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ANOTACE BAKALÁŘSKÉ PRÁCE 

Student: LYDUCHOVÁ D., Emise leteckých turbínových motorů a možnosti jejich snižování 

s ohledem na životní prostředí, FS VŠB, 2012, 33 stran 

Vedoucí bakalářské práce: Ing. Rostislav Horecký, Ph.D. 

 

Tato bakalářská práce se zabývá vlivem emisí leteckých pohonných jednotek na životní 

prostředí. V práci jsou popsány druhy emisí a jejich škodlivý vliv na člověka. Práce dále 

popisuje způsob měření a limity emisí. Dále se práce zabývá legislativou letecké dopravy, 

která se zabývá problematikou emisí letecké dopravy. Práce popisuje způsoby snižování emisí 

současných leteckých motorů a zároveň se zabývá otázkou budoucího vývoje leteckých 

pohonných jednotek. 

 

ANNOTATION OF BACHELOR THESIS 

Student: LYDUCHOVÁ D., Emissions of aircraft turbine engines and the possibility of their 

reduction with respect to the environment, FS VŠB, 2012, 33 pages 

Thesis supervisor: Ing. Rostislav Horecký, Ph.D. 

 

This bachelor thesis deals with the influence of emissions of aircraft turbine engines on the 

environment. It describes the various types of emissions and their effect on human. The thesis 

also gives an overview of the methods for measuring emissions, and gives a summary of 

current legislated emission limits for aircraft. Lastly, the thesis describes emission reduction 

methods for the present turbine engines, as well as examining the possible technology for the 

future drive unit. 
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SO2  Oxid siřičitý 

VOC  Těkavé organické látky 
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Cíl 

 Cílem této bakalářské práce je rozebrat prvky emisí způsobené leteckou dopravou a 

míru jejich škodlivosti. Zamyslet se nad vlivem letecké dopravy na životní prostředí a určit 

možné způsoby jejího snížení jak v ohledu současném, tak i budoucím. 
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Úvod 

Historie letectví sahá již do let 1783, kdy bratři Montgolfierové použili ke svému letu 

horkovzdušný balón. Již tehdy v 18. století se zabývali otázkou nutnosti pohonu k vytvoření 

potřebné tahové síly. Inspiraci brali z pozorování létání ptáků, kdy napodobovali mávání 

křídel. Koncem 19. století došlo k vývoji pístových spalovacích motorů společně s využitím 

vrtule. Prvenství motorového letu spadá do rukou bratří Wrightů, který se uskutečnil roku 

1903 v USA. Postupně rostl výkon a spolehlivost těchto spalovacích motorů. Vznikaly různé 

prototypy pístových spalovacích motorů, jako např. motory chlazené vzduchem nebo vodou. 

Požadavky na pístové motory však stále rostly. Nová éra proudových motorů, která začala 

v období 2. světové války, omezila použití pístových motorů na lehká letadla, která 

vyžadovala menší výkon. Proudový motor byl ve vývoji až do dnes. S ohledem na životní 

prostředí, které se stalo významným tématem v 70. letech minulého století, se však vývoj 

nových prototypů motorů a paliv ještě nezastavil. Ekologii turbínového motoru se v dnešní 

době klade stejně velký důraz jako vysoké životnosti, spolehlivosti a nízkým provozním 

nákladům. 

Tato bakalářská práce, jak již z názvu práce vyplývá, se bude zabývat významem 

turbínových motorů v dnešní době s ohledem na životní prostředí. Jelikož se nás v globálním 

měřítku dotkly následky způsobené zanedbáním ekologické stránky dopravy, průmyslu a 

dalších působících aspektů, je tudíž kladen velký důraz jak na dnešní, tak i budoucí ekologii 

životního prostředí.  
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1 Životní prostředí a doprava 

Lidé se přesunovali již od pradávna. Od chůze pěšky, přes jízdu autem jsme se 

dnešním moderním a technologicky rozvinutým světem dostali až k přesunu letadlem. 

V současné době se stále více a více lidí stává mobilními. S tím přichází masivní rozvoj 

dopravy,  což  jde  ruku  v ruce  s  nepříznivými  vlivy  na životní prostředí, ať  už  se  jedná  

o využívání pohonných hmot nebo výroby elektrické energie. Vždy dochází k vypouštění 

látek, ať už jde o emise výfukových plynů nebo průmyslové emise, které životní prostředí 

ovlivňují. Výroba a užívání technických prvků, neuvážená lidská činnost vede ke změně 

globálního klimatického systému. 

 

Hlavními zdroji poškozování životního prostředí jsou: 

 Fosilní paliva – Nejvyužívanějšími druhy paliva jsou zemní plyn, ropa a uhlí. Tento 

druh paliv patří mezi neobnovitelné zdroje energie. Jejich užívání vede k negativním 

následkům na životním prostředí. V dnešní době vede snaha nahradit toto palivo 

alternativními druhy paliv. V dopravě vede snaha ke snižování olovnatých přísad do 

benzínu. V energetice je snaha vystavovat větrné a slunečné elektrárny. 

 Znečištění moří – Jev, který není v dnešní době vůbec ojedinělý, je znečištění moří 

ropou, lidskými odpady a jinými jedovatými látkami. To vede ke katastrofálním 

následkům vůči fauně i flóře v mořích. 

 Průmyslová výroba – Každá výroba produkuje odpady různých vlastností. 

K průmyslové výrobě je potřebné velké množství elektrické energie a různých druhů 

paliv. Průmyslová výroba jako svůj vedlejší produkt produkuje různé druhy odpadních 

materiálů, jako jsou např. obaly, zbytky surovin a vedlejší technologické produkty. 

 Narušování ozónové vrstvy – Slunce vyzařuje ultrafialové záření, jehož krátké vlnové 

délky jsou životu nebezpečné. Lidská produkce rozkládá ozón, čímž dochází 

k zvětšenému pronikání ultrafialového záření na zemský povrch. 

 Intenzivní zemědělství – V dnešní době se klade důraz na urychlování snad v každé 

oblasti, výjimkou není ani zemědělství. Snaha urychlit růst plodin vede k užívání 

chemikálií, což vede k neblahým následkům na lidský organizmus, úbytkům pitné 

vody a vymírání živočichů a rostlin. [1] 
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Dopravní prostředky při jakékoli fázi pohybu či brždění působí negativními vlivy na životní 

prostředí. Zatížení životního prostředí dopravou se charakterizuje především tím, že dochází: 

 Ke spotřebě surovin a energie 

 K emisím plynů, hluku a vibracím 

 K hromadění tuhých a kapalných odpadů 

 K znečišťování vod a půdy 

 K plošným nárokům 

 

1.1.  Emise a imise 

Příčinou znečišťování ovzduší jsou emise neboli uvolňování znečišťujících látek 

způsobené výrobním procesem nebo dopravou. Imise jsou následkem emisí, škodlivě působí 

na zdraví lidí a přírodu. Částice, které pak dopadnou na zemský povrch, se nazývají depozice. 

Emise jsou měřeny u zdroje znečištění, imise pak u jeho příjemce. 

Obr. 1.1 Průběh znečištění 

 

Emise je děj, kdy do životního prostředí přibývají znečišťující látky působením dopravy nebo 

třeba  průmyslovou  výrobou.  Imise  jsou  následkem  emisí,  škodlivě ovlivňují  zdraví  lidí  

a přírodu. Depozicí jsou látky, které dopadají na zemský povrch. Na obrázku 1.1 je zobrazen 

průběh znečištění životního prostředí. 

 

Emisní limit – je nejvýše přípustné množství znečišťujících látek vypuštěných do ovzduší. 
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Imisní limit – je nejvyšší přípustná hodnota úrovně znečištění ovzduší. 

 

Doprava 

Emise 

Celkem 
CO CO2 HC SO2 NOX 

Pevné 

částice 
Pb Hluk Vibrace 

Silniční – 

os. aut. 
3 1 2  3 1 2 1  13 

Silniční – 

nákl. aut. 
1   1 3 3  3 3 14 

Železniční    1 1 1  2 1 6 

Vodní    1 1 1    3 

Letecká   1  1  1 3  6 
Tab. 1.1 Relativní srovnání druhu doprav 

V tabulce 1.1 můžeme vidět porovnání druhů doprav s ohledem na jejich emise. Zjistili jsme, 

že letecká doprava sice svými emisemi životní prostředí ovlivňuje, ale v porovnání 

s automobilovou dopravou jsou letecké emise stále téměř minimální v globálním působení. 

 

1.2 Ozónová vrstva 

Ozonová vrstva je tenká část atmosféry, která absorbuje škodlivé ultrafialové záření ze 

Slunce na Zem. Současným celosvětovým problémem je úbytek ozónové vrstvy. Tento 

problém je způsobován především lidskou činností užíváním freonů, což jsou stabilní plyny 

obsahující skupinu fluorovaných a chlórovaných uhlovodíků. Tyto látky následně ničí 

molekuly  ozonu (O3).  Zvýšení  ultrafialového  záření  může  negativně ovlivnit  lidské  

zdraví  a  způsobit  tak  např.  karcinogenní  onemocnění,  ovlivnit   biosféru   na  pevninách  

a mořské mikroorganismy. 

 

1.3 Fotochemický smog 

Také  známý  jako  Losangeleský  smog.  V důsledku  zvyšování  přízemního  ozonu  

a jiných látek jako jsou např. organické těkavé látky, nespálený uhlovodík a automobilová 

doprava, spalování fosilních paliv, za působení slunečního záření, vzniká tento typ smogu, 

který nepříznivě působí na fyziologii člověka. 
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1.4 Skleníkový efekt 

Je oteplování zemské atmosféry vlivem skleníkových plynů. Sluneční záření ohřívá 

atmosféru, záření, které se odrazí od Země zpět do atmosféry, se však nedostane dále do 

prostoru a je zachyceno vrstvou skleníkových plynů. Tento skleníkový jev je zapříčiněn 

zvýšeným obsahem oxidu uhličitého, způsobený antropogenními činnostmi, které jsou 

způsobeny spalováním fosilních paliv, intenzivním průmyslem a dalšími faktory. 

 

1.5  Důsledky zhoršování životního prostředí 

Množství škodlivých látek charakterizuje určitý stav znečištění životního prostředí. 

Tyto stavy lze rozdělit do oblastí: 

 Klimatické změny –  Globálně  se  snižuje  vlhkost  atmosféry,  zvyšují  se  extrémní   

a průměrné hodnoty teplot. 

 Kontaminace potravních řetězců – Škodliviny uvolňované do prostředí v prostředí 

přetrvávají a kontaminují potravní řetězec. 

 Zhoršování zdravotního stavu obyvatelstva – Znečištění životního prostředí se odráží 

na zdravotním stavu obyvatelstva, např. snížení délky života, výskyt alergií, zhoubné 

nádory. 
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2 Letecká doprava a životní prostředí 

Letecká doprava je v dnešní době již nedílnou součástí. Umožňuje přepravu 

cestujících a  nákladu.  Letecká  doprava,  stejně  jako  ostatní  druhy  dopravy,  má  své  

klady  i zápory. Mezi kladné stránky patří ekonomický a sociální rozsah, dále také 

bezpečnost, rychlost, pravidelnost, kapacita a komfort. Negativní účinky se projevují zejména 

na životním prostředí. 

 

2.1 Ekonomický rozsah 

Letecká doprava každoročně přepraví 2 miliardy cestujících a 35 miliard tun nákladu. 

Letecká doprava umožňuje 25 milionů pracovních míst a podílí se na 8 % HDP. [1] 

 

2.2 Sociální rozsah 

Letecká doprava vytváří celosvětový přepravní systém. Umožňuje turismus a svobodu 

cestování. Díky letecké dopravě je možno provádět humanitární pomoc. [1] 

 

2.3 Negativní účinky letecké dopravy:  

Mezi negativní účinky letecké dopravy patří především znečišťování ovzduší 

škodlivinami, zatěžování prostředí hlukem a vibracemi, znečišťování vod, zábor půdy, 

prašnost, nehodovost a poškozování zdraví. 

  



15 
 

3 Vliv emisí 

Obchodní letecká doprava očekává, že zdvojnásobí během příštích 20 let, což by vedlo 

ke zvýšení množství znečišťujících látek vypouštěných do ovzduší. Emise leteckých motorů 

je možno roztřídit do 2 skupin, a to emise plynných látek a emise hluku. Následující emise 

jsou emitovány během různých fází provozu: 

 Oxidy dusíku (NOx) 

 Oxid uhelnatý (NO) 

 Oxid uhličitý (CO2) 

 Oxid siřičitý (SO2) 

 Nespálené uhlovodíky (HC) 

 Oxidy síry 

 Pevné částice (PM) 

 Těkavé organické látky (VOC) 

 Kovy 

 Hluk 

 Zápach 

 

3.1 Plynné znečišťující látky 

Plynné znečišťující látky se přirozenou cestou následkem různých přírodních dějů 

dostávají do ovzduší. Avšak v nejvyšší míře se tyto plyny dostávají do ovzduší díky 

antropogenní činnosti, následkem spalování.  

 

SO2 – Oxid siřičitý – jedná se o nejrozšířenější a zároveň nejvíc znečišťující látku v ovzduší. 

Vzniká důsledkem hoření paliv obsahujících síru. V důsledku působení oxidu síry vznikají 

kyselé deště, které ovlivňují rovnováhu půd a vod. Oxid siřičitý v kombinaci 

s kondenzovanou vodou vytváří korozní prostředí, čímž je ovlivňována životnost motoru. 

 

NOx – Oxid dusíku – tyto látky vznikají za spalování fosilních paliv. Čím vyšší je teplota 

spalování, tím vyšší je tvorba oxidu dusíku. Oxidy dusíku jsou také vytvářeny za vzniku 

výfukových paliv ve spalovacích motorech. Oxidy dusíku přispívají k tvorbě přízemního 

ozonu a fotochemického smogu. 
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CO2 – Oxid uhličitý – Vzniká  přirozenou  cestou jako produkt dýchání, avšak vzniká také 

při spalování fosilních uhlíkatých paliv. Oxid uhličitý nepříznivě přispívá ke 

globálnímu oteplování Země skleníkovým efektem. 

 

CO – oxid uhelnatý – Jeho vznik je zapříčiněn nedokonalým spalováním fosilních paliv. 

Oxid uhelnatý je silně toxická látka. Reakcí oxidu uhelnatého vzniká oxid uhličitý, který, jak 

již bylo řečeno, vede k oteplování Země. 

HC - nespálené uhlovodíky – Vzniká nedokonalým spalováním. Palivo, které se vůbec nebo 

nedokonale přemění na CO2 a H2O. Výfukové plyny běžně obsahují nespálené uhlovodíky 

(CxHy). Jedná se o anyleny, hexleny, propylen, etylen a další. 

3.2 Pevné látky- PM – Tyto látky vznikají v průběhu nedokonalého spalování paliva, 

lokálním nedostatkem vzduchu nebo v důsledku rychlého ochlazení spalin. Formují se 

z atomů uhlíku, které jsou obsaženy v palivu. Jsou tvořeny sazemi, uhlovodíky nebo sulfáty. 

Tyto látky se mohou usazovat v plicích lidského organismu a způsobit tak až karcinogenní 

onemocnění.  Pevné látky vznikají při maximálních výkonech motoru, kdy dochází 

k maximální spotřebě paliva. Obrázek 3.1 zobrazujeparametry, které ovlivňují pevné částice. 

Obr. 3.1 Parametry ovlivňující pevné částice 

 

3.3 Dopad znečišťujících látek na člověka 

Oxid siřičitý působí negativně jak na životní prostředí, tak na zdraví člověka. Oxid 

siřičitý působí negativně především na dýchací cesty. Při běžné koncentraci přibližně 0,1 

mg.m-3 oxid siřičitý způsobuje dráždění očí a horních cest dýchacích. Koncentrace okolo 

0,25 mg.m-3 způsobuje zvýšené respirační nemoci u citlivých dospělých i dětí. Při zvýšené 

koncentraci 0,5 mg.m-3 oxid siřičitý vede k vzestupu úmrtnosti u starých chronicky 

nemocných lidí. Jednou z ohrožených skupin jsou astmatici. 
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V případě kontaktu s vyšší koncentrací oxidu siřičitého může dojít u exponovaného člověka 

k projevům: 

 poškození očí; 

 poškození dýchacích orgánů (kašlání, ztížení dechu); 

 při velmi vysokých koncentracích dochází k tvorbě tekutiny v plicích (edém). 

Opakovaná expozice způsobuje nevolnost, bolesti hlavy, závratě nebo ztrátu čichu. 

 

Oxidy dusíku mohou ve vyšší koncentraci negativně působit na lidské zdraví, které se však 

v ovzduší běžně nevyskytují. Při vyšší koncentraci však mohou působit dráždění dýchacích 

cest či jinak ohrozit zdraví člověka. Oxidy dusíku se v těle váží na červené  krvinky a zhoršují 

tak přenos kyslíku v těle. 

 

Oxid uhličitý svou nízkou koncentrací v atmosféře nepředstavuje tak přímé riziko pro zdraví 

člověka. Expozice oxidu uhličitému však může způsobit závrať, bolest hlavy, zmatenost nebo 

zvonění v uších. 

 

Oxid uhelnatý může vést k potížím kardiovaskulárního systému. Dále může vést ke snížení 

pracovní výkonnosti člověka. Při vysoké koncentraci, která se však běžně v ovzduší 

nevyskytuje, je oxid uhelnatý jedovatý. 

 

Nespálení uhlovodíky mají karcinogenní účinky. 
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3.4 Hluk 

Hluk je jedním z faktorů emisí, který nepříjemně ovlivňuje člověka, zejména 

v lokálním ohledu v oblasti letišť, z důvodů pojíždění, přistávání a vzletů. Vývoj leteckých 

pohonných  jednotek  je  ve  velkém  pokroku  od  roku  1970,  hluk  klesl  o  přibližně  70 % 

a zároveň je snaha snížit dosavadní emise hluku o dalších 50 % do roku 2020. Hluk závisí na 

několika faktorech, kterými jsou například frekvence pohybu letadel, velikost, váha, zároveň 

rychlost letadla a styk podvozku s povrchem, nastavení tahu a klapek, hluk motoru a hluk 

způsobený obtékáním trupu a dále atmosférický tlak, teplota, vlhkost a vítr. Zdrojem hluku 

jsou v největší míře pohonné jednotky, proto je vývoj zaměřen právě na jejich zdokonalování, 

které přináší nejen snížení hluku, ale i snížení spotřeby paliva. Budeme-li mluvit o zvuku, 

jedná se o změnu tlaku prostředí. Kmitočet zvuku je určován počtem změn tlaku za danou 

jednotku času, jednotkou je Hertz (Hz). Frekvenční rozsah sluchu zdravého člověka je 

přibližně 20 – 20 000 Hz. Denní limit hlukových emisí jsou stanoveny na 60 dB jako denní 

limit a 50 dB jako noční limit. 

0 dB Práh vnímání zvuku 

50 dB Běžný hovor 

80 dB Auto, hlučné ulice 

110 dB Klakson auta 

140 dB Proudová letadla 
Tab. 3.1 Příklady hladiny hluku 

Měření hluku letecké dopravy: 

Hluk, způsobený leteckou dopravou je výhodné zjišťovat hladinu zvukové expozice. 

Ekvivalentní hladinu vyjadřuje energetický součet jednotlivých hlukových událostí, které se 

vyskytují ve sledované době T, se vypočítá podle vztahu: 

 

LAe – hladina zvukové expozice počas přeletu letadel 

T – doba měření 

Vlastnosti hluku mohou mít 3 různé povahy: 

 Ustálený hluk – hladina hluku se v daném místě nemění v závislosti na čase o více než 

5 dB 

 Proměnlivý hluk – hladina hluku se v daném místě mění v závislosti na čase o více 

než 5 dB. Mezi proměnlivé hluky se řadí hluk přerušovaný, který náhle mění hladinu 

akustického tlaku, anebo hladinu hluku, která je ustálená v průběhu hlučného 

intervalu. 

 Impulzní hluk – tato hladina je vytvořena zvukovými impulzy s délkou trvání 200 ms 

nebo řadou impulzů po sobě následujících v intervalech delších než 10 ms. 
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Hluk jako nepříznivý vliv na zranitelného člověka nejčastěji způsobuje poruchy spánku, 

zároveň také může způsobovat problémy se soustředěním. Nadměrný hluk či dlouhodobé 

působení hluku může způsobit poškození sluchu. Většina zdravých jedinců však není hlukem 

nepříznivě ovlivněna na zdraví. Obrázek 3.2 zobrazuje práh slyšitelnosti člověka. 

Z důvodů ochrany obyvatel žijících v okolí letišť jsou zavedeny tzv. Hluková ochranná pásma 

(HOP), které slouží jako rozhraní a určování vzájemných vztahů mezi letištěm a obyvateli 

žijící v blízkosti letiště. 

Snížení hluku je možné dosáhnout několika způsoby a to především zavedením nových 

letadel, či výměnou motorů u starých letadel, provozními postupy a optimalizací standardů 

ATM. 

Obr. 3.2 Práh slyšitelnosti 
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4 Měření a limity emisí 

Emisní způsobilost musí splňovat všechny motory, které jsou určeny pro letecký 

provoz. Při ověřování emisní způsobilosti jsou kontrolovány tyto emise: 

 Plynné emise – Nespálené uhlovodíky (HC) 

 Oxid uhelnatý (CO) 

 Oxid dusíku (NOx) 

 Kouř 

Měření emisí jsou prováděna ve zkušebnách motorů. Předpis L16/II stanovuje podmínky 

měření emisí využitím LTO cyklu (referenční emisní cyklus přistání a vzletu), u kterého musí 

být dodrženy nastavení tahu a doby. 

Předpis L16/II kontroluje emise typu: 

 Kouřivost – je udávána v jednotkách kouřového čísla (SN) 

 Plynné emise (HC, CO a NOx) – jsou udávané v jednotkách gramů.  

 

Palivo určené k měření emisí turbínových motorů je definováno těmito vlastnostmi: Hustota 

(kg/m
3
 při 15°C) je 780 – 820, teplota destilace (°C) – 10 % bod (předestiluje 10 % objemu) 

155 – 201 a konečný bod varu 235 – 285, výhřevnost paliva (MJ/kg) 42,86 – 43,5, obsah 

aromatických uhlovodíků (obj. %)15 – 23, obsah vodíku (hm. %) 13,4 – 14,3, výška 

nečadivého plamene (mm) 20 – 28, obsah naftalenu (obj. %) 1 – 3,5, obsah síry (hm. %) méně 

než 0,3 % a kinematická viskozita (mm
2
/s, - 20 °C) 2,5 – 6,5. Palivo určené k měření nesmí 

obsahovat přísady, které jsou používány k potlačení kouřivosti (jako například organo-kovové 

sloučeniny). 

 

Kouřivost 

Kouřové číslo při jakékoli ze čtyř částí LTO cyklu nesmí překročit stanovený vztah: 

 Předepsané kouřové číslo = 83,6 (Foo) 
-0,274

 nebo hodnota 50. Závislost je na nižší 

hodnotě. (Hodnota Foo = jmenovitý tah) 

Sonda, která měří kouřové emise, musí být vyrobena z korozivzdorného materiálu. Rovina 

určena pro odběr vzorků musí být co nejblíže výstupní rovině výstupní trysky, ale zároveň 

musí být maximálně ve vzdálenosti poloviny průměru trysky od výstupní roviny. 
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Pomocí sondy jsou měřeny kouřové emise. Na obrázku 4.1 je možno vidět schéma systému 

měření kouře. 

 

Obr. 4.1 Schéma systému pro analýzu kouře 

 

Plynné emise 

Požadavky předpisu L16/II se vztahují na motory vyrobené 1. ledna 1986 a později, a jejichž 

jmenovitý tah je větší než 26,7 kN. Úroveň těchto plynných emisí nesmí překročit stanovené 

hladiny podle uvedených vztahů: 

 Uhlovodíky (HC) Dp/Foo ≤ 19,6 

 Oxid uhelnatý (CO) Dp/Foo ≤ 118 

 Oxid dusíku (NOx): 

1. Pro motory schváleného typu nebo verze, které obsahují první kus sériové 

výroby, vyrobeny do 31. 12. 1995 včetně kusově vyráběné motory do 31. 12. 

1999. 

Dp/Foo ≤ 40 + 2 π00 

2. Pro motory schváleného typu nebo verze, které obsahují první kus sériové 

výroby, vyrobeny po 31. 12. 1995 a zároveň pro takové motory vyráběné 

kusově. 

Dp/Foo ≤ 32 + 1,6 π00 
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Obr. 4.2 Schéma systému měření plynných emisí 

 

Každý typ motoru je před uvedením do provozu testován na emise jednotlivých látek 

pomocí sondy a analyzátorů. Na obrázku 4.2 můžeme vidět systém tohoto měření. Testování 

probíhá v různých provozních režimech LTO cyklu, v tabulce 4.1 jsou zobrazeny průběhy 

toho cyklu a zároveň nastavení jmenovitého tahu a délka režimu. Na obrázku 4.3 je tento LTO 

cyklus zobrazen v praxi. 

Požadavky předpisu L16/II se vztahují na motory, které mají jmenovitý tah 26,7 kN 

nebo které byly vyrobeny 1. ledna 1986 nebo později 

 

Provozní režim Nastavení tahu Doba provozního režimu (min) 

Vzlet 100 % F 0,7 

Stoupání 85 % F 2,2 

Přiblížení 30 % F 4 

Pojíždění a volnoběh na zemi 7 % F 26 
Tab. 4.1 LTO cyklus 
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Obr. 4.3 LTO cyklus 
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5 Legislativa v letecké dopravě 

Letecká doprava má globální rozsah, proto je nutné zabývat se jí na mezinárodní 

úrovni. V dnešní době se již většina leteckých organizací zabývá globálními emisemi, 

příkladem jsou ICAO, IATA, EU, EASA, ECAC. 

 

5.1 ICAO 

ICAO (International Civil Aviation Organization), v překladu Mezinárodní organizace 

civilního letectví. Tato organizace byla založena v Chicagu roku 1944. Jejím cílem je zajistit 

bezpečnost a vývoj civilního letectví. Dohoda ICAO se skládá z 18 Annexů, v České 

republice jsou to takzvané letecké předpisy L1 – L18. 

Letecký předpis L16 – Ochrana životního prostředí, se váže k problematice emisí a hluku 

v letecké dopravě. Emisní norma ICAO stanovuje limity těchto druhů emisí – NOx. CO, HC a 

kouřivost. Používá LTO cyklus. 

Annex 16 – Ochrana životního prostředí 

 Svazek I – Hluk letadel 

 Svazek II – Emise letadlových motorů 

 

CAEP – Tato komise byla zřízena k vykonávání studií, zabývajících se hlukem letadel 

(technologií a standardy) a emisemi motorů (technologií a standardy, provozním měřením a 

efektivitou paliva). Cílem této komise je nalézt řešení, které by vedlo k rovnováze budoucího 

rozvoje a problémů životního prostředí. 

 

Legislativa ICAO 

 ICAO/CAEP – Rozhodnutí shromáždění 33/7 – stanovuje subjekty, které jsou 

odpovědné za dodržování pravidel plynoucích z rozhodnutí (členské státy), a dále upravuje 

aktuální otázky (pravidla pro budoucí nadzvukovou dopravu, závěry IPCC), 

 CAEP Balanced Approach – stanovuje, že hodnoty hluku mohou být na různých 

letištích různé a v závislosti na faktech z tohoto plynoucích stanovuje hodnoty pro jednotlivé 

kategorie letišť, redukci zdrojů hluku, 

 CAEP WG 1 Noise – modernizuje schéma hlukové certifikace, zavádí nový technický 

manuál, 

 CAEP WG 2 Noise/Airport and Operations – vztahuje se k dokumentu CAEP 

Balanced Approach, je vlastně formou prováděcího předpisu. 
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 CAEP WG 3 Emissions/Technical Issues – upravuje podmínky vzniku nových 

technologií. 

 CAEP WG 4 Emissions/Operational Issues – specifikuje postupy používané pro 

snižování množství emisí. 

 CAEP WG 5 Market Based Options – upravuje podmínky obchodování s emisemi 

letecké dopravy. [1] 

 

5.2 IATA 

IATA (International Air Transport Association) je Mezinárodní sdružení leteckých 

dopravců. Patří mezi nevládní organizaci leteckých dopravců, kteří provozují mezinárodní 

pravidelnou leteckou dopravu. Společnost má 6 komisí ENCOM, jednou z nich je komise  pro  

životní   prostředí.  Podporuje   nezávislá  měření  emisí   pro  minimalizaci  redukce   emisí   

a spotřebu paliva. Cílem společnosti je zkrácení tratí, zlepšení operací na letišti a navigace. 

 

ENCOM –  podává  zprávy  SPC/BG  (Strategy  and  Policy  Comitee/Board   Government)   

o záležitostech životního prostředí. Má stanoveny 3 hlavní úkoly: 

 daně a poplatky 

 změny klimatu a obchod s emisemi 

 data a indikátory životního prostředí. [15] 

 

5.3 EU 

EU (European Union), Evropská unie vznikla roku 1951. Již od roku 1973 míří kroky 

EU k životnímu prostředí. 

 

Legislativa Evropské komise 

 Směrnice EK 2002/49 Letecký hluk – hlavními body jsou opatření pro prevenci, 

okamžité potlačování a redukci leteckého hluku, 

 Směrnice EK 2002/30 Omezení postupů – předmětem je omezení postupů 

způsobujících nebezpečný hluk, stanovit pravidla pro přijatelné obchodování s 

emisemi a hlukem, 

 Směrnice EK 1999/30 Standardy kvality ovzduší – předmětem je stanovit hodnoty 

jednotlivých plynů, pevných částic v ovzduší, které budou brány jako standardy, 
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 Směrnice EK 2000/69 Standardy kvality ovzduší – předmětem je stanovit standardní 

hodnoty benzenu a oxidu uhelnatého CO v ovzduší. [14] 

 

5.4 EASA 

EASA (European Aviation Safety Agency) je Evropská agentura pro bezpečnost 

letectví. EASA patří pod záštitu Evropské unie, jejím cílem je vytvářet pravidla a podporovat 

standardy bezpečnosti a ochranu životního prostředí v letectví. 

 

Legislativa EASA 

 ES 744/2010 – Nařízení se vztahuje na látky, které poškozují ozonovou vrstvu. 

 2009/29/ES - Směrnice se vztahuje k systému pro obchodování s emisními 

povolenkami na emise skleníkových plynů. 

 

5.5 ECAC 

ECAC (European Civil Aviation Conference), Evropská konference pro civilní 

letectví, zřídila výbor ANCAT (Group of Experts on the Abement of Nuisances Caused by 

Air Transport), který se zabývá problematikou snižováním leteckého hluku a emisí. ANCAC 

tvoří předpisy platné pro členské země ECAC. Organizace má v plánu připravit materiály, 

které se týkají provozních postupů na snížení hluku v okolí letišť, dále snižování emisí letadel 

a navrhování ochranných hlukových pásem letišť. 

 

Legislativa ECAC 

 ANCAT Sub-group „PLANO“ – se věnuje stanovování nových postupů pro snížení 

hluku a emisí v blízkosti letišť, 

 ANCAT Sub-group „AIRMOD“ – stanovuje technologické postupy při výrobě 

letadlové techniky, 

 ANCAT Sub-group „ERLIG“ – věnuje se problematice růstu objemu letecké dopravy 

a s tím souvisejícího zvyšování emisí NOx.  

[14] 
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6 Letecké pohonné jednotky 

V současnosti se letecká doprava podílí přibližně na 2 - 3 % z celkových emisí 

skleníkových plynů. Od roku 1990 růst emisí však vzrostl o přibližně 87 %. Letecká doprava 

v České republice se podílí přibližně na ¾ % celkových emisí CO2. Emise proudových 

motorů: výfukové plyny obsahují 8,5 % produktu spalování, 16,3 % kyslíku a 75,2 % dusíku. 

Produkty spalování obsahují 0,4 % zplodin, 27,6 % vodních par a 72 % oxidu uhličitého. 

Zplodiny obsahují 0,1 % sazí, 4 % VOC, 11,8 % CO a 84% NOx. 

Turbínové motory, na které se zaměřím, budou motory s vnitřním spalováním 

(s otevřeným oběhem) s kontinuálním pracovním cyklem. Turbínové motory pracují na 

principu akce a reakce. Motor stlačuje vzduch za pomoci kompresoru, tento stlačený vzduch 

se ve spalovací komoře mísí s palivem, takováto směs po zapálení hoří a expanduje, což 

vytváří výsledný tah vycházející výstupním ústrojím. 

 

Kompresor 

Kompresor zajišťuje dodávku stlačeného vzduchu do spalovací komory v potřebném 

množství, bez toho aniž by docházelo ke kolísání tlaku. V kompresoru dochází k přeměně 

kinetické energie na energii tlakovou. Velké nároky jsou kladeny především na účinnost, 

stlačení nebo hltnost. Důležitým pojmem je obtokový poměr, který definuje poměr 

protékajícího množství mezi vnějším proudem a vnitřním proudem, který se pohybuje okolo 

0,3 - 10. 

 

Spalovací komora 

Kompresor dodává do spalovací komory stlačený vzduch, který je spalován 

v kombinaci s palivem. Ve spalovací komoře tudíž dochází k přeměně chemické energie na 

energii tepelnou. Aby docházelo ke správné funkci, musí spalovací komora splňovat 

požadavky, jakými jsou např. zabezpečení stabilního hoření, na vstupu do turbíny musí 

zabezpečovat rovnoměrnost teplotního pole. Další velice významný požadavek v rámci 

životního prostředí a zároveň ekonomiky motoru je vysoká účinnost spalování. Emisní látky, 

které vznikají při spalování v komoře, se odvíjí od teploty a rychlosti spalování, konstrukčním 

provedením a dalšími. Hlavními produkty spalování jsou CO2 a vodní páry, vedlejšími 

produkty jsou CO, CH, NOx. Splnit podmínky, které by snižovaly všechny druhy emisí, je 

pravděpodobně nemožné. Při vysoké teplotě spalování snížíme emise CO a CH ale zároveň se 

zvýší emise NOx. Tyto emise je však možno částečně snížit tím způsobem, že nejvyšší teploty 
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spalování omezíme jen na nejkratší potřebnou dobu a zároveň přizpůsobením spalování, aby 

bylo přítomné jen potřebné množství vzduchu při spalování, to znamená využití chudé směsi. 

 

Turbína 

Turbína přeměňuje tepelnou energii na mechanickou práci. Vysoké nároky jsou 

kladeny především na vhodnou volbu materiálů z důvodů namáhání vysokou teplotou a další. 

 

6.1 Proudový motor (Turbojet) 

Proudový motor je prvním typem turbínového motoru, který byl použit. Tento typ 

motoru se však v 50. letech stal neefektním z důvodů vysoké spotřeby paliva, vysokého 

množství hluku a zplodin. 

Způsob činnosti: Kompresorem nasávaný vzduch je nasáván přes vstupní usměrňovací 

ústrojí a poté je stlačován. Tento stlačený vzduch dále putuje do spalovací komory, kde je 

smícháván s palivem. Tato hořící směs uvolňuje energii, obsaženou v palivu a za 

konstantního tlaku se zvyšuje teplota plynů. Spaliny se  v  rozváděcím  ústrojí  turbíny  

urychlí  a vzniklá kinetická energie se mění na energii mechanickou. 

 

6.2 Dvouproudový motor (Turbofan) 

Tento typ motoru je v dnešní době nejpoužívanějším druhem motoru jak pro osobní 

dopravu velkých i malých dopravních letadel, tak i nákladních letadel. Dvouproudový motor 

dosahuje menší hlučnosti než proudový motor. 

Způsob činnosti: U tohoto typu motoru je celkový tah vytvářen dvěma složkami. První 

složkou jsou expanze tlačeného vzduchu v dmýchadle a druhou složkou jsou expanze spalin 

vycházející z posledního stupně turbíny. 

Vstupující vzduch je stlačován dmýchadlem, který je jednostupňový osový kompresor. 

Dalšími nízkotlakými a vysokotlakými stupni kompresoru prochází vnitřní proud vzduchu do 

spalovací komory. 

Kompresorovými stupni prochází vnitřní proud, který prochází nízkotlakým a vysokotlakým 

kompresorem do spalovací komory. Vysokotlaké a nízkotlaké stupně turbíny urychlují proud 

spalin takzvaného vnitřního proudu. Vnější proud, známý také jako studený proud vzduchu, 

obtéká vnitřní jádro motoru. V úrovni výstupní trysky se tyto dva proudy smíchávají. 
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6.3 Turbovrtulový motor (Turboprop/ Propjet) 

Tento typ motoru je ekonomičtější na krátké vzdálenosti – regionální lety oproti 

dvouproudovým motorům. Zároveň je při těchto regionálních letech tišší z důvodů nižší 

rychlosti vrtule. 

Způsob činnosti: Užitečný výkon tohoto motoru je dán točivým momentem a zároveň 

otáčkami výstupní vrtulové hřídele. Vrtulový hřídel spojen s vrtulí urychluje proud vzduchu. 

Tahová síla je vyvozena vrtulí spojenou s vrtulovým hřídelem a částečně i tryskou, u starších 

typů letadel byl tah tryskou i 30 %. Tyto části mění mechanický výkon motoru na urychlení 

proudu vzduchu. Tento vzduch obtéká motorem. 

 

6.4 Turbohřídelový motor (Turboshaft) 

Způsob činnosti: Činnost i uspořádání turbohřídelového motoru je prakticky stejné 

s turbovrtulovým motorem. Liší se však systémem vstupu vzduchu, palivo-regulačním 

systémem a reduktorem. Zbytková energie výstupních plynů je minimální. „Mají vždy volnou 

výkonovou turbínu, výstupní hřídelí reduktoru se motor připojuje na hřídelový systém 

vrtulníku. Ten obsahuje další převodovku pro redukci otáček.“ [5] 
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7 Způsoby snižování emisí současných leteckých motorů 

V evropském vzdušném prostoru se uskuteční přibližně 27 000 letů za den. Tento 

počet letů velice pravděpodobně naroste z důvodů vyšší poptávky po letecké dopravě. Je tudíž 

nutné eliminovat stávající emise a zároveň zkoumat nové způsoby snižování. V rámci snížení 

emisí můžeme pozorovat určité pokroky, které si uvedeme níže. Ty již přinesly určité 

zlepšení. 

  

7.1  Tlumení hluku 

7.1.1 Vstupní a výstupní ústrojí 

Vstupní  ústrojí tvoří důležitou složku pro správný chod motoru, při jakékoli fázi letu  

a libovolném režimu motoru. Vytváří potřebné množství vzduchu přiváděného do 

kompresoru. Velké dopravní letouny mívají většinou krátké a jednoduché vstupy. Vstupní 

ústrojí musí pro bezpečný chod zabezpečovat spolehlivou funkci, minimální ztrátu celkového 

tlaku vzduchu a minimální čelní odpor. Vstupní ústrojí navazuje na kompresor, jak již bylo 

řečeno. Díky turbíně a výstupnímu ústrojí pak získáváme tahovou sílu. K dosažení 

efektivnější výkonnosti, slouží optimalizace profilu lopatky, jak kompresoru, tak turbíny a to 

3D tvarováním. 3D lopatky slouží k tomu, aby snížily tlak působící na lopatky, tudíž zvýšili 

jejich životnost a dále k rovnoměrnému šíření vzduchu či spalin po lopatkách. 

 

7.1.2 Tlumiče hluku 

Tento způsob snižování hluku je jeden ze způsobů, který je aplikován přímo na výstup 

motoru.  Rozlišujeme  dva typy hluku, a  to za  prvé hluk, který vzniká při vstupu do motoru  

a uvnitř motoru, který je způsoben obtékáním lopatek nebo žeber, a za druhé hluk, který 

vzniká na výstupu z motoru. Hluk, který vzniká na výstupu motoru, je způsoben proudem 

plynů, který vysokou rychlostí vytéká z výstupní trysky a směšuje se s okolním klidným 

prostředím. Tlumiče hluku mohou pracovat na těchto principech: 

 Na výstupu motoru je nainstalován nástavec, který urychluje mísení okolního vzduchu 

se spalinami. Toho je docíleno rozdělením proudu spalin na několik menších proudů, 

což vytváří zvětšení povrchu proudu. 

 Při zmenšení průřezů jednotlivých proudů dochází k posunutí převládajících frekvencí 

do oblasti s vyšší frekvencí, a tím dochází k rychlejšímu úbytku akustického výkonu. 

 Nástavec snižuje absolutní rychlost proudu, který vzniká na výstupu zvětšením 

průřezu výstupní trysky. 
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Nejlepších účinků však dosáhneme spojením všech těchto tří způsobů. Zápornou 

stránku těchto tlumičů hluku však tvoří snížení tahu motoru, který je způsoben zvýšením ztrát 

na výstupu. Snížením hluku o 10 dB poklesne tah přibližně o 1 %. 

Vnitřní hluk  je možno  účinně potlačit  pomocí  vhodné volby  počtu  lopatek statoru  

a rotoru a zároveň určitou vzdáleností mříží od sebe. Dalším způsobem potlačení vnitřního 

hluku je použití vhodných materiálů uvnitř motorových gondol. Tyto tlumiče hluku byly 

využívány především na starších motorech. V dnešní době, u dvouproudových motorů, slouží 

sekundární proud vzduchu jako snižovač hluku. 

 

7.2  Organizace letového provozu 

Jednou z možností snižování emisí je organizace letového provozu. 

 

EMS (Environmental Management System) - Management životního 

prostředí na letišti 

Tento systém usiluje o snížení přímých i nepřímých škodlivých vlivů způsobených 

leteckou dopravou na životní prostředí. Stanovuje dopad jednotlivých činností na životní 

prostředí okolo letišť. Snaží se inovovat systém ochrany životního prostředí a minimalizovat 

dopad emisí na životní prostředí.  Organizace IATA 

 

Flight Cost Management 

Flight Cost Management se zabývá optimalizací letů, toho je docilováno snížením 

nákladu na každý let. Pod jeho záštitou je zřízena koncepce Fuel Efficiency (efektivní využití 

pohonných hmot), zabývající se snížením spotřeby paliva, která slouží jako metoda snižování 

množství emisí. Na tuto koncepci je brán velký zřetel z důvodů navyšování cen pohonných 

hmot. Letecký dopravce rozděluje své náklady při provádění letu do následujících položek: 

 Přeletové poplatky – Poplatky službám ATS 

 Pohonné hmoty – náklady za nakoupení pohonných hmot. Je snaha snížit množství 

spotřebovaného paliva. 

 Údržba – náklady na údržbu letadel nebo opravy. 

 Letový čas posádek – náklady na mzdy letových posádek. Snaha co nejvíce zmenšit 

počet posádek při jejich maximálním vytížení. 

Hlavními cíly Flight Cost Management jsou snížit hmotnost letadel, horizontální a vertikální 

optimalizace letů, efektivnější plánování letů a snižování nadbytečného paliva na palubě. 



32 
 

Hlavní koncepcí při plánování letů je: let při ekonomicky nejvýhodnější rychlosti, snižování 

cestovních rychlostí, zkracování letových cest, využívání navigace RNAV nad kontinenty, 

dodržovat COST INDEX při plánování letů. 

 

ATM (Air Trafic Management) 

Může ovlivňovat několik způsobů výkonů letadel, které ovlivňují snižování hluku, a to 

například: délku pojíždění, profil stoupání a klesání, odletové a příletové trasy. 

 

RVSM (Reduce Vertical Separation Minimum) 

V důsledku vývoje letového přístrojového vybavení byl optimalizován vzdušný 

prostor zavedením šesti letových hladin. V důsledku toho se zvětšila kapacita vzdušného 

prostoru o 15 %, došlo k snížení množství použitého paliva až o přibližně 310 000 t za rok, 

snížení emisí CO2 až o 975 00 t za rok, emisí oxidu síry o přibližně 260 t za rok a emisí NOx 

přibližně o 3 500 t za rok. Emise letadel jsou tedy rovnoměrně rozprostřeny do více letových 

hladin. RVSM snižuje celkový dopad emisí CO2, oxidu síry a H2O o 2,3 – 4,4 %. Evropská 

organizace Eurocontrol zjistila, že díky zavedení 6 nových letových hladin v roce 2002 došlo 

ke snížení emisí CO2 o jeden milion tun, což je ekvivalent v hodnotě tří dnů letového provozu 

v Evropě. Obrázek 7.1 zobrazuje letové hladiny systému RVSM. 

Obr. 7.1 Letové tratě RVSM 
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RNAV 

Prostorová navigace umožňuje letadlu let po jakékoli trati bez závislosti na 

radionavigačních zařízeních. RNAV využívá IFR letu, tudíž letů podle přístrojů. Může 

využívat například GPS zařízení. V budoucnu je plánováno využití plánovaného systému 

Galileo, což je evropský navigační systém. Létání od jednoho radionavigačního zařízení 

k druhému radionavigačnímu zařízení dle klasického využití tratě prodlužovalo časovou délku 

letu.  RNAV  tudíž  přináší  zkrácenou  dobu  letu,  z čehož  vyplývá  snížení  spotřeby paliva  

a z toho vyplývá snížení emisí. Tento program přispěje svou činností k zefektivnění řízení 

letového provozu, a to zkracováním doby letu. 

 

SES (Single European Sky) 

Jedná se o projekt zavedený programem SESAR (Single European Sky ATM 

Research), který byl zaveden Evropskou komisí. Cílem programu SES je zvýšení kapacity 

vzdušného prostoru při zachování bezpečnosti. Základním principem je reformace současného 

poskytování letových služeb, zřízením jednotného vzdušného prostoru nad letovou hladinou 

FL 285 (8 700 m). Program SES by měl docílit snížením nákladů společností, snížit emise 

CO2 o 10 % z každého letu a zároveň snížit náklady řízení letového provozu o 50 %. Úplné 

zprovoznění programu SES je naplánováno na 2005. 

 

4D trajektorie 

Program SESAR obsahuje část, která se zabývá 4 dimenzionální trajektorií. Tento 

systém by měl poskytnout efektivnější plánování, které by umožnilo přiřadit jednotlivým 

letům jeho vlastní preferovanou trať. Tento systém by se lišil zavedením nových letových 

plánů, které by obsahovaly informace o čase, výšce pro danou fázi letu a jeho zeměpisné 

souřadnice. 

 

Obchod s emisemi 

Velmi aktuálním tématem týkajícím se letecké dopravy je zahrnutí letecké dopravy do 

obchodování s povolenkami na emise skleníkových plynů tzv. ETS (Emission Trading 

System). Snaha Evropské unie vedla k zavedení emisních povolenek z důvodů snižování 

emisí, vytvářejících skleníkové plyny. O tomto systému se jedná již od roku 2003, zaveden 

byl však od začátku tohoto roku. Tento systém by měl přispět ke snížení emisí CO2 o 46%, 
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což je přibližně 183 mil. tun do roku 2020. Zároveň se očekává snížení hlukových a ostatních 

emisí. Systém se vztahuje na všechny odlety a přílety evropských států. 

 

CDA (Continuous Descent Approach) 

Jedná se o způsob přechodného přiblížení, který pomocí procedur ATC snižuje 

nadbytečné fáze, které se vyskytují při úrovňovém letu. CDA využívá ustálené klesání pod 

konstantním úhlem 3° během přiblížení. Tento způsob přiblížení je výhodný z důvodů 

snižování hluku v přibližovací zóně 10 – 25 NM od letiště, snížení množství použitého paliva 

a zároveň snížení množství emisí. Při CDA přiblížení je možno ušetřit až o 100 kg paliva při 

jednom přiblížení, což znamená snížení emisí přibližně o 300 kg. Na obrázku 7.2 je zobrazen 

způsob přiblížení pomocí CDA přiblížení. 

 

Obr. 7.2 Přiblížení CDA 
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7.3 WheelTug 

Další z možností je plně integrovaný pozemní pohonný systém, který využívá vysoce 

výkonné elektromotory, které jsou zabudovány do příďových kol letadel, čímž zajistí mobilitu 

(pohyb vpřed i vzad) letadel na zemi bez použití hlavních motorů letadel nebo tahačů. Systém 

umožňuje přesun letadel po odbavovací ploše k VPD (vzletová přistávací dráha) a naopak bez 

uvedení  motorů   do   chodu.  Výhodou  systému  je  jak  snížení  emisí  CO2   při  pojíždění  

o přibližně 66 % a uhlovodíkových emisí o 75 % za letový cyklus, tak snížení hluku 

vzniklých na zemi, zároveň spotřeba paliva. První systémy jsou vyvíjeny pro letadlovou 

skupinu Boeing 737NG. Jedním z odběratelů by mělo být Letiště Praha. Systém je zatím ve 

zkušební fázi. 
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8 Způsoby snižování emisí s ohledem na budoucí vývoj leteckých motorů 

K zvýšení efektivnosti by bylo potřeba vylepšit stávající motory, nakoupit nová 

moderní letadla, optimalizovat plánování letových tras či využít alternativních paliv. 

 

8.1 Letecké pohonné hmoty 

Spotřebou 1 kg  paliva  je  vyprodukováno  přibližně  3,15 kg  CO2  a  1,25  kg  H2O,  

a zároveň NOx, CO a HC. V letectví je využito přibližně 12 % paliva v porovnání se všemi 

ostatními druhy dopravy. V dnešní době je zlepšení efektivnosti využití paliva o 70 % větší 

v porovnání s dobou před 40 lety. Emise HC se snížily o 90 % a emise CO se snížily o 50 %, 

avšak emise NOx se stále zvyšují. Během letu se spotřebuje přibližně 3,5 l paliva na 

osobu/km. Snížení spotřeby paliva v letecké dopravě se projeví nejen na ekonomice, ale i na 

zmírnění dopadů na životní prostředí. Letecké palivo (Kerosin) poskytuje rovnováhu mezi 

operačními procesy, cenou, hustotou energie a cenou, avšak ovlivňuje řadu činností motoru, 

v první řadě je to však hospodárnost a ekologičnost motoru. Jedna z důležitých vlastností 

motoru je, že kvalita paliva se podílí na rychlosti ohřevu motoru na potřebnou teplotu, což je 

důležité i z hlediska produkce emisí. Mluvíme-li o leteckých pohonných hmotách 

používaných v dnešní době, jedná se o ropná paliva. Můžeme je rozdělit do tří skupin podle 

jejich frakčního složení: 

 Široká frakce benzínopetrolejová 

 Letecké petroleje (Kerosin) 

 Paliva s vysokým bodem vzplanutí 

Nejčastěji používaná paliva v civilní letecké dopravě pro turbínové motory jsou letecké 

petroleje. Nejčastěji používané druhy paliv zobrazuje tabulka 8.1. Letecké pohonné hmoty 

jsou připravovány přímou destilací ropy s následnou rafinací. Paliva musí splňovat řadu 

přísných nároků, které se hodnotí řadou jakostních požadavků: 

 Charakteristika hoření – tuto vlastnost určuje výška nečadivého plamene, 

 Energetická charakteristika – je dána hustotou a výhřevností, 

 Charakteristika rozprašování – tato charakteristika je dána frakčním složením, 

viskozitou, povrchovým napětím a tlakem par, 

 Nízkoteplotní vlastnosti – jsou určovány tekutostí při nízkých teplotách a bodem 

krystalizace, 

 Tepelná stabilita – je určena obsahem alkenů a pryskyřic, 
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 Skladovatelnost a bezpečnost – je charakterizována bodem vzplanutí, elektrickou 

vodivostí a odolností vůči vodě, 

 Snášenlivost s materiály – je dána obsahem  sirných  sloučenin,  korozivností  na  Ag  

a Cu. 

 JET A1 

KEROSIN 

RT 

KEROSIN 

JET B 

Široká frakce 

Hustota při 20 °C [kg m
-3

] 775-840 775 751-802 

Destilace začátek [°C] - 135 - 

10 % 205 175 - 

50 % - 225 190 

90 % - 270 245 

98 % 300 280 - 

Ztráta a zbytek [%] 3 - 3 

Viskozita při +20 °C [cSt] - 1,25 - 

-20 °C 8 16 - 

Bod krystalizace [°C] -47 -55 -50 

Bod vzplanutí [°C] 38 28 - - 

Výhřevnost [MJ kg
-1

] 42,8 43,2 42,8 

Kyselost [mg KOH/100 ml] 0,15 0,2-0,7 - 

Obsah aromátů [%] 25 22 25 

Výška nečadivého plamene [mm] 25 25 25 

Pryskyřice [ml/100 ml] 7 4 7 

Síra celkově [%] 0,3 0,1 0,3 

Tab. 8.1 Nejpoužívanější druhy turbínových paliv 

 

8.2 Alternativní paliva 

V dnešní době je hodně probíraným tématem vývoj alternativních paliv pro leteckou 

dopravu. Fosilní palivo je vyčerpatelný zdroj a zároveň ne příliš ekologickým palivem. Je 

tudíž snaha o vývoj nového paliva, které by bylo levnější a zároveň ekologičtější. Abychom 

docílili nejekonomičtější, nejekologičtější a zároveň nejúčelnějšího využití, fyzikálně-

chemické vlastnosti paliva a konstrukční prvky motoru musí být v souladu. Řada společností 

na trhu se snaží přijít s novým druhem leteckého paliva. Diskutovány jsou například:  
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 Biopaliva - mohou být vyrobeny ze semene řepky, obilí, brambor nebo i mořských řas. 

Tento druh paliva je výhodný v tom, že je to obnovitelný zdroj, který se však musí 

vypěstovat, tudíž vede k záboru půdy. Biopaliva snižují emise CO2 a NOx. Výhodou 

také je, že je možno smíchat biopalivo s běžným leteckým palivem. Efektivita tohoto 

paliva je však nízká. Použitím tohoto druhu paliva se snižuje životnost motoru. 

V současné době se konají testy. Největší celosvětové firmy Boeing a Airbus již 

zkušebně uskutečnily let na tento druh paliva v provozu. Společnost Airbus vidí 

v tomto druhu paliva svou budoucnost. 

 Vodíková paliva – vodíkové palivo eliminuje CO2, avšak navyšuje emise H2O. Aby 

byl tento druh paliva uveden do provozu, byla by nutná výroba nových palivových 

systémů a zároveň výroba nových letadel. Nevýhodou je vysoká výbušnost.  
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8.3 Vývoj nových prototypů leteckých pohonných jednotek 

 Vývoj leteckých pohonných jednotek je stále na snaze. Jednou z variant snížení emisí 

tak i nákladů, je využitím nových materiálů, jak motorové části, tak i trupu letadla, další 

možností je 3D tvarování lopatek kompresoru a turbíny, jak již bylo řečeno. Další možností je 

využití motorů bez odběru vzduchu. 

 

Použití nových materiálů 

Použití nových typů materiálů by mělo vést nejen k lepší účinnosti ale také k větší 

životnosti, nižší váze, pevnosti, odolnosti proti poškození při vysokých a zároveň nízkých 

teplotách, větší odolnosti, nižší ekologické zatížitelnosti a dalším. Důležitým kritériem je 

samozřejmě cena. Nejpoužívanějšími materiály jsou materiály kompozitní na bázi 

uhlíkových, aramidových nebo skelných vláken. Použitím správných materiálů se sníží 

hmotnost letadla, tudíž, je spotřebováno méně paliva, což vede ke snížení emisí. 

 Jedním z možných alternativních materiálů budoucnosti by se mohla stát keramika, 

využita jako prvek pro motory.  

Keramika má vysokou tvrdost, nízký koeficient tepelné roztažitelnosti, její vysokou 

nevýhodou je však křehkost. Dalším typem materiálu je Titan, který je využit na motoru B 

787. 

 

Nové konstrukce pohonných jednotek 

Společnost Boeing na svém novém prototypu B 787 uvedla nový typ motoru bez 

tradičního využití odběru vzduchu. Nový systém klade důraz na elektrický systém místo 

standardních pneumatických systémů. Výhodou tohoto systému je získání větší efektivnosti, 

jedná-li se o snížení spotřeby paliva, snížení   hmotnosti  z  důvodů  užití  nových  materiálů  

a zároveň snížení emisí jak plynných, tak emisí hluku. Tento motor poskytuje všechen 

produkovaný vzduch na tvorbu tahu, na rozdíl od konvenčních motorů. Pro snížení hluku, 

bylo využito zubovitého tvaru výstupního ústrojí a zároveň použitím absorpčních materiálů 

uvnitř motorové gondoly. 
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8.3.1 Vodíkové pohonné jednotky 

Již několikrát v minulosti byla snaha vyvinout dokonalejší pohonnou jednotku, a to na 

vodíkový pohon. Hlavní důvod této snahy je snížení emisí. Společnost Boeing jde příkladem 

a již v minulých letech vynalezla testovací prototypy těchto pohonných jednotek, v nejnovější 

době se jedná o projekt Phantom Eye, bezpilotní letoun, který je ve stádiu zkoušení pojíždění. 

Společnost Airbus je v průběhu vývoje letadla zvaného Cryoplane, které předpovídá přechod 

letecké dopravy na vodík do roku 2060. Letadla s vodíkovým pohonem by vyžadovala 4x 

větší nádrže, než jsou dnes. Studie dospěla k názoru, že vodík jako palivo by byl stejně 

efektivní jako turbínové motory poháněné kerosinem, avšak s téměř nulovými emisemi. 

Spalováním vodíku nevzniká oxid uhličitý ani jiný druh škodlivin, jen pouhá H2O. V tomto 

systému by se využíval vodík v kapalné formě. Skladování vodíku v tankovacích nádržích 

vyžaduje podmínky skladování za teploty -253 °C. Tyto nádrže již nelze skladovat v prostoru 

křídla, jak tomu je v běžných letounech, alternativním místem se nabízí umístění pod křídly 

nebo umístění po délce horní části trupu.  Letoun  s  vodíkovým  pohonem  by  měl přibližně 

o  15 % nižší vzletovou  hmotnost  a celkovou provozní spotřebu energie vyšší o 8 – 15 %.   
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9 Vyhodnocení cíle 

Výsledkem této bakalářské práce je rozbor a důsledek emisí, které jsou způsobeny leteckou 

dopravou. Dále tato práce vytyčila možné způsoby snížení emisí jak v současné době, tak i 

budoucím ohledu. 
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10 Závěr 

Touto bakalářskou prací jsem se snažila nastínit problematiku letecké dopravy a její 

emisní působení na životní prostředí. Emise hluku letecké dopravy neblaze ovlivňují převážně 

okolí letišť. Plynné emise mají bohužel negativní vliv v globálním měřítku. Je tedy otázkou 

vyvinout alternativní typ motoru, který by dokázal snížit jak emise hluku, působící na lidi, 

žijící v okolí letišť, tak plynné emise, které bohužel ovlivňují zdraví nás všech. Je otázkou, 

zdali je ovšem možno vyvinout alternativní typ motoru či paliva, který by byl stejně efektivní, 

jako dosavadní letecké motory a uhlovodíkové paliva, zároveň však šetrnější k životnímu 

prostředí a zároveň ekonomicky výhodnější. Některé testovací pokusy alternativních motorů 

končí právě z důvodů finanční náročnosti. Je tedy otázkou budoucnosti, s čím dalším vědci 

přijdou a zdali vůbec. 
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