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Rezumat
În această lucrare este descrisă evaluarea calităţii aerului atmosferic, în baza modelării 
dispersiei și calcularea concentraţiei poluanţilor emişi de sursele majore de poluare din 
Republica Moldova. A fost utilizat modelul Tailor-Sutton privind corelaţia statistică 
a turbulenţei, dezvoltat şi adoptat în actul normativ OND-86 «Методика расчета 
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концентраций в атмосферном воздухе вредных веществ». Algoritmul de calcul al 
dispersiei poluanţilor a fost realizat conform programului „Ecolog – Integral”. Datele de 
intrare pentru sursele înalte şi cele joase au fost preluate atât din proiectele tehnice ale 
întreprinderilor poluatoare cât şi din datele statistice oficiale. În particular sunt prezentate 
hărţile de contaminare a noxelor – NOx, și SO2 de la sursele staţionare şi mobile în 
condiţiile cele mai severe de poluare. În funcţie de vasta varietate a indicilor de calcul 
ale dispersiei, pentru emisiile provenite de la surse rurale de poluare din amplasate în 
vecinătatea ariilor naturale protejate de stat, izoliniile de concentraţie a noxelor indică 
valori de la 6,5 la 10 µg/m3, fiind de zeci de ori mai mici decât valoarea critică a acestora 
pentru vegetaţia forestieră, având astfel un impact nesemnificativ de poluare. Pentru 
sursele urbane de poluare, un impact semnificativ îl au sursele joase și, desigur sursele 
mobile. Pentru sistemul urban Chişinău, izoliniile de concentrație a NOx, și SO2 indică 
valori până la 10 CMA (CMA pentru NO2 – 0,85 mg/m3 și pentru SO2 – 4,00 mg/m3) – 
impact destul de mare.
Cuvinte-chee: difuzie atmosferică, surse de poluare, hărţi de contaminare.
Depus la redacţie 15 noiembrie 2017 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------
Adresa pentru corespondenţă: Brega Vladimir, Institutul de Ecologie şi Geografie, str. 
Academiei 1, Chişinău, Republica Moldova; e-mail: bregaradu@rocketmail.com; 
tel.: (373 22) 731918.

Introducere 
De regulă, în Republica Moldova concentraţiile substanţelor nocive la nivelul 

solului se estimează conform măsurărilor experimentale din diferite puncte (posturi) 
preponderent urbane, evaluate de Serviciul Hidrometeorologic de Stat [2], sau conform 
calcului câmpului de distribuţie, după modelul descris în documentul normativ OND 
– 86[10] şi sunt reflectate în proiectele tehnice ale întreprinderilor poluatoare, doar 
pentru sursele cu impact major de poluare. În general problema poluarii atmosferei este 
strîns legată de transportul şi difuzia noxelor în atmosferă. Determinarea coeficienţilor 
de difuzie convertiţi în parametri de îndepărtare în direcţia verticală şi orizontală din 
zona poluată, matematic reiesă din teoria clasică a difuziei şi teoria dezvoltată de  
G.I. Tailor [4] privind corelaţia statistică a turbulenţei. Pentru concentraţia c (mg/m3) a 
unui poluant într-un punct (x, y, z), aflat pe direcţia vîntului u0 pentru sursa cu un debit 
de emisii M(g/s) sub înălţimea efectivă h a coşului de fum, G. O. Sutton [4, 5] a propus 
următoarea ecuaţie:

(1)

 unde: 
σy şi σz – devierile standarde ale distribuţiei particulelor după direcţiile orizontale şi 

verticale, în funcţie de parametrii de turbulenţă şi lipsei transformărilor chimice (de ex. 
NO în NOx). In cazul în care y=0 concentraţia noxei la nivelul solului este calulată fără 
termenul doi a relaţiei (1). 

Răspândirea substanţelor nocive în profilul concentraţiei gazului poluant la diferite 
înălţimi pot fi calculate conform unor modele, ca exemplu, folosind metoda C(x, y, h), 
care sunt luate în consideraţie în documentul normativ OND-86 [1, 10-13], pentru care 
concentraţia într-un punct oarecare – Cmax şi depărtarea Xm de la sursă pînă la punctul 
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unde concentraţia noxei (g/m3) pentru condiţiile meteorologice nefavorabile atinge 
nivelul maximal se apreciază:

(2)

unde:
A – coeficientul ce determină acţiunea comună a difuziei pe direcţie verticală şi 

orizontală în atmosferă asupra transportului şi repartizarea noxelor, este dependent de 
stratificarea temperaturilor şi regiunii amplasării sursei (160 pentru Republica Moldova 
şi 200 pentru Ucraina);

F – coeficientul ce caracterizează acţiunea vitezei de sedimentare în funcţie 
de starea de dispersare a particulelor în atmosferă (pentru gaze ca NOx, SO2 şi alte 
substanţe gazoase şi aerosoli cu un grad înalt de dispersare - praf, funingine particule 
uşoare de aero-sol F=1; pentru praf-, pentru particule grele, F primeşte valori în funcţie 
de eficacitatea sistemelor de captare a prafului emis de la sisteme cu coeficientul de 
purificare nu mai mic de 75% - F=2, şi fără purificare F=3); 

H – înălţimea coşului de fum (pentru surse la nivelul solului H=2 m), m; 
Q – debitul total al gazelor emise de toate coşurile, m/s; 
ΔT- diferenţa dintre temperatura gazelor emise şi temperetura mediului 

ambiant,0C;
η - coeficientul ce determină relieful localităţii din jurul sursei în funcţie de scădere 

a nivelului teritoriului după înălţime pentru (r=1 pentru sursele de poluare a or. Chişinău 
schimbarea nivelului solului nu depăşeşte 50 m la 1 km). Coeficienţii m, n şi d din 
formulele 1 şi 2 se determină conform relaţiilor descrise în [1, 10] după parametri: V, 
D, şi H corespunzător – viteza gazelor emise, diametrul şi înălţimea coşului de fum. 

Metode și metodologii
 Pentru sursele ce elimină noxe de pe suprafaţa S cât şi pentru cele mobile s-au folosit 

formulele rezultante de la integrarea după suprafaţă a formulei (1) – a concentraţiei 
critice la nivelul solului a noxelor provenite de la sursele sumare inclusiv pentru cele 
mobile privite ca suma surselor punctiforme, liniare ori de suprafaţă. Ca rezultat, în 
caz particular pentru o autostradă cu lungimea l mult mai mare decât lăţimea străzii 
d orientată perpendicular direcţiei vântului concentraţia noxei la nivelul solului la 
depărtarea x de la marginea drumului s-a calculat după formula: 

(3)

 λ= k/u*z, unde k şi u corespunzător coeficientul de turbulenţă şi viteza vântului, la 
înălţimea z=1m de la nivelul solului. Pentru alte cazuri analizate în privinţa influenţei 
direcţiei vântului asupra concentraţiei la nivelul solului (v în direcţia străzii, cât şi când 
vântul suflă sub diferite unghiuri faţă de direcţia magistralei formulele de calcul în 
acest articol nu sunt descrise. În unele ţări se utilizează şi formule mai simplificate 
pertru calculul concentraţiei maximale a dspersiei ca Cm=AMFmnη/H7/3 şi altele [6]. 

Metoda de calcul a poluării atmosferei după OND-86 a fost verificată şi adaptată nu 
numai pentru sursele unitare, ci şi pentru o multitudine de surse, luând în vedere acţiunea 
diferitor factori asupra difuziei noxelor în baza datelor experimentale. Algoritmul de 

Ecologia şi Geografia Ecologia şi Geografia



184

Buletinul AŞM. Ştiinţele vieţii. Nr. 1(334) 2018 Buletinul AŞM. Ştiinţele vieţii. Nr. 1(334) 2018Buletinul AŞM. Ştiinţele vieţii. Nr. 1(334) 2018 Buletinul AŞM. Ştiinţele vieţii. Nr. 1(334) 2018

calcul a dispersiei poluanţilor este realizat conform programului „Ecolog – Integral”[6]. 
Anume ea şi stă la baza stabilirii a EMA calculate în volumele de documente de proiect 
a întreprinderilor.

Rezultate şi discuţii
Ponderea principală în emisii au sursele majore de poluare a atmosferei ce corespunde 

întreprinderilor din sistemul termoenergetic, industrial, comunal şi transportul auto. 
Aceste surse au fost clasificate, ţinând cont de specificul surselor de poluare a atmosferei 
în funcţie de înălţimea sursei, valorile concentraţiilor şi temperatura noxelor la ieşire 
din coş, tipul sursei: - mobile sau staţionare căt şi condiţiile de relief şi meteorologice: 
1. Surse staţionare punctiforme înalte şi calde; 2. Surse staţionare punctiforme joase 
şi reci; 3. Surse liniare; 4. Surse mobile; 5. Surse de suprafaţă. Această clasificare a 
fost luată în consideraţie şi la etapa de alegere a relaţiilor matematice, specifice pentru 
modelul de calcul a concentraţiei noxelor la nivelul solului în urma difuziei. Poluanţii 
nimerind în atmosferă, treptat dispersîndu-se, ating anumite valori a concentraţiei în 
teritoriul adiacent sursei. 

Se poate de menţionat, că conform „distribuţiei normale –Gauss” –Figura1, pentru 
majoritatea surselor, mai ales celor joase, 2/3 din emisiile noxelor se distribue în 
apropierea surselor – avînd un maximum egal cu  (unde σ - devierea standard 
a distribuţiei particulelor). Proprietăţile fizice şi chimice ale poluanţilor emişi în aer, 
precum şi amplasarea sursei de emisie, relieful teritoriului, înălţimea coşului de fum, 
diametrul jetului, starea atmosferei şi alţi factori contribuie esenţial la dispersia acestora 
în mediu. Datele iniţiale (emisiile, înălţimea, diametrul, viteza de ieşirea noxelor la 
nivel de cos, condiţiile meteo) pentru sursele înalte şi cele joase au fost preluate atât din 
proiectele tehnice ale întreprinderilor poluatoare, cât şi din datele statistice oficiale, 
precum și calculate conform[11] și ghidului de inventariere EMEM/EEA 2013 [3]. 

Fig. 1. Distribuţia normală –Gaus

În calcul s-au luat sursele majore de 
poluare puncteforme, cu ponderea mai 
mare de 20% din poluarea totală. 
Majoritatea celorlalte surse cu emisii 
mici (întreprinderile raionale, 
întreprinderile cu impact mai mic de 1-5 
kt/an, adică întreprinderile urbane, şi 
sursele localităţilor rurale – sate, 
comune.) au fost integrate în o suprafaţă 
şi s-a calculat ca o sursă punctiformă. În 
tabelul 1 prezentăm repartizarea 
emisiilor poluanţilor de la întreprinderile 

cu impact major asupra atmosferei. Emisiile de la sursele mobile au fost evaluate 
reeşind din traficul autovehiculelor pe străzi. 

Datele obținute prezintă o informaţie generală după emisiile sumare de la surse în 
g/s ori t/an. Această poluare atmosferică datorită transportului/difuziei impurităţilor 
în atmosferă, determinând calitatea aerului atmosferic (în unităţi mg/m3), şi în timpul 
de faţă este apreciată experimental numai pentru unele puncte fixe - la posturile de 
monitoring ale Serviciului Hidrometeorologic de Stat. Conform datelor experimentale 
mărimile concentraţiilor de fond medii ce se conţin în stratul terestru al atmosferei 
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sunt practic la nivelul valorilor mai mici de 1 CMA pentru majoritatea substanţelor 
prioritare în cele 12 puncte de control unde au fost efectuate măsurările corespunzătoare. 
Însă sunt locuri în oraşe, mai ales unde valorile concentraţiilor noxelor măsurate 
experimental ori calculate pentru fiecare sursă în parte conform volumelor de proiect 
EMA (a întreprinderilor) pentru mulţi ingredienţi, depăşesc mărimile CMA. Desigur, că 
situaţia mai aproape de realitate pentru orice punct geografic al oraşului poate fi primită 
conform aprecierii câmpurilor de valori ale concentraţiilor noxelor în stratul terestru. 
Relaţiile matematice în problema poluării aerului atmosferic realizate pentru prima 
dată de Sutton şi modificate de un şir de cercetători actualmente ne dau posibilitatea de 
apreciat cu o precizie destul de înaltă mărimea difuziei particulelor în atmosferă.

Tabelul 1. Emisiile de la sursele cu poluare majoră şi surse integrate, 2013.

 Nr. Denumirea sursei, 
localitatea H,m D,m V, m/s

Cantitatea de noxe emise, g/s Coordonate
CO NOx SO2 X Y

CET-Dnestrovsc 282,6 10,0 14,0 0,00 172 249,10 724850 5169395
CET Nord 160 4,5 12,0 0,00 2,22 29,40 567006 5288858
CET-1 120 6,0 10,0 0,00 1,90 22,30 641875 5209685
CET-2 180 7,2 12,0 0,00 78,0 35,00 643912 5210192
Cazangeria Vest 30 0,5 0,79 0,09 0,21 0,00 637268 5211447
Cazangeria Sud 40 1,5 3,20 0,19 0,19 0,03 638595 5205968
Caz. Vadul lui Vodă 45 1,5 2,65 0,87 0,21 0,00 658393 5217114
Caz.Tohatin 45 1,0 0,80 0,04 0,01 0,00 647934 5213822
Caz. Ghidighici 32 0,6 0,20 0,18 0,04 0,00 633597 5216664
Caz. Durleşti 33 1,2 0,44 0,44 0,04 1,70 632771 5208560
Cazangeria Vatra 24 0,6 0,71 0,13 0,02 0,48 631718 5214825
Cazanger. Sângera 23 0,6 0,28 0,06 0,01 0,21 650356 5197635
Cazangeria Codru 45 2,6 5,31 0,91 0,22 0,00 639592 5201621
Cazan.- Aeroport 30 1,7 1,18 21,7 4,90 0,00 646531 5200147

Surse mobile

Denumirea străzilor
Categoria autovehicolelor

NOx X1 Y1 X2 Y2N1, 
M1 

N2,
M2 

N3, M3 
clasa B

Ştefan cel Mare 1630 20 50 12,27 637710 5210936 640471 5208391
Ismail 2706 564 60 33,40 641839 5209528 640895 5209246
Uzinelor 400 200 25 7,89 641849 5209536 642959 5207792
DN Chişinău 
-Cornești -Ungheni 189 32 17 2,10 635176 5212938 574497 5247653

DN Chişinău-Leuşeni 310 105 75 3,20 635176 5212938 580186 5207690
* regim de ardere cu păcură; ** coordonatele conform geoportal.md

Informaţia meteorologică a fost utilizată, conform datelor Serviciului 
Hidrometeorologic de Stat. Pentru temperaturile medii multanuale au fost preluate 
valorile 24oC şi -10 0C, corespunzător pentru perioada caldă şi rece (Chişinău ), iar în 
cazuri particulare pentru alte localităţi valori conform datelor statistice. La etapa de 
pregătire a informaţiei iniţiale s-a luat în vedere repartizarea geografică a surselor şi alţi 
parametri clasificaţi după sursele de poluare (H – înălţimea şi temperatura sursei, tipul 
de eliminare a noxelor, tipul sursei (punctiformă, de suprafaşă, mobilă şi staţionară), 
concentraţia noxelor eliminate în aerul atmosferic întro unitate de timp). 
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La baza acestei metodologii stă modelul de calcul a difuziei în atmosferă realizat 
de Andreev şi care este larg folosit în scopuri practice pentru stabilirea calitatea aerului 
în Rusia şi în alte ţări ale fostei URSS inclusiv şi în RM. Formulele de bază ce reies 
în urma rezolvării ecuaţiei diferenţiale a difuziei şi a sistemei de ecuaţii ce determină 
coeficienţii de schimb, componentele şi alţi parametri meteo sunt clasificate după 
specificul surselor de poluare. 

Fig. 2. Calitatea aerului atmosferic după NOx în ariile orașelor Călarași și Străşeni 
pentru condiţiile cele mai nefavorabile, viteza vântului 0,5 m/s, direcţia NV.

În baza programului “Ecolog-3” modelarea dispersiei s-a efectuat pentru 3 poluanţi 
prioritari (monoxid de carbon, oxizii de azot, oxizii de sulf). Simularea a fost realizată 
atât pentru sezonul cald şi rece cât şi pentru condiţiile meteo cu viteza v a vântului de 
0,5 m/s, 2,5 m/s, 5,0 m/s şi direcţia vântului v̂ . Sunt prezentate hărţile cu izoliniile de 
concentraţie pentru noxele NOx, SO2 de la sursele staţionare şi mobile pentru 
condiţiile cele mai nefavorabile de poluare (fig. 2-4). 

Analiza rezultatelor indică, că poluarea aerului, ca urmare a difuziei este mai 
pronunţată în zona centrală şi cea din împrejurimile străzilor din mun. Chișinău cu 
trafic intensiv. În timpul perioadelor cu condiţii meteorologice nefavorabile ce conduc 
la formarea unor niveluri ridicate de poluare pe teritoriul indicat a fost înregistrată 
poluare: mai mult de 7 CMA pentru dioxidul de azot şi de 3 CMA pentru SO2 - până 
la 7 CMA praf şi 2 CMA - CO. Valorile relativ mari ale concentraţiei medii sezoniere 
în urma emisiilor de la transportul auto se explică prin traficul înalt al unităților de 
transport mai ales pe străzile orașelor.

Impactul surselor de poluare în vecinătatea ariilor naturale protejate asupra vegetaţiei 
sunt de ordin circa 10 ori mai mici decât nivelurile critice pentru vegetaţie. 

În această lucrare s-au analizat, în special modele cu utilizarea valorilor coeficienţilor 
de sedimentare F a noxelor 0,1-0,3 cm/s care pot forma aglomeraţii de oxid de azot în 
parte - aerosoli (pentru condiţii meteo - ceaţă etc) faţă de valoarea standard 1 cm/s, ce în 
final duc la diferenţe mari între datele teoretice şi cele experimentale ale concentraţiei 
noxelor în aerul atmosferc la nivelul solului. 
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Fig. 3. Calitatea aerului 
atmosferic după NOx în 
sistemul urban Chişinău 
pentru condiţiile cele 
mai nefavorabile, viteza 
vântului 0,5m/s, direcţia 
NV.

Fig. 4. Calitatea aerului 
atmosferic după NOx în 
sistemul urban Chişinău 
pentru condiţiile cele 
mai nefavorabile, viteza 
vântului 5m/s, direcţia 
NV.

Cu toate acestea, sub acţiunea combinată a mai multor factori meteorologici, 
provocând deteriorarea calităţii aerului în zona centrală concentraţiile poluanţilor 
sunt la un nivel ridicat de poluare a aerului. Pentru sursele joase în atmosferă au 
loc transformări ca pildă pentru SO2 gazos predomină transformarea în aerosoli 

. Conform [10,11], viteza de sedimentare uscată 
a acestor particule este de (0,08 – 1,2 cms-1 ) pentru Ca – 0,9 – 8 cm/s-1 şi alcătuiesc 
72% din concentraţia particulelor măsurate experimental. Intervalul mediei aritmetice 
pentru SO2 este de fapt 0,4 cm.s-1. Pentru particule grele ca compuşii Ca – circa 2 cm.s-1. 
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Programul Ecolog pentru SO2, NO2 a generat valori de 1 cm.s-1 şi, luând în calcul cele 
indicate mai sus, în acest caz concentraţia reală la depărtarea x va fi de 0,4 ori mai mică 
decât cea experimentală.

Concluzii
Utilizând documentul normativ OND-86 în baza teoriei clasice a difuziei 1. 

noxelor, s-a calculat concentraţia poluanţilor emişi de sursele de poluare din Republica 
Moldova, ce ne-a permis să apreciem calitatea aerului atmosferic la nivelul solului.

Sunt prezentate hărţile cu izoliniile de concentraţie pentru noxele NO2. x, SO2 
de la sursele staţionare şi mobile pentru condiţiile cele mai nefavorabile de poluare. 
S-a stabilit că poluarea aerului este mai pronunţată în zona urbană (pe exemplul mun. 
Chişinău), inclusiv zonele cu trafic rutier intens. În timpul perioadelor cu condiţii 
meteorologice nefavorabile, ce conduc la formarea unor niveluri ridicate de poluare pe 
teritoriul indicat, au fost înregistrate valori ale poluării: peste 10 unităţi CMA pentru 
dioxidul de azot şi de 3 CMA pentru SO2. Pentru zonele rurale, au fost înregistrate 
valori relativ scăzute ale concentraţiei poluanţilor atmosferici la nivel de 0,1 CMA, ce 
determină o acţiune neînsemnată asupra sănătăţii populaţiei şi vegetaţiei.

Concluzii analoge s-au stabilit și pentru difuzia noxelor CO, SO3. 2, SO4, praf în 
aerul atmosferic din bazinul aerian.
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