
Calculele emisiilor de poluanți pentru perioada activităților de construire construcție a lacului 

antiviitură 

 

Calculele emisiilor de poluanţi sunt efectuate cu indicaţiile metodice:  

- Методика расчета вредных выбросов (сбросов) для комплекса оборудования открытых 

горных работ (на основе удельных показателей), Люберцы, 1999 г.  

- Методические указания  по расчету выбросов от неорганизованных источников в 

промышленности строительных материалов, Новороссийск 1982 г.  

- Методическое пособие по расчету, нормированию и контролю выбросов загрязняющих 

веществ в атмосферный воздух (дополненное и переработанное), С.П., 2012,  

- Удельные показатели выбросов загрязняющих веществ в атмосферу для ремонтно-

обслуживающих предприятий и машиностроительных заводов АПК, Саратов, 1991г  

- Методика проведения инвентаризации выбросов загрязняющих веществ в атмосферу для 

автотранспортных предприятий (расчетным методом) 1998 

- Временное методическое пособие по расчету выбросов от неорганизованных источников в 

промышленности строительных материалов"/, НИПИОТСтром, Новоросийск, 2000 г 

Sunt identificate următoarele surse de emisii: 

Construcția barajului – sursa 6001, inclusiv: 

6001 (1) Emisii de gaze de eșapament de la mașinile și utilajele folosite în lucrări de decopertare, 

rambleiere, excavare, compactare  

6001 (2) Emisii de gaze de eșapament de la mașinile și utilajele folosite pentru transportarea solului și 

materialelor de construcție    

6001 (3) Emisii de praf de la lucrările de decopertare și deplasare a solului, de la săpăturile 

mecanice cu excavatorul, încărcarea/descărcarea solului și materialelor de construcție    

 

Construcția deversorului și colectorului – sursa 6002, inclusiv: 

6001 (1) Emisii de gaze de eșapament de la mașinile și utilajele folosite în lucrări de decopertare, 

rambleiere, excavare, compactare  

6002 (2) Emisii de gaze de eșapament de la mașinile și utilajele folosite pentru transportarea solului și 

materialelor de construcție   

6002 (3) Emisii de praf de la lucrările de decopertare și deplasare a solului, de la săpăturile mecanice 

cu excavatorul, încărcarea/descărcarea solului și materialelor de construcție    

 

Construcția lacului antiviitură - sursa 6003, inclusiv: 

6003 (1) Emisii de gaze de eșapament de la mașinile și utilajele folosite în lucrări de decopertare, 

rambleiere, excavare, compactare 

6002 (2) Emisii de gaze de eșapament de la mașinile și utilajele folosite pentru transportarea solului  

6003 (3) Emisii de praf de la lucrările de decopertare și deplasare a solului, de la săpăturile mecanice 

cu excavatorul  

  

Necesarul de mașini și echipamente pentru cele trei obiecte sunt prezentate în tabelul de mai jos. 

Tabelul 1. Mașini și utilaje utilizate la etapa de construcție a lacului antiviitură  

Tipul de mașină  Marca  Număr de unități  Numărul total de ore  

Baraj 

Macara MAN  1 48 

Excavator  Liephher 934 2 462 

Buldozer  DT 75 3 3 928 

Compactor   Dynapac, 16 tone  1 3 356 

Autocamioane  MAN; 12 tone  5 1 265 

 Deversor, colector  

Macara MAN   4 226 



 

În timpul funcționării motoarelor diesel ale vehiculelor și echipamentelor de construcție, se emit în 

atmosferă următorii poluanți: dioxid de azot, oxid de azot, funingine, dioxid de sulf, oxid de carbon, 

benzapiren, aldehidă acetică, hidrocarburi motorină, datorită utilizării agregatelor (buldozerul și 

excavatorul) pe baza combustibilului diesel în timpul lucrărilor de decopertare, deplasare a straturilor de 

sol cu buldozerul  și încărcare cu excavatorul în autobasculante, pentru activități de terasament și pentru 

realizarea fundațiilor instalațiilor și a încăperilor de producere. pentru alte activități, dar și utilizării 

automobilelor pe baza combustibilului diesel: pentru transportul solului mineral și materialelor de 

construcție (pietriș, nisip, metal, beton asfaltic).  

Contribuțiile totale ale emisiilor vehiculelor sunt minore și temporare. 

În timpul descărcării și transbordării solului și nisipului, în atmosferă se emite particule de praf și 

suspensii solide.  

Astfel, obiectul proiectat, la etapa de construcție, va avea 9 surse staționare și mobile neorganizate 

(conform descrierilor de mai sus). Cantitatea sumară a poluanților emiși în atmosferă în etapa de 

construcție a lacului antiviitură, cantitatea pentru fiecare etapă de construcție, precum și pentru fiecare 

utilaj aparte sunt prezentate în tabele de mai jos.  

Tabelul 2. Cantitatea sumară a poluanților 

Poluant  g/s t/an 

0301: Dioxid de azot: 1.21938 4.23981 

0328: Funingine: 0.04557 0.59564 

0330: Dioxid de sulf: 0.17733 9.62135 

0337: Oxid de carbon: 2.20210 5.30763 

0703: Benzapiren: 0.0000030 0.00015 

1317: Aldehidă acetică: 0.00035 0.00217 

2732: Hidrocarburi motorină: 0.26473 4.32679 

2902:Suspensii solide:  0.13539 0.68513 

Total  4.04484 24.77867 

  

Tabelul 3. Emisiile de poluanți în perioada activităților de construire a obiectului proiectat pentru fiecare 

sursă 

6001 g/s t/an 

0301: Dioxid de azot: 0,30032 1,61830 

0328: Funingine: 0,01671 0,20748 

0330: Dioxid de sulf: 0,06660 3,10344 

0337: Oxid de carbon: 0,49550 1,96157 

0703: Benzapiren: 0,00000 0,00005 

1317: Aldehidă acetică: 0,00009 0,00084 

2732: Hidrocarburi motorină: 0,09719 1,66069 

2902:Suspensii solide:  0.04953 0.14597 

6002 g/s t/an 

Excavator  Liephher 934 2 2 294 

Buldozer  DT 75 3 1 408 

Compactor   Dynapac, 16 tone  1 423 

Autocamioane  MAN; 12 tone  5 3 080 

 Lac de acumulare  

Macara MAN  1 9 

Excavator  Liephher 934 2 5 530 

Buldozer  DT 75 3 1 160 

Autocamioane  MAN; 12 tone 5 8 547 



0301: Dioxid de azot: 0,27752 0,93998 

0328: Funingine: 0,01669 0,13543 

0330: Dioxid de sulf: 0,06654 2,21811 

0337: Oxid de carbon: 0,44742 1,16882 

0703: Benzapiren: 0,00000 0,00004 

1317: Aldehidă acetică: 0,00008 0,00082 

2732: Hidrocarburi motorină: 0,09695 0,96817 

2902:Suspensii solide:  0.05299 0.29109 

6003 g/s t/an 

0301: Dioxid de azot: 0,64154 1,68152 

0328: Funingine: 0,01216 0,25272 

0330: Dioxid de sulf: 0,04419 4,29981 

0337: Oxid de carbon: 1,25917 2,17724 

0703: Benzapiren: 0,00000 0,00007 

1317: Aldehidă acetică: 0,00018 0,00172 

2732: Hidrocarburi motorină: 0,07059 1,69794 

2902:Suspensii solide:  0,03287 0,24807 

 

 
Tabelul 4. Emisiile de poluanți în perioada activităților de construire a obiectului proiecta pentru fiecare mașină și 

utilaj 

 buldozer compactor excavator autocamion macara 
 g/s t/an g/s t/an g/s t/an g/s t/an g/s t/an 

0301: Dioxid 

de azot: 
0,03900 0,80288 0,03900 0,68597 0,04422 0,11677 0,11595 0,00965 0,06215 0,00304 

0328: 

Funingine: 
0,014667 0,167597 0,009778 0,097498 0,020333 0,313058 0,000473 0,017009 0,000315 0,000480 

0330: Dioxid 

de sulf: 
0,033300 1,622376 0,046667 1,983975 0,095200 5,944764 0,001297 0,068767 0,000863 0,001470 

0337: Oxid de 

carbon: 
0,114000 1,599315 0,076000 0,930390 0,132000 2,374575 1,128797 0,385713 0,751299 0,017640 

0703: 

Benzapiren 
0,000001 0,000025 0,000001 0,000031 0,000001 0,000092 0,000000 0,000006 0,000000 0,000000 

1317: 

Aldehidă 

acetică: 

0,000033 0,000547 0,000024 0,000412 0,000043 0,002356 0,000150 0,000070 0,000100 0,000003 

2732: 

Hidrocarburi 

motorină: 

0,091667 1,364160 0,061111 0,793590 0,102667 2,049861 0,005575 0,113809 0,003711 0,005370 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



1. Sursa 6001. Construcția barajului  

 

1.1 Emisii de gaze de eșapament de la mașinile și utilajele folosite în lucrări de decopertare, 

rambleiere, excavare, compactare. Sursa 6001 (1) 
 

Sursa dată include următoarele: 

o Emisii de gaze de eșapament de la lucrările de decopertare și deplasare a straturilor de sol 

cu buldozerul  

o Emisii de gaze de eșapament la săpăturile mecanice cu excavatorul, arat și grăpat și de la 

încărcarea solului în autocamion 

o Emisii de gaze de eșapament la compactare cu compactor  

 

Conform planului general, volumele de lucru și numărul de ore constituie:  

- Buldozer: 

o sol mineral (săpătură mecanică, rambleiere, împrăștierea pămîntului afînat):  V=102640 

m3/an 

o Numărul de ore: 3928 h 

- Excavator  

o Sol mineral excavat, încărcat, inclusiv lucrările de arat și grăpat V = 37610 m3/an 

o Numărul de ore: 502 h 

- Compactor  

o Volumul de sol mineral compactat V= 86240 m3/an 

o Numărul de ore: 3356 h 

 

 

1.1.1 Metodologia de calcul:  
 

Masa unui poluant emisă cu gazele de eșapament (CO2, CO, NO2, funingine, CH4) de la funcționarea 

motorului diesel se determină cu formula 6.7 din Методика расчета вредных выбросов (сбросов) для 

комплекса оборудования открытых горных работ (на основе удельных показателей), Люберцы, 

1999 г: 

antnAtqtqtqМ bscheieifgeibi /,)(001,0 %100%40 ++=  

unde:  

−eiq indice de emisie al unui poluant pe durata activității motorului în regimul indicat, kg/h  (datele sunt 

expuse în tabel 7);  

−%100%40 ,, ttt fg  durata activității motorului în regimul indicat ;  

;100/20 schfg tt = ;100/40%40 schtt = ;100/40%100 schtt =  

−ant durata anuală a activității  buldozerul, h/ani; 

−schA numărul anual de schimburi de activitate a buldozerului, ;/ ansch  

−scht durata activității buldozerului pe durata 1 schimb, h/sch.; 

−= .1unnb numărul de buldozere. 

 

Masa sumară a poluanților care se degajă de la funcționarea buldozerului se determină cu formula 6.8: 

antMМ bian /,=  



Valorile emisiilor specifice de dioxid  de sulf și  benz(а)piren de la arderea motorinei în motoare cu 

ardere internă sunt admise conform tabelului 43 din Удельные показатели выбросов загрязняющих 

веществ в атмосферу для ремонтно-обслуживающих предприятий и машиностроительных заводов 

АПК, Саратов, 1991г, și constituie: 

• Benz(а)piren: −== kgkgkggq /1031,0/00031,0 6
combustibil utilizat; 

• Bioxid de sulf:  −== kgkgkggq /02,0/0,20  combustibil utilizat. 

 

 

Tabelul 5. Indicii de emisie al poluanților cu gazele de eșapament pentru motoarele Diesel: 

Nume poluanţi 

Emisiile specifice de poluanţi pentru diferite regimuri de activitate al 

motorului, qei, kg/h 

Funcționare în gol 40%Ре Sarcină maximă 

 1. Dioxid de azot  0,054 0,133 0,351 

 2. Funingine  0,003 0,019 0,044 

 3. Hidrocarburi motorină 0,072 0,214 0,275 

 4. Oxid de carbon 0,137 0,205 0,342 
Sursa: Методика расчета вредных выбросов (сбросов) для комплекса оборудования открытых горных 

работ (на основе удельных показателей), Люберцы, 1999 г. 

 

1.1.2 Rezultatele calculelor  
 

Tabelul 6. Emisiile de gaze de eșapament de la sursa 6001 (1) 

Emisiile totale pentru sursa 6001 (1): g/s t/an 

0301: Dioxid de azot: 0.12222 1.60561 

0328: Funingine: 0.01656 0.206802 

0330: Dioxid de sulf: 0.06617 3.10135 

0337: Oxid de carbon: 0.12000 1.93649 

0703: Benzapiren: 0.0000010 0.0000481 

1317: Aldehidă acetică: 0.000038 0.000765 

2732: Hidrocarburi motorină: 0.09533 1.65323 

 

Tabelul 7. Emisiile de gaze de eșapament de la sursa 6001 (1) pentru fiecare mașină și utilaj 

  buldozer excavator  compactor  

0301: Dioxid de 

azot: 
0.0390000 0.8028832 0.0442222 0.1167652 0.0390000 0.6859664 

0328: Funingine: 0.0048889 0.1013424 0.0067778 0.0188752 0.0048889 0.0865848 

0330: Dioxid de sulf: 0.0111000 0.9810180 0.0317333 0.3584280 0.0233333 1.7619000 

0337: Oxid de 

carbon: 
0.0380000 0.9670736 0.0440000 0.1431704 0.0380000 0.8262472 

0703: Benzapiren: 0.0000002 0.0000152 0.0000005 0.0000056 0.0000004 0.0000273 

1317: Aldehidă 

acetică: 
0.0000111 0.0003309 0.0000145 0.0000685 0.0000122 0.0003659 

2732: Hidrocarburi 

motorină: 
0.0305556 0.8248800 0.0342222 0.1235924 0.0305556 0.7047600 

 

Tabelul 8 Emisiile totale și maximale de gaze de eșapament de la fiecare utilaj și pentru fiecare substanță 

0301: Dioxid de azot   

Emisii totale  g/sec tone/an 

Buldozer 0.0390 0.8029 

Excavator  0.044222222 0.116765200 

Compactor  0.0390000 0.6859664 

total 0.1222 1.6056 



Emisia maximală: g/s  

Buldozer     

regimul de funcționare în gol:  0.015000  

regimul 40%Pe:  0.036944  

regimul 100%Pe:  0.097500  

Excavator     
regimul de funcționare în gol:  0.01694  

regimul 40%Pe:  0.04250  

regimul 100%Pe:  0.11056  

Compactor    

regimul de funcționare în gol:  0.01500  

regimul 40%Pe:  0.03694  
regimul 100%Pe:  0.09750  
0330: Dioxid de sulf:  
Emisii totale  g/sec tone/an 

Buldozer 0.01110 0.98102 

Excavator  0.03173 0.35843 

Compactor  0.02333 1.76190 

total 0.06617 3.10135 

Emisia maximală: g/s  

Buldozer     

regimul de funcționare în gol:  0.013875  

regimul 40%Pe:  0.027750  

regimul 100%Pe:  0.027750  

Excavator     

regimul de funcționare în gol:  0.03967  
regimul 40%Pe:  0.07933  

regimul 100%Pe:  0.07933  

Compactor    

regimul de funcționare în gol:  0.02917  

regimul 40%Pe:  0.05833  

regimul 100%Pe:  0.05833  

0328: Funingine:   

Emisii totale  g/sec tone/an 

Buldozer 0.004889 0.101342 

Excavator  0.006778 0.018875 

Compactor  0.004889 0.086585 

total 0.016556 0.206802 

Emisia maximală: g/s  

Buldozer    

regimul de funcționare în gol:  0.000833  

regimul 40%Pe:  0.005278  

regimul 100%Pe:  0.012222  

Excavator     

regimul de funcționare în gol:  0.00167  

regimul 40%Pe:  0.00833  

regimul 100%Pe:  0.01694  

Compactor    



regimul de funcționare în gol:  0.00083  

regimul 40%Pe:  0.00528  

regimul 100%Pe:  0.01222  

0703: Benzapiren: 
  

Emisii totale  g/sec tone/an 

Buldozer 0.0000002 0.0000152 

Excavator  0.0000005 0.0000056 

Compactor  0.00000036 0.00002731 

total 0.000001 0.000048 

Emisia maximală: g/sec  

Buldozer    

regimul de funcționare în gol:  0.00000022  

regimul 40%Pe:  0.00000043  

regimul 100%Pe:  0.00000043  

Excavator     

regimul de funcționare în gol:  0.00000061  

regimul 40%Pe:  0.00000123  

regimul 100%Pe:  0.00000123  

Compactor    

regimul de funcționare în gol:  0.0000005  

regimul 40%Pe:  0.0000009  

regimul 100%Pe:  0.0000009  

0337: Oxid de carbon:   

   

Emisii totale  g/sec tone/an 

Buldozer 0.03800 0.96707 

Excavator  0.04400 0.14317 

Compactor  0.03800 0.82625 

total 0.12000 1.93649 

Emisia maximală: g/s  

Buldozer     

regimul de funcționare în gol:  0.038056  

regimul 40%Pe:  0.056944  

regimul 100%Pe:  0.095000  

Excavator     

regimul de funcționare în gol:  0.04389  

regimul 40%Pe:  0.06611  
regimul 100%Pe:  0.11000  

Compactor    

regimul de funcționare în gol:  0.03806  

regimul 40%Pe:  0.05694  

regimul 100%Pe:  0.09500  

2732: Hidrocarburi motorină  

Emisii totale  g/sec tone/an 

Buldozer 0.03056 0.82488 

Excavator  0.03422 0.12359 

Compactor  0.03056 0.70476 



total 0.09533 1.65323 

Emisia maximală: g/s  

Buldozer     

regimul de funcționare în gol:  0.004000  

regimul 40%Pe:  0.023778  

regimul 100%Pe:  0.030556  

Excavator     

regimul de funcționare în gol:  0.03806  

regimul 40%Pe:  0.06639  

regimul 100%Pe:  0.08556  

Compactor    

regimul de funcționare în gol:  0.02000  
regimul 40%Pe:  0.05944  

regimul 100%Pe:  0.07639  

1317: Aldehidă acetică:   

Emisii totale  g/sec tone/an 

Buldozer 0.0000111 0.0003309 

Excavator  0.0000145 0.0000685 

Compactor  0.00001222 0.00036589 

total 0.000038 0.000765 

 

 

1.2 Emisii de gaze de eșapament de la mașinile și utilajele folosite pentru transportarea 

solului și materialelor de construcție. Sursa 6001 (2) 
 

Sursa dată include următoarele: 

o Emisii de gaze de eșapament de la transportarea pămîntului cu autocamionul  

o Emisii de gaze de eșapament de la lucrările efectuate cu macaraua  

 

Conform planului general, volumele de lucru și numărul de ore constituie:  

- Autocamion: 

o sol mineral transportat:  V=12980 m3/an 

o Numărul de ore: 1265 h 

- Macara  

o Materiale de construcție manipulate V = 132 m3/an 

o Numărul de ore: 48 h 

 

1.2.1 Metodologia de calcul  
 

Emisiile totală ale poluanților (СО, NO2, SO2, CH și funingine) de către automobile se determină aparte 

pentru fiecare perioadă a anului cu formula 2.7 din Методика проведения инвентаризации выбросов 

загрязняющих веществ в атмосферу для автотранспортных предприятий (расчетным методом) 

1998: 
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unde:  - indice de ieșire-intrare a automobilelor;   

Nk - numărul de automobile de un anumit tip;  



Dp- numărul de zile pentru perioada de calcul;  
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unde: ml – indice de emisie a unui poluant la deplasarea automobilelor pe teren cu viteză relativ 

constantă 10-20 km/h, g/km; 

l1, l2 – distanța medie de  deplasare a  automobilelor pe teren: l1 =0,5 km; l2 =0,5 km;  

mfg – indice de emisie a unui poluant la funcționarea motorului în gol, g/min.; 

mîn – indice de emisie a unui poluant la încălzirea motorului automobilului, g/min.; 

tîn – durata încălzirii motorului:  tîn=6 min – în perioada rece a anului; 

     tîn=4 min – în perioada caldă a anului; 

tfg1, tfg2 – durata funcționării motorului în gol: min.; tfg1=1 min.;   tfg2=1 min. 

 

Emisia maximală a unui poluant este determinată cu formula 2.10 din aceeași indicație metodică: 
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unde:  / 1 /kN aut h= − numărul maximal al automobilelor cu motor Diesel, ce se deplasează pe teren  pe 

durata unei ore în perioada rece ori caldă. 

Calculul emisiei de benz(a)piren  este efectuat conform indicilor de emisie pentru motorină: к= 0,31х10-3 

g/kg  de combustibil. 

Calculul emisiilor de acetaldehidă este efectuat conform OND-90.  

1.2.2 Rezultatele calculelor  
 

Tabelul 9. Emisiile de gaze de eșapament de la sursa 6001 (2) 

 

Emisiile totale pentru sursa 6001 (2): g/s t/an 

0301: Dioxid de azot: 0.178098 0.012690 

0328: Funingine: 0.000157 0.000682 

0330: Dioxid de sulf: 0.000431 0.002090 

0337: Oxid de carbon: 0.375503 0.025081 

0703: Benzapiren: 0.000000099 0.000000362 

1317: Aldehidă acetică: 0.000050 0.000004 

2732: Hidrocarburi motorină: 0.001855 0.007455 

 

Tabelul 10. Emisiile de gaze de eșapament de la sursa 6001 (2) pentru fiecare mașină și utilaj 
 autocamion macara 

Denumirea substanței poluante g/s t/an g/s t/an 

0301: Dioxid de azot 0.11595 0.00965 0.06215 0.00304 

0328: Funingine 0.00010 0.00052 0.00005 0.00016 

0330: Dioxid de sulf 0.00028 0.00160 0.00015 0.00049 

0337: Oxid de carbon 0.24447 0.01920 0.13104 0.00588 

0703: Benz(a)piren 4.94E-08 2.75E-07 4.94E-08 8.67E-08 

1317: Aldehidă acetică 0.00003 0.00000 0.00002 0.00000 

2732:Hidrocarburi motorină  0.00121 0.00567 0.00065 0.00179 
 

 



 

Tabelul 11. Emisiile de gaze de eșapament de la fiecare utilaj și pentru fiecare substanță 

0301: Dioxid de azot g/s t/an 

autocamion  0.1159 0.0096 

macara  0.0622 0.0030 

total 0.1781 0.0127 

0328: Funingine: g/s t/an 

autocamion  0.0001 0.0005 

macara  0.0000549 0.0002 

total 0.000157 0.000682 

0330: Dioxid de sulf: g/s t/an 

autocamion  0.0003 0.0016 

macara  0.0001506 0.0004900 

total 0.0004 0.0021 

0337: Oxid de carbon: g/s t/an 

autocamion  0.2445 0.0192 

macara  0.1310375 0.0058800 

total 0.37550 0.02508 

0703: Benzapiren: g/s t/an 

autocamion  0.000000049 0.000000275 

macara  0.000000049 0.000000087 

total 0.000000099 0.000000362 

1317: Aldehidă acetică: g/s t/an 

autocamion  0.0000326 0.0000033 

macara  0.0000175 0.0000010 

total 0.000050 0.000004 

2732: Hidrocarburi motorină: g/s t/an 

autocamion  0.0012 0.0057 

macara  0.0006472 0.0017900 

total 0.00185 0.00746 

 

1.3 Emisii de praf de la lucrările de decopertare și deplasare a solului, de la săpăturile 

mecanice cu excavatorul, încărcarea/descărcarea solului și materialelor de construcție 

Sursa 6001 (3) 
 

Sursa dată include următoarele: 

o Emisii de praf de la lucrările de decopertare și deplasare a straturilor de sol cu buldozerul. 

o Emisii de praf de la săpăturile mecanice cu excavatorul  

o Emisii de praf de la încărcarea pămîntului în autocamion cu excavatorul  

o Emisii de praf de la descărcarea și păstrarea statică a materialelor de construcție 

 

Conform planului general, volumele de lucru și numărul de ore constituie:  

- Buldozer: 

o Sol mineral decopertat și deplasat:  V= 12980 m3/an 

o Numărul de ore: 1265 h 

- Excavator 



o Sol mineral excavat V = 14630 m3/an 

o Numărul de ore: 266 h 

- Excavator 

o Sol mineral încărcat V = 12980 m3/an 

o Numărul de ore: 236 h 

- Descărcarea/depozitare pietriș-nisip V 183 m3/an 

 

 

1.3.1 Metodologia de calcul  
 

Masa de praf (t/an), care se elimină de la decopertarea, deplasarea, excavarea stratului de sol cu 

buldozerul, se determină cu formula 6.5. din Методика расчета вредных выбросов (сбросов) для 

комплекса оборудования открытых горных работ (на основе удельных показателей), Люберцы, 

1999 г: 

, 

Emisiile maximale de praf (g/s), care se elimină de la decopertarea și deplasarea stratului de sol fertil la se 

determină cu formula 6.6. din aceleași indicații metodice: 

, 

 unde: indicele emisiei de praf  p/u 1 t de sol decopertat și deplasat, g/t; 

 – volumul prismei de sol deplasate de buldozer, m3; 

  densitatea solului; 

  durata activității buldozerului pe schimb, h; 

  numărul anual de schimburi; 

 k1= indice în dependență de viteza vântului, m/s; 

 k2=indice în dependență de umiditatea materialului, cu umiditatea de 16-25 %; 

 durata ciclului buldozerului; 

  indice de friabilitate; 

 Van = volumul anual de sol fertil decopertat si deplasat; 

  volumul de sol fertil decopertat si deplasat pe durata schimbului, m3/sch; 

  volumul de sol fertil decopertat si deplasat în 1 h; 

Tabelul 12. Parametrii utilizați în calcule pentru emisiile de praf de la decopertare și excavare  

Buldozer   

qie- indicele emisiei de praf  p/u 1 t de sol decopertat și deplasat,  0.66 

ρ- densitatea solului sau a rocii friabile, t/m3 1.2 

V – volumul prismei de roca deplasate de buldozer, m3; 3.5 

k1-indice, în dependență de viteza vântului,  1.2 

k2-indice, în dependență de umiditatea materialului, cand umiditatea este de 

25%; 
0.1 

tcl - durata ciclului buldozerului, s; 60 

kf – indice de friabilitate 1.05 

Excavator   

qie- indicele emisiei de praf  p/u 1 t de sol excavat 2.40 

ρ- densitatea solului sau a rocii friabile, t/m3 1.20 

E – volumul căușului excavatorului, m3; 2.50 

k1-indice, în dependență de viteza vântului 1.20 

k2-indice, în dependență de umiditatea materialului, cand umiditatea este de 

25%; 
0.10 

tcl - durata ciclului excavatorului, s; 30.00 

Ke - coeficient de excavare  0.80 

 



Masa de praf (t/an), care se elimină de la încărcarea cu excavatorul pentru transferare a solului cu 

autobasculantele, se determină cu formula 6.1. din Методика расчета вредных выбросов (сбросов) для 

комплекса оборудования открытых горных работ (на основе удельных показателей), Люберцы, 

1999 г: 

, 

Emisiile maximale de praf (g/s), care se elimină de la încărcarea pentru transferare a solului cu 

autobasculantele, se determină cu formula 6.2 din aceleași indicații metodice: 

,  

unde: indicele emisiei de praf  p/u 1 m3 de material încărcat  

 – volumul cupei excavatorului, m3; 

 – indice de excavare; 

 durata ciclului excavatorului; 

 k1=indice în dependență de viteza vântului; 

 k2=indice în dependență de umiditatea materialului; 

volumul de sol încărcat și transferat pe durata schimbului,   

 durata încărcării unei autobasculante cu sol fertil sau mineral,  min; 

volumul de sol încărcat în autobasculantă, ; 

 numărul de cicluri pe minut al excavatorului; 

 numărul zilnic de basculante, bas/zi; 

 numărul anual de basculante, bas/an; 

 durata activității anuale a excavatorului, h/an; 

  numărul anual de schimburi. 

Tabelul 13. Parametrii utilizați în calcule pentru emisiile de praf de la încărcarea solului  

qie- indicele emisiei de praf  p/u 1 m3 de material încărcat   2.4 

E – volumul căușului excavatorului, m3 2.5 

k1-indice, în dependență de viteza vântului 1.2 

k2-indice, în dependență de umiditatea materialului, cand umiditatea este de 

16%; 
0.1 

tcl - durata ciclului excavatorului, s 30 

ke – indice de  excavare  0.8 

Van – volumul anual de sol fertil încărcat și transferat, m3 12980 

Vsch=Van/nsch– volumul de sol fertil încărcat și transferat, m3/sch 440 

tan=tin*nan - durata activității anuale a excavatorului, h/an; 236 

Vbas - cantitatea de sol fertil încărcat în autobasculantă, t 12 

nbas=Van/Vbas -  numărul anual de basculante, un. 1081.7 

tin=Vbas/nch - durata încărcării unei autobasculante cu sol fertil 11.01 

nch -  numărul de cicluri pe minut al excavatorului 1.09 

Vbas - volumul de sol fertil încărcat în autobasculantă, m^3 8 

kf - indice de friabilitate 1.05 

 

Cantitatea de praf formată și emisă pe durata depozitării și transbordării materialelor inerte pe terenul 

obiectului, se determină cu formula 1 din indicațiile  metodic "Временное методическое пособие по 

расчету выбросов от неорганизованных источников в промышленности строительных 

материалов"/, НИПИОТСтром, Новоросийск, 2000 г: 
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unde: k1  – cantitatea fracțiunii de praf în material;    

k2 – partea de praf (din cantitatea totală), care se transformă în aerosoli;  

 k3  – indice ce ține cont de viteza vântului; 

k4 – indice ce tine cont de condițiile locale de depozitare; 

 k5  – indice ce tine cont de umiditatea materialului; 

−6k indice ce tine cont de profilul materialului pe teren; ,6
F

F
k

fac
= ; 

k7 – indice ce depinde de dimensiunile materialului 

−/q emisia prafului pe o unitate de suprafață a materialului pe teren,; 

−F suprafața medie a terenului depozitului, m2; 

В/ – indice  ce depinde de înălțimea de turnare a materialului;     

 G – cantitatea materialului turnat, t/h; t/an. 

Tabelul 14. Parametrii utilizați în calcule de la descărcarea și depozitarea materialelor de construcție 

(nisip-pietriș) 
К1 - cantitatea fracțiunii de praf în material,  0.02 

К2 - partea de praf care se transformă în aerosol,  0.04 

К3 - indice ce ține cont de viteza vîntului,  1.2 

К4 - indice ce ține cont de cond. locale de depozitare, 1 

  deschis din 4 părți 

К5 - indice ce ține cont de umiditatea materialului,  0.01 

К6 - indice ce ține cont de profilul de suprafață de depozitare a materialului cu 

facto (Ffact /F) 1.3 

К7 - coeficient ce ține cont de mărimea materialului, tab.5 0.6 

q - luarea prafului de vînt de 1м2 de suprafață, g/m2*с, tab. 6 0.002 

B1 - coeficient ce ține cont de înălțimea descărcării, tab.7 0.55 

Cantitatea materialului supus utilizării   

 

1.3.2 Rezultatele calculelor  
 

Tabelul 15. Emisiile de praf de la sursa 6001 (3) 

 

Emisia medie maximală de praf, g/s 0.04953 

Emisia anuală de praf, t/an 0.14597 

 

Tabelul 16 Emisiile de praf de la sursa 6001 (3) separate pentru fiecare volum de lucrări 

  

Emisiile de praf de la lucrările de decopertare, deplasare a stratului de sol fertil și mineral 

cu buldozerul 

Emisia medie maximală de praf, g/s 0.00528 

Emisia anuală de praf, t/an 0.07466 

Emisii de praf de la săpăturile mecanice cu excavatorul  

Emisia medie maximală de praf, g/s 0.01920 

Emisia anuală de praf, t/an 0.02206 

Emisii de praf de la încărcarea pămîntului în autocamion cu excavatorul  

Emisia medie maximală de praf, g/sec 0.01057 

Emisia anuală de praf, t/an 0.01631 

Emisii de praf de la păstrarea statică a materialelor de construcție 



Emisia medie maximală de praf, g/sec 0.02478 

Emisia anuală de praf, t/an 0.12189 

 

Tabelul 17. Emisiile de praf de la sursa 6001 (3) pentru fiecare mașină  
  g/s t/an 

Buldozer  0.00528 0.07466 

Excavator  0.02977 0.03838 

 

2. Sursa 6002. Construcția colectorului/ deversorului   

 

2.1 Emisii de gaze de eșapament de la mașinile și utilajele folosite în lucrări de decopertare, 

rambleiere, excavare, compactare sursa 6002 (1) 
 

Sursa dată include următoarele: 

o Emisii de gaze de eșapament de la lucrările de decopertare și deplasare a straturilor de sol 

cu buldozerul  

o Emisii de gaze de eșapament la săpăturile mecanice cu excavatorul și de la încărcarea 

solului în autocamion 

o Emisii de gaze de eșapament la compactare cu compactor  

 

Conform planului general, volumele de lucru și numărul de ore constituie:  

- Buldozer: 

o sol mineral (săpătură mecanică, rambleiere, împrăștierea pămîntului afînat):  V=76940 

m3/an 

o Numărul de ore: 1408 h 

- Excavator  

o Sol mineral excavat, încărcat, V = 89962 m3/an 

o Numărul de ore: 2294 h 

- Compactor  

o Volumul de sol mineral compactat V= 106107 m3/an 

o Numărul de ore: 423 h 

 

 

2.1.1 Metodologia de calcul 
 

Metodologia aplicată este descrisă în secțiunea 1.1.1.  

2.1.2 Rezultatele calculelor 
 

Tabelul 18. Emisiile de gaze de eșapament de la sursa 6002 (1) 

Emisiile totale pentru sursa 6001 (2): g/s t/an 

0301: Dioxid de azot: 0.12222 0.90784 

0328: Funingine: 0.01656 0.133494 

0330: Dioxid de sulf: 0.06617 2.21164 

0337: Oxid de carbon: 0.12000 1.10504 

0703: Benzapiren: 0.0000010 0.0000343 

1317: Aldehidă acetică: 0.000038 0.000478 

2732: Hidrocarburi motorină: 0.09533 0.94929 



 

 

Tabelul 19. Emisiile de gaze de eșapament de la sursa 6002 (1) pentru fiecare mașină și utilaj 

  buldozer  excavator  compactor  

0301: Dioxid de azot: 0.03900 0.28780 0.04422 0.53358 0.03900 0.08646 

0328: Funingine: 0.00489 0.03633 0.00678 0.08625 0.00489 0.01091 

0330: Dioxid de sulf: 0.01110 0.35165 0.03173 1.63792 0.02333 0.22208 

0337: Oxid de carbon: 0.03800 0.34665 0.04400 0.65425 0.03800 0.10414 

0703: Benzapiren: 1.72E-07 5.45E-06 4.92E-07 2.54E-05 3.62E-07 3.44E-06 

1317: Aldehidă acetică: 0.00001 0.00012 0.00001 0.00031 0.00001 0.00005 

2732: Hidrocarburi 

motorină: 
0.03056 0.29568 0.03422 0.56478 0.03056 0.08883 

 

Tabelul 20. Emisiile totale și maximale de gaze de eșapament de la fiecare utilaj și pentru fiecare 

substanță 

0301: Dioxid de azot   

Emisii totale  g/sec tone/an 

Buldozer 0.0390 0.2878 

Excavator  0.044222222 0.533584400 

Compactor  0.0390000 0.0864612 

total 0.1222 0.9078 

Emisia maximală: g/s  

Buldozer     

regimul de funcționare în gol:  0.015000  

regimul 40%Pe:  0.036944  

regimul 100%Pe:  0.097500  

Excavator     
regimul de funcționare în gol:  0.01694  

regimul 40%Pe:  0.04250  

regimul 100%Pe:  0.11056  

Compactor    

regimul de funcționare în gol:  0.01500  

regimul 40%Pe:  0.03694  
regimul 100%Pe:  0.09750  

0328: Funingine:   

Emisii totale  g/sec tone/an 

Buldozer 0.004889 0.036326 

Excavator  0.006778 0.086254 

Compactor  0.004889 0.010913 

total 0.016556 0.133494 

Emisia maximală: g/s  

Buldozer    

regimul de funcționare în gol:  0.000833  

regimul 40%Pe:  0.005278  

regimul 100%Pe:  0.012222  

Excavator     



regimul de funcționare în gol:  0.00167  

regimul 40%Pe:  0.00833  

regimul 100%Pe:  0.01694  

Compactor    

regimul de funcționare în gol:  0.00083  

regimul 40%Pe:  0.00528  
regimul 100%Pe:  0.01222  

0330: Dioxid de sulf:   

Emisii totale  g/sec tone/an 

Buldozer 0.01110 0.35165 

Excavator  0.03173 1.63792 

Compactor  0.02333 0.22208 

total 0.06617 2.21164 

Emisia maximală: g/s  

Buldozer     

regimul de funcționare în gol:  0.013875  

regimul 40%Pe:  0.027750  

regimul 100%Pe:  0.027750  

Excavator     

regimul de funcționare în gol:  0.03967  

regimul 40%Pe:  0.07933  

regimul 100%Pe:  0.07933  

Compactor    

regimul de funcționare în gol:  0.02917  

regimul 40%Pe:  0.05833  

regimul 100%Pe:  0.05833  

0337: Oxid de carbon:   

Emisii totale  g/sec tone/an 

Buldozer 0.03800 0.34665 

Excavator  0.04400 0.65425 

Compactor  0.03800 0.10414 

total 0.12000 1.10504 

Emisia maximală: g/s  

Buldozer     

regimul de funcționare în gol:  0.038056  

regimul 40%Pe:  0.056944  

regimul 100%Pe:  0.095000  

Excavator     

regimul de funcționare în gol:  0.04389  

regimul 40%Pe:  0.06611  

regimul 100%Pe:  0.11000  

Compactor    

regimul de funcționare în gol:  0.03806  
regimul 40%Pe:  0.05694  

regimul 100%Pe:  0.09500  

2732: Hidrocarburi motorină   

Emisii totale  g/sec tone/an 



Buldozer 0.03056 0.29568 

Excavator  0.03422 0.56478 

Compactor  0.03056 0.08883 

total 0.09533 0.94929 

Emisia maximală: g/s  

Buldozer     

regimul de funcționare în gol:  0.004000  

regimul 40%Pe:  0.023778  

regimul 100%Pe:  0.030556  

Excavator     

regimul de funcționare în gol:  0.03806  

regimul 40%Pe:  0.06639  
regimul 100%Pe:  0.08556  

Compactor    

regimul de funcționare în gol:  0.02000  

regimul 40%Pe:  0.05944  

regimul 100%Pe:  0.07639  

0703: Benzapiren:   

Emisii totale  g/sec tone/an 

Buldozer 0.0000002 0.0000055 

Excavator  0.0000005 0.0000254 

Compactor  0.00000036 0.00000344 

total 0.000001 0.000034 

Emisia maximală: g/sec  

Buldozer    

regimul de funcționare în gol:  0.00000022  

regimul 40%Pe:  0.00000043  

regimul 100%Pe:  0.00000043  

Excavator     

regimul de funcționare în gol:  0.00000061  

regimul 40%Pe:  0.00000123  

regimul 100%Pe:  0.00000123  

Compactor    

regimul de funcționare în gol:  0.0000005  

regimul 40%Pe:  0.0000009  

regimul 100%Pe:  0.0000009  

1317: Aldehidă acetică:   

Emisii totale  g/sec tone/an 

Buldozer 0.0000111 0.0001186 

Excavator  0.0000145 0.0003129 

Compactor  0.00001222 0.00004612 

total 0.000038 0.000478 

 

 

 

 



2.2 Emisii de gaze de eșapament de la mașinile și utilajele folosite pentru transportarea 

solului și materialelor de construcție. Sursa 6002 (2) 
 

Sursa dată include următoarele: 

o Emisii de gaze de eșapament de la transportarea solului cu autocamionul  

o Emisii de gaze de eșapament de la lucrările efectuate cu macaraua  

 

Conform planului general, volumele de lucru și numărul de ore constituie:  

- Autocamion: 

o Sol transportat:  V=39143 m3/an 

o Numărul de ore: 3080  h 

- Macara  

o Materiale de construcție manipulate V = 2185 m3/an 

o Numărul de ore: 4426 h 

 

2.2.1 Metodologia de calcul  
 

Metodologia aplicată este descrisă în secțiunea 1.2.1.  

2.2.2 Rezultatele calculelor 
 

Tabelul 21.Emisiile de gaze de eșapament de la sursa 6002 (2) 

 

Emisiile totale pentru sursa 6001 (2): g/s t/an 

0301: Dioxid de azot: 0.155294 0.032141 

0328: Funingine: 0.000137 0.001940 

0330: Dioxid de sulf: 0.000376 0.006467 

0337: Oxid de carbon: 0.327423 0.063783 

0703: Benzapiren: 0.000000099 0.000000917 

1317: Aldehidă acetică: 0.000044 0.000011 

2732: Hidrocarburi motorină: 0.001617 0.018875 

 

Tabelul 22 Emisiile de gaze de eșapament de la sursa 6002 (2) pentru fiecare mașină și utilaj 

 

 autocamion macara 

Denumirea substanței poluante g/s t/an g/s t/an 

0301: Dioxid de azot 0.143609 0.029101 0.011685 0.003040 

0328: Funingine 0.000127 0.001780 0.000010 0.000160 

0330: Dioxid de sulf 0.000348 0.005977 0.000028 0.000490 

0337: Oxid de carbon 0.302786 0.057903 0.024637 0.005880 

0703: Benz(a)piren 4.94E-08 8.30E-07 4.94E-08 8.67E-08 

1317: Aldehidă acetică 0.000040 0.000010 0.000003 0.000001 

2732:Hidrocarburi motorină  0.001495 0.017085 0.000122 0.001790 

 

 

 



Tabelul 23. Emisiile totale de gaze de eșapament de la fiecare utilaj și pentru fiecare substanță 

 

0301: Dioxid de azot g/s t/an 

autocamion  0.1436 0.0291 

macara  0.0117 0.0030 

total 0.1553 0.0321 

0328: Funingine: g/s t/an 

autocamion  0.0001 0.0018 

macara  0.0000103 0.0002 

total 0.000137 0.001940 

0330: Dioxid de sulf: g/s t/an 

autocamion  0.0003 0.0060 

macara  0.0000283 0.0004900 

total 0.0004 0.0065 

0337: Oxid de carbon: g/s t/an 

autocamion  0.3028 0.0579 

macara  0.0246368 0.0058800 

total 0.32742 0.06378 

0703: Benzapiren: g/s t/an 

autocamion  0.000000049 0.000000830 

macara  0.000000049 0.000000087 

total 0.000000099 0.000000917 

1317: Aldehidă acetică: g/s t/an 

autocamion  0.0000404 0.0000101 

macara  0.0000033 0.0000010 

total 0.000044 0.000011 

2732: Hidrocarburi motorină: g/s t/an 

autocamion  0.0015 0.0171 

macara  0.0001217 0.0017900 

total 0.00162 0.01887 

 

1.4 Emisii de praf de la lucrările de decopertare și deplasare a solului, de la săpăturile 

mecanice cu excavatorul, încărcarea/descărcarea solului și materialelor de construcție. 

Sursa 6002 (3) 
 

Sursa dată include următoarele: 

o Emisii de praf de la lucrările de decopertare și deplasare a straturilor de sol cu buldozerul. 

o Emisii de praf de la săpăturile mecanice cu excavatorul  

o Emisii de praf de la încărcarea pămîntului în autocamion cu excavatorul  

o Emisii de praf de la descărcarea și păstrarea statică a materialelor de construcție 

 

Conform planului general, volumele de lucru și numărul de ore constituie:  

- Buldozer: 

o Sol mineral decopertat și deplasat:  V= 76940 m3/an 

o Numărul de ore: 1408 h 

- Excavator 



o Sol mineral excavat V = 50819 m3/an 

o Numărul de ore: 1296 h 

- Excavator 

o Sol mineral încărcat V = 39143 m3/an 

o Numărul de ore: 998  h 

- Descărcarea/depozitare pietriș-nisip V = 2202 m3/an 

 

 

1.3.1 Metodologia de calcul  
 

Metodologia aplicată este descrisă în secțiunea 1.3.1.  

2.2.2 Rezultatele calculelor 
 

Tabelul 24. Emisiile de praf de la sursa 6002 (3) 
 

Emisia medie maximală de praf, g/s 0.05299 

Emisia anuală de praf, t/an 0.29109 

 

Tabelul 25 Emisiile de praf de la sursa 6002 (3) separate pentru fiecare volum de lucrări 

  

Emisiile de praf de la lucrările de decopertare, deplasare a stratului de sol fertil și mineral 

cu buldozerul 

Emisia medie maximală de praf, g/s 0.00528 

Emisia anuală de praf, t/an 0.02676 

Emisii de praf de la săpăturile mecanice cu excavatorul  

Emisia medie maximală de praf, g/s 0.01920 

Emisia anuală de praf, t/an 0.10750 

Emisii de praf de la încărcarea pămîntului în autocamion cu excavatorul  

Emisia medie maximală de praf, g/sec 0.00839 

Emisia anuală de praf, t/an 0.06898 

Emisii de praf de la păstrarea statică a materialelor de construcție 

Emisia medie maximală de praf, g/sec 0.02013 

Emisia anuală de praf, t/an 0.08785 

 

Tabelul 26. Emisiile de praf de la sursa 6002 (3) pentru fiecare mașină  
  g/s t/an 

Buldozer  0.00528 0.02676 

Excavator  0.00528 0.02676 

 

3. Sursa 6003. Construcția lacului de acumulare    

 

3.1 Emisii de gaze de eșapament de la mașinile și utilajele folosite în lucrări de decopertare, 

rambleiere, excavare, compactare sursa 6003 (1) 
 

Sursa dată include următoarele: 

o Emisii de gaze de eșapament de la lucrările de decopertare și deplasare a straturilor de sol 

cu buldozerul  



o Emisii de gaze de eșapament la săpăturile mecanice cu excavatorul și de la încărcarea 

solului în autocamion 

 

Conform planului general, volumele de lucru și numărul de ore constituie:  

- Buldozer: 

o Sol decopertat  V= 38777 m3/an 

o Numărul de ore: 1160 h 

- Excavator  

o Sol excavat, V = 388411 m3/an 

o Numărul de ore: 5530 h 

 

 

3.1.1 Metodologia de calcul 
 

Metodologia aplicată este descrisă în secțiunea 1.1.1.  

3.1.2 Rezultatele calculelor 
 

Tabelul 27. Emisiile de gaze de eșapament de la sursa 6003 (1) 
Emisiile totale pentru sursa 6001 (2): g/s t/an 

0301: Dioxid de azot: 0.08322 1.52338 

0328: Funingine: 0.01167 0.237856 

0330: Dioxid de sulf: 0.04283 4.23813 

0337: Oxid de carbon: 0.08200 1.86275 

0703: Benzapiren: 0.0000007 0.0000657 

1317: Aldehidă acetică: 0.000026 0.000852 

2732: Hidrocarburi motorină: 0.06478 1.60509 

 

Tabelul 28. Emisiile de gaze de eșapament de la sursa 6003 (1) pentru fiecare mașină și utilaj 

  buldozer  excavator  

0301: Dioxid de azot: 0.03900 0.28780 0.04422 1.28628 

0328: Funingine: 0.03900 0.23710 0.00678 0.20793 

0330: Dioxid de sulf: 0.00489 0.02993 0.03173 3.94842 

0337: Oxid de carbon: 0.01110 0.28971 0.04400 1.57716 

0703: Benzapiren: 0.03800 0.28559 4.92E-07 6.12E-05 

1317: Aldehidă acetică: 1.72E-07 4.49E-06 0.00001 0.00075 

2732: Hidrocarburi motorină: 0.00001 0.00010 0.03422 1.36149 

 

Tabelul 29. Emisiile totale și maximale de gaze de eșapament de la fiecare utilaj și pentru fiecare 

substanță 

0301: Dioxid de azot   

Emisii totale  g/sec tone/an 

Buldozer 0.0390 0.2371 

Excavator  0.044222222 1.286278000 

total 0.0832 1.5234 

Emisia maximală: g/s  

Buldozer     



regimul de funcționare în gol:  0.015000  
regimul 40%Pe:  0.036944  
regimul 100%Pe:  0.097500  

Excavator     
regimul de funcționare în gol:  0.01694  
regimul 40%Pe:  0.04250  
regimul 100%Pe:  0.11056  

0328: Funingine:   

Emisii totale  g/sec tone/an 

Buldozer 0.004889 0.029928 

Excavator  0.006778 0.207928 

total 0.011667 0.237856 

Emisia maximală: g/s  

Buldozer    
regimul de funcționare în gol:  0.000833  
regimul 40%Pe:  0.005278  
regimul 100%Pe:  0.012222  

Excavator     
regimul de funcționare în gol:  0.00167  
regimul 40%Pe:  0.00833  
regimul 100%Pe:  0.01694  

0330: Dioxid de sulf:   

Emisii totale  g/sec tone/an 

Buldozer 0.01110 0.28971 

Excavator  0.03173 3.94842 

total 0.04283 4.23813 

Emisia maximală: g/s  

Buldozer     

regimul de funcționare în gol:  0.013875  
regimul 40%Pe:  0.027750  
regimul 100%Pe:  0.027750  

Excavator     
regimul de funcționare în gol:  0.03967  
regimul 40%Pe:  0.07933  
regimul 100%Pe:  0.07933  

0337: Oxid de carbon:   

Emisii totale  g/sec tone/an 

Buldozer 0.03800 0.28559 

Excavator  0.04400 1.57716 

total 0.08200 1.86275 

Emisia maximală: g/s  

Buldozer     

regimul de funcționare în gol:  0.038056  
regimul 40%Pe:  0.056944  
regimul 100%Pe:  0.095000  

Excavator     
regimul de funcționare în gol:  0.04389  



regimul 40%Pe:  0.06611  
regimul 100%Pe:  0.11000  

2732: Hidrocarburi motorină   

Emisii totale  g/sec tone/an 

Buldozer 0.03056 0.24360 

Excavator  0.03422 1.36149 

total 0.06478 1.60509 

Emisia maximală: g/s  

Buldozer     

regimul de funcționare în gol:  0.004000  
regimul 40%Pe:  0.023778  
regimul 100%Pe:  0.030556  

Excavator     
regimul de funcționare în gol:  0.03806  
regimul 40%Pe:  0.06639  
regimul 100%Pe:  0.08556  
0703: Benzapiren:   

Emisii totale  g/sec tone/an 

Buldozer 0.0000002 0.0000045 

Excavator  0.0000005 0.0000612 

total 0.000001 0.000066 

Emisia maximală: g/sec  

Buldozer    
regimul de funcționare în gol:  0.00000022  
regimul 40%Pe:  0.00000043  
regimul 100%Pe:  0.00000043  

Excavator     
regimul de funcționare în gol:  0.00000061  
regimul 40%Pe:  0.00000123  
regimul 100%Pe:  0.00000123  

1317: Aldehidă acetică:   

Emisii totale  g/sec tone/an 

Buldozer 0.0000111 0.0000977 

Excavator  0.0000145 0.0007543 

total 0.000026 0.000852 

 

3.2 Emisii de gaze de eșapament de la mașinile și utilajele folosite pentru transportarea 

solului și materialelor de construcție. Sursa 6003 (2) 
 

Sursa dată include următoarele: 

o Emisii de gaze de eșapament de la transportarea solului cu autocamionul  

o Emisii de gaze de eșapament de la lucrările efectuate cu macaraua  

 

Conform planului general, volumele de lucru și numărul de ore constituie:  

- Autocamion: 

o sol transportat:  V=208624 m3/an 



o Numărul de ore: 8547  h 

- Macara  

o Materiale de construcție manipulate V = 135 m3/an 

o Numărul de ore: 9 h 

 

2.2.1 Metodologia de calcul  
 

Metodologia aplicată este descrisă în secțiunea 1.2.1.  

2.2.2 Rezultatele calculelor 
 

Tabelul 30.Emisiile de gaze de eșapament de la sursa 6003 (2) 

 

Emisiile totale pentru sursa 6001 (2): g/s t/an 

0301: Dioxid de azot: 0.558322 0.158140 

0328: Funingine: 0.000493 0.014866 

0330: Dioxid de sulf: 0.001353 0.061679 

0337: Oxid de carbon: 1.177170 0.314489 

0703: Benzapiren: 0.000000099 0.000004509 

1317: Aldehidă acetică: 0.000157 0.000058 

2732: Hidrocarburi motorină: 0.005814 0.092849 

 

Tabelul 31 Emisiile de gaze de eșapament de la sursa 6002 (2) pentru fiecare mașină și utilaj 

 

 autocamion macara 

Denumirea substanței poluante g/s t/an g/s t/an 

0301: Dioxid de azot 0.275822 0.155100 0.282500 0.003040 

0328: Funingine 0.000244 0.014706 0.000249 0.000160 

0330: Dioxid de sulf 0.000668 0.061189 0.000684 0.000490 

0337: Oxid de carbon 0.581545 0.308609 0.595625 0.005880 

0703: Benz(a)piren 0.000000 0.000004 4.94E-08 8.67E-08 

1317: Aldehidă acetică 0.000078 0.000057 0.000079 0.000001 

2732:Hidrocarburi motorină  0.002872 0.091059 0.002942 0.001790 

 

Tabelul 32. Emisiile totale de gaze de eșapament de la fiecare utilaj și pentru fiecare substanță 

 

0301: Dioxid de azot g/s t/an 

autocamion  0.2758 0.1551 

macara  0.2825 0.0030 

total 0.5583 0.1581 

0328: Funingine: g/s t/an 

autocamion  0.0002 0.0147 

macara  0.0002494 0.0002 

total 0.000493 0.014866 

0330: Dioxid de sulf: g/s t/an 

autocamion  0.0007 0.0612 

macara  0.0006844 0.0004900 



total 0.0014 0.0617 

0337: Oxid de carbon: g/s t/an 

autocamion  0.5815 0.3086 

macara  0.5956250 0.0058800 

total 1.17717 0.31449 

0703: Benzapiren: g/s t/an 

autocamion  0.000000049 0.000004423 

macara  0.000000049 0.000000087 

total 0.000000099 0.000004509 

1317: Aldehidă acetică: g/s t/an 

autocamion  0.0000775 0.0000568 

macara  0.0000794 0.0000010 

total 0.000157 0.000058 

2732: Hidrocarburi motorină: g/s t/an 

autocamion  0.0029 0.0911 

macara  0.0029417 0.0017900 

 

1.5 Emisii de praf de la lucrările de decopertare și deplasare a solului, de la săpăturile 

mecanice cu excavatorul, încărcarea/descărcarea solului și materialelor de construcție. 

Sursa 6003 (3) 
 

Sursa dată include următoarele: 

o Emisii de praf de la lucrările de decopertare și deplasare a straturilor de sol cu buldozerul. 

o Emisii de praf de la săpăturile mecanice cu excavatorul  

o Emisii de praf de la încărcarea pămîntului în autocamion cu excavatorul  

 

Conform planului general, volumele de lucru și numărul de ore constituie:  

- Buldozer: 

o Sol mineral decopertat și deplasat:  V= 38777 m3/an 

o Numărul de ore: 1160 h 

- Excavator 

o Sol mineral excavat V = 179787 m3/an 

o Numărul de ore: 2560 h 

- Excavator 

o Sol mineral încărcat V = 209624 m3/an 

o Numărul de ore: 2970  h 

 

 

1.3.1 Metodologia de calcul  
 

Metodologia aplicată este descrisă în secțiunea 1.3.1.  

2.2.2 Rezultatele calculelor 
 

Tabelul 33. Emisiile de praf de la sursa 6003 (3) 

 

Emisia medie maximală de praf, g/s 0.03287 

Emisia anuală de praf, t/an 0.24807 

 



Tabelul 34 Emisiile de praf de la sursa 6003 (3) separate pentru fiecare volum de lucrări 

  

Emisiile de praf de la lucrările de decopertare, deplasare a stratului de sol fertil și mineral 

cu buldozerul 

Emisia medie maximală de praf, g/s 0.00528 

Emisia anuală de praf, t/an 0.02205 

Emisii de praf de la săpăturile mecanice cu excavatorul  

Emisia medie maximală de praf, g/s 0.01920 

Emisia anuală de praf, t/an 0.21234 

Emisii de praf de la încărcarea pămîntului în autocamion cu excavatorul  

Emisia medie maximală de praf, g/sec 0.00839 

Emisia anuală de praf, t/an 0.01369 

 

Tabelul 35. Emisiile de praf de la sursa 6003 (3) pentru fiecare mașină  

  g/s t/an 

Buldozer  0.00528 0.02205 

Excavator  0.02759 0.22602 

 

 


