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REZUMAT 

A fost deja depăşit pragul peste care degradarea mediului, cauzată de poluare, a devenit ireversibilă şi vizibilă „cu ochiul liber”. Tot 

ce se mai poate face este să se atenueze viteza derulării fenomenului. Energeticienii (şi nu numai) trebuie să rezolve efectele a 

două fenomene de importanţă capitală: creşterea periculoasă a poluării mediului şi reducerea rapidă a rezervelor de combustibili 

fosili superiori. În acest sens, în contextul dezvoltării durabile, este necesară o (r)evoluţie, cu mai multe componente, ca:   reducerea 

emisiei de gaze de seră, captarea şi depozitarea principalului gaz de seră, CO2; reîmpădurirea suprafeţelor despuiate de oameni - 

refacerea capacităţii naturale de depozitare a CO2;  adaptarea întregului sistem educaţional pentru conştientizarea generală asupra 

dezastrelor datorate poluării (sub toate formele); răspunzătoare de încălzirea globală a planetei Pământ, de schimbarea climei. În 

lucrare se insistă asupra principalului gaz de seră, CO2: reducerea emisiilor, captare, depozitare. 

 

ABSTRACT 

The environment pollution is now an irreversible process, which is visible „with the naked eye”. All we can do now is to attenuate the 

velocity of the phenomenon development. The energetcians (and not only) must resolve the effects of two phenomena of maximum 

importance: dangerous increasing of the environment pollution and rapid reducing of high fossil fuels reserves. So, in the sustainable 

development context it is necessary a (r)evolution which means among other things: greenhouse gases emission reduction, capture 

and sequestration of the main greenhouse gas, CO2; reforestation of the man striped lands – recovery of forest natural capacity to 

sequestrate CO2; adjustment of the entire educaţion system for the general knowledge about the disasters caused by pollution (in 

all forms), which is responsible for the Earth global warming - for the climate change. In the paper they insist on the main 

greenhouse gas, CO2 : emission reducing, capture and sequestration. 

 

Cuvinte cheie:  gaze de seră, captare, depozitare 

Keywords: greenhouse gas, , capture, sequestration 

 

1. INTRODUCERE 

Pentru viitorii termoenergeticieni trebuie să fie foarte 

clar că, în domeniul maşinilor termice, a vorbi despre 

eficienţă înseamnă, de fapt, a vorbi despre ineficienţă, 

soldată cu o foarte gravă poluare a mediului. 

Până nu foarte mult timp în urmă, problemele legate de 

ineficienţa maşinilor termoenergetice s-au rezumat la 
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ameliorarea ineficienţei lor termodinamice, având ca reper 

randamentul ciclului Carnot – acel ideal 0.75%, către care 

s-a tins întotdeauna şi plecând de la valori de ordinul 

0,25% (în prea puţine situaţii ajungându-se la 50% sau 

peste). Motivul recunoscut şi acceptat este perspectiva tot 

mai apropiată a epuizării rezervelor de hidrocarburi şi nu 

numai. 

În ultimii ani însă, o problemă mult mai profundă a 

devenit periculos de evidentă: modificarea climei – încăl-

zirea globală a planetei Pământ – nu mai este o problemă 

de viitor, ci de crudă realitate. Mai mult decât atât, s-a 

acceptat ideea că procesul este deja ireversibil, iar ome-

nirea nu mai poate decât să atenueze viteza de derulare a 

fenomenelor. Îngrijorarea oamenilor (de ştiinţă şi nu 

numai) se evidenţiază prin frecvenţa mărită – cca. 1/lună 

în 2007, faţă de 1/câţiva ani în anii ’70 – a reuniunilor pe 

tema schimbărilor climatice, de la Clubul de la Roma 

(1971), până la Protocolul de la Kyoto (1997) şi după 

acesta (cele două evenimente constituind veritabile repere). 

Câteva aspecte sunt, în acest sens, definitorii: tornadele 

şi-au extins aria de activitate (s-au încetăţenit în România, 

dar şi în Peninsula Scandinavă!), gheţarii se micşorează 

văzând cu ochii, creşte nivelul şi scade salinitatea apelor 

oceanului planetar, curenţii marini îşi schimbă traseele, 

creşte numărul şi intensitatea furtunilor, musonii se dere-

glează (aducând fie prea multe, fie prea puţine ploi) ploile 

torenţiale şi inundaţiile tind să devină apariţii obişnuite în 

zone altădată ferite de aceste fenomene. 

La toate acestea trebuie adăugate şi alte aspecte, tragice: 

delfinii mor în Mediterana (cu riscul dispariţiei până în 

2050), pinguinii mor în Antarctica (au mai rămas cca. 1/3), 

în vara fierbinte a anului 2003 au murit în Europa cca. 

49000 oameni şi în decada uscată 1980 – 1990 au murit în 

Sahel peste 250000 oameni, iar pădurile se volatilizează în 

mare viteză (în mod special în zona Amazonului); în 

sfârşit, despre plouarea termică, datorată ineficienţei siste-

melor termoenergetice, nici măcar nu se discută. 

Şi, dacă acestea încă nu sunt argumente suficient de 

convingătoare, să amintim că ţările în curs de dezvoltare 

tind inevitabil şi în ritm accelerat spre nivelul de trai 

american („american style of life”), ceea ce înseamnă o 

creştere extraordinară a consumului de energie, pe o 

planetă cu resurse limitate, considerate epuizabile în timp 

scurt – de ordinul câtorva zeci de ani pentru hidrocarburi 

şi ceva mai mult pentru cărbune şi uraniu! Este evidentă 

necesitatea luării în consideraţie a aspectelor de mai sus, 

urmată de aplicarea unor măsuri eficiente de limitare 

drastică a poluării mediului. 

Lucrarea de faţă se doreşte a fi încă un semnal de 

alarmă (al câtelea oare?) privind creşterea galopantă a 

pericolului poluării mediului, în speţă a încălzirii globale a 

planetei, cu repercusiuni deja vizibile cu ochiul liber, 

inclusiv în ţara noastră. În acest sens, în lucrare se ana-

lizează câteva aspecte ale utilizării maşinilor şi instalaţiilor 

termice, cu accent asupra poluării. 

2. ÎNCĂLZIREA GLOBALĂ 

Încălzirea globală a Pământului este influenţată de cauze 

total diferite: 

–  cauze externe, din cosmos; 

– cauze interne, din interiorul planetei şi de la suprafaţa ei. 

Principala cauză externă a modificării climei este 

activitatea solară – exploziile solare, care sunt urmate de 

valuri de radiaţii, cu influenţe ce pot fi chiar şi catastro-

fale. 

Influenţa stelelor, a celorlalte planete din sistemul 

solar, a cometelor, a meteoriţilor, chiar dacă este cunos-

cută, este de cu totul altă anvergură şi, oricum, nu este 

controlabilă. 

Între cauzele interne ale modificării climei trebuie evi-

denţiate: 

– activitatea vulcanică şi cutremurele, care, desigur, nu 

sunt controlabile (nu într-un viitor previzibil); 

– activitatea umană, care însă, categoric, poate fi contro-

labilă, dar numai în condiţii speciale, ce trebuie acceptate de 

toţi oamenii, fără excepţii, dar şi fără tergiversări. 

Dintre aceste condiţii trebuie subliniate două necesităţi 

stringente: 

 conştientizarea generalizată privind pericolul creşterii 

poluării (creştere necontrolată şi, în prezent, necontrolabilă!); 

 aplicarea unor măsuri eficiente de reducere a poluării – 

în principiu la îndemână, dar, fie aplicate, dar foarte costi-

sitoare, fie aplicabile, foarte promiţătoare, dar deocamdată 

inutilizabile datorită insuficientei cunoaşteri a eventualelor 

urmări în viitor (apropiat sau îndepărtat) chiar asupra 

mediului. 

Toate acestea au devenit o problemă de care oamenii, 

cu condamnabilă indiferenţă, nu au auzit, pe care nu pot să 

o înţeleagă sau, pur şi simplu, de care nu vor să ştie. 

Conştientizarea omenirii asupra pericolelor poluării 

necesită diseminarea generalizată, hotărâtă, chiar forţată a 

cunoştinţelor în domeniu. 

Un rol esenţial revine întregului sistem educaţional. 

3. MAŞINILE ŞI INSTALAŢIILE TERMICE  –  

POLUATORI AI MEDIULUI 

3.1. Generalităţi 

Dintre influenţele sistemelor termoenergetice asupra 

climei, evident negative, câteva sunt nu numai foarte 

importante, ci şi relativ uşor de contracarat (prin procedee 

aflate la îndemâna specialiştilor): 

– reducerea emisiilor de gaze de seră – dioxid de 

carbon (CO2, principalul gaz de seră), gaz metan (CH4, de 

21 ori mai activ ca CO2), protoxid de azot (N2O, de 310 ori 

mai activ ca CO2) şi altele ca, de ex. SF6 (cel mai periculos 

gaz de seră, de 23900 ori mai activ ca CO2). 
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– reducerea emisiilor de căldură (de care practic nu se 

vorbeşte!) – prin gazele de ardere (prin coşurile de fum) şi 

prin apa de răcire (prin turnurile de răcire), 

– utilizarea resurselor energetice alternative, regenerabile. 

Ca exemplu elocvent şi credibil de rezolvare simultană 

a celor trei probleme se poate da o centrală termoelectrică 

proiectată să funcţioneze cu gaz sintetic produs din 

biomasă (resturi menajere, agricole, industriale), într-un 

ciclu cogenerativ cu parametri ultra-supracritici. 

În ceea ce priveşte CO2, după reducerea emisiilor, tre-

buie rezolvată problema captării CO2, iar în final rămâne 

problema stocării CO2. 

În lucrare se insistă asupra emisiilor de CO2. 

3.2. Emisiile de CO2 

3.2.1. Reducerea emisiilor de CO2 

Reducerea emisiilor de CO2 produs de maşinile şi 

instalaţiile termice se poate obţine prin: 

 utilizarea combustibililor cu conţinut mai mic de 

carbon – gazele naturale – în locul celor cu conţinut mare 

de carbon – cărbunii; procedeul poate fi considerat ca 

acţiune de început; 

 utilizarea biomasei, ceea ce înseamnă reciclarea di-

oxidului de carbon; 

 utilizarea surselor de energie regenerabile (ape curgă-

toare, vânt, soare, maree, curenţi marini, valuri, diferenţa 

de temperatură între suprafaţa şi adâncul apelor oceanului 

planetar, energia geotermală); 

 reducerea consumului de energie – utilizarea 

proceselor, tehnologiilor şi aparatelor performante din 

punct de vedere energetic, aceasta însemnând şi reduce-

rea producerii de energie, deci consumarea a mai puţin 

combustibil; 

 creşterea eficienţei producerii energiei, deci consu-

marea a mai puţin combustibil. 

3.2.2. Captarea CO2 

Captarea CO2 produs de maşinile şi instalaţiile termice 

se poate realiza: 

–  pre-combustie, acţionând asupra: 

- combustibilului (separarea carbonului sub formă de 

CO2, rămânând hidrogenul), 

- prin gazificare, 

- prin piroliză rapidă; 

- oxidantului (separarea de azotul din aer) – sistemul 

oxi-combustibil; 

–  post-combustie, acţionând asupra gazelor de ardere – 

separarea CO2; 

– „în-loc-de-combustie”, prin utilizarea sistemului de-

numit „ardere în buclă chimică” (ABC). 

(În sistemul ABC, un purtător de oxigen – special, de 

exemplu Ni – îl preia din aer şi îl duce combustibilului 

(sub forma NiO), astfel încât aerul şi combustibilul nu 

intră în contact; rămâne în final un flux (teoretic) curat de 

CO2 , care poate fi utilizat sau trimis spre depozitare). 

3.2.3. Depozitarea artificială a CO2 

După captare, CO2 poate fi utilizat sau depozitat. 

CO2 poate fi utilizate pentru producerea băuturilor 

răcoritoare sau în sere. 

Depozitarea CO2 se poate realiza: 

●  în pământ  – sub formă de CO2 – în zăcăminte de 

petrol; 

– în zăcăminte de gaze naturale; 

– în zăcăminte de cărbune; 

– în acvifere saline; 

– sub formă de MgCO3; 

●  în apa oceanului planetar – la mare adâncime, sub 

formă de CO2 lichid. 

Depozitarea CO2 în zăcămintele de petrol permite şi 

prelungirea exploatării acestora. Sistemul este acum larg 

utilizat. Având în vedere că există în lume zăcăminte 

naturale de CO2, acest sistem pare sigur şi eficient, fără 

pericol de influenţă negativă asupra mediului. 

Depozitarea în acvifere saline (inclusiv în cele aflate 

sub oceanul planetar) a fost deschisă de Norvegia, în 

Marea Nordului. Sistemul, aflat sub monitorizare, pare 

foarte promiţător. 

Depozitarea CO2 în zăcămintele de cărbune se poate 

face pe baza fenomenului de adsorbţie, în porii cărbunelui. 

Cărbunele are deja fixat CH4 (tot prin adsorbţie, dar mult 

mai slab), aşa încât, prin înlocuirea cu CO2, cărbunele 

eliberează CH4, care poate fi captat şi utilizat. 

Depozitarea sub formă de MgCO3 se poate face după 

tratarea CO2 cu MgSiO3. 

Depozitarea sub forma CO2 lichid pe fundul oceanului 

rămâne sub un mare semn de întrebare – referitor la 

pericolul privind influenţa asupra mediului. 

3.2.4. Depozitarea naturală a CO2 

Pe lângă depozitarea artificială a CO2 , costisitoare şi 

nesigură (doar unele metode fiind cel mult în curs de 

încercare atent monitorizată), există (de la apariţia vieţii pe 

pământ) şi posibilitatea stocării naturale a CO2 :  copacii şi 

celelalte plante verzi absorb dioxid de carbon şi produc, 

prin fotosinteză, oxigen (în timp ce animalele consumă 

oxigen şi expiră dioxid de carbon). 

Astfel, pentru a „fabrica” 1 tonă de lemn, arborii 

consumă 1,8 tone de CO2 şi eliberează 1,3 tone de O2. 

Se estimează că 1 ha de pădure de foioase (de 

productivitate ridicată) stochează în biomasă cca. 40 tone 

dioxid de carbon prin fotosinteză. 
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Se estimează că pădurile sunt responsabile pentru cca. 

60% din oxigenul produs de plante (păduri, culturi agricole, 

iarbă, vegetaţie acvatică). 

Jumătate din suprafaţa originală de pădure a globului 

pământesc a fost deja distrusă. 

Observaţie. Plantele şi animalele care trăiesc în pădurea 

ecuatorială ar putea reprezenta cheia descoperiri unor 

leacuri pentru unele dintre cele mai grave boli cunoscute 

omului. 

La cele de mai sus se cuvine a fi adăugate următoarele 

argumente: 

– un hectar de pădure reţine într-un an 580...600 kg de 

pulberi; 

– copacii reţin în coronamentul lor 30...50% din canti-

tatea de apă căzută în timpul ploilor normale; 

– pădurile împiedică scurgerea apelor pe versanţi; 

– pădurile reduc transportul de aluviuni – arborii îşi 

înfig rădăcinile la 30-120 cm adâncime; 

– un hectar de pădure produce, în zilele călduroase, 

180...200 kg de oxigen (suficient pentru 1 om, timp de 

aproape 1 an); 

– pădurile ajută la reglarea căderilor de precipitaţii 

locale şi regionale; 

– pădurile adăpostesc peste jumătate din speciile de 

animale care trăiesc pe pământ; 

– pădurile sunt surse de produse lemnoase; 

– pădurile sunt surse esenţiale de hrană (fructe, vânat 

etc.); 

– pădurile sunt surse esenţiale de apă curată de băut; 

– pădurile sunt o veritabilă uzină de sănătate şi de 

energie pentru om; 

– pădurile aduc inestimabile avantaje estetice, spirituale 

şi de agrement. 

3.3. Emisiile de CH4 

Gazul metan se formează prin descompunerea bacte-

riană anaerobă a materiilor organice. 

Sursele naturale de gaz metan sunt zonele mlăştinoase 

şi animalele (de ex. termitele, rumegătoarele). 

Sursele artificiale de gaz metan, datorate activităţii 

umane, sunt: 

 culturile de orez, 

 creşterea animalelor (bacteriile din stomacul unei 

vaci produc zilnic cca. 100 l de metan), 

 exploatarea şi transportul gazelor naturale, 

 minele de cărbune, 

 gunoiul în general, industrial, menajer, dar şi agricol 

(gunoiul de grajd), lăsate să fermenteze liber. 

Moleculele de gaz metan au o mare capacitate de a 

absorbi căldura, ceea ce înseamnă că şi concentraţiile mai 

slabe au o contribuţie importantă în ceea ce priveşte 

efectul de seră. 

3.4. Emisiile de N2O 

Protoxidul de azot se formează în principal prin 

transformarea microbiană a azotului din sol. Producerea de 

N2O este intensificată de pătrunderea unei cantităţi mai 

mari de azot în sol, mai ales prin agricultură, industrie şi 

circulaţie rutieră. N2O se descompune prin reacţii chimice 

în stratosferă. 

3.5. Emisiile de căldură 

Emisia de căldură este acceptată ca inevitabilă – expli-

cabil prin utilizarea generalizată a maşinilor termice. 

Reducerea emisiei de căldură a acestora se poate 

obţine, totuşi, prin: 

 creşterea randamentului termic, în sensul apropierii 

de ciclul Carnot sau 

 înlocuirea cu maşini care să funcţioneze după alt 

principiu (ex., pila cu combustibil), dar şi extinderea utili-

zării surselor alternative de energie. 

Pentru actualele maşini termice (care se vor utiliza cel 

puţin şi în viitorul apropiat), căile de reducere a emisiilor 

de căldură luate în considerare în lucrarea de faţă sunt cele 

clasice: creşterea randamentului ciclului, prin: creşterea 

parametrilor de intrare ai fluidului de lucru şi micşorarea 

cantităţii de căldură cedate mediului – acel păgubos (dar 

inevitabil) Q2. 

Creşterea parametrilor de intrare este spectaculoasă în 

centralele termoelectrice – pentru ciclul cu abur atingerea 

parametrilor 350 bar şi 650
o
C, ceea ce înseamnă randa-

mente de peste 50%. 

Micşorarea cantităţii de căldură evacuate (prin gazele 

de ardere şi prin apa de răcire) se obţine prin utilizarea 

cogenerării – procedeul care permite creşterea randa-

mentului ciclului la valori de peste 90%. 

În domeniul motoarelor cu ardere internă doar două 

idei se cuvine a fi amintite în contextul acestei lucrări: 

necesitatea utilizării generalizate a calculatorului de bord 

(care asigură funcţionarea la randament maxim, atât la 

regim nominal, cât şi la regimuri parţiale) şi lărgirea 

utilizării  biocombustibililor. 

4. CONCLUZII 

A fost deja depăşit pragul peste care degradarea mediului 

cauzată de poluare a devenit ireversibilă şi, de aici înainte, 

tot ce se mai poate face este să se atenueze viteza derulării 

fenomenului. 

Instalaţiile termoenergetice, stabile şi mobile, inventate, 

realizate şi exploatate de oameni, sunt în bună măsură res-

ponsabile pentru creşterea galopantă a poluării mediului. 

Este evidentă necesitatea aplicării tuturor măsurilor 

posibile (de altfel deja cunoscute) pentru reducerea poluă-
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rii produse de instalaţiile termoenergetice:  este necesară o 

veritabilă şi eficientă (r)evoluţie în domeniu. 

Energeticienii (şi nu numai) trebuie să rezolve efectele 

a două fenomene de importanţă capitală: 

– creşterea periculoasă a poluării mediului – chimică, 

mai ales prin gazele cu efect de seră şi termică, prin 

căldura evacuată în atmosferă (acel aparent inevitabil Q2 , 

caracteristic ciclurilor termodinamice după care funcţio-

nează universal utilizatele maşini termice) şi 

– reducerea rapidă a rezervelor de combustibili fosili 

superiori (petrol şi gaze naturale). 

În acest sens, în contextul dezvoltării durabile, este 

necesară o adevărată (r)evoluţie; astfel, 

● pe termen mediu, se impun de urgenţă următoarele 

măsuri: 

– înlocuirea combustibililor fosili cu resurse energetice 

regenerabile, 

– utilizarea generalizată a cogenerării cu eficienţă ridi-

cată, bazată pe cererea de căldură, 

– creşterea eficienţei consumatorilor de energie electrică 

şi termică; 

● pe termen lung, rămâne speranţa rezolvării proble-

melor legate de: 

– utilizarea fuziunii nucleare, 

– utilizarea avansată a energiei solare. 

Este imperios necesară şi o (r)evoluţie specială:  re-

facerea capacităţii naturale de reducere a poluării: 

refacerea fondului forestier şi, în general, a vegetaţiei, 

consumatoare naturală şi constantă de CO2. şi, în acelaşi 

timp, producătoare naturală şi constantă de oxigen. 

Este imperios necesară (re)împădurirea suprafeţelor 

de teren despuiate fie prin fenomene naturale, necontrola-

bile, fie prin nesăbuinţa, inconştienţa sau ticăloşia oamenilor, 

care au reuşit, cu o eficienţă demnă de cauze onorante, să 

distrugă ceea ce natura a realizat în decursul timpului. 

Această (r)evoluţie, puţin costisitoare (prin comparaţie), 

este la îndemâna tuturor, constituind, în acelaşi timp, un 

mod de ocupare a timpului oamenilor – responsabil, 

eficient, folositor sănătăţii fizice şi spirituale. 

La această (r)evoluţie trebuie angrenată în mod special 

tânăra generaţie, beneficiară evidentă pentru momentul acţi-

unii, dar, mai ales, pentru viitorul chiar a existenţei sale. 

În sfârşit, a devenit obligatorie şi o (r)evoluţie educa-

ţivă: toată populaţia, de la preşcolari şi până la pensionari, 

indiferent de pregătire sau de ocupaţie trebuie angrenată şi 

responsabilizată în activitatea de combatere a poluării – de 

protejare a mediului. Toate programele de învăţământ, la 

toate nivelele, în toţi anii de studii, ar trebui să conţină câte 

o disciplină cu caracter educaţiv în acest domeniu. Progra-

mele mass-media ar trebui să însereze rubrici speciale de 

educare, mai ales cu caracter aplicativ (japonezii, de 

exemplu, se „antrenează” pentru a face faţă cutremurelor!)”. 

(R)evoluţia educaţivă în domeniul poluării merită cu 

prisosinţă să capete caracterul de „long life learning”. 

Dacă sistemul educaţional nu este suficient de convingă-

tor (şi, evident, nu este), devine obligatorie completarea 

acestuia cu un program „educaţiv” de măsuri coercitive, 

aplicat cu insistenţa impusă de necesitatea evitării apelului 

disperat  „Save Our Souls” … Şi, cui să adresăm apelul?... 
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