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Ve srovnání s jinými čínskými metropolemi, jako jsou např. 

Peking či Šanghaj, je v Šen-Čenu relativně čisté ovzduší.  

K tomuto přispívají tamější společnosti, které produkují 

nízké množství emisí, rozsáhlé zelené plochy a zeměpisná 

poloha města u pobřeží.

Navzdory tomu se v plánu “Zlepšení kvality životního 

prostředí v Šen-Čenu (2017-2020)” uvádí: Do roku 2020 

musí být koncentrace jemných částic v Šen-Čenu snížena 

o 2 µg/m3 tak, aby podíl dní s dobrým ovzduším dosahoval 

98 %.

Kromě toho je nutné omezit průměrnou velikost koncentrace 

jemných částic na 25 µg/m3, aby bylo možné dosáhnout 

cílové hodnoty, kterou stanovují směrnice 2. stupně pro 

kvalitu ovzduší Světové zdravotnické organizace.

Z tohoto důvodu rozhodli představitelé města o zavedení  

23 klíčových opatření pro osm hlavních oblastí. Jedním  

z nich je instalace tzv. DPF filtrů (Diesel Particulate Filters)  

pro dieselové motory.

Využití mobilního systému pro měření emisí testo 
NanoMet3 v projektu čínského Ministerstva životního 
prostředí vybavení dieselových motorů DPF filtry  
v Šen-Čenu.

Testo Reference
Projekt DPF v Šen-Čenu



Testo Reference Projekt čínského Ministerstva životního prostředí vybavení dieselových motorů DPF filtry v Šen-Čenu

Díky svému přístavu je Šen-Čen vysoce rozvinutým 

obchodním centrem. Z tohoto důvodu se, mimo jiné,  

v oblasti spedice, logistiky a přidružených sektorů pohybuje 

poměrně velké množství vozidel s dieselovým motorem. 

Tyto jsou hlavním zdrojem částic. Analýza původu jemných 

částic v ovzduší, zveřejněná příslušnými orgány v dubnu 

2015, došla k následujícím závěrům: Výfukové plyny  

z motorových vozidel tvoří přibližně 41 % z celkového 

znečištění ovzduší v Šen-Čenu. Navíc až 60 % dieselových 

motorů využívaných na městských staveništích jsou 

zastaralé a dieselové motory, které splňují národní emisní 

standard Guo II tvoří pouhých 30 %.

Projekt čínského Ministerstva životního prostředí vybavení 

dieselových motorů DPF filtry v Šen-Čenu

Úplný název projektu je “Projekt demonstrace vybavení 

dieselovými filtry jemných částic v Šen-Čenu”. Pod vedením 

Centra pro kontrolu emisí vozidel, pod záštitou čínského 

Ministerstva životního prostředí, byla pro projekt vybrána 

vozidla s dieselovým motorem z různých městských oblastí,  

ze kterých se staly první prototypy vozidel vybavené  

DPF filtry. To zahrnovalo např. vozidla pro zemní práce, 

poštovní vozidla, vozidla z hygienického a spedičního 

sektoru či mobilní dieselové motory využívané v přístavu  

či na staveništích. 

Celkový postup procesu byl následující: po instalaci  

DPF filtru byl u vozidla proveden počáteční test jemných 

částic, aby se ověřilo, že míra odstranění jemných částic  

je >95 %. Kromě toho se v průběhu projektu některé  

z vozidel podrobily zkoušce na testovacím zařízení v servisu 

výrobce DPF filtrů, aby bylo možné sledovat konformitu 

výrobků. Po využívání vozidla po dobu tří měsíců nebo 

po najetí 5 000 km byla provedena zkouška stálosti, pro 

opětovné ověření míry odstranění jemných částic >95 %.

Hlavním cílem projektu bylo vytvořit celkový koncept 

technických norem a nařízení z oblasti životního prostředí 

týkající se jemných částic obsažených v emisích pro 

nesilniční dieselová vozidla a mobilní dieselové motory, 

který by sloužil jako technický základ pro modernizaci 

dieselových motorů v mnohem větším měřítku.

Nanočástice obklopují osoby zejména v přeplněných městských 
oblastech se zvýšenou dopravou.

Využití testo NanoMet3 pro silniční zkoušku (RDE).

V polovině července 2017 proběhla v čínském městě 

Kaili (provincie Kuej-čou) 10. mezinárodní konference  

na téma “Pokročilá regulace emisí u dieselových motorů 

a technologie pro vyhodnocovací zkoušky”. Centrum  

pro kontrolu emisí vozidel čínského Ministerstva 

životního prostředí zde představilo projekt vybavení 

dieselových motorů DPF filtry v Šen-Čenu, kde bylo 

zvláštní poděkování věnováno právě mobilnímu systému 

pro měření emisí testo NanoMet3.
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Pro více informací týkající se mobilního systému pro měření 

emisí Testo NanoMet3 se obraťte na naše internetové 

stránky www.testo.cz nebo emailovou adresu info@testo.cz.

Výzva

Aby bylo možné co nejpřesněji určit rychlost odstraňování 

jemných částic PDF filtrem po jeho instalaci, bylo nutné 

využít vhodný měřicí přístroj, který byl schopný měřit 

koncentraci jemných částic v emisích. Po zkoušce na 

testovacím zařízení byla provedena silniční zkouška (RDE) 

za podmínek vyskytujících se v běžném silničním provozu. 

Při této zkoušce jsou na měřicí přístroj kladeny velmi vysoké 

nároky. 

 

Řešení

Za účelem změření koncentrace jemných částic v emisích 

po instalaci DPF filtru a pro vyhodnocení konformity 

produktu byl použit mobilní systém pro měření emisí testo 

NanoMet3. V té době byl již přístroj po 2 roky doporučován 

Společným výzkumným střediskem Evropské unie jako 

“zlatý standard” pro PEMS-PN systémy (Portable Emissions 

Measurement Systems). Testo NanoMet3 měří koncentraci 

a střední velikost částic o průměru 10 až 700 nm. Provedení 

přístroje je robustní a tedy vhodné i pro palubní aplikace. 

Přístroj je napájen z 12 V baterie a disponuje nízkou 

spotřebou. Testo NanoMet3 je ideální přístroj pro měření 

koncentrace jemných čásic vyskytujících se ve výfukových 

plynech motorových vozidel (1 000 až 300 000 000  

částic/cm3). Díky velmi krátké odezvě lze rovněž měřit 

přechodové podmínky. 

Výsledky a výhody

Projektový tým spoléhal na přenosný systém pro měření 

emisí testo NanoMet3 od společnosti Testo SE za účelem 

měření rychlosti odstraňování jemných částic po instalaci 

DPF filtrů u 211 dieselových vozidel a 51 nesilničních 

motorů. Dle odborníků z projektového týmu, vlastnosti 

testo NanoMet3 jako jsou např. silniční zkouška (RDE) 

provedená jedním tlačítkem, rychlá odezva a možnost měřit 

i přechodové podmínky, značně usnadnily měření emisí  

za podmínek běžného silničního provozu.

Znečištění ovzduší pocházející z výfukových plynů motorových vozidel může být značně redukováno využitím DPF filtrů.  
Mobilní systém pro měření emisí testo NanoMet3 napomáhá zajistit jejich účinnost.
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