obsah síry vyplývají-
cí pouze z dosud bě�né aditivace je přibli�ně 0,35−0,40 
hm.%. Pro splnění limitního obsahu síry v low SAPS ole-
jích je proto kromě pou�ití hydrokrakových základových 
olejů nutné změnit i obsah či kvalitu aditiv, které obsahují 
síru9. Tabulka II 

Limitace obsahu kritických prvků v  olejích nové generace  
Klasifikace Prvek Současné oleje 

[%] 
Nové oleje 
[%] 

API fosfor 
síra 
popel 

0,10−0,12 
neuvedeno 
neuvedeno 

0,06−0,08 
max. 0,5 
neuvedeno 

ACEA 
malé motory 

fosfor 
síra 
popel 

neuvedeno 
neuvedeno 
max. 1,6 

max. 0,05−0,08 a 
max. 0,2−0,3  a 
max. 0,5−0,8 a 

ACEA 
velké motory 

fosfor 
síra 
popel 

neuvedeno 
neuvedeno 
max. 2,0 

max. 0,8 
max. 0,3 
max. 1,0 

a Maximální limit závisí na specifikaci (ACEA C1, C2, 
C3) 

Slo�ení motorových olejů 
 
Motorový olej je slo�en ze základového oleje a aditiv. 

Základový olej je vět�inou vyroben mícháním různých 
destilačních olejových řezů s cílem dosa�ení po�adované 
viskozity základového oleje. Proto�e v nových motoro-
vých olejích je limitován obsah síry, pro jejich výrobu 
nepřipadají v úvahu tradiční rozpou�tědlové rafináty, které 
obsahují 0,5−1,0 hm.% síry. Základový olej musí být vy-
roben z hydrokrakových olejů nejméně skupiny II nebo ze 
syntetických polyalfaolefinů, v nich� je obsah síry pod 
300 ppm nebo dokonce nulový. 

V základovém oleji jsou při výrobě rozpou�těny mo-

Obr. 2. Slo�ení motorových olejů 

Kvalitu olejů je ale nutné udr�et alespoň na dosavadní 
úrovni, a proto je potřeba chybějící mno�ství kritických 
aditiv nahradit jinými typy aditiv, které neobsahují sledo-
vané prvky. Problém ale je, �e nové, stejně účinné přísady 
nejsou k dispozici. Bě�né antioxidanty a protioděrově pů-
sobící dithiofosfáty zinku lze nahradit dithiokarbamáty, 
které neobsahují fosfor, ale obsahují síru a popelotvorný 
kov. 

Vysokoteplotní antioxidační účinky dithiofosfátů lze 
do určité míry nahradit nízkoteplotními antioxidanty feno-
lového a aminového typu. S náhradou protioděrových 
a mazivostních vlastností je to u� hor�í, uva�uje se o pou-
�ití bezpopelného glycerol monooleátu10. Náhrada organo-
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kovových detergentů zatím není. Detergenty jsou nositeli 
alkalické rezervy motorového oleje, která neutralizuje 
kyselé zplodiny spalování paliva a produkty oxidace oleje. 
Chrání tím motor proti korozivnímu opotřebení. Důsled-
kem sní�ení obsahu detergentů jsou ni��í hodnoty alkalic-
ké rezervy (TBN) nové generace olejů, co� pravděpodobně 
negativně ovlivňuje �ivotnost low SAPS olejů. Hodnoty 
TBN současných motorových olejů se pohybují v rozmezí 
8−12 mg KOH/g, průměrně kolem 10 mg KOH/g. TBN 
olejů nové generace se pohybuje kolem 6 mg KOH/g. Tato 
hodnota TBN je evidentně příli� nízká na to, aby efektivně 
chránila motor před účinky kyselých látek po celou dobu 
předpokládané �ivotnosti oleje. 

V současné době probíhá intenzivní výzkum v oblasti 
aditiv motorových olejů. Zatím známé náhrady aditiv 
s kritickými prvky nedosahují účinnosti tradičních aditiv. 
Naděje se vkládají do výzkumu vzájemné kombinace růz-
ných aditiv a jejich synergického působení. V poslední 
době tak bylo nalezeno, �e kombinace fenolických a ami-
nových antioxidantů je mnohem účinněj�í ne� efekt jed-
notlivých slo�ek. Podobné efekty se hledají i mezi dal�ími 
aditivy. 

 
 

Důsledky pro provoz olejů 
 
Současný evropský trend automobilismu znamená: 

− zvy�ovat jednotkové výkony současných motorů, 
− prodlu�ovat servisní intervaly a s tím spojené výměn-

né intervaly motorových olejů, 
− sni�ovat emisní zatí�ení ovzdu�í, 
− současně se pomalu mění charakter provozu, průměr-

ná délka ujetá na jedno nastartování motoru se zkracu-
je. 
Je zcela evidentní, �e tyto trendy nejsou navzájem 

kompatibilní a mají zásadní vliv na kvalitu motorových 
olejů. Měnící se charakter provozu, zvy�ování výkonů 
motorů a prodlu�ování servisních intervalů olejů vy�adují 

zvý�enou kvalitu motorových olejů a tedy také zvý�enou 
koncentraci výkonových aditiv6. 

Ekologické aspekty vy�adují změnu slo�ení motoro-
vých olejů ve smyslu sni�ování kritických prvků � sulfáto-
vého popela, fosforu a síry. Sní�ení koncentrace těchto 
prvků naopak vede ke sni�ování úrovně koncentrace aditiv 
a neslučuje se tak s vět�ími nároky na motorový olej po-
psanými vý�e. Po�adavky na motorový olej jsou tak na-
vzájem neslučitelné a bude pravděpodobně nutné zvá�it 
dal�í vývoj v oblasti výměnných intervalů motorových 
olejů6. V současné době se např. nedoporučuje pou�ívání 
nových low SAPS olejů tam, kde to není výslovně naříze-
no. Pou�ití low SAPS olejů by tedy mělo být omezeno 
pouze na případy, kde je dieselový motor vybaven filtrem 
pevných částic. Pokud výrobce motoru nabízí volbu mezi 
low SAPS olejem a bě�ným olejem, je z hlediska �ivotnos-
ti motoru �ádoucí pou�ití bě�ných motorových olejů. 

 
Tato práce byla vypracována v rámci projektu Minister-
stva dopravy ČR č. 1F44G/038/150. 
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The paper highlights recent situation on the market of 

motor oils and explains the need for the new generation of 
motor oil, which is associated with new emission limits 
EURO IV. Emission limits are obligatory started from 
2007. Those emission limits are more stringent than recent 
Euro III limits in all categories of regulated emissions. 
New emission limits should contribute to lowering espe-
cially particulate matter and nitrogen oxide emissions. 
That can be accomplished by new types of exhaust after-
treatment, such as SCR catalyst, EGR valve and diesel 
particulate traps (DPF, CRC). 

Exhaust aftertreatment with new catalysts and traps 
also requires a new generation of motor oils. Some of the 
aftertreatments, especially the PM traps, are very sensitive 
to some components of motor oils. Effectivity and lifetime 
of the aftertreatments can thus be largely influence by 
amount of sulphate ash and by concentration of phospho-
rus and sulphur in the oils. For a proper function of new 
aftertreatment catalysts and traps the concentration of the 
critical elements in the oil had to be lowered. Maximum of 
the sulphate ash, phosphorus and sulfur contents was es-
tablished and introduced to each motor oil classifications 
(API, ACEA, JASO, and OEM classifications). Motor oil 
meeting the new reduced limits are often referred to as 
Low SAPS oils. Consequences of reduced content of the 
critical elements for the oil performance and lifetime are 
discussed. 

 
 


