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The study of pollutant emissions, especially of the Dacia Sandero 1.5 
dCi passenger car at different operating regimes was developed by monitoring 
the fuel consumption. The introduction of the study is concerned about pollution, 
the environmental problem which is met every day. Pollution is about emitting in 
the surrounding environment chemical components which may lead to the 
structural imbalance between various life forms, which impacts health and 
comfort at all levels and causes ambient damage by altering natural and life 
sustaining factors. Different types of pollution do manifest continuously. First of 
all the air pollution from automobiles is the most important and analyzed in this 
study. In it is also considered the ecological design approach of most cars. 
Another section of the study makes a brief history of the internal combustion 
engines and their improvement process taking into account the pollutant 
emissions. Further in the study a comprehensive step is about the evolution of 
the chemical pollution. Last but not least is a description of the devices for 
measuring the pollutant emissions of cars. Another chapter enumerates and 
defines the filters, equipment and systems applied in engine development to 
meet increasingly stringent pollution standards. The study also contains the 
experimental part of the work. In this part is presented the measuring system 
used and then the results acquired from the Dacia Sandero 1.5 dCi engine, by 
monitoring the variation in the opacity of the exhaust smoke and the evolution of 
fuel consumption in different engine operating regimes. The last part of the 
study contains the final conclusions and proposed development perspectives. 
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1. Introducere 
 
Ecologia este ştiinţa care se ocupă cu studiul interacțiunii dintre 

ființele vii şi dintre acestea şi mediul în care trăiesc. Denumirea a fost 
dată de biologul german Ernest Hoeckel, în 1866, în lucrarea 
„Morfologia generală a organismului“, denumirea avându-și originea din 
limba greacă (oikos – casă; logos – ştiinţă). Poluarea constă în 
introducerea în mediu ale unor substanţe care pot deranja echilibrul 
ecologic, între fiinţele vii, care dăunează stării de sănătate şi comfort al 
oamenilor şi care pot produce pagube economice prin modificarea 
factorilor naturali sau a celor creaţi prin activităţi umane. În esenţă, 
poluarea mediului înconjurător reprezintă ansamblul modificărilor 
defavorabile pe care le suportă calităţile naturale ale acestuia sub 
influenţa activităţilor societăţii omeneşti [1, 2, 3, 4]. Poluarea nu poate fi 
considerată numai ca o caracteristică a societăţii moderne. Omul a 
dezvoltat activităţi cu caracter poluant încă de la descoperirea focului, 
modul de practicare a agriculturii în antichitate a determinat poluarea 
treptată a solului, întinse teritorii din Asia şi Africa fiind transformate în 
deşerturi. Răspândirea activităţilor poluante însă, a făcut ca acestea să 
nu fie manifeste în primele etape nici regional şi nici la scară mondială. 
Sectoarele de activitate umană generatoare în principal de poluare 
sunt: industria extractivă; industria chimică şi energetică; agricultura; 
anumite industrii prelucrătoare; transporturile în cadrul cărora o 
influenţă consistentă o au motoarele cu ardere internă; marile 
aglomerări urbane. Emisiile de eșapament sunt toxice și degradează 
sănătatea și calitatea vieții în general prin intoxicare și moarte după 
colmatarea sângelui și a celulelor vii, perturbând oxigenarea creierului.  
Substanţele gazoase emanate sunt CO2, CO, SO2, SO3, NH3, NO, NO2, 

vapori de H2O, hidrocarburi HC, cloruri, fluoruri, sulfaţi. Substanţele 

solide sunt cenuşa şi zgura, care conţin SO2, SO3, CaO, MgO, sulfaţi, 

Fe2O3 [1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20]. 
Poluarea urbană a aerului este cunoscută sub denumirea de 

smog. Smogul este în general un amestec de monoxid de carbon şi 
compuşi organici din combustia incompletă a combustibililor fosili cum 
ar fi cărbunii şi de dioxid de sulf de la impurităţile din combustibili. În 
timp ce smogul reacţionează cu oxigenul, acizii organici şi sulfurici se 
condensează sub formă de picături, înteţind ceaţa. Smogul care rezultă 
are un miros neplăcut, provocând lăcrimare [12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 
21, 22]. 

Particulele reprezintă un amestec de substanțe organice şi 
anorganice prezente în atmosferă atât în formă lichidă, cât şi solidă şi 



care provin din gazele arse. Definirea particulelor se face implicit prin 
procedeul de măsurare a acestora, fiind în cazul motoarelor cu 
aprindere prin comprimare (M.A.C.), materia colectată pe un filtru 
special la trecerea gazelor arse emise de un motor cu aprindere prin 
comprimare, gaze diluate cu aer curat până la obţinerea temperaturii 
acestora de maximum 52°C. După mărime, se consideră particule 
mari acele particule care au un diametru mai mare de 2,5μm, iar 
particule mici cele sub 2,5μm diametru. Emisia de particule a M.A.C. 
este mult mai mare decât a motoarelor cu aprindere prin scânteie 
(M.A.S.), chiar utilizând benzine etilate. Particulele de carbon emise de 
motoarele diesel sunt foarte mici şi penetrează adânc în plămâni, unde 
se acumulează. În timp, acumularea carbonului poate întârzia 
mecanismul de curăţare pulmonară [12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20]. 

În anul 1867, Nikolaus Otto împreună cu inginerul Eugen Langen, 
a construit un motor termic cu ardere internă, cu piston în patru timpi, 
care folosea combustibil gazos.  În 1878, Nikolaus Otto, a pus la punct 
un motor în 4 timpi alimentat cu combustibil lichid (benzină) cu un 
randament de 22%. O contribuţie însemnată la perfecţionarea motorului 
cu ardere internă, cu aprindere prin scânteie electrică, au adus-o 
inventatorii germani Karl Benz şi Gottlieb Daimler, care au realizat 
primele automobile acţionate cu astfel de motoare. 

Istoria motorului diesel a început în urmă cu peste 120 de ani. 
Crearea de patentare a fost depusă de inventatorul său, Rudolf Diesel, 
încă din 1892, și a fost acceptată de Oficiul german de înregistrare a 
patentelor la 23 februarie 1893.  Intenția lui Diesel era ca motorul să 
funcționeze cu mai multe tipuri de carburant, inclusiv praf de cărbune. 
Totuși, motorul nu a mers de la prima încercare. A fost prezentat în 
stare de funcționare abia în 1900, la Expoziția Universală (World`s 
Fair), și era alimentat cu ulei de alune.  

Motoarele diesel erau privite la începutul anilor 1900 ca o 
alternativă la motoarele cu aburi folosite de nave și chiar de industrie. 
La sfârșitul secolului XIX și începutul secolului XX, acestea aveau 
aceeași formă și dispunere ca motoarele industriale cu abur. 

Primul camion cu sistem de propulsie diesel a fost lansat în 
Germania în 1924, iar în 1929 producătorul de motoare american 
Cummins a reușit să adapteze un motor diesel la un autoturism, în mod 
experimental. Industria auto a început să vadă în motorul diesel viitorul. 
Însă tehnologia proiectată de Rudolf Diesel avea să intre în producția 
de serie abia în 1936. Primul model care a fost echipat cu motor diesel 
a fost Mercedes 260D.  



Inițial, motoarele diesel erau considerate zgomotoase și lente. 
Industria auto, în special producătorii germani, a pariat pe acest motor. 
Încă din perioada războiului, industria auto a căutat perfecționarea 
motorului diesel, care s-a dovedit în timp mai economic decât cel clasic 
pe benzină. O problemă care i-a măcinat pe constructori până prin anii 
1960 a fost puterea și viteza lentă pe care o dezvoltau aceste motoare. 
După apariția sistemelor de supraalimentare a turbinelor, motoarele 
diesel au început să fie altfel privite.  

La jumătatea anilor 1990, constructorii europeni de automobile 
au reușit să dezvolte motoare diesel mult mai silențioase, cu consumuri 
de carburanți din ce în ce mai mici și aproape la fel de puternice ca și 
cele pe benzină. Rămânea însă mai vechea problemă a poluării. 
Normele de poluare care au început să fie impuse în Europa i-au forțat 
pe constructori să monteze pe motoare filtre și echipamente care să 
scadă emisiile de noxe. Principalii exportatori europeni în Statele Unite, 
Mercedes și Volkswagen, au început să testeze la sfârșitul anilor 1990 
piața de peste ocean cu motoare diesel, în condițiile în care producătorii 
din Statele Unite produceau doar echipări pe benzină.  

Filtrele de particule dezvoltate până în prezent şi-au dovedit 
eficienţa, asigurând reducerea în proporţie de 80 - 90% a particulelor. 
Prin prisma criteriilor de apreciere a filtrelor, cât şi a criteriilor impuse de 
piaţă, supremaţia unui anumit tip de filtru nu a fost dovedită, coexistând 
în exploatare categoriile de bază prezentate în lucrare. Cele mai 
răspândite tipuri de filtre sunt cele cu monoliţi ceramici şi regenerare 
termică, dar şi cele cu fibre ceramice şi regenerare prin aditivarea 
combustibilului. Durabilitatea filtrelor ceramice este încă mică în 
condiţiile normale de exploatare, datorită dificultăţilor legate de 
încărcarea termică şi mecanică mare ceea ce justifică în continuare 
căutarea de noi soluţii constructive. 

Figura 1 prezintă componentele sistemului de depoluare. 
Cercetarea prezentă îmbogățește pachetul datelor aplicative 

printr-o investigație aplicativ-digitală (computer aided research) în 
vederea îmbunătățirii aparatului public de prevenire a riscurilor și 
creștere a calității vieții. 

 
2. Metoda și materialul cercetării 
 
Metoda de cercetare expusă în formă simplificată, realizează: 

• studiul soluțiilor de depoluare și a motoarelor existente; 
• centralizarea datelor și alegerea prezentarea aparaturii (figura 1); 

 



 
Fig. 1 Schema sistemului de depoluare pentru motoare cu opacimetru atașat 

 

 
• accesarea bazelor de date cu studii disponibile referitoare la tematica 

de cercetare; 
• analiza caracteristicilor aparatului de măsurare a opacității (Tabelul 1); 
• achiziția de bază și prelucrarea datelor (figura 2); 
• consultarea concomitentă a consumului de combustibil la bordul 

autovehicului studiat pentru potențarea capacității de analiză 
comparativă; 

• observarea datelor înregistrate și formularea interpretărilor. 
 
3. Sinteza cercetării aplicative 
 
Scopul părții aplicative este să îmbunătățească gradul de 

înțelegere a corelației dintre consum și opacitatea gazelor, respectiv să 
definească o procedură experimentală pentru Sandero, prin 
parcurgerea unor faze specifice: 

 
1. Prezentarea parametrilor măsurați  

(Tabelul 1 - Caracteristicile aparatului de mӑsurare a opacitӑții); 

2. Colectarea datelor experimentale de la autovehiculul Dacia; 
3. Interpretarea și reprezentarea grafică a datelor. 

 

 
 



Tabelul 1 

Parametrii măsuraţi Plaja de măsură Rezoluţie 

Coeficient de opacitate 0-9,99m−1 0,1m−1 

Opacitate 0-100% 0,5% 

Regim motor 0-9990rot/min 10rot/min 

Temperatură gaz 0-400°C 10°C 
 

 
Autovehiculul ales este Dacia Sandero 1.5 dCi fabricat în anul 

2010. Dacia Sandero este un autoturism de tip hatchback cu 5 uși, 
fabricat de uzina Dacia la Mioveni începând din octombrie 2007. 
Sandero a fost lansat oficial pe piața românească pe 3 iunie 2008. 
Acest autovehicul este de clasă medie-mică, structură compactă, cu 
aplicabilitate și utilitate ridicată în traficul urban.  

Acesta din urmă poate conduce la afectarea supapei EGR prin 
creșterea depozitului de particule carbonice care produc colmatarea 
electrovalvei de recirculare. 

Figura 2 prezintă buletinele de măsurare pentru două regimuri de 
turație distincte mici-medii până la 1840 rot/min și turații mari până la 
4060 rot/min. 

 

 

a           b 
 

Fig. 2 Buletine de măsurare experimentală. a-măsurare la regim de  
turații mici-medii; b-măsurătoare la regim ridicat de turație 

 

 
În urma procesului de achiziție a datelor măsurate s-au 

reprezentat grafic toate înregistrările efectuate în vederea analizei. 
 
În figura 3 sunt reprezentate curbele de variație  a consumului și 

opacității gazelor de eșapament la funcționare în configurație standard 
și la regim normal a motorului de la autovehiculul testat, Dacia Sandero. 



 
Fig. 3 Valorile înregistrate pe stația de măsurare în regim normal de funcționare 

a motorului (Turația - rot/min; Opacitate - m^(-1); Consum - l/h) 
 

În figura 4 este prezentată grafic variația valorilor de consum și 
opacitate în funcție de regimul de turație pentru măsurătoarea 
experimentală în care sistemul EGR este scos din funcțiune. 

 

 
Fig. 4  Variația consumului de combustibil și a opacității gazelor de eșapament 

în funcție de turație (Turația - rot/min; Opacitate - m−1; Consum - l/h) 
 

4. Concluzii și interpretări 
 
Prin studiul și achiziția datelor practice, evidențiind aspectele 

privitoare la consumul de combustibil și opacitatea gazelor, se 
concluzionează: 

• obiectivul principal este îndeplinit prin furnizarea valorilor aplicative 
reprezentate grafic; 
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• nefuncționarea supapei EGR are efect sensibil asupra emisiilor 
poluante, ne-schimbând semnificativ consumul de carburant; 

• valoarea cea mai mare de opacitate este de 1,06 m-1, această valoare 
nu depășește maximul admis de 1,5 m-1, fapt prin care se înțelege cӑ 
autovehiculul studiat ar trece inspecția tehnică periodică (ITP), doar 
că în timpul rulării în exploatare acesta ar emite gaze cu o valoare a 
opacității ceva mai mare decât în cazul în care ar fi echipat cu supapӑ 
EGR în bună stare de funcționare; 

• menținerea în stare operativă a echipamentului de recirculare a 
gazelor de evacuare contribuie atât la diminuarea emisiei de oxizi de 
azot așa cum este prevăzut în documentația oferită de producător, dar 
contribuie și la estomparea nivelului de opacitate al gazelor; 

• analiza determinărilor practice încurajează definirea bazelor de date 
speciale cu raportare continuă a stării tehnice a autovehiculelor, cu 
reprezentare și interpretare, respectiv dezvoltarea cercetărilor.  
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