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REZUMAT 
În secolul XXI se dezvoltă, oarecum previzibilă încă din secolul XX, activitatea oamenilor de ştiinţă, şi nu numai, în efortul asigurării 
perpetuării vieţii pe planeta noastră. Profesiunea noastră ne-a condus în permanenţă la căutarea şi gândirea unor mijloace pentru 
utilizarea cât mai eficientă a resurselor energetice naturale, pentru introducerea pe scară largă a combustibililor neconvenţionali, 
trecerea treptată către instalaţii cu consumuri energetice cât mai reduse şi cât mai puţin poluante. Prezentul articol îşi propune să 
aducă o modestă contribuţie în acest domeniu. 
 
ABSTRACT 
În the XXI-st century is devolopping, anticipating in some way from the XX-th century, the scientists activity for perpetuating of life on 
our planet. Our profession leads us permanently to the searching and finding of some means to more efficiently use of the energetic 
natural resources, for introducing of the unnconventional fuels and for using installation with less energetic consumption and with 
less pollution. This paper is proposing a modest contribution to this field. 
 

1. INTRODUCERE 

Energia, sub diferite forme, este motorul dezvoltării 
activităţii umane. Dar, producerea şi utilizarea ei, de 
multe ori haotică, au dus la revederea unor concepte 
cunoscute, dar puţin aprofundate acum 30 de ani, şi 
anume, eficienţa energetică şi ecologia. Calitatea me-

diului, deci condiţiile de viaţă, nu poate fi analizată fără 
a respecta consecinţele unora dintre cele mai importante 
legi ale naturii. Viaţa pe planeta noastră este supusă 
efectului de seră, ale cărui consecinţe încep să se 
manifeste din ce în ce mai pregnant. Ca ingineri de 
specialitate vom încerca să prezentem succint câteva 
dintre problemele actuale în domeniu. 
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2. ENERGIE ŞI POLUARE 

Problema fundamentală în poluarea atmosferei, deci 
a mediului ambiant, o constituie CO2 . Acest gaz, alături 
de altele evacuate în atmosferă (fig. 1), formează o 
pătură transparentă pentru razele Soarelui, dar opacă 
pentru radiaţia termică infraroşie emisă de suprafaţa 
Pământului şi care este împiedicată să se degaje în 
atmosferă [1]. Rămânând în atmosferă, aceste radiaţii 
provoacă supraîncălzirea artificială a acesteia, ceea ce a 
făcut ca în secolul XX temperatura medie la suprafaţa 
solului să crească cu 0,4 ...0,6 oC. La sfârşitul mi-
leniului al II-lea, conţinutul de  CO2 a crescut, ajungând 
la valori alarmante. În fruntea ţărilor celor mai mari 
producătoare ale acestui gaz se află SUA, Federaţia 
Rusă şi Japonia, cea mai mare cantitate de  CO2 fiind 
degajată prin arderea cărbunelui. Este deci evident, în 
prezent, că încărcarea atmosferei cu toate produsele 
activităţilor umane cotidiene riscă, prin supraîncălzire, să 
pună în pericol chiar viaţa, sub toate formele ei.  Înlă-
turarea acestor neajunsuri cere costuri foarte mari care, din 
păcate, nu pot fi suportate de orice fel de sistem economic. 

Prognoza Programului Naţiunilor Unite pentru 
Mediu (PNUM) arăta în anul 2000 că reducerea emisiei 
de gaze toxice ar costa cca 300 miliarde dolari/pe an, în 
următorii 50 de ani, pentru evitarea încălzirii atmosfe-
rei. În acelaşi timp ar trebui făcute eforturi susţinute 
pentru ajutarea ţărilor în curs de dezvoltare să facă faţă 
condiţiilor de încălzire a planetei. 

Gaura de ozon de deasupra Antarcticii s-a scindat în 
două: o parte, în sud-est de punctul sudic al Africii, şi 
cealată parte, la extremitatea meridională a Americii de 
Sud. Organizaţia Meteorologică Mondială (OMM) a 

arătat că mărimea găurilor din stratul de ozon va varia 
în următorii 50 de ani, când se va încerca revenirea la 
nivelul de dinaintea producerii lor. 

În ultimii ani s-a mai adăugat încă un element 
distructiv, cauzat de Proiectul HAARP [2]. Acest sistem 
poate duce la modificarea mediului prin schimbări de 
climă, valuri uriaşe, activarea vulcanilor, furtuni şi 
uragane etc., dar şi întreruperi ale alimentării cu energie 
electrică pe suprafeţe întinse, cum s-a întâmplat în anul 
2003 în Canada, în Londra, în Budapesta sau în Alger. 

3. ENERGII NEPOLUANTE 

Ca o alternativă la energia produsă cu ajutorul 
combustibilor clasici sunt procedeele nepoluante ce se 
bazează pe energia soarelui, a vântului, geotermală, a 
apei mărilor şi oceanelor etc. 

S-a introdus termenul de CO2–fag [1]. S-a luat ca 
exemplu centrala termică nepoluantă a lui Tscheng şi 
Watkinson, în care CO2–ul este evacuat în pământ, unde 
este descompus în oxigen şi carbon. Cercetările din 
Antarctica au arătat că fitoplanctonul este tot un CO2–
fag. În zona continentului polar fundul mărilor este un 
rezervor imens de carbon, apa foarte rece a mării 
absorbind o cantitate tot mai mare de CO2. Gazul antrenat 
de curenţi este eliberat de către apele calde (fig.2) şi, prin 
fotosinteză, fitoplanctonul absoarbe CO2–ul din atmosferă. 
Animalele marine îl mănâncă şi eliberează din nou CO2 în 
atmosferă. Dar, peste cca 50% din fitoplancton moare 
înainte de a fi consumat şi se depune pe fundul apei. 
Astfel, carbonul este retras din ciclu şi se depune în 
sedimente, pregătind viitorii combustibili. 

 
 
 
 
 
 

Fig. 1. Mecanismul efectului de seră: 
Qi – energie incidentă ; Qr – energie 

reflectată ; Qa – energie absorbită ; Ql+c – 
energie reflectată în spaţiu sub formă de 
lumină şi căldură ; Qrest – energie rămasă. 
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Fig. 2. Schema de circulaţie a CO2 

 

Programul Phare privind energia eoliană 2001 cuprinde 
Slovenia, Slovacia, Italia şi Spania, în România el con-
cretizându-se printr-o centrală eoliană în zona Măgura, 
din Vrancea. 

Se cunoaşte de asemenea că în Danemarca o mare 
parte a energiei termice este produsă fără poluare. În 
conformitate cu proiectele daneze, şi la noi în ţară au 
fost introduse în funcţiune primele centrale termice pe 
rumeguş (fig. 3), domeniu în care colectivul noastru şi-a 
adus o însemnată contribuţie [3]. 

4. CONCLUZII 

Prin proiectele Uniunii Europene s-a lansat la 20 
aprilie 2002 de Ziua Pământului, programul „România 
Curată“, prin care s-a stabilit că pentru a atinge nivelul 
european ar trebui o sumă de 20 miliarde dolari/an. În 
luna mai 2003 s-a marcat Ziua Eficienţei pentru com-
baterea poluării. 

Datele statistice arată că în Bucureşti cea mai 
importantă sursă de poluare o reprezintă gazele de 
eşapament. La aceasta se adaugă lipsa de coerenţă şi 
fermitate a legislaţiei din domeniul construcţiilor. În 
prezent, în capitală sunt 273 t praf/km2/lună, faţă de 
170 t praf/km2/lună, media europeană. Din acest motiv, 
inspirăm între 40 000 şi 75 000 particule praf/respiraţie,  

ceea ce face ca media de vârstă în ţara noastră să fie cu 
cca 10 ani mai mică decât în restul Europei. În plus, 
România dispune de numai 7 m2 spaţiu verde/locuitor, 
faţă de media europeană, de cca 25 m2 spaţiu verde/lo-
cuitor. 

 

 
 

Fig. 3. Instalaţie pilot–utilaj de compactare 
deşeuri de rumeguş. 

 
Ca ingineri şi specialişti suntem ferm angrenaţi în 

proiecte de cercetare ce au ca scop reducerea 
consumurilor energetice şi scăderea poluării maşinilor 
şi instalaţiilor termice, în perspectiva ameliorării 
condiţiilor de viaţă pe planetă. 
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