
CLEAN AIR CURRICULUM AS A BASE 
FOR CLEAN ENVIRONMENT 

Ce poluează aerul? 



Subiecte: 

 

a) Ce substanțe poluează aerul? – poluanții aerului 

b) Definițiile de bază în domeniul poluării aerului: smogul, 

pulberi în suspensie, benzo(a)piren, emisii, concentrație.  

c) Principalele cauze ale poluării aerului. 

d) Calitatea aerului în orașe și la țară.  

Film: https://www.youtube.com/watch?v=iHRtavA22y4 

 

https://www.youtube.com/watch?v=iHRtavA22y4


POLUANȚII AERULUI 

Există variate substanțe care poluează aerul, de exemplu:  
 
pulberi în suspensie- un amestec de variate particule mici suspendate în 
aer. Praful PM10 reprezintă particule cu un diametru de 10 micrometri și sub 
această dimensiune, în timp ce PM2.5 reprezintă particule cu un diametru de 
2,5 micrometri sau mai puțin. Poate transporta diverse substanțe periculoase 
(de exemplu, benzo(a)piren). 

 
PAH – hidrocarburi aromatice policiclice, de exemplu benzo(a)piren, un 
compus chimic carcinogen și mutagen 

 
dioxid de sulf – apare ca produs secundar al arderii combustibililor fosili 
contaminați cu compuși de sulf. Inhalarea dioxidului de sulf ester asociată 
simptomelor și bolilor frecvente ale sistemului respirator, dificultăților de 
respirare și decesului prematur. 
 
 
 



POLUANȚII AERULUI 

oxizi de azot – pentru publicul larg, principalele surse de NO2 sunt 
motoarele cu ardere internă care funcționează pe combustibili fosili. În 
exterior, NO2 reprezintă rezultatul traficului, de la autovehiculele cu motor. 
Pentru public, expunerea cronică la NO2 poate determina probleme ale 
sistemului respirator, inclusiv inflamarea căilor aeriene la persoanele sănătoase 
și simptome respiratorii crescute la persoanele care suferă de astm. 

 
ozon – formarea sa este determinată de NO2. Expunerea la ozon este legată 
de decesul prematur, astm, bronșită, infarcturi și alte probleme ale sistemului 
cardiopulmonar. 
 
metale grele – de exemplu, mercur, plumb, cadmiu, nichel, cupru, zinc. 
Efectele lor toxice sunt legate de capacitatea de a se acumula în corp, inclusiv 
în oase, rinichi și creier. 
 
 
 
 



DEFINIȚII DE BAZĂ 

Smog – acest termen a fost creat prin combinarea a două cuvinte în limba 
engleză: smoke și fog. 

 
Smogul este, în cuvinte simple, un fenomen nenatural și periculos, pe durata 
căruia există o combinație de poluare semnificativă a aerului și condiții 
meteorologice inadecvate, care conduc la acumularea poluanților. 

 
Există diverse substanțe periculoase în smogul nostru.  



DEFINIȚII DE BAZĂ 

Pulberi în suspensie – un amestec de diverse particule mici suspendate în 
aer. Nu este un grup omogen de substanțe. Pot fi particule de praf, cenușă, 
nisip, polen, ca și de funingine, anvelope uzate sau plăcuțe de frână de la 
autovehicule. Este important că, adeseori, aceste particule includ (sau poartă 
pe suprafața lor) variate substanțe periculoase, de exemplu metale grele sau 
hidrocarburi aromatice policiclice (PAHs), care pot fi inhalate alături de praful 
suspendat și astfel, ajung în organismul uman. 

 
Praful PM10 reprezintă particule cu un diametru de 10 micrometri și mai puțin, 
în timp ce PM2.5 reprezintă particule cu un diametru de 2,5 micrometri sau 
mai puțin. 
 



DEFINIȚII DE BAZĂ 

benzo(a)piren – un compus chimic carcinogen și mutagen care este 
reprezentativ pentru hidrocarburile aromatice policiclice (PAHs). Principala sursă 
a acestei substanțe din aer este arderea combustibililor solizi la temperaturi 
joase, adică carbon și lemn în cadrul instalațiilor de încălzire din gospodării. 
Benzo(a)pirenul se găsește, de asemenea, în fumul de țigară. 

 
Benzo(a)pirenul indică o toxicitate acută redusă și o toxicitate cronică înaltă, 
aceasta fiind legată de capacitatea sa de a se acumula în organismul uman. 

 
Verificați cât de multe țigări ar trebui să fumați pentru a inhala doza pe care o 
respirați! https://www.omnicalculator.com/ecology/smog-benzoapiren 
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DEFINIȚII DE BAZĂ 

emisie de poluanți – determină cantitatea de poluanți introdusă direct în 
aer. 

 
imisie de poluanți (concentrație de poluanți) – determină cantitatea de 
poluare cu praf sau gaz într-o unitate de volum aer atmosferic.  

 
Concentrația de poluanți depinde de dimensiunea emisiilor, ca și de condițiile 
de răspândire, inclusiv topografia zonei și factorii meteorologici.  



PRINCIPALELE SURSE DE POLUARE A AERULUI 



Procentul sectoarelor principale în emisiile de poluanți specifici ai aerului în 2016, în Europa 

Agricultură       Comercial, instituțional și gospodării        Producere și distribuție de electricitate          Utilizarea electricității în industrie  

 

 Procese industriale și utilizarea produselor       Transport nerutier        Transport rutier          Deșeuri           Altele 

Sursa: https://www.eea.europa.eu/publications/air-quality-in-europe-2019 
 



CALITATEA AERULUI ÎN ZONELE RURALE ȘI URBANE 

Încă există convingerea că există aer curat și sănătos în zonele rurale și orașele mici. De fapt, 
acolo nu există fabrici mari și trafic intens, ceea ce ar putea indica o lipsă simultană de emisii 
periculoase în aer.  

 
Totuși, trebuie reamintit faptul că principala sursă de pulberi în suspensie și benzo(a)piren 
din aerul din Europa nu este industria și energia, ci așa-numitele ieșiri poluante joase, adică 
cele provenite de la coșurile gospodăriilor. Aceasta semnifică că, în zonele rurale, aerul poate 
fi mai poluat decât în orașele mari deoarece acolo există numeroase grupuri de case încălzite 
cu ajutorul dispozitivelor de încălzire adeseori învechite, cu emisii înalte, pe combustibili 
solizi. Uneori, oamenii ard acolo chiar deșeuri. 

 
Suplimentar, nivelul de poluare în aer din zonele rurale este subestimat deoarece stațiile de 
monitorizare a calității aerului sunt situate, de obicei, în orașele mari. 
 



CALITATEA AERULUI ÎN ZONELE RURALE ȘI URBANE 

În concluzie: 

În orașele mari, problema este reprezentată de 
emisiile din trafic (principalul responsabil pentru 
concentrațiile ridicat de oxizi de azot) și industrie, iar 
în orașele mele, în zonele rurale, societatea se luptă 
cu emisiile de nivel jos, adică emisiile provenite de la 
sobele gospodăriilor pe combustibili solizi, 
responsabile pentru concentrațiile mari de pulberi și 
benzo(a)piren carcinogen.  

 
Este un mit că calitatea aerului din zonele rurale 
este întotdeauna mai bună decât cea din orașe. 
Adeseori, se întâmplă ca în orașele mici și sate, 
concentrațiile de poluanți să depășească în mod 
semnificativ nivelurile acceptate, mai ales în temeni 
de PM și B(a)P. 



CAMPANIA ANTI-SMOG 



Poluant Perioadă medie Prag permisibil / țintă 

PM10 
24 ore 50  µg/m3 

1 an 40  µg/m3 

PM2.5 1 an 25  µg/m3 

Benzo(a)piren 1 an 1 ng/m3 

NO2 
1 oră 200 µg/m3 

1 an 40 µg/m3 

SO2 
1 oră 350 µg/m3 

24 ore 125 µg/m3 

Sursa: https://powietrze.gios.gov.pl/pjp/content/annual_assessment_air_acceptable_level 
 



CALENDAR DE MĂSURAREA CALITĂȚII AERULUI 

Data Concentrația 
medie zilnică a 

PM 10 

% din normă 



VĂ MULȚUMIM PENTRU COOPERARE! 

Sprijinul Comisiei Europene pentru realizarea acestei publicații nu constituie o 

aprobare a conținutului, care reflectă doar opiniile autorilor, iar Comisia nu poate fi 

considerată responsabilă pentru nicio utilizare posibilă a informațiilor conținute aici.  


