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GAZE POLUANTE ŞI EFECTELE LOR 

Dezvoltarea industrială, creșterea emisiilor din produsele de ardere și 

aglomerările urbane din ce în ce mai numeroase sunt doar câteva din 

cauzele uneia dintre cele mai grave probleme ale societății moderne și 

anume, poluarea atmosferică. 

 

Agenția Europeană de Mediu (AEM) definește poluarea drept o 

modificare, cauzată direct sau indirect de către oameni, a proprietăților 

biologice, fizice și chimice a mediului atunci când aceasta creează un risc 

sau un potențial risc pentru sănătatea sau siguranța și bunăstarea 

fiecărei specii. Poluarea atmosferică este modificarea condițiilor naturale 

de aer cauzate de emisia de poluanți în atmosferă. 
 
Sursele de poluare pot fi naturale (erupții vulcanice care eliberează SO2, 

incendii care declanșează PM10) sau antropice (activitate umană). 

Poluanții pot fi împărțiți în: primari dacă sunt emiŞi direct în atmosferă și 

care nu suferă modificări, sau secundarI dacă sunt generaţi în atmosferă 

ca urmare a reacțiilor chimice dintre diferitele substanțe prezente în 

acestea, cum ar fi poluanții primari sau nu. 



Importanţa studierii proceselor dizolvare reacţie gaz - 
lichid 

Procesele de absorbţie au o largă răspândire în industria chimică 

anorganică şi organică pentru purificarea gazelor. 

•  În prezent se pune un accent deosebit pe problemele de protecţia 

mediului. Cercetarea procesului de absorbţie este de actualitate, în 

sensul găsirii de noi absorbanţi, şi îmbunătăţirea capacităţii de 

absorbţie, prin adăugarea de activatori, a celor deja consacraţi.  

• Dintre aplicaţiile industriale pot fi menţionate: 

• absorbţia CO2, NOx şi SOy în soluţii alcaline; 

• oxidarea cu aer a unor substanţe organice aflate în soluţie (aldehide, 

ciclohexan, etc); 

• procese de clorurare a toluenului, benzenului, fenolilor etc; 

• fermentaţii aerobice; 

• hidrogenarea şi hidrotratarea fracţiunilor petroliere; 

• purificarea gazelor prin absorbţie selectivă în solvenţi chimici (gaze 

poluante: SO2, CO2, H2S, NOx, …). 



Tipuri de poluare a aerului  

Poluarea fizică  
poluarea fonică este datorată emisiilor de sunete (oscilații armonice) şi 

zgomote (oscilații nearmonice sau amestec de sunete discordante).  
poluarea radioactivă este datorată proceselor de emisie şi propagare în 

spațiu a unor unde electromagnetice şi radiații corpusculare  
 
Poluarea chimică   

Compuşii organici volatili 

Oxizii de carbon 

Compuşii sulfului 

Compuşii azotului  

Smogul  

Clorul‐ rezultă din electroliza clorurilor alcaline, lichefierea clorului, 

producția de celuloză, hârtie şi solvenți organici şi a pesticidelor 

organoclorurate.  
 
Poluarea biologică este produsa prin eliminarea si raspandirea in mediul 

inconjurator a unor germeni microbieni.  



Principalii compuși care cauzează 

poluarea atmosferică  

Dioxidul de sulf (SO2): generat de arderea combustibililor cu conținut de 

sulf, centralele electrice, fuziunea metalelor și prelucrarea țițeiului. 

Acesta cauzează ploi acide și boli respiratorii 

Oxizi de azot (NOX): generați în procesele de combustie a autovehiculelor, a 

centralelor electrice și a centralelor termice. Cauzează afecțiuni 

respiratorii, smog fotochimic și ploi acide. 

Compuși organici volatili (VOCs): COV pot fi hidrocarburi simple, adică 

compuși organici bazați exclusiv pe cărbune și hidrogen sau molecule 

mai complexe care conțin atomi de azot, oxigen, clor și alte elemente.  

COV au atât origine naturală, cât și antropică. Compuși organici volatili de 

origine naturală provin din plante; COV antropogeni sunt molecule 

fabricate de om prin utilizarea unor derivați de rafinare a petrolului 

IPA (hidrocarburi aromatice policiclice): sunt compuși organici ai 

carbonului: naftalena prezentă în faza gazoasă cu două inele benzenice 

până la compuși cu șapte sau mai multe inele 

Dioxidul de carbon (CO2): produs prin utilizarea combustibililor fosili în 

toate activitățile energetice, industriale și de transport. Cauzeaza Efectul 

de seră 

Ozonul (poluant secundar): este generat în troposferă pentru reacțiile dintre 

NO2 și VOC cu raze UV.  



Poluarea chimică 

Poluarea chimică  Principalii compuşi poluanți ai atmosferei:  
Compuşii organici volatili: benzina, eterii de petrol, benzen, acetonă, 

cloroform, esteri, fenoli, sulfura de carbon etc.) rezultă din prelucrarea 

țițeiului şi a produselor petroliere, din composturile menajere, agricole 

sau industriale  şi din emisiile vehiculelor care folosesc motoare cu 

explozie. 
Oxizii de carbon: ƒ monoxidul de carbon‐ provine din surse naturale: erupții 

vulcanice, incendii, descărcări electrice şi fermentațiile anaerobe sau 

artificiale: arderea combustibililor fosili şi arderile incomplete ale 

carburanților în motoarele cu explozie. Cele mai mari valori medii zilnice 

admise sunt de 2 mg/m3. ƒ dioxidul de carbon‐este principalul gaz care 

determină  „efectul de seră”. Rezultă  din procese de combustie 79%, 

respirația plantelor 17,8 %, surse industriale 3%, alte procese 9 naturale 

0,2 %. Cantitatea totala de CO2 din atmosfera a crescut de la 1,29 ppm în 

perioada 1965‐1985, la 1,5 ppm între 1985 şi1995.    
Compuşii sulfului: ƒ dioxidul de sulf provine din arderea combustibililor fosili 

şi unele procese metalurgice. În prezența vaporilor de apă formează 

acidul sulfuric determinând ploile acide, hidrogen sulfurat  
Compuşii azotului: ƒ oxizii de azot, cel mai cunoscut este NO2, care provine 

din arderea combustibililor fosili şi emisiile motoarelor cu explozie. ƒ ƒ 
Fluorul este folosit în industria aluminiului 



Modul de dispersie al poluanților  

Substantele poluante nu rămân la locurile unde sunt produse, ci, prin 

intermediul unor factori, sunt deplasate pe distante mai scurte sau mai 

lungi.  
Principalii factori meteorologici care contribuie la mişcarea poluanților în 

atmosferă sunt: temperatura, umiditatea, vântul, turbulența şi 

fenomenele meteorologice  
Emiterea în atmosferă a poluanților artificiali se poate face prin două 

moduri: organizat, prin canale şi guri de evacuare şi neorganizat, prin 
emiterea poluanților direct în atmosferă  discontinuu 

Viteza de dispersie depinde de:   caracteristicile fizice ale sursei;  

caracteristicile chimice ale emisiei; factori naturali: parametrii 

meteorologici (viteza şi durata vântului, umezeala aerului, precipitațiile 

atmosferice, presiunea aerului), relief (culoare de vale, zone 

depresionare, bariereleorografice) şi de prezența unor suprafețe 

împădurite capabile să rețină particule şi sa neutralizeze unele gaze.  



Efectele globale ale poluării atmosferei 

1. Smogul. Smogul fotochimic este o ceaţă toxică produsă prin interacţia 

chimică între emisiile poluante şi radiaţiile solare.  

 

2. Ploaia acidă. Ploaia acidă este un tip de poluare atmosferică, formată 

când oxizii de sulf şi cei de azot se combină cu vaporii de apă din 

atmosferă, rezultând acizi sulfurici şi acizi azotici, şi care pot precipita 

sub forma de ploaie.  

3. Ozonul (O3) se formează prin acţiunea razelor solare asupra oxigenului. 

Subţierea stratului de ozon pune în pericol existenţa omenirii ca atare.  

4. Efectul de seră. Efectul de seră ce rezultă din creşterea de CO2, ce 

permite energiei solare să pătrundă în atmosferă dar reduce re-emisia de 

raze infraroşii de la nivelul Pământului, poate influenţa tendinţa de 

încălzire a atmosferei, şi poate afecta climatul global.  

Principalii poluanţi care produc efectul de seră şi care sunt emişi în mare 

parte de autovehicule sunt dioxidul de carbon (CO2), oxidul azotos 

(N2O), metanul (NH3) alături de alţi compuşi chimici care provin din alte 

surse, în special industriale 



Pentru tratarea gazelor poluante pot fi utilizate două categorii de metode: 
 

• metode de recuperare şi reciclare în procesul iniţial sau utilizare în alt 

proces ca materie primă sau agent termic sau purtător de energie 
 

• metode de distrugere (reducere). 
 

Compuşii a căror recuperare este avantajoasă din punct de vedere economic 

includ: 

• Compuşi organici volatili (COV) recuperaţi din vaporii de solvenţi sau 

vapori ai produselor cu temperatura joasă de fierbere 

• COV folosiţi ca purtători de energie în incineratoare sau cazane cu abur 

• acid clorhidric 

• amoniac reciclat în procesul de producţie 

• dioxid de sulf, transformat în acid sulfuric, sulfaţi sau gips 

• materie primă sau produs finit cu conţinut ridicat de praf. 
  

Metode de separare şi purificare a gazelor 



Metode de separare şi purificare a gazelor 



Se utilizeaza 2 procedee de purificare a aerului:    

- fizice, pe cale uscată sau umedă  

- procedee chimice.  

 

-  Prin procedeele fizice sunt îndepărtate substanţele 

solide de diferite dimensiuni, substantele lichide si unele 

gaze continute în aer.  

 

Acest tip utilizeaza ca principiu de functionare: 

sedimentarea, schimbarea directiei gazelor, filtrarea si 

electrofiltrarea, aglomerarea si sedimentarea, adsorbtia si 

absorbtia.  

Procedeele de purificare a aerului urmaresc 

reducerea concentratiilor de poluanti sub limitele 

legale, stabilite prin standard 



Procedee chimice: prin spalare, prin reducere, prin separare, prin 

absorbţie şi prin adsorbţie.  

• Instalaţiile si aparatele de epurare se pot grupa astfel: ƒ 

• Instalații de purificare directă  

• Instalaţii sau aparate de purificare care necesită un tratament al 

poluanţilor înainte de epurare;  

• Instalatii sau aparate care utilizeaza ambele principii în acelasi 

timp.  

Din punct de vedere al mediului în care lucreaza pot fi: ƒ 

• Instalaţii şi aparate care lucrează în medii umede; ƒ 

• Instalaţii şi aparate care lucrează în medii uscate.  

După modul de acţionare pot fi aparate care folosesc:   ƒ 

•  pentru medii uscate: principiul detentei, principiul de impact, şoc şi 

inerţie, principiul centrifugal, medii filtrante, principii electrostatice ƒ  

• pentru medii umede: spălătoare, filtre umede, aparate cu spumă, 

separatoare dinamice.    

Metode de separare şi purificare a gazelor 



Principalele procedee de purificare a aerului aplicate 

industrial: 

ƒ  

Denoxarea sau denitrificarea, consta in reducerea oxizilor de 

azot (NO si NO2)  

ƒ  

Desulfurarea presupune combinarea de tehnici chimice 

separative (neutralizare) sau fizice (adsorbtia cu carbon 

activ), pentru a fixa sau a izola SO2,combinate cu tehnici 

separative mecanice, electrice, in strat poros sau hidraulice, 

pentru a recupera intr‐o forma manipulabila chiar si poluantii 

mai izolat.  

 

Reducerea compuşilor carbonului 

Metode de separare şi purificare a gazelor 



Purificarea uscată se bazează pe generarea şi utilizarea unor forţe 

care actionand asupra particulelor, provoaca separarea acestora 

din curentul de aer sau gaz;  ƒDecantarea bazată pe utilizarea forţei 

gravitaţionale constituie principiul de funcţionare al camerelor de 

desprăfuire folosite, la procesarea emisiilor care conţin particule 

solide mari (100 – 200µm). Decantarea bazată pe utilizarea forţei 

centrifuge. Sub acţiunea acesteia, particula din praf tinde sa 

părăsească curentul iniţial de poluant. 

  

Purificarea umedă. Principiul acestei metode se bazeaza pe faptul 

ca, la contactul dintre particula de poluant şi picături sau suprafeţe 

umede, sub acţiunea unuia sau mai multor factori (şocuri date de 

forţele inerţiale, mişcarea browniană, turbulenţa etc.), particulele 

se umectează, "se scufundă" în masa lichidă şi împreună cu 

aceasta se separă/decantează din curentul gazos iniţial.  

Metode de separare şi purificare a gazelor 



ƒCamerele gravitaționale care funcționează  pe pricipiul trecerii gazelor 

cu viteză foarte scăzută, iar sub acțiunea gravitației, particulele de 

dimensiuni mai mari se separă din gaz.    

Cicloanele. Prin introducerea gazelor cu o viteză  mare sub acțiunea 

forței centrifuge, particulele sunt separate la peretele ciclonului, 

după care cad în partea inferioară de unde se elimină.  

Filtrele din materiale semiporos din materiale țesute sau pâslă prin 

care sunt trecute gazele rețin particulele, gazul epurat trecând mai 

departe. Eficiența de reținere a acestor filtre este foarte ridicată, 

însă  utilizarea lor este limitată la temperaturi şi debite reduse. ƒ 

Scruberele rețin particulele prin spălarea cu un lichid, apoi acestea 

sunt separate în decantoare sau separatoare centrifugale. ƒ  

Filtrele electrostatice sunt probabil cele mai potrivite pentru reținerea 

prafului, fiind utilizate atat pentru particule micronice, cât şi pentru 

cele mai mari atât la presiuni, umidități şi temperaturi scăzute, cât 

şi pentru valori ridicate ale acestora.  

Metode şi utilaje de reținere a solidelor 

din gazele de ardere 



Procedee de reducere a oxizilor de azot din gazele de ardere -  împiedică  

formarea de NOx prin arderea cu exces de aer foarte scăzut. Arzătoarele  

sunt montate în colțurile focarelor, jeturile de combustibil se întalnesc 

tangențial în centrul focarului, formând o zonă de ardere circulară.  

 

Metode pentru desulfurare: Compuşii cu sulf existenți în atmosferă  cuprind 

în principal H2S, SO2, SO3  şi sulfați. Pentru respectarea valorii admise a 

emisiei de SO2 este necesară implementarea unei tehnologii de reținere 

din gazele de ardere a SO2 cu o rată de desulfurare de minim 94%. 

Tehnologiile de îndepărtare a bioxidului de sulf cele mai moderne şi 

eficiente se aplică în zona de ardere şi de post ardere a combustibililor 

fosili în cazanele energetice.  

Reducerea emisiilor de SO2 în zona de preardere constau în metode 

convenționale de purificare fizică şi chimică a combustibilului. Instalațiile de 

desulfurare post-ardere folosesc procedeul umed, uscat sau semi-umed. 

Dioxidul de sulf se poate combina cu diverşi compuşi din cenuşă formând 

depuneri sulfatice compacte care înrăutățesc schimbul de căldură şi  

provoacă coroziune țevilor. 

Metode de separare şi purificare a gazelor 



Importanţa studierii proceselor dizolvare reacţie gaz - 
lichid 

Dintre toate procedeele prezentate anterior, absorbţia are o largă 

răspândire în industria chimică anorganică şi organică pentru 

purificarea gazelor. 

• Cercetarea procesului de absorbţie este de actualitate, în sensul găsirii 

de noi absorbanţi, şi îmbunătăţirea capacităţii de absorbţie, prin 

adăugarea de activatori, a celor deja consacraţi.  

• Dintre aplicaţiile industriale pot fi menţionate: 

• absorbţia CO2, NOx şi SOy în soluţii alcaline; 

• oxidarea cu aer a unor substanţe organice aflate în soluţie (aldehide, 

ciclohexan, etc); 

• procese de clorurare a toluenului, benzenului, fenolilor etc; 

• fermentaţii aerobice; 

• hidrogenarea şi hidrotratarea fracţiunilor petroliere; 

• purificarea gazelor prin absorbţie selectivă în solvenţi chimici (gaze 

poluante: SO2, CO2, H2S, NOx, …). 



Modele fizice pentru transferul de 
masă 

Teoria filmului (a celor două filme sau peliculară) consideră că la 

suprafaţa de separare a fazelor există două pelicule imobile în care 

transferul se face numai prin difuzie moleculară.  

Ca un model îmbunătăţit al transferului de masă a fost dezvoltată teoria 

penetraţiei, sau a suprafeţei reînnoite consideră că transferul de masă 

se desfăşoară prin difuzie moleculară nestaţionară. Teoria penetraţiei 

duce la rezultate reale în cazul curgerii laminare, fără valuri a 

peliculelor subţiri la numere Reynolds mici. 

Danckwerts presupune că deplasarea elementelor de fluid din faza limită 

este complet întâmplătoare, nefiind dependentă de timpul de contact. 

Această modificare este cunoscută şi sub numele de modelul 

reînnoirii suprafeţei în sensul că are loc continuu o reînnoire a 

elementelor de fluid care se află la interfaţă cu elemente noi care 

ajung la interfaţă datorită amestecării turbulente. Procesul de transfer 

de masă ca şi în cazul teoriei Higbie are loc prin difuzie nestaţionară 

într-un mediu semiinfinit în mişcare. 

 



Coeficienţi de transfer de masă 

Pentru studiul proceselor de absorbţie este necesar să se cunoască 

coeficienţii de transfer de masă prin faza lichidă şi prin faza gazoasă, 

implicit coeficientul global de transfer de masă.  

• În teoria lui Whitman cele două filme sunt considerate straturi rigide, 

prin care gazul difuzează în regim cvasistaţionar. Ca urmare, cei doi 
coeficienţi se exprimă prin relaţiile:  

 

In teoria penetraţiei ecuaţiile se stabilesc considerând difuzia 

nestaţionară într-un mediu semiinfinit, obţinându-se pentru kL expresia: 

Pentru modelul reînnoirii suprafeţei se  consideră o distribuţie 

neuniformă a timpului de expunere a turbioanelor la suprafaţă, definită 

prin s - parametru denumit ''viteză de reînnoire a suprafeţei''. Inversul 

lui s este timpul mediu de contact. Teoria conduce la o relaţie foarte 

apropiată de a lui Higbie: 



Absorbţia reactivă 

 

• Procesul dizolvare reacţie (D-R) în sistemul gaz - lichid (g-l) este o 

absorbţie însoţită de reacţie chimică numit şi chemosorbţie.  

 

• Studiul cinetic al acestor procese trebuie să răspundă la trei întrebări: 

Care este fenomenul mai lent care determină viteza procesului 

chimic?  

 

Care este forma ecuaţiei cinetice de tip pseudo-omogen şi cum se 

determină parametrii cinetici ce intervin? 

 

Cum se alege tipul de reactor ca model de contact între faze, în  

funcţie de competiţia dintre reacţie şi transfer şi care sunt condiţiile 

optime de operare? 



Absorbţia reactivă 

Cazurile întâlnite în aplicaţiile industriale pot fi însă clasificate fie după 
numărul de gaze care se absorb, fie după tipul reacţiei din faza lichidă.  

 

După primul criteriu se pot distinge cazurile: 

a) Absorbţia unui singur component din gaz (A) şi reacţia acestuia cu un 
compus (B) din soluţie (absorbţia CO2 în soluţii de carbonat /amine, H2S în 

soluţii de amine/carbonat, SO2 în soluţii de amine/carbonat, hidrogenarea 

compuşilor organici, sulfonarea hidrocarburilor cu SO3, oxidarea 
hidrocarburilor la alcooli etc.) 

b) Absorbţia a două sau mai multe gaze cu reacţiile acestora în faza lichidă. 

c) Absorbţia a unul sau mai multe gaze, reacţie în faza lichidă şi desorbţia 

unui (sau mai multor) compus. Un exemplu este procesul de absorbţie a 
gazelor nitroase la obţinerea acidului azotic. 

 

După al doilea criteriu, absorbţia poate fi însoţită de diferite tipuri de reacţie: 

reacţie ireversibilă (de ordinul 1, 2, ordine parţiale oarecare), reacţie 
reversibilă, reacţii consecutive, reacţii paralele, reacţii complexe.  

 



Profilul concentraţiei la interfaţă în funcţie de regimul 
cinetic 

(I)  Ha  < 0,02   (II) 0,02 < Ha < 0,3       (III) 0,3 < Ha  < 3,0 
 
(IV)   Ha > 3      (V)  Ha infinit     (VI) Reacţie la suprafaţă 



Determinarea factorului de accelerare 



Un proces chimic g-l este alcătuit din două procese elementare de 
transfer de masă prin filmul gazos şi lichid, un proces elementar de dizolvare 
care are loc la interfaţă şi reacţia sau reacţiile chimice, care se desfăşoară 
preponderent în faza lichidă şi pe suprafaţa de contact. 

Procesele elementare de transformare de masă, reacţia chimică şi 
dizolvarea sunt însoţite de regulă de degajare de căldură. În condiţiile în care 
fazele reactant au iniţial aceeaşi temperatură, transferul de căldură este 
determinat de energia termică generată (consumată) în procesul chimic.  

Procesele chimice eterogene lichid-gaz pot fi considerate ca fiind procese 
de transfer de masă însoţit de reacţie chimică. 



3.2. CLASIFICAREA REACTOARELOR LICHID - GAZ 

Diversitatea proceselor fizice şi chimice ce se pot desfăşura a 
determinat marea varietate de tipuri constructive.  

Reactoarele lichid-gaz utilizate în industria chimică pot fi 
clasificate după următoarele criterii: 

 

– După modul de contactare a fazelor reactant; 
– Tipul de interfaţă lichid-gaz; 
– Regimul de funcţionare; 
– Sensul de circulaţie al fazelor reactant; 
– Caracteristici constructive. 



Principalele tipuri de reactoare gaz-lichid 
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Principalele tipuri de reactoare gaz-lichid 



 

 

 

 

 

 

 

 

Reactor cu  Reactor cu agitare mecanică      Ejector Venturi 

talere perforate 
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Principalele tipuri de reactoare gaz-lichid 



Valorile medii ale principalelor caracteristici ale 
reactoarelor l - g 

retenţia fazei lichide (L), aria interfacială (av), factorul  dimensional ()  

Model de contact L  
(%) 

av  
(m2/m3) 

 
=LkL/avDA1 

 
Reactor cu barbotare 60 – 98 20 -500 

 
4000 - 10000 

 
Reactor cu agitare 
mecanică 

90 200 - 

Reactoare cu umplutură 
              contracurent 

5 – 20 50 – 300 
 

10 - 100 

              echicurent 2-95 200-2000 - 

Reactor cu talere 10-95 100-200 40-100 

Reactor cu agitare 
mecanica 

40-98 200 - 2000  150-800 



Determinarea şi calculul parametrilor necesari 
modelării reactoarelor gaz - lichid 

Corectitudinea modelării matematice depinde de exactitatea datelor cu 
privire la constantele termodinamice şi cinetice şi la proprietăţile fazelor 
masei de reacţie. Pentru procesele lichid – gaz (chemosorbţie) aceste date se 
referă la compoziţia fazelor la echilibru, constantele de echilibru ale dizolvării 
şi reacţiei, entalpia de dizolvare însoţită de reacţie, coeficienţii parţiali de 
transfer de masă, coeficienţi de difuziune, aria suprafeţei de contact între 
faze, parametrii cinetici ai reacţiei. 

Preluarea acestor date din literatură, atunci când există, implică erori 
mari, de aceea atunci cand este posibil trebuie efectuate determinari 
experimentale. 



 
Compoziţia fazelor la echilibru 

Determinarea compoziţiei la echilibru în procesele chimice gaz-lichid prin 
calcul întâmpină două dificultăţi. Prima este legată de complexitatea 
fenomenelor, echilibrul de fază fiind însoţit de mai multe echilibre chimice. A 
doua este datorată folosirii soluţiilor concentrate care se abat mult de la 
idealitate.  

De aceea, se impune trasarea experimentală a curbelor de echilibru care 
redau presiunea parţială a gazului absorbit în funcţie de concentraţia acestuia 
în faza lichidă la echilibru. 

Se utilizează trei tipuri de instalaţii la trasarea curbelor de echilibru în 
procese chimice de absorbţie (cu autoclavă vibrantă, cu celulă Jerguson şi cu 
desorbere în serie). Luarea şi analiza probelor din fiecare fază nu trebuie să 
perturbeze echilibrul. Se recomandă analiza la cromatograf şi/sau spectrograf 
de masă. 



Determinarea constantelor de echilibru 

Echilibrul proceselor chimice gaz-lichid include atât echilibrul dizolvării, 
descris de legea lui Henry, cât şi echilibrul chimic. 

 

Determinarea constantei Henry 
 

Constanta Henry (KA1) este o constantă termodinamică de echilibru 
(dependentă numai de temperatură) la dizolvarea fizică într-o soluţie infinit 
diluată şi presiuni apropiate de cea atmosferică (fA = pA).  

 
Prin extinderea legii la soluţii concentrate şi gaze reale, constanta KA1 

devine o mărime empirică ce trebuie determinată experimental şi corelată 
cu concentraţia, presiunea şi temperatura. 

 
Legea Henry a fost extinsă şi la absorbţia chimică. În acest caz 

constanta Henry include de fapt şi constantele de echilibru ale reacţiilor 
chimice din faza lichidă. 



Constanta Henry la absorbţia fizică  

KA1 este panta dreptei experimentale pA1-CA1 sau pA1- xA1 la T = constant. 
Problema se reduce deci la determinarea compoziţiei fazelor la echilibru. În 
acest scop, la absorbţia fizică se poate aplica metoda volumetrică sau metoda 
presiunii. 

 
Metoda volumetrică presupune contactarea unui volum măsurat de gaz 

A1 cu un volum cunoscut de solvent fizic, liber de gazul A1. După atingerea 
echilibrului, prin agitarea fazelor la temperatură constantă, se măsoară 
volumul de gaz A1 rămas neabsorbit. 

 
Metoda presiunii constă din injectarea unui volum măsurat de lichid 

degazat într-un vas plin cu gazul A1. Se măsoară reducerea presiunii datorată 
absorbţiei. La ambele metode, dacă gazul este pur şi saturat cu vapori de 
solvent, nu este necesară analiza chimică a fazelor la echilibru. 



Constanta Henry la absorbţia chimică 

 

Pentru a lua lua în considerare influenţa concentraţiei fazei lichide 
se introduce factorul de corecţie f (C): 

 

  KcA1 = KA1 f (C)   (1) 

 

f(C) - factor de corecţie ce depinde de natura şi concentraţia 
substanţelor dizolvate. 

 

 De obicei, chiar şi la absorbţia fizică, solubilitatea în soluţie 
este mai mică decât în solvent pur, efect numit salifiere. Pentru 
identificarea formei funcţiei f(C) se poate aplica metoda cinetică sau 
metoda analogică. 



Metoda analogică 

Presupune că funcţia f(C) este independentă de cel puţin unul din 
factorii: temperatură, natura gazului, natura solventului. Dacă f(C) este 
independentă de temperatură se poate determina raportul constantelor 
direct pe sistemul real, lucrând la o temperatură suficient de scăzută astfel 
încât reacţia să fie lentă. 

Experimental s-a demonstrat că la 298 K:  

                                                                                (2) 

 

 

Constanta 0,205 nu depinde de natura gazului. Dacă f(C) este 
independentă de natura solventului se poate înlocui soluţia reală cu una 
inertă faţă de gazul A1 dar cu aceeaşi tărie ionică (I), ecuaţia (2) a putut fi 
generalizată sub forma (3) numită şi ecuaţia lui Secenov: 

      (3) 

     

 

Funcţia f(C) are un termen dependent de natura speciilor din soluţie (K) 
şi un termen dependent de concentraţia acestora (I – tăria ionică).  
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Determinarea parametrilor cinetici 

Parametrii cinetici specifici proceselor chimice gaz-lichid sunt: kg, kL, av, 
E, k. Pentru o reacţie cu cinetica cunoscută (k, n, m) aceşti parametri se 
reduc la caracteristicile de transfer (kg, kL, av). Factorul de accelerare (E) 
este o funcţie complexă de aceşti parametri, de coeficienţii de difuzie ai 
componentelor din faza lichidă (DA1, DA2), de proprietăţile de curgere şi 
retenţia fazelor. Expresiile lui E în funcţie de regimul cinetic şi de teoria sau 
modelul adoptat pentru transferul de masă sunt prezentate anterior. 

În procesele de purificare a gazelor coeficientul global K devine identic 
cu coeficientul global de transfer de masă, iar viteza globală de absorbţie 
este: 

       (4) 

 

 

Metodele de determinare a parametrilor pot fi fizice sau chimice.  
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Metoda chimică de determinare a caracteristicilor de 
transfer 

Metoda chimică de determinare a caracteristicilor de transfer se 
bazează pe simularea procesului real printr-un alt proces în care fazele 
au caracteristici hidrodinamice apropiate (densitate, vâscozitate, 
tensiune superficială), iar dizolvarea gazului este însoţită de o reacţie 
cu cinetică cunoscută. 

Reacţiile model sunt: reacţia oxidării sulfitului, reacţia CO2 cu soluţii 
de amine sau carbonat de potasiu. Folosind un catalizator specific 
viteza reacţiei poate fi controlată în scopul realizării regimului cinetic 
dorit. 

Variantele de aplicare a metodei chimice se deosebesc prin 
regimul cinetic realizat şi parametrii cinetici care se pot obţine în fiecare 
caz. 

Metoda chimică presupune că reacţia chimică ireversibilă care are 
loc în faza lichidă consumă integral şi rapid gazul A1 dizolvat aşa încât 
concentraţia lui A1 în volumul fazei lichide este nulă.  



 Determinarea coeficientului volumic (kLav) 

Experimentul este astfel condus încât procesul de absorbţie în 
regimul cinetic “reacţie lentă” (Ha < 0,3). În plus, se creează 
condiţiile în care reactantul A2 nu se consumă în filmul de lichid ci 
numai în volumul fazei lichide. Practic, folosind un exces mare de 
reactant A2 faţă de coeficientul stoechiometric 2, concentraţia lui A2 
în volumul fazei lichide rămâne uniformă. 

Deoarece la Ha < 0,3, E = 1 ecuaţia cinetică este:  
 
 
 
 
Pe baza acestei ecuaţii se determină coeficientul volumic de 

transfer (kL av) măsurând viteza de absorbţie (vp
A1, kmol m-3s-1). 

Dacă procesul se efectuează într-un reactor cu aria suprafeţei de 
contact cunoscută se poate obţine şi valoare individuală a 
coeficientului kL.  
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Determinarea lui kL şi av 

Procesul decurge în domeniul intermediar (0,3 < Ha < 3,0). 

Conform teoriei lui Danckwerts rezultă ecuaţia cinetică: 

                 (6) 

 

Practic se foloseşte ecuaţia (6) ridicată la pătrat. Se măsoară viteza 

de absorbţie şi se reprezintă grafic (vp
A1)

2 în funcţie de k1.  
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          Rezultă o dreaptă, 
numită şi “reprezentarea 
Danckwerts”, din a cărei 
pantă se obţine av. Apoi, 
din ordonata la origine se 
calculează kL. Evident, 
trebuie cunoscută 
cinetica reacţiei model, 
dependenţa k1 de 
temperatură şi de doza 
de activator. 



Determinarea lui av 

Absorbţia se desfăşoară în regim reacţie rapidă (Ha > 3,0), 
expresia factorului de accelerare, E, are forma E = Ha. Pentru acest 
regim, ecuaţia cinetică este de forma: 

 
                                        (7) 

 
 
 
Metoda chimică în această variantă este frecvent aplicată la scară 

de laborator şi la scară pilot pentru determinarea ariei interfeţei în 
diferite tipuri de reactoare: cu umplutură, agitare etc. 

 
Dacă aria interfacială av este cunoscută se poate identifica 

constanta de viteză k1. Deci, metoda se poate aplica şi pentru 
identificarea parametrilor cinetici ai reacţiei procesului real sau ai unei 
reacţii propusă ca model.  
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Purificarea gazelor poate fi realizată prin următoarele 

procedee 
• Procedee de absorbţie 

• Procedee de adsorbţie 

• Procedee catalitice 

• a) Procedeele de absorbţie se bazează pe solubilizarea gazului sau gazelor poluante 

într-un lichid (absorbant) urmată de desorbţie. Desorbţia se realizează, de regulă, prin 

încălzirea absorbantului şi este condusă în condiţii care să asigure obţinerea unui gaz 

mult mai concentrat, în raport cu concentraţia lui iniţială.  

• b) Procedeele de adsorbţie au ca etapă principală reţinerea, prin adsorbţie, a gazului 

poluant pe un adsorbant solid, urmată de desorbţie. Ca şi în cazul absorbţiei, desorbţia 

se realizează prin încălzirea adsorbantului, urmată de valorificarea gazului desorbit. 

Spre deosebire de absorbţie, care decurge în regim staţionar, adsorbţia poate fi realizată 

în regim nestaţionar 

• c) Procedeele catalitice au ca obiectiv transformarea catalitică a gazului poluant, într-un 
produs nepoluant, care să poată fi eliminat direct în atmosferă. Dificultăţile, în acest caz, 

constau în obţinerea unui catalizator selectiv, cu activitate ridicată la temperaturi cât mai 

scăzute, cât mai stabil în timp, în condiţiile în care decurge procesul catalitic şi cu 

rezistenţă hidraulică cât mai scăzută. In consecinţă, procedeele catalitice, devin 

aplicabile în cazul unor debite acceptabile mai ales, în cazul gazelor calde, având la 

sursă o temperatură suficient de mare (de exemplu gazele de eşapament a 

autovehiculelor). 

 



Purificarea gazelor cu conţinut de bioxid de sulf 

Procedeele utilizate pentru purificarea gazelor care conţin bioxid de sulf 

rezidual (cu conţinut până la 2% SO2) pot fi grupate în două mari categorii: 

1) Procedee cu regenerarea bioxidului de sulf sub formă mai 

concentrată; 

2) Procedee cu transformarea directă a bioxidului de sulf într-un compus 

valorificabil. 

 Procedeele din prima categorie conţin două etape principale: 

• absorbţia bioxidului de sulf într-un absorbant care să corespundă unor 

criterii tehnico-economice date, urmată de 

• regenerarea bioxidului de sulf sub o formă mai concentrată decât cea 
iniţială, care să permită transformarea acestuia într-un produs valorificabil. 

Aceasta se poate realiza fie prin desorbţie fie pe cale chimică (prin 

tratarea absorbantului cu un acid). 

• Printre criteriile tehnico-economice mai importante pe care trebuie să le 

îndeplinească un absorbant se numără: capacitatea de absorbţie (ridicată, 

stabilitatea chimică mare, tensiunea de vapori scăzută, toxicitate foarte 

scăzută (practic inexistentă), preţ de cost scăzut. 

 



Procedee cu regenerarea bioxidului de sulf prin 
desorbţie 

Procedeul alcalin 
• Procedeul alcalin foloseşte drept absorbant soluţii apoase de carbonat de 

sodiu (15-20%). In procesul de absorbţie au loc următoarele reacţii: 
 
        
   
• Desorbţia SO2 se realizează prin încălzire directă sau indirectă a soluţiilor 

de bisulfit de sodiu (cu abur saturat sau supraîncălzit): 
•       

 
• Bioxidul de sulf concentrat, rezultat în urma desorbţiei, se separă de 

vaporii de apă (prin răcire) după care este utilizat la fabricarea acidului 
sulfuric: 

•     



Procedee cu regenerarea bioxidului de sulf prin desorbţie 

Procedeul amoniacal 

 Procedeul amoniacal foloseşte ca absorbant o soluţie amoniacală conţinând 10-

12 moli NH3 la 100 moli apă. Absorbţia SO2 decurge conform reacţiilor: 
 

      
 

Desorbţia SO2 se produce prin încălzirea soluţiei de sulfit acid de amoniu: 
 

    
Sulfitul de amoniu este recirculat, urmând o nouă etapă de absorbţie  
Regenerarea bioxidului de sulf poate fi realizată nu numai prin desorbţie ci şi prin 

tratarea soluţiilor rezultate în urma absorbţiei cu un acid, cum sunt acidul sulfuric, 

azotic şi fosforic. Procesul decurge conform reacţiilor: 

     
 
 
 
 
Sărurile obţinute pot fi utilizate la fabricarea îngrăşămintelor.  

  324223 SONHSOOHNH2      (5.5) 

  3422324 HSONH2SOOHSONH     (5.6) 

  OHSOSONHHSONH2 2232434    

  OH2SO2SONHSOHHSONH2 224244234     (5.8) 

OHSONONHHNOHSONH 2234334      (5.9) 

OHSOPOHNHPOHHSONH 224244334               (5.10) 


