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Historický vývoj
Znečisťovanie ovzdušia a automobily boli
po prvýkrát dávané do súvisu začiatkom
50. rokov.
Pri výskume v Kalifornii bolo dokázané, že
smogová obloha nad Los Angeles bola
dôsledkom prehustenej a veľmi pomaly sa
posúvajúcej masy automobilov.
V tom čase obsahovali výfukové plyny
automobilov približne nasledovné hodnoty
emisii:
8,1 g/km CHx;
2,2 g/km NOx;
54,1 g/km CO.
Počiatky regulácie emisií siahajú do 60.
rokov 20. storočia:

Emisie dopravných prostriedkov sú sprievodné produkty bežnej
prevádzky dopravných prostriedkov.

Väčšinou majú nepriaznivý
účinok na životné prostredie
a človeka. Medzi hlavné
zdroje emisií patria dopravné
prostriedky poháňané
spaľovacími motormi a medzi
nimi tie, ktoré spaľujú
uhľovodíkové palivá. Emisie
možno rozdeliť na:
 plynné
 výfukové plyny
 pary paliva
 pevné



Hodnotenie emisií









Biologické pôsobenie emisií sa hodnotí z pohľadu:
toxicity
genetiky
ekológie
Z hľadiska rozsahu pôsobenia je možné rozlišovať:
globálne emisie
lokálne emisie



Z ekologického hľadiska predstavujú veľké nebezpečenstvo nespálené resp.
odparené uhľovodíky a oxidy dusíka. Tieto zložky sa spolu s geomorfologickými a
klimatickými faktormi a za pôsobenia slnečného žiarenia zúčastňujú na tvorbe
fotochemického smogu a porušujú ozónovú vrstvu.



Z globálneho hľadiska sú podstatné emisie oxidu uhličitého, ktorý spôsobuje
skleníkový efekt a vplýva na globálne otepľovanie

 Výfukové emisie motorových vozidiel
 Zložky emisií obsahujuce výfukové plyny,
závisia od druhu použitého paliva. V
prípade najčastejšie používaných
pohonov, zážihových benzínových
motorov a vznetových naftových motorov
sú prirodzeným produktom dokonalého
spaľovania uhľovodíkového paliva:
 C02 — oxid uhličitý.
 H2O — voda.
 Okrem nich vznikajú škodlivé zlúčeniny:
 NOx — oxidy dusíka
 NH3 — amoniak
 CO - oxid uhoľnatý
 CHx — nespálené uhľovodíky
 S02 — oxid siričitý
 O3 — ozón
 pevné častice - rozpustné, alebo
nerozpustné (sadze) - najmä pri motoroch
spaľujúcich ťažko odpariteľné palivá.
 aldehydy — čiastočne naoxidované
uhľovodíky.

Emisie hluku motorových vozidiel
Medzi zdroje hluku patrí:
spaľovací motor,
•odvaľovanie kolies po vozovke,
•prúdenie vzduchu okolo vozidla,
•prúdenie vzduchu cez chladiaci a
ventilačný systém vozidla.
Hluk spaľovacieho motora je z veľkej
časti tvorený hlukom spaľovania. Tento
hluk závisí od úrovne tlakov vo valci a
pri vznetových motoroch aj od
množstvom paliva dodávaného vo
fáze prieťahu vznietenia.

Znižovanie emisií motorových
vozidiel






Z dôvodov masového používania
motorových vozidiel, ktoré sa
koncentruje v blízkosti sídel
obyvateľstva je najprísnejší tlak
na znižovanie emisií práve pre
túto skupinu dopravných
prostriedkov. Je to jediná cesta,
pretože pri súčasnej úrovni
poznania nie je možné spaľovací
motor masovo nahradiť iným
alternatívnym pohonom,
vhodným pre automobilovú
dopravu, ktorý by zachoval jeho
výhody a nemal by jeho
nevýhody.
Znižovanie emisií je možné
dosiahnuť v oblastiach:
technickej:
 konštrukciou
 prídavnými zariadeniami
 úpravou palív
prevádzkovej

 Výrobcovia automobilov sa pred rokmi
dobrovoľne zaviazali vyrábať autá, ktoré
budú vypúšťať menej oxidu uhličitého, zdá
sa, že to nestačí.
 Dnešné autá vypúšťajú o 13 percent menej
CO2 ako tomu bolo pred desiatimi rokmi. V
roku 1998 sa navyše výrobcovia
automobilov sami dobrovoľne zaviazali, že
od roku 2008 budú nové automobily do
ovzdušia vypúšťať len 140 gramov CO2/km.
Výsledky však zatiaľ nie sú veľmi
presvedčivé.

 Autá sa totiž za posledné desaťročie stali o 15
percent ťažšími a o 28 percent výkonnejšími.
 Množstvo áut na cestách EÚ sa navyše v
rokoch 1990 až 2004 zvýšilo o takmer 40
percent.
 Emisie CO2 z dopravy sa pritom výraznou
mierou podieľajú na celkovom množstve oxidu
uhličitého v ovzduší. Dnes sú osobné autá a
"dodávky" zodpovedné za 19 percent CO2 v
atmosfére. Pritom práve oxid uhličitý patrí
medzi najdôležitejšie skleníkové plyny, ktoré
spôsobujú globálne otepľovanie.

 Znižovanie emisií automobilov je
súčasťou snáh EÚ zastaviť negatívne
klimatické zmeny. Európska komisia
stanovila hranicu pre nové automobily na
úrovni 130 gramov CO2 na kilometer,
ktorú budú musieť spĺňať od roku 2012.

Doprava v Bratislave

 Zlepšiť dopravnú situáciu môže aj zmena
predstavy motoristov, že autom sa dá dostať
všade .
V posledných piatich rokoch stúpol počet vozidiel
registrovaných v Bratislave z 206-tisíc na takmer
240-tisíc. To znamená, že na dvoch ľudí pripadá
jedno vozidlo. Zaparkovať v centre je čoraz
ťažšie. Zápchy v špičke sú už bežné, najmenšia
nehoda či nepredvídané počasie môžu spôsobiť
kolaps.

 Napr. petržalský miestny úrad sa obáva,
že plánovaná výstavba vyše sedemtisíc
bytov pre takmer deväťtisíc obyvateľov.
na juhu Petržalky spôsobí chaos a kolaps
v doprave.
 Výstavba výrazne zvýši intenzitu
dopravy na Dolnozemskej, Panónskej a
Rusovskej ceste. Obojsmerne by po
týchto komunikáciách malo denne prejsť
spolu o 46 800 vozidiel viac ako v
súčasnosti.

 MŽP výstavbu v celej lokalite odporúča
za podmienok, že staviteľ dodrží normy
vyrieši dopravné napojenie. Staviteľ
odporúčania môže a nemusí akceptovať,
výstavbu bude povoľovať petržalský
stavebný úrad.

 Naše hlavné mesto je síce jedno
z najmenších v Európe, mestská
doprava by však mala motivovať ľudí,
aby odkladali autá a neznečisťovali
vzduch „Mesto musí najskôr pripraviť
maximálne možnosti integrovanej
dopravy, potom môže začať
obmedzovať ľuďí, aby odložili autá“.
 Vyspelé mestá totiž spoplatňujú
parkovanie pre svojich občanov mimo
okrsku, kde bývajú a podobne ...

 V roku 2016 by malo byť metro
realitou.
 V tom čase by sa mali cestujúci
v Bratislave už dávno voziť petržalskou
električkou, ktorá bude končiť v centre
na Šafárikovom námestí.

