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 REZUMAT 

la teza de master cu tema “Elaborarea recomandărilor pentru reducerea poluării aerului în mun. 

Chișinău prin gazele de eșapament ale autoturismelor CRICOVA VIN S.A.” 

 Contribuția principală a tezei o reprezintă evidențierea legăturii strînse dintre poluarea 

atmosferei și dezvoltarea industriei transporturilor. În această lucrare sunt puse în valoare 

elemente ce țin de cauzele poluării aerului, cît și cele ce țin de reducerea factorilor poluanți.  

 Astfel, pe baz studiului elaborate în această teză, am depistat că există metode și 

dispositive care au o importanță mare în reducerea poluării aerului.  

 Teza de master conține memorial explicative întru-un volum de 56 de pagini, care la 

rîndul lor sunt clasificate în 4 capitole, și conțin  18 figuri, 15 tabele, 1 diagramă și 11 surse 

bibliografice.  

I.Descrierea autovehiculului și caracteristica acestuia (Volkswagen Crafter 2006)    

 În acest capitol sunt enumerate cauzele poluării atmosferice de la transportul auto; 

efectele poluării atmosferei de la transportul auto asupra mediului; influența gazelor nocive 

precum oxidul de carbon, oxizii de azot, bioxidul de sulf, plumbul ș.a., emise în aer asupra 

sănătății omului.  

II. Calculul parametrilor gazului de evacuare a motorului vehiculului (Volkswagen Crafter 2006)

 În următorul capitol, se pune accent pe parametrii gazelor de eșapament, calcularea  

acestor parametri și a fracțiunilor de gaze.De asemenea se iau în considerație principalele metode 

de curățare a gazelor de evacuare din aerosoli, particule solide sau lichide precum:  

* metoda "uscată";  

* metoda "umedă";  

* sub influența forțelor electrice.  

III. Calculul parametrilor dispozitivului pentru curățarea   gazelor de eșapament de la motorul cu 

ardere internă  

 În acest capitol sunt prezentate calcule în ceea ce privește dispozitivul pentru curățarea 

gazelor de eșapament,care implementează trei etape de curățare prin trei metode de retragere a 

fracțiunii (particulelor) condensate, adică a fracțiunilor solide și lichide din curentul gazelor de 

eșapament din conducta de evacuare a motorului. Structural, acest capitol este împărțit în 8 

subcapitole pentru o explicitate mai bună.  

IV.  Calculul economic  

 Studiul de fezabilitate este studiul rentabilității economice, analiza și calculul 

indicatorilor economici al reducerii poluării aerului. Scopul acestui capitol este de a găsi metode 

de diminuare a poluării atmosferei, cauzate de industria transporturilor.  

 

 SUMMARY 

to the master thesis on "Development of recommendations for reducing air pollution in 

Chisinau through the exhaust gases of CRICOVA VIN S.A." 


