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CONTRÔLER ET RÉDUIRE LA POLLUTION DES
TRANSPORTS DANS LA MUNICIPALITÉ DE CLUJ – NAPOCA
Ce document vise à présenter des méthodes pour contrôler et réduire
la pollution dans les transports commune Cluj Napoca; la pollution en termes
d'air et le son.
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1. Consideraţii generale
Poluarea atmosferică dăunează sănătăţii noastre şi mediului
înconjurător. Ea poate provoca afecţiuni cardiovasculare şi respiratorii,
precum şi cancer, fiind cauză legată de mediu mortalităţii premature în
Uniunea Europeană. Poluarea are numeroase surse dar în acest articol
vom aborda poluarea privind mediul transporturilor. Poluarea
atmosferei se realizează în urma emisiilor produse de combustia
amestecului carburant, în motoarele cu ardere internă. Pe lângă
poluarea atmosferei, transporturile mai generează şi poluare fonică şi
vibraţii, în zonele adiacente drumurilor, aeroporturilor şi ale căilor
ferate. Se estimează că aproape 20 % din populaţia Uniunii Europene

este expusă la niveluri de zgomot considerate inacceptabile. Acestea
pot afecta calitatea vieţii şi conduce la niveluri semnificative de stres,
perturbări ale somnului şi efecte negative asupra sănătăţii, cum ar fii
afecţiunile cardiovasculare. Zgomotul are efecte şi asupra faunei
sălbatice.[1,2]
Noua strategie a UE privind calitatea aerului urmăreşte
respectarea pe deplin a legislaţiei existente privind calitatea aerului
până în 2020 şi stabileşte obiective pe termen lung pentru 2030.
Direcţia privind zgomotul ambiental vizează identificarea nivelurilor de
zgomot pe teritoriul UE şi adoptarea măsurilor necesare pentru
reducerea lor la niveluri acceptabile. Alte acte legislative reglementează
emisiile sonore din surse specifice.[3]
Cei ce locuiesc într-o zonă cu aglomeraţie urbană trebuie să facă
faţă unei probleme legată de nivelul calităţii aerului; dacă ne referim la
municipiul Cluj – Napoca unde bulevardele sunt înguste, aşezarea
localităţii este într-o zonă depresionară îngustă, putem afirma că avem
de-a face cu o circulaţie rutieră intensă într-o zonă îngustă fără o
evaporare rapidă a emisiilor poluante produse de motoarele
autovehiculelor.
2. Sursa emisiilor poluante
Sursele de poluare se pot clasifica şi în funcţie de tipul
motorului cu care sunt echipate autovehiculele. Astfel, cele mai întâlnite
motoare termice care echipează marea majoritate a autovehiculelor
funcţionează cu benzină sau motorină, de aici rezultând şi proporţii
diferite ale gazelor de evacuare.
Substanţele nocive prezente în atmosferă se încadrează în
două grupe, în funcţie de natura provenienţei lor. Tabelul 1 prezintă
tipuri şi surse de emisii poluante [4]Astfel, avem substanţele primare, în
stare gazoasă sau solidă, ce se regăsesc direct în gazele de evacuare
ale unui automobil (hidrocarburi – HC, monoxid de carbon – CO, oxizi
de azot – Nox, şi particule PM) şi substanţe secundare care sunt
reprezentate de smogul fotochimic şi smogul umed. Denumirea de
smog vine din engleză prin combinarea cuvintelor „somke” (fum) „fog”
(ceaţă) [5].
Substanţă
poluantă
Hidrocarburile
(HC)
Monoxidul de

Tabelul 1
Tipul motorului

Sursa principală / Originea

(+) Benzină
(-) Diesel
(+) Benzină

Ardere incomplectă (amestec bogat) / Adsorbţia
combustibilului pe pelicula de ulei / Rateuri
Ardere incomplectă

Carbon (CO)
Oxizii de
azot (NOx)
Particule
(PM)

(-) Diesel
(+) Diesel
(-) Benzină
(+) Diesel
(-) Benzină (doar la
motoarele cu injecţie
directă

Temperaturi înalte de ardere / Oxigen în exces
(amestec sărac)
Ardere incomplectă (amestec bogat)

(+) proporţie mai mare
(-) proporţie mai mică

În ce priveşte poluările sonore; acestea sunt manifestate prin
vibraţiile transmise către conducătorul autovehiculului, care sunt
percepute de organism şi în mod deosebit, de acele părţi ale corpului
ce se află în contact nemijlocit cu elementele utilajului care sunt în
mişcare vibratorie. Vibraţiile mecanice care se transmit asupra omului
au o acţiune nocivă complexă, afectându-i sănătatea prin efectele
fiziopatologice şi stânjenind desfăşurarea procesului muncii până la
pierderea capacităţii de muncă. Cele mai importante efecte produse de
acţiunea vibraţiilor sunt de natură fiziologică, mecanică şi termică,
preponderente fiind ultimele două [6].
3. Determinarea nivelului poluanţilor în
municipiul Cluj – Napoca
Conform
ordinului MAPM
nr. 745/30.08.
2002
privind
stabilirea aglomerărilor
şi
zonele pentru
evaluarea calităţii aerului în
România (publicat în Monitorul
Oficial cu nr
739-9.10.2002.)
la art. 2, lit. i.,
se stabileşte că
municipiul Cluj – Napoca inclusiv comunele Apahida, Feleacu, Floreşti,
Baciu şi Gilău fac parte din categoria aglomerărilor ce sunt incluse în
programul de evaluare a calităţii aerului fapt concretizat prin

amplasarea pe parcursul anului 2005 a patru staţii automate de
monitorizare a calităţii aerului pentru a avea o imagine reală asupra
poluării aerului din aglomerarea Cluj – Napoca
În figura 1 este prezentată harta judeţului Cluj cu amplasarea
celor patru staţii automate de monitorizare, având următoarea
componenţă: Cj-1: str. A. Vlaicu (staţie de tip trafic); Cj-2: str. Constanța
(staţie de tip urban); Cj-3: str. 1 Decembrie 1918 (stație de tip
suburban); Cj-4: str. Dâmboviţa (staţie de tip industrial); Cj-5: str. 21
Decembrie, Dej (staţie de tip urban).
Ca reper s-a luat raportul privind starea mediului prin agenţia
judeţeană pentru Protecţia mediului Cluj – Napoca, raport pe luna
Decembrie a anului 2016; în cadrul acestui raport s-au efectuat, analize
ale poluanţilor prin determinări clasice (colectare şi preluare ulterioară
în laborator), dar şi prin determinări automate realizate de către staţiile
automate de monitorizare a calităţii aerului [7] .
Fig.2
Concentrația de CO
[7]

În
luna
decembrie
a
anului
2016 cea
mai mare
concentraţie de CO din municipiu este observată în staţia de pe str. Aurel Vlaicu,
cu o concentraţie de aproximativ 1,83 mg/m3, iar cea minimă a fost
înregistrată în staţia din cart. Grigorescu 0.05 mg/m3, comparative cu
concentrația maximă admisă, 10 mg/m3 - HG 592/2002. În ceea ce
priveşte determinarea particulelor în suspensie PM10, a fost realizată
în două staţii: în primul figura 3, staţia situată pe str. Aurel Vlaicu media
este de 30,37 µg/m3 si maxima 54,03 µg/m3.
În figura 4, reprezentând valorile obţinute în staţia din cart.
Grigorescu valorile sunt următoarele: media particulelor este de 33,37
µg/m3 şi maxima este de 53,49 µg/m3 [8].

Fig. 3
Staţia
A.Vlaicu [8]

Fig. 4
Staţia
Grigorescu
[8]

În ce priveşte poluarea fonică s-au constatat următoarele:
valoarea maximă a zgomotului (68 dB) depăşeşte nivelul admis (64,5
dB).
4. Metode de reducere a poluării
În momentul de faţă, în municipiul Cluj – Napoca marea
majoritate a autovehiculelor sunt echipate cu motor termic în urma
cărora rezultă emisiile nocive menţionate mai sus. Compania Shell

aproximează că 50 de ani va mai dura până când vor ieşii de pe piaţă
autovehiculele echipate cu motor termic [9]. Până atunci va trebuii să
se implementeze metode de reducere a poluării.
Utilizarea autovehiculelor electrice ca mijloc alternativ de
transport ar reduce emisiile poluante. De aceea, în ultimii douăzeci de
ani, autovehiculul electric a fost redescoperit.
Din păcate, deși avantajele și beneficiile oferite pentru
protecția mediului sunt majore, autovehiculele electrice nu au reușit
încă să pătrundă pe piața de automobile și să convingă potențialii
utilizatori, datorită densității de putere scăzute a surselor de energie
montate pe vehicule, costul ridicat al ansamblului și inexistența
infrastructurii de reîncărcare a sursei de energie.
Pe termen lung, soluția pare a fi oferită de pilele de
combustie, iar pe termen scurt mulți experți consideră autovehiculele
electrice hibride (HEV) ca fiind oportune.
Avantajele majore ale automobilului electric sunt consumul
redus, poluare aproape zero în afara producției, eficiență/randament
foarte mare, accelerare rapidă/instanță, zgomot foarte redus, întreținere
ușoară prin eliminarea unei mari părți a motorului clasic auto. Elimină
dependența de combustibil clasici, bateriile pe litiu fiind mai ieftine de
trei ori decât benzina.
Dezavantajele majore sunt costul de producție ridicat, prețul
de achiziție piperat, timpul de încărcare relativ mare, timpul de viață
redus de circa 3-5 ani, autonomia redusă de maximum 300 km.
Acumulatorii sunt grei, conțin materiale toxice, își reduc
capacitatea până la 50 % și chiar mai mult la temperaturi sub 10 0C și
peste 40 0C și tind să se supraîncălzească și chiar să explodeze în
anumite condiții; reciclarea lor ridică probleme.
Momentan lipsesc stațiile de alimentare iar service-ul este
scump.
Ca mijloc alternativ de transport, cea mai bună soluție pentru
rezolvarea problemelor de poluare a mediului este autovehiculul
electric.
Deși avantajele și beneficiile oferite pentru protecția mediului
sunt majore, autovehiculele electrice nu au reușit încă să pătrundă pe
piața de automobile și să convingă potențialii utilizatori, datorită
densității de putere scăzute a surselor de energie montate pe vehicule,
costului ridicat al ansamblului și inexistența infrastructurii de
reîncărcare a sursei de energie.
Soluția pare a fi oferită de pilele de combustie, experții
considerând autovehiculele electrice hibride ca fiind oportune [10].

Metode de reducere a poluării din cadrul autovehiculului, a
motorului cu ardere internă sunt de două feluri, şi anume: active şi
pasive. Metodele active de reducere a poluării la motoarele cu
aprindere prin scânteie ar fi: schimbul de gaze, folosirea amestecurilor
omogene, folosirea amestecurilor neomogene; metode passive de
reducere a poluării pentru acelaşi motor ar fii: reactorul termic,
convertorul catalitic, reducerea catalitică selectivă (SCR), contaminarea
catalizatorului, filtre de particule. Metode active de reducere a poluării
în cazul motorului cu aprindere prin comprimare sunt: îmbunătăţirea
proceselor care se desfăşoară în motor, supraalimentarea motorului,
răcirea intermediară, recircularea gazelor arse [2].
O altă metodă de reducere a emisiilor poluante instruirea
cetăţenilor pentru a deprinde o conducere ecologică.
O metodă de reducere a poluării este suplinirea autobuzelor
cu motoare termice în favoarea celor electrice şi implicit încurajarea
cetăţenilor de a se deplasa cu transportul în comun.
5. Concluzii
■ Municipiul Cluj – Napoca este unul din cele mai mari oraşe
ale ţării noastre cu o continuă dezvoltare din mai mult puncte de vedere
inclusiv demografic dar şi al parcului auto, în concluzie, pentru ca
gradul de poluare a oraşului să nu se mărească ci din contră să fie
redus, este o mare necesitate a se implementa metode de reducere a
poluării fie că implică factorul tehnic (autovehiculul – transportul), sau
factorul antropic – motivarea acestuia de a utiliza transportul în comun.
■ Desigur utilizarea autovehiculelor electrice ar reduce cel
mai mult poluările în municipiu, dar este o variantă nerealistă în
momentul de față la economia și salariile existente momentan, așa că
variantele realiste ar fi:
● încurajarea cetățenilor de a folosi mijloacele de transport în
comun;

● programarea din timp a traseului și în cazul deplasărilor la
locul de muncă sau școală cu autovehiculul propriu;
● luarea în considerare a grupării a câtorva persoane din
comunitate pentru a merge împreună cu acel autovehicul.
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