
UNIVERSITATEA TEHNICA „GHEORGHE ASACHI” 

DIN IASI 

 

 

 

 

 

 

Maria HARJA 

 

 

 

 

 

Procese necatalitice eterogene 

solid-fluid 
 

 

 

 

Aplicaţii practice 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2019-2020



 

 2 

STUDIUL CINETICII PROCESULUI DE ADSORBTIE A 

DIOXIDULUI DE SULF ÎN SUSPENSII DE CALCAR SAU 

DEŞEU DE CaCO3pp 

 

Scopul lucrării: stabilirea cinetici în procesul de desulfurare utilizând 

carbonat de calciu deşeu. 

 

Desulfurarea gazelor constituie şi în prezent obiectul a numeroase 

cercetări experimentale în urma cărora apar numeroase procedee sau se 

îmbunătăţesc procesele de desulfurare existente. Pentru desulfurarea gazelor 

de ardere provenite cu precădere din centralele termice pe cărbune, având o 

putere mai mare de 200 MWe, pe plan mondial, s-a introdus, 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 prin 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.  

Absorbţia în suspensii de calcar utilizează ca absorbant calcarul fin 

măcinat. Datorită solubilităţii lor scăzute în apă se folosesc suspensii cu 

concentraţia de 15-20%. Suspensia este adusă în contact cu gazul într-o 

coloană de pulverizare. Dioxidul de sulf din faza gazoasă este absorbit, 

neutralizat şi parţial oxidat la sulfit de calciu. În condiţiile operării la 

temperaturi reduse, când desorbţia dioxidului de sulf şi vaporizarea apei pot fi 

menţinute sub control, procesul se poate reda sub forma simplificatăecuaţiei 

caracteristice:  
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Avantajul major al calcarului este acela că absorbantul există din 

abundenţă şi este ieftin. Dezavantajele procedeului constau în încrustarea în 

interiorul coloanei, colmatarea şi corodarea absorberului.  

 

CARACTERIZAREA ADSORBANTULUI 

 

Caracterizarea chimică 

 CaO total in carbonatul de calciu se determină complexonometric, după 

dezagregarea prealabilă a probei fin mojarate. În acest scop se cântăresc la 

balanţa analitică cca. 2,5 g de probă (mp). Se aduce cantitativ în pahar de 400 

mL prevăzut cu baghetă şi sticlă de ceas şi se umectează cu cca. 10 mL de apă. 

Se adaugă în porţiuni mici 15 mL acid clorhidric concentrat şi se fierbe. Apoi, 

se adaugă 5 mL acid şi se aduce din nou la sec. Se repetă operaţia încă o dată 

şi apoi se adaugă 50 mL apă caldă până la dizolvarea completă a crustei 

formate. Se adaugă apă până la cca 100…150 mL, 3 picături de acid azotic 

concentrat. Apoi se aduce pH-ul la 5, adăugând amoniac. După formarea 

flocoanelor de hidroxizi de fier şi aluminiu se filtrează, filtratul colectând-o 

într-un flacon cotat de 500 mL (VFl). Se prelevează câte 25 mL(Vp) de probă, 

se adaugă 25 mL apă distilată, se aduce pH-ul la 10, se adaugă 10 mL soluţie 

tampon de pH 10, o măsură de erio T indicator şi se titrează cu complexon III 

de 0,05 m/L (TCIII) până la virajul indicatorului de la rosu la albastru, notând 

volumul consumat (VCIII). Se calculează concentraţia de oxid de calciu total  
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 Pierderile la calcinare (PC) se determină gravimetric, folosind creuzete 

de porţelan în prealabil calcinate la 1100°C. Se cântăresc în 4 creuzete câte 

1,5…2,5 g de probă (m
0
p). Se introduc în cuptor, şi se porneşte încălzirea. La 

momentul atingerii temperaturii de 1100°C se porneşte cronometreaza. După 2 

ore de calcinare se opreşte încălzirea. Probele se scot din cuptor şi, după 

răcirea lor în exsicator, se cântăresc din nou (mp). Conţinutul de PC se 

calculează cu relaţia: 
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 Dioxidul de carbon total se determină gaz-volumetric şi gaz-

gravimetric. La determinarea gaz-volumetrică se utilizeaza aparatul Scheibler 

Dietrich, iar la metoda gaz-gravimetrică la termobalanţă. 

 În primul caz se cântăreşte în vasul de reacţie al aparatului cca. 0,2—

0,25 g de probă fin mojarată. Se măsoară cu seringa  cca. 5 mL de acid 

clorhidric d=1,15 şi se introduce în vasul de reacţie, folosind penseta. Se 

montează vasul de reacţie la biureta de gaz şi, după slăbirea şurubului de fixare 

a vasului de nivel se răstoarnă vasul de reacţie, aducând acidul peste proba de 

carbonat. Se agită vasul de reacţie. În momentul observării deplasării coloanei 

de lichid din biuretă se coboară încet vasul de nivel, având grijă ca să există 

totdeauna o diferenţă de nivel pozitivă dintre vas şi biuretă. Când nu se mai 

observă modificarea nivelului din biureta de gaz, nivelele se aduce la aceaşi 

valoare şi se citeşte volumul de gaz degajat. Având temperatura de lucru (T), 

presiunea de echilibru a apei la temperatura de lucru (pa), presiunea 

barometrică, pb, masa probei, mp şi volumul de gaz degajat, Vg se calculează 

conţinutul de dioxid de carbon cu relaţia: 
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    (6) 

 

 Conţinutul de CO2 se consideră ca fiind media a cel puţin 4 determinări. 

 În varianta calcinării la termobalanţă, proba de 2 g de carbonat cântărită 

în creuzetul de cuarţ a cărei tara se verifică la termobalanţă, se calcinează 

controlat citind din timp în timp masa probei, timpul scurs de la pornire şi 

temperatura cuptorului. În momentul când masa probei rămâne constantă mai 

mult de 5 min se consideră calcinarea finalizată. Din graficul mp-timp se 

determină masa probei finale şi variaţia masei. Pe baza acestora se calculează 

PC respectiv dioxidul de carbon, considerat ca fiind echivalentă cu pierderile 

de masă realizate după uscare ( T= 125°C). 

  

CARACTERIZAREA TEHNOLOGICĂ 

 

Densitatea reală a probelor de carbonat se determină prin metoda 

picnometrică. În acest scop se parcurg următoarele etape: 

- se cântăreşte picnometrul gol, m1; 

- în picnometrul cântărit se introduce probă, cca. 1/3 din volumul 

liber a acestuia, după care se cântăreşte, m2; 
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- peste proba cântărite se adaugă apă, agitând intens pentru 

eliminarea aerului. După îndepărtarea bulelor de aer, se continuă 

adăugarea apei până la semn. După îndepărtarea excesului de apă 

din picnometru şi de pe suprafaţa externă a acestuia se cântăreşte 

din nou, m3; 

- se goleşte picnometrul, se spală şi apoi se umple cu apă până la 

semn. Se şterge exteriorul şi apoi se cântăreşte din nou, m4. 

Calculul se face pe baza relaţiei: 

    OH
mmmm
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    (7) 

 

 Densitatea aparentă se determină prin cântărirea unor volume 

cunoscute de probă. În acest scop se apelează la balanţă tehnică, cilindrul 

gradat sau în cazul unor cantităţi de probe mai mari vas de volum cunoscut. Se 

cântăreşte cilindrul gol. Se introduce în cilindru prin turnarea din pâlnie fixată 

la o înălţime constantă o anumită cantitate de probă. Se citeşte volumul şi se 

cântăreşte cilindrul din nou. Se repetă operaţia. Valoare densităţii se calculează 

ca o medie  a cel puţin 6 determinări succesive. 

 Distribuţia granulometrică se determină prin cernere uscată. În acest 

scop probele sunt uscate la etuvă la 120°C. După răcire se supun cernerii 

uscate, folosind seria de site DIN. Cernerea se consideră terminată dacă 

variaţia masei relative a refuzului probei de pe sita 3 între două cântăriri 

succesive nu este mai mare de 2%. După atingerea situaţiei menţionate se 

cântăresc toate refuzurile şi se întocmeşte tabelul analizei granulometrice, 

trasând în final curbele granulometrice simple şi cumulate. Pentru probele care 

prin masa lor permit determinări de densitate în vrac se determină şi densitatea 

aparentă. 

 

OBŢINEREA ŞI CARACTERIZAREA SOLUŢIEI DE ACID 

SULFUROS 

 

 Acidul sulfuros se obţine prin absorbţia dioxidului de sulf în apă 

distilată. Pentru realizarea procesului se apelează la o coloană prevăzută cu 

barbotor fritat şi manta de răcire.  

 Determinarea conţinutului de SO2 Total se face prin analiza volumetrică 

redox. Ca reactiv se foloseşte soluţia de iodură-iodat de 0, 1 N, iar ca indicator 

amidon proaspăt preparat. Funcţie de concentraţia presupusă a probei de 
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analizat se preiau atâtea mL de probă  (Vsol) asrfel încât aduse la flacon de 500 

mL (Vfl) să genereze o soluţie de 0, 1 N, adică cca. 1, 6 g SO2/ 0,5 L. Din 

soluţia diluată se preiau 10 mL (Vp) de probă se adaugă 2 mL indicator şi se 

titrează cu soluţia de iod de la incolor la albastru ce persistă cel puţin 1 minut. 

Conţinutul de dioxid de sulf a probei se calculează cu relaţia: 
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 Pentru cunoaşterea densităţii şi a vâscozităţii soluţiei se face apel a 

datele din literatură (Perry s Chemical Engineering Handbook), de unde 

utilizând concentraţia determinată se extrag valorile pentru sistemul SO2-H2O. 

Ca măsură de control, la analiza soluţiilor se va prelua un volum măsurat cu 

precizie, care se va introduce într-o fiolă de cântărire ce conţine apă şi a fost 

tarată în prealabil. După cântărirea fiolei cu apă şi probă, conţinutul se va 

aduce cantitativ în flacon. Din masa şi volumul măsurat a probei se poate 

calcula  densitatea reală. 

  

Variaţia solubilităţii dioxidului de sulf în apă 

Temperatura;  25 30 40 50 60 70 

Solubilitatea, g/100 g apă 8,98 7,56 5,54 4,44 3,25 2,61 

 

REALIZAREA EXPERIMENTELOR DE ADSORBŢIE 

 

 Studiul cineticii procesului se va realiza în următoarele variante: 

a) granule individuale de calcar, fasonate sferic de cel puţin trei 

dimensiuni diferite; 

b) granule individuale de carbonat, obţinute prin presarea pulberii 

fine de carbonat de calciu pp; 

c) carbonat de calciu pp,. fasonat sub formă de disc; 

d) amestecuri de pulberi de carbonat de calciu pp cu dimensiuni 

diferite; 

e) amestecuri de calcar măcinat, cu granulaţie diferită. 

 Condiţiile de lucru: 

- pentru metoda discului şi a probei unice suspendate se va utiliza 

metoda reactorului discontinuu cu agitare, operat la cel puţin 3 

turaţii diferite şi la trei temperaturi, 
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- pentru ansamblul de particule se va apela la reactor discontinuu cu 

agitare, operat izoterm în intervalul 20…60
0
 C la diferite excese 

de soluţie de acid sulfuros (0, 10, 20, 30 %) şi la reactorul în strat 

fix, operat la debit, temperatură şi concentraţie constantă. 

Pentru determinările de laborator s-a optat la tehnica reactorului 

discontinuu cu agitare mecanică. Suspensia este amestecată cu un agitator 

magnetic, care nu perturbă suprafaţa de contact gaz–lichid. Turaţia este reglată 

astfel încât procesul să se desfăşoare numai la interfaţă, gazul să nu pătrundă 

în volumul lichidului decât prin intermediul interfeţei s-l. Aria suprafeţei de 

contact este însăşi aria secţiunii reactorului. Funcţionarea este discontinuă 

pentru suspensie şi continuă pentru gaz (gazul continuu eliminat).  

 

Necesar de materiale, reactivi şi aparatură 

 Soluţie complexon III 0,01 mol/L…………………………………5 L 

 Soluţie iod-iodură 0,1 N…………………………………………….5 L 

 Sluţie tampon pH=10 ……………………………………………….5 L 

 Erio T indicator ( 0,5 g Erio T +99,5 g NaCl –fin mojarate)………100 g 

 Amidon soluţie 1 % ( se prepară prin amestecarea a 1 g de amidon cu 20 g 

apă rece şi turnarea amestecului peste 80 g de apă în fierbere. Răcire, 

decantarea soluţiei şi acidularea cu câteva picături de acid clorhidric) se 

prepară ori de câte ori este necesar. 

 Calcar bulgări; 

 Calcar măcinat, analizat şi clasat; 

 Carbonat de calciu pp analizat, clasat 

 Soluţii de diferite concentraţii de acid sulfuros ( cca. 2 L din fiecare 

concentraţie pentru un set de determinări). 

- balanţe analitice, 

- pipete, biurete, cilindrii, flacoane, picnometre, mojare, seringi; 

- pâlnii de filtrare, eprubete; 

- Instalaţia de determinare a vitezei de dizolvare; 

- Instalaţie standard de determinare a vitezei de adsorbţie în condiţii 

izoterme, cu posibilităţi de prelevare şi separare a probelor; 

Instalaţia experimentală este prezentată în fig. 1 şi este formată din 

reactorul propriu-zis, distribuitorul de gaz, rotametru, instalaţie de vidare, 

manometru. Pentru ca experienţele să se poată desfăşura la temperatură 

constantă instalaţia este prevăzută cu termostat. 
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Reactorul, din sticlă, având capacitatea de 0,5 L, este introdus într-o 

manta cilindrică în vederea termostatării. Volumul de apă, respectiv suspensie 

de carbonat de calciu luat în lucru este de 0,2 L. Gazul se distribuie uniform pe 

întreaga suprafaţă a lichidului, iar cel neabsorbit este eliminat continuu pe la 

partea superioară. Gazul eliminat este, fie absorbit în două vase cu barbotare, 

fie eliminat în atmosferă. În vederea evitării modificării volumului suspensiei 

din reactor, pentru analiza chimică probele prelevate vor fi de cel mult 2 ml. 

 

1
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1213

 
Fig. 1 Instalaţia de laborator. 1– reactor, 2–distribuitor gaz, 3 – termostat, 

4 – termometru 5 – butelie SO2, 6 – rotametru,  7– manometru, 8 – vase 

barbotoare; 9– instalaţie vidare, 10 – sondă conductometrică, 11 – 

conductometru, 12 – vas pentru termostatare, 13 – agitator magnetic. 

 

Mod de lucru 

 

Se introduce în reactor 200 ml apă sau suspensie. Suspensia se obţine 

din 40 g pastă (rezultată la măcinarea umedă timp de 3, 6, respectiv 9 ore, care 

conţine 60% SU) şi 160 ml apă distilată. Se porneşte termostatul şi se asigură 

încălzirea la temperatura de 25C. Instalaţia se videază şi se deschide butelia, 

reglându-se debitul de gaz astfel încât mercurul în manometru să fie la 

diviziunea 0. În momentul începerii distribuirii gazului se porneşte 

cronometrul.  
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Determinarea evoluţiei procesului se va face prin măsurarea conţinutului 

de Ca
2+

 şi de SO2total a probelor prelevate la diferite intervale. Pentru calciu se 

va apela la metoda complexonometrică, iar pentru dioxid de sulf la metoda 

iodometrică. La intervale de 5, 10, 20, 40 şi 60 minute se preiau probe a câte 2 

ml, care se introduc în fiole de cântărire. Fiolele conţin apă distilată şi sunt 

cântărite în prealabil. Fiolele cu probele prelevate se recântăresc la balanţa 

analitică, după care conţinutul acestora se aduce cantitativ în pahare de 

laborator care conţin între 20-60 ml soluţie de iod 0,1 n. Se face analiza 

chimică prin titrare cu soluţie de tiosulfat de sodiu 0,1n (se face titrarea până la 

galben pai, după care se introduce amidon proaspăt preparat şi se continuă 

titrarea până la incolor). Se calculează conţinutul de SO2T al suspensiei. 

 În paralel, cu ajutorul conductometrului se citeşte din minut în 

minut conductivitatea suspensiei, valorile fiind consemnate într-un tabel 

centralizator. 

 

REZULTATE ŞI DISCUŢII 

 

Rezultatele experimentale obţinute la caracterizarea adsorbantului vor fi 

prezentate sub formă de tabel. 

 

Caracteristicile probelor de calcar luate în experienţă 

Nr. 

crt. 

Dimensiunile particulelor Diametrul 

echivalent 

Volum 

particula 

Densitatea 

particulei 

Lungime 

mm 

Lăţime, 

mm 

Înălţime

mm 

Volumic, 

mm 

Calcul Real 

        

        

 

Rezultatele analizei granulometrice vor fi prezentate sub formă de tabel. 

 

Aanaliai granulometrică 

Dimen-

siunea 

ochirilor 

sitei, mm 

Dimensiu-

nea 

materialului 

mm 

Dimensiu-

nea medie a 

materialului 

mm 

Refuzul 

simplu 

Refuzul 

cumulat 

Cernutul 

cumulat 

Masa, 

g 

% Masa, 

g 

% Masa, 

g 

% 
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Pentru studiile de adsorbţie ca măsură a evoluţiei procesului se poate 

alege, variaţia concentraţiei ionului de calciu din soluţie sau variaţia dioxidului 

de sulf total al masei de reacţie. De asemenea şi gradul de transformare a 

carbonatului de calciu, definit prin relaţia (9), poate constitui măsura evoluţiei 

procesului: 

 

 
  2
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0
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LCaCO CaCO Ca

p CaCOCaCO

CaCO

V Cn n

m Xn
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       (9) 

unde:  LV - volumul fazei lichide la un moment dat, L, 2Ca
C - concentraţia 

calciului, mol/L, 
0
pm - masa probei de solid luat în lucru, g, 

0

3CaCOX - fracţia 

masică a carbonatului de calciu din deşeu,
3CaCOM - masa molară a 

carbonatului de calciu, g/mol, 
3CaCOn , 

0

3CaCOn - numărul de mol de carbonat de 

calciu la un moment dat, respectiv la momentul iniţial, mol. 

Rezultatele obţinute sunt reprezentate grafic xSO2T (η)- , respectiv 

conductivitate- .  

Curbele cinetice corespunzătoare datelor obţinute se reprezintă pe 

acelaşi grafic pentru a se putea stabili influenţa dimensiunilor particulelor 

respectiv a timpului de măcinare asupra cineticii procesului.. 
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DEFINIREA ŞI CALCULUL FACTORULUI DE ACCELERARE 

PENTRU ADSORBTIA SO2 IN SUSPENSII DE CaCO3 

 

       Scopul lucrării: simularea şi verificarea ecuaţiilor pentru factorul de 

accelerare 

Procesul dizolvare reactivă a dioxidului de sulf este o absorbţie însoţită 

de reacţie chimică numită şi chemosorbţie, având la bază reacţia: 

 

CaCO3+2SO2+H2O= Ca(HSO3)2+CO2     (10) 

 

În lipsa oxigenului dizolvat fizic se poate neglija oxidarea sulfitului la 

sulfat, cea ce face ca procesul global să fie posibil de descris de ―ecuaţia 

caracteristică ― (11) şi procesele elementare (12)…(16): 

 

       

 

3 2 2 3 2 2 3 2 2

2 2 2

" ( )

                                                                                     

S L g L

g

CaCO A H O SO Ca HSO H SO SO H O

CO SO H O

       

 
  (11) 

    2 2g L
SO SO           (12) 

      2 2 2 3L L L
SO H O H SO          (13) 

OHCOHSOCaSOHCaCO 2223323 )(2                 (14) 

    gL
COCO 22                      (15) 

    gL OHOH 22                      (16) 

 

 În condiţiile neglijării vaporizării apei procesul real se poate descrie pe 

baza ―ecuaţiei caracteristice‖ simplificate (11) şi a reacţiei globale s-l- g (17): 

 

 
         3 2 2 3 2 2 2.

2 ( )
L g aq g LS

CaCO H O SO Ca HSO CO H O              

(17) 

Pentru a stabili modelele posibile se compară viteza globală a proceselor 

care conduc la amestecarea moleculară a reactanţilor (ram) cu viteza reacţiei 

chimice (rch). Structura procesului dizolvare–reacţie în sisteme gaz–lichid-

solid este prezentată sub forma:  
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Structura procesului de chemosorbţie 

 

Se compară viteza globală a proceselor referitoare la reactantul SO2 (vA) 

cu viteza globală a proceselor referitoare la reactantul B (vB). 

 ram >> rch – amestecul molecular se formează în volumul lichidului, unde 

are loc reacţia chimică. Acestui caz îi corespunde un singur model: modelul 

reacţie chimică; 

 ram << rch –  mecanismul este determinat de raportul proceselor referitoare 

la A şi B;  

  vA < vB – procesul se desfăşoară după modele cinetice simple (transferul 

lui A prin faza gazoasă, dizolvarea lui A la interfaţă) şi modelul 

combinat transfer A prin gaz - dizolvare A. Reacţia chimică are loc la 

interfaţă; 

  vA > vB – procesul se desfăşoară după modelul cinetic transferul lui B 

prin faza lichidă, fără a se forma amestecul molecular în volumul fazei 

lichide, deoarece reacţia chimică are o viteză foarte mare. Reacţia are 

loc pe o suprafaţă paralelă cu interfaţa; 

  vA  vB – procesul se poate desfăşura după mecanisme cinetice 

combinate, iar reacţia are loc pe o suprafaţă paralelă cu interfaţa, la o 

distanţă care depinde de raportul vitezelor de transfer ale lui A şi B; 

 ram  rch - procesul se poate desfăşura după diverse modele cinetice 

combinate. 

Pentru a pune în evidenţă efectul reacţiei chimice asupra transferului de 

masă s-a introdus un parametru sintetic, denumit factor de accelerare, E, 

definit ca fluxul de reactant transferat de la interfaţă în prezenţa reacţiei 

chimice raportat la fluxul de reactant care s-ar fi transferat de la interfaţă în 

absenţa reacţiei chimice. 

Considerăm că noţiunea de factorul de accelerare (modificat) poate fi 

extinsă şi în domeniu dizolvării reactive a dioxidului de sulf în suspensii 

apoase de carbonat de calciu, cu specificaţia că reprezintă fluxul de reactant 

transferat de la interfaţă în prezenţa reacţiei chimice (14) raportat la fluxul de 
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reactant transferat de la interfaţă în absenţa reacţiei chimice (14), când 

absorbţia se realizează în apă (13). 

Dacă viteza transferului de masă din filmul de lichid, în absenţa reacţie, 

este: 

CkN LA  0
    (18) 

iar viteza de transfer în prezenţa reacţiei, la aceeaşi forţă motoare, are forma: 

CkN LA '
    (19) 

raportul N
‘
A/NA reprezintă relaţia de definiţie a factorului de accelerare, (E): 

 

0

'

L

L

A

A

k

k

N

N
E      (20) 

  În literatura de specialitate sunt prezentate diferite 

mecanisme pentru transferul de masă, având la bază legea lui Fick, 

aplicabilă pentru condiţii staţionare: 

   
2

2

dx

Cd
D

dt

dC
     (21) 

 Teoria filmului (a celor două filme) a lui Nerst, Lewis şi Whitman, 

apărută în 1924 consideră că la suprafaţa de separare există două pelicule 

imobile, iar transferul se face numai prin difuzie moleculară. 

Ci
Al

CA(x

)

CAg

Ci
Ag

C0
B

C0
A

x x+dx

L

x= x0  

Profilul concentraţiei la interfaţă 

 

 Rezistenţa la transferul de masă în strat stagnant gazos şi lichid este 

exprimată prin coeficienţii parţiali de transfer de masă  kG = DA/G şi kL = 

DA/l, a căror valoare depinde de natura sistemului bifazic şi de regimul de 

curgere din cele două faze. La interfaţă se consideră stabilirea instantanee a 

echilibrului de fază, exprimat în sisteme lichid-gaz prin legea lui Henry: 
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AiAAi CHP       (22) 

 Pentru o reacţie ireversibilă de ordinul doi de tipul: 

A + b B  Produşi 

distribuţia concentraţiei reactanţilor în jurul interfeţei, în regim staţionar este: 

   
m

B

n

A
A

A CkC
dx

Cd
D 

2

2

    (23) 

m

B

n

A
B

B CbkC
dx

Cd
D 

2

2

 

 Sistemul (23) poate fi rezolvat pentru diferite cazuri particulare. 

 Dacă concentraţia reactantului B este suficient de ridicată se poate 

considera că CB în film este identică cu CB în volumul lichidului, iar ecuaţia 

de viteză este de forma: 

AABA CkCkCr 1

0      (24) 

 În acest caz reacţia este de ordinul pseudo-întâi, iar ecuaţia (14) devine 

de forma: 

  012

2

 A
A

A Ck
dx

Cd
D     (25) 

Ecuaţia (25) s-a rezolvat în vederea obţinerii unor soluţii analitice 

pentru factorul de accelerare, găsindu-se expresia: 

  E
k C

tghHa Ha

Ha tghHa

p

l Ai





 

 

 



( )

( )

1

1 1
   (26) 

unde : 
0

0

L

AB

k

DkC
Ha   

 este raportul dintre volumul lichidului şi volumul stratului stagnant; 

tgh - tangentă hiperbolică: tgh x =(e
x
 – e

-x
)/ (e

x
 + e

-x
). 

 Hatta propune următoarea expresie a factorul de accelerare: 

  
tghHa

Ha
E       (27) 

 In cazul in care concentraţia reactantului B nu rămâne constantă în 

filmul de lichid, pentru sistemul (23) nu se cunosc decât soluţii aproximative. 

O astfel de metoda a fost propusă de Van Krevelen şi Hoftijzer, considerând 

DA= DB, factorul de accelerare, in acest caz având expresia: 

  
'

'

tghHa

Ha
E       (28) 
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unde : 

Ha
E E

E
'







 1
,     iar   E

D

D

C

b C

B

A

B

A

   


1     (29) 

 Expresia (28) are o importanţă deosebită în descrierea şi proiectarea 

reactoarelor pentru absorbţia cu reacţie chimică. 

 Autorii au arătat că factorul de accelerare astfel calculat diferă cu 10 % 

faţă de cel rezultat prin rezolvarea sistemului. 

 În 1966 Potter, pe baza datelor experimentale, prezintă următoarea 

relaţiei pentru calculul factorului de accelerare: 

  E E
Ha

E
     

















1 1 1
1

1
( ) exp( )    (30) 

 Santiago şi Farina au dezvoltat un calcul numeric pentru modelul 

filmului, indicând că pentru factorul de accelerare eroarea este mai mică de 

3%. 

 În 1971 Kishenevski şi col., prelucrând foarte multe date experimentale 

prezintă următoarea relaţie pentru calculul factorului de accelerare: 

  1

1

65.0exp11 


 Ha
Ha

E    (31) 

în care:   1
1

0 68 0 45

1



 















 

Ha

E Ha

Ha

E
exp

. .
  (32) 

 Teoria penetraţiei a fost dezvoltată ca un model îmbunătăţit al 

transferului de masă. Teoria propusă pentru prima dată de Higbie (1935) 

presupune că în faza lichidă există acele condiţii hidrodinamice care permit ca 

transferul reactantului A să se desfăşoare prin difuziune moleculară în regim 

nestaţionar în elemente de fluid care ajung din zona convectivă la interfaţă. La 

interfaţă se stabileşte instantaneu echilibrul, iar adâncimea de penetrare a 

reactantului A este mică în comparaţie cu grosimea elementului de lichid. 

 Pentru contactul discontinuu dintre faze Higbie presupune că: 

 - lichidul proaspăt este adus la interfaţă prin vârtejuri; 

 - în perioada de contact transferul are loc prin difuzie moleculară în  

direcţie perpendiculară la interfaţă; 

 - toate elementele de fluid stau la interfaţă acelaşi timp t, viteza 

procesului fiind: 
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    p p

t

t
t dt 

1

0

    (33) 

 Formularea matematică a modelului este ecuaţia de conservare a 

reactantului A, pentru cazul nestaţionar, în absenţa circulaţiei între elementele 

de fluid: 

  








C

t
D

C

x
k C C

A

A

A

A B 

2

2 1     (34) 

 Ecuaţia este rezolvată prin transformata Laplace, obţinându-se pentru 

factorul de accelerare expresia: 

  E Ha
Ha

erf
Ha Ha

 


















  









1

8

2 1

2

4
2

2

 
exp   (35) 

  







 ...

7!35!23!1

2 753 xxx
xxerf


 

 Pentru cazurile limită, cu o eroare de 10% se regăsesc rezultatele 

obţinute folosind teoria celor două filme. 

 Brian şi col. au obţinut o expresie pentru alte modele de transfer de 

masă şi au demonstrat că aproximaţia rezultată este în concordanţă cu soluţiile 

numerice a ecuaţiei (34) pentru absorbţia chimică de ordinul II în acord cu 

modelul penetraţiei a lui Higbie. 

 Modelul reînnoirii suprafeţei (film-penetraţie) Danckwerts consideră 

că deplasarea elementelor de fluid din zona limită este complet întâmplătoare, 

ne fiind dependentă de timp, în sensul că are loc reînnoirea continuă a 

suprafeţei. În timpul de contact procesul de transfer de masă are loc prin 

difuzie nestaţionară într-un mediu semi-infinit în mişcare. 

 Elementele de fluid au la interfaţă durate de staţionare distribuite 

normal, conform funcţiei de densitate  E t s e s t   
, unde s = constantă. 

 Viteza procesului în acest caz este: 

    p p t E dt  




0

    (36) 

 Coeficientul mediu de transfer de masă are forma: 

  k D sl a      (37) 

s = viteza de reînnoire a suprafeţei. 
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 Prin modelarea matematică se obţine următoarea expresie pentru 

factorul de accelerare, în cazul modelului Danckwerts: 

  E Ha 1 2
     (38) 

Pentru valori extreme ale modului lui Hatta se regăsesc situaţiile tratate. 

 Hikita şi Asai şi Onda şi col. dezvoltă aplicaţii numerice pentru relaţia 

lui van Krevelen şi Hoftijzer pentru modelul penetraţiei şi a suprafeţei 

reînnoite la diferite valori ale ordinului de reacţie. 

 Yeramian şi al. plecând de la modelul lui Danckwerts găseşte pentru 

factorul de accelerare expresia: 

  

 

    
E

Ha

E

E E Ha E

Ha


 


    


















  
2

2 2

4
2 1

1 4 1 1
1

  (39) 

 Diferenţa dintre valorile calculate cu această expresie şi datele 

experimentale este de 4%. 

 Tot pentru modelul Danckwerts, de Coursey dezvoltă pentru E relaţia: 

  

















1
1 2

E

EE
HaE    (40) 

care rezolvată explicit pentru E conduce la relaţia: 

  
     

E
Ha

E

Ha

E

E Ha

E
 

 


 







 





2 2

2

2

2 1 4 1 1
1   (41) 

 Siminiceanu şi col. stabileşte o nouă relaţie pentru calculul factorului de 

accelerare, E, în cazul absorbţiei însoţită de reacţie chimică de ordinul 2. 

Pentru stabilirea ecuaţiei se consideră, că transferul componentului B prin faza 

lichidă este foarte rapid, deci concentraţia este cea din faza lichidă, apoi că 

reacţia chimică atinge virtual echilibrul. Ecuaţia obţinută este de forma: 

E

Ha

thHa

b

 



 

1
1

1

1

1

, 
s

A

B

A

B

C

C

Db

D
b 


   (42) 

 În condiţii limită se obţine pentru E expresiile anteriore. 

 Pe baza datelor experimentale obţinute la lucrarea Studiul cineticii 

procesului de adsorbţie a dioxidului de sulf în suspensii de calcar sau 

deşeu de CaCO3pp se calculează factorul de accelerare pentru adsorbţia 

dioxidului de sulf în suspensii de carbonat de calciu. Valorile obţinute 

experimental se compară cu cele obţinute prin calcul. 
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INFLUENŢA RAPORTULUI DE FLOCULANT ÎN PROCESUL 

EPURĂRII APELOR PRIN PROCEDEUL PRECIPITATIV 

 
Obiectivul lucrării: Determinarea experimentală a raportului optim de 

floculant macromolecular în procesul purificării apelor cu încărcare  saline 

prin procedeul precipitativ în mediul bazic. 

 În scopul determinării eficienţei adaosurilor floculante asupra 

comportării la sedimentare a precipitatelor alcaline se va urmării evoluţia 

vitezei de sedimentare a precipitatelor de hidroxid de magneziu cu sau fără 

adaos de SEDIPUR.  

  Din suspensia obţinută se umplu 4 cilindrii de sedimentare de 250 mL. 

Cu excepţia primului, în care nu se adaugă SEDIPUR, ceilalţi sunt trataţi cu 

0.5, 1,  2 mL soluţie 1 % SEDIPUR. După omogenizarea probelor (se 

răstoarnă de 20 de ori) se urmăreşte evoluţia suspensiei, citind nivelul 

/volumul lichidului limpede la diferite intervale. Observaţiile se vor trece în 

fişe speciale, notând durata sedimentării, nivelul / volumul lichidului limpede 

şi, la rubrica OBSERVAŢII, calitatea acestuia. Pe baza măsurătorilor din foile 

de observaţie se trasează curbele V/Vinitial-timp, viteza de sedimentare timp şi 

viteza de sedimentare medie- conţinut de floculant.   

  

Obţinerea suspensiei iniţiale de hidroxid de magneziu. 

 

Pentru obţinerea soluţiei de hidroxid de magneziu în prima etapă se 

prepară soluţia de sulfat de magneziu. Cum acesta se poate obţine din 

substanţă titrimetrică (sulfat de magneziu heptahidratat), prepararea se face la 

flacon cotat.  

În acest scop, presupunând că la precipitarea discontinuă la cald (T= 

293-343K), se prepară cca. 1500 mL suspensie de hidroxid alcalino-teros, în 

speţă de magneziu, utilizând soluţie 12 g/L sulfat de magneziu (
0101,CV ) şi 

soluţie bazică cu 40 g NaOH/L (
0202 ,CV ) în exces de 0,08 g/L, se calculează 

cele două volume de soluţii 

 

















.0101

0

0202

0201

1500
2

1500

4

exc
NaOH

MgSO

NaOH CCV
M

M
CV

VV

  (43) 
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După calculul necesarului de reactivi, valorile se rotunjesc în sus, 

alegând  ca reper valoarea  volumului celui mai apropiat flacon cotat. Apoi, se 

prepară soluţia de concentraţie stabilita. 

 Prepararea soluţiei de hidroxid se face plecând de la soluţia 50 % 

NaOH. Funcţie de volumul rotunjit, se calculează necesarul de soluţie 50 % 

NaOH pentru a obţine volumul de soluţie. Se poate folosi metoda de cântărire.  

 

 PRECIPITAREA HIDROXIDULUI DE MAGNEZIU 

 
Ecuaţia caracteristică a procesului: 

 

 [H2O + SO4
2
+ Mg

2+
 +]l1 +  [OH

-
 + Na

+
 + H2O]l3  [H2O + SO4

2-
+ Na

+
 +\ 

Mg
2+

 + OH
-
 ]l + [Mg(OH)2]s       (44) 

 

 Procese elementare de transformare: 

 

  Mg
2+

 + 2 OH
-
 = Mg(OH)2 []s   (45) 

 

 Precipitarea se realizează sub agitare. În acest scop se introduce volumul 

calculat de soluţie de sulfat de magneziu, măsurat cu precizie ( se utilizează 

flacoane cotate şi pipete pentru măsurare). După introducerea soluţiei in 

reactor, se porneşte agitarea si termostatul. La atingerea valorii prescrise a 

temperaturii se adaugă cu ajutorul unei pâlnii picurătoare reactivul de 

precipitare (durata adăugării este de cca. 5 min). După încă 10 minute de 

agitare, se prelevează prin sifonare câte 250 mL probă în cilindrii de 

sedimentare. Apoi se dozează cu ajutorul unei seringi cele 0;  0,5; 1; 2 mL de 

SEDIPUR soluţie 1%. Se agită bine sistemul, prin răsturnări succesive in ritm 

de 20 răsturnări pe min. După aceea se supune procesului de sedimentare. 

 

  Determinarea vitezei de sedimentare 

După efectuarea omogenizării cilindrul se aşează pe o masă, se scoate 

dopul şi se porneşte cronometrul. Din timp în timp se citeşte înălţimea de 

lichid limpede şi nivelul precipitatului tasat, menţionând datele în FOAIA DE 

OBSERVAŢIE. Este bine să se urmărească şi comportarea suspensiei, fiind 

descrisă in rubrica observaţii a tabelului 1 calitatea suspensiei. Se recomandă 

de asemenea urmărirea comparativă a celor 4 cilindrii de sedimentare.  
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Foaia de observaţie în cazul fiecărui cilindru. Vprobei =  ; Volumul de 

SEDIPUR  

Timpul Volumul 

soluţiei 

limpezi, mL 

Volumul 

precipitatului, 

mL 

Observaţii privind evoluţia 

suspensiei 

Partea 

limpezită 

Partea cu precipitat 

     

     

 

Interpretarea datelor 

 

 Pe baza datelor se reprezintă grafic variaţia volumului / înălţimii 

lichidului limpede, HL(VL) funcţie de timp. Cu înălţimea / volumul şi timpul la 

care curba de sedimentare atinge un palier se calculează viteza de sedimentare: 

 

Wsed = HL/1 

 

 Se compară vitezele de sedimentare obţinute pentru probele de 

suspensie aditivate cu SEDIPUR, stabilind care este influenţa relativă a 

cantităţii de SEDIPUR adăugată.  

 

Curba de sedimentare Hl-timp sau Vl-timp 
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ADSORBŢIA IONILOR DE ZINC, COBALT ŞI NICHEL CU 

RĂŞINI SCHIMBĂTOARE DE IONI ÎN REACTOARE CU 

AGITARE 

 

Scopul lucrări de laborator este elucidarea influenţei temperaturii, a 

dimensiunii perlelor, a naturii cationului şi a raportului solid/lichid asupra 

valorii gradului de epurare a soluţiilor. 

 

1. SCHIMBUL IONIC CA METODĂ DE TRATARE A APELOR 

 

 Schimbătorii de ioni sintetici pe bază de răşini polimere sunt utilizaţi în 

foarte multe procese tehnologice de tratare a apelor reziduale, inclusiv a celor 

provenite din industria galvanotehnică, în primul rând pentru tratarea şi 

recircularea apelor de spălare. De asemenea, se utilizează tot mai mult şi în 

recondiţionarea şi regenerarea soluţiilor uzate ca şi pentru scopuri de 

recuperare a metalelor şi a altor substanţe. 

 Apele de spălare galvanice sunt, de fapt, electroliţi diluaţi care conţin 

intr-o concentraţie mică toţi componenţii chimici ai soluţiilor din linia de 

acoperire galvanică. În general, apele de spălare din atelierele galvanice, 

trecute prin coloane cu schimbători de ioni cationici, ies din instalaţie 

deionizate complet sau intr-o măsură avansată şi pot fi reutilizate în procesul 

de spălare sau în alte scopuri tehnologice. 

 Exploatarea instalaţiilor cu schimbători de ioni implică succesiunea a 

patru faze distincte: încărcare(epuizare), afânare, regenerare şi spălare. 

  Încărcarea constituie faza de lucru propriu-zisă, a schimbătorului de 

ioni. În această etapă are loc purificarea apei de tratat, răşina se încarcă cu 

ionii nedoriţi şi elimină în apă o cantitate echivalentă de ioni proprii.  

 Afânarea are loc după epuizarea capacităţii de schimb utile a 

schimbătorului de ioni, punct care este marcat prin apariţia în efluent a ionilor 

nedoriţi. Operaţie are ca scop de a împiedica compactarea masei ionice şi de a 

elimina eventualele impurităţi mecanice reţinute de stratul de răşină din apa de 

tratat sau provenite de la uzura granulelor de răşină, precum şi bulele de aer. 

Afânarea se execută cu apă de spălare şi se face în contracurent cu un debit de 

3-5 L/min, timp de 10-15min.. 

  Regenerarea răşinii saturate cu ioni reţinuţi din apele de tratat este 

operaţia de readucere a acesteia la forma sa ionică iniţială. Regenerarea răşinii 
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cationice se realizează trecând prin coloană, cu o viteză prescrisă, o soluţie 

diluată de acid clorhidric respectiv clorură de sodiu.  

 Spălarea se face cu apă pentru eliminarea urmelor de reactiv folosite la 

regenerare. 

În cazul particular al tratării apelor de spălare  galvanice răşinile 

schimbătoare de ioni sunt supuse unor solicitări mecanice şi fizico-chimice 

specifice, unele mult diferite faţă de condiţiile de exploatare a instalaţiilor de 

demineralizare a apei. Rezistenţa mecanică şi stabilitatea chimică si fizică a 

răşinii în condiţiile de exploatare caracteristice tratării apelor reziduale 

galvanice reprezintă criterii de bază pentru alegerea tipurilor de răşini pentru 

buna funcţionare a instalaţiilor şi pentru economicitatea procesului. 

 

2.  PARTEA EXPERIMENTALĂ 

 

2.1. Caracterizarea schimbătorului puternic acid utilizat în procesul de 

tratare şi a soluţiei sintetice 

 În vederea caracterizării eşantionului de răşină utilizat pentru studiul 

cinetic s-au determinat în laborator, utilizând standardele româneşti în vigoare, 

distribuţia granulometrică şi capacitatea utilă de schimb. În urma 

determinărilor experimentale, folosind soluţie de epuizare de clorură de calciu 

5%, s-a obţinut: o capacitatea utilă de schimb de 2.25 meq/g. În ceea ce 

priveşte distribuţia granulometrică, determinată după uscarea răşinii în formă 

de R-H,  rezultatele obţinute se redau sub formă de tabel.  

 

2.2 Descrierea instalaţiei de adsorbţie şi modul de lucru 

 

Soluţiile iniţiale fiind relativ diluate, eliminarea pericolului 

desfăşurării procesului în domeniul transferului extern perlei a impus folosirea 

reactorului discontinuu cu agitare. Cum raportul solid/lichid se situează la 

valori mici s-a apelat la un sistem relativ simplu de formare a suspensiei 

uniforme, compus dintr-un agitator magnetic, balon de sticlă cu două gâturi şi 

manta de termostatare. Instalaţia se compune dintr-un termostat U15, sistemul 

de obţinere a suspensiei uniforme şi sistemul de prelevare a probelor (respectiv 

seringi gradate) şi de separare a schimbătorului din suspensie, compus din 

trompă de vid, vas de filtrare la vid, pâlnii de vid cu porozitate G4, eprubete 

colectoare. 



 23 

 

Schema instalaţiei de laborator: 1- balon cu două gâturi; 2- baie 

termostatată, 3 - agitator magnetic 

 

2.3. Obţinerea datelor experimentale 

 

 Experienţele vor fi efectuate în condiţii izoterme, la 3 temperaturi 

presatabilite, folosind un raport solid lichid de 2/250 (2 g de schimbător gel la 

250 mL soluţie) şi perle cu din dive 0,565, se clase granulometrice, respectiv 

ansamblul nefracţionat. Pentru elucidarea influenţei excesului s-a efectuat un 

set de experienţe cu raport variabil 2/250, 3/250 şi 4/250 g/mL.  

 

2.4 Modul de lucru 

 După punerea în funcţiune a şi fixarea temperaturii de regim se 

alimentează balonul cu 250 cm
3
 soluţie (conţinând diverşi cationi) şi se 

porneşte agitarea. Când se atinge temperatura de regim se introduce 

schimbătorul de ioni în cantitatea corespunzătoare raportului stabilit pentru 

fiecare experiment în parte şi se porneşte cronometrul. La intervale de timp 

prestabilite se colectează cu ajutorul seringilor de 20 mL, probe de suspensie 

ce se filtrează la vid, pe creuzete filtrante cu porozitate G 4, iar filtratul se 

colectează în eprubete curate şi uscate. Soluţia de la filtrare se analizează, 

determinându-se conţinutul de M
2+

 şi H3O
+
. Pentru dozarea zincului se 

utilizează metoda complexonometrică directă, titrând proba adusă în prealabil 

la pH 10 cu complexon III de 0,01 m în prezenţă de erio T. Nichelul se doează 

tot complexonometric, folosind ca indicator murexid. Pentru dozarea 

cobaltului se utilizează metoda indirectă de dozare complexonometrică, unde 
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excesul de complexon III 0,01 m, adăugat peste probă, adus la pH 10 se 

titraază cu soluţie de 0,01 molară de sulfat de magneziu. Indicatorul folosit 

este erio T. Dozarea acidităţii se face prin titrare acido-bazică cu metilorange 

ca indicator /7-9/. În  analize se folosesc probe a câte 5 mL fiecare, iar titrările 

se efectuează cu microbiurete de mare precizie. 

 

REZULTATE ŞI DISCUŢII 

 Rezultatele analizei granulometrice a schimbătorului de ioni sunt 

prezentate în tabelul 

 

Analiza granulometrică a răşinii schimbătoare de ioni. 

Dimensiunea 

ochirilor sitei, mm 

Dimensiunea 

materialului, mm 

Dimensiunea 

medie, mm  

Refuz simplu 

m, g % 

1 1,0<dp<1,3 1.15   

0,8 0.8<dp<1,0 0.9   

0,63 0.63<dp<0.8 0.715   

0,5 0,5<dp<0.63 0.565   

0,315 0,315<dp<0.5 0.4075   

0 0<dp<0,315 0.1575   

Total   

  

Soluţia de schimb, utilizată în determinări, este obţinută pe cale sintetică, prin 

dizolvarea acetatului de zinc, a sulfatului de nichel şi a sulfatului de cobalt în 

apă distilată. Concentraţiile  iniţiale impuse şi cele determinae experimental se 

prezintă în tabel. 

Concentraţia iniţială a soluţiilor sintetice. 

Natura soluţiei Zn
2+ 

Ni
2+

 Co
2+

 

Concentraţie impusă , eq/L 0,015 0,015 0,015 

Concentraţie obţinută, eq/L    

 

 Rezultate primare pentru adsorobţi ionilor metalici 

 Datele experimentale primare sunt redate sub formă de dependenţe 

2M
C  la diferite condiţii de lucru, exemplu fig. 2.. Analizând aceste 

dependenţe se constată o scădere substanţială a conţinutului de metal în 

primele 10 min ale experienţelor, rămânând pentru stadiul final o variaţie 

nesemnificativă a concentraţiei acestora. 
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Variaţia concentraţiei ionului metalic în timp 

 

Prelucrarea datelor primare în scopul trasării 

curbelor cinetice    

     Datele experimentale obţinute se prelucrează pentru obţinerea curbelor 

cinetice. În acest scop se foloseşte relaţia de calcul: 

0,1 *

0
2

2






Vpentru
C

C

M

M   (46) 

Stabilirea influenţei parametrilor. 

Influenţa temperaturii. Pentru stabilirea influenţei temperaturii 

experimentale se desfăşăară la 3 temperaturi prestabilite, ceilalţi parametri 

menţinîndu-se constanţi. Pentru fiecare cation se reprezintă pe acelaşi grafic 

curbele cinetice grad de transformare - timp ( η – τ) la cele 3 temperaturi şi se 

trag concluzii cu privire la rezultate obţinute. 

Influenţa raportului s/L. Pentru a pune in evidenţă influenţa raportului 

s/l, care are semnificaţia excesului de schimbător, se urmăreşte evoluţia în 

timp, la concentraţie iniţială constantă, a concentraţiei ionului metalic la 

variaţia raportului schimbător/soluţie. Se poate lucra cu următoarele rapoarte: 

2/250, 3/250 şi 4/250 g/mL Rezultatele obţinute se redau sub f ormă grafică.   

Influenţa dimensiunii perlelor de schimbător. Pentru a pune în 

evidenţă rolul dimensiunii perlelor de schimbător se efectuează experienţe la 

temperatură şi concentraţie iniţială constantă folosind fracţiile reprezentative 
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ale schimbătorului. Rezultatele obţinute sunt prezentate sub forma curbelor 

cinetice şi se prezintă concluziile.  

Influenţa naturii ionului metalic. Rezultatele experimentale obţinut vor 

fi reprezentate grafic pentru a stabili influenţa naturii ionului.  
    

Stabilirea modelului desfăşurării reale  a procesului 

 În vederea stabilirii modelului cinetic se utilizează metode grafice de 

verificare a datelor experimentale, ce au la bază modelul granulei cu miez 

nereacţionat. Metoda presupune construirea acceptarea a unei ecuaţii cinetice 

de ordin n, de tipul: 

 

 

0

0

*

;

(1 )
1

1

n

Zn

nZn

Zn

n

dC
kC

d

d C
k C

d

d
k

d













 

       

 

   (47) 

Efectuând derivarea grafică a curbelor cinetice   şi reprezentând 

datele în coordonate specifice lnd  /d …………..(-ln(1- )), coordonate 

obţinute prin logaritmarea ecuaţiei, se poate determina atât ordinul cinetic cât 

şi constanta globală k
*
.  Utilizând curbele cinetice obţinute pentru perle de 

diverse diametre se obţin dependenţele:  

 Fig.13. Verif icarea ecuatiei cinetice propuse

y = 0.9396x - 5.2775

y = 1.0868x - 4.7308
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Se poate observa că punctele experimentale se situează în jurul celor 

două drepte, a căror pantă se situează în apropierea valorii de 1, iar tăietura 

creşte pe măsura creşterii temperaturii. Ca urmare se poate considera că 

procesul real este redat de ecuaţia cinetică cu ordinul cinetic 1.   
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SIMULAREA PROCESULUI DE ADSORBŢIE A IONILOR DE 

Cd ÎN VEDEREA STABILIRII CINETICII PROCESULUI 

 

 Scopul lucrării: stabilirea cineticii procesului de adsorbţie a ionilor  

de Cd pe adsorbaţi neconvenţionli 
 

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). 

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. 

 

METODE DE INVESTIGARE 
 

 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). 

 

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 
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de transformare; să poate fi operat în regim dinamic; să permită investigarea 

evoluţiei în timp a compoziţiei masei de reacţie cu suficientă precizie. 

 

Reactor discontinuu cu agitare pentru studierea cineticii adsorbţieionilor de 

Cd 

 

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 fizice 

sunt folosite atunci când se cunoaşte o corelaţie univocă dintre o proprietate 

determinabilă cu precizie suficientă şi compoziţia fazei continuă, 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. Pentru determinrea concentraţiei ionilor de Cd s-a folosit 

spectroscopia UV+VIS citirile efectuându-se la 520 nm. La procedeul de 

evaluare pe bază de probe se impune ―îngheţarea transformării‖ după 

prelevare, apelând diluare controlată, separarea fazelor etc.  

 În cercetarea cineticii unui proces real 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 concentraţia unui component din masa de reacţie, variabilele 

sunt temperatura, pH-ul, compoziţia iniţială a fazelor, raportul fazelor, viteza 

de agitare ş.a. 
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Programul experimental trebuie astfel ales ca să răspundă următoarelor 

aspecte: 

- alegerea acelor variabilele care se consideră că 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. 

Procedura se repetă pentru toate variabilele. Metoda nu ia în 

considerare interacţiunile dintre variabile; 

– 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: 
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m

VCC
q (mg/g)   (48) 
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unde: C0 şi C: reprezintă concentraţia iniţială şi finală a componentului care se 

adsoarbe, mg/L; 

V: volumul soluţiei, L; 

m: masa de adsorbant utilizată în experiment, g. 

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

ecuaţia: 

100
0

0





C

CC
R    (49) 

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

adsoarbe, mg/L; 

 

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: 

 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 puternic 

influenţate de valoarea pH-ului soluţiei iniţiale. Sunt sisteme la care la pH 4 

capacitatea de reţinere este maximă, în timp ce la pH 9 nu se reţine deloc sau 

apare fenomenul de precipitare chimică. 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 



 31 

sau adsorbanţi mai puţin studiaţi prima dată se verifică influenţa pH-ului. De 

obicei soluţia iniţială se aduce la pH-ul prestabilit (toţi ceilalţi parametri 

menţinându-se constanţi) după care se aduce adsorbantul şi se determină 

variaţia q sau R în timp: 

 

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 

menţinuţi constanţi. În majoritatea cazurilor se prepară soluţia concentrată, 

care apoi se diluează la celelalte concentraţii dorite. 

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. 

Experimentele pot fi programate astfel încât să se determine şi alte 

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

timpul de contact etc. 
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Verificarea influenţei timpului de contact poate avea o dependenta de 

forma:   
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Influenţa timpului de contact aspra gradului de reţinere  

 

Pe baza acestei influenţe se stabileşte timpul după care se atinge echilibrul. 

 

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 
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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
  

   (50)

 

 

unde: qe este cantitatea de solut adsorbită la echilibru pe unitatea de masă de 

adsorbant, mg/g; qt este cantitatea de solut adsorbită la momentul „t", mg/g; k1 

este constanta aparentă de viteză, min
-1

.  

Prin liniarizare, ecuaţia devine: 

  t
k

qqq ete
303,2

)log(log 1
   (51) 

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   

 

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: 

2

2 )( qqk
dt

dq
e      (52) 

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

poate scrie: 
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1

     (53) 

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.  

Pentru ca modelul să se verifice trebuie ca coeficientul de regresie 

liniară să aibă valori de peste 0,98.  

 

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

     (54) 

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

difuziune; C – constantă. 

Dacă etapa de difuzie intraparticulă este etapa determinantă de viteză 

atunci reprezentarea grafică a dependenţei )( 2

1

tfq  este o dreaptă.   

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.  
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VERIFICAREA IZOTERMELOR DE ADSORBTIE A Cu PE 

DIVERSI ADSORBANTI 

 

 Scopul lucrării: verificarea izotermelor de adsorbţie pentru reţinerea 

ionului de Cu pe adsorbaţi pe bază de cenuşă. 

 

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. Adsorbţia este un proces eficient de îndepărtare 

a ionilor metalelor grele din apele uzate, a cărui aplicabilitate este foarte 

răspândită datorată costului scăzut şi varietăţii mari de materiale naturale sau 

sintetice care pot fi utilizate ca adsorbanţi.  

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

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

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). 

 

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; 

- să permită investigarea evoluţiei în timp a compoziţiei masei de reacţie 

cu suficientă precizie. 
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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.  

Pentru studiul procesului de adsorbţie a unui component din faza lichidă 

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

  

Reactor discontinuu 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. În cazul ionului de Cu se foloseşte metod 

complexonometrică. 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: 
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1000

0






m

VCC
q (mg/g)    (55) 

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

adsoarbe, mg/L; V: volumul soluţiei, L; m: masa de adsorbant utilizată în 

experiment, g. 

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

ecuaţia: 

100
0

0





C

CC
R     (56) 

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

adsoarbe, mg/L; 

 

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

Corrigan, Sips, Hill etc. Câteva modele sunt prezentate în tabel. 

 

Modele pentru izoterme de adsorbţie 

Izoterme Ecuaţia Forma liniară 

Modul de 

verificare a 

modelului 

Langmuir 1 

eL

eL
e

CK

CKq
q




1

max  

maxmax

1

q

C

qKq

C e

Le

e   e

e

e C
q

C
  

Langmuir 2 
eLe CqKqq maxmax

111
  

ee Cq

11
  

Langmuir 3 
e

e
oe

bC

q
Qq   

eL

e
e

CK

q
q   

Langmuir 4 eLL

e

e qKqK
C

q
 max  e

e

e q
C

q
  

Freundlich n

eFe CKq /1  eFe C
n

Kq log
1

loglog   
ee Cq loglog   

Dubinin–

Radushkevich 
   2exp adse kqq       2lnln adse kqq   2ln eq  

Temkin eT

T

e CA
b

RT
q ln  

e

T

T

T

e C
b

RT
A

b

RT
q lnln 













  

ee Cq ln  

Hill 
H

H

H

n

eD

n

eS

e
CK

Cq
q


     DeH

es

e KCn
qq

q

H

logloglog 















  e

es

e C
qq

q

H

loglog 















 

Redlich–

Peterson 
g

eR

eR
e

Ca

CK
q




1
    Re

e

e
R aCg

q

C
K lnln1ln 













   e

e

e

R C
q

C
K ln1ln 












 

Toth 
  z

et

et

e
Ca

CK
q

/1



 

- 

Regesie neliniară 

Sips 
S

S

n

e

n

esm

e
Cb

Cbq
q

/1

/1

1
  - 

 

Dintre modelele izotermelor de adsorbţie cele mai frecvent utilizate sunt 

izotermele: Langmuir, Freundlich, Toth şi Sips.  
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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.  

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; 

– 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

     (57) 
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iar formele liniarizate ale acestei ecuaţii sunt: 

Langmuir I:  

maxmax

1

q

C

qKq

C e

Le

e 
    (58) 

 Langmuir II: 

eLe CqKqq maxmax

111


   (59) 

 

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. 

 

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; 

– 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
    (60) 

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 

şi este definită de relaţia: 
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10

1

 
 eRTq

n
     (61) 

 

în care: 0,  1- energiile libere ale suprafeţei acoperite cu solvent pur, 

respectiv cu un monostrat de solut. 

 În forma ei liniarizată, ecuaţia izotermei de adsorbţie Freundlich se 

poate scrie:  

eFe C
n

Kq log
1

loglog 
    (62) 

 

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. 

 

Izoterma de adsorbţie Dubinin–Radushkevich 

Izoterma Dubinin–Radushkevich este un model empiric, dependent de 

temperatură, utilizat iniţial pentru adsorbţia vaporilor subcritici pe solide 

microporoase. Este în general aplicată ca expresie a unui mecanism de 

adsorbţie cu o distribuţie a energiei de tip Gaussian pe suprafeţe eterogene.  

Ecuaţia izotermei de adsorbţie Dubinin–Radushkevich poate fi scrisă 

sub forma: 

   2exp adse kqq 
    (63) 

 

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

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

qs - capacitatea maximă de adsorbţie pentru modelul Dubinin–

Radushkevich, mg/g. 

 - potenţialul lui Polanyi. 

În forma ei liniarizată, ecuaţia izotermei de adsorbţie Dubinin–

Radushkevich se poate scrie: 

 

    2lnln adse kqq 
   

 (64)
 

Reprezentând grafic ln(qe) în funcţie de ε
2
 se determină constantele qs şi kad. 
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Izoterma de adsorbţie Temkin 

Izoterma Temkin conţine un factor ce ia în considerare, în mod explicit, 

interacţiunile dintre speciile sorbite şi sorbent.  

Izoterma Temkin poate fi scrisă sub forma: 

eT

T

e CA
b

RT
q ln

    (65)
 

unde: T reprezintă temperatura absolută (K),  

 R este constanta universală a gazelor 

 qe- capacitatea maximă de adsorbţie, mg/g; 

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

AT şi bT este constante Temkin. 

Izoterma se poate scrie sub formă liniarizată: 

e

T

T

T

e C
b

RT
A

b

RT
q lnln 















    (66) 

Izoterma Temkin conţine un factor explicit care ţine seama de 

interacţiunile adsorbit-adsorbant. Reprezentând qe funcţie de log(Ce) se pot 

determina constantele AT şi b.  

 

Izoterma de adsorbţie Hill 

Ecuaţia Hill descrie legăturile dintre diferite specii de pe un substrat 

omogen. Ecuaţia izotermei de adsorbţie Hill poate fi scrisă sub forma 

H

H

H

n

eD

n

eS

e
CK

Cq
q




      (67)
 

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

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

qSH- capacitatea maximă de adsorbţie pentru modelul Hill, mg/g; 

KD şi nH  constantele modelului Hill. 

Izoterma se poate scrie sub formă liniarizată: 

 

   DeH

es

e KCn
qq

q

H

logloglog 















   (68) 

iar prin reprezentarea grafică: 
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q

H
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    (69)
 

se calculează constantele modelului Hill (KD şi nH). 

 

Izoterma de adsorbţie Redlich–Peterson 

 

Fiind o izotermă hibridă, încorporând izotermele Langmuir şi 

Freundlich, izoterma Redlich–Peterson cuprinde trei parametri, într-o ecuaţie 

empirică. Această  izotermă poate fi aplicată atât la sisteme omogene cât şi la 

sisteme eterogene.   

Ecuaţia izotermei de adsorbţie Redlich–Peterson poate fi scrisă sub 

forma: 

g

eR

eR
e

Ca

CK
q




1
     (70) 

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

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

KR, aR şi g sunt parametrii modelului Redlich–Peterson. 

 În formă liniară izoterma poate fi scrisă: 

   Re

e

e
R aCg

q

C
K lnln1ln 















   (71) 

Reprezentarea Ce/qe funcţie de Ce
g
 pentru a obţine constantele izotermei, 

nu este posibilă, deoarece sunt 3 necunoscute: aR, KR şi g.  Pentru rezolvare se 

impune qe din literatura şi se reprezintă dependenţa până la maximizarea 

coeficientului de corelaţie. Un exemplu de verificare a modelelor este:  

 

Izoterma de adsorbţie Toth  

Ecuaţia izotermei de adsorbţie Toth descrie procesul de adsorbţie 

pentru sisteme eterogene şi este de forma: 

  z

et

et

e
Ca

CK
q

/1



   (72) 

unde: qe – capacitatea maximă de adsorbţie, mg/g; 

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

Kt: at şi z – parametrii modelului Toth,(L/g). 

Parametrii modelului se calculează prin regresie neliniară, cu Matlab. 
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Reprezentarea grafică a modelelor:  

Freundlich (F), Dubinin–Radushkevich (D-R), Temkin (T), Hill (H), Redlich–

Peterson (R-P) şi datele experimentale 

 

Izoterma de adsorbţie Sips 

Este bine cunoscut că modelul Sips este o combinaţie între modelele 

Langmuir şi Freundlich. Ecuaţia izotermei de adsorbţie Sips poate fi scrisă sub 

forma: 

S

S

n

e

n

esm

e
Cb

Cbq
q

/1

/1

1


    (73)
 

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

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

qsm:  capacitatea maximă de adsorbţie pentru modelul Sips, mg/g, 

 b şi nS:parametrii modelului Sips. 

Parametrii modelului Sips (qsm, b, nS) sunt calculaţi cu Matlab utilizând 

metoda regresiei neliniare. Un exemplu de verificare este prezentat în 

continuare  
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Verificarea izotermelor de adsorbţie 
 

În literatura de specialitate este prezentată şi izoterma BET, care deşi 

este descrisă ca o ecuaţie simplă are aplicaţii destul de limitate. În deducerea 

ecuaţiei matematice acest model pleacă de la următoarele ipoteze: 

 adsorbţia solutului se realizează în mai multe straturi, iar pentru 

fiecare strat în parte se poate scrie o ecuaţie de tip Langmuir 

 adsorbţia solutului într-un strat superior poate începe chiar dacă 

suprafaţa sorbentului nu este total ocupată. 

În forma cea mai generală, izoterma BET este dată de ecuaţia: 

  SBS

eB

CCKCC

CqK
q

/11)( 
      (74) 

 

în care: KB- constanta BET, qe - capacitatea de adsorbţie maximă dată de 

numărul de moli de solut adsorbiţi pe unitatea de masă de adsorbant pentru a 

forma un monostrat complet, mg/g, CS- concentraţia solutului pentru care toţi 

centrii activi ai adsorbanţilor sunt ocupaţi, mg/L. 
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