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REZUMAT. Lucrarea prezintă unele aspecte privind  aeronautica și mediul înconjurător  cu unele exemplificări ale 
tipurilor de motoare pentru aeronave și interacţiunile cu mediul înconjurător. 
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ABSTRACT. The paper presents some aspects of aeronautics and environment with some examples of the types 
of engines for aircraft and interactions with the environment. 
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Încă de la începuturile aeronauticii au fost utilizate 
pentru aeronave motoare cu ardere internă, motoare 
cu reacție și motoare rachetă iar în prezent se 
utilizează și motoare electrice alimentate cu ajutorul 
bateriilor și al celulelor și panourilor solare. În 
prezent apar noi reglementări care limitează emisiile 
de bioxid de carbon CO2 la aeronave și atenuează 
zgomotul și efectele asupra mediului. 

 

 
 

Fig. 1. Asamblarea unui motor de avion turboreactor  
pentru avioane de transport. 

 
Pentru îndeplinirea obiectivelor ambițioase de 

reducere a emisiilor, industria aeronautică trebuie să 

funcționeze, de asemenea în cadrul reglementărilor 
stricte de zgomot. 

Standardul OACI referitor la zgomot a fost pus în 
discuție recent pentru ca cel mai târziu din 2017, la 
tipurile de aeronave comerciale de mare capacitate 
limita de zgomot trebuie să fie redusă cu cel puțin 
7 EPNdB (zgomotul efectiv perceput în decibeli) 
conform capitolului 14 din reglementările OACI. 
Multe state, au cerut limitări mai stricte de zgomot 
pentru ca zonele locuite să fie mai protejat. Pre-
vederile stabilite în actualul Capitolul 14 OACI 
stabilesc că și la tipurile de aeronave mai mici vor 
trebui să se respecte limite mai mici de zgomot până 
în anul 2020. 

• Grupul de firme Safran din Europa și SUA a 
dezvoltat programe care au în vedere reducerea 
consumului de combustibil și a emisiilr de CO2 și a 
realizat recent probe în zbor în cadrul programului 
de realizare a motoarelor de tipul LEAP-1B pentru 
avioane Boeing 737 MAX cu care s-au efectuat 
zboruri de încercare pe aeroportul din Renton în luna 
aprilie 2016. 

 

     
 

Fig. 2. Aterizarea și decolarea în apropierea zonelor locuite impune limitări de zgomot. 
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Fig. 4. Avioane Boeing 737 MAX cu care s-au efectuat  
zboruri de încercare. 

 

 
 

Fig. 5. Avion Boeing 737 MAX în zbor de încercare. 
 

 
 

Fig. 6. Condensul pe traiectul avioanelor. 
 

 
 

Fig. 7. Efectele atmosferice care influențează activitatea aviației. 
 

 
 

Fig. 8. Motor de avion din programul SAFRAN cu capotaje  
care reduc nivelul de zgomot. 

 

 
 

Fig. 9. Motoare cu turbină  
la elicopterul IAR 330 Puma și Super Puma. 

 
Un exemple edificator de evoluție a construcțiilor 

de motoare turbopropulsoare pentru aviație îl con-
stituie motorizarea din anii 1970 a elicopterelor sa 
330 și IAR 330 Puma cu motoare de tip Turbomeca 
Turmo IV C de 1.558 CP echivalenți și Turbomeca 
Makila de 1.755 CP echivalenți. 

Grupul de firme SAFRAN are cca. 70.000 de 
angajați în întraga lume din care 49.00 de angajați 
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reprezentând 70% în Europa, 14.250 de angajați 
(20%)  în America, 6 % în Asia și 4% în Africa. 

 

 
 

Fig. 10. Motoare cu turbină la elicopterul militar  
IAR 330 Puma SOCAT. 

 

 
 

Fig. 11. Motoare cu consum de combustibil și nivel de zgomot 
scăzute de tip open-rotor în programul Clean Sky dezvoltat de 

Safran și Snecma. 

Este în curs de desfășurare programul Clean Sky 
dezvoltat de Safran și Snecma prin care se testează 
noile tipuri de motoare open-rotor la care consumul 
de combustibil și nivelul de zgomot sunt reduse 
considerabil. 

Sistemul utilizează două rânduri de discuri rotoare 
contrarotative care se realizează de firma GKN 
Aerospace  și care permit reducerea consumului de 
combustibil de până la 30%, comparativ cu motoare 
de astăzi. 

În conformitate cu programul Clean Sky zborurile 
de testare care se vor realiza utilizând un avion 
Airbus A340 au fost programate pentru perioada 
2017-2019 iar utilizarea  în deceniul următor. 

 

Obiectivul urmărit este reducerea la jumătate a 
emisiilor de dioxid de carbon până în anul 2050. 
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