
NEGATIVNÍ PŮSOBENÍ PROVOZU AUTOMOBILOVÝCH PSM NA ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ

Provoz automobilových PSM je provázen produkcí škodlivin, které jsou
emitovány do okolí: škodliviny chemické (výfuk.škodliviny, kontaminace),
mechanické (hluk, vibrace) a tepelné (teplo, CO2).

Hlavními složkami výfukových plynů při spalování směsi uhlovodíkových paliv a vzduchu
jsou dusík, oxid uhličitý, vodní pára a zbytkový kyslík. Jejich obvyklá objemová
koncentrace u moderních benzinových a naftových motorů je (pro naftu v režimech plného
zatížení):

Oxid uhličitý CO2 benzin.motory  12,5 % naft.motory      7,5 %
Vodní pára H2O  13,0 %  7,5 %
Dusík N2  73,0 %  75,5 %

Složení výfukových plynů

Dusík N2  73,0 %  75,5 %
Zbytkový kyslík O2  0,5 %  9,0 %

Ostatní plynné složky (především škodliviny) se ve výfukových plynech vyskytují zpravidla
ve velmi malém množství (ve většině provozních režimů v celkové součtu  1%) - vzhledem
ke zdravotnímu riziku a vlivu na životní prostředí jsou ale výfukové emise přísně sledovány
a limitovány.

Škodliviny ve výfukových plynech vznikají jako důsledek velice komplikovaného průběhu
spalovacího procesu (nedokonalé či neúplné oxidace uhlovodíkového paliva, rozpadu
molekul uhlovodíkových paliv a jejich částečné oxidace nebo přetvoření, oxidace
atmosférického dusíku, nekvalitního nebo nevhodného paliva) a závisí dále na
konstrukčním a vývojovém zvládnutí celé řady významných úloh, podmiňujících
dlouhodobě stabilní a správnou funkci motoru (např. spotřeba mazacího oleje).
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Motorová vozidla v ČR (stav k 31.12.2006)

V CRV je v ČR k 31.12.2006 registrováno celkem 5 658.555 motorových vozidel, 
z toho v kategoriích:

• 822.703 motocyklů (L), průměrné stáří 32,9 roků

• 3 958 708 osobních automobilů (M1), průměrné stáří 13,87 roků

• 20.331 autobusů (M2, M3), průměrné stáří 14,61 roků

• 299.083 užitkových automobilů (N1), průměrné stáří 7,39 roků

• 116.302 nákladních automobilů (N2, N3), průměrné stáří 16,8 roků

• 21.911 tahačů (T), průměrné stáří 9,66 roků• 21.911 tahačů (T), průměrné stáří 9,66 roků

• 48.777 speciálních vozidel, průměrné stáří 22,46 roků

• 144.656 traktorů, průměrné stáří 27,57 roků

(Podle databáze SAP)

Spotřeba paliv v ČR v r. 2007:

• BA 2.800 tis. tun

• NM 3.750 tis. tun
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Produkce CO2 ze spotřebovaného paliva:

• 1kg BA obsahuje 0,85kg uhlíku C, 1kg NM obsahuje 0,86kg uhlíku C

• 2.800 tis. tun BA = 2,8x109 kg BA , tj. 2,38x109 kg C

• 3.750 tis. tun NM = 3,75x109 kg NM, tj. 3,225x109 kg C

Spalování uhlíku:
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• Spálením 2.800 tis. tun BA vznikne 2,38x109x3,666 = 8,725x109 kg CO2

• Spálením 3.750 tis. tun NM vznikne 3,225x109x3,666 = 11,820x109 kg CO2

• Celková roční produkce CO2 ze spotřebovaného BA a NM je 20,545x109 kg CO2

• Pokud se BA a NM využije při provozu automobilů na území ČR (rozloha ČR je 
78.865 km2), představuje produkce CO2 zatížení 260,5 tun CO2 na km2.
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Výfukové škodliviny (plynné emise, tuhé částice - mechanizmy tvoření):
Oxid uhelnatý CO
Nespálené uhlovodíky HC
Oxidy dusíku NOx

Částice PM (pevná i kapalná fáze)

Částice PM: saze, karbon, popel, mikrokapky 
nespálených uhlovodíků. Rozměr škodlivých 
částic pohybuje v rozsahu 0,3  1 m.

Zdravotní rizika z výfukových
škodlivin:

• CO – silný krevní jed, 750ppm je
smrtelná koncentrace

• HC – agresivní působení na živou• HC – agresivní působení na živou
tkáň, dráždivé účinky, PAH

• NOx – nebezpečné chronickým
působením, oslabuje nervový
systém, je příčinou smogu

• PM - mechanicky poškozují živou
tkáň, usnadňují desorbci dalších
škodlivin (PAH) z povrchu PM do
živého organizmu
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Rizika zvyšující se produkce CO2: Dochází k narušování biologické rovnováhy v přírodě
postupným nárůstem koncentrací CO2 v ovzduší, který vyvolává tzv. skleníkový efekt
(průměrná koncentrace CO2 v ovzduší je cca 370 ppm, trvalý roční přírůstek 1,5 ppm).
Snižování spotřeby uhlovodíkových paliv, zvyšování účinnosti PSM, nové pohony.

Plynné škodliviny ve výfukových plynech lze výrazně snížit dodatečnými procesy ve
výfukovém systému motoru pomocí katalyzátorů. Pro vozidlové zážehové motory,
provozované v režimech  = 1, se používají tzv. třísložkové katalyzátory (CO, CnHm, NOx). Pro
zážehové motory provozované s  >> 1 (zpravidla přeplňované plynové zážehové motory) a
pro některé typy vozidlových vznětových motorů se používají oxidační (dvousložkové - CO,

CnHm) katalyzátory - u těchto motorů zajišťuje seřízení  >> 1 nízkou produkci zbývající
složky, tj. NOx. Od limitů EURO 4 se u automobilů se vznětovými motory snížují emise NOx

pomocí selektivního katalyzátoru (SCR) ve výfukovém systému motoru, emise částic PM se
u těchto automobilů snižují pomocí zachycovačů částic (DPF).u těchto automobilů snižují pomocí zachycovačů částic (DPF).

katalyzátor je součástí výfukového 
systému motoru a vozidla

nosič (substrát) katalyzátoru je 
buď keramický nebo kovový

2 NO + 2 CO  N2 + 2 CO2 2(n +m/4) NO + CnHm  (n + m/4)N2 + (m/2) H2O + n 
CO2
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Pro minimalizaci obsahu škodlivin ve výfukových plynech v automobilových VM 
je technika dodatečných (mimo válec motoru) úprav výfukových plynů založena 
na oxidačním (CO, HC) a SCR (NOx) katalyzátoru  a na zachycovači částic (DPF).

OHNNHNONO 2232 322 SCR katalyzátor:
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