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Medi

       

Els cotxes elèctrics i de gas 
natural milloren la qualitat de 

l'aire.

El  transport  és  el  responsable  principal  de  la 
contaminació de l'aire urbà.

Els  vehicles  elèctrics  i  els  propulsats  amb  gas 
natural   contribueixen  a  la  disminució  d'aquesta 
contaminació.

Una proposta seria començar a substituir els motors 
de gasolina per motors elèctrics en les motocicletes 
i després continuar amb els turismes i furgonetes.

Els  motors  amb  gas  ja  s'estan  experimentant  en 
autobusos i camions.

Els cotxes elèctrics 

.No  generen  emissions  en  el  punt  de  consum 
(centre  urbà),  permeten  fer  servir  energies 
renovables   i  aprofitar  les  “hores  vall”  de 
l'electricitat barata 

.Però avui són més cars, més pesats i tenen menys 
autonomia:

a. Híbrids.

Compten amb dos motors:un motor de combustió 
intern,  generalment  amb  gasolina(que realitza  la 
tracció del cotxe i permet carregar la bateria,junt 
amb el  fre  i  la  inèrcia)i  un petit  motor  elèctric 

d'escassa potència sense capacitat de connexió a la 
xarxa .La bateria és petita i l'autonomia del cotxe 
igual a la convencional.

b. Elèctrics purs.

L'electricitat  de  la  xarxa  carrega  una  bateria  de 
grans  dimensions  que  alimenta  el  funcionament 
d'un  únic  motor  elèctric.  Els  reptes  són  la 
dimensió , el preu, el pes, la infrasestructura i la 
gestió de càrrega elèctrica

c. Híbrids endollables.

Són cotxes híbrids amb possibilitat  de connexió a 
la xarxa elèctrica.

Avantatges :

No contaminen

El motor és molt més simple.

Gasten menys energia .

Surt més econòmic perquè no gast combustible.

Inconvenients:

No són molt estètics

Els cotxes són més cars.

Els vehicles de gas natural comprimit

.Redueixen  la  contaminació  de  l'aire  :  eliminen 
emissions de plom,de metalls pesats,de partícules i 
de  diòxid  de  sofre  .disminueixen  les  emissions 
d'òxids  de  nitrogen,  monòxid  de  carboni  i 
hidrocarburs  i  produeixen  menys  sorolls  que  els 
vehicles de gasoil o gasolina. Permeten també ,un 
estalvi econòmic. 

 


