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ABSTRACT 
INFLUENCE OF THE SPEED OF THE  CAR ON THE PRODUCTION OF 
POLLUTANTS 

nia ovzdušia. 

 
  The emission of the pollutants from the road traffic depends in the decisive 

extent on the speed of the driving cars. This speed-dependence of the emission is 
not taken into consideration at the contemporary Slovak methodology of air 
pollution calculation from the road traffic. A mean emission factor is considerred 
for the urban and rural conditions. It corresponds to the mean speed of about 20 
km.h-1 at the city and 60 km.h-1 out of  the city. This shortage should be removed. 
The emission factors in the innovated methodology will be considerred as speed-
dependent. The speed of the car depends on the parameters of the roads, on the 
intensity of the traffic (morning and evening peak hours). The methodology for the 
traffic flow speed calculation is proposed at this contribution. The speed-
dependence of the emission factors is based on the methodology COPERT, that is 
used at the countries of European community. On the basis of the vehicle fleet 
composition the mean speed-dependent emission factors are calculated.   
 
Úvod  
 

  Úroveň znečistenia ovzdušia z automobilovej dopravy v mestách v rozhodujúcej 
miere závisí od rýchlosti pohybujúcich sa áut.  Mesto s prehustenou automobilovou 
dopravou, v ktorom sa autá pohybujú malou rýchlosťou sa vyznačuje vysokou úrovňou 
znečistenia ovzdušia. Naopak, v meste s dobrým stavom cestnej siete, v ktorom ulice sú 
prejazdné vysokou rýchlosťou, križovatky riadené tak, aby nedochádzalo k dopravným 
zápcham je znečistenie ovzdušia z automobilovej dopravy výrazne nižšie. V súčasnej 
metodike výpočtu znečistenia ovzdušia z automobilovej dopravy sa neuvažuje s emisiou 
áut závislou od rýchlosti auta. Pre mestskú a mimomestskú dopravu sa uvažuje jeden 
konštantný emisný faktor, ktorý v mestských podmienkach odpovedá približne priemernej 
rýchlosti áut 20 km.h-1, mimo mesta 60 km.h-1. Keby sme dokázali pre každú cestu podľa 
jej parametrov, hustoty, popr. intenzity dopravného prúdu vypočítať rýchlosť pohybujúcich 
sa áut, by sme sa výpočtom značne priblížili k reálnym hodnotám znečiste

Hlavným cieľom daného príspevku  je stanovenie závislosti emisných faktorov  od 
rýchlosti pohybujúcich sa áut. Pre každý homologizovaný typ auta táto závislosť stanovená 
automaticky pracovnou skupinou CORINAIR. Táto skupina je aktívna už dlhé roky. Vy-
pracovala metodiku pre výpočet emisných faktorov MEET (Methodologies for estimating 
air pollutant emissions from transport), ktorá sa v súčasnej dobe využíva v krajinách Eu-
rópskej Únie. Podľa tejto metodiky vstupným údajom matematického modelu znečistenia 
ovzdušia z automobilovej dopravy je štruktúra vozového parku, ktorý udáva percentuálne 
zastúpenie každého homologizovaného druhu auta na celkovom počte áut v danej krajine. 
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Cieľom daného príspevku je tento výpočet zjednodušiť stanovením závislosti „priemer-
ných emisných faktorov“ od rýchlosti auta. 
 
 
Rýchlosť dopravného prúdu 
 
        Aplikácia emisných faktorov, závislosť od rýchlosti auta v modelovaní znečistenia 
ovzdušia z automobilovej dopravy predpokladá, že dokážeme priradiť každej komunikácii 
priemernú rýchlosť dopravného prúdu.  Rýchlosť s akou sa budú auta na danej komuniká-
cii pohybovať závisí od typu komunikácie. Každý typ komunikácie je charakterizovaný 
jeho kapacitu (návrhovou, popr. prípustnou intenzitou dopravného prúdu na medzikrižo-
vatkovom úseku). Kapacitu môžeme definovať aj ako maximálnu intenzitu dopravného 
prúdu na danej komunikácii.  Pri výpočte  kapacity komunikácie sú zohľadnené  paramet-
re, ktoré     ovplyvňujú priepustnosť komunikácie. 
        Rýchlosť dopravného prúdu V[km.h-1] na danej komunikácii je nepriamoúmerná hus-
tote dopravného prúdu H[voz..km-1]. Hustota dopravného prúdu, pri ktorej sa áut zastaví 
nazývame maximálnou hustotou Hmax. Intenzita  dopravného prúdu M[voz.h-1] závisí od 
jeho rýchlosti a hustoty. Túto závislosť môžeme vyjadriť vzťahom 
 

M = V ⋅ H ,                                                              (1) 
 

 ktorý nazýva i rovnicou kontinuity. Kapacita komunikácie je definovaná ako maximálna 
hodnota intenzity Mmax.. Táto hodnota odpovedá optimálnej hustote dopravného prúdu Hopt 
a optimálnej rýchlosti Vopt.  
Možno ukázať, že platí 
 

                                    Mmax  –  M ∼  (Vopt – V) ,                                             (2) 2

 
čo možno napísať i v tváre 
 

                                               M ∼ V(Vmax – V) .                                                          (3) 
 

Pre optimálnu rýchlosť dopravného prúdu platí, že 
 

Vopt = 0,5 ⋅ Vmax.                                                      (4) 
 
Maximálna rýchlosť Vmax. sa dosiahne, ak sa na úseku bude pohybovať iba jedno auto.  
       Pri rýchlosti dopravného prúdu V ≠ Vopt bude intenzita dopravného prúdu M < Mmax. 
Daný problém sa dá aj obrátiť. Maximálnej intenzite Mmax a aktuálnej intenzite dopravného 
prúdu M odpovedá určitá rýchlosť dopravného prúdu. Táto rýchlosť bude závislá od pome-
ru M a Mmax, ktorý nazývame stupňom saturácie dopravného prúdu y, t.j. 
 

                                              
maxM

My = .                                                                        (5) 

 
       Existuje niekoľko modelov, podľa ktorých sa dá rýchlosť dopravného prúdu na zákla-
de jeho saturácie vypočítať. Jeden z najznámejších je model DAPTRA. Podľa toho modelu 
bude 
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βα+

=
y1

V
V max ,                                                                 (6) 

 
kde α, β sú regresné koeficienty, závislé od typu komunikácie – tab.1 
 
Tab. 1: Hodnoty koeficientov α, β  
 

Typ komunikácie jazdné 
pruhy zástavba kapacita 

[auta.h-1] 
Vmax 

[km.h-1] α β 

mestská rýchlostná 4 nie 6800 80 2.65 5 
mestská rýchlostná 4 áno 5200 60 1.65 2 
mestská zberná 2 nie 3400 60 2.65 5 
mestská obslužná 2 áno 2400 50 1.65 2 

 
Závislosť  emisných  faktorov od rýchlosti auta 

 
       V krajinách EU  bola empiricky stanovená závislosť emisných faktorov pre CO, NOx, 
VOC  TZL od rýchlosti auta  pre každý homologizovaný typ auta. Na obr. 1, 2, 3 a 4 je táto 
závislosť vyjadrená graficky pre osobné autá. Pre nákladné autá je závislosť emisných fak-
torov od rýchlosti auta uvedená na obr. 5, 6, 7 a 8. Pri výpočte znečistenia ovzdušia 
z automobilovej dopravy je potrebné počítať príspevok k znečisteniu ovzdušia od každého 
typu auta. Štruktúra vozového parku je vstupným údajom matematického modelu. Tento 
postup možno zjednodušiť tak, že pomocou váženého aritmetického priemeru možno vy-
počítať závislosť od rýchlosti auta priemerného emisného faktoru pre celý vozový park, t.j. 
pre priemere auto. Na obr. 1 až 8 sú priemerné emisné faktory pre r. 1998 vyznačené sil-
nou čiarou. Na obr. 9 a 10 je uvedená závislosť priemerných emisných faktorov pre CO, 
NOx, VOC a TZL pre osobné a nákladné auta.  
 
Praktická aplikácia uvedených výsledkov 
 
        Vyššie uvedený model závislosti emisných faktorov od rýchlosti auta bol aplikovaný 
v praxi na výpočet znečistenia ovzdušia z automobilovej dopravy v Bratislave. Priemerná 
denná rýchlosť áut na celej sieti ciest v Bratislave (354 úsekov), na medzikrižovatkových 
úsekoch je 58,0 km.h-1, v špičkovej hodine 51,7 km.h-1. V tab. 2 je uvedená emisia znečis-
ťujúcich látok, ktoré vyprodukuje automobilová doprava zo 24 hodín na celej komunikač-
nej sieti v Bratislave s konštatnými emisnými faktormi a s emisnými faktormi, závislými 
od rýchlosti auta.  
 
Tab. 2: Emisia znečisťujúcich látok autodopravou v Bratislave 
 

Emisia [kg/24 h]  
premenlivá rýchlosť auta 

Znečisťujúca 
látka konšt. rýchlosť auta denný priemer špičková doprava 
CO 55282,1 24894,6 32202,9 
NOx 8381,1 7721,0 7467,0 
VOC 8749,0 3816,3 4628,8 
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       Rýchlosť áut na komunikáciách v strede mesta je spravidla nižšia ako na jeho okrajo-
vých cestách. Ako príklad vnútromestskej komunikácie bola vybraná frekventovaná 4 prú-
dová Bajkalská cesta (úsek 214-244). Ako okrajová cesta bola vybraná tiež 4 prúdová Sa-
ratovská cesta (úsek 452-453). V tab. 3 sú na oboch cestách uvedené počty áut, emisné 
faktory a emisie komunikácie a koncentrácie znečisťujúcich látok  na oboch uliciach.  
       Podľa obr. 9 a 10  emisné faktory CO, NOx a VOC  v súčasnej metodike pre mestský 
režim pre osobné autá odpovedajú  približne rýchlosti auta 20 km.h-1, pre nákladné autá pre 
CO rýchlosti menšej ako 5 km.h-1, pre NOx a VOC približne rýchlosti  10 km.h-1. I na frek-
ventovanej Bajkalskej ulici je rýchlosť áut v špičkovej hodine podľa vzťahu (5) značne 
vyššia ako rýchlosť áut odpovedajúca konštantným emisným faktorom. Z toho dôvodu 
bude koncentrácia CO, NOx  i  VOC  prakticky na všetkých uliciach v meste nižšia, ak bu-
deme brať do úvahy závislosť emisných faktorov od rýchlosti auta, v porovnaní 
s emisnými faktormi, nezávisiacich od rýchlosti auta. 
 
 
Tab. 3: Emisné faktory E[mg.m-1], emisia komunikácie Q[mg.m-2.s-1] a koncentrácie 

[µg.m-3]. (Index R  znamená závislosť od rýchlosti áut, index K – nezávislosť od 
rýchlosti auta).  Denný priemer 

 
Bajkalská ulica Saratovská ulica  

osobné nákladné suma osobné nákladné suma 
Počet áut za 24 h 43536 6528 50064 7728 1584 9312 

V[km.h-1] 45,0 60,0 
                      CO 9,696 2,640 – 7,763 2,007 – 
ER                  NOx 1,900 3,522 – 2,169 2,954 – 
                      VOC 1,433 0,916 – 1,211 0,699 – 
                      CO 17,0 13,0 – 17,0 13,0 – 
EK                  NOx 1,5 9,0 – 1,5 9,0 – 
                      VOC 2,5 3,3 – 2,5 3,3 – 
                      CO       0,4071 0,0166 0,4237 0,0579 0,0031 0,0609 
QR                    NOx 0,0798 0,0222 0,1020 0,0162 0,0045 0,0207 
                      VOC 0,0602 0,0058 0,0660 0,0090 0,0011 0,0101 
                      CO       0,7138 0,0816 0,7954 0,1270 0,0198 0,1468 
QK                    NOx 0,0630 0,0565 0,1195 0,0112 0,0137 0,0249 
                      VOC 0,1050 0,0207 0,1257 0,0187 0,0050 0,0237 
                      CO       – – 176,5 – – 24,8 
CR                    NOx – – 42,5 – – 8,4 
                      VOC – – 27,5 – – 4,1 
                      CO       – – 331,5 – – 59,6 
CK                     NOx – – 49,9 – – 10,1 
                      VOC – – 52,4 – – 9,6 
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Tab. 4: Emisné faktory E[mg.m-1], emisia komunikácie Q[mg.m-2.s-1] a koncentrácie 

[µg.m-3]. (Index R  znamená závislosť od rýchlosti áut, index K – nezávislosť od 
rýchlosti auta).  Špičková hodina. 

 
Bajkalská ulica Saratovská ulica  

osobné nákladné suma osobné nákladné suma 
Počet áut za 1 h 4353 653 5006 773 158 931 

V[km.h-1] 25,0 55,0 
                      CO 15,839 4,446 – 8,374 2,163 – 
ER                  NOx 1,565 5,038 – 2,077 3,122 – 
                      VOC 2,008 1,521 – 1,263 0,759 – 
                      CO 17,0 13,0 – 17,0 13,0 – 
EK                  NOx 1,5 9,0 – 1,5 9,0 – 
                      VOC 2,5 3,3 – 2,5 3,3 – 
                      CO       1,5964 0,0671 1,6635 0,1496 0,0079 0,1575 
QR                    NOx 0,1577 0,0760 0,2337 0,0371 0,0114 0,0485 
                      VOC 0,204 0,0230 0,2254 0,0226 0,0028 0,0254 
                      CO       1,7134 0,1962 1,9096 0,3038 0,0475 0,3533 
QK                    NOx 0,1512 0,1358 0,2870 0,0268 0,0329 0,0597 
                      VOC 0,2520 0,0498 0,3018 0,0447 0,0121 0,0568 
                      CO       – – 693,0 – – 64,0 
CR                    NOx – – 97,4 – – 19,7 
                      VOC – – 93,9 – – 10,3 
                      CO       – – 795,7 – – 142,8 
CK                     NOx – – 119,6 – – 24,3 
                      VOC – – 125,7 – – 23,1 

 
Záver 
 
       Výsledky získané v danej práci vychádzajú z modelu DAPTRA – vzťah (5). 
V súčasnej dobe analogický vzťah pre Slovenské podmienky dopravy neexistuje. Je prav-
depodobné že v dopravných podmienkach na Slovensku, by vzťah analogický, vzťah (5) 
mohol byť značné odlišný hlavne čo sa týka kapacity komunikácie.    
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                Obr. 1: Závislosť emisného faktoru CO pre homologizované typy osobných aut v krajinách EÚ  
                             na rýchlosti auta. Silná čiara je vážený aritmetický priemer pre Slovensko.  

 
                Obr. 2: Závislosť emisného faktoru NOx pre homologizované typy osobných aut v krajinách EÚ  
                             na rýchlosti auta. Silná čiara je vážený aritmetický priemer pre Slovensko.  
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               Obr. 3: Závislosť emisného faktoru VOC  pre homologizované typy osobných aut v krajinách EÚ 
                            na rýchlosti auta. Silná čiara je vážený aritmetický priemer pre Slovensko.  
 

 
              Obr. 4: Závislosť emisného faktoru TZL pre homologizované typy osobných aut v krajinách EÚ 
                            na rýchlosti auta. Silná čiara je vážený aritmetický priemer pre Slovensko.  
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               Obr. 5: Závislosť emisného faktoru CO pre homologizované typy nákladných aut v krajinách EÚ 
                            na rýchlosti auta. Silná čiara je vážený aritmetický priemer pre Slovensko.  
 

 
               Obr. 6: Závislosť emisného faktoru NOx pre homologizované typy nákladných aut v krajinách EÚ 

na rýchlosti auta. Silná čiara je vážený aritmetický priemer pre Slovensko.  

 128



 
                Obr. 7: Závislosť emisného faktoru VOC pre homologizované typy nákladných aut v krajinách EÚ 

na rýchlosti auta. Silná čiara je vážený aritmetický priemer pre Slovensko.  
 

 
             Obr. 8: Závislosť emisného faktoru TZL pre homologizované typy nákladných aut v krajinách EÚ 
                         na rýchlosti auta. Silná čiara je vážený aritmetický priemer pre Slovensko.  
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                     Obr. 9: Závislosť emisného faktoru CO, NOx,VOC, TZL pre homologizované typy osobných aut 
                               v krajinách EÚ na rýchlosti auta. Silná čiara je vážený aritmetický priemer pre Slovensko. 

   
        Obr. 10: Závislosť emisného faktoru CO, NOx,VOC, TZL pre homologizované typy nákladných aut 

v krajinách EÚ na rýchlosti auta. Silná čiara je vážený aritmetický priemer pre Slovensko. 
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