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Mediul reprezintă ansamblul format din aer, apă, sol, 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.  
 

Poluarea este definită ca fiind introducerea directă sau indirectă a unei modificări care poate afecta 

calitatea mediului, provoca prejudicii sănătăţii umane, daune bunurilor materiale  sau poate 

împiedica utilizarea factorilor de mediu. Mediul natural poate fi afectat prin poluanţi materiali, de 

natură energetică sau magnetică.  

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.  

 

 După originea surselor  de poluare , poluanţii pot fi: 

 de origine menajeră (ape uzate şi deşeuri menajere); 

 de origine industrială (efluenţi sub formă lichidă sau gazoasă care se constituie în ape uzate cu 

încărcătură organică, minerală sau termică); 

 de origine agricolă (ape rezultate din spălarea suprafeţelor tratate cu îngrăşăminte chimice, 

pesticide sau ierbicide şi efluenţi de la complexele animaliere). 



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. 



Surse de poluare a atmosferei  
Sursele de poluare pot fi naturale sau 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; 

 incendiile naturale  – 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 
Aceasta clasificare este importantă pentru cunoaşterea poluanţilor specifici fiecărei 

activităţi. În lipsa măsurătorilor de emisii, 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); 

 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. 



Poluarea apelor 
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 ; 

 

 –  transporturile, care participă la poluarea apei fie direct, fie prin intermediul celorlalţi factori 
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; 

 

 –  aglomerările urbane prin deşeuri menajere şi de gospodărire orăşenească pentru care se 
folosesc zilnic cantităţi de apă între 200 şi 1000 L/locuitor; 

 

 –  agricultura şi zootehnia, constituie surse de poluare în special, a apelor, cu care reintră de 
altfel  în  relaţie inversă. 

 

O altă clasificare a surselor de poluare: 

 –  surse de poluare organizate, având o localizare bine precizată, cu două mari componente: 
apele menajere şi orăşeneşti, şi apele reziduale industriale, provenite din procesele 
tehnologice ale diferitelor industrii: a petrolului, minieră, metalurgică, chimică, a lemnului şi a 
pielăriei. 

 

 –  surse de poluare difuze, situate pe zone întinse, cu poluanţi aduşi în ape prin intermediul 
ploilor. Acestea provin din antrenarea unor săruri minerale predominante în soluri şi în rocile 
de subteran de unde sunt spălate de apele bazinelor hidrografice.  

 

După desfăşurarea în timp a poluării, se deosebesc surse cu caracter continuu sau permanent 
(canalizări urbane şi industriale), discontinuu sau sezonier. 



Poluarea solului  

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. 

 

 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. 



 

 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: 

 

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

 B (solid) + A (gaz) →  R (gaz) 

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

 B (solid) + A (gaz) →  P (solid)  

 B (solid)  →  R (gaz) 



Proprietăţile solidului compact 

Orice solid de provenienţă naturală este caracterizat prin proprietăţi mineralogice, fizico-
chimice şi tehnologice.  

 

 Proprietăţi mineralogice definesc geneza solidului, tipul de zăcământ, natura mineralelor 
constituente, gradul de participare al acestora, calitatea participării acestora (mineralul 
principal, însoţitoare, inerte etc.) şi proprietăţile mineralelor.  

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; 

 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. Se apelează la metode de investigare cristalografice, cristalo-chimice; 
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, “componenţi fictivi”.  

 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. Solidele cristaline se pot prezenta sub forma de cristale propriu-zise, 
caracterizate prin forme geometrice vizibile macroscopic, sau ca agregate policristaline. 
Solidul cristalin ideal presupune repetarea periodică într-un număr extrem de mare a celulei 
elementare în care fiecare unitatea structurală are o poziţie de echilibru. 

 

 Cristalitele sunt constituite din fragmente submicroscopice care se grupează până la mii de 
celule elementare, 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. 

 

Dintre proprietăţile fizice cu care operează inginerul chimist se menţionează: 

 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 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. În general, mărimea granulei se exprimă prin 
referire la un corp geometric regulat - reducând la mărimi echivalente: diametrul echivalent al 
unei granule se consideră ca fiind diametrul sferei cu volumul egal cu cel al granulei. Pentru a 
caracteriza abaterea de la formele regulate s-a introdus termenul de factor de formă, 
respectiv de sfericitate. Cunoscând factorul de formă şi diametrul echivalent se calculează 
suprafaţa granulei şi suprafaţa specifică, raportată la unitatea de volum/ masă 

 

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.  

 

Curbele de distribuţie cumulative 

redau suma frecvenţelor numerice sau 

masice ale tuturor fracţiunilor din proba 

de studiat, exprimate în procente 

Histogramele sunt curbe de 

distribuţie care prezintă frecvenţa 

masei granulelor în funcţie de 

diametrul particulei.  

Curbele de distribuţie diferenţială 

redau grafic frecvenţa relativă 

numerică sau masică şi parametrul 

care caracterizează fracţia considerată.  



Proprietăţile solidului poros 

Solidul poros poate fi reactant sau produs de reacţie, cunoscut sub formă de crustă.Solidul poros 
se caracterizează chimic şi fizic si 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. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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. 

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. 
a) por cu capăt deschis; b) por tip călimară; 

c) pori interconectat; d) por cu ambele 

capete închise. 



 
Analiza procesului amestecare moleculară – reacţie – 

formare şi creştere de germeni 

 Procesul de amestecare moleculară – reacţie – formare şi creştere de germeni (am- r-

fcg) este întâlnit în cazul reţinerii poluanţilor din apele uzate prin metode chimice. In urma 

unei reacţii chimice rezultă o fază solidă nouă, care de cele mai multe ori are solubilitate 

scăzută, şi care se îndepărtează din sistem printr-un proces de separare.  
 

 Apariţia fazei noi (solide) din volumul soluţiei se realizează printr-un proces complex ce 

implică generarea suprasaturaţiei, formarea germenilor şi creşterea acestora.   
 

 Germenii sau nucleele reprezintă cele mai mici asociaţii de particule cu structură 

cvasicristalină, stabile termodinamic. Formarea acestora din volumul fazei lichide continue 

se poate realiza spontan sau indusă de o suprafaţă existentă în sistem. 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. 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.  



Verificarea modelelor desfăşurării reale a proceselor  

solid-gaz. Metode de investigare  
În activitatea de cercetare se parcurg următoarele etape: 

 definirea scopului şi a obiectivelor; 

 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, densitatea, căldura specifică, conductibilitatea 

termică, forma, 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. 

 

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 se poate apela la studiul cinetic în “strat monogranular”. 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.  



Modelului hidrodinamic de contact al fazelor 

reactant 

 

Alegerea tipului de reactor sau 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. 

 

 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.  



Tipuri de reactoare 

Reactoarele experimentale se pot clasifica în reactoare statice şi reactoare dinamice, care pot 
fi sub forma reactoarelor diferenţiale şi reactoarelor integrale. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

      

                   a   b   c 

 

  Tipuri de reactoare statice: a) reactor discontinuu cu agitare b) termobalanţă;  c) cuptor 
cu nacelă. 



Tipuri de reactoare dinamice 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Reactoare dinamice 

diferenţiale: a) strat filtrant; 

b) cu recirculare;  

c) strat fluidizat. 

Reactoare 
dinamice integrale:  

a) tip balanţă cu 
spirală, b) fir de 

cuarţ. 

 



Obţinerea datelor experimentale 
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 fizice sunt folosite când se cunoaşte o corelaţie univocă dintre o proprietate şi 
compoziţia fazei. 

 

Metodele chimice de analiză, utilizate în forma clasică (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 fluid. 

 

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.  

 

În cercetarea cineticii unui proces real datele primare trebuie să evidenţieze raporturile 
cantitative dintre variabilele independente şi cele dependente.  

 

Programul experimental trebuie ales ca să răspundă următoarelor aspecte: 

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

 alegerea adecvată a intervalului de variaţie a fiecărei variabile; 

 alegerea în aceste intervale a unor puncte distincte pentru desfăşurarea procesului; 

 efectuarea experienţelor în scopul obţinerii răspunsurilor aşteptate. 



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.  

 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 figura se secţionează cu drepte de grad de transformare constant. Valorile 
duratelor, citite la diferite temperaturi, se prelucrează in vederea stabilirii dependenţei 
constantei vitezei reacţiei chimice cu temperatura, dependenţă cunoscută sub denumirea de 
legea Arrhenius. Reprezentând datele experimentale în coordonate specifice se calculeaza 
energia de activare. 

 

 

 

 

   

 

 

 

 

 

Datele experimentale se pot 
aşeza pe o dreaptă sau după o 
curbă poligonală (dreaptă cu 
frântură). În primul caz (1), 
funcţie de valoarea pantei, se 
determină energia aparentă de 
activare. 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. 

 



Influenţa specifică a dimensiunii granulelor  
 Datele primare sunt prelucrate în aşa fel încât să pună în evidenţă influenţa granulaţiei. 

Realizând secţiuni de durată constantă (fig. a) se obţin date care, trasate grafic, pun în 
evidenţă influenţa mărimii particulelor. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                     a  b  c  d 

       În figura b este evidenţiat cazul în care mărimea particulelor nu are influenţă semnificativă. 
Fig. c indică faptul că dimensiunea particulelor are influenţă de la o anumită valoare, pe când în 
fig.d este redată situaţia în care particulele prezintă influenţă semnificativă. Situaţia în care 
dimensiunea particulelor nu prezintă importanţă este caracteristică particulelor mici. Când se 
constată o influenţă semnificativă a particulelor, atunci este sigur că mărimea crustei joacă un rol 
deosebit în blocarea transferului.  



PRELUCRAREA DATELOR PENTRU STABILIREA 

MODELULUI DESFĂŞURĂRII REALE A PROCESULUI  
Verificarea 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.  

Ca răspuns al prelucrării datelor experimentale se pot obţine următoarele rezultate: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                              Ecuaţia diferenţială                  Ecuaţia integrată 

 

Verificarea modelului matematic al EMS transformare 



STUDIUL PROCESELOR DE ADSORBŢIE ÎN 

SISTEME SOLID-LICHID  
Adsorbţia este un proces eficient de îndepărtare a ionilor metalelor grele din apele uzate. Prin adsorbţie ionii 

metalici, anionii 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: fizic sau chimic 

(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  

Dacă mecanismul după care se realizează reţinerea poluanţilor este greu de stabilit termenul de adsorbţie 

este înlocuit cu termenul de sorbţie (folosit cu precădere pentru reţinerea coloranţilor, pesticidelor, 

molecule organice). 

 

Utilizarea procesului de adsorbţie pentru tratarea apelor are numeroase avantaje: marea varietate de 

adsorbanţi disponibili, uşurinţa aplicării, posibilitatea de re-utilizare a adsorbantului după regenerare, 

capacitatea de reţinere a unui spectru larg de poluanţi, într-un domeniu larg de pH, posibilitatea de a 

îndepărta diverşi ioni, care de cele mai multe ori nu este posibilă prin utilizarea altor metode.  



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 stabilirea influenţei tipului de adsorbant se reprezintă grafic variaţia capacităţii de adsorbţie în timp în 
funcţie de tipul adsorbantului, pentru aceleaşi condiţii de adsorbţie 

 

 

 

 

 

 

 

  



Efectul pH-ului soluţiei si a concentraţiei iniţiale 

 Procesele de adsorbţie sunt influenţate de pH-ul soluţiei iniţiale. De obicei soluţia iniţială se 
aduce la pH-ul prestabilit după care se aduce adsorbantul şi se determină variaţia q sau R.  

 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 pH-ului asupra                                             Influenţa concentraţiei iniţiale  

     capacităţii de adsorbţie                                             asupra capacităţii de adsorbţie 



Influenţa dozei de adsorbant 

Doza de adsorbant (raport solid/lichid) 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 pentru care se efectuează determinări experimentale în sensul stabilirii variaţiei q 

(R) în timp. 

 

 

 

Influenţa dozei de adsorbant asupra gradului de reţinere  



Termodinamica proceselor de adsorbţie 

 Din ecuaţia Langmuir rezultă valoarea constantei KL: 

 

 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:  

 

 

unde: ΔG0 - variaţia energiei libere Gibbs, J/mol; T - temperatura soluţiei, K, R- constanta 

universală a gazelor, 8,314 J/ mol K.  
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•Valoarea lui ΔH  se obţine din panta dreptei, iar 

ΔG0 şi  ΔS se calculează direct cu ajutorul ecuaţiilor 

pentru o temperatură dată, Valoarea energiei de 

activare (Ea) se calculează din ecuaţia Arrhenius:  

 

     

•unde Ea este energia de activare, k2 constanta 

vitezei de reacţie şi A este factor preexponenţial. A 

şi Ea calculează din tăietură şi pantă. 
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Izoterme de adsorbţie  
Procesele de adsorbţie sunt descrise cu ajutorul izotermelor de adsorbţie, care arată ce 

cantitate de solut este reţinută de un anumit adsorbant. 

 

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 şi se pot obţine informaţii 
legate de natura interacţiunilor dintre solut si adsorbant, mecanismul procesului de 
adsorbţie şi eficienţa unui adsorbant din punct de vedere al aplicabilităţii. 

 

Interpretarea izotermelor de adsorbţie obţinute experimental se face cu ajutorul modelelor 
matematice, denumite şi modele ale izotermelor de adsorbţie. Modele duc la obţinerea 
unor informaţii importante pentru estimarea performanţelor unui proces de adsorbţie: 

• 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. Dintre modelele 
izotermelor de adsorbţie cele mai frecvent utilizate sunt izotermele: Langmuir, Freundlich, 
Toth şi Sips.  



Izoterma de adsorbţie Langmuir 

 Modelul Langmuir este cel mai cunoscut model de adsorbţie. 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. 

 Modelul Langmuir poate fi utilizat pentru descrierea majorităţii proceselor de adsorbţie care 
implică interacţiuni de natură chimică între solut şi sorbent, şi cu unele restricţii în cazul 
proceselor de adsorbţie fizică.  

 

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

     

 

 

iar formele liniarizate ale acestei ecuaţii sunt: 
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Izoterma de adsorbţie Freundlich 

 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: 

 
 

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

respectiv panta dependenţelor liniare: log qe funcţie de log Ce obţinute experimental. 
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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: 

 Difuzia prin volumul fazei lichide (din volumul de soluţie în stratul din jurul 
adsorbantului); 

 Difuzia prin filmul din jurul adsorbantului (din film la suprafaţa adsorbantului); 

 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: 

 Modelul cinetic Lagergren ordin I, care se reduce la modelul cinetic de ordin pseudo-
unu; 

 Modelul cinetic de ordin pseudo-doi; 

 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. 



Verificarea modelelor cinetice 

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 si este de forma:  
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Modelul cinetic Ho (pseudo-doi) poate fi folosit când reţinerea solutului pe suprafaţa 

adsorbantului presupune existenţa unei interacţiuni predominant chimice.  

Viteza de adsorbţie, este dată de relaţia: 
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Procedee necatalitie solid - fluid pentru 

tratarea apelor 
 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 prin tratarea apei.  

 Poluarea apelor se poate realiza direct sau indirect.  

 Poluarea indirectă denumită şi naturală se datorează surselor de poluare naturale şi se produce 
în urma interacţiunii apei cu atmosfera respectiv cu 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;  

 Tratarea emisiilor la finalul proceselor (tehnologii 

  ”la capăt de ţeavă” ca instalaţii individuale 

  sau centrale). 

 Modul de integrare a tipurilor de tehnici: 

 

Procedee necatalice eterogene solid-fluid 



Procedee la final de proces 

 Deoarece măsurile integrate se pot aplica limitat în 
instalaţiile existente se utilizează tehnicile de tratare la 
finalul procesului. Procedeele la final de proces 
presupun pre-tratarea sau tratarea finală a apelor 
reziduale rezultate dintr-o instalaţie, sau tratarea 
centralizată a apelor colectate de la mai multe surse 
poluatoare.  

 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 figura. 

Procedee necatalice eterogene solid-fluid 



Procese chimice de tratare a apelor industriale  
 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. 
 

 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 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.  
 

 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. 

Procedee necatalice eterogene solid-fluid 



Schema bloc a instalaţiei de tratare a apelor 

uzate alcaline şi acide de pe o platformă de 

îngrăşăminte 



Procedee necatalitice solid-fluid pentru 

desulfurarea gazelor de ardere 
 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. 

 

 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 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 necatalitică. 
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.  



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. Procedee uscate de desulfurare au la bază 
procese de adsorbţie fizică sau chimică şi pot fi clasificate în funcţie de tipul de adsorbant 
utilizat: 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 

 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. Oxidul de cupru este regenerat cu un gaz 
reducător când se formează un gaz concentrat în dioxid de sulf.  

 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. Procedeul constă în injectarea uscată de nahcolite ( 

 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. 



Schema de principiu a unei centrale termice pe cărbune ce 
utilizează în ardere carbonat ca aditiv 



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 
figura alaturata.  



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 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. Trecerea 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 laptele de var, 
deoarece reactivitatea şi solubilitatea calcarului 
sunt insuficiente. 

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 figura:  

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. 



PROCEDEUL UMED DE DESULFURARE A 

GAZELOR DE ARDERE 
Pentru desulfurarea gazelor de ardere 
provenite din centralele termice pe 
cărbune, 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.  
Schiţa instalaţiei pntru desulfurarea 
gazelor de ardere, folosind procedeul pe 
bază de carbonat de calciu, este 
prezentată în figura.  


