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1. 
POLUAREA MEDIULUI. POLUANŢI, SURSE 

DE POLUARE 
 

 

1.1. NOŢIUNI INTRODUCTIVE 

 

Noţiunea de mediu înconjurător se referă la ansamblul de elemente care, 

în complexitatea relaţiilor lor, constituie cadrul, mijlocul şi condiţiile de viaţă 

ale omului.  

Mediul reprezintă ansamblul format din aer, apă, sol, subsol, flora,, 

toate straturile atmosferice, materiile organice şi anorganice, fiinţele vii, 

inclusiv unele valori materiale şi spirituale, calitatea vieţii şi condiţiile care 

pot influenţa bunăstarea şi sănătatea omului.  

Poluantul este orice substanţă, rezultat sub forma solidă, lichidă, 

gazoasă sau sub formă de vapori sau diferite forme de energie, radiaţie 

electromagnetică, ionizantă, termică, fonică sau vibraţii care introduse în 

mediu modifică echilibrul constituenţilor, afectează bunurile materiale 

realizate de om ca şi organismele vii 

Poluarea este definită ca fiind introducerea directă sau indirectă a unui 

poluant care poate  afecta calitatea mediului, provoca prejudicii sănătăţii 

umane, daune bunurilor materiale  sau poate împiedica utilizarea factorilor de 

mediu  în scop recreativ sau în alte scopuri legitime. Mediul natural poate fi 

afectat prin poluanţi materiali sau de natură energetică. Termenul de poluare 

provine din latină polluo-ere (a degrada, a murdări). Poluarea mediului prin 

introducerea  de substanţe străine sau de energie suplimentară are un efect 

nedorit asupra compoziţiei şi proprietăţilor factorilor de mediu, facilitând 

astfel degradarea echilibrului ecologic. În acest context poluarea este un proces 

de alterare a mediului de viaţă şi a bunurilor create de om, cauzate de poluanţii 

proveniţi din activităţile sale (industrială, agricolă, comercială, militară, 

experimentală, menajeră). 
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Protecţia mediului constituie obligaţia şi responsabilitatea 

autorităţilor administraţiei publice centrale şi locale, precum şi a tuturor 

persoanelor fizice şi juridice. 

Sursele de poluare se pot clasifica atât după natura agenţilor poluanţi cât 

şi după natura vectorului care asigură migrarea agenţilor poluanţi. 
 

 

 

După originea surselor avem: 

 poluanţi de origine menajeră (ape uzate şi deşeuri menajere); 

 poluanţi de origine industrială (efluenţi sub formă lichidă sau gazoasă care 

se constituie în ape uzate cu încărcătură organică, minerală sau termică); 

 poluanţi de origine agricolă (ape rezultate din spălarea suprafeţelor tratate 

cu îngrăşăminte chimice, pesticide sau ierbicide şi efluenţi de la complexele 

animaliere). 

Problemele poluării mediului sunt o consecinţă a dezvoltării economice 

şi în special a celei industriale. Principalele sectoare industriale cu impact 

major asupra mediului sunt prezentate centralizat în tabelul 1.1. 
 

Tabelul 1.1. Principalele sectoare industriale cu impact major asupra 

mediului ambiant. 

Industria Impactul asupra: 

 Aerului Apei Solului 

Industria 

chimică 

(organică şi 

anorganică )  

- emisii de particule 

solide, SO2, NOX, CO şi 

alte produse gazoase; 

- risc de explozie şi 

incendiu; 

- utilizarea apei pentru 

răcire;  

- riscuri de poluare prin 

eliminarea de deşeuri, 

metale grele (Cd, Hg), etc.; 

- probleme de 

depozitare în 

siguranţa a 

deşeurilor solide; 

Industria 

celulozei şi 

hârtiei 

- emisii de SO2, NOx, 

CO, CO2, CH4, H2S 

mercaptani, compuşi 

cloruraţi, dioxină, etc. 

- utilizarea apei la procese 

tehnologice 

organice, toxine etc. 

- emisii de particule 

suspendate, materii 

Ciment, 

sticlă şi  

ceramică 

Ciment - emisii de praf, 

NOx, CO2, CO, Cr, Pb 

 Sticla – emisii de Pb, 

As, V, acizi, SO2,CO, 

pulberi de sodă; 

Ceramică - silice, SO2, 

- eliminarea apei de proces  

contaminată cu uleiuri şi 

metale grele; 

- extragerea de 

materii prime; 

- contaminarea 

solului cu metale şi 

probleme de 

dispunere a 
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NOx, fluoruri etc; deşeurilor solide; 

Metalurgia 

feroasă 

- emisii de SO2, NOx, 

CO, CO2, H2S, Pb, As, 

Cd, Cr, Cu, Hg, Ni, Zn, 

praf, particule solide, 

compuşi organici, acizi 

etc. 

- utilizarea de apă de 

proces;  

- deversarea de materii 

organice, bitum, uleiuri, 

suspensii solide,  fenoli, 

acizi, amoniac, cianide, 

tiosulfaţi,  Zn, Pb etc.; 

minereuri feroase şi 

cărbune;  

- depozitarea 

cenuşii şi zgurii;  

- poluarea cu 

uleiuri, săruri, 

hidrocarburi, 

metale grele etc.; 

 

Metalurgia 

neferoasă 

- emisii de particule 

solide, de SO2, NOx, 

CO2,  CO, H2S, Al, As, 

Cr, Cu, Zn, Pb, Mg, 

grafit, produse organice, 

Hg,  hidrocarburi, etc; 

- poluarea apei cu metale 

şi săruri; 

- poluarea cu 

deşeuri şi resturi de 

la flotaţie, 

electroliză, etc; 

Rafinarea 

petrolului şi 

produse 

conexe; 

emisii de SO2, NOx, CO, 

CO2, H2S, benzen, 

particule solide, compuşi 

organici;  

- risc de explozie 

incendiu; 

- utilizarea de apă de 

răcire;  

- poluare cu solide şi 

lichide organice; 

- deşeuri organice, 

gudron, săruri etc.; 

Sectorul 

energetic: 

Energie 

termică 

- emisii de gaze cu efect 

de seră;  

- emisii de particule 

solide, praf, SO2, H2S, 

ploi acide etc.; 

- eliminarea de apă caldă; 

poluarea cu reziduuri 

miniere; 

- contaminarea apei 

freatice datorită 

exploatării miniere; 

- distrugerea solului 

datorită mineritului; 

- depozitarea 

deşeurilor miniere; 

 

Energie 

hidro 

- modificarea 

  microclimatului;  

- modificarea habitatului 

natural; 

- reducerea resurselor de 

apă; 

- impact asupra ciclului 

hidrografic (cursurilor 

râurilor)  

- riscuri de inundaţii 

datorită ruperii barajelor 

pierderea de 

suprafeţe fertile; 

creşterea  eroziunii 

solului; 

- riscul   

contaminării solului; 

 

Criteriile de grupare a poluanţilor industriali au la bază importanţa 

efectelor emisiilor asupra factorilor de mediu aer, apă şi sol.  
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1.2. POLUAREA ATMOSFEREI 

 

 Poluarea atmosferei se realizează prin emiterea în atmosferă a unor 

produşi proveniţi din: 

 termocentrale - cenuşă, zgură, gaze toxice, gudroane, funingine, 

acizi organici, reziduuri; 

 industria siderurgică, metalurgică, cimentului, chimică, etc., 

 din industria minieră, 

 transporturi, 

 alte activităţi economice. 

 

1.2.1. SURSE DE POLUARE A ATMOSFEREI 

 
Clasificarea şi caracteristicile diferitelor categorii de surse  

 

Sursele de poluare se clasifica în mai multe categorii, după următoarele 

criterii: origine; formă; mobilitate; înălţime; regim de funcţionare; tip de 

activitate. 

Clasificarea după origine  

Deşi poluarea este considerată ca fiind rezultatul activităţii umane, 

calitatea normală a atmosferei poate suferi modificări locale sau zonale 

esenţiale şi datorită unor cauze naturale. De aceea, deşi nu este unanim 

acceptată, sursele de poluare ale atmosferei se clasifică în surse naturale şi 

surse antropice. 

Sursele naturale sunt: 

 omul şi regnul animal – prin procesele fiziologice evacuează CO2, viruşi;  

 plantele – prin fungi, polen, substanţe organice şi anorganice;  

 solul – viruşi, pulberi (ca urmare a eroziunii);  

 apa, în special cea maritimă – prin aerosoli încărcaţi cu săruri (sulfaţi, 

cloruri); 

 produsele de descompunere a materiilor organice vegetale şi animale – prin 

metan, hidrogen sulfurat, amoniac etc. – rezultate din procese; 

 vulcanismul – prin cenuşa, compuşi de sulf, oxizi de azot şi de carbon; 
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 incendiile naturale ale maselor vegetale – prin cenuşa, oxizi de sulf, NO, 

CO şi aport de căldură; 

 radioactivitatea terestră şi cosmică – prin radionuclizi emişi de roci şi 

radiaţia cosmică; 

 descărcările electrice – prin producere de ozon; 

 furtunile de praf şi de nisip – prin pulberi terestre. 

Sursele antropice: 

Orice activitate umană care conduce la evacuare în atmosferă de 

substanţe care se găsesc sau nu în compoziţia naturală a atmosferei, şi care 

provoacă modificări ale compoziţiei, proprietăţilor acesteia este considerată 

sursa antropică. 

În acest context prin atmosferă poluată se înţelege situaţia în care o 

mărime adăugată sau scăzută din constituenţii normali ai atmosferei poate 

determina alterarea proprietăţilor sale fizice sau chimice în mod sesizabil de 

către om sau mediu. 
 

Clasificarea după tipul de activitate    

Acesta clasificare este importantă pentru cunoaşterea poluanţilor 

caracteristici fiecărei activităţi. În lipsa măsurătorilor de emisii – situaţie cel 

mai frecvent întâlnită – pentru determinarea debitelor masice de poluanţi 

evacuaţi în atmosferă se utilizează aşa-numiţi factori de emisie (sau emisii 

specifice) stabiliţi prin bilanţuri tehnologice. 

Principalele tipuri de activităţi şi poluanţii lor caracteristici sunt:  

 arderea combustibililor fosili (cărbune, produse petroliere, gaze naturale) în 

surse fixe: CO2, CO, SOX, NOX, pulberi, N2O, compuşi organici volatili; 

 traficul: CO, NOx, N2O, pulberi, COV, Pb în cazul folosirii benzinei cu Pb, 

SOx în cazul folosirii motorinei; 

 procesele din petrochimie: COV, NOx, SOx; 

 procesele tehnologice chimice anorganice şi organice: gamă foarte largă de 

poluanţi, specifici fiecărui profil de producţie; 

 metalurgia primară feroasă (pulberi cu conţinut de: Fe, SOx, NOx, COV) şi 

neferoasă (pulberi cu conţinut de metale grele: Pb, Cd, As, Zn, SOx, NOx); 

 procese din industria materialelor de construcţii: pulberi, CO2, CO, NOx, 

SOx, NOx, F (industria sticlei); 
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 extracţia, transportul şi distribuţia petrolului, produselor petroliere şi ale 

gazelor naturale, hidrocarburi; 

 producerea şi utilizarea substanţelor reducătoare ale stratului de ozon: 

cloro-fluoro-carburi, heliu, tetraclorura de carbon, metil-cloroform; 

 agricultura: NH3, NOx, CH4, pesticide. 

 

1.3. POLUAREA APELOR 

 
O analiză a mecanismelor poluării, a efectelor şi implicaţiilor include 

o strictă interdependenţă între părţile componente ale mediului, acţiunea 

unuia antrenând implicit influenţe asupra celorlalţi (cu efect local sau la 

distanţă). 

Sunt de menţionat mai multe aspecte: 

 poluarea unui factor al mediului fizic are într-un fel sau altul efecte 

asupra celorlalţi factori ai mediului; 

 atmosfera, înveliş foarte mobil al pământului, permite transportul 

poluanţilor la distanţă, acţionând şi în sensul dispersării lor; 

 spre deosebire de atmosferă, apa are un rol de concentrator al 

poluanţilor; 

 dirijarea poluanţilor de către ape se face fie direct, în mări şi oceane, 

care constituie rezervorul ultim al tuturor deşeurilor, fie se reciclează 

prin intermediul factorului uman (refolosirea apei pentru necesităţi 

potabile, irigaţii, industrii); 

 tot prin intermediul apei, poluanţii invadează ciclul alimentar al omului 

fie prin consumul direct, fie prin intermediul alimentelor de natură 

animală sau vegetală, care concentrează asemenea substanţe în cursul 

dezvoltării. 

Cele de mai sus pun în evidenţă rolul deosebit al apei în interrelaţiile 

cu ceilalţi factori ai mediului.  

 

1.3.1. SURSE DE POLUARE A APELOR 

 
  Contaminarea rapidă a apelor cu substanţe poluante a devenit un 

fenomen deosebit de grav. Această stare constituie un factor esenţial care a 
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declanşat criza generală a apei potabile, manifestată atât în ţările industrializate 

cât şi în ţările slab dezvoltate. 

Principalele surse care participă la poluarea apelor sunt: 

–  industria, considerată ca având în prezent ponderea cea mai mare. 

Aici sunt avute în vedere şi activităţile în domeniul energetic, inclusiv 

probleme particulare pe care le ridică centralele nuclearo-electrice (ca şi alte 

activităţi care folosesc reacţii nucleare sau radioizotopi), dar şi activităţile din 

industria extractivă de materii prime (combustibili, minerale, lemn etc.); 

–  transporturile, care participă la poluarea apei fie direct, fie prin 

intermediul celorlalţi factori fizici ai mediului, în funcţie de modul de transport 

(terestru, maritim, aerian), de mijloacele de propulsie (maşini cu aburi,  cu 

combustie, electrice), de spaţiul de desfăşurare sau de tipul transportului (auto 

feroviar, aerian, naval). Uneori, chiar materialele transportate, neglijent 

manipulate şi accidental răspândite în mediu, constituie surse de poluare 

(accidente în manipularea vaselor petroliere sau a substanţelor radioactive); 

–  aglomerările urbane (în corelare sau nu cu industria), care realizează 

mari concentrări de deşeuri menajere şi de gospodărire orăşenească pentru care 

se folosesc zilnic cantităţi de apă între 200 şi 1000 L/locuitor şi care, în cea 

mai mare parte, se evacuează încărcate cu deşeuri, prin sistemele de 

canalizare; 

–  agricultura şi zootehnia, extrem de importante pentru existenţa 

omului şi, totodată, bazate mai mult decât celelalte activităţi umane pe relaţiile 

cu mediul care constituie surse de poluare a acestuia şi, în special, a apelor, cu 

care reintră de altfel  în  relaţie inversă. 

O altă clasificare a surselor de poluare ar fi: 

–  surse de poluare organizate, având o localizare bine precizată, cu două mari 

componente: apele menajere şi orăşeneşti, evacuate din reţele de canalizare, şi 

apele reziduale industriale, provenite din procesele tehnologice ale diferitelor 

industrii, dintre care menţionăm, în principal: industria petrolului, industria 

minieră, industria metalurgică, industria chimică, industria lemnului şi a 

pielăriei. La acestea se adaugă apele reziduale provenite din industria 

alimentară (fabrici de drojdie, preparate din carne şi produse din lapte, 

industria berii şi a sucurilor naturale) şi din industria textilă care deversează 

cantităţi mari de azot (50 – 1400 mg/L) şi de fosfor (20 – 180 mg/L). 
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–  surse de poluare difuze, situate pe zone întinse, cu poluanţi aduşi în ape, de 

regulă, prin intermediul ploilor, fie direct din atmosferă, fie prin colectarea 

prealabilă a poluanţilor de pe sol, înainte de intrarea în emisari. Acestea provin 

din antrenarea unor săruri minerale predominante în soluri şi în rocile de 

subteran de unde sunt spălate de apele bazinelor hidrografice. Se mai adaugă 

apele poluante prin corodarea bazinelor metalice de depozitare a rezervelor de 

apă şi a conductelor de evacuare şi distribuţie.  

De asemenea, după desfăşurarea în timp a poluării, se deosebesc surse 

cu caracter continuu sau permanent (canalizări urbane şi industriale), 

discontinuu sau sezonier (colonii, şantiere, din precipitaţii). 
 

1.4. POLUAREA SOLULUI 

 

Poluarea solului înseamnă orice acţiune care produce dereglarea 

funcţionării normale a solului ca suport şi mediu de viaţă în cadrul diferitelor 

ecosisteme naturale sau create de om, dereglare fizică, chimică sau biologică a 

solului şi apariţia în sol a unor caracteristici care reflectă deprecierea fertilităţii 

şi respectiv reducerea capacităţii bioproductive din punct de vedere cantitativ 

sau calitativ. Prin noţiunea de poluare a solului se înţelege nu numai 

pătrunderea unor elemente din afară, aşa cum se întâmplă la aer şi apă, ci şi 

modificarea caracteristicilor naturale ale unui component al solului care atrage 

după sine afectarea funcţionării normale a acestuia.    

Din datele centralizate la nivelul anului 2010, rezultă că anual sunt 

emise în atmosferă cca. 208000 tone de substanţe poluante, din care dioxid de 

carbon, dioxid de sulf, oxizi de azot, amoniac, fenoli, compuşi de metale 

neferoase, fluor, clor, pulberi sedimentabile. Majoritatea poluanţilor se 

acumulează în sol, acesta reprezentând acumulatorul principal al poluanţilor. 

 

1.4.1. SURSE DE POLUARE ALE SOLURILOR 
 

Principalele surse care participă la poluarea solului sunt: 

 Aglomerările urbane. Poluarea datorată aglomerărilor urbane este 

în principal rezultatul deşeurilor solide şi lichide provenite din 

activitatea domestică ori din activitatea unor unităţi de servicii 

neracordate la un sistem special de tratare a deşeurilor menajere. 
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 Industria. Poluarea industrială poate avea cauze foarte variate, cele 

mai frecvente fiind legate de depozitele de deşeuri, de apele 

industriale uzate şi de depunerile din atmosferă. De obicei, poluarea 

solurilor şi a apelor subterane se face prin transferul poluanţilor, 

sub acţiunea precipitaţiilor de la suprafaţa solului spre profunzime. 

 Agricultura şi zootehnia. Poluarea agricolă este adesea o poluare 

difuză şi se datorează în mare măsură utilizării neraţionale a unor 

substanţe chimice de sinteză. Astfel, s-a demonstrat faptul că numai 

o parte din produsele chimice administrate pe soluri sunt total 

biodegradabile. De exemplu, compuşii cu plumb sau mercur 

(organometale), ca şi sărurile acidului arsenic se descompun greu şi 

au tendinţa de a se depozita persistent în sol.  

 Transportul. Poluarea prin transport se manifestă de-a lungul 

căilor de transport şi comunicaţie terestre, navale şi aeriene. 
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2. 

ANALIZA PROCESULUI SOLID-GAZ 

NECATALITIC TIP ADSOBŢIE-

REACŢIE-FORMARE ŞI CREŞTERE DE 

GERMENI 
 

 Procesul tip adsorbţie-reacţie-formare şi creştere de germeni (ads-

r-fcg) este întâlnit într-o serie de tehnologii de prelucrare a emisiilor 

poluante solide sau gazoase. 

 La realizarea procesului participă de regulă două faze reactant, o fază 

solidă care conţine unul dintre reactanţi şi un fluid (în principal gaz) în care se 

află celălalt reactant. Datorită multiplelor aplicaţii există o diversitate de cazuri 

ce pot fi întâlnite. Reacţiile chimice care pot avea loc se clasifică astfel: 

 

a) B (solid) + A (gaz) →  P (solid) + R (gaz) 

b) B (solid) + A (gaz) →  R (gaz) 

c) B (solid)  →  P (solid) + R(gaz)            

d) B (solid) + A (gaz) →  P (solid)  

e) B (solid)  →  R (gaz) 

 

Din aceste clase în special clasa d  este specifică îndepărtării poluanţilor 

gazoşi prin adsorbţie. 

 În toate cazurile solidul este sub formă de granule având dimensiuni în 

limite foarte mari (de la m până la zeci de centimetri). Fiecare particulă se 

comportă ca un mic reactor care evoluează în funcţie de condiţiile de operare. 

 Dacă unul dintre produşii de reacţie este solid acesta rămâne fixat pe 

faza solidă învelind partea nereacţionată sub forma unei cruste (crusta 

reprezintă un strat de cristale cu pori prin care difuzează faza gazoasă).  Există 

însă şi procese solid – gaz la care produşii de reacţie sunt gazoşi, reacţia 

chimică având loc la suprafaţa externă a fazei solide care se consumă treptat. 
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 Un proces solid – gaz necatalitic este alcătuit din următoarele procese 

elementare de transformare şi transfer de masă: difuzia externă prin faza 

gazoasă, difuzia internă (prin crustă), adsorbţia reactantului gazos, desorbţia 

produsului de reacţie gazos, reacţia chimică urmată de apariţia germenilor noii 

faze solide şi dezvoltarea acestora. 

Analiza procesul chimic unitar implică pe lângă definirea procesului 

parcurgerea a o serie de etape, dintre care caracterizarea fazelor reactant este 

deosebit de importantă. Caracterizarea solidului iniţial (vechi) şi a celui obţinut 

în proces (solid nou) este extrem de importantă.  

Ca reactant, solidul se poate prezenta într-o mare varietate de formă, ca 

solid dispersat sub formă de bulgări, brichete, pelete, granule, particule foarte 

fine, etc. Privit din alt punct de vedre solidul poate fi natural sau sintetic, iar 

ambele pot fi compacte sau, dimpotrivă, poroase. Granula de solid ca unitate 

constituentă a unui ansamblu se caracterizează printr-o structură complexă şi 

prezintă o serie de însuşiri care-i definesc comportarea lui în sistemul 

considerat. Existenţa unui număr mare de sisteme de cristalizare, ca şi numărul 

mare de însuşiri al solidului necesită o anumită grupare a acestora, respectiv 

tratarea proprietăţilor la diferite nivele, plecând de la nivelul granulei şi până la 

nivelul ansamblului de granule staţionare sau în mişcare. 

 

2.1. PROPRIETĂŢILE SOLIDULUI COMPACT 

 

Orice solid de provenienţă naturală este caracterizat prin proprietăţi 

mineralogice, fizico-chimice şi tehnologice.  

Proprietăţi mineralogice. Pentru solidele de provenienţă naturală, o 

importanţă deosebită o au proprietăţile mineralogice. Ele definesc geneza 

solidului, tipul de zăcământ (mono sau polimineral), natura mineralelor 

constituente, gradul de participare a acestora (compoziţia mineralogică), 

calitatea participării acestora (mineralul principal, minerale însoţitoare inerte 

sau dăunătoare etc.) şi, nu în ultimul rând, proprietăţile mineralelor prezente.  

Caracterizarea mineralogică debutează, de regulă, prin caracterizarea 

rocii, definind structura şi textura acesteia. În continuarea, este necesar să se 

determine principalele proprietăţi ale mineralelor, ca de pildă: 

 proprietăţi morfologice: aspectul cristalelor; asocierea sub formă de 

macle; striaţiunea feţelor; 
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 proprietăţi optice: transparenţa; culoarea; luciul; 

 proprietăţi mecanice: clivajul; spărtura; duritatea; elasticitatea; casanţa; 

maleabilitatea; 

 proprietăţile electrice şi magnetice. 

În definirea proprietăţilor mineralogice, caracterizarea continuă cu 

definirea proprietăţilor cristalografice şi fizice ale mineralului principal şi a 

celor însoţitoare. În acest context al caracterizării detaliate se apelează la 

metode de investigare cristalografice, cristalochimice; roentgenografice, 

microscopice, microscopie electronică, analiză termică simplă şi diferenţială, 

analiză spectrală şi analiză chimică distructivă.  

 

Caracterizarea chimică. Caracterizarea chimică a solidului include 

definirea naturii componenţilor şi a gradului de participarea a acestora.  

Natura speciilor chimice prezente în solid nu este în totdeauna uşor de 

definit. Pentru solide monocomponente sau cu un număr redus de specii 

stabilirea naturii substanţelor prezente se face pe baza informaţiilor obţinute la 

caracterizarea mineralogică sau a corelării informaţiilor caracterizării chimice 

cu cele de la caracterizarea fizică. În multe cazuri compoziţia solidului nu este 

redată în specii reale ci în, aşa numite, “componente fictive”.  

Alegerea metodei prin care urmează să se exprimă compoziţia chimică a 

solidului este funcţie de utilizarea datelor, de precizia impusă, de timpul şi 

mijloacele tehnice avute la îndemână în faza de investigare. 

Gradul de participare a componenţilor se exprimă de regulă în fracţii sau 

procente de masă. Se urmăreşte ca în urma exprimării suma fracţiilor respectiv 

a procentelor să fie apropiat de 1 sau de 100.. 

Caracterizarea chimică a solidului implică şi definirea însuşirilor 

speciilor prezente, în speţă, a reactivităţii faţă de diverşi componenţi în diferite 

medii. Pe baza informaţiilor referitoare la reacţiile posibile ale componenţilor 

se poate estima comportarea solidului în ansamblul său.  

 

Proprietăţi fizice. Unul dintre elementele definitorii în caracterizarea 

fizică a unui ansamblu este precizarea naturii acestuia, adică dacă respectivul 

sistem este posibil de considerat ca un amestec mecanic de faze distincte sau o 

ca soluţie solidă. Solidele cristaline se pot prezenta sub forma de cristale 

propriu-zise, caracterizate prin forme geometrice vizibile macroscopic, sau ca 
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agregate policristaline ale căror unităţi de structură nu sunt detectabile direct. 

Solidul cristalin ideal presupune repetarea periodică într-un număr extrem de 

mare a celulei elementare în care fiecare unitatea structurală (ion, atom sau 

moleculă) are o poziţie de echilibru, efectuând doar o mişcare de oscilaţie în 

jurul unei poziţii fixe. Un astfel de model al solidului cristalin este extrem de 

greu de realizat şi se întâlneşte doar în monocristale. 

Cristalitele sunt constituite din fragmente submicroscopice care se 

grupează până la mii de celule elementare, având dimensiunile 10
-7

-10
 –9

 m, 

numite blocuri cristaline. Asamblarea acestor unităţi de structură pentru 

realizarea cristalului macroscopic sau a agregatului policristalin este 

imperfectă. Imperfecţiunilor legate de existenţa şi asamblarea defectuoasă a 

cristalitelor şi blocurilor cristaline li se adaugă defectele la scara celulelor 

elementare ale reţelei cristaline adică, a unor defecte privind prezenţa şi modul 

de dispunere a particulelor constituente ale reţelei (ioni, atomi, molecule) în 

noduri sau interstiţiile acestuia din urmă. Aceste defecte pot fi grupate în: 

 defecte punctiforme; 

 defecte liniare sau monodimensionale; 

 defecte de suprafaţă sau bidimensionale. 

Defecte punctiforme 

Defectele punctuale apar în cazul completării imperfecte a reţelelor 

cristaline şi se manifestă conform celor menţionate de Teoreanu și 

colaboratorii prin: 

 vacanţe adică, noduri din care lipsesc atomi sau ioni; 

 atomi /ioni interstiţiali adică, ioni / atomi de acelaşi fel din care este 

formată reţeaua dar, care ocupă poziţii anormale între noduri; 

 atomi /ioni interschimbaţi adică, ordinea firească de completare care 

respectă electro-neutralitatea se modifica şi aceste particule ocupă locul 

altui atom /ion, creând astfel o aglomerare de particule; 

 atomi/ioni străini, diferiţi de cei constituenţi ai reţelei gazdă, care, fie 

că substitue atomi / ioni, fie ocupă poziţii interstiţiale. 

Vacanţele sunt de două feluri, vacanţe Schottky şi vacanţe Frenkel. 

Vacanţele Schottky sau, altfel spus, defectele Schottky constau în apariţii de 

vacanţe datorită migrării particulelor la suprafaţă cristalului. 

Atomi /ioni interschimbaţi. Acest tip de defect punctiform apare mai 

cu seamă în reţele neionice sau în cele de rezonanţă. In reţelele ionice apariţia 
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lor este mai dificilă datorita barierelor de potenţial pe care trebuie să le 

învingă. Insă, în reţele neionice, în funcţie de energia de activare a deplasării 

particulelor gradul de ordonare se poate modifica conform relaţiei: 

Atomi /ioni străini pot fi înglobaţi în reţeaua cristalului sau chiar între 

noduri. Înglobarea particulei străine intre noduri presupune un consum de 

energie. Această energie este cu atât mai mare cu cât raza particulei şi numărul 

defectelor este mai mare. In cazul înlocuirii particulei formatoare de reţea cu 

una străină, în cristal apar tensiuni interne care conduc la creşterea energiei 

potenţiale a reţelei. Intr-o reţea ionică apariţia de ioni străini cu valenţă diferită 

conduce la un excedent de sarcină. Pentru menţinerea electroneutralităţii este 

necesar ca să apară o particulă cu sarcină mai mică. 

Dată fiind numărul de faze cristaline prezente, ca şi numărul şi felul 

mare al defectelor posibile, valorile numerice ale proprietăţilor fizice, grupate, 

de regulă, în funcţie de felul solicitărilor, se determină pe cale experimentală. 

În cazul când se poate considera solidul ca format din amestecul mecanic de 

faze pure, valorile proprietăţilor fizice generale se pot obţine şi pe baza 

calculului, aplicând regula aditivităţii. Dintre proprietăţile fizice cu care 

operează inginerul chimist se menţionează următoarele clase: 

 proprietăţi fizice generale, mecanice, termice, electrice, magnetice, optice; 

 proprietăţi fizice de echilibru, manifestate la schimbarea stării sau a fazei; 

 proprietăţi fizice de formare, care însoţesc, de fapt, transformările de fază 

sau de stare. 

 

Proprietăţi tehnologice. Solidul, folosit ca reactant sau rezultat în urma 

unui proces chimic, este caracterizat printr-o serie de însuşiri pe care le 

manifestă în diferitele etape ale tehnologiei. Aceste însuşiri se pot referi la 

granula/bulgărul de solid sau la ansamblul de astfel de solide.  

La nivelul unei singure granule de solid compact principalele proprietăţi 

sunt: 

 forma granulei; 

 mărimea granulei, mărimi echivalente; 

 suprafaţa specifică. 

Obişnuit, forma unei granule este neregulată. Determinarea mărimii acestuia 

comportă un anumit caracter convenţional. Conform celor formulate de 

Calistru şi Ifrim, lungimea este considerată ceea mai mare dimensiune în 
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planul stabilităţii maxime, lăţimea este dimensiunea maximă perpendiculară pe 

lungime în acelaşi plan, iar înălţimea /grosimea este dimensiunea cea mai 

mare perpendiculară pe planul stabilităţii maxime. În general, mărimea 

granulei/bulgărului de formă neregulată se exprimă prin referire la un corp 

geometric regulat – sferă, cub, cilindru - reducând astfel numărul de mărimi cu 

care se operează prin introducerea de mărimi echivalente. Mărimile 

echivalente se obţin prin referire la corpul geometric regulat cel mai apropiat 

ca formă granulei. De exemplu, diametrul echivalent al unei granule se 

consideră ca fiind diametrul sferei cu volumul egal cu cel al granulei. Pentru 

granule mici, diametrul echivalent este definit ca fiind diametrul sferei cu 

rezistenţă de înaintarea într-un fluid egală cu cea a granulei sau, astfel spus, 

diametrul echivalent este egal cu diametrul sferei cu aceeaşi viteză de 

sedimentare. Uneori, se lucrează şi cu mărimi medii, calculate pe baza 

determinărilor anteriore referitoare la lungime (L) lăţime (l)şi înălţime (h).  

Având aceste mărimi echivalente sau medii se poate calcula volumul 

sau aria suprafeţei exterioare a granulei/bulgărului compacte. Pentru a 

caracteriza abaterea de la formele regulate s-a introdus termenul de factor de 

formă, respectiv factor de sfericitate în cazul când sfera este referinţa. 

Factorul de sfericitate a unei granule reprezintă  raportul dintre aria sferei de 

volum egal cu volumul granulei şi aria granulei. Valoarea factorului de formă 

pentru particule mici neregulate se obţine pe baza unor determinări 

microscopice – optice sau electronice - sau apelând la tehnici bazate pe 

adsorbţie, permeabilitate etc. 

Cunoscând factorul de formă şi diametrul echivalent sau cel mediu se 

poate calcula suprafaţa granulei şi suprafaţa specifică, raportată la unitatea de 

volum sau masă. Astfel, suprafaţa se calculează cu relaţia; 

2

 dS       (1) 

 

iar suprafaţa specifică cu relaţiile: 
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La nivelul unui ansamblu de granule prezintă interes: 

– distribuţia granulometrică; 

– unghiul de taluz natural; 

– densitatea în grămadă în stare netasată şi tasată sub o anumită sarcină; 

– porozitatea intergranulară; 

– gradul de prăfuire  

– mărimile medii; diametrul mediu şi suprafaţa specifică medie. 

 

Distribuţia granulometrică se determină pe o probă reprezentativă dintr-o 

populaţie dată. Dacă proba luată este suficient de mare se poate apela la teoria 

probabilităţii, conform căreia frecvenţa unui eveniment este egal cu raportul 

dintre numărul cazurilor favorabile şi numărul total de cazuri.  

Într-o populaţie polidispersă, având un număr mare de granule, numărul 

de cazuri posibile se poate înlocui cu masa granulelor, iar numărul total de 

cazuri cu masa totală, obţinând astfel probabilitatea evenimentului i ca fiind 

numeric egală cu fracţia granulelor având dimensiuni cuprinse între di şi di+1, 

respectiv: 

T

i
dp

m

m
X

i




     (3) 

 

În mod similar masa se poate înlocui şi cu volumul, rezultând expresia 

similară de calcul a fracţiei granulelor având dimensiunile cuprinse între 

aceleaşi limite de diametre. 

T

i
dp

V

V
X

i
      (4) 

 

În condiţiile unei populaţii, având dimensiunile cuprinse între 40 

microni şi 3 mm se apelează la seria de site. Pentru populaţii mai mari ca 

dimensiune la seria de ciururi sau grătare, iar pentru populaţii mai mici se 

recomandă, fie metodele microscopice de măsurare, fie metode de 

sedimentative, determinându-se dimensiunea prin calcul şi fracţia prin 

numărare sau măsurarea masei ori a volumului. 

Populaţiile de solide având granule neaglomerabile sub 3 mm se 

analizează granulometric prin cernere uscată. În acest scop se apelează la seria 
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de site standardizate (Seria DIN, GOST, ASDA, Taylor etc.). Fiecare sită 

dintr-o serie dată are anumită dimensiune a ochiurilor şi se găseşte intr-un 

anumit raport cu dimensiunea sitei imediat următoare, mai mari sau mai mici a 

ochiurilor. Raportul dimensiunilor se numeşte modul şi poate avea valori, de la 

caz la caz, de 204 10,2,2 etc.  

Analiza granulometrică uscată constă în trecerea materialului prin sitele 

aşezate în ordinea descrescândă a dimensiunii ochiurilor pe un vibrator. 

Cernerea se consideră terminată când variaţia masei refuzului unei site între 

două cântăriri nu diferă mai mult de 1 %. Rezultatele analizei se redau sub 

formă de tabele, diagrame eventual ecuaţii de distribuţie. 

Histogramele sunt curbe de distribuţie care prezintă frecvenţa 

numărului sau masei granulelor individuale (exprimate în procente sau fracţii) 

în funcţie de diametrul particulei. Histogramele se trasează construind o serie 

de dreptunghiuri a căror înălţime este egală cu frecvenţa fiecărei clase şi a 

cărei lăţime reprezintă întinderea clasei. Axa de simetrie verticală a acestor 

dreptunghiuri reprezintă diametrul mediu aritmetic al fiecărei clase 

(
2

1
 ii

m

dd
d ). Întreaga suprafaţă delimitată de aceste dreptunghiuri sau de 

curba poligonală trasată prin unirea punctelor de mijloc a segmentelor ce 

limitează superior dreptunghiurile (fig. 2.1) reprezintă frecvenţa totală a 

distribuţiei. 

 

Fig. 2.1. Histograma analizei granulometrice. 

 

Curbele de distribuţie cumulative redau suma frecvenţelor numerice 

sau masice ale tuturor fracţiunilor din proba de studiat, exprimate în procente, 
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funcţie de razele sau diametrele fracţiunilor respective (fig. 2.2). Ele se pot 

obţine, fie plecând de la datele analizei granulometrice prin măsurarea 

frecvenţei numerice sau masice procentuale ale fiecărei clase, fie prin 

integrarea curbelor de distribuţie diferenţiale. Curbele de distribuţie 

cumulative prezintă avantajul obţinerii unor informaţii comparative privind 

fracţiunile cuprinse într-un anumit domeniu, fiind însă inferioare curbelor de 

distribuţie diferenţiale datorită sensibilităţii lor la cele mai mici variaţii  a 

distribuţiei. 

 

 

Fig. 2.2. Curbele de distribuţie cumulative (T-treceri cumulate; R-refuz 

cumulat). 

 

Curbele de distribuţie diferenţială (fig. 2.3) redau grafic frecvenţa 

relativă numerică (  in
nd

i

/ ) sau masică (
 i

m

m

d
i ) şi parametrul care 

caracterizează fracţia considerată ( ii md , ).Ele se obţin prin diferenţierea 

grafică a curbelor cumulative şi, ca urmare, indică numai mărimea unei 

fracţiuni granulometrice dintre două site consecutive.  

Pentru evitarea unor erori de citire, mai ales în domeniul dimensiunilor 

mici ale granulelor, se apelează la reprezentări semilogaritmice, respectiv 



 )ln(dX d . Înlocuirea curbelor poligonale cu relaţii ce descriu aceleaşi 

legităţi face posibilă utilizarea aparatului matematic în calculul proceselor şi 

aparatelor.  

Obişnuit distribuţiile granulometrice sunt de trei feluri: 



Procese necatalitice eterogene solid-fluid 

 

 20 

– distribuţie normală; 

– distribuţie log-normală, caracteristică solidelor rezultate în urma 

măcinării; 

– distribuţie Rosin-Rammler-Sperling. 

 

 

Fig. 2.3. Curba de distribuţie diferenţială (T’= dT/d(d), T-treceri cumulate). 

 

Distribuţia normală se întâlneşte mai cu seamă în cazul solidelor 

obţinute prin granulare, cristalizare etc. Funcţia care descrie această distribuţie 

rezultă din integrarea relaţiei Gauss: 

 
2

2

2

2

100

)(




dwd

e
dd

dR




    (5) 

 

în care: dw- reprezintă dimensiunile fracţiei dominante din populaţie;  - 

abaterea medie pătratică, calculată cu relaţia 
2

12 )(
2

1
dd  , unde d2 - 

corespunde valorii din reprezentarea grafică pentru R2=15,9 % şi d1 

corespunde valorii R1=84,1 %. Dacă distribuţia este normală, reprezentarea în 

coordonate R-f(d) (în care axa ordonatelor este divizată după funcţie integrală 

a probabilităţilor, iar axa absciselor după logaritmul mărimii granulelor) 

trebuie să fie dreaptă. 

Una dintre funcţiile de distribuţie des folosită este funcţia Swensson, 

redată de relaţia: 
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Pentru p = 0, E(x) devine egal cu 1, iar funcţia de distribuţie Swensson 

se transformă în funcţia de distribuţie Goudin: 
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Pentru p = 1 rezultă funcţia de distribuţie Bennet: 
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     (8) 

Funcţia de distribuţie Rosin-Rammler-Sperling este redată de relaţia: 
 

n

d

d

e
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    (9) 

 

în care d’- reprezintă o constantă caracteristică repartiţiei mărimii 

granulelor; deoarece pentru d=d’ rezultă R=100/e=36,8 %, d’ este diametrul 

granulelor pentru care procentul de granule mari este 36,8 %, n- indicele de 

uniformitate; R- refuzul sitei cu ochiurile mai mari ca d.  

Analiza granulometrică serveşte şi la aflarea mărimilor medii care 

caracterizează populaţia. Astfel diametrul mediu se calculează conform 

relaţiilor: 

3

3

3

3

0

/ ,

)(
)(

1
  , 

1
   ,

max











 








i i

i

i

i

i

i

i

ii

Vmdm

i
i

RS

d

mi

i

RS

dm

d

m

m

n

dn

d

dd
d

df
d

d

X

ddXd

i

i

  (10) 



Procese necatalitice eterogene solid-fluid 

 

 22 

unde: 


id - diametrul mediu a fracţiei i din populaţie, calculat ca media 

aritmetică a dimensiunii ochiurilor sitei superioare şi sitei pe care se găseşte 

materialul; 

– 


RS
di

X - refuzul simplu; 

– 


md - diametrul mediu al granulelor din populaţie, calculat ca medie 

ponderată (prima relaţie) sau medie armonică, m; 

– )(df funcţia de distribuţie; 

– mi- masa fracţiunii i cu ni de particule (
ii ndm   

6

1 3 ); 

– 


Vmd / diametrul mediu al populaţiei raportate la volumul mediu, m/m
3
. 

 

Suprafaţa specifică a granulelor din populaţie se calculează cu relaţia: 
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Porozitatea intergranulară definită prin relaţia: 
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se calculează cu relaţia: 

real

ap




 1      (13) 

 

Calculând densitatea mediului dispers, format din solid şi mediul de 

dispersie fluid se obţine:  
 

   flsap  1 ,    (14) 

 

din care pentru fl neglijabil rezultă expresia mai sus menţionată. Se poate 

observa că porozitatea intergranulară implică determinarea densităţii reale, 

picnometrice şi a  celei aparente, care depinde de gradul de tasare a granulelor. 
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2.2. PROPRIETĂŢILE SOLIDULUI POROS 
 

Solidul poros poate fi reactant sau produs de reacţie, cunoscut sub formă 

de crustă. Ca şi solidul compact, solidul poros se caracterizează chimic şi fizic. 

Faţă de solidul compact, solidul poros prezintă o serie de proprietăţi specifice, 

dintre care cele referitoare la structura poroasă sunt definitorii. Indicatorii 

cantitativi prin care se apreciază structura solidului poros sunt: 

mărimea, forma şi distribuţia porilor; 

 porozitatea, accesibilă şi totală; 

 gradul de interconectare a porilor. 

De cele mai multe ori porii au forme neregulate şi prezintă un grad mare 

de interconectare. Într-un solid natural sau sintetic porii se prezintă sub forma 

unei ţesături neregulate, având dimensiuni şi forme diferite, cu capete deschise 

la exterior sau cu capete închise, aşa cum se poate observa din fig. 2.4. 

 

Fig. 2.4. Tipuri principale de pori: 

a) por cu capăt deschis; b) por tip călimară; c) pori interconectat; d) por cu 

ambele capete închise. 
 

Pentru a facilita descrierea matematică a procesului chimic unitar ads-r-

f.c.g. s-au elaborat o serie de structuri poroase de granule de solid: 

 modelul structurii monodisperse cu pori paraleli sau cu 

intersecţii întâmplătoare; 

 modelul structurii bi- şi polidisperse. 

Această distribuţie se poate estima pe baza unor măsurători preliminare. 

În cazul când se urmăreşte numai cunoaşterea unei valori medii a razei porilor 

(rp) se face apel la relaţia: 
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Unde Vp, VT reprezintă volumul porilor respectiv volumul granulei, S p 

suprafaţa porilor. 
 

În cazul când se urmăreşte determinarea distribuţiei porilor după 

dimensiuni se utilizează metode bazate pe adsorbţie-desorbţie, pe variaţia 

conductibilităţii termice, metode microscopice sau radiografice. Rezultatele 

analizelor se redau, de regulă, sub forma curbelor de distribuţie diferenţiale 



















p

p

r

V  sau integrale pp rV  . 

O granulă poroasă de solid conţine pori, atât la nivelul microgranulelor, 

cât şi la nivelul intermicrogranular. Metodele experimentale de determinare  

nu conduc totdeauna la rezultate comparabile, din cauză că porii pot fi mai 

mult sau mai puţin accesibili fluidul utilizat în investigare. De aceea, metodele 

de determinare a porozităţii au caracter convenţional şi utilizarea valorilor fără 

precizarea metodei de obţinere implică anumite riscuri. 

Determinarea porozităţii se poate realiza atât prin metode directe cât şi 

indirecte. În grupa metodelor directe sunt incluse 

 determinările prin intermediul microscopului optic sau electronic; 

 determinări bazate pe densitatea aparentă şi reală; 

 determinări bazate pe expansiunea unui gaz 

Metodele indirecte, mult mai numeroase ca cele directe, se bazează pe: 

 adsorbţia şi condensarea capilară; 

 pe injectarea mercurului în capilare; 

 pe permeabilitate şi 

 difuzia gazelor.  

Cele bazate pe absorbţie folosesc lichide, gaze, iar ca tehnică 

experimentală se grupează în metode gravimetrice (măsoară masa 

componentului adsorbit) şi metode volumetrice, statice sau dinamice tip BET, 

care au la baza măsurarea volumului de adsorbant la anumite presiuni ale 

acestuia din faza gazoasă. Porozimetrul cu mercur are la bază măsurarea 

volumului de mercur introdus în pori funcţie de presiunea aplicată din exterior. 

Se pretează pentru măsurarea macroporilor. 
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2.3. MODELE DE BILANŢ DE MASĂ ŞI TERMIC 

 

 În vederea elaborării modelului de bilanţ de masă şi termic pe lângă 

unele simplificări de rigoare sunt necesare o serie de informaţii prealabile. 

Folosind elementele caracterizării chimice a fazelor reactant se concretizează 

procesul printr-o “ecuaţie caracteristică” adecvată, care va include procesele 

de transformare independente. Funcţie de importanţa pe care se acordă 

evoluţiei unor componenţi minori acestea se pot evidenţia separat sau dacă 

transformarea lor nu afectează reactanţii majoritari ele se pot trece în grupa 

inertelor. Ţinând cont că in sistemele tehnice reale este extrem de greu de 

precizat cantitatea de reactant adsorbit la un moment dat şi nereacţionat, ca şi 

cantitatea produs de reacţie nou netransformat în produsul solid, în cele ce 

urmează se va lua în considerare că doar reacţia chimică evoluează în timp, 

transformările de fază incluse fiind considerate ca desfăşurându-se complet. 

Ca măsura a evoluţiei procesului se alege gradul de transformare a 

componentului valoros. Pentru a ilustra modalitatea de elaborare a modelelor 

se consideră procesul: 
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Procesele elementare de transformare sunt: 

 

    2

'
1

'
1

'
2

'
121

22

'
2

'
121

ss

AAAA

AA

AAAA

AA
adsfl







   (17) 

 Considerând A1 drept component valoros, gradul de transformare se 

defineşte prin relaţia: 
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 Ţinând cont că în proces participă pe lângă faza fluidă şi faze solide este 

mai oportună exprimarea gradului de transformare în unităţi de masă, 

obţinând: 
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  (19) 

 

Folosind această definiţie se poate stabili bilanţul solidului şi a fazei fluide.  

Pe baza modelelor de bilanţ de masă se stabilesc modelul de bilanţ 

termic şi, apoi, relaţiile de calcul ale coeficienţilor de consum. Consumul 

specific de fază solidă, raportată la produsul gazos valoros are expresia: 
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 (20) 

 

2.4. MODELUL DE DESFĂŞURARE A PROCESULUI 

LA ECHILIBRU 

  

Analiza termodinamică a procesului s-fl necatalitic poate aborda ambele 

aspecte, respectiv a analizei echilibrului reacţiei (ilor) şi echilibrul celorlalte 

procese de transformare. Cum studiul echilibrelor proceselor ads-des nu este 

posibil de abordat in prezenţa reacţiei chimice, analiza termodinamică se 

reduce la analiza echilibrului reacţiei. Acesta se poate realiza apelând la 

metoda echilibrului de fază sau la cunoscuta metodă a echilibrului chimic. 

Condiţia generală de echilibru chimic pentru un sistem cu o singură reacţie 

este redată de relaţia: 

0
1 1


 

k

f

p

i

AA ii
 ,    (21) 

 unde f semnifică numărul de faze, i - numărul de componenţi Ai. 
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Relaţia se concretizează diferit funcţie de numărul fazelor implicate. Cazul cel 

mai simplu îl reprezintă reacţiile ce au loc în sisteme s-g. Întrucât potenţialele 

chimice ale componenţilor nu depind, în numeroase cazuri, de presiune, ele 

pot fi considerate constante şi egale cu valorile lor standard. Ca urmare, luând 

în considerare ecuaţia stoechiometrică a reacţiei chimice: 

'
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'
121 '

2
'
121 gAAgAA AAAA

SS
   (22) 

se poate defini constanta de echilibru: 
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 Cum la presiunea obişnuită fugacitatea pot fi înlocuită cu presiunea 

parţială, iar activităţile fazelor, considerate faze pure, sunt egale cu unitate, 

expresia constantei capătă forma: 
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 Întrucât variaţia entalpiei libere în reacţia considerată este dată de 

expresia: 
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 La echilibru 0 TRG ,de unde rezultă: 
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 sau pTR KRTG ln0   (26) 

 

 De aici se obţine relaţia de calcul a constantei de echilibru: 
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 Exemplu. Fie procesul de reţinere a dioxidului de sulf din gaze, redat 

prin ecuaţiile:  

                                                                                                         5,0

                                                                                                              

                                                                                                              

                                                                                                         ][

}][][]{[][][
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La temperaturi de peste 1023 K, când disocierea carbonatului are loc, solidul nou 

format va conţine mai multe zone,după cum indică şi fig.5 .  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Formare sulfatului de calciu poate fi exprimată şi prin reacţia globală: 

CaCO3 +SO2 + 0,5 O2 = CaSO4 +CO2 

Funcţie de raportul dintre viteza de descompunere termică a carbonatului şi de 

legare a dioxidului de sulf grosimea filmului de var poate fi mai mare sau mai mică. 

Pentru a stabili performanţele maxime ale procesului, respectiv gradul maxim de 

sulfatare a oxidului/carbonatului de calciu se apelează la studiul termodinamic. În 

acest scop ecuaţia stoechiometrică se scrie sub forma: 

SO2[] g  + CaCO3[] s + 0,5 O2[] g = CaSO4[] s + CO2[] g 

Apelând la metoda cunoscută de calcul al entalpiei libere, bazată pe 

proprietăţile componenţilor puri (tabelul A) s-a stabilit ecuaţia: 
 

RGT
o
= -304173,6-22,538

.
T-0,021547

.
T

2
-21,633

.
10

-9.
T

3
+23,006

.
T

.
lnT-315684,7/T  

 

Folosind reacţia globală s-a definit constanta de echilibru:  

223
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a
ffa
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Ţinând cont că intre sulfatul de calciu şi carbonatul de calciu nu se formează 

compuşi, iar presiunea este redusă, ecuaţia precedentă se poate scrie sub forma:  
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Tabelul A. Datele termodinamice ale componenţilor participanţi în reacţia globală. 

Compo- 

nent 

Stare H
o
, J/mol S

o
, 

J/mol K 

cp , J/mol K 

CaCO3 calcit -1212078,6 92,946 82,396+0,049781
.
T-1287859,6/T 

CaSO4 anhidrit -1426442,7 107,182 77,5395+0,091984
.
T-656490/T 

SO2 g -296927,8 248,026 33,996+0,0285749
.
T-8,8

.
10

-6.
T

2
 

CO2 g -393776,6 213,782 28,679+0,035726
.
T-10,362

.
10

-6.
T

2
 

O2 g 0 205,165 25,665+0,012518
.
T-3,3745

.
10

-6.
T

2
 

  

 Prin înlocuirea fracţiilor se obţine relaţia: 
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în care: 
o

SO

o

CO

X

X
a

2

2
 şi  

o

SO

o

O

X

X
b

2

2  

 

Rezolvând acest model matematic se obţin datele redate în tabelul B. Se poate 

observa că dacă la temperaturi scăzute gradul de sulfatare este 100 %, odată cu 

creşterea temperaturii, când sulfatul devine din ce în ce mai labil, gradul de 

transformare scade. 

 

Tabelul B. Variaţia gradului de sulfatare a carbonatului cu T (%) pentru a=20 şi 

b=1. 

0

2SOX / T, K 0,001 0,002 0,003 0,004 0,005 

500 100 100 100 100 100 

900 100 100 100 100 100 

1300 99,948 99,963 99,970 99,974 99,978 

1700 74,260 81,210 84,430 86,390 87,750 
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3. 

ANALIZA PROCESULUI AMESTECARE 

MOLECULARĂ – REACŢIE – FORMARE 

ŞI CREŞTERE DE GERMENI 
 

 Procesul de amestecare moleculară – reacţie – formare şi creştere de 

germeni este întâlnit în cazul reţinerii poluanţilor din apele uzate prin metode 

chimice. În speţă, în urma unei reacţii chimice dintre poluantul aflat în soluţie 

şi reactivul chimic utilizat pentru tratare rezultă o fază solidă nouă (formare 

creştere de germeni), care de cele mai multe ori are solubilitate scăzută, şi care 

se îndepărtează din sistem printr-un proces fizic de separare. Marea varietate 

de sisteme reale ca şi multitudinea de posibilităţi de influenţare prin proces a 

formării fazei noi impune o abordare cât se poate de unitară a ei. În acest scop 

în cele ce urmează se prezintă o analiză detaliată a procesului, fiind pus 

accentul pe evidenţierea complexităţii sale. 

 

3.1. MECANISME. MODELE FIZICE 
 

 Apariţia fazei noi din volumul soluţiei se realizează printr-un proces 

complex ce implică generarea suprasaturaţiei, formarea germenilor 

tridimensionali şi creşterea acestora până la nivelul cristalelor. Germenii sau 

nucleele reprezintă cele mai mici asociaţii de particule (ioni, atomi, molecule) 

cu structură cvasicristalină, stabile termodinamic, deci capabile de existenţă 

proprie. Formarea acestora din volumul fazei lichide continue se poate realiza 

spontan sau indusă de o suprafaţă existentă în sistem (particule inerte, peretele 

interior al aparatului sau suprafaţa agitatorului mecanic). În cazul existenţei de 

cristale în contact cu soluţia, germenii tridimensionali pot fi rezultatul 

ciocnirilor între cristale, a acţiunii interfeţei cristalului sau a atriţiei 

(dezintegrării) cristalului. În lipsa oricărui interfeţe formarea germenilor este 

rezultatul unui şir de asocieri reversibile de particule. Imaginând asocierile ca 
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nişte procese de transformare se poate elabora un mecanism simplu, bazat pe 

ciocniri multiple. Astfel la început se formează dimeri, apoi din ce în ce mai 

multe particule se asociază, ajungând, în final, la un germene termodinamic 

stabil, care conţine n+1 particule. Dacă asocierile până la nivelul n de particule 

sunt reversibile, cele ce depăşesc numărul critic devin ireversibile.  

 

2111

43322






nnnnnn-
AA:  AAA; AAA A

;AA;  AAA  ; AAAA
 

 

 

Germenii având un număr mai mic de particule se distrug dacă nu 

beneficiază de aport suplimentar de particule, pe când germenii supracritici se 

dezvoltă, ajungând la nivelul cristalelor. Numărul de particule din germenul 

critic ca şi dimensiunea acestuia se poate determina pa baza analizei 

termodinamice a procesului de formare de germeni.  

 Pe baza ecuaţiei (3.1), ce descrie procesul de formare de germeni, se 

poate definii variaţia entalpiei libere ,0

,.. TPgf G  compusă din variaţia entalpiei 

libere în procesul de formare a suprafeţei 
SG şi variaţia entalpiei libere în 

procesul de formare a fazei noi  G . 

      sAMAMAM 
le lss 

    (3.1) 

   AMSTPgf
SGGG  

AM

0

,..
n-    (3.2) 

 

Considerând germenul sferic se poate stabilii expresia razei şi suprafeţei 

externe în funcţie de numărul de particule asociate. Astfel, definind numărul 

de particule ca raportul dintre volumul germenului (Vg) şi volumul unei 

particule (Vm) rezultă: 
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de unde: 
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Înlocuind în relaţia (3.2) se obţine dependenţa dintre numărul de 

particule şi entalpia liberă a transformării: 
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Derivând funcţia în raport cu AMn  şi egalând cu zero se obţine relaţia 

de calcul a numărului de particule dintr-un germene critic, respectiv: 
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Cunoscând că variaţia potenţialului chimic în procesul de formare a 

fazei noi se poate reda prin expresia: 

 lnlnln 00

e
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ss

AMss
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AMAmAM
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a
RTaRTaRT    

 (3.7) 

Înlocuind raportul activităţilor prin coeficientul de suprasaturaţie 

rezultă: 

     ln
AMAM

RT      (3.8) 

 

Ca urmare, variaţia entalpiei libere la formarea fazei noi va fi: 

 

       ln
AMAM

RTnG     (3.9) 

 

Înlocuind în relaţia (3.2) se obţine: 
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    Ştiind că 
2

gr 4S ,  numărul de particule dintr-un germene sferic se poate 

calcula cu relaţia: 
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unde  *
AM reprezintă densitatea molară a solidului nou format, kmol/m

3
. 

Așadar expresia variaţiei entalpiei libere de formare a germenului considerat 

sferic va fi: 

   ln
3

r 4
-r 4 *

3

g2

g

0

,.. AMAMTPgf
RTG 


  (3.12) 

 

Valoarea razei critice se obţine prin anularea derivatei funcţiei 

0

,.. TPgf G , respectiv: 

   0ln48)( *20

,..
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RTrrG
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  (3.13) 

 

De aici se obţine relaţia de calcul a razei germenului critic, 
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     (3.14) 

 

Relaţia (3.14) permite evaluarea mărimii germenilor funcţie de 

temperatură, suprasaturaţie şi tensiunea superficială a lichidului. Cu cât 

temperatura şi suprasaturaţia sunt mai reduse cu atât germenul are dimensiuni 

mai mari. Se poate observa de-asemenea că suprasaturaţia este cu atât mai 

mare cu cât temperatura este mai mică şi tensiunea superficială mai mare. 

Apariţia germenului cu raza mai mare ca cea critică permite ca prin creşterea 

acestuia să apară faza solidă. 

Procesul complex de formare şi creştere de germeni, deşi este compus 

din cel puţin patru procese elementare, este considerat ca un proces 

macroscopic unitar de transformare. 
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3.2. MODELE DE BILANŢ DE MASĂ ŞI DE BILANŢ 

TERMIC 

 

 În scopul elaborării modelului matematic de bilanţ, de masă şi de 

căldură, se defineşte procesul prin intermediul “ecuaţiei caracteristice” şi a 

proceselor independente: 

      '''][
.122121221 suspSll

AOHAAAAOHAA 

 (3.15) 

Procese elementare de transformare: 

   '

2

'

121 '
2

'
121

AAAA
AAAA      (3.16) 

   S
AA

11
''   

l 
     (3.17) 

 

Pe baza (3.16-3.17) se definesc gradele de transformare ale componenţilor 

  '   1     1 AsiA , respectiv: 
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 (3.18) 
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    (3.19) 

 

Utilizând aceste relaţii de definiţie s-a elaborat modelul de bilanţ în 

variabile grad de transformare. 

Rezolvarea modelului necesită cunoaşterea valorii numerice a gradului 

de transformare. Cum acesta nu este o mărime măsurabilă direct, de cele mai 

multe ori se înlocuieşte cu mărimi măsurabile. Utilizând ca mărimi măsurate 

fracţiile componenţilor 1A  şi 
'

1A se pot stabilii relaţiile de transformare, 

respectiv: 
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Folosind cele două relaţii de transformare se poate determina relaţia de 

calcul a bilanţului fazei lichide, obţinând:  
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 (3.22)  

Folosind relaţiile (3.20 – 3.22) şi modelul de bilanţ primar se poate 

elabora modelul de bilanţ în variabile de concentraţii prezentat în tabelul 3.2. 

Modelul de bilanţ termic în cazul generării suprasaturaţiei prin reacţie 

chimică se elaborează concretizând legea conservării energiei calorice, când se 

obţine: 

         
..

0

achSlprl
QQQQQ    (3.23) 

 

Înlocuind expresia de calcul a căldurii iniţiale şi finale a fazei lichide 

(    ll QQ ,0
), a căldurii fazei solide (  SQ ), a căldurii de proces ( .prQ ) şi 

căldurii schimbate (
schQ ) se obţine: 
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(3.24) 

 în care 
**

0, xx  reprezintă numărul apei din soluţia iniţială şi finală, iar 

crH  este exprimat în J/kg de component 
'

1A . 

Impunând temperatura suspensiei finale se poate calcula consumul 

specific de agent termic, exprimat în kg agent / kg fază nouă separată.  
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4. 
OBŢINEREA DATELOR EXPERIMENTALE ÎN 

SCOPUL STABILIRII MODELELOR 

MATEMATICE 

 

4.1. VERIFICAREA MODELELOR DESFĂŞURĂRII 

REALE A PROCESELOR  SOLID-GAZ 

 

4.1.1. METODE DE INVESTIGARE 

 

 Activitatea de cercetare ştiinţifică este o muncă organizată şi se 

desfăşoară după un program anterior precizat. Termenii consacraţi pentru a 

defini această activitate sunt “strategia activităţii de cercetare” şi “proiectarea 

activităţii de cercetare”. Funcţie de scara la care se desfăşoară această 

activitate se deosebesc cercetări la scară de laborator, la nivel de pilot şi pe 

instalaţie industrială în funcţiune sau construită în acest scop. Consumul redus 

de materiale şi energie, investiţia specifică redusă, posibilităţi mai mari de 

intervenţie în structură, fac ca instalaţiile de laborator să fie cele mai agreate în 

cercetări. În activitatea de cercetare se parcurg, de regulă, următoarele etape: 

- definirea cât mai precisă a scopului şi a obiectivelor subsumate; 

- pregătirea unei probe reprezentative din faza reactant din proces; 

- caracterizarea chimică şi fizică a solidului prin intermediul tuturor 

mărimilor care intervin în modele (conţinut de component valoros, de 

component inert, densitatea, căldura specifică, conductibilitatea termică, 

forma şi dimensiunile, dimensiuni echivalente, factor de formă, suprafaţa 

specifică, porozitatea, distribuţia granulometrică, distribuţia porilor etc.); 

- stabilirea modelului hidrodinamic, schimbul de masă şi căldură; 

- alegerea modului de apreciere calitativă şi cantitativă a evoluţiei în timp a 

transformărilor ce au loc în masa de reacţie. 

- stabilirea modalităţilor de prelucrare a datelor primare în scopul 

determinării influenţei specifice a parametrilor şi verificării modelelor. 
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 Cercetarea unui proces necatalitic eterogen se poate realiza prin luarea 

în considerare a unei singure particule, a unei fracţii sau a întregului ansamblu 

granulometric. Pentru granule de dimensiuni medii (zecimi de mm până la 

câteva mm) se poate apela la studiul cinetic în “strat monogranular”, unde 

comportarea fiecărei granule este identică cu cea pe care ar avea-o dacă s-ar 

găsi singură în contact cu faza fluidă. Pentru stabilirea caracteristicilor 

“startului monogranular” sunt necesare o serie de experienţe preliminare în 

care se urmăreşte determinarea acelui volum/înălţimi a stratului când 

transformările nu mai sunt influenţate de cantitatea de substanţă folosită în 

investigaţie.  

 Alegerea tipului de reactor sau, altfel spus, a modelului hidrodinamic de 

contact al fazelor reactant se face ţinând cont de o serie de aspecte dintre care 

se menţionează: 

- specificul procesului studiat, exprimat prin calitate solidului, tipul 

interacţiunii fl-s, efectele energetice ce însoţesc transformările; 

- gradul de înzestrare a laboratorului cu aparatură de investigare; 

- metoda preconizată de prelucrare a datelor. 

 Metodele de studiu pot fi grupate în: 

- statice sau dinamice cu flux continuu sau cu recirculare; 

- diferenţiale sau integrale; 

- izoterme sa adiabatice; 

- izobare sau la presiune variabilă. 

 În metodele statice de investigare lipseşte curentul de reactant fluid. 

Această metodă are o utilizare limitată, mai ales când se preconizează trecerea 

la scară industrială, unde rar se întâlnesc astfel de sisteme. 

 Procesele s-fl necatalitice, în care fluidul este gazos, se studiază cel mai 

frecvent în reactoare dinamice. Dacă în experimentările directe se determină 

direct viteza de reacţie atunci metoda poartă denumirea de metodă diferenţială, 

iar dacă se determină cantitatea de substanţă transformată în unitatea de timp 

sau intr-o porţiune a reactorului metoda este integrală.  

 Plecând de la acest punct de vedere, reactoarele experimentale se pot 

clasifica în reactoare statice şi reactoare dinamice. Cele din urmă se pot 

prezenta sub forma reactoarelor diferenţiale şi reactoarelor integrale. 

 Reactoarele statice în care se introduc la momentul iniţial fazele 

reactant, urmând ca în timpul desfăşurării procesului să nu aibă loc nici un fel 
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de schimb de material cu exteriorul. În cadrul unor astfel de sisteme evoluţia în 

timp a procesului se poate determina pentru o anumită temperatură, eventual 

pentru o anumită evoluţie a temperaturii, şi un anumit raport al reactanţilor 

introduse în anumită cantitate. Principalele forme de realizarea concretă a 

procesului sunt: 

 

 

a) b) 

 
c) 

 

 

Fig. 4.1. Tipuri de reactoare statice: a) reactor discontinuu cu agitare  

b) termobalanţă;  c) cuptor cu nacelă. 

 

- un vas de laborator (balon cu una sau mai multe gâturi, reactor de 

laborator) prevăzut cu agitare şi sistem de termostatare (fig. 4.1.a); 

- o particulă de solid introdusă în spaţiul unei termobalanţe, derivatograf 

(fig. 4.1.b); 

- o nacelă / creuzet de solid introdus în spaţiul închis a unui cuptor tubular 

sau cu mufă (fig. 4.1.c); 

În cazul acestei metode o importanţă deosebită trebuie acordată 

modalităţii de contactare a fazelor şi duratei de atingere a temperaturii de 

regim. Este necesar ca aceste mărimi să fie foarte mici pentru a nu afecta 

precizia determinărilor experimentale. Cum acest lucru nu este totdeauna 
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posibil, precizia determinărilor experimentale iniţiale trebuie privită cu multă 

atenţie, chiar dacă se face extrapolare pentru această etapă. Cu toate că 

reactoarele statice prezintă o serie de neajunsuri legate mai ales de perioada de 

început, ele sunt utilizate în cercetări experimentale datorită simplităţii 

constructive, operaţionale şi a avantajului pe care-l prezintă prin obţinerea, în 

cadrul unei singure experienţe a întregii curbe cinetice. 

 Reactoarele dinamice, cu circulaţia uneia sau a tuturor faze reactant, 

pot fi realizate sub forma reactoarelor diferenţiale sau integrale. Reactoarele 

dinamice sunt sisteme în care se realizează condiţia de viteză constantă a 

procesului. Acesta având o anumită valoarea medie în interiorul reactorului.  

Acest lucru impune ca in masa de reacţie să existe variaţii mici de 

concentraţie. Pot fi considerate reactoare diferenţiale acelea în care se 

desfăşoară reacţii de ordin zero, sau în care se realizează o recirculaţie a fazei 

fluide. Cele mai importante reactoare diferenţiale sunt cele cu strat filtrant, cu 

strat fluidizat şi cu recirculare. 

 Reactorul diferenţial în strat filtrant este alcătuit dintr-o incintă 

metalică, de sticlă sau alt material inert, solidul fiind aşezat într-un strat fin sau 

strat diluat pe o placă poroasă (fig. 4.2.a). Faza fluidă, suficient de diluată cu 

gaz inert, străbate stratul de solid, de regulă de sus în jos. Investigarea 

evoluţiei procesului se face prin monitorizarea reactantului fluid. 

 Reactorul cu recirculare (fig. 4.2.b) este alcătuit dintr-un reactor cu strat 

fix sau fluidizat şi o buclă de prin care se recirculă marea majoritate a 

curentului de gaz care părăseşte reactorul. Cantităţile de alimentare ca şi cele 

evacuate sunt extrem de mici în comparaţie cu debitul recirculat, ceea ce face 

posibilă constanţa concentraţiei în masa de reacţie. Pentru a asigura condiţia de 

reactor diferenţial este necesar ca în cadrul unor cercetări preliminare să se 

stabilească variaţia gradului de transformare funcţie de gradul de recirculare şi, 

de aici, domeniul de utilizare a reactorului pentru care gradul de transformare 

este independent de fluxul de gaz care traversează stratul de solid. 

Reactorul diferenţial în strat fluidizat (fig. 4.2.c) diferă de reactorul în 

strat filtrant prin faptul că permite alimentarea continuă a ambelor faze 

reactant, solidă şi fluidă. De asemenea, acest sistem asigură o mai mare 

uniformitate a temperaturii şi concentraţiei. Cu toate acestea, este mai puţin 

utilizat, deoarece este destul de sensibil la variaţii mici de debite, ieşind din 
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regimul de funcţionare caracteristic reactorului diferenţial şi poate trece uşor în 

faza când transferul prin bule este stadiu limitativ de viteză. 

 

 

 

a) b) c) 

Fig. 4.2. Tipuri de reactoare dinamice diferenţiale: a) strat filtrant; b) cu 

recirculare; c) strat fluidizat. 

 

 Reactoare dinamice integrale sunt sisteme în care viteza procesului are 

valori variabile în interiorul aparatului. Ele pot fi realizate sub forma unei 

game variate de aparate de laborator (fig. 4.3).  

  
a) b) 

 

Fig. 4.3. Reactoare dinamice integrale: 

 a) tip balanţă cu spirală, b) fir de cuarţ. 
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Principalele tipuri sunt: 

- nacele / creuzete introduse într-o incintă peste care curge fluidul; 

- reactoare cu strat fix de material solid străbătut de fluid; 

- reactoare în start fluidizat 

 Reactoarele integrale permit măsurarea concentraţiei reactanţilor şi 

respectiv a produselor de reacţie la modificarea debitelor. De regulă, fiecare 

experiment reprezintă un punct de pe curba cinetică. Alegerea reactorului 

adecvat studiului cinetic este o problemă destul de dificilă, fiind determinată 

de caracteristicile procesului, disponibilităţile de investigare a laboratorului, de 

precizia aparatelor de investigare etc. Dacă reactoarele diferenţiale prezintă 

avantajul determinării directe a vitezei procesului, reactoarele integrale permit 

determinarea numai a curbelor cinetice care, prelucrate ulterior, conduc la 

viteza transformării. 

Reactoarele dinamice diferenţiale pot fi menţinute uşor în regim 

izoterm, datorită gradelor de transformare reduse, necesită însă metode şi 

aparate de investigare precise şi extrem de sensibile. Reactoarele integrale pot 

fi menţinute mai greu în regim staţionar, permiţând însă utilizarea unor game 

largi de metode şi aparate de investigare directă. Sunt mai puţin sensibile la 

precizia aparatelor de control decât cele diferenţiale. 

 

4.1.2. OBŢINEREA DATELOR EXPERIMENTALE 

 

 Exigenţele minime pe care vor trebui să satisfacă reactoarele de 

laborator folosite în cercetarea cineticii sunt: 

- să funcţioneze în regim izoterm; 

- să permită explorarea unui domeniu larg de variaţie a temperaturii şi a 

gradelor de transformare; 

- să poate fi operate în regim staţionar; 

- să permită investigarea cu precizie a evoluţiei în timp a masei de reacţie. 

 Evoluţia în timp a procesului din reactorul experimental se poate realiza 

apelând la metode chimice sau fizice. Determinările pot fi făcute, fie asupra 

probelor luate la anumite intervale de timp bine definite, fie măsurând direct, 

în timp, variaţia unei proprietăţi definitorii ai masei de reacţie. Metodele de 

analiză trebuie să fie astfel alese încât să nu reprezinte factori perturbatori ai 

desfăşurării procesului.  
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Metodele fizice sunt folosite atunci când se cunoaşte o corelaţie univocă 

dintre o proprietate şi compoziţia fazei continua, de pildă variaţia densităţii, 

vâscozităţii, conductivităţii termice, a celei electrice, a absorbanţei la anumite 

lungimi de undă etc. Prin intermediul unor astfel de măsurători se obţin variaţii 

continue a evoluţiei procesului în timp.  

Metodele chimice de analiză, utilizate în forma clasică (analiză 

gravimetrică, volumetrică, gaz volumetrică a sistemului sau a probelor 

prelevate) sau apelând la senzori adecvaţi pentru anumiţi componenţi ai 

sistemului (pX-metrie, cromatografie, analiză conductometrică etc.) dau 

evoluţia în timp a concentraţiei reactantului sau a produsului de reacţie din 

faza fluidă. La procedeul de evaluare pe bază de probe se impune “îngheţarea 

transformării” după prelevare, apelând la răcirea bruscă, diluare controlată, 

separarea fazelor ori la alte metode adecvate. În cazul senzorilor, urmărirea 

este făcută direct în masa de reacţie,  continuu sau la intervale reglabile. În 

primul caz, fiecare probă prelucrată furnizează un punct de pe curba cinetică. 

În cel de al doilea caz curba cinetică rezultă, practic direct. Conectând sistemul 

de urmărire cu o interfaţă de achiziţii de date, informaţiile pot fi stocate în 

memoria unui calculator, de unde pot fi prelucrate numeric şi vizualizate 

grafic, bi sau tridimensional.  

 Metoda preluării şi analizei probelor din masa de reacţie are avantajul că 

apelând la mijloace de analiză clasice (volumetrice sau gravimetrice) cu 

complexitate redusă se poate obţine curbe cinetice într-o singură experienţă. 

Ea prezintă, însă, şi un risc de perturbare posibilă a hidrodinamicii masei de 

reacţie şi a raportului fazelor, mai cu seamă în situaţia când numărul de probe 

este mare. De aici rezultă şi necesitatea stabilirii prealabile a unui raport 

adecvat între volumul masei de reacţie şi volumul probelor prelevate. 

 În cercetarea cineticii unui proces real datele primare trebuie să 

evidenţieze raporturile cantitative dintre variabilele independente şi cele 

dependente. Dacă drept indicator al evoluţiei se alege gradul de transformare, 

raza miezului nereacţionat sau concentraţia unui component din masa de 

reacţie (reactant/produs de reacţie), variabilele sunt temperatura, compoziţia 

iniţială, raportul iniţial al fazelor, viteza de circulaţie a fazei fluide ş.a.  

Programul experimental trebuie ales ca să răspundă următoarelor aspecte: 

- alegerea acelor variabilele care se consideră din start că pot influenţa 

semnificativ procesul.  



Note de curs 

 

 43 

- alegerea adecvată a intervalului de variaţie a fiecărei variabile; 

- alegerea în aceste intervale a unor puncte distincte, importante pentru 

desfăşurarea procesului; 

- efectuarea experienţelor în scopul obţinerii răspunsurilor aşteptate. 

 Una dintre metode se bazează pe obţinerea datelor primare prin 

modificarea succesivă a câte unei singure variabile. Se alege, pe rând, câte o 

variabilă, ale cărei valori se modifică în intervalul propus, celelalte variabile 

fiind menţinute constante. Se obţin astfel răspunsurile care evidenţiază 

dependenţele dintre variabilele independente şi variabile dependentă. 

Procedura se repetă pentru toate variabilele. Cu toată că metoda necesită un 

volum mare de muncă, ea neglijează interacţiunile dintre variabile, conducând 

la o imagine incompletă asupra procesului. 

 Cea de a doua metodă presupune modificarea simultană a două sau mai 

multe variabile. Cercetarea se desfăşoară după un anumit program, în care se 

precizează variabilele luate în considerare şi nivelurile la care urmează a se 

efectua experienţele. Experienţele, programate statistic, permit obţinerea 

datelor într-un număr relativ redus de investigaţii în care s-au modificat 

simultan valorile variabilelor independente. Prin prelucrarea răspunsurilor se 

pot estima efectele fiecărei variabile independente. Dacă în primul caz, în 

descrierea matematică se poate face apel la modele fenomenologice, în cel de 

al doilea caz descrierea se face pe baza modelelor statistice. Datele 

experimentale folosite în elaborarea sau validarea modelelor sunt testate prin 

metode statistice, urmărind ca prin indicatorii statistici să se aprecieze precizia 

acestora. 

 

4.1.3. PRELUCRAREA DATELOR EXPERIMENTALE 
  

Prelucrarea datelor experimentale obţinute în diferite condiţii cinetice 

urmăreşte determinarea influenţei specifice a parametrilor şi validarea 

modelelor desfăşurării reale a proceselor. Pe baza datelor experimentale 

directe se pot desprinde o serie de concluzii calitative care permit direcţionarea 

cercetării pentru etapa descrierii cantitative. În cele ce urmează se va analiza, 

pe scurt, influenţa principalilor parametrii cinetici şi a modului de verificare a 

modelelor matematice. 
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Influenţei specifică a temperaturii. Pentru a evalua influenţa specifică a 

temperaturii, curbele cinetice obţinute pentru diferite granulaţii, rapoarte, 

concentraţii iniţiale etc., redate sub forma dependenţelor din fig. 4.4.a, se 

secţionează cu drepte de grad de transformare constant. Valorile duratelor, 

citite la diferite temperaturi, se prelucrează în mod analog stabilirii 

dependenţei constantei vitezei reacţiei chimice cu temperatura, dependenţă 

cunoscută sub denumirea de legea Arrhenius, reprezentând datele 

experimentale în coordonate 1.....
1

ln T


.  Datele experimentale se pot aşeza pe 

o dreaptă sau după o curbă poligonală (dreaptă cu frântură). În primul caz (1), 

funcţie de valoarea pantei, din care se determină energia aparentă de activare 

( tgREa  ), se poate desluşi natura procesului care determină evoluţia 

sistemului. Dacă valoarea energiei aparentă de activare este sub 4190 J/mol, 

stadiu limitativ este un proces de transfer, la energie de activare mai mare de 

41900 J/mol limitativ de viteză este transformarea, iar în domeniul cuprins 

între cele două valori ambele procese elementare - transferul şi transformarea – 

determină viteza procesului real. În cel de al doilea caz (2), când se observă o 

frântură pe dreaptă, se poate afirma că odată cu variaţia temperaturii apare o 

schimbare semnificativă de mecanism. 

 

  

a) curbe cinetice 
b) dependenţe 

1).../1ln( T  

 

Fig. 4.4. Construcţia secţiunilor izoterme şi a dependenţelor 1).../1ln( T  
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 Influenţa specifică a dimensiunii granulelor. Datele primare sunt 

prelucrate în aşa fel încât să pună în evidenţă influenţa granulaţiei. Realizând 

secţiuni de durată constantă se obţin date care, trasate grafic, pun în evidenţă 

influenţa mărimii particulelor (fig. 4.5). În fig. 4.5.b este evidenţiat cazul în 

care mărimea particulelor nu are influenţă semnificativă. Fig. 4.5.c indică 

faptul că dimensiunea particulelor are influenţă de la o anumită valoare, pe 

când în fig. 4.5.d este redată situaţia în care particulele prezintă influenţă 

semnificativă. Situaţia în care dimensiunea particulelor nu prezintă importanţă 

este caracteristică particulelor mici, unde dimensiunea crustei, dacă se 

formează, are valoare nesemnificativă. Când se constată o influenţă 

semnificativă a particulelor, atunci este sigur că mărimea crustei joacă un rol 

deosebit în blocarea transferului. În condiţiile de grad de transformare 

constant, se poate calcula raportul τ1/τ2. Această valoare se compară cu 

raportul bRR )/( 12
, unde n este egal cu 1 pentru model transformare, cu 2 pentru 

model transfer prin crustă şi 1…2 pentru model transfer extern. Funcţie de 

rezultatul obţinut se poate desluşi şi modelul cel mai probabil al desfăşurării 

reale a procesului. 

 
a) 

 
                     b)                                       c)                               d) 

Fig. 4.5. Determinarea influenţei mărimii particulelor 
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 Influenţa specifică a hidrodinamicii sistemului. După aceeaşi 

metodică se pot obţine informaţii privind influenţa vitezei de circulaţia a fazei 

fluide. În acest scop datele primare se prelucrează grafic, fie în coordonate 

)(..... wn , fie )(....1 wnA , obţinând dependenţe de tipul celor prezentate 

în fig. 4.6. Funcţie de alura curbelor se poate elucida dacă gradul de 

transformare la durată constantă este sau nu influenţată de circulaţie fluidului. 

 

Fig. 4.6. Influenţa vitezei de circulaţie a fazei fluide 

 

4.1.4. PRELUCRAREA DATELOR ÎN SCOPUL STABILIRII 

MODELULUI DESFĂŞURĂRII REALE A PROCESULUI 

 

 Verificarea modelelor matematice în scopul stabilirii modelelor 

matematice se poate face prin metoda integrală sau diferenţială. În metoda 

integrală se pleacă de la forma stabilită a modelului matematic al EMS în care 

se ordonează termenii ca să rezultă ecuaţia unei drepte. Apoi, datele 

experimentale sunt prelucrate grafic în coordonatele specifice şi dacă ele se 

aşează după o dreaptă cu abateri mici, atunci se consideră că modelul propus 

descrie cu suficientă precizie procesul real. În metoda diferenţială se 

determină mai întâi derivata curbei cinetice, apelând la derivarea grafică sau 

numerică (după ce în prealabil s-a stabilit ecuaţia curbei cinetice). Apoi, se 

compară ecuaţia de viteză a procesului cu datele experimentale. Această 

metodă se poate folosi sub forma a două variante: analiză completă a vitezei 

procesului şi analiza prin părţi. În principiu prima variantă se foloseşte pentru 

determinarea ordinului total, cea de a doua pentru determinarea ordinelor 

parţiale. Metoda integrală este uşor de utilizat dacă se verifică mecanisme bine 

definită, simple şi când datele experimentale nu permit obţinerea derivatelor cu 

suficientă precizie. Metoda diferenţială este mai utilă în cazul unor mecanisme 

complexe. Ea necesită un număr mare de experienţe. 
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 Stabilirea modelului desfăşurării reale a procesului reprezintă un proces 

iterativ, deoarece acceptarea valabilităţii unui model rezultă din precizia cu 

care acesta corelează datele experimentale: când precizia este nesatisfăcătoare 

se impune găsirea unui nou model sau revizuirea celui anterior. 

De exemplu, în cazul când din analiza precedentă a rezultat că procesul 

se desfăşoară în domeniul transformare, este logic ca să se verifice 

valabilitatea modelului matematic al elementului macrostructural (EMS) bazat 

pe modelul macrocinetic transformare. Ca urmare, datele experimentale se 

reprezintă în coordonatele:   3/2
1............ 






d

d
sau   3/1

11.....   , rezultând 

dependenţe ca în fig. 4.7. Din panta dreptelor se calculează contantele şi, apoi, 

energia de activare. Ca răspuns al prelucrării datelor experimentale se pot 

obţine următoarele rezultate: 

 
                         Ecuaţia diferenţială                  Ecuaţia integrată 

Fig. 4.7. Verificarea modelului matematic al EMS transformare. 

 

- modelul matematic analizat descrie, cu precizie suficientă, procesul real, 

datele aşezându-se după o dreaptă; 

- modelul matematic analizat descrie, cu precizie suficientă, doar într-un 

anumit interval de variaţia a gradului de transformare procesul real; 

- modelul matematic analizat nu descrie, cu precizie suficientă, procesul 

real, datele  nu se aşează după o dreaptă; 

 În acest ultim caz se trece la forme mai complexe ale modelului, ca de 

pildă în loc de kr 


 se foloseşte 
n
AkCr 2



 

 În cazul verificării modelului transfer intern se obţin dependenţele din 

fig. 4.8. 
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                              a)                                                            b) 

Fig. 4.8. Verificarea modelelor a) transfer intern b) transfer extern (liniar), 

transformare(pătrat), transfer intern (triunghi.) 

 

 În afară de aceste reprezentări, modelul matematic al EMS  se poate 

verifica şi bazându-ne pe diagrama cubică, în care datele experimentale se 

prelucrează în coordonate 



1...

0

 (fig. 4.8.b). Comparând dispunerea 

punctelor în comparaţie cu dependenţele modelelor ideale (transfer extern, 

transfer intern şi transformare) se pot obţine informaţii asupra intervalului în 

care unul sau altul dintre modele poate fi utilizat în descrierea procesului. 

 

4.2. STUDIUL PROCESELOR DE ADSORBŢIE ÎN 

SISTEME SOLID-LICHID  

 

Adsorbţia este un proces eficient de îndepărtare a ionilor metalelor grele 

din apele uzate, a cărui aplicabilitate este foarte răspândită datorată costului 

scăzut (ceea ce face ca un astfel de proces să fie viabil din punct de vedere 

economic) şi varietăţii mari de materiale naturale sau sintetice care pot fi 

utilizate ca adsorbanţi. Adsorbţia este procesul prin care unul sau mai mulţi 

ioni metalici, anioni sau molecule de colorant, aflaţi în soluţie sunt reţinuţi pe 

suprafaţa altui material cu care vin în contact. 

În funcţie de natura interacţiunilor care au loc între adsorbit şi sorbent, 

procesul poate fi clasificat în două categorii: adsorbţie fizică şi adsorbţie 



Note de curs 

 

 49 

chimică (chemosorbţie). În condiţii experimentale favorabile ambele tipuri de 

procese de adsorbţie pot decurge simultan sau alternativ. Adsorbţia fizică este 

întotdeauna însoţită de scăderea energiei libere şi a entropiei sistemului de 

adsorbţie. În cazul proceselor de chemosorbţie, scăderea energiei libere Gibbs 

este datorată scăderii entalpiei de reacţie, în timp ce variaţia de entropie din 

sistem nu suferă modificări semnificative. Dacă mecanismul după care se 

realizează reţinerea poluanţilor este greu de stabilit (este mult mai complex) 

termenul de adsorbţie este înlocuit cu termenul de sorbţie (acest termen este 

folosit cu precădere pentru reţinerea coloranţilor, pesticidelor, molecule 

organice în general). 

Utilizarea procesului de adsorbţie pentru tratarea apelor uzate are 

numeroase avantaje: marea varietate de adsorbanţi, dintre care unii pot avea 

costul scăzut, disponibilitatea mare a adsorbanţilor, utilizarea unor deşeuri 

industriale sau agricole ca adsorbanţi, sinteza de noi adsorbanţi din diverse 

deşeuri, uşurinţa utilizării în comparaţie cu alte metode, posibilitatea de re-

utilizare a adsorbantului după regenerare, capacitatea de reţinere a unui spectru 

larg de poluanţi, într-un domeniu larg de pH, cu eficienţă ridicată, posibilitatea 

de a îndepărta diverşi ioni, în special ai metalelor grele, care de cele mai multe 

ori nu este posibilă prin utilizarea altor metode, este o metodă ecologică, prin 

care se poate realiza o valorificare superioară a unei game variate de deşeuri. 

Toate acestea au făcut ca această metodă să îşi găsească numeroase aplicaţii 

industriale în procesele de tratare a apelor poluate. 

 

4.2.1. METODE DE INVESTIGARE 

 

Cercetare ştiinţifică în studiul proceselor de reţinere prin adsorbţie a 

unui poluant din fază lichidă pe un adsorbant solid se desfăşoară după un 

program anterior precizat, denumit “proiectarea activităţii de cercetare”.   

Consumul redus de materiale şi energie, investiţia specifică redusă, 

recomandă ca instalaţiile de laborator să fie cele mai agreate în cercetări.  

 În activitatea de cercetare se parcurg, de regulă, următoarele etape: 

- definirea scopului şi a obiectivelor subsumate; 

- pregătirea unei probe reprezentative din faza lichidă reactant care 

participă în proces; 
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- caracterizarea chimică a lichidului prin intermediul tuturor mărimilor care 

intervin în modele (conţinut de poluant, densitatea, etc.); 

- stabilirea modelului hidrodinamic, schimbul de masă şi căldură; 

- alegerea modului de apreciere calitativă şi cantitativă a evoluţiei în timp a 

transformărilor ce au loc în masa de reacţie. 

- stabilirea modalităţilor de prelucrare a datelor primare în scopul 

determinării influenţei specifice a parametrilor şi verificării modelelor 

matematice. 

 Cercetarea unui proces necatalitic eterogen se poate realiza prin luarea 

în considerare a unui volum de lichid reprezentativ.  

 Alegerea modelului hidrodinamic (a modului de contactare) a fazelor 

reactant se face ţinând cont de următoarele aspecte: 

- specificul procesului studiat; 

- gradul de înzestrare a laboratorului cu aparatură de investigare; 

- metoda preconizată de prelucrare a datelor. 

 Metodele de studiu pot fi grupate în: 

- statice sau dinamice cu flux continuu sau cu recirculare; 

- diferenţiale sau integrale; 

- izoterme sau adiabatice; 

 Procesele s-fl necatalitice, în care fluidul este lichid, se studiază cel mai 

frecvent în reactoare dinamice. Dacă în experimentările directe se determină 

direct viteza de reacţie atunci metoda poartă denumirea de metodă diferenţială, 

iar dacă se determină cantitatea de substanţă transformată în unitatea de timp 

sau intr-o porţiune a reactorului metoda este integrală. Plecând de la acest 

punct de vedere reactoarele experimentale pot fi cu strat fix de adsorbant sau 

reactoare cu agitare (magnetică, mecanică). 

 

4.2.2. OBŢINEREA DATELOR EXPERIMENTALE 

 

Exigenţele minime pe care vor trebui să satisfacă reactoarele de 

laborator folosite în cercetarea cineticii sunt: 

- să funcţioneze în regim izoterm; 

- să permită explorarea unui domeniu larg de variaţie a temperaturii şi a 

gradelor de transformare; 

- să poate fi operat în regim dinamic; 
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- să permită investigarea evoluţiei în timp a compoziţiei masei de reacţie 

cu suficientă precizie. 

 Evoluţia în timp a procesului din reactorul experimental se poate evalua 

apelând la metode chimice sau fizice. Determinările pot fi făcute, fie asupra 

probelor luate la anumite intervale de timp bine definite, fie măsurând direct, 

în timp, variaţia unei proprietăţi definitorii ai masei de reacţie. Metodele de 

analiză trebuie să fie astfel alese încât să nu reprezinte factori perturbatori ai 

desfăşurării procesului. Metodele fizice sunt folosite atunci când se cunoaşte o 

corelaţie univocă dintre o proprietate determinabilă cu precizie suficientă şi 

compoziţia fazei continua, de pildă variaţia conductivităţii electrice, 

absorbanţei anumitor lungimi de undă etc. Prin intermediul unor astfel de 

măsurători se obţin variaţii continue a evoluţiei procesului în timp. Metodele 

chimice de analiză, utilizate în forma clasică (analiză gravimetrică, 

volumetrică, a sistemului sau a probelor prelevate) sau apelând la senzori 

adecvaţi pentru anumiţi componenţi ai sistemului (pX-metrie, cromatografie, 

analiză conductometrică etc.) dau evoluţia în timp a concentraţiei reactantului 

sau a produsului de reacţie din faza fluidă. La procedeul de evaluare pe bază 

de probe se impune “îngheţarea transformării” după prelevare, apelând diluare 

controlată, separarea fazelor etc. În cazul senzorilor urmărirea este făcută, 

direct în masa de reacţie, continuu sau la intervale prestabilite. În primul caz, 

fiecare probă prelucrată furnizează un punct de pe curba cinetică. În cel de al 

doilea caz curba cinetică rezultă, practic direct. Conectând sistemul de 

urmărire cu o interfaţă de achiziţii de date, informaţiile pot fi stocate în 

memoria unui calculator, de unde pot fi prelucrate numeric şi vizualizate 

grafic, bi sau tridimensional.  

 Metoda preluării şi analizei probelor din masa de reacţie are avantajul că 

apelând la mijloace de analiză clasice (volumetrice sau gravimetrice) cu 

complexitate redusă se poate obţine o curbă cinetică într-o singură experienţă. 

Ea prezintă, însă, şi un risc de perturbare posibilă a hidrodinamicii masei de 

reacţie şi a raportului fazelor, mai cu seamă în situaţia când numărul de probe 

este mare. De aici rezultă şi necesitatea stabilirii prealabile a unui raport 

adecvat între volumul masei de reacţie şi volumul probelor preluate. 

 În cercetarea cineticii datele primare trebuie să evidenţieze raporturile 

cantitative dintre variabilele independente şi cele dependente. Dacă drept 

indicator al evoluţiei procesului se alege gradul de transformare sau 
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concentraţia unui component din masa de reacţie, variabilele sunt temperatura, 

pH-ul, compoziţia iniţială a fazelor, raportul fazelor, viteza de agitare ş.a. 

Programul experimental trebuie să răspundă următoarelor aspecte: 

- alegerea acelor variabilele care pot influenţa semnificativ procesul; 

- alegerea adecvată a intervalului de variaţie a fiecărei variabile; 

- alegerea in aceste intervale a unor puncte distincte, importante pentru 

desfăşurarea procesului; 

- efectuarea experienţelor în scopul obţinerii răspunsurilor aşteptate. 

 Cercetarea experimentală se poate realiza prin una dintre metodele: 

– obţinerea datelor primare prin modificarea succesivă a câte unei 

singure variabile. Se obţin astfel răspunsurile care evidenţiază 

dependenţele dintre variabilele independente şi variabile dependentă.  

– modificarea simultană a două sau mai multe variabile. Cercetarea se 

desfăşoară după un anumit program, în care se precizează variabilele 

luate în considerare. Prin prelucrarea răspunsurilor se pot estima 

efectele fiecărei variabile independente. 

Pentru studiul procesului de adsorbţie a unui component din faza lichidă 

pe un adsorbant solid cel mai adesea se foloseşte metoda reactorului cu agitare.  

Se prepară o soluţie stoc de concentraţie cunoscută (când se lucrează cu 

soluţii sintetice) sau se foloseşte direct soluţia prelevată dintr-un flux 

tehnologic (se lucrează cu soluţii reale).  

Se fixează temperatura de lucru, compoziţi iniţială a fazei lichide, 

raportul solid-lichid, astfel încât probele prelevate să nu influenţeze volumul 

sistemului, valoare pH-ului, granulometria adsorbantului etc.  

La intervale de timp prestabilite se iau probe de fază fluidă, care se 

analizează prin metode specifice pentru determinarea compoziţiei în 

componentul dorit. Se poate apela şi la metoda probelor paralele, când fiecare 

probă se analizează la timpul prestabilit. De obicei analiza se efectuează şi la 

24 h pentru a determina concentraţia, respectiv pH-ul la echilibru. 

Cu ajutorul datelor experimentale se calculează capacitatea de adsorbţie: 

 

 
1000

0






m

VCC
q (mg/g)    (4.1) 

unde: C0 şi C: concentraţia iniţială şi finală a componentului care se adsoarbe, 

mg/L; V: volumul soluţiei, L; m: masa de adsorbant utilizată în experiment, g. 



Note de curs 

 

 53 

Gradul de reţinere (eficienţa adsorbţiei), (R, %) se calculează utilizând ecuaţia: 

100
0

0





C

CC
R     (4.2) 

unde: C0 şi C: reprezintă concentraţia iniţială şi finală a componentului care se 

adsoarbe, mg/L; 

 

4.2.3. PRELUCRAREA DATELOR EXPERIMENTALE PENTRU 

STABILIREA INFLUENTEI PARAMETRILOR 
 

Prelucrarea datelor experimentale obţinute în diferite condiţii cinetice 

urmăreşte determinarea influenţei specifice a parametrilor şi validarea 

modelelor cinetice. În cele ce urmează se va analiza, pe scurt, influenţa 

principalilor parametrii cinetici şi a modului de verificare a modelelor de 

adsorbţie. 

Efectul tipului de adsorbant. Când un component din faza lichidă 

poate fi reţinut prin adsorbţie pe diverşi adsorbanţi, sau când se sintetizează 

diverşi adsorbanţi în condiţii diferite şi se urmăreşte să se stabilească care 

dintre aceştia are capacitate mai mare de adsorbţie se analizează efectul tipului 

de adsorbant. Pentru aceasta se reprezintă grafic variaţia capacităţii de 

adsorbţie în timp în funcţie de tipul adsorbantului, pentru aceleaşi condiţii de 

adsorbţie, fig. 4.9. 

 

Fig. 4.9. Efectul tipului de adsorbant 
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 Analizând rezultatele obţinute se constată că dintre adsorbanţii analizaţi 

adsorbantul NBP are cea mai bună capacitate de adsorbţie. 

 Influenţei specifică a temperaturii. Pentru a evalua influenţa specifică a 

temperaturii, se menţin ceilalţi parametri constanţi şi se modifică doar 

temperatura, considerându-se cel puţin 3 valori. Se reprezintă grafic grad de 

reţinere sau capacitate de reţinere în timp pentru fiecare temperatură 

obţinându-se informaţii cu privire la influenţa temperaturii de adsorbţie. 

Efectul pH-ului soluţiei. Procesele de adsorbţie sunt influenţate de 

valoarea pH-ului soluţiei iniţiale. De aceea înainte de a începe experimentale 

se analizează datele din literatură pentru a se stabili care sunt speciile chimice 

stabile pentru diferite valori ale pH-ului, iar pentru sisteme sau adsorbanţi mai 

puţin studiaţi prima dată se verifică influenţa pH-ului. De obicei soluţia iniţială 

se aduce la pH-ul prestabilit după care se aduce adsorbantul şi se determină 

variaţia q sau R în timp, fig. 4.10. 

 

Fig. 4.10. Influenţa pH-ului asupra capacităţii de adsorbţie.  

 

Efectul concentraţiei iniţiale a soluţiei. Când se investighează efectul 

concentraţiei iniţiale se fixează un interval de concentraţii, de la soluţii foarte 

diluate până la soluţii concentrate, de exemplu 10-1000 mg/L. Pentru fiecare 

concentraţie fixată, la pH-ul optim se determină variaţia capacităţii de 

adsorbţie (grad de reţinere) în timp. Se reprezintă grafic variaţia q sau R în 

timp în funcţie de concentraţia iniţială a soluţiei, toţi ceilalţi parametri fiind 
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menţinuţi constanţi, fig. 4.11. În majoritatea cazurilor se prepară soluţia 

concentrată, care apoi se diluează la celelalte concentraţii dorite. 

 

Fig. 4.11. Influenţa concentraţiei iniţiale aspra capacităţii de adsorbţie 

 

Influenţa dozei de adsorbant (raport solid/lichid). Doza de adsorbant 

este un parametru foarte important în procesele de adsorbţie. Daca doza de 

adsorbant este mare, gradul de reţinere are valori ridicate, în detrimentul 

capacităţii de adsorbţie. In motive economice este necesar să se stabilească o 

doză optimă de adsorbant. Pentru studiul influenţei dozei de adsorbant se 

impun minim 3 rapoarte s/L (1/50, 1/100, 1/200 etc.) pentru care se efectuează 

determinări experimentale în sensul stabilirii variaţiei q (R) în timp, fig. 4.12. 

 

Fig. 4.12. Influenţa dozei de adsorbant asupra gradului de reţinere 
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Experimentele pot fi programate astfel încât să se determine şi alte 

influenţe specifice: diametrul particulelor de adsorbant, viteza de agitare, 

timpul de contact etc. 

 

4.2.4. TERMODINAMICA PROCESELOR DE ADSORBŢIE 

 

Din ecuaţia Langmuir rezultă valoarea constantei KL: 

 

e

e
L

C

q
K       (4.3) 

 

Constanta KL din ecuaţia Langmuir poate fi utilizată pentru calculul 

variaţiei aparente de entalpie H şi entropie S caracteristice procesului de 

adsorbţie a unui solut pe suprafaţa unui adsorbant, folosind următoarele ecuaţii 

termodinamice: 

RT

H
ConstK L


 .ln     (4.4) 

 

LKRTG ln0      (4.5) 

 

T

GH
S


      (4.6) 

 

unde: ΔG
0
 - variaţia energiei libere Gibbs, J/mol; T - temperatura soluţiei, K, 

R- constanta universală a gazelor, 8,314 J/ mol K. 

Valoarea lui ΔH  se obţine din panta dreptei 









T
fK L

1
ln  , iar ΔG

0 
şi  

ΔS se calculează direct cu ajutorul ecuaţiilor precedente pentru o temperatură 

dată, fig. 4.14. 
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Fig. 4.14. Reprezentarea ln KL funcţie de 1/T  

 

Valoarea energiei de activare (Ea) se calculează din ecuaţia Arrhenius:  

 

RT

Ea
Ak  lnln 2     (4.7) 

 

unde Ea este energia de activare, k2 constanta vitezei de reacţie (funcţie de 

ordinul reacţiei) şi A este factor preexponenţial. Valoarea pentru A şi Ea 

calculează din tăietură şi pantă, fig. 4.14. 

Valoarea negativă pentru ΔG
0 

demonstrează natura spontană a 

procesului de adsorbţie 

 Tot pe baza ecuaţiei Langmuir s-a propus un parametru – factor de 

reţinere, RL – care poate fi calculat cu relaţia: 

01

1

CK
R

L

L


     (4.8) 

unde: C0 concentraţia iniţială a soluţiei (mg/L); KL – constanta Langmuir, 

Pe baza valorilor factorului RL, sunt posibile următoarele tipuri de 

adsorbţie:  

Caz 1: adsorbţie favorabilă, când 0<RL<1;  

Caz 2: adsorbţie nefavorabilă, când RL >1;  

Caz 3: adsorbţie liniară, când RL=1; 

Caz 4: adsorbţie ireversibilă, când RL=0. 
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4.2.5. IZOTERME DE ADSORBŢIE 

 

Procesele de adsorbţie sunt în general descrise cu ajutorul izotermelor 

de adsorbţie, care arată ce cantitate de solut este reţinută de un anumit 

adsorbant, în condiţii experimentale determinate (pH, temperatură, 

concentraţie iniţială, tărie ionică). Izotermele de adsorbţie se obţin 

reprezentând grafic concentraţia solutului reţinut pe suprafaţa adsorbantului în 

funcţie de concentraţia acestuia din soluţie. Cu ajutorul acestor izoterme se pot 

determina o serie de caracteristici ale unui adsorbant dat şi se pot obţine 

informaţii legate de natura interacţiunilor dintre solut si adsorbant, despre 

mecanismul procesului de adsorbţie şi eficienţa unui adsorbant din punct de 

vedere al aplicabilităţii lui la scară industrială. 

Interpretarea izotermelor de adsorbţie obţinute experimental se face cu 

ajutorul modelelor matematice, denumite şi modele ale izotermelor de 

adsorbţie. Aceste modele sunt derivate din modele fizice ideale care au fost 

ulterior completate cu observaţii experimentale. Astfel de modele duc la 

obţinerea unor informaţii importante pentru estimarea performanţelor unui 

proces de adsorbţie, prin faptul că: 

– permite estimarea posibilităţii de a atinge un anumit nivel de reţinere a 

ionilor metalici pentru un adsorbant dat; 

– permite calculul valorii qe, cantitatea de  solut reţinută la echilibru, care 

are un impact deosebit asupra viabilităţii economice a procesului. 

În literatura de specialitate sunt prezentate o varietate de modele pentru 

izotermele de adsorbţie, cum ar fi: Langmuir, Freundlich, Brunauer–Emmett–

Teller, Redlich–Peterson, Dubinin–Radushkevich, Temkin, Toth, Koble–

Corrigan, Sips, Hill etc. Câteva modele sunt prezentate în tabelul 4.1. Dintre 

modelele izotermelor de adsorbţie cele mai frecvent utilizate sunt izotermele: 

Langmuir, Freundlich, Toth şi Sips.  

 

Izoterma de adsorbţie Langmuir 

Modelul Langmuir (forma empirică) este cel mai cunoscut model de 

adsorbţie, ce poate fi utilizat pentru descrierea cantitativă a numeroase procese 

solut-sorbent, în diferite condiţii experimentale. Izoterma de adsorbţie 

Langmuir a fost propusă pentru a descrie, adsorbţia gaz-lichid pe cărbune 

active, după care s-a dezvoltat şi pentru alte sisteme.  
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Table 4.1. Modele pentru izoterme de adsorbţie 

Izoterme Ecuaţia Forma liniară 
Modul de verificare 

a modelului 

Langmuir 1 
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q
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- 

Regesie neliniară 

Sips 
S

S

n

e

n

esm

e
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/1
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1
  - 

 

Izoterma Langmuir este o izotermă empirică, care a fost dedusă din 

considerente de ordin cinetic şi care se bazează pe următoarele condiţii 

simplificatoare: 

– procesul de adsorbţie este unul omogen;  

– adsorbţia are loc prin interacţiunea dintre o moleculă de solut cu un centru 

activ de pe suprafaţa sorbentului; 

– suprafaţa unui sorbent conţine un număr limitat de centri activi; 

– la echilibru numai o parte dintre aceştia sunt ocupaţi, restul rămânând 

liberi, indiferent de temperatura la care are loc adsorbţia; 
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– adsorbţia decurge la suprafaţa sorbentului rezultând un monostrat, 

moleculele de solut fiind reţinute numai pe suprafaţa liberă a 

adsorbantului. 

Principalele dezavantaje ale acestuia sunt determinate de faptul că: 

– suprafaţa adsorbantului nu este omogenă - întotdeauna apar anumite 

imperfecţiuni structurale sau aceasta posedă mai multe tipuri de centri 

activi care interacţionează diferit cu solutul; 

– moleculele de solut nu sunt inerte - ele pot reacţiona între ele procesul de 

reţinere modificându-se; 

– mecanismul de adsorbţie al primei molecule de solut nu este acelaşi cu cel 

al ultimei molecule de solut care se adsoarbe. 

Modelul Langmuir poate fi utilizat pentru descrierea majorităţii 

proceselor de adsorbţie care implică, predominant, interacţiuni de natură 

chimică între solut şi sorbent, şi cu unele restricţii în cazul proceselor de 

adsorbţie fizică. Condiţia principală de valabilitate a acestui model este ca pe 

suprafaţa sorbentului să existe un singur tip de centru activ (astfel încât 

adsorbţia să poată fi considerată omogenă). 

În forma cea mai des întâlnită, ecuaţia Langmuir se scrie: 

 

eL

eL
e

CK

CKq
q




1

max

    (4.9) 

iar formele liniarizate ale acestei ecuaţii sunt: 

Langmuir I:  

maxmax

1

q

C

qKq

C e

Le

e 
    (4.10) 

 Langmuir II: 

eLe CqKqq maxmax

111


   (4.11) 

 

unde: Ce - concentraţia la echilibru a solutului, mg/L, KL- constanta Langmuir, 

L/mg, q - cantitatea de solut adsorbită, mg/g, qe, qmax - capacitatea de adsorbţie 

la echilibru, respectiv maximă a monostratului, mg/g, fig. 4.15. 
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Fig. 4.15. Izoterma de adsorbţie, modelul Langmuir I. 

 

Prin reprezentarea grafică: Ce/qe funcţie de Ce în cazul I (fig. 4.15), 1/qe 

funcţie de 1/Ce pentru cazul II, qe funcţie de qe/KL Ce şi qe/Ce funcţie de qe 

pentru cazurile III, respective IV, în funcţie de forma dependenţelor rezultă 

dacă modelul se verifică sau nu şi se pot calcula coeficienţii specifici. 

Pentru ca modelul să se verifice punctele experimentale, în coordonatele 

specificate, trebuie să fie descrise printr-o dreaptă având rădăcina medie 

pătratică peste 0,98. 

 

Izoterma de adsorbţie Freundlich 

Modelul Freundlich pentru descrierea matematică a izotermelor de 

adsorbţie are la bază ecuaţia de adsorbţie Gibbs combinată cu descrierea 

matematică a energiei libere a unei suprafeţe solide şi poate fi utilizat pentru 

modelarea proceselor de adsorbţie neideale. 

Spre deosebire de modelul Langmuir, modelul Freundlich consideră: 

– nu toţi centrii activi de pe suprafaţa sorbentului sunt egali din punct de 

vedere energetic; 

– între moleculele de solut pot exista anumite interacţiuni şi prin urmare 

odată ce suprafaţa sorbentului este acoperită, molecule suplimentare de 

solut pot fi încă adsorbite; 
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– poate fi utilizat pentru descrierea proceselor de adsorbţie a moleculelor de 

solut în multistrat. 

Ecuaţia izotermei de adsorbţie Freundlich poate fi scrisă sub forma: 

 

n

eFe CKq /1
    (4.12)

 

unde: qe- capacitatea de adsorbţie la echilibru, mg/g; 

Ce - concentraţia la echilibru a solutului, mg/L, 

KF este constanta Freundlich L/g, care poate fi corelată cu capacitatea de 

adsorbţie a unui sorbent dat; 

n - constanta care permite estimarea intensităţii procesului de adsorbţie.  

 În forma ei liniarizată, ecuaţia izotermei de adsorbţie Freundlich se 

poate scrie:  

eFe C
n

Kq log
1

loglog 
   (4.13) 

 

şi poate fi utilizată pentru calculul celor două constante, KF şi n, din intercepţia 

cu ordonata şi respectiv panta dependenţelor liniare: 
eqlog funcţie 

eClog obţinute experimental, fig. 4.16. 

 

Fig. 4.16. Izoterma de adsorbţie, modelul Freundlich 
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4.2.6. STABILIREA CINETICII PROCESELOR DE ADSORBŢIE 
 

În tratarea cinetică a adsorbţiei, se consideră că orice proces de adsorbţie 

este în general, controlat de trei procese de difuziune, şi anume: 

1. Difuzia prin volumul fazei lichide (din volumul de soluţie în stratul din 

jurul adsorbantului); 

2. Difuzia prin filmul din jurul adsorbantului (din film la suprafaţa 

adsorbantului); 

3. Difuzia internă de la suprafaţa adsorbantului în porii interni, urmată de 

adsorbţia propriu-zisă. 

În literatura de specialitate sunt propuse câteva modele cinetice care 

încearcă să descrie mecanismul de adsorbţie a unui solut din soluţii apoase pe 

suprafaţa unui adsorbant: 

o Modelul cinetic Lagergren ordin I, care se reduce la modelul cinetic de 

ordin pseudo-unu; 

o Modelul cinetic Ho, de ordin pseudo-doi; 

o Modelul difuziei intra-particulă. 

Din punct de vedere experimental cinetica procesului de adsorbţie poate 

fi studiată în regim continuu sau discontinuu cu ajutorul unui set de 

experimente în care se urmăreşte variaţia concentraţiei solutului din soluţie în 

timp la o temperatură dată. Rezultatele astfel obţinute sunt apoi folosite pentru 

calculul constantelor de viteză ale procesului de adsorbţie şi pentru estimarea 

cantităţii de solut reţinută pe unitatea de masă de sorbent la echilibru. 
 

Modelul cinetic Lagergren (modelul cinetic de ordin pseudo-unu) 
 

Modelul cinetic Lagergren (modelul de ordin pseudo-unu) este unul 

dintre modele cinetice cele mai frecvent utilizate pentru a descrie procesul de 

adsorbţie a unui solut dintr-o soluţie apoasă. 

Pentru deducerea relaţiilor matematice se pleacă de la ipoteza că viteza 

procesului de adsorbţie este direct proporţională cu diferenţa dintre 

concentraţia iniţială şi concentraţia - solutului la diferite momente de timp „t", 

ceea ce poate fi scris sub forma: 

)(1 te
e qqk

dt

dq
  

   (4.26)

 

unde: qe, qt - cantitatea de solut adsorbită la echilibru/la momentul „t", pe 

unitatea de masă de adsorbant, mg/g; k1 –  constanta aparentă de viteză, min
-1

.  
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Prin liniarizare, ecuaţia devine: 
 

  t
k

qqq ete
303,2

)log(log 1
   (4.27) 

această formă fiind utilizată pentru calculul constantei de viteză (k1) din panta 

dependenţelor liniare obţinute experimental, în condiţii date (pH, temperatură, 

concentraţia iniţială a solutului, viteza de agitare, etc.). 

Pentru verificarea modelului de ordinul pseudo-întâi se reprezintă grafic 

)()log( tfqq te  , fig. 4.19. 

 

Fig. 4.19. Verificarea modelului de ordinul pseudo-întâi 

 

Principalele dezavantaje ale acestui model sunt: 

 prin utilizarea ec. 4.26 se obţin valori teoretice pentru qe care nu sunt 

întotdeauna în concordanţă cu valorile  qe obţinute experimental; 

 dependenţa )()log( tfqq te  este liniară numai pentru intervale 

mici de timp (de până la 30 de minute), pentru intervale de timp mai 

mari abaterile de la liniaritate sunt semnificative. 

 

Modelul cinetic Ho ( modelul cinetic de ordin pseudo-doi) 

Modelul cinetic Ho poate fi folosit atunci când reţinerea solutului pe 

suprafaţa adsorbantului presupune existenţa unei interacţiuni predominant 

chimice. Viteza de adsorbţie, în acest caz, este dată de relaţia: 
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2

2 )( qqk
dt

dq
e      (4.28) 

iar forma liniarizată a acesteia (obţinută prin integrare în condiţii limită) se 

poate scrie: 

eet q

t

qkq

t





2

2

1

    (4.29) 

unde: k2 constanta de viteză, (g/mg
. 
min); qe - cantitatea de solut adsorbită la 

echilibru pe unitatea de masă de adsorbant, mg/g. 

Prin reprezentarea grafică a dependenţei t/qt funcţie “t” pentru datele 

obţinute experimental în condiţii impuse (pH, temperatură, tărie ionică, 

concentraţia solutului, etc.), se obţine o dreaptă din a cărei pantă şi intercept cu 

ordonata se pot calcula valorile corespunzătoare pentru  k2 şi qe, fig. 4.20.. 

Pentru ca modelul să se verifice trebuie ca coeficientul de regresie 

liniară să aibă valori de peste 0,98.  

 

Fig. 4.20.a. Verificarea modelului cinetic de ordinul pseudo-doi, pentru 

diverşi adsorbanţi 

 

Modelul difuziei intra-particulă 

Acest model pleacă de la ipoteza că în procesul de adsorbţie pot exista 

cazuri când etapa determinantă de viteză este etapa de difuzie prin pori. În 

acest caz ecuaţia cinetică este de forma: 

Ctkq id  2
1

    (4.30) 

unde:q reprezintă cantitatea de solut adsorbită, mg/g; kid coeficient de 

difuziune; C – constantă. 
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Dacă etapa de difuzie intraparticulă este etapa determinantă de viteză 

atunci reprezentarea grafică a dependenţei )( 2

1

tfq  este o dreaptă, fig. 4.21.  

 

Fig. 4.21. Verificarea modelului cinetic de difuziune intraparticulă 

 

Studiile experimentale au demonstrat că în majoritatea cazurilor, 

dependenţa  este alcătuită din trei porţiuni liniare, ceea ce indică existenţa a 

două sau trei etape elementare: 

 Etapa I - adsorbţia pe suprafaţa externă a adsorbantului (etapa de 

adsorbţie instantanee); 

 Etapa II - etapa de adsorbţie graduală, unde procesul de difuzie 

intraparticulă este procesul determinant de viteză; 

 Etapa III - etapa finală, unde difuzia intraparticulă începe să se 

diminueze, datorită scăderii drastice a concentraţiei solutului în 

soluţie. 

Modelele cinetice de ordin pseudo-unu şi pseudo-doi sunt utilizate 

pentru calculul constantelor de viteză în cazul celor mai multe procese de 

adsorbţie a ionilor metalici, indiferent de natura predominant chimică sau 

fizică a acestora. În literatura de specialitate sunt prezentate celelalte modele 

cinetice, care sunt folosite pentru modelarea unor procese de adsorbţie care 

decurg după mecanisme mai complexe. 
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5. 

PROCESE NECATALITIE SOLID - FLUID 

PENTRU TRATAREA APELOR 
 

Apa este un factor important, iar poluarea acesteia este o problemă a 

lumii contemporane cu consecinţe grave asupra mediului ambiant şi nu în 

ultimul asupra populaţiei. Prin poluarea apei, se înţelege modificarea 

caracteristicilor fizice, chimice şi biologice ale ei, produsă direct sau indirect 

de activităţile umane şi care face ca aceasta să devină improprie utilizării 

normale. Efectele poluării resurselor de apă sunt complexe, în funcţie de 

natura şi concentraţia substanţelor poluatoare şi de nivelul conţinutului caloric. 

Protecţia resurselor de apă se poate realiza prin evitarea poluării apei sau dacă 

acesta s-a produs prin tratarea apei. După tratare apa se trimite în efluenţi sau 

poate fi utilizată ân scopuri tehnologice.   

Poluarea apelor se poate realiza direct sau indirect. Poluarea 

indirectă denumită şi naturală se datorează surselor de poluare naturale 

(poluatori solizi sau gazoşi) şi se produce în urma interacţiunii apei cu 

atmosfera poluată respectiv cu deşeurile solide. Modificarea caracteristicilor 

apei se datorează proceselor de dizolvare a gazelor existente în aerul poluat 

sau a componenţilor din deşeurile solide. Poluarea directă se datorează 

deversării apelor uzate de orice fel.  
 

Poluarea poate fi controlată sau//şi necontrolată. Poluarea controlată 

se datorează apelor uzate transportate prin reţeaua de canalizare şi evacuate în 

diverşi emisari. Poluarea necontrolată este datorată surselor de poluare care 

ajung în emisari pe cale naturală, prin intermediul apelor de ploaie sau a 

scurgerilor.  

Procedeele BAT recomandate pentru reducerea poluării apelor sunt: 

 

 Integrarea proceselor tehnologice, facilitând astfel economisirea, 

refolosirea  surselor de apă;  
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 Tratarea emisiilor la finalul proceselor (tehnologii ”la capăt de 

ţeavă” sub formă de instalaţii individuale sau centrale). 

Modul de integrare a tipurilor de tehnici este ilustrat în figura 5.1. 

 

Fig. 5.1. Tehnicile de reducere a poluării apelor. 

 

5.3.1. MĂSURI DE INTEGRARE A PROCESELOR 
 

În contextul actual se urmăreşte din ce în ce mai mult trecerea de la 

metodele de tratare la final de proces la măsurile de integrare a tehnologiilor. 

Măsurile integrate asigură îmbunătăţirii semnificative ale protecţiei mediului, 

atât în instalaţiile noi, cât şi în cele existente. Aceste măsuri realizează reducea 

sau evitarea producerii de reziduuri direct la sursă. Aceste „îmbunătăţiri de 

proces” a căror ţintă este diminuarea poluării ajută la scăderea costurilor 

adiţionale de tratare, precum şi la creşterea eficienţei economice a producţiei, 

diminuând consumul de materii prime şi auxiliare. 

În cadrul măsurilor integrate în proces se apelează la procesele fizice, 

chimice şi biologice posibile care sunt interconectate astfel încât să asigure 

prevenirea sau diminuarea poluării.  

Integrarea tehnologică are în vedere principiul ca ieşirile unor 

tehnologii să reprezinte intrări in alte fabricaţii. Pentru a permite prelucrarea 

fluxurilor eliminate dintr-o tehnologie în alta se impun o serie de măsuri: 

 Folosirea unor materii prime mai pure; 

 Utilizarea unor condiţii care să asigure grade de transformare ricate; 

 Aplicarea unor metode de separare avansată;  
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 Folosirea de combustibili mai puri sau asigurarea altor tipuri de 

energie (înlocuirea energiei termice cu ceea electrică); 

 Utilizarea de catalizatori mai selectivi; 

 Înzestrarea echipamentelor cu aparate de măsură şi reglare automată şi 

conducerea proceselor cu calculatorul; 

 Optimizarea procesului asigurând minimum de ieşiri nevandabile; 

 Utilizarea de echipamente mai performante;  

 Înlocuirea solvenţilor clasici cu alţii mai performanţi; 

 Considerarea fluxurilor finale ca potenţiale materii prime, şi doar în 

cazuri extreme ca sursă de energie, sau reziduu; 

 Folosirea eficientă a catalizatorilor şi/sau a solvenţilor; 

 Valorificarea purtătorilor energetici într-un sistem care prevede din 

start recircularea-reutilizarea. 

În instalaţiile existente există o limitarea serioasă a aplicării acestor 

principii, însă în cazul noilor linii tehnologice se pot aplica, existând doar 

restricţii economice. De aceea în cazul liniilor tehnologice existente, 

procedeele de depoluare la finele procesului constituie o rezolvare de moment. 

În cazul liniilor noi protecţia integrată în producţie constituie o soluţie viabilă 

care se va dezvolta ca urmare a descoperirilor tehnologice. 

 În continuare sunt descrise câteva măsuri integrate în proces. 

Recuperarea poluanţilor din ape este fezabilă pentru fluxurile de ape 

reziduale concentrate. Recuperarea ar putea cuprinde: 

– Îndepărtarea compuşilor utilizabili (a reactanţilor din materiile prime, a 

produselor de reacţie, a solvenţilor sau a catalizatorilor) în mod separat; 

– Conversia compusului combustibil cu recuperarea de substanţă (oxidarea 

hidrocarburilor halogenate cu recuperarea clorului sub formă HCl). 

Recuperarea substanţei este viabilă pentru concentraţii peste 10 g/l. 

Dacă compuşii sunt uşor de îndepărtat procesele de recuperare ar putea fi 

utilizate chiar şi la concentraţii mai scăzute. 

 

5.3.2.PROCEDEE LA FINAL DE PROCES 

 

Deoarece măsurile integrate se pot aplica limitat în instalaţiile existente, 

datorită costurilor ridicate sau a limitărilor tehnologice şi de utilaj, industria 

chimică şi majoritatea altor sectoare industriale utilizează tehnicile de tratare 
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de la finalul procesului. Procedeele la final de proces presupun pre-tratarea sau 

tratarea finală a apelor reziduale rezultate dintr-o instalaţie, sau după caz, 

tratarea centralizată a apelor colectate de la mai multe surse poluatoare, 

urmărind de fapt reducerea conţinutul poluant la limita admisă.  

În general, instalaţiile de tratare funcţionează eficient în condiţii de debit 

şi de încărcare cu poluanţi cât mai constate. În practică, tât debitul cât şi 

concentraţia pot fluctua datorită condiţiilor de desfăşurare a procesului, a 

folosiri unor cantităţi suplimentare de apă pentru spălare, a perioadelor de 

întreţinere şi a diluării cu apă de ploaie. Pentru a proteja instalaţia de 

tratare/epurare împotriva variaţiilor pe termen scurt (zilnice) sau pe termen 

lung (săptămânale), trebui să existe un sistem de tampon. Sistemul tampon 

poate fi instalat fie în linia tehnologică fie separat, pentru ca în perioadele de 

vârf surplusul să poată fi deviat. 

Diferitele procedee de tratare la final de proces şi aplicabilitatea lor în 

reţinerea principalilor compuşi poluanţi din industria chimică sunt prezentate 

în tabelul 5.1 şi fig. 5.2. 

 

Tabel 5.5. Agenţi majori de contaminare ai apei reziduale şi procedee de 

tratare/epurare. 

Procedeul TSS BOD 

COD 

N-

total 

N- 

NH3 

P Metale 

grele 

Fenoli Ulei 

Ultrafiltrare x x       

Precipitare     x x   

Cristalizare     x x   

Oxidare chimică  x     x  

Oxidare umedă  x     x  

Adsorbţie  x    x   

Schimb ionic  x    x   

Evaporare/ 

cristalizare 

 x    x   

Ardere 

(oxidare) 

 x  x   x x 

Tratare 

anaerobă 

 x x x  x   

Tratare aerobă  x   x  x  
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Fig. 5.2. Ordinea tehnicilor de epurare a apelor reziduale în funcţie de tipul 

contaminaţilor 

 

Există mai multe abordări în tratarea/epurarea apelor uzate, fiecare 

având avantaje şi dezavantaje, în funcţie de situaţie: 

 Instalaţiile de epurare descentralizate, tratând efluenţii direct la sursă, 

apa obţinută fiind deversată într-o apă receptoare; 

 Tratarea/epurarea centralizată a apei; 

 Instalaţie de tratare/epurare centralizată, având în aval pre-epurarea 

direct la sursă; 

 Trimiterea apei direct la instalaţia de tratare municipală; 

 Trimiterea apei pre-epurate la sursă direct în instalaţia de tratare 

municipală. 

 



Procese necatalitice eterogene solid-fluid 

 

 72 

5.4. PROCESE UNITARE PENTRU TRATAREA / 

EPURAREA APELOR 

 

Termenul de proces unitar se va folosi pentru toate transformările care 

intervin într-o schemă tehnologică de tratare/epurarea apelor, indiferent dacă 

sunt de natură fizică, chimică sau biologică. Tratare înseamnă totalitatea 

acţiunilor prin care apa este transformată într-una cu însuşiri prestabilite care 

fac posibilă utilizarea în scopuri definite, iar epurarea este privită ca ansamblul 

proceselor fizice, chimice şi biologice în urma cărora apa reziduală este 

decontaminată pentru a putea fi deversată în ape naturale. 

Cele mai multe procese de tratare a apelor determină schimbări ale 

concentraţiilor iniţiale ale unor substanţe.  

 

5.4.3. PROCESE CHIMICE DE TRATARE A APELOR 

INDUSTRIALE 
 

Procesele chimice de tratare sunt acelea în care poluanţii sunt 

transformaţi în alte substanţe mai uşor de separat, cum ar fi precipitate 

insolubile sau gaze care pot fi stripate, cu nocivitate mai scăzută sau mai uşor 

de îndepărtat prin alte procese, de exemplu prin procese biologice. Ca şi în 

cazul proceselor fizice de epurarea şi această metodă implică o serie de 

procese tip, dintre care se menţionează neutralizarea, oxidarea, redaucerea, 

precipitarea etc.  

NEUTRALIZAREA 

Neutralizarea este procesul prin care pH-ul unei ape având valori în 

afara intervalului favorabil dezvoltării florei şi faunei acvatice (pH=6,5-8,5), 

este reglat prin adaus de acizi sau baze după caz. Neutralizarea apei are ca 

efect şi micşorarea însuşirilor corozive ale apei care pot determina degradarea 

materialelor cu care vine în contact, cum ar fi conducte, construcţii şi instalaţii 

de transport sau de tratare. 

Neutralizarea apelor acide 

 
Industriile care evacuează acizi sunt foarte variate: fabrici de acizi, 

industria metalurgică, decapări şi acoperiri metalice, rafinării de petrol,  fabrici 

de îngrăşăminte, instalaţii de obţinere a derivaţilor organici halogenaţi, etc.  
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Înainte de a stabili măsurile de neutralizare este necesar, în primul rând, 

să se epuizeze toate posibilităţile de a micşora cantitatea de acizi evacuată; 

prin aceasta se obţine micşorarea cheltuielilor pentru neutralizare. În al doilea 

rând, trebuie examinată posibilitatea de neutralizare reciprocă, totală sau 

parţială, a apelor uzate acide şi alcaline, rezultate din aceeaşi întreprinderea 

sau din întreprinderi învecinate. În astfel de cazuri, se prevăd bazine de 

egalizare separate pentru ape acide şi cele alcaline, bazine din care se poate 

realiza apoi o dozare proporţională cu debitele medii ale celor două categorii.  

Pentru neutralizarea apelor acide se pot folosi substanţe cu caracter 

bazic (oxizi, hidroxizi, carbonaţi). Alegerea neutralizantului se face în funcţie 

de natura acidului care trebuie neutralizat, de costul neutralizantului, de 

volumul şi caracteristicile sedimentelor formate după neutralizare.  

Neutralizanţii care pot fi luaţi în consideraţie în practică sunt: piatra de 

var (component principal CaCO3) şi dolomita (component principal 

CaMg(CO3)2); varul (component principal CaO), varul stins praf sau sub 

formă de suspensie (lapte de var) conţinând hidroxid de calciu, soda caustică, 

având peste 99% NaOH şi soda calcinată cu minimum 98,5% Na2CO3. Pentru 

neutralizare se pot folosi şi unele deşeuri industriale cum sunt nămolurile de la 

fabricile de sodă, unele sterile de la preparaţiile miniere, nămol de gips, 

nămolurile de la obţinerea acetilenei, carbonatul de calciu din industria 

îngrăşămintelor complexe, etc.  
 

Piatra de var (CaCO3) este unul dintre primii neutralizanţi folosiţi 

pentru neutralizarea apelor acide. După provenienţă piatra de var prezintă 

reactivitate variabilă faţă de acizii minerali, care depinde de compoziţia 

chimică şi mai ales de structura cristalină. Reactivitatea diferiţilor carbonaţi 

naturali scade în ordinea: cretă, calcar, marmură, calcar de scoici.  

Filtrarea printr-un strat de calcar granular are efect de neutralizare 

numai în cazul apelor cu conţinut mic de acizi până la 0,3–0,5%; dacă 

concentraţia este mai mare, în afară de scăderea reactivităţii, se produce o 

cimentare a granulelor din strat. Având în vedere că prin reacţia calcarului cu 

acidul sulfuric rezultă sulfat de calciu greu solubil, calcarul nu este indicat 

pentru apele sulfatice. Reactivitatea pietrei de var este micşorată chiar şi în 

cazul acizilor clorhidric şi azotic, dacă aceştia sunt prezenţi în concentraţii mai 

mari de 1,2%, deşi dau compuşi de reacţie solubili. Neutralizarea prin 

străbaterea stratului filtrant de piatră de var nu este posibilă când în apă sunt 
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prezenţi ioni ai metalelor grele care formează pelicule de hidroxizi pe 

suprafaţa granulelor. Piatra de var se poate folosi la neutralizare sub formă de 

pulbere sau sub formă de suspensie.  

 

Neutralizarea apelor alcaline 
 

Cantităţile de alcalii care se evacuează cu apele uzate industriale sunt în 

general mai mici decât cele de acizi. Pentru neutralizarea apelor alcaline se pot 

folosi acizii reziduali rezultaţi din diferite procese industriale, cu condiţia ca 

aceştia să nu conţină în concentraţii mari de alte impurităţi. Un neutralizant 

ieftin pentru apele uzate alcaline îl constituie gazele de ardere bogate în bioxid 

de carbon, circa 14% vol., care rezultă din centralele termice.  

La instalaţiile de neutralizare cu funcţionare continuă se recomandă 

automatizarea dozării reactivilor în funcţie de pH-ul urmărit. Cum în practică 

aciditatea sau alcalinitatea apelor uzate brute este foarte variabilă, nu este 

posibilă reglarea manuală a dozei de reactivi de neutralizare.  

In fig.5.3. este prezentată schema unei instalaţii de neutralizare.  

 

Fig. 5.3. Instalaţie de neutralizare în reactoare înseriate. 

 

PRECIPITAREA 

 

Precipitarea este procesul de tratare bazat pe transformarea poluanţilor 

din apele uzate în produşi greu solubili. Precipitarea este rezultatul unor reacţii 

chimice din care rezultă substanţe mai greu solubile, dar ea poate avea loc şi în 

urma schimbării unor condiţii fizice, cum ar fi suprasaturarea unei ape prin 

concentrare, micşorarea solubilităţii unor substanţe organice prin creşterea 
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concentraţiei de electroliţi, micşorarea solubilităţii unei sări prin mărirea 

concentraţiei unuia dintre ionii care o compun respectiv a ionului cu nocivitate 

scăzută sau pur şi simplu modificarea pH-lui.  

Precipitarea chimică se aplică frecvent la îndepărtarea din apă a ionilor 

metalelor grele, având în vedere că aceştia formează hidroxizi cu solubilitate 

scăzută la anumite valori ale pH-ului. În tabelul 5.2 sunt prezentate valori ale 

pH-ului la care solubilitatea hidroxizilor unor metale scade sub anumite limite.  

     

Tabelul 5.2. Valorile pH la care solubilitatea hidroxizilor unor 

metale se situează sub 10 mg/L respectiv sub 1 mg/L 

Ion metalic Valorile pH-ului 

S  10 mgL S  1 mgL 

Mg
2+

 11,5 12 

Mn
2+

 10,1 10,6 

Fe
2+

 8,9 9,4 

Ni
2+

 7,8 8,3 

Co
2+

 7,8 8,3 

Zn
2+ 7,2 7,7 

Cr
3+

 5,1 5,4 

Al
3+

 5,0 5,3 

Fe
3+ 3,2 3,5 

 

În tabelul 5.3 sunt prezentaţi diverşi poluanţi şi reactivii care pot fi 

utilizaţi pentru precipitarea lor.  

 

Tabelul 5.3. Poluanţi care pot fi îndepărtaţi prin precipitare  

Poluantul  Agentul de precipitare Produs de reacţie 

Cianuri Săruri de fier divalent Ferocianuri greu solubile, slab 

disociate 

Săruri ale metalelor 

grele 

Crbonaţi, hidroxizi 

alcalini, sulfaţi 

Carbonaţi şi hidroxizi greu 

solubili, sulfaţi greu solubili 

Săruri ale unor 

metale grele 

Xantaţi, sulfuri 

solubile, proteine 

Xantaţi metalici, sulfuri 

insolubile, combinaţii greu 

solubile 

Sulfuri Săruri sau hidroxizi de 

fier 

Sulfură de fier 
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REACŢIE ŞI /SAU FORMARE ŞI CREŞTERE DE GERMENI 

URMATĂ DE COAGULAREA ŞI FLOCULAREA 

 

Procesele de coagulare şi floculare facilitează eliminarea suspensiilor şi 

coloizilor, eliminare ce se va realiza într-o etapă ulterioară de separare solid-

lichid şi anume prin decantare şi filtrare. Cuvântul „coagulare” provine din 

latinescul „coagulare”, însemnând „a merge împreună”. Deci, substanţele 

chimice adăugate în apă se combină cu particulele fin dispersate, formând 

aglomerări ce se deplasează împreună pentru a fi eliminate. Coagularea şi 

flocularea îmbunătăţeşte calitatea apei prin eliminarea turbidităţii, bacteriilor, 

algelor, metalelor grele şi a celor radioactive, fosfaţilor, gustului etc. 

Particule de dimensiuni reduse (10
-9

…510
-7

 m) formează un sistem 

coloidal relativ stabil. Distrugerea sistemului coloidal prin acţiune asupra 

stratului dublu electric sau a suprafeţei specifice asigură unirea particulelor 

submicronice în unele mai mari, capabile ca prin forţa de greutate să învingă 

forţa de frecare, asigurând astfel depunerea lor. In procesul de coagulare 

sistemul ultramicroeterogen devine treptat microeterogen ca în finalul 

procesului să se comporte ca un sistem macroeterogen.  

         Particulele coloidale sunt într-o mişcare permanentă, dezordonată, 

menită a uniformiza distribuţia lor în volumul dispersantului. Procesul spontan 

de deplasare a particulelor dintr-o zonă de concentraţie mai ridicată într-una cu 

un conţinut mai redus de particulă este numit difuziune şi se caracterizează 

prin coeficientul de difuziune: 

r

Tk
D B

6
      (5.1) 

 

în care: D – coeficientul de difuziune (m
2
·s

-1
); kB – constanta lui Boltzman = 

13,8·10
-24

 JK
-1

; T- temperatura absolută (K); µ - viscozitatea dinamică 

(Pa
.
s=kg·m

1
·s

-1
); r – raza particulei (m). 

 

Mecanisme de coagulare şi floculare 

Coloizii prezenţi în apele naturale sunt de provenienţă organică şi 

anorganică. În general, sunt particule hidrofobe, încărcate electric negativ, 

datorită imperfecţiunii reţelei cristaline sau/şi a ionizării grupărilor chimice 

periferice.  
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În legătură cu formarea micelei, există mai multe teorii: 

 teoria Helmholtz arată că, dacă la suprafaţa fazei solide există n sarcini 

electrice, acestea atrag n ioni de semn contrar. Teoria consideră stratul 

dublu electric ca un condensator având distanţa dintre armături egală cu 

raza ionului hidratat;  

 teoria Gouz-Chapman consideră că stratul de contraioni este inegal 

repartizat în jurul coloidului, iar neutralitatea este obţinută la o distanţă 

mare de nucleu. Contraionii au o mobilitate pronunţată datorită agitaţiei 

termice a moleculelor lichidului, fiind totodată atraşi spre suprafaţa 

încărcată a particulei solide. Din rezultanta celor două acţiunii, ionii se 

repartizează, în jurul particulei (teoria stratului difuz);  

 teoria Stern reuneşte cele două teorii precedente şi consideră formarea 

a două straturi, fig. 5.4. Primul strat este aderent la particulă, rigid, 

compact şi se deplasează în apă odată cu particula. Pe grosimea lui (δ), 

potenţialul electric scade rapid după o lege liniară. Al doilea strat este 

difuz (δ1) , în el concentraţia ionilor pozitivi scade treptat spre periferie, iar 

potenţialul electric descreşte destul de lent.  

    

Fig. 5.4. Modelul stratului dublu electric  

 

Alte explicaţii ale fenomenului de agregare a particulelor coloidale sunt: 

adsorbţia, efectul de punte şi efectul de plasă. În coagularea de adsorbţie, 

coagulantul este alipit pe suprafaţa coloidului negativ, ceea ce are ca efect 

neutralizarea sarcinii electrice. Adsorbţia se face pe toată suprafaţa coloidului 

sau numai pe anumite porţiuni (fig. 5.5a). Două particule coloidale incomplet 

neutralizate pot adsorbi aceeaşi moleculă de coagulant şi să formeze astfel un 
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agregat mare, uşor sedimentabil. Segmentele rămase în soluţie se pot lipi pe 

altă particulă coloidală formând punţi de legătură între coloizi. Un astfel de 

mecanism de agregare este denumit coagulare de punte (fig. 5.5b). 

 

Fig. 5.5.  Mecanisme de agregare: 

a – adsorbţie, b – efect de punte. 

 

Coagularea este precedată de destabilizarea sistemului coloidal prin 

adăugarea unui reactiv chimic, numit coagulant, care introduce în apă ioni cu 

sarcină electrică mare. Flocularea este procesul fizico-chimic de aglomerare a 

particulelor coloidale „descărcate” de sarcina lor electrică iniţială. 

Aglomerarea se face mai întâi, în microflocoane, apoi în flocoane voluminoase 

în vederea limpezirii apei. Flocularea poate fi accelerată prin adăugarea unui 

reactiv numit adjuvant de floculare. Flocularea înregistrează două etape de 

transport şi anume: flocularea pericinetică şi flocularea ortocinetică. 

Flocularea pericinetică este acea etapă a floculării în care are loc 

coalescenţa particulelor (ciocnirea plastică) ca urmare a mişcării browniene.  

Flocularea ortocinetică (numită şi floculare lentă) este o aglomerare 

dirijată după o anumită direcţie şi este legată de dispersarea energiei 

flocoanelor formate. În general, deplasarea se face pe verticală. În faza 

ortocinetică se formează macroflocoane uşor separabile. Teoretic, în flocularea 

ortocinetică, mişcarea fluidului trebuie să fie lentă pentru a nu distruge 

flocoanele.   

Coagularea cu var  

Varul sub toate formele fabricate este utilizat singur sau în amestec în 

tratarea apelor uzate. După cum s-a arătat în capitolul precedent varul este un 

reactiv de neutralizarea a apelor acide des folosit mai ales datorită preţului 

scăzut în comparaţie cu hidroxizii alcalini. Soluţiile acide, slab acide provenite 

sau neutre din industriile prelucrătoare – construcţii de maşini, celuloză şi 

hârtie, industria textilă, de pielărie, ca şi cele din domeniul alimentar şi chimic 
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sunt neutralizate prin adaos de var sau lapte de var. Utilizarea varului în 

neutralizările din galvanotehnică, de la decapări sau din finisajul textil are o 

tradiţie de sute de ani. Aici, varul, pe lângă neutralizarea acidului, asigură şi 

eliminarea şi diminuarea conţinutului de metale grele (Fe, Pb, Cu, Cr, Co, Mn,  

Ni, etc.) prezente în ape. Mai mult, şi o bună parte din metalele uşoare (Mg, 

Zn, Al) sunt eliminate sub forma hidroxizilor.  

Adaosul de var elimină ionii din apă prin intermediul unor reacţii dintre 

hidroxidul de calciu şi ionul respectiv: 

 

Ca(OH)2 + Me
2+

 = Me(OH)2 + Ca
2+

  (5.2) 

 

În cazul în care ionul care urmează a fi separat formează un carbonat 

insolubil alături de var se pot utiliza şi soluţii de carbonat de sodiu (soda 

calcinata sau cristalizată).  

 

Na2CO3 + Me
2+

 = MeCO3 + 2 Na
+
  (5.3) 

 

În tratamentul apelor acide cu conţinut apreciabil de compuşi organici şi 

silice fin divizată, varul sau varul hidratat asigură un pH corespunzător 

formării flocoanelor de hidroxid de aluminiu/fier. Acestea asigură colectarea 

silicei şi a multor substanţe organice. Chiar şi arsenul poate fi eliminat prin 

reţinere pe hidroxizii formaţi. 

Varul este util şi în tratarea apelor bogate în dioxid de carbon, extrem de 

corosive, care datorită produselor de coroziune sunt numite ”ape roşii”. 

Adaosul de var, nu numai că reduce substanţial acţiunea corosivă a apei slab 

acide datorate prezenţei dioxidului de carbon, elimină prin precipitarea fierului 

dizolvat şi culoarea apei. Adaosul de var hidratat sau de lapte de var în apă în 

scopul ridicării pH-lui la 10,5 … 11, urmată de menţinerea apei alcaline timp 

de 24-72 ore asigură, concomitent cu precipitarea metalelor grele, eliminarea 

bacteriilor patogene. 

Adaosul de var induce precipitarea fosfatului tricalcic conform reacţiei: 

 

OHPOCaPOOHCa 2243

3

42 3)(2)(3  
            (5.4) 

 

precum şi descompunerea sărurilor de amoniu: 
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  OHNHNOCaNONHOHCa 2323342 222)(           (5.5) 

Când eliminarea suspensiilor din apele uzate se realizează prin clasica 

metodă de coagulare, varul este folosit ca regulator de pH, fiind adăugat în apă 

sau în soluţia de floculant. Utilizarea varului în tratarea apelor acide cu 

conţinut de acid clorhidric măreşte încărcarea salină a apei, de aceea trebuie un 

control foarte riguros al dozei de var folosite.  
 

Coagularea cu săruri de aluminiu  

Sărurile de aluminiu, cele mai utilizate în procesul de coagulare sunt:  

 sulfatul de aluminiu, Al2(SO4)318H2O 

 aluminatul de sodiu; NaAlO2 

 clorura de aluminiu; AlCl3 6 H2O 

 policlorura bazică de aluminiu (PCBA) etc.  

La introducerea sulfatului de aluminiu în apă are loc reacţia de hidroliză, 

iar la pH = 6,5-7,5, care reprezintă pH-ul solubilităţii minime se formează 

hidroxidul de aluminiu voluminos Al(OH
3
) - reţine particulele din apa uzată.  

Formarea hidroxidului de aluminiu începe la pH = 4,5, iar la pH > 8,5 

hidroxidul de aluminiu se dizolvă formând aluminaţi. Hidroxidul de aluminiu, 

ca şi sărurile de aluminiu, prezintă proprietăţi amfotere, respectiv se comportă 

atât ca acid, cât şi ca bază, în funcţie de pH-ul mediului. 

În cazul folosirii sărurilor de aluminiu, procesul de coagulare este 

sensibil influenţat de pH-ul apei şi de temperatură. Astfel, în perioade cu 

temperaturi scăzute, procesul de coagulare – floculare este îngreunat, 

formându-se flocoane mici, greu sedimentabile.  

Sulfatul de aluminiu adăugat ca agent de coagulare asigură şi 

îndepărtarea fosforului din apă prin precipitare, conform reacţiei:  

Al2(SO4)3 + 2PO4
3-

 = 2AlPO4 + 3SO4
2-

   (5.6) 

 

Coagularea cu săruri de fier  

Sărurile de fier sunt utilizate în cazul purificării apelor reziduale, 

domeniul de precipitare al Fe(OH)3 este mai extins decât la Al(OH)3, 

începând de la pH = 3.  

Coagularea optimă cu sulfat feros are loc în mediu alcalin, cu adaos de 

var, mai întâi se formează hidroxid de fier care este instabil şi în prezenţa O
2 

din apă se transformă în hidroxid feric. Clorura ferică este utilizată în sub 
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formă de soluţie concentrată (40%). Utilizarea în amestec cu săruri de 

aluminiu în raport Al
2
(SO

4
)

3
/FeCl

3 
de 1/1, conduce la obţinerea de flocoane 

mari, uşor sedimentabile. Se utilizează mai ales la tratarea apelor reziduale şi 

pentru eliminarea fosforului. 

 

SCHIMBUL IONIC 

Acest proces de tratare are la bază proprietatea unor materiale ca atunci 

când sunt puse în contact cu o apă conţinând diferite specii de ioni, să 

înlocuiască ionii din apă cu ioni proprii. Schimbătorii de ioni sunt fie 

anorganici fie organici. Cei organici sunt insolubili în apă, fiind alcătuite din 

radicali macromoleculari (R) şi grupe de schimb, legaţi de aceşti radicali. Ionii 

de pe grupele de schimb au proprietatea că pot fi uşor înlocuiţi cu alţi ioni (B) 

proveniţi dintr-o soluţie cu care vin în contact. 

 Simbolizând schimbătorul de ion prin R-A, ionul impuritatea prin B se 

poate scrie ecuaţia generală de schimb ionic: 

 

  R - A + B               R - B + A  (5.7) 

 

Funcţie de natura ionului A schimbătorii pot fi:  

 - schimbători de cationi (cationici), au proprietatea să fixeze cationii din 

soluţie şi să-i  schimbe cu H
+
 sau Na

+
 (R-H sau R-Na); 

 schimbători de anioni (anionici), au în alcătuire radicali cu funcţie 

bazică, fixând anionii şi cedând ionul HO
-
 sau Cl

-
 (R-OH, R-Cl). 

Schimbul ionic, faţă de alte metode prezintă avantajul realizării  

tratării apelor uzate concomitent cu posibilităţile de valorificare a 

componentului valoros (ion metalic). Prin aplicarea schimbului ionic se 

realizează tratarea recuperativă a apelor uzate. Apa rezultată poate fi 

recirculată în proces, iar soluţia concentrată rezultată la  regenerarea 

schimbătorului de ioni, conţinând componentul valoros, poate fi prelucrată 

în vederea valorificării constituenţilor. 

Deoarece din instalaţiile de schimb ionic rezultă fluxuri poluante pentru a 

preveni afectarea echilibrului ecologic unei instalaţii de schimb ionic i se 

ataşează întotdeauna şi o instalaţii de tratare - valorificare a fluxurile rezultate 

la regenerare. 

funcţionare 

regenerare 
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Îndepărtarea tuturor poluanţilor din ape prezenţi sub formă cationică 

sau anionică se poate realiza cu succes folosind răşini schimbătoare de ioni 

adecvate. Dacă o serie de substanţe organice ionizate pot fi reţinute pe 

schimbătorii de ioni, cele nepolare pot fi adsorbite într-o cantitate mică de către 

scheletul răşinii schimbătoare de ioni. Epurarea unor ape contaminate şi cu 

substanţe organice necesită integrarea tehnologică, schimbul ionic fiind 

completat cu procedee adsorbtive. 

În schimbul ionic se deosesc patru etape (fig.5.6): 

 
Fig. 5.6. Schema bloc a procesului de schimb ionic clasic. 

 

- schimbul de ioni, adică reţinerea impurităţii, care din punctul de vedere a 

schimbătorului este etapa de epuizare, cu durată de cca. 16-24 h; 

- afânarea în scopul eliminării impurităţilor reţinute în porii intergranulari, 

proces realizat prin circulaţia în contrasens, cu expandarea stratului. 

Concomitent cu eliminarea impurităţilor solide se înlătură tasarea masei 

ionice şi particulele mici rezultate din atriţie; 

- regenerarea capacităţii de schimb, etapă în care are loc schimbul de ioni în 

sens invers, de la soluţia de regenerare spre masa ionică epuizată (0,5-1 h); 

- spălarea stratului pentru îndepărtarea surplusului de reactiv de regenerare 

realizat în două faze una rapidă şi una normală (10-15 min.)  
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Schimbul ionic se realizează in mai multe variante, dintre care 

reactoarele dinamice sunt cele mai utilizate. Schimbătorii de ioni sunt aşezaţi 

în  straturi în reactoare cilindrice verticale. Susţinerea straturilor se realizează 

de către grătarele metalice. Circulaţia apei tratate se face ascendent, în mod 

similar cu circulaţie din filtrele de adâncime. Această asemănare 

hidrodinamică face ca aceste reactoare să fie numite şi filtre ionice (fig. 5.7).  

 
Fig. 5.7. Schiţa unui reactor de schimb ionic: 

1 – virola, 2 – start de schimbător de ioni, 3 – distribuitor, 4 – grătar de 

susţinere a stratului, a …. f – ventile. 
 

Reactivii utilizaţi pentru regenerare depind de tehnica folosită în  

tratare şi în procesele ulterioare acestuia. În general cationiţii pot fi 

regeneraţi cu acizi (sulfuric, clorhidric, azotic, fosforic sau acizi organici) 

sau soluţii saline în speţă cloruri, azotaţi alcalini sau de amoniu. Anioniţii 

se regenerează cu baze, în speţă soluţii de hidroxid de sodiu, de potasiu 

sau amoniu. 

I. Epuizarea schimbătorilor de ioni se poale realiza într-o singură 

treaptă de schimb ionic sau în mai multe trepte. În cazul când tratarea apei 

se realizează în scopul obţinerii unor ape tehnologice, schimbul de cationi 

este urmat de o etapă de schimb anionic. În fig. 5.8 se prezintă schema 

clasică cu două reactoare legate in serie, în care se realizează reţinerea 

completă a ionilor din apă. Pentru eliminarea suspensiei de materii solide 

din apă brută se folosesc filtre mecanice sub presiune, montate în 

amonte de reactoarele de schimb ionic. Materialele filtrante utilizate sunt 
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nisipul cuarţos şi cărbunele granulat. Se evită astfel fenomenul de 

colmatare mecanică şi organică din coloanele schimbătoare de ioni. 

 
Fig. 5.8. Varianta clasică pentru tratare: 

1 – reactor de schimb de cationi, 2 – reactor de schimb anioni 
 

Anionitul poate fi amplasat după cationit sau înaintea acestuia, în 

funcţie de tipul răşinilor şi valorile pH-ului de operare, necesare 

funcţionării acestora în condiţii optime.  

Pentru recuperarea metalelor individuale cu ajutorul schimbului ionic 

din soluţii diluate care conţin şi alţi ioni metalici, îndeosebi de calciu şi 

magneziu care formează duritatea apei, se preferă răşinile selective chelatice, 

în special cele de tip iminodiacetic. Afinitatea acestora faţă de ionii de Ca
2+

 şi 

Mg
2+

 este mult mai mică decât cea faţă de metalele grele. 

Pentru reţinerea din soluţii apoase a metalelor prezente sub formă de 

complecşi cu sarcină negativă se pot utiliza răşini anionice: 

R - NR2'R" + MAn
-
  R - NR2'R"MAn  (5.8) 

(R, R' şi R" sunt lanţuri alchil arbitrare ale structurii răşinii). 
 

II. Regenerarea răşinii schimbătoare de ioni în vederea 

reutilizării într-un nou ciclu pe de o parte, iar pe de altă parte pentru 

recuperarea şi valorificarea componenţilor valoroşi.  

III. Spălarea. Înainte de regenerare se face o afânare-spălare în 

vederea îndepărtării impurităţilor mecanice acumulate. Spălarea se realizează 

şi după regenerare pentru îndepărtarea urmelor de regenerant. Există două 

tipuri de spălări a răşinilor schimbătoare de ioni, care însoţesc procesul de 

regenerare spălare lentă şi ceea rapidă. 
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REŢINEREA IONILOR METALICI DIN APE 

Pentru reţinerea ionilor metalici din ape se foloseşte un schimbător 

puternic cationic, în care ionul de schimb este sodiu. Schema de principiu este 

prezentată în fig. 5.9. 
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Fig. 5.9. Schema de principiu a procesului de reţinere a ionilor metalici. 

Ecuaţia caracteristică a procesului de schimb a metalului: 
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-
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-
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-
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 + 

H2O]l + [R2-M]S          (5.9) 

În procesul de epuizare a schimbătorului se desfăşoară reacţia generală: 

M(HCO3)2 + 2 R-Na R2-M + 2 NaHCO3   (5.10) 

 În procesul de regenerare are loc următoarea reacţie de schimb ionic: 

R2-M + 2 NaCl  2 R-H + MCl2   (5.11) 

Aplicarea la scară mare a schimbului ionic în epurarea apelor este 

limitată de costul ridicat al investiţiei. Un alt inconvenient important al 

utilizării schimbătorilor de ioni este acela al formării unor produse de 

regenerare care constituie reziduuri apoase a căror evacuare finală comportă 

dificultăţi în epurare. Situaţia se schimbă atunci când sărurile reţinute pe 

schimbătorii de ioni şi eliberate la regenerare îşi găsesc o valorificare. Un 

astfel de exemplu este prezentat în fig. 5.10. 

Apele acide şi cele alcaline impurificate cu uree sunt colectate separat. 

Apele alcaline sunt supuse hidrolizei ureei, transformând-o în apă cu conţinut 

de hidroxid respectiv carbonat de amoniu. Apoi este supusă schimbului 

cationic, utilizând cationit RH. Apele obţinute degazate sunt amestecate cu 



Procese necatalitice eterogene solid-fluid 

 

 86 

apele acide şi apoi supuse schimbului de anioni, rezultând o apă de puritate 

ridicată, utilă în spălări. 

 

Fig.5.10. Schema bloc a instalaţiei de tratare a apelor uzate alcaline şi 

acide de pe o platformă de îngrăşăminte. 

 

Cationiţii sunt regeneraţi cu soluţie de HNO3, iar anioniţii cu soluţie de 

hidroxid de amoniu. Soluţiile rezultate din cele două regenerări sunt 

amestecate, rezultând în esenţă o soluţie de azotat de amoniu, care se poate 

prelucra în faza de concentrare prin evaporare de la linia de azotat de amoniu. 
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6. 

PROCESE NECATALITICE SOLID-

FLUID PENTRU DESULFURAREA 

GAZELOR DE ARDERE 
 

Necesarul energetic al societăţii contemporane este asigurat în bună 

parte prin arderea diferiţilor combustibili fosili. În România resursele de 

energie primară în anul 2010 au fost de 42.467 mii tep (tone echivalent petrol), 

în scădere cu 262 mii tep faţă de anul precedent, în tabelul 6.6 evidenţiindu‐se 

o tendinţă de descreştere de la un an la altul. 

 

Tabelul 6.6. Evoluţia resurselor de energie primară 

Anul 2007 2008 2009 2010 

Resursele de energie 

primară (mii tep) 

49.160 

 

48.310 

 

42.729 

 

42.467 

 

Sursa: INS: Balanţa energetică şi structura utilajului energetic, colecţii – 2008-2010 

 

În figura 6.1 se prezintă sursele de energie primară în sectorul de 

producere a energiei în anul 2010. 

 

Fig. 6.1. Sursele din sectorul de generare a energiei în 2010 
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Aproximativ 30% din energia generată la nivel naţional este produsă din 

diferiţi combustibili fosili, 19% fiind generată din cărbune. 

 Operarea instalaţiilor de ardere alimentate cu combustibil pentru 

generarea de energie electrică şi/sau căldură, reprezintă un aspect foarte  

important al societăţii moderne. Instalaţiile de ardere utilizează cantităţi mari 

de combustibili fosili şi materii prime extrase din resursele naturale ale 

pământului. Instalaţiile generează o gamă de reziduuri, deşeuri şi cantităţi mari 

de emisii în mediul înconjurător. În figura 6.2 sunt prezentate fluxurile unei 

instalaţii de ardere a combustibililor.  

 

Fig. 6.2. Fluxuri materiale într-o centrală termică şi emisiile aferente. 

 

Procesul de ardere conduce la generarea emisiilor în aer, apă şi sol, 

dintre care emisiile în atmosferă sunt considerate ca având cel mai 

semnificativ impact. Emisiile cele mai importante în aer sunt: dioxidul de sulf, 

oxizii de azot, dioxidul şi monoxidul de carbon, pulberile, metalele grele, 

acidul fluorhidric, compuşii halogenaţi, compuşii organici volatili fără metan 
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(NMVOC), hidrocarburile nearse şi dioxinele. Emisiile de cenuşă zburătoare 

pot, de asemenea include emisiile de pulberi cu diametre mai mici de 10 µm, 

numite PM10. 

În tabelul 6.7 se prezintă contribuţia diferitor emisii de poluanţi de la 

instalaţii mari de ardere din 2010.  

 

Tabelul 6.2. Contribuţiile emisiilor de la diferite instalaţii mari de ardere 

Tip 

Instalaţie 

Contribuţia la emisii totale, % 

SO2 NOx NH3 CO2 N2O PM Hg Dio-

xine 

NM 

VOC 

CO 

Peste 300 

MW 

64,6 53,4 0,5 54,5 7,6 38,1 28,8 19 0,7 4,4 

50-300 3,6 6,0 - 5,0 21,0 2,1 2,6 0,2 0,7 2,8 

Turbine de 

gaz 

0,9 3,6 0,3 5,5 0,4 0,1 - 0,3 0,1 0,3 

Motoare 

staţionare 

0,3 1,2 - 0,1 - 0,2 0,3 - 0,1 0,03 

Toate 

instalaţiile 

69,4 64,2 0,5 65,0 29,0 40,5 31,7 19,5 1,6 7,5 

 

După cum se constată din din tabelul 6.7 odată cu eliberarea energiei, în 

urma arderii combustibililor se generează o serie de compuşi poluanţi din 

gazele de ardere, ca: praful, compuşi ai metalelor grele, dioxidul de sulf, oxizii 

de azot, acizi halogenaţi etc. Dintre acestea, un impact deosebit asupra 

mediului prezintă dioxidul de sulf şi oxizii de azot. 

 „Legea aerului curat” promulgată în Marea Britanie în 1959, ca şi 

„Legea privind calitatea aerului” promulgată în SUA în 1967 au pus bazele 

unor preocupări intense privind diminuarea impactului ecologic a generării 

energiei. Soluţia dispersării poluanţilor prin coşurile înalte a fost în scurt timp 

abandonată, fiind introduse metode noi de diminuarea a conţinutului de praf şi 

de substanţe nocive din gazele de ardere. Pentru a veni în sprijinul 

producătorilor de energie s-a introdus indicatorul de dioxid de sulf emanat, 

exprimat în kt/an. Cu ajutorul acestui indicator s-a reuşit clasificarea 

centralelor şi promovarea rezultatelor celor mai ecologice centrale. Ca urmare 

a „stimulării” producătorilor au apărut o multitudine de variante tehnologice 

ce-şi propun diminuarea conţinutului de noxe până la limita admisă de lege. 
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CLASIFICAREA PROCEDEELOR DE DESULFURARE 

 

Aşa cum s-a prezentat principala contribuţie la poluarea cu dioxid de 

sulf o constituie arderea cărbunilor fosili în centralele termoelectrice. 

Cărbunele folosit drept combustibil are un anumit conţinut de sulf care 

depinde de originea lui. In concordanţă cu conţinutul de sulf, cărbunii pot fi 

clasificaţi în următoarele tipuri: 

•    cu conţinut redus de sulf (<  l%); 

•    cu conţinut mediu de sulf (1-2%); 

•    cu conţinut ridicat de sulf (> 2%). 

În timpul arderii cărbunelui, sulful reacţionează cu oxigenul din aer şi 

formează dioxid de sulf, care evacuat în atmosferă împreună cu gazul rezidual 

contribuie la formarea ploii acide. Acest lucru determină ca desulfurarea 

gazelor reziduale (Flue Gas Desulfurization - FGD) să constituie o preocupare 

de mare actualitate. Măsurile de îndepărtare a oxizilor de sulf, în principal 

SO2, din fluxul de gaz în timpul sau după ardere au fost utilizate încă din anii 

1970, mai întâi în SUA şi Japonia si apoi, in anii 1980 în Europa. 

Desulfurarea constituie şi în prezent obiectul a numeroase cercetări 

experimentale în urma cărora apar numeroase procedee sau se îmbunătăţesc 

procesele de desulfurare existente. Independent de amplasarea şi tipul 

procedeului, pentru o instalaţie de desulfurare se impun două condiţii 

principale: 

   îndepărtarea dioxidului de sulf din gazul rezidual să fie realizată cu 

costuri minime de investiţie şi exploatare; 

  produsul obţinut să prezinte capacitate de depunere (stocare) sau să fie 

revalorificabil. 

 După cum este cunoscut, cantitatea fluxurilor poluante depinde de 

calitatea combustibilului şi de tehnicile de ardere utilizate. Dată fiind 

capacitatea redusă de legare a dioxidului de sulf de către cenuşă, simpla ardere 

a cărbunilor a fost înlocuită cu arderea aditivată.  

În prezent există diferite metode de reducere a emisiilor de dioxid de 

sulf generate de arderea combustibililor, care pot fi grupate  în:  

 măsurile primare de reducere a emisiilor de oxid de sulf;  

 măsurile secundare de reducere a emisiilor de oxid de sulf. 
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Metodele intracombustie de depoluare (primare), aplicate în centralele 

electrice pe cărbune şi pe păcură cu conţinut mare de sulf pot fi grupate în: 

 metode uscate; 

 metode semiuscate 

În funcţie de reactivul folosit pentru reţinerea dioxidului de sulf 

metodele uscate pot fi: 

 metode bazate pe utilizarea carbonatului de calciu; 

 metode bazate pe utilizarea varului, a varului hidratat sau varului 

dolomitic. 

Metodele uscate, cunoscute mai ales sub denumirea DRY FLUE GAS 

DESULFURIZATION – DFGD, sunt cele mai utilizate, ponderea lor fiind la 

nivelul USA de cca. 60 %. Metodele uscate au la bază interacţiunea dioxidului 

de sulf cu oxidul de calciu adăugat sau provenit din descompunerea in situ a 

carbonatului de calciu. Ca rezultat al procesului se obţine sulfitul sau sulfatul 

de calciu care se elimină din cazan odată cu gazele de ardere. Experienţa 

ultimilor 50 de ani arată că randamentul desulfurării gazelor de ardere depinde 

de natura carbonatului/varului utilizat, de conţinutul de carbonat/oxid de 

calciu, de dimensiunea particulelor, de tehnicile utilizate la ardere, de 

temperatură, de porozitate  şi de regimul tehnologic din cazan. 

În metoda semiuscată, alături de aditivul uscat se introduce şi apă. 

Temperatura de regim este astfel stabilită încât apa adăugată să rămână în stare 

de vapori. Pentru mărirea randamentului se poate apela la măcinarea avansată 

a varului sau la utilizarea varului hidratat fin divizat. 

În ceea ce priveşte purificarea combustibililor care conţin sulf, numai 

o parte din sulf poate fi îndepărtat prin îmbogăţire, iar în cazul unei îmbogăţiri 

substanţiale preţul combustibilului ar fi foarte mare, iar metoda nu s-ar 

justifica economic. În cazul unei purificări sumare efectele de protecţie a 

mediului înconjurător nefiind cele scontate. Singurul avantaj al acestei metode 

este acela că se poate utiliza în instalaţiile energetice deja existente. 

Măsurile primare de purificare constau în reţinerea unei părţi din SO2 

rezultat în urma arderii încă din stadiul de formare (focar). Metoda prezintă 

dezavantajele: randamente mici de desulfurare, cost ridicat al reactivilor şi 

reţinerea dificilă a pulberilor rezultate în electrofiltre. Aceste metode de 

purificare nu pot fi utilizate în instalaţiile deja existente, ci trebuie să se 
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proiecteze cazane speciale. În România sunt deja construite 2 asemenea 

cazane, dar care produc numai apă fierbinte. 

 

Metodele postcombustie (secundare) sunt mult mai numeroase 

datorită gamei mai mari de agenţi posibil de utilizat. Şi aici se practică 

desulfurarea uscată şi umedă. Metodele uscate pot fi realizate pe cale fizică 

(adsorbţie) sau cale chimică (adică reactivă) catalitică şi noncatalitică. Dacă 

metodele adsorbtive utilizează cărbune activ, zeoliţi natural sau sintetici, 

metodele reactive apelează la substanţe capabile să reţină dioxidul de sulf din 

gaze. Dintre acestea se menţionează hidroxizii, carbonaţii alcalini şi sulfitul de 

sodiu.  

 Singura soluţie ce poate fi aplicată pentru reducerea emisiilor de SO2 în 

cazul centralelor deja existente rămâne purificarea gazelor de ardere. Dar şi 

această metodă implică costuri ridicate şi construcţia unor instalaţii de 

purificare. Pentru reducerea costurilor se urmăreşte utilizarea unor reactivi 

ieftini şi proiectarea unor scheme tehnologice care să permită reciclarea 

produşilor de reacţie. 

În conziuare se prezintă o clasificare mai largă a cestor procedee, 

precizându-se şi aditivul folosit.  

 
În cazul procedeelor uscate se realizează o legare fizică (adsorbţie) a 

dioxidului de sulf. La procedeul umed se realizează o legare chimică (ads-r-
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fcg) a dioxidului de sulf într-o soluţie apoasă sau suspensie. Între cele două 

procedee se situează procedeul semiuscat. Într-un reactor, care este amplasat 

după electrofiltru, dar înaintea exhaustorului de gaze, se pulverizează o soluţie 

alcalină. SO2 se leagă de acest absorbant, atât chimic, cât şi fizic, formând un 

produs care, pierzând apa datorită temperaturii ridicate a gazelor, se evacuează 

sub forma unor cristale fine, reţinute în instalaţia de filtrare a pulberilor. 

Mult mai importante s-au dovedit însă metodele umede, cunoscute sub 

denumirea de WET FLUE GAS DESULFURIZATION – WFGD. Aici, 

reţinerea dioxidului de sulf şi a altor componenţi cu caracter acid are loc 

preponderent cu ajutorul suspensiilor sau soluţiilor hidroxizilor sau 

carbonaţilor alcalini sau alcalino-teroşi. În tabelul 6.3 sunt redate centralizat 

reactivii utilizaţi în aceste metode de desulfurarea umede. 

Din scurta prezentare a problematicii desulfurării gazelor de ardere se 

poate constata că atât varul, cât şi derivaţii de var (var hidratat, laptele de var), 

împreună cu carbonatul de calciu (calcar, carbonat de calciu precipitat, 

dolomită) pot fi şi sunt utilizate în centralele termice pe cărbune.  
 

Tabelul 6.3. Reactivii utilizaţi în WFGD  

Metoda Aditiv/reactiv Produs final 

Amoniacală NH3 (NH4)2SO4 

Cu soda caustică NaOH Na2SO3; Na2SO4 

Cu sodă calcinată Na2CO3 

 

Na2SO3 

Na2SO4 

Sulfitică Na2SO3 NaHSO3 

Cu var /cu var hidratat 

/cu carbonat de calciu 

CaO /Ca(OH)2/CaCO3 CaSO42H2O 

Cu oxid de magneziu MgO / Mg(OH)2 H2SO4 

Cu sulfit de amoniu (NH4)2SO3 (NH4)2SO4 

Sodă-sodă caustică NaOH-CaCO3 CaSO42H2O 

Sulfit-var Na2SO3-CaO CaSO42H2O 

Sulfit-carbonat Na2SO3-CaCO3 CaSO42H2O 

Catalitică H2SO4 + FeSO4 H2SO4 

 

Ponderea lor în reţinerea dioxidului de sulf este evidenţiată în tabelul 6.4. 
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Tabelul 6.4. Ponderea câtorva reactivi în depoluarea gazelor din 

centralele termice 

Reactiv Ponderea, % 

Carbonat de calciu /piatră de var 81,98 

Var/ var hidartat /lapte de var 10,62 

Dolomită 5,19 

Sodă calcinată 1,42 

Alţii 0,78 

Total 99,99 

 

6.4.3. PROCEDEUL USCAT DE DESULFURARE A GAZELOR DE 

ARDERE 

 

La procedeele uscate noxele gazoase se separă cu ajutorul adsorbanţilor 

solizi uscaţi, produşii rezultaţi se elimină în stare uscată. Conform "Electric 

Power Research Institute" [EPRI], organizator al "SO2 Control Symposium", 

procedeele de absorbţie prin pulverizare sunt încadrate în categoria 

procedeelor uscate. Procedee uscate de desulfurare au la bază procese de 

adsorbţie fizică sau chimică şi pot fi clasificate în funcţie de tipul de adsorbant 

utilizat în   următoarele categorii: adsorbţia dioxidului de sulf pe cărbune activ; 

adsorbţia dioxidului de sulf pe oxid de cupru; adsorbţia dioxidul de sulf pe 

tronă şi nahcolite; adsorbţia dioxidului de sulf pe oxid de calciu. 

In procedeul de adsorbţie pe cărbune activ, cărbunele catalizează 

reacţia dioxidului de sulf la acid sulfuric, prevenind desorbţia dioxidului de 

sulf. Carbonul poate fi regenerat prin spălare cu apă, obţinând acid sulfuric 

diluat care adesea este neutralizat şi soluţia neutră aruncată.  

Brown ş.a au prezentat procedeul uscat dezvoltat de Westvaco, care 

conduce la obţinerea de sulf elementar. Procedeul constă în patru etape 

principale, toate având loc continuu, în contracurent, prin operare în strat 

fluidizat multietajat. în prima etapă dioxidul de sulf este absorbit conform 

reacţiei: 

SO2 +H2O+1/2O2 = H2SO4     (6.1) 

 

În a doua etapă, acidul sulfuric reacţionează cu hidrogenul sulfurat 

rezultând sulf elementar: 
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H2SO4 + 3H2S = 4S + 4H2O    (6.2) 

 

În stratul următor creşterea temperaturii determină vaporizarea şi 

recuperarea a unei pătrimi din sulf. Restul sulfului se transformă în reacţia cu 

hidrogenul în hidrogen sulfurat necesar în reacţia (6.2).  

Adsorbţia pe oxid de cupru constituie un alt procedeu uscat de 

recuperare a dioxidului de sulf. Acest procedeu reprezintă unul din cele câteva 

care pot controla atât adsorbţia dioxidului de sulf cât şi a oxizilor de azot. Din 

acest motiv procedeul este interesant a fi aplicat în termocentralele care 

utilizează cărbune cu un conţinut ridicat de sulf. La adsorbţia oxizilor de sulf 

pe oxid de cupru, reacţia decurge la temperaturi în jur de 400°C cu formare de 

sulfat de cupru. Oxidul de cupru este regenerat cu un gaz reducător (hidrogen 

sau amestec de hidrogen şi monoxid de carbon) când se formează un gaz 

concentrat în dioxid de sulf. în timpul regenerării, stratul este redus la cupru 

care este mai târziu oxidat la oxid de cupru, după care adsorbţia se reia. 

Procedeul de desulfurare SFGD al firmei SHELL se bazează pe 

reducerea cu hidrogen a sulfatului de cupru rezultat la cupru metalic. 

Consumul foarte mare de agent reducător constituie principalul dezavantaj al 

acestui procedeu. 

 

Adsorbţia dioxidului de sulf pe tronă şi nahcolite utilizează ca reactanţi 

carbonatul şi bicarbonatul de sodiu. Introducerea lor în proces se face de 

preferinţă între focar şi separatorul de praf. Reactivitatea bicarbonatului este 

vizibil mai mare decât a carbonatului de sodiu şi se bazează pe transformarea 

termică a acestuia în carbonat foarte reactiv în prezenţa vaporilor de apă. 

Procedeul constă în injectarea uscată de nahcolite (mineral ce însoţeşte 

şisturile petrolifere şi care conţine până la 80% NaHCO3) sau trona (mineral 

cu compoziţia NaCO3·NaHCO3·2H2O, exploatabil în zăcăminte bogate).

 Reacţiile ce au loc în acest caz sunt următoarele: 

 

2NaHCO3 + SO2 → Na2SO3 + H2O + 2CO2  (6.3) 

 

Na2CO3 + SO2 → Na2SO3 + CO2   (6.4) 
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 Avantajele procedeului cu injecţie de adsorbanţi sodici sunt: instalaţie 

simplă, respectiv cheltuieli de investiţie reduse; temperatura gazelor de ardere 

nu se modifică, deci gazele pot fi evacuate în mediul ambiant, fără o 

reîncălzire prealabilă, suplimentară. Dezavantajul acestui procedeu constă în 

disponibilitatea incertă a reactanţilor şi nu în ultimul rând în capacitatea 

greoaie de depunere a produşilor rezultaţi. 

 

În procedeul cu oxid de calciu, calcarul sau varul hidratat este introdus 

în focar împreună cu cărbunele sau cu aerul de ardere. Solidul parcurge în 

prima etapă o calcinare (carbonatul), respectiv deshidratare (hidroxidul), iar 

oxidul de calciu obţinut - in situ - reacţionează cu dioxidul de sulf în prezenţa 

oxigenului şi rezultă sulfat de calciu. Adsorbantul parţial reacţionat, împreună 

cu cenuşa antrenată se separă din curentul de gaz şi se depozitează. 

Acest procedeu este un caz particular din categoria procedeelor uscate în 

care calcarul sau hidroxidul de calciu este introdus în reacţie ca reactiv bazic 

cu gazele acide cu conţinut de dioxid de sulf. Componentele bazice conţinute 

şi în cărbune determină o eficacitate ridicată în legarea dioxidului de sulf. 

Hackl introduce o valoare medie a eficacităţii, de 30% pentru toate tipurile de 

cărbune. 

 

Procedeul care utilizează calcar este cunoscut si sub denumirea de 

proces FLI (Furnace Limestone Injection). Este considerat un proces de 

desulfurare directă deoarece reacţiile decurg direct în focar în timpul arderii. 

În funcţie de locul de dozare al reactantului solid sunt posibile 

următoarele variante: 

 dozarea împreună cu cărbunele, înaintea mărunţirii;  

 dozarea împreună cu aerul de combustie;  

 dozarea directă în focar. 

 

Prima variantă nu poate fi utilizată la arderea cărbunilor de tip huilă 

deoarece temperaturile ridicate, dezvoltate în urma arderii au ca efect de 

sinterizarea reactantului, pe de altă parte de descompunere a sulfatului de 

calciu proaspăt format. 
 

Înlăturarea acestor neajunsuri poate fi realizată prin a doua variantă cu 

adaos de aditivi  în aerul de combustie, într-un arzător în trepte. În acest caz 
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adsorbantul este introdus într-un domeniu de temperatură scăzută iar pe de altă 

parte, se realizează şi o mai bună amestecare. Reacţiile continuă şi după zona 

de reacţie. Acest procedeu este cunoscut şi sub denumirea de procedeul LIMB 

(Limestone Injection Multistage Burners). Datorită tipului special de ardere şi 

a temperaturii mai joase, se realizează concomitent şi o reducere semnificativă 

a conţinutului de oxizi de azot.  

 

A treia variantă o reprezintă introducerea adsorbantului în focar. 

Datorită temperaturii mai joase practicate în acest caz, se poate utiliza 

hidroxidul de calciu. Acesta formează prin deshidratare, particule poroase 

foarte fine de var, cu suprafaţă specifică mare, extrem de reactive. Combustia 

în strat fluidizat la temperaturi de lucru cuprinse între 800-900°C şi timp de 

staţionare de la câteva minute până la câteva ore, poate asigura obţinerea unui 

grad de desulfurare mai mare de 90% şi un grad de utilizare al calciului de 

circa 50%. Arderea în strat fluidizat poate fi realizată la presiune atmosferică 

sau la presiune ridicată. Avantajele acestui procedeu constau în construcţia 

relativ simplă şi costuri de investiţie mici. Costurile de exploatare sunt şi ele 

relativ mici, fiind determinate de adsorbant şi de stocarea produsului rezultat. 

Ca dezavantaj se menţionează gradul mic de utilizare al calciului (circa 50%) 

şi implicit necesitatea unei exces apreciabil de adsorbant reactiv. Din aceste 

motive procedeul se pretează în mod deosebit termocentralelor de 

capacitate mică şi medie sau instalaţiilor mai vechi. 

 În metodele de desulfurare uscată, carbonatul de calciu sau varul sunt 

injectaţi direct în gazele de ardere. Tehnic vorbind, sunt cunoscute două 

variante de introducere a aditivului, injecţia şi pulverizarea. Dacă în primul 

caz se poate vorbi de o metoda uscată, în cazul al doilea, când are loc 

pulverizarea unei suspensii (se foloseşte o suspensie sau var hidratat umed) 

avem de a face cu o metodă semi-uscată, umedă la adăugare şi uscată, la 

comportare.  

 Referitor la raportul oxid de calciu / sulf din gaze, rezultatele obţinute în 

instalaţiile pilot şi în cazane industriale, arată că pe măsura creşterii excesului 

de aditiv, gradul de transformare ( ) creşte conform relaţiei: 

 

  /0,33 0,67 1 Ca Sk x
e      , unde SCaOSCa nnx /   (6.5) 
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În urma adăugării carbonatului de calciu acesta suferă o serie de 

transformări chimice şi structurale (fig. 6.3). 

 

 

 

Fig. 6.3.Transformările granulei de carbonat adăugate în cazan. 

 

In funcţie de sistemul de realizare a arderii, aditivarea cu carbonat de 

calciu se poate realiza în mai multe variante. Sunt tehnologii în care adaosul de 

carbonat se realizează în faza de măcinare, altele în care aditivul se adaugă 

concomitent cu combustibilul (fig. 6.4), dar în cele mai multe cazuri adaosul se 

face prin injectarea aditivului în flacără /vatră sau în gazele de ardere ce 

părăsesc incinta cazanului.  

După cum se poate observa carbonatul este adăugat în incintă cu 

temperaturi ridicate. Aici suferă în prima etapă o decarbonatare, 

transformându-se în var poros, având micropori la nivelul grăunţilor şi 

macropori inter-grăunţii poroşi. La contactul cu gazele de ardere are loc 

transferul extern al dioxidul de sulf, urmat de transferul intern în porii 

granulei, adsorbţia, reacţia şi formarea de peliculă de sulfit de calciu. Sulfitul 

de calciu având volum molar mai mare decât oxidul de calciu, va crea pe 

suprafaţa internă şi externă a grăunţilor o peliculă compactă, care în scurt timp 

va bloca accesul dioxidului la miezul de oxid de calciu nereacţionat. Pentru ca 

efectul de blocare să nu se manifeste prematur, este nevoie ca granula de var să 

fie mică, la fel şi grăunţii de oxid de calciu. 
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Fig. 6.4. Schema de principiu a unei centrale termice pe cărbune ce 

utilizează în ardere carbonat ca aditiv 

 

 Chiar dacă s-a ales un calcar microgranular,  prelucrat prin măcinare 

avansată, consumul complet de oxid de calciu rezultat în prima fază a 

decarbonatării nu se poate realiza, fapt dovedit la investigarea solidului 

rezultat la utilizarea varului măcinat sau a celui hidratat. Ca urmare, produsul 

solid al reţinerii dioxidului de sulf este o granulă mai puţin poroasă ca ceea de 

var, care conţine oxid de calciu nereacţionat, eventual carbonat de calciu 

nedescompus şi sulfit de calciu. 

 În principiu, sistemul clasic uscat de îndepărtare a dioxidului de sulf din 

gaze (fig. 6.5) presupune injectarea aditivului în zona cu temperatură ridicată, 

recuperarea căldurii gazelor brute (conţinând pulberile şi o parte din noxele 

nereţinute), eliminarea aditivului împreună cu cenuşa antrenată prin filtrare 

clasică şi /sau electrică. 

Sistemele uscate, utilizând carbonat de calciu sunt extrem de simple şi 

economice, dar ele nu reuşesc întotdeauna menţinerea sub limitele admise a 

conţinutului de dioxid de sulf. 
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Fig. 6.5. Schema de principiu a desulfurării gazelor de ardere din centrale 

termice folosind carbonatul de calciu 

 

În multe centrale s-a recurs la varianta semi-uscată, unde un amestec de 

aditiv (var-apă, var hidratat cu apă, carbonat cu apă) este pulverizat în fluxul 

gazelor de ardere. Un astfel de sistem asigură o epurare de peste 90 % a 

gazelor rezultate din cărbuni cu până la 4,6 % S, un produs uscat la un consum 

de energie relativ redus. De asemenea, un avantaj al procedeului este că 

produsul tratării este solid, uşor de separat din sistem. Pulverizatorul 

centrifugal este extrem de fiabil, fiind elastic la solicitări. Ca urmare, turaţia lui 

se poate regla funcţie de conţinutul de dioxid de sulf din coş. 

O variantă îmbunătăţită a procedeului clasic uscat este tratarea de dioxid 

de sulf în două etape. În prima etapă se aplică procedeul clasic al injecţiei 

carbonatului de calciu fin măcinate în spaţiul de ardere. Aici se realizează 

reţinerea parţială a dioxidului de sulf. Diminuarea sub limitele impuse de 

normativele legislative se realizează în ceea de a doua etapă, când după 

recuperarea căldurii, particulele fine de var, antrenate de gaze, sunt activate 

prin injecţie de apă. Hidroxidul de calciu format reţine restul de dioxid de sulf, 

randamentul epurării ajungând la peste 95 %. Eliminarea dioxidului de sulf în 

această fază a procesului este influenţată de umiditatea relativă şi de raportul 

aditiv/dioxid de sulf (fig. 6.6). 
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Fig. 6.6. Creşterea gradului de purificarea a gazelor prin injectarea de apă 

după recuperarea căldurii. 

 

 Pe măsura creşteri excesului de aditiv, gradul de îndepărtare a 

dioxidului de sulf creşte. Sistemul, în ansamblu, este influenţat de natura 

aditivului, dimensiunea particulelor de carbonat, temperatura în zona de 

injecţie a pulberii, distribuţia temperaturii în cazan, conţinutul de sulf al 

combustibilului, temperatura gazelor dinaintea fazei de injecţie a apei. Schema 

de principiu a sistemului de tratare în două etape este redată în fig. 6.7. 

 

Fig. 6.7. Schema instalaţiei de eliminarea a dioxidului din gaze în două 

trepte, utilizând carbonat şi apă de injecţie 
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Metodele de desulfurare uscate cu folosirea carbonatului sau a varului 

sunt utilizate, atât în instalaţii termoenergetice, cât şi în cele de incinerare a 

deşeurilor comunale unde, alături de dioxidul de sulf, se reţin şi acizii 

halogenaţi, compuşii metalelor grele şi alte noxe. 

 

Procesul FGD uscat modificat 
 

Când gazul de ardere este introdus într-un reactor FGD uscat printr-un 

distribuitor de gaz, vine in contact cu o pulbere umidificată de cenuşă şi calcar. 

Apa se evaporă pentru a se obţine temperatura gazului de ardere necesar 

pentru reţinerea eficientă a SO2. Controlul debitului de gaze, a debitului de 

adsorbant, distribuţia şi cantitatea de apă de umidificare asigură realizarea 

condiţiilor adecvate eliminării SO2 cu o eficienţă maximă. Gazul desulfurat se 

trimite spre un separator de particule (filtru cu textil sau filtru electrostatic), 

unde microparticulele din gazele arse sunt reţinute, după care gazele sunt 

transportate spre coş cu ajutorul unei suflante. Solidele colectate sunt reciclate 

spre reactorul FGD, înainte fiind trecute printr-un umidificator. Varianta  

practică  ALSTROM, este redată în fig. 6.8.  

 

Fig. 6.8. Procesul FGD uscat modificat, Alstom 
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 În cazul procedeul FGD uscat modificat nu exista un pulverizator 

rotativ şi nici duze, ceea ce face ca procedeul sa fie foarte viabil. Necesarul de 

energie pentru amestecare este redus.  

Injectarea mixtă a sorbentului este o combinaţie a injecţiei 

sorbentului în focar şi injecţia sorbentului pe conducta de evacuare a gazelor 

de ardere. Procedeul are următoarelor caracteristici:  

 •  grad de reţinere a SO2 relativ mare; 

•  costuri operaţionale şi de investiţii relativ scăzute; 

•  uşor de retehnologizat; 

•  funcţionare fără tratare a şlamului; 

•  spaţiu ocupat redus datorită formei compacte a echipamentelor instalaţiei; 

•  nu este necesar tratamentul apei reziduale. 

 

6.4.4. PROCEDEUL SEMIUSCAT DE DESULFURARE A GAZELOR 

DE ARDERE 

 

În cazul procedeului de absorbţie prin pulverizare, absorbentul sub 

formă de suspensie este introdus în absorber sau în colectorul de gaz rezidual. 

Apa se vaporizează şi răceşte gazul rezidual la o temperatură sub 100°C, iar 

particulele solide din suspensie care reacţionează cu dioxidul de sulf, se usucă 

şi sunt eliminate din fluxul de gaz într-o cameră separatoare cu şicane sau în 

filtrul cu material textil. În acest caz se pot deosebi două zone de reacţie, una 

în absorber, iar cealaltă în turta de precipitat de pe suprafaţa filtrului. Această 

trecere prin filtru determină o desulfurare suplimentară prin prelungirea 

timpului de staţionare al particulelor de adsorbant în curentul de gaz rezidual. 

Acest procedeu se caracterizează prin grade de separare mai mari de 95% 

pentru SO2, SO3, HCl şi HF, disponibilitate ridicată în comparaţie cu 

procedeele umede, costuri de investiţie mult mai mici. Ca suspensie reactivă se 

foloseşte în exclusivitate laptele de var, deoarece reactivitatea şi solubilitatea 

calcarului sunt insuficiente. Pentru o mai bună utilizare a absorbantului o parte 

din solidul separat pe filtru poate fi reintrodus la prepararea suspensiei. 

Produsul rezultat este un amestec uscat, format din sulfit si sulfat de 

calciu, carbonat de calciu, hidroxid de calciu netransformat şi cenuşă, care a 

are o capacitate bună de depunere 

Cercetările recente au ca obiectiv separarea simultană a SO2/NOx şi 
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posibilitatea introducerii calcarului în aparatul de desulfurare cu sau fără 

aditivi. 

Procedeul ADVAVATE/MDI (Advanced Silicate/ Moist Dust 

Injection) se bazează pe reactivitatea ridicată a sorbentului: varul se hidratează 

cu apă împreună cu un deşeu cu un conţinut de siliciu (cenuşa zburătoare, 

deşeuri de sticlă, etc.) la presiune şi temperaturi între 100-150°C, obţinând 

astfel o suprafaţă specifică  ridicată. Prin amestecarea cu produsul reîntrodus, 

se obţine un reactant cu umiditate de 20% care se pulverizează în coşul de gaz 

rezidual. O altă soluţie tehnologică utilizează aşa numiţii sorbenţi "tip burete" 

care sunt site moleculare (perlit, verniculit, etc.) a căror macropori se 

impregnează cu hidroxid de calciu foarte fin. După umezire, particulele cu 

dimensiunea în jur de 0,2 mm se introduc în curentul de gaz de după 

electrofiltru. O simplă separare mecanică a sorbentului încărcat de pe sita 

moleculară face posibilă reutilizarea sorbentului "tip burete". 

La procesul Coolside - adsorbantul şi apa necesară răcirii şi umezirii 

gazului rezidual sunt introduse separat. Hidroxidul de calciu cu o suprafaţă 

specifică mare, controlată prin hidratare, se introduce înainte ca apa să fie 

pulverizată în coşul de evacuare a gazului rezidual. S-a constatat că un aditiv 

solubil (compus al sodiului) din apa de pulverizare, măreşte semnificativ 

gradul de desulfurare. În ultimii ani s-a îmbunătăţit mult procedeul, obţinându-

se grade de desulfurare mai mari de 90%, la un grad de utilizare al sorbentului 

de cel puţin 60%. 

La procedeul HLAT (Humidification at Low Temperature) 

succesiunea introducerii apei şi a sorbentului este inversă faţă de procedeul 

anterior. Hidroxidul de calciu reactiv, cu suprafaţă specifică mare, obţinut din 

oxid de calciu cu adaos de clorură de calciu, silicaţi de calciu şi aluminaţi de 

calciu se introduce uscat în curentul de gaz răcit prin pulverizare cu apă. Prin 

conducerea optimă a procedeului s-a obţinut un grad de desulfurare de 85%. 

In ultima perioadă s-a înregistrat o experienţă de exploatare la 

procedeul LURGI de absorbţie în strat fluidizat. In cazul procedeului gazul 

rezidual este alimentat central la partea inferioară a unui absorber în strat 

fluidizat şi reacţionează cu hidroxidul de calciu şi apă. Solidul care se elimină 

este separat într-un filtru şi reintrodus în reactor. Flexibilitatea instalaţiei 

permite obţinerea de grade de desulfurare ridicate. In principiu acelaşi 

procedeu, cu diferenţe mici, se practică şi de către firmele Wulff şi FLS-Miljo. 
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Dacă la procedeele de absorbţie prin pulverizare sunt necesare încă 

utilaje de dimensiuni mari, pentru a asigura volumul necesar uscării 

particulelor din suspensie, absorberele în strat fluidizat lucrează cu viteze ale 

gazului de patru ori mai mari, conducând la reducerea la jumătate a 

diametrului. Particulele solide întâlnesc picăturile de apă în stratul fluidizat, 

reţin noxele acide în filmul de lichid de la suprafaţă, se usucă în final, astfel 

evitând umezirea peretelui interior al reactorului. 

Un pas important pentru minimizarea volumului masei de reacţie s-a 

atins în procedeul NID (New Integrated Desulfurization). În acest caz 

produsul separat în filtru, împreună cu sorbentul proaspăt şi cu apa, se aduc 

într-un amestecător. Solidul umezit este dozat prin intermediul unui dispozitiv 

special de transport în curentul de gaz, îl răceşte şi reacţionează cu noxele. 

Procedeul ARA (Asche-Rueckfuehrung-Aktivierung) utilizează ca 

adsorbant fie cenuşa din procedeul cu var şi aditivi fie hidroxidul de calciu. 

Solidul se separă din curentul de gaz răcit într-un reactor de activare cu vapori 

şi reintrodus apoi în coşul de evacuare a gazelor reziduale. 

Schema de principiu a procedeului semiuscat este redat în fig. 6.9.  

 
Fig. 6.9. Principiul procedeului semiuscat: 

1- reactor , 2- filtru saci, 3- buncăr de var, 4- moară cu bile, 5- vas preparare 

şlam, 6 –rezervor tampon, 7a…c pompe de suspensie, 8-vas amestecare, 9- 

amestecător-tampon, 10a..10b- buncăre colectoare cu dozator. 
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Gazele de ardere sunt trecute, după ce traversează preîncălzitorul de aer, 

printr-un filtru de praf spre turnul de injecţie a aditivului. În acesta are loc 

legarea (reţinerea) gazelor poluante prin injecţia unui aditiv sub formă de 

suspensie. Particulele care rezultă în urma evaporării apei sunt uscate. 

Eliminarea lor se face în funcţie de mărime, în turnul de injecţie (particulele 

mari) sau în filtrul electric ori cu saci (particule mici), ce se instalează după 

turnul de injecţie. 

În prima fază, aditivul, dispersat sub formă de picături fine, intră în 

contact cu gazele de ardere, ce conţin SO3, HCl, HF, SO2 şi CO2. Reacţiile 

chimice se produc în următoarea secvenţă: 

 

SO3       HCl     HF        SO2      CO2  

 

În faza a doua, prin vaporizarea picăturilor, rezultă praf în stare uscată. 

Acesta conţine produsele finale ale reacţiilor chimice, aditivul în exces, 

precum şi particule de cenuşă. 

 Pentru exemplificare se dau mai jos reacţiile care au loc între hidroxidul 

de calciu (Ca(OH)2), folosit ca aditiv, şi principalele noxe din gazele de ardere: 

 

Ca(OH)2 + 2HCl → CaCl2 + 2H2O    (6.6) 

 
 

Ca(OH)2 + SO2 → CaSO3 + H2O    (6.7) 
 

Ca(OH)2 + SO2 + 0,5O2 → CaSO4 + H2O    (6.8) 

 

Ca(OH)2 + CO2 → CaCO3 + H2O   (6.9) 

 

În fig. 6.10 se prezintă schema instalaţiei de desulfurare a gazelor de 

ardere din CTE St. Andra 2-Austria. Se foloseşte o combinaţie de procedee, şi 

anume: prima treaptă de desulfurare se asigură printr-un procedeu primar, 

injectând CaCO3 sub formă de pulbere în focar, ceea ce are drept consecinţă 

reducerea cu circa 50% a conţinutului de SOx în gazele de ardere; a doua 

treaptă de desulfurare se realizează printr-un procedeu secundar semiuscat. 
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Fig. 6.10. Schema instalaţiei de desulfurarea gazelor de ardere: 

1 – focar, 2 – cazan, 3 –filtru, 4 – canal colector gaze, 5 – buncăr, 6 – 

preîncălzitor aer, 7 – suflantă, 8 instalaţie de descărcare a sacilor de 

bicarbonat, 9 – buncăr de bicarbonat, 10 – ejectoare cu apă. 

 

 Din canalul principal se prelevează, înainte de preîncălzitorul de aer, o 

parte din gazele de ardere şi se injectează o soluţie de NaHCO3. În contact cu 

gazele de ardere calde se produc reacţiile: 

 

NaHCO3 → Na2CO3 + CO2 + H2O    (6.10) 

 

Na2CO3 + SO2 + 0,5O2 → Na2SO4  + CO2    (6.11) 

 

Sulfatul de sodiu format şi praful de cenuşă se reţin în filtrele sac. Se 

asigură astfel un grad de desulfurare de circa 80%.  
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6.4.5. PROCEDEUL UMED DE DESULFURARE A GAZELOR DE 

ARDERE 
 

Pentru desulfurarea gazelor de ardere provenite din centralele termice pe 

cărbune, având o putere mai mare de 200 MWe, pe plan mondial, s-a introdus, 

cu precădere, procedeul umed. Avantajele considerabile ale procedeelor de 

desulfurare umedă, comparativ cu cele ale procedeelor uscate constă în gradul 

înalt de separare a dioxidului de sulf la utilizarea unor substanţe ieftine.  

 În funcţie de proprietăţile fizico-chimice ale agenţilor absorbanţi, 

procedeele umede de desulfurare se clasifică în: 

 procedee cu folosirea unui absorbant alcalin; 

 procedee cu folosirea amoniacului ca absorbant; 

 procedee cu folosirea unui absorbant alcalino – teros.  

 Drept absorbanţi se folosesc compuşi ai sodiului şi potasiului. Având în 

vedere buna lor solubilitate în apă, se obţine o soluţie de spălare limpede, care 

prezintă următoarele avantaje: 

 se evită depunerile sub formă de crustă, şi 

 se reduce mult eroziunea pompelor şi a ventilatoarelor. 

La procedeele umede are loc transferul dioxidului de sulf din faza 

gazoasă într-o fază lichidă constituită din compuşi bazici sub forma unor 

soluţii apoase sau suspensii. Aceste procedee au la bază chemosorbţia şi pot fi 

clasificate în funcţie de tipul de absorbant utilizat, fiind prezentate centralizat 

în tabelul 6.5. 

Absorbţia în suspensii de calcar şi var utilizează ca absorbanţi 

hidroxidul de calciu si calcarul fin măcinat. Datorită solubilităţii lor scăzute în 

apă se folosesc suspensii cu concentraţia de 15-20%. În cazul calcarului 

suspensia este adusă în contact cu gazul rezidual într-o coloană de pulverizare. 

Dioxidul de sulf din faza gazoasă este absorbit, neutralizat şi parţial oxidat la 

sulfit şi sulfat de calciu. Stoechiometria procesului de absorbţie cu obţinere de 

soluţii poate fi reprezentată prin ecuaţiile: 

 

CaCO3(s) + H2O + 2SO2 = Ca
2+

 + 2HSO3
-
 + CO2(g)  (6.12) 

 

CaCO3(s)+2HSO3
-
 + Ca

2+
=2CaSO3     +H2O + CO2(g)  (6.13) 
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Tabel 6.5. Procedee de desulfurare bazate pe chemosorbţie. 

Procedeul Tipul de absorbant Produsul de desulfurare 

Procedeul cu calciu Suspensii de CaCO3 si CaO CaSO4 

 

 

 

Procedee cu soluţii 

sodice 

 

Soluţie de acetat de sodiu CaSO4 

Soluţie de sulfit de sodiu 

(procedeul Wellman-Lord) 

 

Soluţie de citrat de sodiu sulf elementar 

Soluţie de bicarbonat de 

sodiu 

NaCl, Na2SO4, Na2CO3 

Absorbţia în 

suspensii de hidroxid 

de magneziu 

Mg(OH)2 gaz îmbogăţit în dioxid 

de sulf 

Absorbţia în soluţii 

amoniacale 

sol. NH3 (NH4)2SO4 

Procedeul dublu 

alcalin 

Na2SO3, CaO Na2SO3, 

CaCO3 (NH4)2 SO3, CaO 

H2SO4, CaCO3 

CaSO4 

Spălarea oxidativă H2O2 acid sulfuric 

 

Avantajul major al calcarului este acela că absorbantul există din 

abundenţă şi este ieftin. Dezavantajele procedeului constau în încrustarea în 

interiorul coloanei şi înfundarea şi corodarea echipamentului. În cazul varului 

procedeul este similar, cu excepţia că varul este un agent mult mai reactiv. 

 

Reacţiile care descriu procedeul sunt următoarele: 

 

CaO + H2O = Ca(OH)2     (6.14) 

 

SO2 + H2O = H2SO3     (6.15) 

 

Ca(OH)2 + H2SO3 = CaSO3 2H2O   (6.16) 

 

CaSO3 2H2O + 1/2 O2 = CaSO4 2H2O   (6.17) 
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Utilizării varului asigură o folosire mai bună a reactantului şi 

funcţionarea instalaţiei este mai flexibilă la variaţii de parametrii. Dezavantajul 

major este costul relativ ridicat al varului comparativ cu calcarul.  

În timp ce procedeele cu calcar au o capacitate de îndepărtare de 90% a 

dioxidului de sulf, procedeele care utilizează var pot realiza o îndepărtare de 

95% a acestuia. 

 Schema bloc privind desulfurarea gazelor de ardere, folosind procedeul 

pe bază de carbonat de calciu, este prezentată în fig. 6.11. 

 Gazele de ardere, după ce au fost în prealabil desprăfuite în 

electrofiltre, sunt introduse de către un ventilator în preîncălzitorul regenerativ 

şi apoi în turnul de absorbţie. La intrarea în sistemul absorbant se găseşte o 

zonă de răcire şi de saturare, în care gazele de ardere se vor răci de la 

temperatura ridicată, cu care ies din preîncălzitorul regenerativ, până la 

temperatura de saturaţie. În acest scop, la intrarea în turn se găseşte un sistem 

de injecţie, care pulverizează un debit corespunzător de apă de proces. Această 

apă asigură răcirea gazelor de ardere până la temperatura de saturaţie. Apoi, 

gazele de ardere pătrund în zona principală de spălare, unde are loc 

pulverizarea soluţiei ce conţine absorbantul. Soluţia este preluată de către 

pompele de circulaţie din bazinul de colectare şi apoi injectată, în mod 

continuu, prin duzele dispuse în zona principală de spălare. Deasupra zonei de 

spălare se găseşte un separator grosier, în care sunt reţinute picăturile de 

dimensiuni mai mari. 

 
Fig. 6.11. Schema bloc de desulfurare a gazelor  cu carbonat de calciu. 
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Schiţa instalaţiei pntru desulfurarea gazelor de ardere, folosind 

procedeul pe bază de carbonat de calciu, este prezentată în fig. 6.12. 

 
Fig. 6.12. Schiţa instalaţiei pntru desulfurarea gazelor de ardere cu carbonat 

de calciu 
 

Fluxul de gaz ce părăseşte sistemul de desprăfuire trece de obicei prin 

schimbatorul de caldură şi intră în absorberul FGD în care este îndepărtat SO2 

prin contact direct cu o suspensie apoasă de calcar  de calitate minim 95% 

CaCO3. Piatra de var, sub formă de pulbere fină, este introdusă, cu ajutorul 

unei instalaţii de dozare, într-un rezervor, în care se aduce şi apa. Amestecul 

format este în permanenţă agitat, pentru a nu se forma depuneri. Apoi este 

pompată în bazinul turnului de absorbţie. Alimentarea cu material absorbant 

din sistemul de preparare a neutralizatorului spre spălător se realizează în 

funcţie de procentul de dioxid de sulf din gazele de ardere, în corelaţie directă 

cu reglarea valorii pH-ului din instalaţie. Prin intermediul unui regulator de 

nivel, amplasat în partea de jos a sistemului absorbant, se realizează un nivel 

constant al lichidului absorbant.  

Oxidarea sulfitului de calciu în sulfat de calciu se petrece în zona de 

oxidare integrată în turnul de absorbţie. Aici se insuflă aer cu ajutorul unui 

compresor. În urma oxidării bisulfitului sa sulfat se precipită gipsul. Suspensia 
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de gips este vehiculată cu ajutorul pompelor de circulaţie spre hidrociclon, 

unde se concentrează, până la atingerea unui conţinut în materii solide de circa 

40 – 60 %. Simultan, se obţine o fracţionare, în funcţie de mărimea 

particulelor.  După evacuarea din hidrociclon, suspensia, cu o concentraţie de 

circa 500 g/L, ajunge la un filtru continuu tip bandă. Aici se realizează o 

separare a apei, până la o umiditate reziduală de sub 10%. Pe filtrul bandă se 

face simultan şi spălarea ghipsului cu apă, pentru a se obţine scăderea 

conţinutului de clor, conform normelor de calitate privind o posibilă utilizare 

ulterioară a gipsului. Absorberul utilizat pentru desulfurarea cu var este 

prezentat în fig. 6.13. 

 

Fig. 6.13. Sistem umed FGD: absorber cu suspensie de var 

 

Nivelul desulfurării depinde de raportul lichid/gaz. Turbulenţele 

transversale dintre lichid şi gaz pot fi crescute prin viteze mai mari ale 

curentului de gaz prin care transferul de masă – şi în consecinţă – şi nivelul 

desulfurării estr îmbunătăţit. Pe de altă parte, la sistemele cu curent paralel este 

caracteristic faptul că viteza mare a gazului reduce durata de retenţie şi astfel 

nivelul de desulfurării. 

Temperatura la care se atinge eficienţa maximă de reţinere variază de la 

sistem la sistem. Există o reactivitate diferită a poluanţilor din gazul rezidual 
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cu diferiţi absorbanţi, mai ales dacă cantitatea de reactiv raportată la gazele 

acide este relativ scăzută. De aceea randamentele de adsorbţie sunt dependente 

de cantitatea specifică de absorbant, compoziţia gazului (cum ar fi poluanţi, 

umiditate, conţinutul de oxigen) şi temperatura de reacţie. Viteza de absorbţie 

datorită naturii reacţiei gaz/solid depinde în mare parte de suprafaţa specifică a 

absorbantului.  

Gradul de reducere al unor compuşi ca HCl şi SO2 scade cu scăderea 

temperaturii şi atinge un minim la 200 – 280 
0
C. Sub 200 

0
C, gradul de 

reducere creşte şi se ating rezultate bune pentru cei mai mulţi poluanţi. 
 

Procedeele cu soluţii sodice implică utilizarea de absorbanţi pe bază de 

sodiu: acetat de sodiu, sulfit de sodiu, citrat de sodiu şi bicarbonat de sodiu. 

 

În procedeul cu acetat de sodiu dioxidul de sulf este reţinut conform 

reacţiei: 

 

2 CH3-COONa + SO2 + H2O = Na2SO3 + 2 CH3-COOH  (6.18) 

 
 

Acidul acetic format scade nesemnificativ pH-ul soluţiei în timpul 

absorbţiei astfel încât absorbantul îşi menţine - în domeniul slab acid - 

capacitatea maximă de reţinere a dioxidului de sulf. Solubilitatea ridicată a 

sulfitului de sodiu format, determină prin circulaţia în contracurent a celor 

două faze, menţinerea unei diferenţe de concentraţie care asigură forţa motoare 

pentru transportul dioxidului de sulf din faza gazoasă în faza lichidă, în scopul 

asigurării unui grad dorit de desulfurare. Sulfitul de sodiu obţinut în urma 

absorbţiei este oxidat cu aer la sulfat de sodiu, care în continuare poate fi 

prelucrat în scopul regenerării acetatului de sodiu conform reacţiei: 

 

Na2SO4 + Ca(OH)2 + 2 CH3-COOH = CaSO4
.
2H2O + 2 CH3-COONa (6.19) 

 

Acetatul de sodiu astfel regenerat poate fi reutilizat ca absorbant. 

 

Procedeul cu sulfit de sodiu numit si procedeul Wellman - Lord este 

procedeul regenerativ de desulfurare cel mai bine cunoscut. Procesele 

componente ale acestui procedeu sunt: pretratarea gazului rezidual; absorbţia 
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dioxidului de sulf în soluţia de sulfit de sodiu; tratarea purjei şi regenerarea 

sulfitului de sodiu. Un alt proces component care adesea este inclus este 

procesarea curentului de gaz concentrat în dioxid de sulf, obţinut prin acest 

procedeu, la un produs vandabil pe piaţă precum acidul sulfuric sau sulful 

elementar. Coloanele cu talere sunt cele mai utilizate absorbere pentru dioxidul 

de sulf. Separarea SO2/SO3 în absorber decurge după condiţionarea şi 

îndepărtarea acidului clorhidric în prespălătorul integrat. Gazul rezidual este 

contactat cu o soluţie apoasă de sulfit de sodiu şi dioxidul de sulf este absorbit 

formând bisulfitul de sodiu conform reacţiei: 

 

Na2SO3 + SO2 + H2O = 2NaHSO3  (6.20) 

 

O parte din sulfit este oxidat la sulfat în prezenţa oxigenului.  

 

Na2SO3 + l/2O2 = Na2SO4    (6.21) 

 

Trioxidul de sulf trecut prin prespălător conduce la formarea sulfatului 

conform reacţiei: 

 

2Na2SO3 + SO3 + H2O = Na2SO4 + 2NaHSO3  (6.22) 

 

Sulfatul de sodiu rezultat nu contribuie la absorbţia ulterioară a 

dioxidului de sulf şi trebuie îndepărtat. Acumularea excesivă de sulfat este 

prevenită prin purjare continuă la baza absorberului a unei părţi din soluţie. 

Această soluţie este trimisă la cristalizare unde se formează cristale de sulfat 

de sodiu. Suspensia rezultată este centrifugată şi solidul este separat şi uscat. 

Lichidul care rămâne este returnat în proces. Restul soluţiei de la baza 

absorberului este trimisă la cristalizare prin încălzire şi evaporare, când 

dioxidul de sulf este pus în libertate şi cristalele de sulfit de sodiu sunt 

regenerate conform reacţiei: 

 

2NaHSO3 = Na2SO3 + SO2+H2O   (6.23) 

 

Vaporii de apă sunt condensaţi şi recuperaţi, obţinându-se astfel un 

curent de gaz cu un conţinut de 85% SO2 şi 15% H2O. Dioxidul de sulf poate 
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fi redus la sulf elementar sau transformat în acid sulfuric. Deoarece o parte din 

sodiu este îndepărtat din proces prin purjă sub formă de sulfat pentru a corecta 

compoziţia corespunzătoare în sodiu, se adaugă sodă calcinată. Aceasta 

reacţionează imediat în coloana de absorbţie conform reacţiei: 

 

Na2CO3 + SO2 = Na2SO3 + CO2   (6.24) 

 

Procedeul regenerativ de desulfurare a gazelor de ardere cu sulfit de 

sodiu este prezentat în fig. 6.14. 

 

Fig. 6.14. Schema procedeului regenerativ de desulfurare a gazelor de 

ardere cu sulfit de sodiu: 

1 – coloană de prespălare, 2 – sistem de absorbţie, 3– vas tampon, 4 

schimbător de căldură-răcitor, 5– cristalizator evaporator pentru separarea 

sulfatului de sodiu, 6– separator sulfat de sodiu, 7 instalaţie de reducere a 

dioxidului la sulf, 8 – instalaţie de conversia dioxidului la acid sulfuric, 9–vas 

tampon SO2, 10– răcitor-condensator, 11–reactor de regenerare  a sulfitului 

de sodiu, 12 – buncăr sulfit, 13 – vas tampon, 14 – rezervor ape de spălare 

 

Gazele de ardere sunt răcite iniţial cu apă într-o treaptă de prespălare, 

în scopul pregătirii lor pentru absorbţie. Simultan, în urma prespălării, se 

realizează şi îndepărtarea anhidridei sulfurice (SO3), a acizilor clorhidrici şi 

fluorhidrici (HCl, HF), precum şi a resturilor de cenuşă. Gazul ajunge, în 
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continuare, în sistemul absorbant, unde anhidrida sulfuroasă (SO2) este 

absorbită de soluţia de spălare pe bază de sulfit de sodiu (Na2SO3) şi formează 

sulfitul acid de sodiu (NaHSO3). Pentru mărirea eficacităţii procesului, soluţia 

de sulfit de sodiu este dispersată pe talerele dispuse unele peste altele, în 

sistemul absorbant. Sulfitul acid de sodiu format este solubil şi astfel se evită, 

în totalitate, formarea şi depunerile de cruste. 

Soluţia absorbantă este regenerată prin evaporare într-un cristalizator, 

unde se separă Na2SO4. Sulfitul acid de sodiu, în prealabil, încălzit într-un 

schimbător de căldură, este descompus prin reacţia endotermă (6.23). În urma 

reacţiei se formează sulfit de sodiu şi dioxid de sulf. Urmează o separare a 

fazei gazoase. Amestecul conţinând vapori de apă şi SO2 este apoi răcit. Gazul 

obţinut este bogat în dioxid de sulf (circa 85% părţi volumice) şi este utilizat 

fie la fabricarea acidului sulfuric, fie la producerea  de sulf elementar, prin 

tratare cu H2S, după procedeul Claus. Condensul format este utilizat la 

prepararea soluţiei absorbante. 

 Acest proces a fost folosit în Germania încă din 1987 pentru 

desulfurarea gazului de ardere de la două instalaţii de energie electrică de 350 

MWe şi 325 MW. Instalaţia combinată a produs 80000 – 90000 t/an de sulf de 

calitate mare şi 15000 – 20000 t/an de sulfat de sodiu pur.  

În scopul absorbţiei SO2 nu se folosesc decât rar combinaţii ale 

potasiului. În cazul în care totuşi se recurge la această substanţă, se remarcă 

obţinerea unui gaz bogat în hidrogen sulfurat (H2S). Instalaţiile necesare 

procedeului Claus pe bază de potasiu sunt economice, deoarece produsul final 

este deosebit de scump. Hidrogenul sulfurat este descompus astfel, pentru 

obţinerea sulfului elementar: 

 

2H2S + SO2 → 3S + 2H2O   (6.25) 

 

Reţinerea dioxidului de sulf din gaze, utilizând absorbţia în soluţii de 

citrat de sodiu presupune reţinerea dioxidului de sulf într-o soluţie tampon de 

acid citric şi citrat de sodiu. Ionii citrat cresc solubilitatea efectivă a dioxidului 

de sulf prin legarea ionilor hidroniu, conform reacţiilor care au loc la absorbţia 

dioxidului de sulf în apă: 

 

 SO2(g) + H2O    H2SO3    (6.26) 
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H2SO3  H
+
 + HSO3

-
     (6.27) 

 

Ci
3-

 + H
+
  HCi

2-
     (6.28) 

 

HCi
2-

+ H
+
 H2Ci

-    
 (6.29) 

 

Ionii citrat (Ci
3-

) reacţionează şi reduc ionii hidroniu din soluţie. 

Echilibrul reacţiilor (6.25), (6.26) este modificat spre dreapta, promovând 

astfel absorbţia dioxidului de sulf. După ce soluţia de citrat devine saturată se 

recurge la regenerarea reactivului ţi la recuperare a dioxidului de sulf. 

Alt procedeu important cu citrat este procedeul Flakt-Boliden în care 

dioxidul de sulf este recuperat sub formă de sulf elementar. Recuperarea se 

realizează prin încălzirea şi striparea soluţiei de citrat saturată cu dioxid de 

sulf. Prin încălzirea soluţiei, reacţiile (6.25) şi (6.26) sunt reversibile şi 

dioxidul de sulf este îndepărtat din soluţia de citrat cu abur. Curentul de abur şi 

dioxid de sulf este răcit, când apa condensează iar debitul de gaz îmbogăţit în 

dioxid de sulf poate fi procesat la sulf elementar prin reacţia Claus sau la acid 

sulfuric prin oxidare şi absorbţie. 

Absorbţia în suspensii de hidroxid de magneziu este similară cu cea 

corespunzătoare absorbţiei în suspensii de calcar sau var. Spălarea umedă cu 

suspensie de hidroxid de magneziu conduce la sulfit şi sulfat de magneziu 

solid conform reacţiilor: 

 

Mg(OH)2 + SO2 + 5 H2O = MgSO3 6H2O  (6.30) 
 

Mg(OH)2 + SO2 + 2 H2O = MgSO33H2O   (6.31) 
 

Mg(OH)2 + SO2 + l/2O2 + 6 H2O = MgSO4 7H2O   (6.32) 

 

Regenerarea oxidului de magneziu se face prin calcinare, când se obţine 

şi un gaz îmbogăţit în dioxid de sulf. Avantajele procedeului, comparativ cu 

procedeul Wellman-Lord, constă în faptul că reziduul solid este mai puţin şi 

are o capacitate de stocare mai bună.  Dezavantajul principal  al procedeului  

este temperatura ridicată necesară în calcinator, iar în amestecul gazos 

conţinutul de dioxid de sulf este de numai 15% ceea ce face posibilă utilizarea 
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lui numai la obţinerea acidului sulfuric. 

 Procedeul pe bază de magneziu este mai ieftin decât cel cu calciu, 

deoarece există posibilitatea recuperării absorbantului prin descompunere 

termică. Schema procedeului de desulfurare este prezentată în fig. 6.15. 

 

Fig. 6.15. Desulfurarea cu absorbanţi alcalino-teroşi. 

 

Oxidul de magneziu se reintroduce în circuitul de adsorbţie a gazelor de 

ardere. Gazul rezidual, bogat în SO2 şi SO3, se foloseşte la fabricarea acidului 

sulfuric. 

Procedeul amoniacal se bazează pe transformarea dioxidului de sulf, în 

prezenţa amoniacului, în săruri de amoniu cu solubilitate ridicată. Prin 

contactul intens cu soluţia amoniacală fin pulverizată are loc separarea 

principalelor componente acide din gazul rezidual în conformitate cu reacţiile: 

 

SO2 + (NH4)2SO3 + H2O = 2 NH4HSO3  (6.33) 
 

SO2 + NH3 + H2O = NH4HSO3     (6.34) 
 

NH4HSO3+NH3 = (NH4)2SO3     (6.35) 
 

(NH4)2SO3 + 1/2O2 = (NH4)2SO4   (6.36) 
 

(NH4)2SO3 + SO2 + H2O = 2NH4HSO3   (6.37) 

 

NH4HSO3+NH4OH = (NH4)2SO3 + H2O   (6.38) 
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SO2+2NH3 + H2O = 2(NH4)2SO3    (6.39) 
 

HCl + NH3 = NH4C1     (6.40) 
 

HCl + (NH4)2SO3 = NH4HSO3 + NH4C1     (6.41) 

 

Sulfitul acid de amoniu format, reacţionează prin adaos de apă 

amoniacală şi oxidare cu oxigen din aer formând sulfat de amoniu şi apă: 

 

NH4HSO3 + O2 + 2NH4OH = (NH4)2SO4 + 2 H2O  (6.42) 

 

Produsul de reacţie, obţinut sub forma dizolvată, este parţial reintrodus 

în circuit, restul este stocat într-un rezervor şi apoi prelucrat prin evaporare, 

granulare, uscare şi clasare în vederea obţinerii unui produs vandabil. 
 

Procedeul dublu-alcalin a fost dezvoltat pentru a elimina dezavantajele 

întâlnite la absorbţia în suspensie de calcar (încrustarea şi înfundarea 

coloanelor de spălare). Acest procedeu utilizează pentru îndepărtarea 

dioxidului de sulf doi reactanţi şi două procese închise. Avantajele majore ale 

acestui procedeu constau în reducerea încrustării şi înfundării coloanei precum 

şi costuri de întreţinere mai scăzute. Un dezavantaj este acela că în câteva 

situaţii ar fi necesară elaborarea unei metode de tratare sau a unui sistem de 

depozitare pentru sărurile solubile de sodiu care sunt eliminate cu nămolul. 

Absorbţia oxidativă se realizează prin aceeaşi metodă ca în cazul 

procedeului de absorbţie cu calcar. Suspensia de sulfit/sulfat de calciu obţinută 

este oxidată cu exces de aer cu formare de ghips. Acest procedeu prezintă 

costuri de pompare ridicate şi conduce la încrustarea şi înfundarea coloanei. 
 

Îndepărtarea dioxidului de sulf din gazele reziduale poate fi realizată şi 

prin oxidare cu apă oxigenată conform reacţiei: 
 

SO2 + H2O2 = H2SO4   (6.43) 
 

 

Acest procedeu permite obţinerea de acid sulfuric concentrat chiar dacă 

gazele reziduale au un conţinut redus de dioxid de sulf, cu condiţia ca în 

absorberul principal gazele să fie lipsite de praf sau alţi componenţi care ar 

determina descompunerea apei oxigenate. 

Prin aplicarea acestor procedee se poate atinge un grad de separare al 

SO2 de până la 99%. Deoarece absorbanţii utilizaţi în procedeele umede sunt 
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scumpi iar produşii rezultaţi sunt puţin vandabili şi presupun costuri de stocare 

ridicate, aceste procedee se utilizează numai în condiţii de regenerare a 

absorbanţilor. 

Avantajele procedeelor umede constau în: 

 asigurarea unui grad ridicat de desulfurare; 

 produsul rezultat este de obicei vandabil; 

 prezintă o flexibilitate ridicată. 

Reactivii pe bază de compuşi alcalino-pământoşi (CaCO3, Ca(OH)2, MgCO3, 

Mg(OH)2), utilizaţi aproape în exclusivitate în Europa, utilizaţi sub formă de 

suspensii, determină un pericol ridicat de încrustare. În afară de acest 

impediment procedee umede necesită un număr mare de aparate, care 

determină costuri de investiţie ridicate şi separarea produşilor rezultaţi 

presupune procese fizice şi chimice complicate  

In tabelul 6.6 se prezintă principalele diferenţieri între absorbanţii 

alcalini şi cei alcalino-pământoşi, respectiv între calcar şi sodă caustică.  
 

Tabelul 6.6. Comparaţie între absorbanţii alcalini şi alcalino-pământoşi 

 CaCO3 NaOH 

Pericol de încrustare mare - 

Grad de separare până la 95% până la 99% 

Produsul rezultat:  

- vandabil;  

- depozitabil. 

ghips 

da 

da 

Na2SO4 sau Na2SO3 

Greu 

nu 

Preţul sorbentului scăzut ridicat 

 

 Pentru alegerea unui anumit procedeu de desulfurare alături de debitul 

gazelor de ardere şi de conţinutul acestora în SO2 trebuie să se ţină seama de: 

concentraţia unor componente gazoase (oxigen, clor, fluor etc.), conţinutul de 

praf al gazelor de ardere, calitatea apei utilizate, temperatura gazelor de ardere, 

punctul de rouă al gazelor de ardere, calitatea absorbantului utilizat, debitul 

cazanului, posibilitatea evacuării produselor de reacţie etc. Gradul de 

purificare în cazul procedeelor umede este de 90-95%, ceea ce face ca să fie 

preferate în comparaţie cu alte procedee. 
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