
 

RECEPȚIONAT 

Agenția Națională pentru Cercetare și Dezvoltare 

 

La data:______________________________ 

 

 

 

RAPORT ŞTIINŢIFIC FINAL 

privind executarea proiectului de cercetări științifice 

aplicative/fundamentale (instituțional) 

pentru anii 2015-2019 

 

Proiectul Elaborarea procedeelor de epurare a apelor reziduale de poluanţi greu 

bipodegradabili şi compoziţia, autopurificarea chimică, posibilităţi de valorificare a apelor din 

bazinul Nistrului de jos  

Cifrul Proiectului 15.817.02.35A 

Direcția Strategică 50.07: Materiale, tehnologii şi produse inovative 

 

Termen de executare: 27 decembrie 2019 

 

 

 

Directorul proiectului                      GONȚA Maria, dr. hab., prof. univ.          __________ 

                                                                          (numele, prenumele)                                      (semnătura)               

Rectorul  

Universității de Stat din Moldova     CIOCANU Gheorghe, dr. hab., prof. univ. __________ 

                                                                                      (numele, prenumele)                                      (semnătura)                

Președintele Senatului  

Universității de Stat din Moldova     CIOCANU Gheorghe, dr. hab., prof. univ. __________ 

                                                                          (numele, prenumele)                                      (semnătura)                

 

 

 

L.Ș. 

 

 

Chişinău – 2019 

 

 



2 

 

 

CUPRINS : 

 

1. Lista executorilor (Anexa nr.1)………………………………………………………………..3 

2. Obiectivele și sarcinile proiectului …………………………………………………………...4 

3. Rezultatele ştiinţifice ale cercetărilor efectuate în cadrul proiectului  

 Capitolul I. Epurarea sistemer model/ape reziduale textile prin aplicarea metodelor fizico- 

chimice combinate………………………………………………………………….……….…….5 

Capitolul II. Epurarea apelor reziduale provenite de la complexele agroindustriale…….101 

Capitolul III. Compoziția chimică, procese de poluare și autopurificare a apelor din bazinul 

fluviului Nistru............................................................................................................................163 

4.   Rezumat ……………………………………………………………………………………254 

5. Concluzii ………………………………………………………………………………….258 

6.  Participarea în programe și proiecte internaţionale (ORIZONT 2020, SCOPES, JOP, IRSIS, 

NATO, etc.),  inclusiv propunerile prezentate/câștigate în cadrul concursurilor naționale și 

internaționale cu tangență la tematica cercetării proiectului realizat………………………..263 

7. Lista publicaţiilor ştiinţifice ce ţin de rezultatele obţinute în cadrul proiectului 

 (Anexa nr.2) …………………………………………………………………………………...265 

8.   Fișa de prezentare a rezultatelor proiectului de cercetare  (Anexa nr.3).....................................284 

 

 

 



3 

 

Anexa nr. 1 

1. Lista executorilor (funcţia în cadrul proiectului, titlul ştiinţific, semnătura) 
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2. Obiectivele și sarcinile proiectului 

• Elaborarea metodelor de înlăturare a agenţilor auxiliari (dispersanți, emolienți, fixatori și 

poliacooli), coloranților în prezența formaldehidei și a floculantului de tip cationic din 

sisteme model/ ape reziduale textile prin metode de electroflotare, coagulare, 

electroflotocoagulare în combinaţie cu redox-procese de degradare catalitică și fotocatalitică 

consecutive, urmată de adsorbţie.  

• Elabora schemelor tehnologice de epurare a sistemelor  model/ apelelor reziduale provenite 

de la industria textilă cu conținut de dispersant, emolient, fixator și poliacool, coloranți 

textili, formaldehidă și floculant. 

• Cercetarea şi elaborarea metodelor de intensificare a redox-proceselor de degradare 

fotocatalitică a compuşilor polifenolici în apele reziduale ale producerilor oenologice şi de 

distilare a spirtului în scopul ridicării eficienţei epurării anaerob-fermentative. 

• Cercetarea metodelor de scindare hidrolitică şi fermentativă preventivă a deşeurilor lichide 

greu degradabile cu conținut de lignoceluloze, hemiceluloze etc. cu scopul obţinerii” energiei 

verzi”. 

• Cercetarea epurării combinate biochimice și fizico-chimice a apelor reziduale și a deşeurilor 

lichide concentrate, inclusiv aplicarea câmpurilor magnetici, razelor UV şi fluidizării 

magnetice. 

• Elaborarea unei scheme tehnologice de tratare a apelor uzate agricole cu minimalizarea consumului de 

energie; 

• Determinarea mecanismelor proceselor de autopurificare a apelor naturale prin transformările 

redox catalitice şi dinamica sezonieră a compoziţiei chimice şi a stării redox a apelor 

Nistrului de jos, afluenţilor Răut şi Ichel şi a lacurilor din bazinul r. Bîc – Ghidighici şi 

Dănceni; 

• Crearea bazei de date privind procese de autopurificare a apelor naturale în prezenţa 

poluanţilor din diferite clase și elaborarea recomandărilor metodice privind estimarea calităţii 

obiectelor acvatice în vederea utilizării acestora în diverse scopuri.  

• Elaborarea recomandărilor privind posibilităţi de utilizare a apelor din obiecte acvatice 

studiate şi modalităţi de prevenire a poluării acestora. 

• Elaborarea și prezentarea organelor responsabile de stat Ghidul de evaluare complexă a 

corpului de apă cu utilizarea parametrilor hidrochimici tradiționali, parametrilor cinetici și 

redox. 
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3. Rezultatele ştiinţifice ale cercetărilor efectuate în cadrul proiectului  

CAPITOLUL I. EPURAREA SISTEMER MODEL/APE REZIDUALE TEXTILE 

PRIN APLICAREA METODELOR FIZICO-CHIMICE COMBINATE 

     Apa este un factor important în echilibrele ecologice, iar poluarea acesteia este o problemă 

actuală cu consecinţe mai mult sau mai puţin grave asupra populaţiei. 

 Viaţa pe planeta Pământ este rezultatul funcţionării sistemului global al ecosferei, caracterizat 

de cicluri, care fac trecerea de la materia organică la cea anorganică, şi invers. Toate aceste 

cicluri sunt marcate de echilibre dinamice care asigură funcţionarea stabilă a ecosferei.  

Capacitatea de autoreglare a proceselor naturale este importantă, iar periclitarea echilibrului 

intervine doar în cazul unei acţiuni de mare intensitate sau de lungă durată.  O astfel de acţiune 

este cea exercitată de om care a trecut frecvent de limitele până la care sistemul avea capacitatea 

de a redresa echilibrul ecologic. Legislația în domeniul protecției consumatorului reflectă atât 

noile cerințe, cât și acțiunea omului prin intervenţii asupra echilibrului naturii, care este 

determinată în mare măsură de fenomenele de poluare ce reglementează sectoarele industriale cu 

privire la gradul de poluare a mediului ambiant. 

     Industria textilă (finisarea chimică textilă, în special) a resimţit cu severitate rigorile noilor 

cerinţe ale pieţei şi legislaţiei în ceea ce priveşte protecţia mediului. O trecere în revistă a 

problemelor de poluare este determinată de valorile ridicate ale consumului chimic de oxigen 

(CCO), consumului biochimic de oxigen (CBO), de prezenţa culorii, a ionilor metalici, precum şi 

a electroliţilor. Cifrele din statisticele internaționale arată că peste 50,0% dintre întreprinderile de 

finisare chimică textilă evacuează efluenţi ce sunt caracterizaţi ca având un grad de toxicitate 

peste normele admisibile. 

     Finisarea chimică textilă utilizează apa ca un mijloc indispensabil de producţie. Apa serveşte 

ca mediu de transport al coloranţilor, substanțelor auxiliare textile şi al energiei termice. 

Consumul de apă în finisarea chimică textilă este foarte ridicat, depăşind la nivel planetar 400 

giga litri anual – aproximativ 150,0 de litri de apă fiind necesari pentru a produce un kilogram de 

produs textil.   

    Pe lângă consumul mare de apă, un factor agravant îl constituie modalitatea în care această 

apă este utilizată în finisarea chimică textilă. Dacă în industria chimică, de exemplu, doar 20 % 

din apă este folosită pentru prelucrare, iar restul pentru răcire, în industria textilă apa se foloseşte 

în mare parte pentru prelucrare, iar ca rezultat are un grad sporit de impurificare (Fig.1). 

     Coloranţii sintetici se produc şi se consumă în cantităţi mari în industria textilă, de piele, 

fotografică, cosmetică şi farmaceutică. Cea mai mare cantitate de coloranţi se aplică în industria 

textilă. 
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     Întreprinderile şi fabricile textile folosesc o cantitate mare de apă naturală în procesul 

tehnologic, pe care apoi o evacuează în sistemul de canalizare. Volumul mare de ape reziduale, 

care se formează în rezultatul activităţii industriale (de la 10,0 până la 25,0 mii m3 în 24 de ore), 

este parţial epurat, iar restul este deversat direct în sistemul de canalizare, care apoi ajunge la 

staţia de epurare biologică orășenească, unde compuşii organici nebiodegradabili practic nu se 

degradează şi pătrund în bazinele acvatice, prezentând un pericol destul de mare pentru 

viețuitoarele acvatice. Principalii poluanţi ai apelor reziduale textile sunt surfactanţii şi diferiţi 

coloranţi textili, precum şi o serie de compuşi auxiliari textili, aplicaţi în procesul tehnologic de 

vopsire a ţesăturilor de 

diferită natură. 

Fig.1. Distribuția 

consumului de apă în 

diverse industrii ;  

1– industria chimică ;  

2– prelucrarea metalelor ;  

3 – rafinarea petrolului ;  

4 – industria alimentară ;  

5 – industria textilă. 

       

     Apele uzate rezultate în urma finisării materialelor textile au o compoziţie complexă şi 

diversă, urmare a diversităţii de materii prime şi de procedee tehnologice utilizate. Marea 

diversitate de poluanţi, precum şi modificarea continuă a conţinutului apelor uzate, fac deosebit 

de dificilă epurarea acestora. 

     Apele reziduale textile conţin mai mulţi componenţi organici, cum ar fi coloranţi, surfactanţi, 

substanţe auxiliare textile (alcooli, polialcooli, fenoli, aldehide, stabilizatori, fixatori, dispergatori 

etc.). Toţi aceşti componenţi sunt toxici, nebiodegradabili şi în prezent se înlătură prin metodele 

clasice în jur de 45,0-50,0%, restul pătrund în mediul înconjurător şi, în primul rând, în bazinele 

acvatice. Surfactanţii joacă un rol important în vopsirea ţesăturilor şi sunt diversate în apele 

reziduale împreună cu coloranţii şi alte substanţe auxiliare. Ei sunt substanţe nebiodegradabile 

care, fiind diversate în bazinele acvatice, provoacă diferite dereglări în procesul de autopurificare 

a apelor, fiind toxice pentru vieţuitoarele acvatice. Concentraţia substanțelor auxiliare în apele 

reziduale textile este de 40-60 mg/L, iar concentraţia coloranţilor variază de la 50,0 până la 200-

250 mg/L, în dependenţă de procesul tehnologic. Atât substanțele auxiliare, cât şi coloranţii sunt 

substanţe stabile din punct de vedere biochimic şi în procesul tratării biochimice se oxidează 

foarte greu. 
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     În Republica Moldova nu este soluţionată pe deplin problema epurării eficiente a apelor 

reziduale din industria textilă, care apoi sunt deversate în bazinele acvatice. Soluţionarea acesteia 

va contribui la rezolvarea altor probleme ce ţin de protecţia bazinelor acvatice şi de calitatea 

apelor de suprafaţă. Respectiv, studierea procesului de diminuare a coloranţilor textili şi a 

substanțelor auxiliare din soluţiile model şi din apele reziduale va permite întensificarea şi 

modernizare tehnologiile de epurare a apelor reziduale provenite de la industria textilă din tară.   

 

1.1. Metode și materiale 

     Efluenții textili sunt rezultatul procesării tehnologice a fibrelor și tesăturilor la diferite etape 

de lucru. Ei au în compoziția lor agenți de colorare, agenți auxiliari textili și chimicale textile de 

bază. Concentrația remanentă a agenților în efluenții textili este determinată de procesele aplicate 

asupra fibrelor și țesăturilor, ca urmare a analizei inițiale a efluentului. Aceste procese pot fi atât 

nedistructive, cât și/sau distructive.  

Tabelul 1.1 

Caracteristica sistemelor modelate si a apelor reziduale textile 

Parametri Apă reziduală modelată Efluent real 

CCO, mgO/L 100-500 1500-4000 

pH 4,5-6,0 10,5-11 

Concentrația coloranților, 

mg/L 

100-400 200-250 

Concentrația susbstanțelor 

auxiliare, mg/L 

10-100 20-80 

    

     Pentru ca cercetările de laborator să prezinte valore științifică, s-au modelat diferite sisteme 

care sunt mai aproape de compoziția efluenților textile (Tab.1.1). Agenții de colorare sunt 

principalii componenți în băile de vopsire, concentrația lor remanentă este cea mai mare, astfel 

au fost studiate următoarele clase de coloranţi textili : direcţi şi reactivi. Coloranții direcți se 

aplică simplu, au preț redus, rezistența culorii este moderată. Se utilizează pentru textile de 

calitate medie, în principal pentru fibre celulozice, dar pot fi folosiţi și pentru lână și mătasă 

naturală. Coloranții reactivi au un domeniu mai complet de culori, se aplică simplu, realizeaza 

legaturi chimice covalente cu fibra, au o rezistență bună a culorilor, se utilizează pentru vopsirea 

bumbacului, pentru fibre celulozice, proteice si poliamidice (vopsire si imprimare). La fel, 

coloranții se deosebesc după numărul grupelor polare funcţionale, care duc la formarea 

particulelor asociate de molecule de coloranţi cu diferite dimensiuni. Coloranţii direcţi, care au 

un număr mare de grupe funcţionale polare (OH- şi NH2), formează particule asociate cu 

dimensiuni mai mari (se asociază câte 6-8 molecule) încărcate cu sarcină negativă. Datorită 
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disocierii grupelor cationice de –SO3Na, ei se înlătură eficient cu ajutorul coagulantului de 

aluminiu, care se formează la dizolvarea şi hidroliza sulfatului de aluminiu. Coloranţii reactivi au 

un număr mai mic de grupe polare şi formează particule asociate de dimensiuni mai mici, sau 

chiar nu formează aceste particule.  

Tabelul 1.2 

Caracteristica compușilor organici studiați 

Natura compușilor organici abreviere ʎ max, 

nm 

Greutatea 

moleculară, g/mol 

 

Agenți de 

colorare 

Roșu direct 81 RD 540 696 

Roșu reactiv 120 RA 510 1381,0 

Portocaliu reactiv 16 PA 490 605 

 

Agenți 

textili 

auxiliari 

Oxid de propilenă OP - 58,1 

Sare de natriu a acidului 

lignosulfonic 

LSNa 285 58000 

Acidul 

dihidroxymetilpropionic                                                                            

DMPA - 134 

Dietilenglicol DEgl - 106,12 

Etilenglicol  Egl - 62,07 

Formaldehidă  AF - 30,031 

Floculant de 

tip cationic 

Clorura de 

poli(dialildimetilamoniu) 

PDAMDAC - - 

      

    Cererea pe piaţă a coloranţilor direcţi este esenţială şi permanentă, iar utilizarea lor pe scară 

largă se bazează pe simplitatea metodelor de colorare şi pe capacitatea lor de a colora diverse 

materiale. Coloranţii direcţi colorează ţesături de origine vegetală şi animală în mediu neutru, 

bazic şi acid, la fel colorează şi viscoză. După vopsirea ţesăturilor soluţiile de coloranţi niciodată 

nu se decolorează complet, colorantul dizolvat nu se utilizează în întregime. La colorarea în 

culori închise şi medii baia de vopsire rămasă conţine 20,0-30,0% din colorantul utilizat. 

Folosirea acestei cantităţi remanente de colorant ar prezenta un interes economic major pentru 

fabricile de vopsire. 

     Tratarea chimică cu coagulant de aluminiu (metoda chimică) s-a efectuat în următorul mod : 

sistemele au fost tratate cu un anumit volum prestabilit de soluţie de sulfat de aluminiu (0,5 

mol/L), fiind corectată valoarea pH-ului cu ajutorul soluţiei de NaOH (0,1 mol/L) sau al soluţiei 

de HCl (0,1 mol/L). Coagularea are loc în intervalul de pH=5,0-7,5. Pentru stabilirea pH-ului 

optim, soluțiile au fost agitate încontinuu cu agitatorul magnetic de model Velp. Pentru o 
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coagulare eficientă, sistemele studiate s-au sedimentat timp de o oră, după care aceste soluții 

coagulate s-au filtrat. După etapa de filtrare, se determină concentraţia remanentă a coloranţilor 

și a compuşilor auxiliari după densitatea optică, la lungimea de undă maximă de adsorbție a 

compusului organic studiat.  

     Oxidarea  catalitică cu reagentul Fenton sau foto-Fenton: în sistemele model cu volum de 

500,0 mL, ce conțin coloranţi textili şi substanţe auxiliare s-au adăugat soluţie de peroxid de 

hidrogen cu concentraţia ce varia în limitele de 0,001-0,004 mol/L şi soluţie de ioni de fier (II), a 

căror concentraţie varia în  limitele de 0,0001-0,0007 mol/L. Valoarea pH-ului a fost ajustată cu 

ajutorul soluţiei de acid sulfuric concentrat până la valorile de 2,0-2,5 şi înregistrată cu ajutorul 

pH–metrului Consort C3030. Soluţiile s-au agitat cu ajutorul agitatorului magnetic Velp, timp de 

5, 10, 20, 40, 60 de minute. După tratarea catalitică cu peroxid de hidrogen și iradierea cu raze 

UV (la lungimea de undă de 365 nm) are loc decolorarea soluţiilor. Concentraţia compuşilor 

remanenți s-a determinat prin metoda spectrofotometrică, la spectrofotometrul UV-Vis T80+. 

Paralel cu determinarea concentraţiei remanente a coloranţilor textili s-a determinat şi CCO prin 

metoda cu bicromat de potasiu.  

     După procesul de coagulare a soluţiilor model a fost efectuată adsorbţia compuşilor organici 

remanenţi pe cărbune activ de tip BAU, în felul următor : la soluţia filtrată cu volumul de 100,0 

mL se adăuga 5,0 g de cărbune activ şi se agită timp de 60 de minute cu ajutorul agitatorului de 

tip WSTRZASARKA WU-4. După o oră, soluțiile se filtrează și, la fel, se determină 

concentraţia remanentă a compuşilor organici prin determinarea valorii CCO. 

     Concentraţia compușilor organici remanenți a fost determinată din curbele de calibrare după 

densităţile optice ale soluţiilor modelate la lungimea de undă de 600 nm, folosind 

spectrofotometrul UV/Vis T80 şi prin valoarea CCO. 

În baza rezultatelor obţinute s-a calculat efectul de decolorare (R., %), gradul de oxidare şi de 

mineralizare (Gr. min., %) și efectul de înlăturare (E., %) a coloranţilor textili şi a amestecurilor 

de coloranți și auxiliari. Gr.min. a fost determinat pentru procesele de oxidare catalitică şi foto-

catalitică cu reagentul Fenton, iar E. s-a calculat pentru procesele nedistructive (coagulare, 

electroflotare).  

E., %= C0 – Crem. / C0 x100%                                       (1.1) 

Gr.min., %=E., %= CCO0 – CCOrem. / CCO0 x100%                       (1.2) 

1.2. Înlăturarea amestecului de coloranţi direcţi, reactiv şi a substanţelor auxiliare prin 

combinarea metodelor de electroflotare, oxidare şi adsorbţie 

     A fost studiat procesul de diminuare a concentraţiei componenţilor organici (prin variaţia 

valorii CCO-Cr) din soluţiile model, care conţin amestec de coloranţi textili direcţi (roşu direct 
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(RD) şi activi (portocaliu activ (PA) şi roşu activ (RA), împreună cu substanţele auxiliare (oxid 

de propilenă şi lignosulfonat de sodiu (dispersanţi), acidul 2,2- dihidroxymetil propionic 

(emolient) şi dietilenglicolul (fixator) în lipsa şi în prezenţa etilenglicolului. Concentraţia 

componenţilor organici se micşorează în rezultatul electroflotării lor cu ajutorul gazelor 

electrolitice, urmată de oxidarea lor catalitică cu peroxidul de hydrogen şi ionii de fier (II)   şi 

adsorbţia compuşilor remanenţi de către cărbunii activi în funcţie de concentraţia şi natura 

coloranţilor şi substanţelor auxiliare, concentraţia peroxidului de hidrogen, timpul de 

electroflotare şi de oxidare fotocatalitică. Rezultatele ce ţin de timpul de electroflotare sunt 

prezentate în tabelul 1.3. 

Tabelul 1.3 

Valorile CCO rem. (mgO/L) a sistemelor model ce conțin colorant reactiv PA și colorant 

direct RD cu agenți auxiliari, după electroflotare și adsorbție ; 

 [COL.]0 =200 mg/L, [AUX.]0 =60 mg/L, I=0.4A, V.de lucru=250 mL, Tcam. =250C 

Durata 

electroflotării, 

min 

PA – Auxiliari RD – Auxiliari 

CCO0, 

mgO/L 

electroflotare Ads.CA CCO0, 

mgO/L 

electroflotare Ads.CA 

 PA – OP RD – LSNa 

5 145 21,87 8,12 210 11,3 9,4 

`10 145 20,62 6,87 210 10,0 6,9 

15 145 21,25 7,50 210 10,6 7,5 

20 145 21,25 7,50 210 10,0 6,3 

 PA – DMPA RD – DMPA 

5 175 30,00 34,37 280 8,8 6,9 

`10 175 27,50 31,87 280 7,5 6,3 

15 175 27,50 33,12 280 8,1 6,9 

20 175 30,00 34,37 280 8,8 7,5 

 PA – DEgl RD – DEgl 

5 185 42,50 11,25 275 11,3 9,4 

`10 185 42,50 10,62 275 10,0 7,5 

15 185 43,12 11,87 275 10,6 8,1 

20 185 43,75 11,25 275 11,3 8,8 

Notă. Metodele au fost applicate consecutiv. 

     

      După cum rezultă din datele prezentate în tabelul 1.3, efectul de electroflotare a amestecului 

de colorant activ PA şi substanţele auxiliare depinde de timpul electroflotării şi de natura 
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substanţelor auxiliare. Cu mărirea timpului de electroflotare de la 5 la 20 minute efectul de 

electroflotare urmată de adsorbţie trece prin maximum la timpul de 10 minure pentru toate 

substanţele auxiliare, însă cel mai eficient se înlătură amestecul de colorant PA şi oxidul de 

propilenă şi cel mai mic efect al electroflotării are loc la amestecul de colorant PA şi 

dietilenglicol.  

      Pentru amestecul de colorant direct RD şi substanţele auxiliare, efectul de electroflotare este 

optim tot la timpul de 10 minute, dar este cel mai mare pentru amestecul de colorant direct RD şi 

acidul 2,2-dihidroxymetil propionic (emolient), care duce la micşorarea compuşilor remanenţi 

pînă la concentraţia lor admisibilă numai prin procesul de electroflotare. În cazul amestecului de 

colorant RD şi ligninsulfonatul de sodiu (dispersant) sau în amestec cu dietilenglicolul (fixator), 

efectul de electroflotare este mai mic şi procesul de epurare se efectuează prin combinarea 

metodelor de electroflotare şi adsorbţie pe cărbunii active 

A fost studiat procesul de electroflotare a sistemelor model RD-LSNa-DMPA și RD-LSNa-

DEGl cu concnetrația de 200-30-30mg/L, şi s-a constatat că efectul maxim de electroflotare este 

de 96,6-96,9% la timpul optim de electroflotare de 10 minute, iar sistmele studiate se epurează 

până la normele admisibile numai prin procesul de electroflotare. Cu mărirea concentraţiei 

substanţelor auxiliare până la 60 mg/L, efectul de electroflotare se micşorează până la 92-94% şi 

soluţiile se pot epura numai prin combinarea metodei de electroflotare şi adsorbţie pe cărbunii 

activi. Aceasta se explică prin formarea particulelor asociate de colorant şi substanţe auxiliare de 

diferite dimensiuni la mărirea concentraţiei substanţelor auxiliare şi a proprietăţilor lor hidrofile 

sau hidrofobe. 

     Efectul înlăturării amestecului de coloranţi direcţi sau activi şi substanţe auxiliare prin 

aplicarea procesului de electroflotare mai depinde şi de concentraţia şi natura coloranţilor şi 

substanţelor auxiliare. Rezultatele ce ţin de electroflotarea amestecului de colorant activ PA şi 

substanţele auxiliare în funcţie de concentraţia lor sunt prezentate în tabelul 1.4.  

Tabelul 1.4 

Valorile CCO rem. (mgO/L) a sistemelor model ce conțin colorant reactiv PA și colorant 

direct RD cu agenți auxiliari, după electroflotare și adsorbție în funcţie de [Aux.]0 ; 

[COL.]0 =200 mg/L, I=0.4A, t. electroflotare=10 min, V.de lucru=250 mL, Tcam. =250C 

[AUX.]0  PA – Auxiliari RD – Auxiliari 

CCO0, mgo/L electroflotare Ads.CA CCO0, 

mgo/L 

electroflotare Ads.CA 

 PA – OP RD – OP 

20 120 24,37 16,25 210 1,9 3,8 

40 135 25,62 18,75 235 2,5 4,4 

60 150 26,87 20,00 240 3,1 5,0 
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80 165 28,12 21,25 275 3,8 5,6 

 PA – DMPA RD – DMPA 

20 150 36,25 37,50 200 5,6 6,3 

40 165 37,50 37,50 250 6,9 6,3 

60 175 38,75 38,12 280 8,1 6,9 

80 200 40,62 38,12 305 11,9 7,5 

 PA – DEgl RD – DEgl 

20 145 29,37 10,00 210 5,6 1,3 

40 165 33,75 11,25 250 5,6 1,3 

60 185 39,37 12,50 275 9,4 1,3 

80 205 39,52 14,37 295 12,5 3,8 

Notă. Metodele au fost applicate consecutiv. 

    

     După cum rezultă din datele prezentate în tabelul de mai sus, sistemele care au în compoziția 

lor colorant direct, au și o eficiență de înlăturare mai mare comparativ cu colorantul PA. La fel, 

efectul de înlăturare depinde de concentraţia colorantului, natura şi concentraţia substanţelor 

auxiliare. Cu mărirea conentraţiei substanţelor auxiliare de la 20 la 80 mg/L, efectul de înlăturare 

a sistemului PA-OP se măreşte cu 2,55- 2,62%, cu 3,86-6,0% se mărește eficiența pentru PA-

DMPA, iar pentru PA-DEgl se micşorează cu 2,73- 5,65%. Aceasta se explică prin proprietăţile 

hidrofile diferite a substanţelor auxiliare şi anume, oxidul de propilenă are proprietăţi hidrofobe 

şi respectiv, efectul de electroflotare este cel mai mare, iar acidului 2,2-dihydroxymetil propionic 

are proprietăţi hidrofile mai pronunţate şi efectul este mai mic.    

     Mărirea efectului de electroflotare depinde neesenţial de concentraţia colorantului şi se 

măreşte (cu 0,5-3,15%) la aceiaşi concentraţie a substanţelor auxiliare odată cu mărirea 

concentraţiei colorantului PA de la 100-200 mg/L. Aceasta se explică prin formarea  particulelor  

asociate a colorantului PA cu substanţele auxiliare de diferite dimensiuni pe de o parte, iar pe de 

altă parte – de proprietăţile hidrofile diferite a acestor substanţe auxiliare, care influenţează  

asupra procesului de alipire a bulelor de gaze electrolitice de particulele asociate şi de puterea lor 

de ridicare la suprafaţa lichidului. Despre particularităţile particulelor asociate a colorantului PA 

cu substanţele auxiliare de diferită natură ne indică şi mărirea efectului de adsorbţie al acestor 

particule de către cărbunii activi din soluţiile tratate după procesul de electroflotare. Şi anume : 

la adsorbţia amestecului de colorant PA şi oxid de propilenă efectul de înlăturare se măreşte în 

rezultatul adsorbţiei cu 7,5-8,0% (pentru oxidul de propilenă), cu 19,0-21,0% (pentru 

dietilenglicol) şi practic nu se măreşte şi nu se adsorb aceste particule în prezenţa acidului 

dixydroxymetyl propionic la concentraţia colorantului PA de 100 mg/L. De aceea, soluţiile, care 
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conţin amestec de colorant PA cu concentraţia de 100 mg/L cu oxidul de propilenă sau cu 

dietilenglicolul se epurează prin combinarea metodei de electroflotare şi adsorbţie, iar soluţiile, 

care conţin acidul 2,2-dihydroxymetyl propionic şi soluţiile cu concentraţia mai mare a 

colorantului PA nu se epurează nici prin combinarea acestor metode. 

      Atunci când este prezent colorantul direct (100 mg/L), mărirea concentraţiei substanţelor 

auxiliare de la 20-80 mg/L duce la mărirea efectului de electroflotare cu 0,8-1,6% pentru RD-

DMPA, pentru RD-DEgl și RD-OP, efectul de electroflotare se micşorează cu 1,1-1,5% 

respectiv. După gradul de înlăturare putem obţine următorul şir : RD-OP>RD-DEgl>RD-LSNa. 

Însă, valorile remanente (CCO) se încadrează în limitele admisibile şi soluţiile se epurează 

numai prin aplicarea procesului de electroflotare. 

      La concentraţia colorantului RD de 200 mg/L, efectul de electroflotare se micsorează 

neesenţial (0,5% față de 100 mg/L), iar mărirea concentraţiei substanţelor auxiliare de la 20-80 

mg/L duce la micșorarea cu 4,4% pentru RD-LSNa. După gradul de înlăturare putem obţine 

următorul şir : RD-OP>RD-DEgl>RD-DMPA. De aceea, în sistemele RD-OP (200-20 până la 80 

mg/L), RD-DMPA (200-20 până la 60 mg/L), RD-DEgl și RD-LSNa (200-20 până la 40 mg/L), 

concentraţia compuşilor remanenţi se încadrează în limitele admisibile prin aplicarea numai a 

procesului de electroflotare, iar la mărirea concentraţiei ligninsulfonatului de sodiu, emolientului 

sau dietilenglicolului de la 40 la 80 mg/L, soluţiile se epurează prin combinarea metodei de 

electroflotare şi adsorbţie pe cărbune activ 

     În rezultatul cercetărilor s-a obţinut că eficiența înlăturării poluanţilor în sistemele model RD-

auxiliari este mai mare decît a sistemelor model PA-auxiliari, şi anume : în prezenţa acidului2,2-

dihydroxymetil propionic, efectul de electroflotare variază în intervalul de la 21,37 în 16,41%, în 

prezenţa dietilenglicolului efectul variază este de la 15,76 la 21,52%. Eficiența sporită față de 

RD se explică prin formarea particulelor asociate de colorant RD cu substanţele auxiliare cu 

dimensiuni mai mari în comparaţie cu particulele asociate ale colorantului PA şi aceliaşi 

substanţe auxiliare, astfel că ele se înlătură mai efiicient cu ajutorul gazelor electrolitice. 

Fig.1.1. Efectul de electroflotare 

a sistemelor RD-auxiliari și PA-

auxiliari în funcţie de natura 

substanţelor auxiliare ; [COL.]0 

=200 mg/L, [AUX.]0 =60 mg/L, 

I=0.4A, t. electroflotare=10 min, V.de 

lucru=250 mL, Tcam. =250C. 
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Prin urmare, s-a constatat că efectul de electroflotare al amestecului de colorant direct RD şi 

substanţe auxiliare este mai mare şi soluţiile se epurează prin combinarea metodelor de 

electroflotare şi adsorbţie, iar efectul de electroflotare al amestecului de colorant PA şi aceliaşi 

substanţe auxiliare este mai mic şi soluţiile deja nu se mai epurează prin combinarea acestor 

metode. 

     Efectul de electroflotare mai depinde şi de natura substanţelor auxiliare, adică de proprietăţile 

lor hidrofobe sau hidrofile. Influenţa proprietăţilor hidrofile ale compuşilor de fixare asupra 

efectului de electroflotare este prezentată în figura 1.2. 

Fig.1.2. Efectul de 

electroflotare a 

sistemelor RD-DEgl și 

RD-Egl în funcţie 

concentrația 

substanţelor auxiliare ; 

[RD]0 =200 mg/L, 

I=0.4A, t. electroflotare=10 

min, V.de lucru=250 mL, 

Tcam. =250C. 

     

      După cum rezultă din rezultatele cercetărilor, efectul electroflătării amestecului de colorant 

RD şi dietilenglicol este mai mare decît efectul electroflotării amestecului de colorant RD şi 

etilenglicol la concentraţia colorantului de 100 mg/L şi 200 mg/L. Aceasta se explică prin faptul, 

că proprietăţile hidrofile ale etilenglicolului sunt mai pronunţate decît ale dietilenglicolului şi 

aceasta duce la o antrenare mai slabă a particulelor asociate de colorant RD şi fixator din 

procesul de electroflotare astfel efectul de înlăturare a lor este mia mic. Însă efectul de înlăturare 

a amestecului de colorant şi fixator mai depinde nu numai de proprietăţile hidrofile ale 

fixatorului, dar şi de natura colorantului. De exemplu, efectul electroflotării amestecului de 

colorant reactiv PA şi dietilenglicol este mai mic decît efectul electroflotării amestecului de 

colorant PA şi etilenglicol (Tab.1.5). Aceasta se explică prin faptul, că efectul înlăturării depinde 

de dimensiunile particulelor asociate de colorant şi fixator şi de raportul dintre dimensiunele 

acestor particule şi bulele de gaze electrolitice.  

Tabelul 1.5 

Electroflotarea sistemelor model PA-Egl în funcție de concentrația poliacoolului ;  

[PA]0 =200 mg/L, I=0.4A, t. electroflotare=10 min, 

V.de lucru=250 mL, Tcam. =250C 
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      Prin urmare, efectul înlăturării ametecului de coloranţi cu dietilenglicol sau etilenglicol 

(fixator) depinde de natura şi concentraţia colorantului, fixatorului şi raportul concentraţiilor 

dintre colorant şi fixator, care duce la schimbarea proprietăţilor hidrofile şi sarcinii electrice a 

particulelor asociate de colorant şi fixator, precum şi de intensitatea curentului electric aplicat în 

procesul de electroflotare. 

     Efectul de electroflotare se schimbă dacă sistemul conține colorant RD și trei substanţe 

auxiliare : RD-LSNa-DMPA-DEgl. Rezultatele de laborator arată că efectul electroflotării 

sistemului RD -auxiliari este de 95%, atunci când concentrația colorantului este de 100 mg/L, iar 

concentraţia sumară a substanțelor auxiliare (dispersant, emollient şi fixator) este de 20-40 mg/L. 

Respectiv, în acest caz sistemele model până se epurează pînă la normele admisibile numai prin 

procesul de electroflotare. Mărirea concentraţiei amestecului de substanţe auxiliare pînă la 60 

mg/L duce la micşorarea efectului de electroflotare pînă la 92,5% iar sistemele studiate se pot 

epura numai prin combinarea metodelor de electroflotare şi de adsorbţie pe cărbune activ. 

     Eficiența epurări depinde atât de concentraţia colorantului, cât şi de concentraţia substanţelor 

auxiliare, Tab.1.6. Cu mărirea concentraţiei colorantului RD pînă la 200 mg/L şi a amestecului 

de substanţe auxiliare cu concentraţia de la 20 la 60 mg/L, efectul de electroflotare se micşorează 

pînă la 91-94% şi sistemele se epurează numai prin combinarea procesului de electroflotare şi 

adsorbţie pe cărbune activ. 

Tabelul 1.6 

Electroflotarea sistemelor model RD-LSNa-DMPA-DEgl în funcție de concentrația 

auxiliarilor; [RD]0 =200 mg/L, I=0.4A, t. electroflotare=10 min, 

V.de lucru=250 mL, Tcam. =250C 

[LSNa-DMPA-DEgl]0,  

mg/L 

CCO0 

mgO/L 

Electroflotare Ads.CA 

CCO, mgO/L E., % CCO, mgO/L E., % 

[Egl], 

mg/L 

CCO-Cr init., 

mgO/L 

Electroflotare Ads.CA 

CCO, 

mgO/L 

E., % CCO, 

mgO/L 

E., % 

20 170 10,62 93,75 10,00 94,12 

40 210 10,62 94,94 10,62 94,94 

60 235 10,62 95,48 10,62 95,48 

80 260 11,25 95,67 10,62 95,91 

100 290 11,87 95,91 10,00 96,55 

Notă: metodele au fost aplicate consecutiv. 
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20-20-20 240 9,4 96,1 4,4 98,2 

30-30-30 250 14,4 94,2 6,9 97,2 

40-40-40 270 14,4 94,7 6,9 97,4 

60-60-60 300 27,5 90,8 7,5 97,5 

Notă: metodele au fost aplicate consecutiv. 

 

    Prin urmare sistemele model RD-auxiliari se epurează prin combinarea metodelor de 

electroflotare şi adsorbţie, iar sistemele model PA-auxiliari se epurează prin 3 metode. Oxidarea 

catalitică este folosită ca metodă intermediară, care are rolul de a oxida moleculele mai mici de 

colorant cu formarea unor compuşi cu greutate moleculară mai mică. Aceasta se explică prin 

faptul, că efectul de înlăturare a amestecului de colorant direct RD şi substanţe auxiliare este mai 

mare (în jurul de 94-95%) decît în cazul amestecului de colorant activ PA şi aceliaşi substanţe 

auxiliare (în jurul de 79-84%), deoarece particulele asociate de colorant RD şi substanţe auxiliare 

sunt după dimensiuni mai mari şi se electroflotează mai bine, decît particulele asociate de 

colorant PA şi aceleaşi substanţe auxiliare, care au dimensiuni mai mici. Pe de altă parte, datorită 

efectului mai mare de electroflotare a amestecului de colorant direct RD şi substanţele auxiliare, 

concentraţia remanentă a compuşilor organici este mai mică şi ei se pot adsorbi de către cărbunii 

activi. 

     Pentru mărirea efectului de înlăturare a amestecului de colorant PA şi substanţele auxiliare s-

au efectuat consecutiv următoarele operaţii : electroflotarea amestecului timp de 15 minute şi 

înlăturarea concentratului sub formă de spumă, apoi oxidarea cu reagentul Fenton şi adsorbţia 

compuşilor degradaţi de către cărbune activ. Astfel, efectul de înlăturare a compuşilor organici 

este de 78,72-84,29%, iar concentraţia remanentă a compuşilor este de 27,50-39,37 mgO/L după 

valoarea CCO-Cr. După procesul de oxidare efectul de înlăturare se măreşte (84,17-89,19%), iar 

concentraţia remanentă devine egală cu 20,00-23,12 mgO/L şi, practic, nu depinde de timpul de 

oxidare (20-40 minute).  

     La fel, cercetările au arătat că efectul de înlăturare a sistemelor model RA-auxiliari depinde 

atât de natura auxiliarilor, cât şi de concentraţia lor. Eficiența de înlăturare a colorantului reactiv 

RA (200 mg/L) și aceleași substanțe auxiliare (OP, LSNa, DMPA și DEgl) prin metoda de 

electroflotare   este mai mare (95,7%-99,3%) decît a sistemelor RA-auxiliari. In rezultat, soluţiile 

se epurează pînă la normele admisibile prin combinarea proceselor de electroflotare şi adsorbţie.     
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     După cum rezultă din datele prezentate în figura 1.3, eficiența depinde atât de natura 

colorantului, cât și de natura auxiliarilor şi, anume : cu mărirea masei moleculare a colorantului 

(M(PA)=605 g/mol, M(RA)=1381 g/mol, M(RD)=696 g/mol) şi prezenţa grupelor polare care 

duc la mărirea factorului de asociere a moleculelor de coloranţi, efectul de electroflotare se 

măreşte pentru toate substanţele auxiliare studiate.  

Fig.1.3. Efectul de 

electroflotare a 

sistemelor RD-

auxiliari, RA-auxiliari 

și PA-auxiliari ; [COL]0 

=200 mg/L, [AUX.]0 

=60 mg/L, I=0.4A, t. 

electroflotare=10 min, V.de 

lucru=250 mL,  

Tcam. =250C. 

    Prin urmare, cel mai eficient se electroflotează sistemele RA-auxiliari și RD-auxiliari : 

electroflotare urmată de adsorbție, iar PA-auxiliari, unde PA are masa moleculară mică şi 

factorul de asociere mic, se electroflotează mai puțin eficient. La fel, efectul de electroflotare 

depinde şi de proprietăţile de umectare a substanţelor auxiliare (adică hidrofobe sau hidrofile). 

Substanţele auxiliare cu proprietăţi hidrofobe (oxidul de propilenă) duc la mărirea efectului de 

electroflotare a coloranţilor, iar cele cu proprietăţi hidrofile (sarea de natriu a acidului 

lignosulfonic) duc la micşorarea efectului de electroflotare. 

     Efectul de electroflotare se micşorează, dacă sistemel RA-auxiliari cu concentraţia sumară a 

auxiliarilor care variază de la 60 la 180 mg/L (raportul dintre concentraţiile LSNa, DMPA și 

DEgl este de 1 :1 :1), Tab 1.7 și la mărirea concentraţiei colorantului RA de la 100 la 300 mg/L, 

Fig. 1.4. 

Tabelul 1.7 

Electroflotarea sistemelor model RA-LSNa-DMPA-DEgl în funcție de concentrația 

auxiliarilor; [RA]0 =200 mg/L, I=0.4A, t. electroflotare=10 min, [Fe2+]0 =3x10-4M,  

[H2O2]0 =3x10-3M, pH oxid. =2,5, V.de lucru=250 mL, Tcam. =250C 

[LSNa-DMPA-

DEgl]0,  mg/L 

CCO0 

mgO/L 

Electroflotare Oxidare catalitică Ads.CA 

CCO, 

mgO/L 

E., % CCO, 

mgO/L 

E., % CCO, 

mgO/L 

E., 

% 

20-20-20 290 6,9 97,54 - - 6,3 97,75 

30-30-30 305 13,1 96,41 - - 5,6 98,46 
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40-40-40 320 13,8 96,63 - - 7,5 98,17 

60-60-60 350 67,5 80,71 59,4 83,02 7,5 97,86 

Notă: metodele au fost aplicate consecutiv. 

 

     Odată cu mărirea concentraţiei de la 100 la 300 mg/L, colorantul RA îşi modifică atît 

dimensiunile cît şi sarcima electrică a particulelor asociate de colorant RA cu substanţele 

auxiliare şi procesul de electroflotare şi de concentrare a particulelor asociate la suprafaţa 

lichidului se micşorează, însă se măreşte concentraţia remanentă a compuşilor organici, care 

poate fi înlăturată suplimentar prin adsorbţie sau oxidare catalitică şi adsorbţie. 

 

Fig.1.4. Efectul de 

electroflotare a 

sistemelor RA-auxiliari la 

diferite concentrații de 

colorant și auxiliari ; 

I=0.4A, t. electroflotare=10 

min, V.de lucru=250 mL, 

Tcam. =250C. 

      

 

     Din rezultatele expuse în figura 1.4, rezultă că epurarea eficientă are loc la concentrația 

colorantului RA de 200 mg/L, la concnetrații mai mari sau mai mici, este necesară aplicarea 

consecutivă a 3 metode de epurare. 

     În apele reziduale textile împreună cu coloranţii şi substanţele auxiliare se mai conţin şi 

polialcoolii (etilenglicol) care au proprietăţi hidrofile şi alipindu-se de particulele asociate de 

colorant cu substanţele auxiliare, duce la intensificarea proprietăţilor hidrofile a particulelor 

formate şi ca rezultat, şi la modificarea efectului de înlăturare a lor din soluţiile model şi din 

apele reziduale. Cu acest scop, în continuare, a fost studiat procesul de înlăturare a sistemelor 

model de colorant PA, RD şi substanţele auxiliare în prezenţa etilenglicolului în funcţie de 

concentraţia etilenglicolului (Tab.1.8.).  

Tabelul 1.8 

Valorile CCO (mgO/L) după electroflotarea sistemelor model COL. -OP-Egl, COL -

DMPA-Egl, COL -DEgl-Egl în funcție de concentrația auxiliarilor ; [COL.]0 =200 mg/L, 

[OP]0 =60 mg/L, [LSNa]0 =60 mg/L, [DMPA]0 =60 mg/L, [DEgl]0 =60 mg/L, I=0.4A,  

t. electroflotare=10 min, V.de lucru=250 mL, Tcam. =250C 
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[Egl]0, 

mg/L 

PA – Auxiliari RD – Auxiliari 

CCO0, 

mgo/L 

electroflotare Ads.CA CCO0, 

mgo/L 

electroflotare Ads.CA 

 PA – OP RD – LSNA 

20 125 18,75 20,00 220,0 11,3 4,4 

40 165 22,50 30,62 240,0 28,1 13,1 

60 205 25,00 38,12 260,0 40,6 18,1 

80 252 28,12 43,75 280,0 46,3 25,0 

 PA – DMPA RD – DMPA 

20 220 24,37 25,62 250,0 8,1 9,4 

40 245 25,62 26,87 295,0 9,4 9,4 

60 265 26,87 27,50 325,0 11,3 10,0 

80 295 28,75 28,12 350,0 12,5 10,0 

 PA – DEgl RD – DEgl 

20 225 16,25 13,12 270,0 16,9 2,5 

40 250 16,87 15,00 300,0 25,0 7,5 

60 280 17,50 15,62 340,0 30,0 10,6 

80 305 18,12 16,25 375,0 36,3 17,5 

Notă: metodele au fost aplicate consecutiv. 

      

     Conform rezultatelor prezentate în tabelul 1.8 rezultă că efectul de electroflotare a sistemelor 

model PA-auxiliari în prezenţa etilenglicolului se măreşte pentru toate 3 substanţe auxiliare în 

comparaţie cu efectul electroflotării amestecului de colorant cu substanţele auxiliare în lipsa 

etilenglicolului (Tab.1.4). Dar adsorbţia particulelor remanente după procesul de electroflotare 

nu are loc fiindcă dimensiunile lor sunt optime pentru procesul de electroflotare, dar sunt prea 

mari pentru procesul de adsorbţie. Prin urmare, în prezenţa etilenglicolului particulele asociate 

de colorant PA cu una din substanţele auxiliare, indicate mai sus, îşi măresc dimensiunile şi 

sistemele pot fi supuse doar procesului de electroflotare.  

     La fel, în rezultatul cercetărilor s-a constatat că efectul de electroflotare a sistemelor RD -

auxiliari în prezenţa etilenglicolului se micşorează cu 10,2% pentru RD-LSNa-Egl, cu 0,6% 

pentru RD-DMPA-Egl şi cu 5,4% pentru sistemul RD-DEgl-Egl în comparaţie cu efectul de 

electroflotare al acestor amestecuri în lipsa etilenglicolului (Tab.1.4), însă adsorbţia pe cărbune 

activ este limitată şi soluţiile nu se epurează prin combinarea metodelor de electroflotare şi 

adsorbţie. Aceasta se explică prin faptul, că colorantul direct RD formează particule asociate cu 

dimensiuni mai mari, în prezenţa substanţelor auxiliare indicate mai sus, care sunt optime pentru 
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procesul de electroflotare, dar în prezenţa etilenglicolului aceste particule îşi măresc şi mai mult 

dimensiunile şi ele deja, sub acţiunea forţei de gravitaţie, încep să cadă şi acest fenomen duce la 

micşorarea eficienței de electroflotare. De aceea, efectul de electroflotare al amestecului de 

colorant RD cu substanţele auxiliare, fiind mai mare în lipsa etilenglicolului, se măreşte şi 

sistemele model se epurează prin combinarea metodelor de electroflotare şi adsorbţie, iar în 

prezenţa etilenglicolului nu se epurează complet. Astfel, se poate constata, că ambii coloranţi în 

amestec cu substanţele auxiliare în prezenţa etilenglicolului nu se pot înlătura din soluţii pînă la 

normele admisibile prin combinarea metodelor de electroflotare şi adsorbţie.  

     La fel, nu se pot epura prin combinarea metodelor de electroflotare şi adsorbţie nici sistemele, 

care conţin în amestec cu colorantul RD cu toate trei substanţe auxiliare, indicate mai sus şi 

etilenglicol. 

     În scopul măririi efectului de epurare a compuşilor remanenţi din sistemele PA-auxiliari, 

procesul de electroflotare a fost urmat de procesul de oxidare a compuşilor remanenţi cu 

reagentul Fenton, apoi adsorbţie (figura 1.5.). 

Fig.1.5. Eficiența de 

epurare a PA-auxiliari 

după aplicarea 

metodelor combinate ;  

[PA]0 =200 mg/L, [AUX]0 

=60 mg/L, I=0.4A, 

 t. electroflotare=10 min,  

[Fe2+]0 =3x10-4M, 

[H2O2]0 =3x10-3M,  

pH oxid. =2,5, V.de 

lucru=250 mL,  

Tcam. =250C 

     Din datele ilustrate în figura 1.6., eficiența de electroflotare a sistemelor RD-Auxiliari în 

prezenţa etilenglicolului se micşorează şi concentraţia remanentă a compuşilor organici se 

măreşte şi nu mai poate fi înlăturată prin adsorbţia pe cărbune activ. Aceasta se explică prin 

formarea de particule associate de colorant RD cu substanţele auxiliare, care au adsorbit pe 

suprafaţa lor moleculele de etilenglicol cu proprietăţi hidrofile şi acesta a dus la micșorarea 

efectului de alipire a bulelor de gaze electrolitice şi de ridicare la suprafaţa lichidului a acestor 

particule şi la micşorarea efectului de înlăturare alor. Prin oxidarea amestecului cu reagentul 

Fenton, concentraţia remanentă a compuşilor organici se micşorează şi ei pot fi adsorbiți pînă la 

normele admisibile prin combinarea metodelor de electroflotare, oxidare catalitică şi adsorbţie. 
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Insă, odată cu mărirea concentraţiei substanţelor auxiliare, efectul electroflotării se micşorează şi 

soluţiile se epurează până la CMA prin combinarea metodelor de electroflotare, oxidare catalitică 

şi adsorbţie.   

Fig. 1.6. Eficiența de epurare 

a RD-LSNa-DMPA-DEgl 

după aplicarea metodelor 

combinate în prezența 

etilenglicolului ; [RD]0 =200 

mg/L, [AUX.]0 =60 mg/L, 

I=0.4A, 

 t. electroflotare=10 min,  

[Fe2+]0 =3x10-4M, 

[H2O2]0 =3x10-3M,  

pH oxid. =2,5, V.de lucru=250 

mL, Tcam. =250C. 

    

     La mărirea concentraţiei colorantului RD de la 300 la 400 mg/L, efectul de electroflotare se 

micşorează şi mai mult şi, soluţiile nu mai pot fi epurate nici prin combinarea acestor 3 metode 

(Fig. 1.7). 

Fig. 1.7. Eficiența de epurare 

a RD-LSNa-DMPA-DEgl 

după aplicarea metodelor 

combinate în prezența 

etilenglicolului ; [RD]0 =200 

mg/L, [AUX.]0 =60 mg/L, 

[Egl]0 =60 mg/L, I=0.4A, t. 

electroflotare=10 min, [Fe2+]0 

=3x10-4M, [H2O2]0 =3x10-3M, 

pH oxid. =2,5, V.de lucru=250 mL, 

Tcam. =250C. 

 

La fel, au fost studiate și sistemele model cu conținut de colorant direct (RD), coloranți 

reactivi (RA), susbstanțe auxiliare în prezenta formaldehidei și polielectrolitului cationic, care 

diferă prin compoziția și concentrația inițială a compușilor organici.  
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A fost studiată diminuarea concentraţiei amestecului de colorant RD cu aldehida formică (AF) 

din soluţiile model la electroflotarea lor, urmată de adsorbţia pe cărbune activ în funcţie de 

concentraţia aldehidei formice la diferite concentraţii al colorantului RD: I=0.4 A, t.electroflotare=10 

min, V.sol. =250 mL.  

Rezultatele referitoare la electroflotarea amestecului de colorant RD cu AF în funcţiie de 

comcentraţia aidehidei formice și concentraţiei colorantului RD sunt prezentate în tabelul 1.9.  

Tabelul 1.9 

Electroflotarea poluanților din sistemele model RD – AF în funcție de concentrația 

colorantului și a AF; I=0.4A, t. electroflotare=10 min, [Fe2+]0 =3x10-4M, [H2O2]0 =3x10-3M,  

pH oxid.=2,5, V.de lucru=250 mL, Tcam. =250C 

[AF]0,  

mg/L 

Electroflotare Oxidare catalitică Ads.CA 

CCO, mgO/L E., % CCO, 

mgO/L 

E., % CCO, 

mgO/L 

E., % 

 [RD]0=100  mg/L 

20 3,1 99,0 - - - - 

40 3,8 98,8 - - - - 

60 5,0 98,6 - - - - 

80 7,5 98,0 - - - - 

 [RD]0=200  mg/L 

20 10,0 97,8 - - 10,0 97.8 

40 13,8 97,1 - - 12,5 97.4 

60 17,5 96,5 - - 12,5 97.5 

80 42,5 91,9 - - 11,9 97,7 

80 42,5 91,9 23,8 95,5 6,8 98,8 

 [RD]0=300  mg/L 

20 28,8 94,8 22,5 95,8 6,9 98,7 

40 40,6 93,2 21,3 96,1 7,5 98,6 

60 48,1 92,6 21,3 96,2 8,1 98,5 

80 65,0 92,1 10 98,3 5,6 99,1 

Notă: metodele au fost aplicate consecutiv. 

 

Conform datelor din tabelul 1.9 se observă că eficiența de îndepărtare a poluanților depinde 

esențial de concentrația inițilă a colorantului direct. La concentrații mai mari de 100 mg/L de 

colorant și 80 mg/L de aldehidă formică – valorile CCOf cresc și, respectiv, eficiența sistemelor 

RD–AF se micșorează de la 98% la 92%. Pentru a mări eficiența proceselor de înlăturare, 
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compușii organici remanenți au fost oxidați cu reagentul Fenton (Fe2+]0=3*10-4M, [H2O2]0=3*10-

3M, pH=2,0-2,5) și la ultima etapă au fost adsorbiți pe suprafața cărbunelui activ. 

Tabelul 1.10 

Electroflotarea poluanților din sistemele model RA – AF în funcție de concentrația 

colorantului și AF; I=0.4A, t. electroflotare=10 min, [Fe2+]0 =3x10-4M, [H2O2]0 =3x10-3M,  

pH oxid.=2,5, V.de lucru=250 mL, Tcam. =250C 

[AF]0,  

mg/L 

Electroflotare Oxidare catalitică Ads.CA 

CCO, mgO/L E., % CCO, 

mgO/L 

E., % CCO, 

mgO/L 

E., % 

 [RA]0=100  mg/L 

20 8,1 96,7 13,1  94,6 11,3 95,4 

40 10,0 96,4 11,3 96,0 10,6 96,2 

60 12,5 96,0 10,6 96,6 10,0 96,8 

80 12,5 96,0 10,6 96,6 10,0 96,8 

 [RA]0=200  mg/L 

20 18,8 94,8 18,8 94,8 8,1 97,7 

40 21,3 94,5 18,8 95,2 8,8 97,7 

60 31,1 92,7 17,5 95,9 10,0 97,6 

80 40,0 91,3 21,3 95,4 19,4 95,8 

 [RA]0=300  mg/L 

20 49,4 89,5 21,3 95,5 13,1 97,2 

40 58,8 88,5 26,9 94,7 30,6 94,0 

60 63,8 88,3 20,0  96,3 15,0 97,2 

80 69,4 88,0 13,8 97,6 11,3 98,0 

Notă: metodele au fost aplicate consecutiv. 

 

Eficiența de electroflotare a sistemului RA-AF se micşorează de la 99 până la 89% (Tab.1.10) 

odată cu mărirea atît al concentraţiei colorantului reactiv, cât şi al aldehidei formice. Însă, este 

mai mică decît în cazul sistemului RD-AF (Fig.1.8) şi astfel soluţiile pot fi epurate numai prin 

combinarea metodelor de electroflotare – oxidare  catalitică – adsorbţie pe cărbune activ. 

Aceasta se explică prin formarea unor particule asociate de colorant RA cu dimensiuni mai mici 

care adsorb aldehida formica şi îşi modifică sarcina electrică, iar ca urmare sunt eliminate cu 

bulele de gaze electrolitice mai puțin eficient decît în cazul colorantului RD, care formează 

particule asociate cu dimensiuni mai mari. 
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Fig.1.8. Eficiența electroflotarii în sistemul RD – AF și RA – AF în funcție de concentrația 

colorantului (100-300 mg/L); I=0,4 A, t=10 min, Vsol. =0,25 L, tcam. =250C. 

     Prezenţa în soluţie a substanţelor auxiliare textile, cum ar fi agentul de dispersie (NaLS), 

agentul de emoliere (DMPA) și agentul de fixare (DEgl) duce la mărirea valorilor CCOf și, 

respectiv, se micșorează eficiența procesului de electroflotare a amestecului de poluanți. Aceasta 

se poate explica prin faptul că la adăugarea fiecărui agent auxiliar, soluția își modifică sarcina 

electrică, în rezultat se formeză particule asociate foarte mici, ce au o viteza scăzută de 

sedimentare şi sarcină electrică diferită. În rezultat are loc schimbarea modului de unire a bulelor 

de gaze electrolitice cu particulele suspendate şi, respectiv, se schimbă valorile CCOf, tabelul 

1.11. 

Tabelul 1.11 

Epurarea poluanților din sistemele RD – NaLS – DMPA–DEgl în prezenţa aldehidei 

formice;  [NaLS – DMPA–DEgl]0=60 mg/L, J=0,5 Am-2, t=10 min, 

 [Fe2+]0=3*10-4 M, [H2O2]0=3*10-3 M, Vsol. =0,25 L, tcam. =250C 

[AF]0, 

mg/L 

Electroflotare Oxidare catalitică Ads.CA 

CCOf, 

mgO/L 

E, % CCOf, 

mgO/L 

Gr. oxid. / 

min., % 

CCOf, 

mgO/L 

E, % 

 [RD]0=100 mg/L 

20 16.9 96.0 10.6 97.5 3.8 99.1 

40 26.3 94.5 9.4 98 2.5 99.5 

60 37.5 92.5 10.6 97.9 1.3 99.7 

 [RD]0=200 mg/L 

20 42.5 92.9 18.1 97,0 3.8 99.4 

40 62.5 90.4 23.1 96.4 2.5 99.6 

60 65,0 90.7 25,0 96.4 1.9 99.7 
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 [RD]0=300 mg/L 

20 95.6 87.3 48.1 93.6 3.1 99.6 

40 102.5 87.2 38.8 95.2 2.5 99.7 

60 143.8 83.1 41.3 95.1 1.9 99.8 

Notă! Metodele s-au aplicat consecutiv 

 

Datele experimentale expuse în tabelul 1.11 arată că pentru o eficiență de 99,8 % este 

necesară aplicarea mai multor metode consecutive, cum ar fi electroflotarea la etapa primară, 

care este urmată de oxidare catalitică cu regentul Fenton și la final adsorbția compușilor 

degradați/ mineralizați pe cărbune activ. 

Combinarea metodelor este necesră și la epurarea în sistemele RA – NaLS – DMPA–DEgl în 

prezenţa aldehidei formice. Epurarea în aceste sisteme se efectuează după aceeași legitate ca în 

sistemele care au în compoziția lor colorant direct. Pentru amestecul de colorant RA cu 

substanţele auxiliare şi aldehidă formică efectul de electroflotare este mai mic decît în lipsa 

substanţelor auxiliare (Fig.1.9) şi soluţiile se pot epura prin combinarea metodelor de 

electroflotare, oxidare catalitică şi adsorbţie pe cărbune activ numai la concentraţia aldehidei 

formice de 20-40 mg/L. 
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Fig.1.9. Eficiența procesului de electroflotare a sistemelelor (I) – RA – AF și (II) – RA – 

NaLS – DMPA–Degl – AF;  [NaLS – DMPA – Degl – AF]0=60 mg/L,  

[PDADMAC]0=60 mg/L,  I=0,4 A, t=10 min, Vsol. =0,25 L, tcam. =250C. 

Mărirea concentraţiei aldehidei formice pînă la 60 mg/L duce la creșterea valorii CCO f (100 

mgO/L) și la miscorarea eficienței de electroflotare. Aceasta se explică prin faptul, că particulele 

asociate de colorant îşi modifică atît dimensiunile, cît şi sarcina electrică în prezenţa substanţelor 

auxiliare şi efectul lor de antrenare şi de concentrare la suprafaţa lichidului cu ajutorul bulelor de 

gaze electrolitice se micşorează. După cum rezultă din datele prezentate mai sus, micşorarea 
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efectului de electroflotare al amestecului de colorant cu substanţele auxiliare şi aldehida formică 

depinde şi de natura colorantului, şi anume, în sistemul RA – NaLS – DMPA–DEgl – AF efectul 

de electroflotare este mai mic, decît în cazul colorantului direct în sistemul RD – NaLS – DMPA–

DEgl – AF cu aproape 10 %, deoarece factorul de asociere al moleculelor de colorant RD este 

mai mare şi particulele au dimensiuni mai mari. 

Este cunoscut faptul că eficiența proceselor electrochimice poate fi ridicată cu ajutorul 

polielectroliților, deoarece particulele asociate de poluanți, care se gǎsesc în soluţiile studiate, cu 

dimensiuni de la (10-7) mm până la 1 mm, pot fi separate prin sedimentare cu atât mai uşor cu 

cât dimensiunile lor sunt mai mari. În cazul particulelor foarte fine, cu viteze de sedimentare 

foarte mici, se recurge la agregarea acestora în particule mai mari cu ajutorul polielectroliților 

care ulterior sunt îndepǎrtate prin electroflotare. La electroflotare bulele de gaz se obțin prin 

electroliza apei (H2
- la catod și O2

- la anod). Rolul principal în procesul de flotare îl au bulele de 

gaz formate la catod, care este sub formă de cilindru sau fir subțiere. În cazul catodului sub 

formă de fir subțire se produc bule cu diametru mai mic si eficiența procesului crește.  

Cu scopul intensificării procesului de electroflotare al sistemelor studiate s–a utilizat 

policlorura de (dialilldimetilamoniu) care este un floculant de tip cationic cu proprietăți 

electrolitice. În rezultatul cercetărilor s-a constatat că floculantul are un rol mare la formarea 

conglomeratelor dintre colorant și susbstanțele auxiliare prezente în sistemele de cerectare, 

deoarece PDMDAC este încărcat pozitiv, iar colorantul are sarcină negativă. În rezultat are loc 

interacțiunea electrostatică și mărirea dimensiunelor particulelor formate în sistemele model. 

Astfel, în primele minute are loc formarea floculelor și precipitarea particulelor coloidale, iar 

bulele de gaz formate în rezultatul electrolizei, ridică la suprafața soluției flocoanele sub forma 

unui strat dens de spumă colorată. Ulterior, această spumă este înlăturată, iar soluția ramasă se 

filtrează. 

Eficiența de înlăturare a poluanților depinde de concentrația poli (dialildimetilclorurii de 

amoniu) și crește până la 99,5 % odată cu mărirea concentrației lui inițiale în sistemele studiate. 

Rezultatele cercetărilor sunt prezentate în tabelul 1.12.  

Tabelul 1.12 

Epurarea sistemelor RD– NaLS– DMPA–Degl în prezenţa aldehidei formice și a 

foculantului;  [NaLS – DMPA – DEgl]0=60 mg/L, J=0,5 Am-2, t=10 min, 

 [Fe2+]0=3*10-4 M, [H2O2]0=3*10-3 M, V.sol. =0,25 L, tcam. =250C 

[AF]0 - 

[PDMDAC]0, 

mg/L 

Electroflotare Oxidare catalitică Adsorbție pe CA 

CCOf, 

mgO/L 

E, % CCOf, 

mgO/L 

Gr.oxid./min., 

% 

CCOf, 

mgO/L 

E, % 

[RD]0=100 mg/L 
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20 – 20 4.4 98.2 - - - - 

20 – 60 5.6 98.1 - - - - 

40 – 20 6,9 97,3 - - - - 

40 – 40 5,6 98 - - - - 

40 – 60 3.8 98.8 - - - - 

60 – 20 8,8 96,8 - - - - 

60 – 40 6,3 97,9 - - - - 

60 – 60 4,4 98,7 - - - - 

[RD]0=200 mg/L 

20 – 20 16.9 95.5 - - 6,9 98,2 

20 – 40 10 97.4 - - 3.8 99 

20 – 60 6.3 98.4 - - - - 

40 – 20 16.3 95.8 - - 6,3 98,4 

40 – 40 14.4 96.5   5,6 98,6 

40 – 60  6.3 98.5 - - - - 

60 – 60  17.5 96.1 - - 6,3 98,6 

[RD]0=300 mg/L 

20 – 20  36.3 92.4 24,4 94,9 12,6 97,3 

20 – 40  34.4 92.8 18,8 96,1 8,8 98,2 

20 – 60  25.6 94.9 - - 6,9 98,6 

40 – 20  34.4 92.9 20 95,9 10 97,9 

40 – 40  29.4 94.4 - - 7.5 98,5 

40 – 60  29.4 94.4 - - 6,9 98,7 

60 – 40  17.5 97.1 - - 6.9 98.9 

60 – 60  30 95.2 - - 6,9 98,9 

[RD]0=400 mg/L 

20 – 20  63.1 90.1 21.9 96.6 11.3 98.2 

20 – 40  36.3 94.5 7.5 98.9 12.5 98.1 

20 – 60  66.3 90.1 35 94.8 8.1 98.8 

40 – 20  50.6 92.2 16.3 97.5 28.8 95.5 

40 – 40   29.4 95.6 15.6 97.7 17.5 97.4 

40 – 60  50 92.8 18.1 97.4 11.9 98.3 

60 – 40  68.8 89.9 25.6 96.2 18.1 97.3 

60 – 60  47.5 93.2 19.4 97.2 6.9 99 
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Notă! Metodele s-au aplicat consecutiv 

 

Rezultatele experimentale expuse în tabelul 1.12, raportate atât după consumul chimic de 

oxigen, cât și după eficiența de îndepărtare a poluanților arată că prezența floculantului de tip 

cationic PDAMDAC în sistemele cercetate intensifică procesul de electroflotare, iar ca rezultat 

sistemele în compoziția cărora concentrația colorantului este de 100 mg/L se epurează doar prin 

metoda de electroflotare. La mărirea concentrației colorantului de 2 și, respectiv 3 ori epurarea se 

realizează prin combinarea metodelor de electroflotare şi adsorbţie pe cărbune activ, astfel se 

elimină etapa intermediară care presupune oxidarea catalitică cu reagentul Fenton. Acest 

procedeu optimizat duce la micşorarea etapelor de tratare, iar din punct de vedere economic la 

minimalizarea cheltuielelor. Drept confirmare sunt datele reprezentate în figura 2, unde se 

observă că prezența floculatului cu sarcină pozitivă mărește eficinența cu 7 % la concentrația 

colorantului de 100 mg/L și cu 16 % pentru concentrația colorantului de 4 ori mai mare. 

Insă, atât din datele expuse în tabelul 1.12, cât și cele din figura 1.10 se poate observa că 

totuși cantitatea de colorant joacă un rol important în procesul de epurare. Astfel, la mărirea 

concentraţiei colorantului RD (400 mg/L), efectul de electroflotare a amestecului de colorant cu 

substanţe auxiliare şi aldehidă formică în prezenţa floculantului se micşorează, iar, drept urmare, 

concentraţia compuşilor remanenţi crește. Micșorarea valorii CCOCr până la CMA poate fi atinsă 

doar prin combinarea procedeelor fizico-chimice. 
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Fig. 1.10. Eficiența procesului de electroflotare a sistemelelor (I) – RD – NaLS – DMPA–

Degl – AF și (II) – RD – NaLS – DMPA–Degl – AF – PDAMDAC;  

[NaLS – DMPA – Degl – AF]0=60 mg/L, [PDADMAC]0=60 mg/L, 

 J=0,5 Am-2, t=10 min, Vsol. =0,25 L, tcam. =250C. 

 

     S-a studiat influența concentrației AF (20-80 mg/L) asupra epurării poluanților din sistemele 

model RD – NaLS – DMPA–Degl – AF – PDAMDAC (Fig.1.11). Corelația dintre dependenţa 

efectului de electroflotare în funcție de concentraţia aldehidei formice este mult mai complexă. 
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La concentraţia colorantului RD de 100 mg/L şi 400 mg/L, efectul de electroflotare se măreşte 

odată cu mărirea concentraţiei aldehidei formice.  

Fig. 1.11. Eficiența procesului de electroflotare a sistemelelor RD – NaLS – DMPA–Degl – 

AF – PDADMAC la variația concentrației inițiale de formaldehidă;  

[NaLS – DMPA – Degl]0=60 mg/L, [PDAMDAC]0=60 mg/L, 

 I=0,4 A, t=10 min, Vsol. =0,25 L, tcam. =250C. 

 

Atunci când concentraţia colorantului este de 200 mg/L, eficiența se micșorează cu creșterea 

[AF], iar la concentraţia colorantului de 300 mg/L și 40 mg/L pentru formaldehidă, efectul trece 

printr-un minimum. Aceasta se explică prin formarea particulelor asociate a colorantului de 

diferite dimensiuni, care se măresc odată cu mărirea concentraţiei colorantului. Insă, prezenţa 

substanţelor auxiliare conduce la modificarea pH-ului și dispersarea lor, astfel încât ele îşi 

modifică atât dimensiunile, cât şi sarcina electrică în prezenţa formaldehidei, iar floculantul are 

rol de neutralizator. Procesul de neutralizare are loc diferit, deoarece variază concentrația de 

aldehidă formică.  

      În rezultatul cercetărilor experimentale, s-a constatat că eficacitatea de înlăturare a 

poluanților prin electroflotare depinde atât de concentrația inițială a colorantului direct, 

concentrația aldehidei formice, cât și a floculantului și, la fel mai depinde de concentrația totală a 

substanțelor auxiliare. Astfel, atunci când concentraţia substanţelor auxiliare este de 60 mg/L, 

efectul de electroflotare se micşorează odată cu mărirea concentraţiei colorantului de la 100 la 

300 mg/L. Dublarea concentrației de substanţe auxiliare, odată cu mărirea concentrației de 

colorant (de la 100 la 300 mg/L), nu schimbă esențial eficiența procesului. Epurarea înaltă a 

sistemelor studiate se explică prin faptul că pe de o parte, are loc formarea particulelor asociate 

de colorant, care odată cu mărirea concentraţiei colorantului îşi măresc dimensiunule, iar pe de 

altă parte, prezenţa substanţelor auxiliare (agent de dispersie, emoliere şi fixare) dispersează 

aceste particule, respectiv ele își modifică dimensiunele, mediul de reacție și sarcina electrică. 
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Pentru comparaţie a fost studiat procesul de înlăturare al sistemelor cu conținut de colorant 

reactiv, RA – NaLS – DMPA–Degl – AF – PDADMAC prin procesul de electroflotare în funcţie 

de concentraţia colorantului, aldehidei formice şi a floculantului. 

Conform rezultatelor experimentale, efectul de electroflotare al amestecului de colorant RA 

cu substanţele auxiliare şi aldehidă formică în prezenţa floculantului PDADMAC este mai mare 

cu 5%, decît în lipsa lui, însă cu mărirea concentraţiei colorantului ambele efecte se micşorează. 

Mărirea efectului de electroflotare duce la micşorarea concentraţiei componenţilor organici după 

procesul de electroflotare şi, respectiv, şi după procesul de oxidare catalitică şi adsorbţie. În lipsa 

floculantului eficiența este mai scăzută. 

La fel, efectul de electroflotare depinde de concentraţia sumară a substanţelor auxiliare : odată 

cu mărirea concentraţiei acestora de la 60 pînă la 120 mg/L, efectul de electroflotare se 

micşorează nesemnificativ şi soluţiile se pot epura pînă la concentraţia colorantului RA de 400 

mg/L şi concentraţia floculantului de 60 mg/L și de concentrația inițială a floculantului. 

Concentraţia floculantului de 60 mg/L este maximă pentru epurarea soluţiilor cu concentraţia 

colorantului de 100-400 mg/l, a substanţelor auxiliare de 60-120 mg/l şi a aldehidei formice de 

60 mg/l. Micşorarea concentraţiei floculantului pînă la 20-40 mg/L duce le micșorarea efectului 

de electroflotare şi soluţiile date nu se mai pot epura prin combinarea metodelor de 

electroflotare, oxidare catalitică şi adsorbţie.  

 

Fig.1.12. Eficiența procesului de electroflotare în funcție de natura colorantului;  

I – RD – NaLS – DMPA–Degl – AF – PDADMAC și II – RA – NaLS – DMPA–Degl – AF – 

PDADMAC, [NaLS – DMPA – Degl]0=120 mg/L, [AF]0=60 mg/L, [PDAMDAC]0=60 mg/L, 

 I=0,4 A, t=10 min, Vsol. =0,25 L, tcam. =250C. 

Soluţiile care conţin colorant RD (cu concentraţia de 100-300 mg/L) în amestec cu aldehida 

formică şi substanţelor auxiliare în prezenţa floculantului au un efect de electroflotare mai mare 
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şi se epurează sau prin combinarea metodelor de electroflotare şi adsorbţie, sau electroflotare, 

oxidare şi adsorbţie la concentraţia colorantului RD de 400 mg/L. 

Prin urmare, efectul de electroflotare al poluanților din sistemele  model, care au în 

compoziția lor colorant direct RD, concentraţia căruia variază în limitele concentrației de lucru 

în procesele de vopsire (100–300 mg/L) în amestec cu aldehida formică (20–60 mg/L), substanţe 

auxiliare (120 mg/L) și floculant de tip cationic (60 mg/L), este mai mare față de sistemul care 

are un conținut de 2 ori mai mare de substanțe auxiliare. Astfel, aceste soluții se pot epura prin 

combinarea metodelor de electroflotare, la etapa primară cu adsorbția pe CA în a doua etapă. 

Sistemele cu concentrația colorantului direct mai mare de 300 mg/L și sistemele care au colorant 

reactiv se epurează eficient prin combinarea metodelor de electroflotare, oxidare catalitică cu 

reagentul Fenton şi adsorbţie. 

Conform rezultatelor experimentale din 1.2, s-a stabilit că sistemele model ce conțin PA sau 

RD în amestec cu substanţele auxiliare şi etilenglicol, se pot epura prin combinarea metodelor de 

electroflotare, oxidare catalitică şi adsorbţie pe cărbunii activi, iar sistemele care conţin în 

amestec colorantul reactiv RA nu se pot epura prin combinarea acestor metode. 

 

Schema tehnologică de epurare a sistemelor model ce conțin coloranți textili și substanțe 

auxiliare. 

Concluzii 

1. S-a stabilit că eficiența procesului de electroflotare a sistemelor studiate depinde de 

dimensiunile şi sarcina particulelor de coloranţi, care sunt dispersate şi stabilizate de aceste 

substanţe, iar acestea, la rîndul lor, depind de natura şi concentraţia colorantului şi 

substanţelor auxiliare. 

2. S-a constatat că eficiența electroflotării se măreşte cu mărirea masei moleculare a 

colorantului şi gradul de asociere al moleculelor lui. 

3. Efectul electroflotării se măreşte în prezenţa substanţelor auxiliare hidrofobe şi se micşorează 

în prezenţa substanţelor auxiliare hidrofile. 

4. S-a stabilit că efectul de epurare a amestecului de colorant RD sau RA cu substanţele 

auxiliare (oxid de propilenă, acidul 2,2-acid dihidroximetil propionic şi dietilenglicol) prin 

aplicarea procesului de electroflotare este mai mare (de 95-99%) decît efectul de înlăturare a 

amestecului de colorant activ PA şi aceleaşi substanţe auxiliare (de 76-82%). 
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5. Sistemele care conţin amestec de colorant direct RD sau RA şi substanţe auxiliare se pot 

epura prin proceselor de electroflotare, iar în prezenţa etilenglicolului este necesară 

combinarea metodelor de electroflotare și adsorbţie pe CA. 

6.  Sistemele care conţin amestec de colorant reactiv PA şi substanţe auxiliare se pot epura prin 

combinarea metodelor de electroflotare, oxidare catalitică şi adsorbţie pe cărbune activ. 

7. S-a stabilit, că efectul de electroflotare se micşorează cu mărirea concentraţiei coloranţilor 

RD şi RA, aldehidei formice şi a substanţelor auxiliare şi se măreşte odată cu mărirea 

concentraiei floculantului. 

8. S-a constat, că efectul de electroflotare a amestecului de colorant RD cu substanţele auxiliare 

şi aldehida formică este mai mare, atît în lipsa cît şi în prezenţa floculantului, decît al 

amestecului de colorant RA în aceleaşi sisteme. 

9. Efectul de electroflotare al amestecului de colorant RD cu substanţele auxiliare şi aldehida 

formică în prezenţa floculantului se măreşte şi soluţiile se epurează prin combinarea 

metodelor de electroflotare şi adsorbţie, iar în lipsa floculantului – prin combinarea 

metodelor de electroflotare, oxidare catalitică şi adsorbţie. 

10. S-a determinat că efectul de electroflotare a amestecului de colorant RA cu substanţele 

auxiliare şi aldehida formică în prezenţa floculantului se măreşte şi soluţiile se epurează prin 

combiunarea metodelor de electroflotare, oxidare catalitică şi adsorbţie, iar în lipsa 

floculantului -  nu se epurează nici prin combinarea acestor metode. 

 

1.3. Înlăturarea amestecului de coloranţi direcţi, reactivi şi substanţe auxiliare prin 

combinarea metodelor de coagulare, oxidare şi adsorbţie 

    Una din metodele importante de concentrare este şi metoda de coagulare cu ioni de aluminiu 

care se obţine în rezultatul hidrolizei sulfatului de aluminiu în soluţii apoase. De aceeia, în 

continuare a fost studiat procesul diminuării amestecului de coloranţi şi dispersanţi, coloranţi şi 

emolienţi şi coloranţi şi fixatori. La prima etapă s-au studiat soluţiile model, care conţin amestec 

de colorant direct RD, activ RA sau PA cu substanțele auxiliare la tratarea lor cu coagulantul de 

aluminiu în funcţie de valoarea pH-ului, concentraţia ionilor de aluminiu, concentraţia 

substanţelor auxiliare şi coloranţilor. Rezultatele care determină valoare optimă de pH sunt 

prezentate în tabelul 1.13.  

Tabelul 1.13 

Cogularea sistemelor model RD-auxiliari la variația de pH; [RD]0 =200 mg/L,  

[AUX.]0 =60 mg/L, [Al3+] =2,16 mg/L, V.de lucru=250 mL, Tcam. =250C 
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Valorile 

pH 

RD – NaLS, 

CCO0 =210,0 mgO/L 

RD – DMPA, 

 CCO0 =280,0 mgO/L 

RD –  DEGl,  

CCO0 =275,0 mgO/L 

CCOrem., 

mgO/L 

E., % CCOrem., 

mgO/L 

E., % CCOrem., 

mgO/L 

E., % 

5,0 1,9 99,1 3,1 98,9 5,0 97,1 

5,5 1,9 99.1 3,4 98,8 3,9 97,8 

6,0 2,1 98,9 3,6 98,7 3,1 98,5 

6,5 2,5 98,7 3,8 98,6 3,8 97,8 

7,0 3,5 98,5 3,8 98,6 6,3 96,3 

      

    După cum rezultă din datele de laborator, valoarea optimă de coagulare şi înlăturarea a 

amestecului de compuşi organici din sistmele model care conţin amestecul de colorant RD sau 

RA cu substanţele auxiliare este de 5,0-5,5. Aceasta se explică prin faptul că particulele de 

coloranţi la interacțiunea cu substanţele auxiliare, capătă dimensiuni mai mari şi sarcină electrică 

negativă, care este neutralizată de către particulele coloidale de hidroxid de aluminiu, care în 

acestă regiune de pH au valori pizitive.  Pentru amestecul de colorant PA cu substanţele auxiliare 

valoarea optimă a pH este de 5,5-6,0 deoarece aceste particule au sarcină electrică mai mică. 

     Efectul de coagulare mai depinde şi de concentraţia ionilor de aluminiu. Rezultatele cu privire 

la stabilirea concentrației optime de coagulant sunt refelctate în figura 1.13. 

     Epurarea soluţiilor care conţin amestec de colorant RD cu substanţe auxiliare NaLS, DMPA 

şi DEgl prin metoda de coagulare cu ajutorul ionilor de aluminiu se efectuează eficient la o 

concentraţie optimă a ionilor de aluminiu, care se măreşte cu mărirea concentraţiei colorantului 

RD. Aceasta se explică prin faptul, că cu mărirea concentraţiei colorantului RD se măreşte 

gradul de asociere al moleculelor de colorant cu substanţele auxiliare şi sarcina electrică al 

acestor particule, creşte, astfel ele necesită o concentraţie mai mare de ioni de aluminiu.  

 

Fig.1.13. 

Concentrația optimă 

de coagulant ; 

[AUX.]0 =60 mg/L,  

pH=5,0-5,5, 

V.de lucru=250 mL,  

Tcam. =250C. 
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     Efectul maxim de coagulare a amestecului de colorant RD cu substanţele auxiliare la 

concentraţia maximă a ionilor de aluminiu (fig.1.13.), este de 98,1-99,1% pentru concentraţia 

colorantului RD de 100 mg/L, de 98,5-99,4% pentru concentraţia colorantului RD de 200 mg/L 

şi de 91,4-96,8% pentru concentraţia RD de 300 mg/L. Concentraţia remanentă a compușilor 

organici se încadrează în limitele normelor admisibile şi sistemele indicate se epurează eficient 

numai prin metoda de coagulare.  

     Destul de eficient se înlătură compuşii organici (98,0-98,7%) din soluţiile care conţin amestec 

de colorant reactiv RA şi substanţele auxiliare, prin metoda de coagulare la o concentraţie 

minimă de ioni de aluminiu de 2,16 mg/L (Tab.1.14)  

Tabelul 1.14 

Cogularea sistemelor model RD-auxiliari la variația concentrației ionilor de aluminiu ; 

[RA]0 =200 mg/L, [AUX.]0 =60 mg/L, [Al3+] =2,16 mg/L,  

pH=5,0-5,5, V.de lucru=250 mL, Tcam. =250C 

[Al3+], 

mg/L 

RA – NaLS  

CCO0 =290,0 mgO/L 

RA – DMPA  

CCO0 =300,0 mgO/L  

RA –  DEGl 

    CCO0 =295,0 mgO/L  

CCOrem., 

mgO/L 

E., % CCO rem., 

mgO/L 

E., % CCOrem., 

mgO/L 

E., % 

2,16 5,6 98,06 3,8 98,73 4,4 98,50 

4,32 5,6 98,06 3,1 98,96 4,4 98,50 

6,48 5,6 98,06 4,4 98,53 5,0 98,30 

8,64 4,4 98,48 4,4 98,53 5,0 98,30 

10,8 3,8 98,68 4,4 98,53 4,4 98,50 

12,96 5,0 98,27 3,8 98,73 5,0 98,30 

15,12 4,4 98,48 4,4 98,53 6,3 97,90 

17,28 5,6 98,06 4,4 98,53 6,3 97,90 

19,44 5,6 98,06 6,3 97,90 6,9 97,66 

21,60 5,6 98,06 8,1 97,30 6,9 97,66 

      

     Eficiența de coagulare a sistemelor model ce conțin coloranți și substanțe auxiliare depinde de 

natura colorantului şi a auxiliarilor. De exemplu, efectul de coagulare a amestecului de colorant 

PA şi substanţele auxiliare (oxidul de propilenă, acidul 2,2-dixydroxymetyl propionic şi 

dietilenglicolul) este cu mult mai mic (84,6-87,17%) decît efectul de coagulare al amestecului de 

colorant direct RD sau reactiv RA  şi aceleaşi substanţe auxiliare (98,5,-99,4%), iar concentraţia 

remanentă a compuşilor organici din soluţiile, care conţin colorant activ PA şi substanţele 
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auxiliare este destul de mare (chiar şi la un consum destul de mare de ioni de aluminiu de 16,2-

27 mg/L) în acest caz nu are loc procesul de adsorbţie pînă la CMA 

     Pentru sistemele care conţin amestec de colotant reactiv PA şi substanţe auxiliare, eficiența de 

coagulării depinde de natura şi concentraţia acestor substanţe. Cu mărirea concentraţiei 

substanţelor auxiliare de la 20 la până 80 mg/L, efectul de coagulare se măreşte neesenţial 

(pentru substanţele hidrofile), iar pentru cele hidrofobe, efectul de coagulare se micşorează de la 

84,17% pînă la 82,92%. În funcţie de natura substanţelor auxiliare, efectul de coagulare este mai 

mare pentru substanţele cu proprietăţi hidrofile (acid 2,2-dixidroximetil propionic, dietilenglicol) 

şi mai mic, pentru substanţele auxiliare cu proprietăţi hidrofobe (oxid de propilenă). Spre 

deosebire de sistemele, care conţin amestec de colorant direct RD sau reactiv RA cu substanţele 

auxiliare şi care au mase moleculare şi factorul de asociere mai mare (au efectul de coagulare cel 

mai mare), sistemele care conţin amestec de colorant activ PA cu masă moleculară şi factor de 

asociere mai mic în prezenţa aceliaşi substanţe auxiliare se coagulează un efect cu mult mai mic  

şi nu se epurează eficient nici prin combinarea metodelor de coagulare şi adsorbţie.  

    Fig.1.14. Concentrația 

optimă de coagulant în 

funcție de compozița 

sistemului model ; 

[COL.]0 =60 mg/L 

[AUX.]0 =60 mg/L, 

pH=5,5-6, 

V.de lucru=250 mL, 

Tcam. =250C. 

 

 

     Aceasta se explică prin formarea unor particule cu dimensiuni mai mari în cazul coloranţilor 

RD şi RA, care necesită concentraţii ma mici de ioni de aluminiu şi care se coagulează mai 

eficient, decît în cazul sistemelor, care conţin colorantul PA, care are masă moleculară mai mică 

şi factor de asociere mai mic. Astfel aceasta duce la formarea unor particule mai mici (adică 

concentraţia particulelor asociate creşte într-un volum determinat) şi ele necesită o concentraţie 

mai mare de ioni de aluminiu, iar efectul se micşorează  (Fig.1.14). 

     Pentru mărirea eficienței procesului de adsorbţie a compuşilor organici remanenţi, după 

procesul de coagulare s-a efectuat procesul de oxidare al poluanţilor cu peroxidul de hidrogen, 

catalizat de ionii de fier (II). În rezutatul cercetărilor (Tab.1.15) s-a obţinut, că oxidarea 

colorantulu PA şi a substanţelor auxiliare duce la o micşorare a concentraţiei compuşilor 
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degradaţi, care sunt mai eficient adsorbiţi de către cărbunii activi şi soluţiile se epurează pînă la 

normele admisibile prin combinarea metodelor de coagulare, oxidare catalitică şi adsorbţie pe 

cărbune activ.                                                                                                                                           

Tabelul 1.15 

Metode fizico-chimice combinate pentru epurarea PA-auxiliari la concentrației în creștere 

de auxiliari ; [PA]0 =200 mg/L, [Al3+]0 =10,8 mg/L, pH=6,5, [Fe2+]0 =3x10-4M,  

[H2O2]0 =3x10-3M, pH oxid. =2,5, V.de lucru=250 mL, Tcam. =250C 

 

[AUX.]0,  

mg/L 

Coagulare Oxidare cu reagentul 

Fenton 

Ads.CA 

CCO rem., 

mgO/L 

E., % CCO rem., 

mgO/L 

E., % CCO rem., 

mgO/L 

E., % 

 PA-OP 

20 23,75 84,17 25,62 82,92 5,62 96,25 

40 24,37 83,75 26,25 82,50 6,25 95,83 

60 25,00 83,33 27,50 81,87 6,25 95,83 

80 25,62 82,92 26,87 82,08 6,87 95,42 

 PA-DMPA 

20 16,25 89,17 3,75 97,50 3,12 97,92 

40 20,00 87,88 8,75 94,70 4,37 97,35 

60 21,87 87,50 11,25 93,57 5,62 96,79 

80 23,12 88,44 15,00 92,50 7,50 96,25 

 PA-DEgl 

20 21,25 85,34 21,87 88,18 4,37 97,64 

40 22,50 86,36 20,00 89,19 3,75 97,97 

60 23,75 87,16 18,12 90,20 3,12 98,31 

80 25,62 87,50 23,87 87,18 4,37 97,64 

Notă: metodele au fost efectuate consecutiv 

      

     În continuare a fost studiat procesul de înlăturare a amestecului de colorant RD cu toate trei 

substanţe auxiliare cu raportul concentraţiilor de 1 :1 :1 prin procesul de coagulare în funcţie de 

valoarea pH-ului, concentraţia ionilor de aluminiu, colorantului RD şi substanţelor auxiliare. 

Rezultatele cu privire la influienţa valorii pH-ului sunt prezentate în figura 1.15. 
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Fig.1.15. Dependeţa CCO 

de pH pentru sistemele cu 

conținut diferit de 

auxiliari, RD – NaLS – 

DMPA – DEgl ; pH=6,5, 

V.de lucru=250 mL, 

Tcam. =250C. 

1- 200-20-20-20 şi 

2- 200-60-60-60 

 

     Reieşind din datele prezentate în (figura 1.15.) s-a stabilit că eficiența coagulării depinde de 

valoarea pH-ului şi de concentraţia substanţelor auxiliare. Pentru concentraţia sumară a 

substanţelor auxiliare de 60 mg/L, efectul de coagulare este de 99% pe tot intervalul de pH (5,0-

9,0) şi concentraţia remanentă se încadrează în limitele admisibile, iar pentru concentraţia 

sumară a substanţelor auxiliare de 180 mg/L, efectul optim de coagulare se obţine în intervalul 

de pH=5,0-5,5. Dar cu mărirea valorii pH-ului,în cazul (2) efectul de coagulare se micşorează şi 

concentraţia remanentă a compușilor organici se măreşte şi depășește limita lor admisibilă. 

Aceasata se explică prin faptul că la concentraţii mici a substanţelor auxiliare, dimensiunile şi 

sarcina particulelor asociate de colorant cu substanţe auxiliare nu se modifică pe intervalul de pH 

indicat. Iar cu mărirea concentraţiei substanţelor auxiliare se modifică dimensiunule şi se 

schimbă sarcina electrică a acestor particule, astfel ele se coagulează în intervalul de pH, unde se 

îndeplineşte condiţia de egalitate a sarcinilor electrice pentru particulele asociate şi a particulelor 

coloidale de hidroxid de aluminiu. 

     Efectul de coagulare depinde de concentraţia ionilor de aluminiu, a colorantului şi a 

substanţelor auxiliare. Cu mărirea concentraţiei sumare a substanţelor auxiliare de la 60 până la 

180 mg/L și concentraţia colorantului RD de 100 mg/L, efectul de coagulare se schimbă 

neesenţial şi este maxim de 97-98%, iar sistemele se epurează pînă la normele admisibiile prin 

adăugarea a 2,16 mg/L de ioni de aluminiu, tabelul 1.16.  

Tabelul 1.16 

Valaorea optimă de coagulant pentru sistemele RD – NaLS – DMPA – DEgl ; 

 [RD]0 =60 -180 mg/L, pH=6,5, V.de lucru=250 mL, Tcam. =250C 

[Al3+]0, 

mg/L 

100-20- 20-20,  

CCO0 =120,0 

mgO/L 

100-30- 30-30, 

CCO0=135,0 

mgO/L 

100-40-40-40, 

CCO0 =150,0 

mgO/L 

100-60- 60-60, 

CCO0=175,0 

mgO/L 

2,16 3,8 3,8 2,5 5,0 

4,32 4,4 5,0 1,9 5,0 
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     Odată cu mărirea concentraţiei sumare a substanţelor auxiliare pînă la 180 mg/L și 

concentraţia colorantului RD de 200 mg/L, eficiența de coagulare se micșorează nesemnificativ 

şi pentru epurarea soluţiilor pînă la normele admisibile se consumă o cantitate mai mare de 

coagulant. Iar cu mărirea concentraţiei colorantului pînă la 300 mg/L şi a substanţelor auxiliare 

de la 60 pînă la 180 mg/L, consumul de ioni de aluminiu se măreşte considerabil de la 4,32 pînă 

la 21,6 mg/L, figura 1.16. 

     Mărirea concentraţiei ionilor de aluminiu este direct proporțională cu mărirea concentraţiei 

componenţilor organici, ceea ce poate fi explicat prin formarea unei cantităţi mai mari de 

particule asociate care necesită o concentraţie mai mare de ioni de aluminiu. 

     Conform datelor prezentate în figura 1.16. consumul ionilor de aluminiu necesari pentru 

neutralizarea şi coagularea particulelor associate de colorant RD în amestec cu substanţele 

auxiliare depinde de concentraţia colorantului şi a substanţelor auxiliare şi se măreşte brusc 

pentru concentraţiia colorantului de 200-300 mg/L şi a substanţelor auxiliare de 60-180 mg/L. 

Aceasta se explică prin formarea de particule de colorant cu dimensiuni mai mari, fiindcă se 

măreşte factorul de asociere al moleculelor de colorant şi sarcina electrică a acestor particule, 

care depinde de natura moleculelor substanţelor auxiliare, care sunt adsorbite de aceste particule.  

Fig. 1.16. Dependenţa 

CCOcr de coagulant ; 

RD– LSNa–DMPA–DEgl 

; pH=6,5, V.de lucru=250 

mL, Tcam. =250C. 

1- 300-20-20-20, 

2- 300-40-40-40 și 

3- 300-60-60-60 

 

6,48 4,4 6,3 2,5 5,0 

8,64 5,0 5,6 5,6 5,6 

10,8 5,0 3,8 2,5 5,6 

21,6 4,4 4,4 1,9 6,3 

42,12 3,8 3,1 4,4 6,3 

64,8 5,0 2,5 1,3 6,9 

86,4 5,6 2,5 3,8 6,3 

100,8 5,6 2,5 1,9 5,6 

122,4 6,3 2,5 4,4 6,3 
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    Pentru a micşora concentraţia ionilor de aluminiu s-a realizat epurarea sistemelor model prin 

combinarea metodelor de coagulare şi adsorbţie, care duc la micşorarea concentraţiei ionilor de 

aluminiu de 2 ori pentru concentraţia colorantului RD de 300 mg/L şi a substanţelor auxiliare de 

60 mg/L, iar pentru concentraţia substabţelor auxiliare de 60-180 mg/L la aceeaşi concentraţie a 

colorantului RD, consumul ionilor de aluminiu se micşorează de 5 ori. 

 

Fig.1.17. Dependenţa 

[Al3+] în funcţie de  

colorant [RD]0 în 

sistemul  RD- LSNa–

DMPA–DEgl ; 

pH=6,5, V.de lucru=250 

mL, Tcam. =250C. 

 

      

 

 

     Astfel, se poate constata că la epurarea soluţiilor cu coagulant de aluminiu nu este necesară 

epurarea soluţiilor cu concentraţii mari (300-400 mg/L) de colorant direct RD în amestec cu 

substanţele auxiliare numai prin adăugarea şi coagularea cu ajutorul ionilor de aluminiu, doarece 

se consumă prea mult coagulant de aluminiu, pe de o parte, iar pe de altă parte, în rezultatul 

epurării se formează şi o cantitate prea mare de deşeuri sub formă de precipitat. Prin urmare, 

sistemele RD-LSNa–DMPA–DEgl pot fi eficient epurate prin combinarea metodelor de 

coagulare şi adsorbţie.   

Tabelul 1.17 

Diminuarea concentraţiei în sistemele model RD- LSNa–DMPA–DEgl la coagulare urmată 

de adsorbţia pe cărbune activ; [AUX.]0 =60 -180 mg/L, pH=6,5,  

V.de lucru=250 mL, Tcam. =250C 

[Al3+]0, 

mg/L 

300-20-20-20, 

CCO0 =340 mgO/L 

300-40-40-40, 

CCO0= 380 mgO/L 

300-60-60-60, 

CCO0 =395 mgO/L 

CCOrem., 

mgO/L 

E., % CCO rem., 

mgO/L 

E., % CCOrem., 

mgO/L 

E., % 

2,16 21,9 93,6 40.6 88,1 25.0 93.7 

Ads CA       6.3 98.1 11.9 96.9 3.8 99 
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4,32 5,6 98,4 7.5 98.0 21.3 94.6 

Ads.CA         - - 2.5 99.3 1.9 99.5 

21,6 5,0 98,5 4,4 98,8 5,0 98,7 

 

     Consumul de ioni de aluminiu se măreşte în prezenţa etilenglicolului pentru toate 

concentraţiile colorantului RD în amestec cu substanţe auziliare ( de la 100 pînă la 300 mg/L) şi 

creşte cu mărirea concentraţiei colorantului (Fig.1.18.)   

Fig.1.18. Dependenţa 

consumului Al3+ la tratarea 

sistemelor model, RD-LSNa-

DMPA-DEGl; 

[AUX.]0=60mg/L,  

[Egl]0 =60mg/L, pH=6,5, V.de 

lucru=250 mL,  

Tcam. =250C. 

   

 

     

     În prezenţa etilenglicolului se micşoreză efectul de înlăturare a amestecului de colorant RD cu 

substanţele auxiliare şi se măreşte brusc concentraţia ionilor de aluminiu necesari pentru 

neutralizarea şi coagularea particulelor asociate (de 2 ori pentru concentraţia colorantului RD de 

200 mg/L şi de 10 ori pentru cea de 300 mg/L) şi se micşorează concentrația componenţilor 

organici pînă la normele admisibile, tabelul 1.18). 

Tabelul 1.18 

Diminuarea concentraţiei în sistemele model RD- LSNa–DMPA–DEgl-Egl la coagulare 

urmată de adsorbţia pe cărbune activ ;  

[AUX.]0 =240 mg/L, pH=5,0-5,5, Vde lucru=250 mL, Tcam. =250C 

[Al3+]0, 

mg/L 

100-60-60-60-60 

CCO0=210,0 mgO/L 

200-60-60-60-60, 

CCO0 = 315,0 mgO/L 

300-60-60-60-60, 

CCO0=420,0 mgO/L 

CCOrem., 

mgO/L 

E., % CCOrem., 

mgO/L 

E., % CCOrem., 

mgO/L 

E., % 

2,16 27,5 86,9 23,1 92,7 74.4 82.3 

Ads CA       6,3 97,0 5,0 98,4 18.8 95.5 

4,32 6,3 97,0 20,6 93,5 61.9 85.3 

Ads.CA         - - 3,8 98,8 12.5 97.0 
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21,60             - - - - 49,0 87,6 

Ads.CA        - - - - 8,5 97.8 

 Notă: Sistemul RD – NaLS – DMPA – DEGl– Egl (300,0—60,0 – 60,0 – 60,0 – 60,0) a fost 

coagulat, dupa care oxidat cu r.Fenton, iar adsorbtia pe carbune activ este dupa oxidare 

     

     Prin combinarea metodelor de coagulare şi adsorbţie pe cărbune activ se poate micşora 

concentraţia ionilor de aluminiu necesari pentru coagulare de 3 ori pentru concentraţia 

substanţelor auxiliare de 120 mg/L şi de 4 ori pentru concentraţia substanţelor auxiliare de 180 

mg/L. Însă, sistemele ce conțin colorant RD cu concentraţia de 300 mg/L în amestec cu 

substanţele auxiliare de 180 mg/L şi etilenglicol de 60 mg/L se epurează prin combinarea 

metodelor de coagulare, oxidare catalitică şi adsorbţie. 

      Prin urmare, soluţiile care conţin colorantul RD cu concentraţii mari (200-300 mg/L) în 

amestec cu substanţe auxiliare, la fel, cu concentraţii mari (120-180 mg/L) şi în prezenţa 

etilenglicolului se pot epura prin combinarea metodelor de coagulare şi adsorbţie, sau prin 

combinarea metodelor de coagulare, oxidare catalitică şi adsorbţie. 

     Sistemele model care au în compoziția lor colorant reactiv RA și substanţe auxiliare,  în lipsa 

şi în prezanţa etilenglicolului se epurează până la CMA la concentrații mici de ioni de aluminiu 

(5,4 mg/L) și valori de pH în limitele 5,0-5,5. Conform rezultatelor de loaborator s-a constatat că 

efectul de coagulare şi de epurare a soluţiilor care conţin amestec de colorant RA cu substanţe 

auxiliare se schimbă neesenţial cu mărirea valorii pH de la 5,0 pînă la 7,0 (Tab.1.19) şi natura 

substanţelor auxiliare, însă eficiența depinde de atât de concentraţia colorantului (Fig.1.19.), cât 

şi a substanţelor auxiliare, tabelul 1.20. 

Tabelul 1.19 

Stabilirea valorii de pH optime în sistemele model ce conțin colorant reactiv RA ;  

[RA]0 =60 mg/L, [AUX.]0 =60 mg/L, [Al3+]0 =5,4 mg/L, Vde lucru=250 mL, Tcam. =250C 

Valorea 

PH 

RA –LSNa,  

CCO0 =290,0 

mgO/L 

RA–DMPA,  

CCO0 =300,0 

mgO/L 

RA–DEgl, 

CCO0=295,0 

mgO/L 

RA –LSNa – 

DMPA–DEgl, 

CCO0=290,0 

mgO/L 

CCOrem., 

mgO/L 

E., % CCOrem., 

mgO/L 

E., % CCOrem., 

mgO/L 

E., % CCOrem., 

mgO/L 

E., % 

5,0 6,3 97,8 4,4 98,5 4,4 98,5 6,3 97,8 

5,5 6,3 97,8 4,4 98,5 4,4 98,5 3,8 98,6 

6,0 6,3 97,8 6,3 97,9 6,3 97,9 3,2 98,9 

6,5 6,3 97,8 5,7 98,1 5,7 98,1 6,9 97,6 
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7,0 6,3 97,8 5,7 98,1 5,7 98,1 6,9 97,6 

 

Tabelul 1.20 

Diminuarea concentraţiei compușilor organici din sistemele model  

RA-LSNa-DMPA– DEGl în funcţie de[Al3+], la diferite concentraţii ale auxiliarilor ;  

[RA]0 =60 mg/L, pH=5,0-5,5, Vde lucru=250 mL, Tcam. =250C 

[Al3+], 

mg/L 

200-20-20-20 

CCO0 =290,0 mgO/L 

200-40-40-40 

CCO0= 320,0 mgO/L 

200-60-60-60 

CCO0 =350,0 mgO/L 

CCOrem., 

mgO/L 

E., % CCO rem., 

mgO/L 

E., % CCOrem., 

mgO/L 

E., % 

2,16 6,9 97,62 5,6 98,25 13,9 96,02 

4,32 6,3 97,82 4,4 98,62 10,6 96,97 

6,48 5,6 98,06 5,0 98,43 10,6 96,97 

8,64 6,9 97,62 5,0 98,43 5,0 98,57 

10,8 5,0 98,27 5,0 98,43 5,0 98,57 

12,96 5,0 98,27 5,0 98,43 5,0 98,57 

15,12 6,3 97,82 5,0 98,43 5,0 98,57 

17,28 7,5 97,41 6,9 97,84 6,3 98,20 

19,44 10,0 96,55 6,9 97,84 6,3 98,20 

21,60 9,4 96,75 6,9 97,84 6,3 98,20 

 

 

Fig.1.19. Procesul de coagulare a sistemelor model RA-LSNa-DMPA-DEgl la variația 

concentrației inițiale de colorant RA : a) eficiența de coagulare ; [Al3+]0 =2,16 mg/L, 

pH=5,0-5,5 și b) consumul [Al3+], pH=5,0-5,5, V.de lucru=250 mL, Tcam. =250C. 
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     Reeșind din rezultatele expuse mai sus, s-a concluzionat că sistemele cu conținut de RA și 

substanțe auxiliare, se epurează pînă la concentraţiile maxim admisibile prin metoda de 

coagulare, la o anumită concentraţie optimă a ionilor de aluminiu, care depinde de concentraţia 

colorantului şi a substanţelor auxiliare (Tab.1.19 și 1.19 şi Fig.1.20.) s-a constatat că odată cu 

mărirea concentraţiei colorantului RA şi concentrației substanţelor auxiliare, concentraţia optimă 

de ioni de aluminiu, necesari pentru coagularea şi sedimentarea amestecului de colorant RA cu 

substanţele auxiliare, se măreşte  esenţial. 

     Aceasta se explică prin formarea unor particule asociate de colorant RA cu substanţele 

auxiliare cu dimensiuni mai mari şi sarcină electrică mai mare, care necesită o concentraţie mai 

mare de ioni de aluminiu pentru coagularea şi sedimentarea lor. 

     Concentraţia optimă de ioni de aluminiu depinde şi de natura colorantului (Fig.1.20.). De 

exemplu, concentraţia ionilor de aluminiu necesară pentru coagularea amestecului de colorant 

RA cu substanţele auxiliare este mai mare comparativ cu coagularea amestecului de colorant RD 

cu substanţele auxiliare. La concentrații mai mari de 200 mg/L, consumul de coagulant crește 

pentru colorantul direct RD și se micșorează pentru colorantul reactiv RA, figura 1.20. Aceasta, 

la fel, se explică prin formarea particulelor asociate de colorant cu substanţele auxiliare de 

diferite dimensiuni şi sarcină electrică, care depinde de compoziţia şi structura moleculelor de 

coloranţi RA şi RD. 

 

Fig.1.20. Consumul [Al3+]0 

în funcţie de [Col.]0 în 

sistemele supuse epurării,  

RA-LSNA–DMPA- DEgl şi  

RD-LSNa-DMPA-DEgl ; 

[AUX.]0 =180 mg/L, 

pH=5,0-5,5, V.de lucru=250 

mL, Tcam. =250C. 

 

        

     Eficiența coagulării depinde şi de prezenţa şi concentraţia etilenglicolului. Soluţiile care 

conţin amestec de colorant reactiv RA în concentraţii mici (100 mg/L), substanţe auxiliare cu 

concentraţia sumară de 120 mg/L şi etilenglicol cu concentraţia care variază în limitele de 20 

pînă la 60 mg/L, se epurează eficient la concentraţii mici de ioni de aluminiu (2,16 mg/L), 

efectul coagulării fiind de 96,5-97,3%. Pentru soluţiile care conţin amestec de colorant RA cu 

concentraţia de 200 mg/L şi concentraţia sumară a substanţelor auxiliare de 60 mg/L, efectul de 
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coagulare se micşorează neesenţial  odată cu mărirea concentraţiei etilenglicolului de la 20 pînă 

la 60 mg/L, iar concentraţia remanentă a compuşilor organici poate fi micşorată pînă la normele 

admisibile prin mărirea concentraţiei ionilor de aluminiu de la 2,16 pînă la 6,48 mg/L. În 

rezultat, soluţiile se epurează numai prin aplicarea metodelor de coagulare. 

Fig.1.21. Eficiența coagulării 

în sistemele RA-LSNa-

DMPA-DEgl în funcție de 

concentrația auxiliarilor și 

prezența etilenglicolului ; 

 [Al3+]0 =2,16 mg/L,  

pH=5,0-5,5, V.de lucru=250 mL,  

Tcam. =250C. 

 

     La mărirea concentraţiei sumare a substanţelor auxiliare de la 60 la 120 mg/L, atunci când 

colorantul RA are concentrația de 200 mg/L, efectul de coagulare se micşorează mai esenţial la 

mărirea concentraţiei de etilenglicol de la 20 pînă la 60 mg/L. Respectiv,  concentraţia remanentă 

a compuşilor organici nu mai poate fi micşorată doar prin procesul de coagulare, chiar dacă se 

mărește concentrația ionilor de aluminiu, iar epurarea sistemelor se face prin combinarea 

metodelor de coagulare urmată de adsorbția pe cărbune activ.  

     Influenţa etilenglicolului asupra procesului de coagulare a amestecului de colorant RA cu 

substanţele auxiliare este determinată atât de concentraţia colorantului, cât şi de concentraţia 

substanţelor auxiliare, care duc la formarea particulelor associate care, la rândul lor, îşi modifică 

dimensiunile şi sarcina electrică în prezenţa etilenglicolului şi ca rezultat, se micşorează efectul 

coagulării, ceea ce duce la mărirea concentraţiei remanente a compuşilor organici şi înlăturarea 

lor pînă la normele admisibile 

se face prin adsorbţia lor 

suplimentară cu cărbune activ. 

Fig.1.22. Dependenţa efectului 

de coagulare la tratarea 

soluţiilor model ce conţin 

coloranţii RD, RA și PA cu 

substanţe auxiliare, LSNa-

DMPA-DEgl în funcție de 

concentraţia substanţelor 

auxiliare ; [Al3+]0 =2,16 mg/L, 
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pH=5,0-5,5, V.de lucru=250 mL, Tcam. =250C. 

     După cum rezultă din datele experimentale prezentate mai sus, prin metoda de coagulare se 

epurează cel mai eficient sistemele care au în compoziția lor colorant direct RD, deoarece el are 

masă moleculară şi factor de asociere mare. Următorul sistem este cel care conține colorant 

reactiv RA, care are masă moleculară mare, dar factorul de asociere este mai mic. Cel mai slab 

se epurează sistemul care are în compoziția lui colorant reactiv PA, deoarece acest colorant are 

masă moleculară şi factorul de asociere cu mult mai mic (figura 1.22). 

La fel, s-a studiat procesul de coagulare al sistemelor model, în compoziția cărora se gasesc 

formaldehidă și floculant cationic, RD-AF și RD-LSNa-DMPA-DEgl-AF în funcţie de valoarea 

pH-ului. Conform rezultatelor experimentale rezultă că efectul de coagulare a amestecului de 

colorant RD cu aldehida formică este cel mai mare la valoarea pH-ului de 5,5, iar al amestecului 

de colorant RD cu substanţele auxiliare şi aldehidă formică este la valoarea pH-ului de 5,0, la 

care şi adsorbţia compuşilor remanenţi este maximă şi se încadrează în limitele admisibile. 

Aceasta se poate explica prin faptul că colorantul RD în amestec cu substanţele auxiliare 

formează particule asociate cu sarcină negativă mai mare şi, respectiv procesul de coagulare are 

loc la valori mai mici a pH-ului, unde particulele coloidale de hidroxid de aluminiu au o sarcină 

pozitivă mai mare.  

Sistemele RD-AF au fost supuse coagulării, la variația concentrației inițiale de formaldehidă 

și colorant direct, tabelul 1.21. 

Tabelul 1.21 

Cogularea în sistemele model RD – AF la variația concentrației formaldehidei și 

colotantului; pH=5,0-5,5, V.de lucru=250 mL, tcam. =250C 

[AF]0, mg/L Coagulare, 

[Al3+]0=2,16 mg/L 

Adsorbție pe CA Coagulare, 

[Al3+]0=4,32 mg/L 

CCOf, 

mgO/L 

E, % CCOf, 

mgO/L 

E, % CCOf, 

mgO/L 

E, % 

[RD]0=100 mg/L 

20 12.5 95.8 9.4 96.9 6.9 97.7 

40 6.3 98.1 5.0 98.5 7.5 97.7 

60 12.5 96.4 10.0 97.1 9.4 97.3 

80 12.5 96.7 10.0 97.3 10.0 97.3 

[RD]0=200 mg/L 

20 16.3 96.4 6.9 98.5 6.9 98.5 

40 9.4 98 5.0 98.9 6.3 98.7 

60 17.5 96.5 7.5 98.5 6.3 98.7 
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80 21.9 95.8 12.5 97.6 6.9 98.7 

[RD]0=300 mg/L 

[AF]0, mg/L Coagulare, 

[Al3+]0=4,32 mg/L 

Adsorbție pe CA Coagulare, 

[Al3+]0=8,64 mg/L 

20 26.9 94.9 7.5 98.6 1.3 99.8 

40 26.9 95.1 9.4 98.3 3.8 99.3 

60 48.1 91.5 10.6 98.1 4.4 99.2 

[RD]0=400 mg/L 

20 21.9 96.4 11.3 98.1 6.3 99 

40 28.1 95.5 12.5 98 4.4 99.3 

60 33.1 94.9 14.4 97.8 3.1 99.5 

Notă! Adsorbțía pe cărbune activ a fost aplicată după coagulare 

 

Conform datelor prezentate în tabelul 1.21, efectul de înlăturare al amesteculuui de colorant 

RD cu aldehida formică depinde de concentraţia colorantului şi al aldehidei formice. La mărirea 

concentraţiei colorantului de la 100 pînă la 200 mg/L, efectul se măreşte cu 1%, iar cu mărirea, 

în continuare a concentraţiei colorantului pînă la 400 mg/L eficiența se micşorează şi soluţiile se 

epurează prin combinarea metodei de coagulare şi adsorbţie (pentru concentraţia colorantului de 

300 mg/L) sau la mărirea concentraţiei ionilor de aluminiu de 2 ori (pentru concentraţia 

colorantului de 400 mg/L). Aceasta se explică prin faptul că odată cu mărirea concentraţiei 

colorantului (100-200 mg/L) se măresc dimensiunile particulelor associate de colorant cu 

aldehida formică, iar în rezultat, eficiența trece prin maximum la concentraţia colorantului RD de 

200 mg/L. Atunci când aldehida formică are concentrația de 80 mg/L, concentrația ionilor de 

aluminium este insuficientă deoarece sarcinele negatice predomină în soluție. Astfel este 

necesară o cantitate mai mare de coagulant ori o etapă suplimentară.  

Tabelul 1.22 

Coagularea în sistemele model RD – AF în prezența susbțanțelor auxiliare  

LSNa –DMPA –Degl ; [LSNa –DMPA –Degl]0=60 mg/L, pH=5,5,  

V.de lucru=250 mL, tcam. =250C 

[AF]0, 

mg/L 

Coagulare, 

[Al3+]0=4,32 mg/L 

Coagulare, 

[Al3+]0=8,64 mg/L 

Coagulare, 

[Al3+]0=17,3 mg/L 

Coagulare, 

[Al3+]0=43,2 mg/L 

CCOf, 

mgO/L 

E, % CCOf, 

mgO/L 

E, % CCOf, 

mgO/L 

E, % CCOf, 

mgO/L 

E, % 

 [RD]0=100 mg/L 

20 3.1 99.3 - - - - - - 
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40 4.4 99 - - - - - - 

60 5.6 98.8 - - - - - - 

 [RD]0=200 mg/L 

20 6.3 98.8 - - - - - - 

40 8.8 98.4 - - - - - - 

60 11.9 97.9 6.9 98.8 7.5 99.2 3.1 99.5 

 [RD]0=300 mg/L 

20 43.8 93.2 7.5 98.8 - - - - 

40 53.1 92 8.8 98.7 - - - - 

60 62.5 90.8 10 98.5 8.1 98.8 2.5 99.6 

 [RD]0=400 mg/L 

20 81.3 89.2 15.6 97.9 8.1 98.9 5 99.3 

40 81.3 89.4 18.8 97.5 8.8 98.8 7.5 99 

60 110 86.1 21.9 97.2 10.3 98.7 8.8 98.8 

 

Eficiența de înlăturare prin coagulare la prima etapă depinde și de concentrația inițială sumară 

ale substanțelor auxiliare [LSNa –DMPA –Degl]0. Astfel că în rezultatul cercetărilor, în sistemele 

cu aceeași compoziție, dar cu valorea CCOinit diferită, se obține rezultate eficiente, dar care 

difera neesențial între ele. Pentru sistemul, datele căruiia sunt prezentate în tabelul 1.22, efectul 

de înlăturare al amestecului de colorant direct RD și aldehidă formică se micşoreză în prezenţa 

substanţelor auxiliare, iar pentru a epura soluţiile până la concentraţia maximă admisibilă  

compuşilor organici remanenţi este necesar de a mări concentraţia ionilor de aluminiu de 2 

ori (pentru concentraţia colorantului RD care variază în limitele 100-300 mg/L sau de 2-3 ori 

(pentru concentraţia colorantului RD de 400 mg/L). Mărirea în continuare a concentraţiei 

substanţelor auxiliare (120 și 180 mg/L) la aceleaşi concentraţii a colorantului RD necesită 

mărirea concentraţiei ionilor de aluminium (Fig.23), iar aceasta duce la mărirea consumului 

de coagulant şi a deşeurilor formate ulterior. 
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Fig. 1.23. Concentrația de coagulant utilizată în funcție de concentrația sumară a 

auxiliarilor și ale colorantului din sistemul RD–LSNa–DMPA–Degl–AF; [AF]0=60 mg/L, 

pH=5,5, V.de lucru=250 mL, tcam. =250C. 

Prin urmare, odată cu mărirea concentraţiei colorantului RD de la 100 până la 200 mg/L şi a 

substanţelor auxiliare de la 60 pînă la 180 mg/L (Tab. 1.23), eficiența sistemului RD–LSNa–

DMPA–Degl–AF se micşorează şi soluţiile pot fi epurate prin mărirea concentraţiei ionilor de 

aluminiu de 2 ori, prin combinarea metodelor de coagulare şi adsorbţie, ori prin combinarea 

metodelor fizico-chimice, (Tabelul 1.23). Mărirea, în continuare, ale concentraţiei colorantului 

RD până la 300, 400 mg/L, mărește eficiența odată cu mărirea concentraţiei substanţelor 

auxiliare, însă este mai mică decît la concentraţiile colorantilui de 100 și 200 mg/L. 

Tabelul 1.23 

Epurarea sistemelor model RD– NaLS– DMPA–DEgl în prezenţa aldehidei formice; 

 [NaLS – DMPA – DEgl]0=180 mg/L, pH=5,5, 

 [Fe2+]0=3*10-4 M, [H2O2]0=3*10-3 M, Vsol. =0,25 L, tcam. =250C 

[AF]0, mg/L Coagulare  Oxidare catalitică Adsorbție pe CA 

CCOf, 

mgO/L 

E, % CCOf, 

mgO/L 

Gr.oxid./min., 

% 

CCOf, 

mgO/L 

E, % 

[RD]0=100 mg/L, [Al3+]0=8,64 mg/L 

20 13.8 97.6 - - 25 95.7 

13.8 97.6 3.8 99.3 - - 

40 10 98.3 - - 31.3 94.7 

10 98.3 5 99.2 - - 

60 6.9 98.9 - - - - 
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[RD]0=200 mg/L, [Al3+]0=8,64 mg/L 

20 46.3 93.0 - - 23.8 96.4 

46.3 93.0 6.3 99 - - 

40 42.5 93.8 - - 20 97.1 

42.5 93.8 4.4 99.4 - - 

60 62.5 91.2 - - 25 96.5 

62.5 91.2 3.1 99.6 - - 

[RD]0=300 mg/L, [Al3+]0=8,64 mg/L 

20 55.6 92.8 12.5 98.4 25 96.8 

40 63 92.1 14.4 98.2 31.3 96.1 

60 38.8 95.2 9.4 98.8 - - 

[RD]0=400 mg/L, [Al3+]0=17,28 mg/L 

20 55 93.7 6.9 99.2 - - 

40 62.5 93 8.8 99 - - 

60 65 92.9 12.5 98.6 - - 

Notă! Metodele s-au aplicat consecutiv 

 

Natura colorantului, la fel, are o influența asupa procesului de epurare a sistemelor model. 

Atunci când sistemul are în compoziția lui colorant reactiv RA, efectul de înlăturare al 

poluanților din sistemul RA-AF este mai mare față de sitemul RD-AF (Fig.1.23). Sistemele 

model, care conţin în amestec colorantul RA-AF se epurează numai prin coagulare (la 

concentraţia colorantului RA de 100 și 200 mg/L) sau coagulare şi adsorbţie (la concentraţia 

colorantului RA de 300 mg/L) (Tab. 1.24), iar soluţiile care conţin colorantul RD-AF în amestec 

se epurează numai prin combinarea metodelor de coagulare şi adsorbţie, (Tab. 1.121).  

Tabelul 1.24 

Cogularea sistemelor model RA – AF la variația concentrației formaldehidei și 

colorantului; pH=5,0-5,5, V.de lucru=250 mL, tcam. =250C 

[AF]0, mg/L Coagulare, 

[Al3+]0=1,08 mg/L 

Coagulare, [Al3+]0=2,16 

mg/L 

Adsorbție pe CA 

CCOf, 

mgO/L 

E, % CCOf, 

mgO/L 

E, % CCOf, 

mgO/L 

E, % 

[RA]0=100 mg/L 

20 8,1 96,67 - - - - 

40 6,3 97,8 - - - - 
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60 6,3 96,1 - - - - 

80 8,8 97,4 - - - - 

[RA]0=200 mg/L 

20 41,9 88,4 5,6 98,4 - - 

40 51,3 86,8 5,0 98,7 - - 

60 21,3 95 5,0 98,8 - - 

80 21,9 95,2 3,8 99,2 - - 

[RA]0=300 mg/L 

20 56,9 87,9 8,8 98,1 - - 

40 62,5 87,7 8,1 98,1 - - 

60 63,1 88,42 15,6 97,1 6,3 98,8 

80 61,3 89,24 13,8 97,6 5,0 99,1 

Notă! Adsorbțía pe cărbune activ a fost aplicată după coagulare 

 

Conform datelor din tabelul 1.24, sistemul RA-AF se coagulează după aceeași legitate ca 

sistemul RD-AF. Eficiența se micşorează cu mărirea concentraţiei colorantului şi se măreşte cu 

mărirea concentraţiei aldehidei formice. De aceea soluţiile cu concentraţia colorantului RA de 

100 mg/L se epurează prin coagulare la o concentraţie a ionilor de aluminiu de 1,08 mg/L, iar 

soluţiile cu concentraţia colorantului mai mare 200 mg/L se epurează la o concentraţie mai mare 

a ionilor de aluminiu – de 2,16 mg/l. Sistemele cu concentraţia colorantului de 300 mg/L se 

epurează sau prin combinarea coagulării (concentraţia ionilor de aluminiu fiind de 2,16 mg/L) şi 

a adsorbţiei pe cărbune activ ori este necesară o cantitate mai mare de sulfat de aluminu care va 

neutraliza particulele asociate de colorant RA cu aldehida formică, îşi măresc dimensiunile  şi îşi 

modifică sarcina electrică odată cu mărirea concentraţiei colorantului (Fig. 1.24).  
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Fig. 1.24. Eficiența procesului de coagulare în funcție de natura colorantului;  

 [AF]0=60 mg/L, [Al3+]0=2,16 mg/L, pH=5,0-5,5, V.de lucru=250 mL, tcam. =250C. 

Sistemul RA-AF în prezența substanțelor auxiliare [LSNa–DMPA–Degl] este influențat de 

dimensiunile şi sarcina electrică a particulelor asociate de colorant RA cu aldehida formică. 

Conform rezultatelor experimentale referitoare la sistemul RA- LSNa–DMPA–Degl –AF, 

unde concentrația sumară ale auxiliarilor este de 60 mg/L, iar colorantul este de 100 mg/L- 

efectul de înlăturare este de 98% la concentrația ionilor de aluminium de 4,32 mg/L. La 

concentrația RA de 200 mg/L, eficiența scade cu 6-8 % (concnetrația ionilor de aluminium 

este de 10,8 mg/L), iar la 300 mg/L RA, CMA (6,5 mgO/L) se atinge la 21,6 mg/L pentru 

concentrația ionilor Al3+. Sistemul RA-LSNa–DMPA–Degl –AF, unde concentrația sumară ale 

auxiliarilor este de 180 mg/L, se coagulează la fel de efficient (concentrația auxiliarilor este de 

60 mg/L), dar cu doze mai mari de coagulant, tabelul 1.25). 

 Tabelul 1.25 

Cogularea sistemelor model RA – AF în prezența substanțelor auxiliare la variația 

concentrației formaldehidei și colorantului; [NaLS – DMPA – DEgl]0=180 mg/L,  

pH=5,5, Vsol. =0,25 L, tcam. =250C 

[AF]0, mg/L Coagulare Coagulare Adsorbție pe CA 

CCOf, 

mgO/L 

E, % CCOf, 

mgO/L 

E, % CCOf, 

mgO/L 

E, % 

[RA]0=100 mg/L, [Al3+]0=8,64mg/L 

20 6,9 98,5 - - - - 

40 6,9 98,6 - - - - 
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60 6,9 98,7 - - - - 

[RA]0=200 mg/L 

  [Al3+]0=8,64 mg/L [Al3+]0=13,5 mg/L 

20 8,8 98,4 6,9 98,7   

40 9,4 98,4 7,5 98,7   

60 10,8 98,1 8,1 98,7   

[RA]0=300 mg/L 

 [Al3+]0=13,5 mg/L [Al3+]0=25,92 mg/L 

20 9,4 98,5 8,1 98,7 - - 

40 11,2 98,3 8,1 98,8 - - 

60 12,2 98,2 8,1 98,8 - - 

[RA]0=400 mg/L 

 [Al3+]0=13,5 mg/L [Al3+]0=25,92 mg/L 

20 14,7 98 8,8 98,8 - - 

40 14,2 98,1 9,4 98,8 5,0 99,3 

60 13,6 98,3 13,1 98,4 6,9 99,1 
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Fig. 1.25. Concentrația de coagulant utilizată în funcție de concentrația sumară ale 

auxiliarilor și ale colorantului din sistemul RA–LSNa–DMPA–Degl–AF; [AF]0=60 mg/L, 

pH=5,5, V.de lucru=250 mL, tcam. =250C. 

Mărirea concentraţiei substanţelor auxiliare din sistemele model RA–LSNa–DMPA–Degl–AF 

și RD–LSNa–DMPA–Degl–AF duce la schimbarea efectului de înlăturare al amestecului, iar din 

diagrama 1.26 se observă că în sistemul cu conținut de colorant direct este o eficiență mai 

ridicată și scade odata cu creșterea concnetrației lui în sistem.  
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Fig. 1.26. Eficiența procesului de coagulare în funcție de natura colorantului în prezența 

substanțelor auxiliare; [NaLS – DMPA – DEgl]0=60 mg/L, [AF]0=60 mg/L,  

[Al3+]0=4,32 mg/L, pH=5,0-5,5, V.de lucru=250 mL, tcam. =250C. 

În sistemul COL–LSNa–DMPA–Degl–AF, unde concentrația susbstanțelor auxiliare este de 

120 mg/L se observă o legitate de coagulare, iar cu mărirea, în continuare ale concentraţiei 

substanţelor auxiliare pînă la 180 mg/L, eficiența se inversează, adică efectul de coagulare în 

sistemul RA–LSNa–DMPA–Degl–AF este mai mare decât în RD–LSNa–DMPA–Degl–AF. 

Aceasta se explică prin formarea particulelor asociate de colorant cu aldehida formică şi 

substanţe auxiliare care au diferite dimensiuni în funcție de concentrația lor inițială în sistemele 

analizate. Astfel că se coagulează diferit şi consumul de coagulant diferă în funcție de sarcinile 

soluțiilor. 

În scopul micşorării cantităţii de coagulant de aluminiu, s-a realizat procesul de epurare a 

soluţiilor care conţin amestec de colorant RA cu substanţele auxiliare şi aldehida formică prin 

combinarea metodelor de coagulare, oxidare catalitică şi adsorbţie, care duce la micşortarea 

cantităţii de coagulant de aluminiu şi, respectiv, a cantităţii de deşeuri formate de 2-3 ori 

(Tabelul 1.26). 

Tabelul 1.26 

Epurarea sistemelor RA– NaLS– DMPA–DEgl în prezenţa aldehidei formice; 

 [NaLS – DMPA – DEgl]0=120 mg/L, pH=5,5, 

 [Fe2+]0=3*10-4 M, [H2O2]0=3*10-3 M, Vsol. =0,25 L, tcam. =250C 

[AF]0, mg/L Coagulare  Oxidare catalitică Adsorbție pe CA 

CCOf, 

mgO/L 

E, % CCOf, 

mgO/L 

Gr.oxid./min., 

% 

CCOf, 

mgO/L 

E, % 

[RA]0=100 mg/L, [Al3+]0=4,32 mg/L 
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20 8,8 97,8 - - 6,3 98,4 

40 8,8 98 - - 7,5 98,3 

60 11,3 97,6 - - 10 97,9 

80 11,3 97,6 6,3 98,7 6,9 98,5 

[RA]0=200 mg/L, [Al3+]0=8,64 mg/L 

20 23,8 95,1 - - 18,2 96,3 

23,8 95,1 9,4 98 14,4 97,1 

40 27,5 94,7 - - 18,8 96,3 

27,5 94,7 10 98,05 18,7 96,4 

60 40,6 92,5 - - 33,1 93,9 

40,6 92,5 9,4 98,25 21,9 95,9 

[RD]0=300 mg/L, [Al3+]0=8,64 mg/L 

20 63,1 89,5 - - 33,8 94,4 

63,1 89,5 8,8 98,5 8,1 98,7 

40 66,9 89,4 - - 47,5 92,5 

66,9 89,4 7,5 98,8 11,3 98,2 

60 73,1 88,9 - - 46,3 92,9 

73,1 889 7,5 98,9 15,6 97,6 

[RD]0=400 mg/L, [Al3+]0=17,28 mg/L 

20 122,5 82,2 - - 53,8 92,2 

122,5 82,2 8,1 98,8 13,1 98,1 

40 130,6 81,9 - - 63,7 91,2 

130,6 81,9 8,8 98,8 17,5 97,6 

60 131,2 82,4 - - 81,9 89 

131,2 82,4 8,1 98,9 18,1 97,6 

Notă! Metodele s-au aplicat consecutiv 

 

     Concluzii 

1. S-a determinat că eficineța de coagulare se măreşte odată cu mărirea masei moleculare şi 

factorul de asociere a coloranţilor, dar se micşorează cu mărirea concentraţiei coloranţilor, 

substanţelor auxiliare şi etilenglicol. 

2. S-a constatat că epurarea soluţiilor care conţin amestec de coloranţi RD, RA sau PA în 

amestec cu substanţele auxiliare are loc eficient la o concentraţie optimă a ionilor de 

aluminiu (2,16 mg/L), care se măreşte cu mărirea concentraţiei coloranţilor şi a substanţelor 

auxiliare. 
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3. S-a stabilit că cel mai mare efect de coagulare îl au sistemele cu colorant RD sau RA (cu 

mase moleculare mari) și substanţe auxiliare hidrofile, iar sistemele care conţin aceste 

amestecuri în lipsa etilenglicolului se epurează numai prin metoda de coagulare, iar în 

prezenţa etilenglicolului se epurează prin combinarea metodei de coagulare şi adsorbţie. 

4. S-a constatat că cel mai mic efect de coagulare îl au amestecurile de colorant PA (cu mase 

moleculare mici) cu substanţele auxiliare hidrofobe, iar sistemele care conţin aceste 

amestecuri atît în lipsa, cît şi în prezenţa etilenglicolului se epurează numai prin combinarea 

metodei de coagulare, oxidare catalitică şi adsorbţie pe cărbune activ. 

5. S-a determinat că odată cu mărirea concentraţiei compușilor organici, eficiența de coagulare 

se micşorează șo crește doar la mărirea concentraţiei ionilor de aluminiu. 

6. S-a satbilit că sistemele model care conţin RD (cu concentraţia de 100 și 200 mg/L) și 

aldehida formică în prezenţa substanţelor auxiliare, se epurează prin mărirea concentraţiei 

ionilor de aluminiu (2-4 ori) sau prin combinarea metodelor de coagulare şi adsorbţie sau 

coagulare şi oxidare catalitică. La mărirea concentrației colorantului RD (300 și 400 mg/L) în 

prezența aldehidei formice și a substanţelor auxiliare, sistemul se epurează prin combinarea 

metodelor de coagulare şi oxidare; coagulare şi adsorbţie; coagulare, oxidare şi adsorbţie. 

7. S-a stabilit că efectul de coagulare al amestecului de colorantului RA cu aldehida formică şi 

substanţele auxiliare este mai mare (pentru concentraţia substanțelor auxiliare de 180 mg/L şi 

în lipsa lor) decât a amestecului de colorant RD cu aceleaşi substanţe, iar soluţiile se 

epurează prin metoda de coagulare la concentraţia colorantului RA de 100 și 200 mg/L, iar la 

concentraţii mai mari a colorantului (300 și 400 mg/L), efectul de coagulare este mai mic şi 

soluţiile se epurează prin combinarea metodei de coagulare, oxidare catalitică şi adsorbţie. 

1.4. Înlăturarea amestecului de coloranţi direcţi şi activi şi substanţelor auxiliare prin 

combinarea metodelor de electroflotocoagulare, oxidare şi adsorbţie 

     A fost studiat procesul diminuării concentraţiei amestecului de colorant direct RD, colorant 

reactiv PA şi substanţele auxiliare (sarea de natriu a acidului lignosulfonic, acid 2,2- 

dixidroximetil propionic, dietilenglicol) din soluţiile model, la tratarea lor cu coagulantul de 

aluminiu şi electroflotarea complecşilor formaţi în funcţie de timpul electroflotării, concentraţia 

ionilor de aluminiu, concentraţia substanţelor auxiliare şi acolorantului. Rezultatele ce ţin de 

timpul de electroflotare sunt prezentate în tabelul 1.27. 

Tabelul 1.27 

Eficiența electrofltocoagulării în sistemele COL –auxiliari la diferite timpuri de 

electroflotare ; [RD]0=200 mg/L, [PA]0=200 mg/L [AUX .]0=60 mg/L, [Al3+]0 =5,4 mg/L, 

pH=5,0-5,5, I=0,4A, V.de lucru=250 mL, Tcam. =250C 
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Durata 

electrofltării, 

min 

RD-auxiliari  PA-auxiliari 

Electrofloto-

coagulare 

Ads.CA Electrofloto-

coagulare 

Ads.CA 

 RD-LSNa PA-OP 

5 88,69 90,2 85,42 85,53 

10 91,67 91,67 85,53 85,53 

15 91,07 91,07 85,42 85,42 

 RD-DMPA PA-DMPA 

5 92,00 91,10 91,17 93,79 

10 92,00 91,10 92,36 94,3 

15 92.60 90,60 92,36 93,94 

 RD-DEgl PA-DEgl 

5 92,0 93,9 89,19 88,48 

10 92,9 93,9 88,48 87,83 

15 92,3 93,2 88,48 88,86 

20 92,0 92,7 88,86 88,86 

Notă: metodele au fost aplicate consecutiv 

      

     Din datele prezentate în tabelul 1.27 rezultă că înlăturarea amestecului de colorant direct RD 

sau activ PA cu substanţle auxiliare din soluţiile model prin procesul de electroflotocoagulare 

depinde neesenţial de timpul de electroflotare în limitele de la 5 la 15 minute şi timpul optim de  

electroflotare pentru ambii coloranţi este de 10 minute. De aceea, în continuare, a fost studiat 

procesul de înlăturare a acestui ameastec în funcţie de concentraţia ionilor de aluminiu. Datele 

sunt prezentate în tabelul 1.28. 

Tabelul 1.28 

Eficiența electrofltocoagulării în sistemele COL –auxiliari la diferite timpuri de 

electroflotare ; [RD]0=200 mg/L, [PA]0=200 mg/L, [AUX.]0=60 mg/L, [Al3+]0 =5,4 mg/L, 

pH=5,0-5,5, I=0,4A, V.de lucru=250 mL, Tcam. =250C 

Durata 

electrofltării, 

min 

RD-auxiliari  PA-auxiliari 

Electrofloto-

coagulare 

Ads.CA Electrofloto-

coagulare 

Ads.CA 

 RD-LSNa PA-OP 

2,7 93.75 94.64 - - 

5,4 94.35 95.24 85,83 85,83 

8,1 96,40 96,70 92,08 92,92 

10,8 96,30 96,60 93,33 94,17 

13,5 93,35 96,43 - - 

16,1 94,35 97,08 92,92 93,75 
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 RD-DMPA PA-DMPA 

2,7 85,0 84.10 - - 

5,4 92,0 91.10 92,36 94,29 

8,1 92.6 90.60 92,14 94,29 

10,8 92.6 91.80 93,21 94,64 

16,1 - - 92,5 94,29 

21,6 - - 92,14 93,93 

 RD-DEgl PA-DEgl 

2,7 92,5 92,5 94,27 89,18 

5,4 92,7 92,9 94,91 94,27 

8,1 92,9 93,9 - - 

10,8 92,3 94,8 - - 

16,2 92,7 94,1 94,91 94,91 

21,6 92,5 94,3 - - 

27,0 - - 94,91 95,94 

37,8 - - 94,91 95,94 

Notă: metodele au fost aplicate consecutiv 

   

     Din datele prezentate în tabelul 1.28 rezultă, că efectul înlăturării amestecului de colorant 

activ PA şi oxid de propilenă depinde de concentraţia ionilor de aluminiu şi, odată cu mărirea 

concentraţiei lor, efectul se măreşte pînă la o valoare optimă (93,33% - la concentraţia ionilor de 

aluminiu de 8,10 mg/L). La concentrații mai mari de 8,1 mg/L, eficiența scade. Aceasta se 

explică prin faptul că atunci cînd se îndeplineşte condiţia de egalitate a sarcinilor electrice, 

particulele se neutraţizează maxim şi se electroflotează mai complet, ceea ce duce şi la o epurare 

mai bună a soluţiei. La o electroflotocoagulalare optimă concentraţia compuşilor organici este 

mai mică şi ei deja se adsorb mai bine de către cărbunii activi. În rezultat se obține o concentraţie 

remanentă a compuşilor organici care se încadrează în limitele maxime admisibile. Efectul 

înlăturării amestecului de colorant direct RD şi sarea de natriu a acidului lignosulfonic, la fel, se 

măreşte cu mărirea concentraţiei ionilor de aluminiu, însă acest efect este mai mare (96,4%) la 

aceeaşi concentraţie a ionilor de aluminiu. Aceata se explică prin faptul, că particulele asociate 

de colorant direct RD şi dispersate de ligninsulfonatul de sodiu, au dimensiuni mai mari şi sunt 

coagulate şi electroflotate mai eficient, în comparaţie cu particulele de colorant activ PA şi 

dispersant, oxid de propilenă.  

    În continuare a fost studiat procesul de înlăturare a amestecului de colorant RD cu substanţelor 

auxiliare prin aplicarea metodei de electroflotacoagulare şi adsorbţie pe cărbunii activi în funcţie 

de concentraţia substanţelor auxiliare la diferite concentraţii ale colorantului. 
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Tabelul 1.29 

Epurarea sistemelor model RD-Auxiliari prin electroflotocoagulare la variația concentației 

de colorant și substanțe auxiliare ; [Al3+]0 =2,16 mg/L, pH=5,0-5,5, I=0,4A,  

t.=10 min, V.de lucru=250 mL, Tcam. =250C 

[AUX.]0, 

mg/L 

RD-auxiliar 

100-60 

RD-auxiliar 

200-60 

RD-auxiliar 

300-60 

CCOrem., 

mgO/L 

E., % CCOrem., 

mgO/L 

E., % CCOrem., 

mgO/L 

E., % 

 RD-LSNa 

20 2,5 96,9 1,9 99,1 2,5 99,2 

40 2,5 97,2 4,4 97,9 5,6 98,2 

60 2,5 97,5 4,4 97,9 6,3 98,0 

80 2,5 97,9 4,4 98,0 15,6 95,3 

 RD-DMPA 

20 6,3 95,0 8,1 96,0 4,4 98,5 

40 8,8 94,1 3,1 98,8 5,6 98,3 

60 8,1 95,4 5,0 98,2 9,4 97,4 

80 8,1 96,0 3,8 98,8 9,4 97,5 

 RD-DEgl 

20 2,5 97,9 3,8 98,2 5,6 98,1 

40 3,1 98,1 4,4 98,2 5,6 98,4 

60 3,1 98,3 4,4 98,4 5,6 98,4 

80 3,8 98,1 5,0 98,3 6,3 98,4 

    

    După cum rezultă din datele prezentate în tabelul 1.29, efectul de epurare a soluţiilor, care 

conţin amestec de colorant RD cu substanţele auxiliare este destul de mare (în jur de 98-98,5%) 

pentru concentraţia colorantului de 100-300 mg/L şi a substanţelor auxiliare de 20-60 mg/L. 

Eficiența se schimbă neesenţial odată cu mărirea concentraţiei colorantului şi a substanţelor 

auxiliare, iar epurarea are loc numai prin aplicarea metodei de electroflotocoagulare. Efectul de 

elctroflotare a particulelor asociate de colorant RD cu substanţelor auxiliare este mai mare în 

prezenţa ionilor de aluminiu şi, ca rezultat aceasta duce la posibilitatea de epurare a sistemelor cu 

concentraţia colorantului de 300 mg/L și a dietilenglicolului pînă la 80 mg/L. Mărirea 

concentraţiei dispersantului, LSNa și a emolientului DMPA pînă la 80 mg/L duce la micşorarea 

efectului de electroflotocoagulare şi soluţiile se pot epura numai prin combinarea metodei de 

electroflotocoagulare şi adsorbţie. Aceasta se explică prin faptul că particulele asociate de 
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colorant RD cu substanţele auxiliare îşi modifică atît dimensiunile, cît şi sarcina electrică în 

prezenţa ionilor de aluminiu şi ele se pot electroflota mai eficient. In rezultat, se micşorează 

concentraţia remanentă pînă la normele admisibile şi soluţiile se pot epura şi la concentraţii mai 

mari (300 mg/L pentru colorant și 60-80 mg/L pentru auxiliari), tabelul 1.30. 

Tabelul 1.30 

Compararea eficienței de epurare prin aplicarea metodei de electroflotare și 

electroflotocoagulare pentru sistemele model RD-Auxiliari ; [Al3+]0 =2,16 mg/L,  

pH=5,0-5,5, I=0,4A, t.=10 min, V.de lucru=250 mL, Tcam. =250C 

[AUX.]0, 

mg/L 

RD-auxiliar 

100-60 

RD-auxiliar 

200-60 

Electro-

flotare 

Electrofloto-

coagulare 

Raportul 

combinării 

Electro-

flotare 

Electrofloto-

coagulare 

Raportul 

combinării 

 RD-LSNa 

20 93,0 96,9 3,9 98,1 99,1 1,0 

40 93,0 97,2 4,2 96,3 97,9 1,6 

60 93,1 97,5 4,4 94,6 97,3 3,3 

80 93,8 97,9 4,1 93,7 98,0 4,3 

 RD-DMPA 

20 94,6 95,0 0,4 97,2 96,0 1,2 

40 94,1 94,1 0,0 97,2 98,8 1,6 

60 95,1 95,4 0,3 97,1 98,7 1,6 

80 07,0 96,0 1,0 96,1 98,8 2,7 

 RD-DEgl 

20 98,9 97,9 1,0 97,3 98,2 0,9 

40 98,8 98,1 0,7 97,8 98,2 0,4 

60 99,0 98,3 0,7 97,6 98,4 0,8 

80 97,8 98,1 0,3 95,8 98,3 2,5 

Notă: metodel au fost effectuate separat 

 

     Eficiența de epurare a sistemelor model RD-Auxiliari în prezenţa ionilor de aluminiu 

(electroflotocoagulare) depinde de concentraţia colorantului, natura şi concentraţia substanţelor 

auxiliare (tabelul 1.30). Pentru sistemul RD-LSNa, cu concentraţia de 100 mg/L, efectul de 

electroflotare în prezenţa ionilor de aluminiu este cu 3,9-4,4% mai mare față de electroflotarea 

simpla şi se schimbă neesenţial la mărirea concentraţiei LSNa. Iar la mărirea concentraţiei 

colorantului pînă la 200 mg/L, efectul de electroflotocoagulare creşte numai cu 1,0-4,3% şi 
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depinde de concentraţia dispersantului. Mărirea concentraţiei disperantului măreşte efectul de 

electroflotare în prezenţa ionilor de aluminiu mai semnificativ, deoarece duce la dispersia şi 

micşorarea dimensiunilor particulelor asociare de colorant, iar în prezenţa ionilor de aluminiu 

aceste particule dispersate îşi măresc dimensiunile şi ele se electroflotează mai eficient. 

     Prezenţa emolientului (DMPA) şi a fixatorului (DEGl) practic nu modifică dimensiunile 

particulelor, dar modifică numai sarcina lor electrică. În rezultat, efectul de electroflotare se 

măreşte neesenţial în prezenţa ionilor de aluminiu şi practic nu depinde de concentraţia 

colorantului şi dietilenglicolului sau se măreşte cu 1,0-4,7%, pentru DMPA, cu mărirea 

concentraţiei colorantului de la 100 pînă la 200 mg/L şi a emolientului de la 20 pînă la 80 mg/L. 

     Cercetări de laborator s-au efectuat şi pentru epurarea soluţiilor care conţin colorant RD în 

amestec cu toate trei substanţe auxiliare (LSNa, DMPA şi DEgl) în raport de concentraţii de 

1 :1 :1). Eficiența s-a studiat în funcţie de concentraţia colorantului, a substanţelor auxiliare şi a 

ionilor de aluminiu, tabelul 1.31 

Tabelul 1.31 

Electroflotocoagularea în sistemele model RD-LSNa-DMPA -DEGgl; [RD]0 =2,16 mg/L,  

pH=5,0-5,5, I=0,4A, t.=10 min, V.de lucru=250 mL, Tcam. =250C 

[Al3+]0, 

mg/L 

200,0 – 20,0 – 20,0 

– 20,0 

200,0 – 40,0 – 40,0 – 

40,0 

200,0 – 60,0 – 

60,0 – 60,0 

200,0—80,0 – 

80,0—80,0 

CCO 

rem., 

mgO/L 

E., % CCO 

rem., 

mgO/L 

E., % CCO 

rem., 

mgO/L 

E., % CCO 

rem., 

mgO/L 

E., % 

2,16 9,4 96,1 12,5 95,4 15,6 94,8 16,3 95,2 

10,8 6,3 97,4 9,4 96,5 11,9 96 11,9 96,5 

Ads.CA 5,0 97,9 5,6 97,9 6,9 97,7 7,5 97,8 

21,6 5,6 97,7 8,1 97 9,4 96,9 12,5 96,3 

42,12 5,6 97,7 6,3 97,7 12,5 95,8 11,9 96,5 

64,8 4,4 98,2 5,0 98,1 8,1 97,3 10,0 97,1 

86,4 4,4 98,2 5,0 98,1 8,1 97,3 12,5 96,3 

Notă: procesul de adsorbție pe cărbune activ (Ads.CA) este realizat după procesul de 

electroflotocoagulare cu 10,8 mg/L de ioni de aluminiu 

 

     Conform rezultatelor referitoare la sistemele RD-LSNa-DMPA–DEGgl, cînd concentrația 

colorantului este de 100, 200, 300 și 400 mg/L, iar auxiliarii au concentrația sumară de 60 mg/L, 

efectul de electroflotocoagulare este asemănător (96 % - 2,16 mg/L ioni de aluminiu). La 

concentrații sumare mai mari de auxiliari (240 mg/L), efectul de electroflotocoagulare scade  şi 

soluţiile pot fi epurate sau prin  mărirea concentraţiei ionilor de aluminiu de 10 ori (ceia ce nu-i 
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raţional şi econom) sau prin combinarea metodelor de electroflotocoagulare şi adsorbţie pe 

cărbune activ.      

     Natura colorantului, la fel, influențează efectul de epurare. Sistemele PA-auxiliari s-au studiat 

în funcţie de concentraţia colorantului, substanţelor auxiliare şi concentraţia ionilor de aluminiu. 

Tabelul 1.32 

Eficiența epurării în sistemele model PA-Auxiliari prin electroflotocoagulare la variația 

concentrației de colorant și substanțe auxiliare ;  

[Al3+]0 =10,8 mg/L, pH=-5,5, I=0,4A, t.=10 min, V.de lucru=250 mL, Tcam. =250C 

[AUX.]0, mg/L 100-60 200-60 

Eletrofloto-

coagulare 

Ads.CA Eletrofloto-

coagulare 

Ads.CA 

 PA-OP 

20 81,52 91,30 80,87 93,75 

40 83,93 91,96 86,07 93,52 

60 84,18 91,13 86,97 93,75 

80 85,29 90,44 88,38 93,94 

 PA-DMPA 

20 89,29 90,18 91,25 93,75 

40 89,06 90,63 91,29 93,94 

60 90,00 91,88 91,43 94,64 

80 91,15 92,71 92,19 95,31 

 PA-DEgl 

20 75,00 83,62 84,15 87,00 

40 81,27 86,36 87,50 87,87 

60 84,74 86,07 88,86 88,48 

80 85,80 85,80 90,00 88,45 

Notă: metodele au fost aplicate consecutiv 

       

     Conform rezultatelor din tabelul de mai sus, efectul electroflotării amestecului de colorant PA 

cu substanţele auxiliare şi coagulate cu hidroxid de aluminiu depinde de concentraţia 

substanţelor auxiliare şi natura lor.  
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     Cu mărirea concentraţiei substanţelor auxiliare efectul de elctroflotare se măreşte şi este cel 

mai mare pentru amestecul de colorant PA şi DMPA. Însă concentraţia remanentă a compușilor 

organici este mai mare decît cea admisibilă şi poate fi micsorată prin adsorbţia lor de către 

cărbunele activ care se aplică la etapa a doua de tratare a soluţiilor, însă efectul de adsorbţie a 

compuşilor este diferit şi depinde de natura substanţelor auxiliare.  

Fig.1.23. Dependenţa 

efectului electroflotării în 

lipsa (a) şi în prezenţa (b) 

ionilor de aluminiu în 

sistemele PA-DEGL în 

funcţie de DEGL ; 

[PA]0=100 mg/L,  

[Al3+]0 =10,8 mg/L, I=0,4A, 

pH=5,5, telectroflotare= 10 min 

 

 

     Cel mai eficient se adsorb compuşii din amestecul de colorant PA cu oxidul de propilenă şi 

soluţiile se epurează pînă la normele sanitare, după care urmează este PA-Degl, cu efectul de 

adsorbţie mai mic și nu are loc epurare eficientă.   

     Pentru sistemul PA-DMPA, eficiența după procesul de adsorbţie este cal mai mică, iar efectul 

de electroflotare este cel mai mare, în rezultat, efectul total de epurare este mai mare şi soluţiile 

se epurează pînă la normele sanitare (CMA). 

     Eficiența electroflotării sistemului ce conține colorant PA și substanţe auxiliare este mai mare 

în prezenţa ionilor de aluminiu (Fig.1.23.), decît în lipsa lor şi depinde de natura şi concentraţia 

substanţelor auxiliare. 

     Prezenţa ionilor de aluminiu în sistemele PA-DMPA supuse proceselor de epurare maresc 

semnificativ eficiența de electroflotare. Atunci când concetrația emolientului este de 20-40 mg/L.     

     Sistemele se epurează doar prin metoda de electroflotare. Odată cu mărirea concentrației de la 

40 până la 80 mg/L, soluţiile se epurează doar prin combinarea metodelor de electroflotare şi 

adsorbţie.       

     Pentru sistemul PA-OP efectul de electroflotare în prezenţa ionilor de aluminiu este mai mic, 

comparativ cu eficiența sistemului PA-DMPA şi soluţiile se epurează numai prin combinarea 

metodei de electroflotare şi adsorbţie. Iar pentru sistemul PA-DEgl acestă mărire este şi mai 

mică şi soluţiile nu pot fi epurate prin combinarea metodei de electroflotare și adsorbție pe 

cărbune. 
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Fig.1.24. Eficiența de epurare a sistemelor PA-Auxiliari (a) a procesului de electroflotare 

(b) a procesului de adsorbție ; [PA]0=200 mg/L, [Al3+]0 =10,8 mg/L, pH=5,5, I=0,4 A, t. 

electrflot. =10 min. 

     Mărirea concentraţiei colorantului PA (de la 100 la 200 mg/L) duce la mărirea efectului de 

electroflotocoagulare a sistemelor PA-Auxiliari și, se respectă aceleași legități ca şi în cazul 

concentraţiei colorantului de 100 mg/L (tabelul 1.32). Însă, valoarea CCO după procesul de 

adsorbţie a compuşilor remanenţi este mai mare, iar sistemele PA-DMPA, PA-DEgl nu se 

epurează prin combinarea metodelor de electroflotocoagulare şi adsorbţie. Sitemele PA-OP cu 

concentraţia dispersantului de 20-40 mg/L se epurează până la 94% prin combinarea a două 

metode. Mărirea, în continuare, al concentraţiei dispersantului duce la mărirea concentraţiei 

remanete a compuşilor organici şi soluţiile pot fi epurate prin combinarea metodelor fizico-

chimice după cum urmează : electroflotocoagulare, oxidare catalitică și adsorbție. Prin urmare, 

efectul de electroflotare a amestecului de colorant PA cu substanţele auxiliare în prezenţa ionilor 

de aluminiu se măreşte datorită măririi dimensiunilor particulelor asociate care sunt neutralizate 

şi coagulate de către ionii de aluminiu. Cu mărirea concentraţiei colorantului, particulele asociate 

îşi măresc dimensiunile și sunt ridicate la suprafață, pentru a fi înlăturate ulterior. Insă, 

dimensiunele sunt prea mari pentru a fi adsorbite de către cărunele activ.                                                                                                                                                                    

Fig.1.25. Dependenţa 

efectului de electroflotare 

a sistemelor PA-OP în 

lipsa (a) şi prezenţa (b) 

ionilor de aluminiu ; 

[PA]0=200 mg/L, I=0,4A, 

pH=5,5. 

 t. electrflot. =10 min. 
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Fig.1.26. Dependenţa 

efectului de electroflotare a 

sistemelor PA-DMPA în lipsa 

(a) şi prezenţa (b) ionilor de 

aluminiu ; [PA]0=200 mg/L, 

I=0,4A, pH=5,5. 

 t. electrflot. =10 min. 

 

Fig.1.27. Dependenţa efectului 

de electroflotare a sistemelor PA-

OP în lipsa (a) şi prezenţa (b) 

ionilor de aluminiu ; [PA]0=200 

mg/L, I=0,4A, pH=5,5.  

t. electrflot. =10 min. 

 

     De aceea, în continuare a fost 

studiat procesul de înlăturare a 

compuşilor organici din soluţiile 

model care conţin amestec de colorant PA cu substanţele auxiliare prin combinarea metodelor de 

electroflotocoagulare, oxidare catalitică cu peroxid de hidrogen şi adsorbţia pe cărbune activ 

(tabelul 1.33).                                                                                                                                      

 Tabelul 1.33 

Metode fizico-chimice de epurare a sistemelor model PA-Auxiliari ; [PA]0=200 mg/L, 

[Al3+]0 =10,8 mg/L, pH=-5,5, I=0,4A, t.=10 min, V.de lucru=250 mL, Tcam. =250C 

[AUX.], 

mg/L 

Electroflotocoagulare Oxidare catalitică Ads.CA 

CCO rem., 

mg/L 

E., % CCO rem., 

mg/L 

Gr.min., 

% 

CCO rem., 

mg/L 

E., % 

 PA-OP 

20 22,50 80,87 8,75 92,71 3,12 97,40 

40 23,75 86,07 8,75 93,52 3,75 97,12 

60 25,67 86,97 9,37 93,75 4,37 97,04 

80 26,87 88,38 10,67 93,56 5,00 96,97 

 PA-DMPA 
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20 13,12 91,25 6,25 95,83 1,87 98,75 

40 14,37 91,29 7,50 95,45 2,50 98,48 

60 15,00 91,43 8,75 95,00 3,75 97,86 

80 15,62 92,19 8,75 95,63 3,12 98,44 

 PA-DEgl 

20 20,6 84,15 15,0 88,46 7,5 94,23 

40 20,0 87,50 21,3 86,68 6,9 95,68 

60 20,6 88,86 22,6 87,78 8,1 95,62 

80 20,0 90,00 25,6 88,70 11,3 94,35 

Notă: metodele au fost aplicate consecutiv 

    

     Eficiența procesului de electroflotocoagulare depinde de natura şi de masa colorantului, 

concentraţia substanţelor auxiliare şi concentraţia ionilor de aluminiu. Rezultatele cercetărilor de 

laborator ce ţin de înlăturarea colorantului activ RA în amestec cu substanţele auxiliare prin 

metoda de electroflotocoagulare la diferite concentraţii ale colorantului sunt reflectate în tabelul 

1.34.  

Tabelul 1.34 

Metode fizico-chimice de epurare a sistemelor model RA – LSNa – DMPA – DEGl ; 

[RA]0=200 mg/L, [Al3+]0 =10,8 mg/L, [AUX.]0= 40 - 60 mg/L, pH=-5,5, I=0,4A,  

t.=10 min, V.de lucru=250 mL, Tcam. =250C 

[Al3+], 

mg/L 

200—40– 40—40  200—60 – 60—60 

Electrofloto-

coagulare 

Ads.CA Electrofloto-

coagulare 

Ads.CA 

CCO 

rem., 

mgO/L 

E., % CCO rem., 

mgO/L 

E., % CCO 

rem., 

mgO/L 

E., % CCO 

rem., 

mgO/L 

E., % 

1,35 14,1 95,59 8,1 97,46 19,4 94,45 6,9 98,02 

2,7 11,9 96,28 6,3 98,03 21,3 93,91 8,1 97,68 

5,4 9,4 97,06 6,3 98,03 14,4 95,88 5,6 98,40 

16,2 7,5 97,65 6,3 98,03 12,5 96,42 5,6 98,40 

27,0 6,3 98,03 6,3 98,03 8,1 97,68 6,3 98,20 

Notă: metodele au fost aplicate consecutiv 
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     După cum rezultă din datele prezentate în tabelul 1.34 şi figura 1.28, efectul înlăturării 

amestecului de colorant reactiv RA cu substanţele auxiliare, prin metoda de electroflotocoagulare se 

micşorează cu mărirea concentraţiei substanţelor auxiliare (de la 60 pînă la 180 mg/L) şi cu mărirea 

concentraţiei colorantului RA (de la 100 pînă la 300 mg/L). La fel, pentru o eficiența ridicată, este 

necesar o concentraţie mare a ionilor de aluminiu necesari pentru neutralizarea şi coagularea 

particulelor associate de colorant RA cu substanţele auxiliare (fig.1.28). Cel mai eficient se 

epurează, prin metoda de electroflotocoagulare, sistemele care conţin colorant RA cu concentraţia 

de 100 mg/L și concentrația substanțelor auxiliare variază în limitele 60-180 mg/L şi se consumă o 

concentraţie mică de ioni de aluminiu (1,35-5,40 mg/L). 

Fig.1.28. Eficiența procesului 

de electroflotocoagulare a 

sistemelor RA – LSNa – DMPA 

– DEGl; 

[RA]0=200 mg/L,  

[Al3+]0 =2,7 mg/L, I=0,4A, 

pH=5,5, 

 t. electrflot. =10 min. 

     

     Cu mărirea concentraţiei colorantului RA până la 200-300 mg/L se măreşte considerabil 

concentraţia ionilor de aluminiu necesari pentru neutralizarea şi coagularea particulelor asociate 

de colorant RA cu substanţele aixiliare (2,7-27,0 mg/L de ioni de aluminiu pentru concentraţia 

colorantului RA de 200 mg/L şi pînă la 64,8-129,6 mg/L pentru concentraţia colorantului RA de 

300 mg/L), iar procesul de epurare devine neeficient şi neeconom şi se formează o cantitare prea 

mare de deşeuri (fig.1.29.). Pentru mărirea eficacităţii procesului de electroflotocoagulare şi 

micşorarea concentraţiei ionilor de aluminiu s-a efectuat procesul de epurare al soluţiilor prin 

combinarea metodelor de electroflotocoagulare şi adsorbţie pe cărbunii active (pentru soluţiile cu 

concentraţia colorantului RA de 200 mg/L, concentraţia ionilor de aluminiu s-a micşorat de 20 

ori) şi prin combinarea metodelor de electroflotocoagulare, oxidare catalitică şi adsorbţie (pentru 

concentraţia colorantului RA de 300 mg/L, concentraţia ionilor de aluminiu s-a micşorat de 2-6 

ori). 

Tabelul 1.35 

Metode fizico-chimice de epurare a sistemelor model RA – LSNa – DMPA –DEGl; 

[RA]0=300 mg/L, [AUX.]0=60 -180 mg/L, pH=-5,5, I=0,4A, t.=10 min,  

V.de lucru=250 mL, Tcam. =250C 

[Al3+]0, Electroflotocoagulare Oxidarea cu reagentul Ads.CA 
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mg/L Fenton  

300-20-20-20-20 

2,16 68,8 80,61 63,8 82,02 13,1 96,30 

10,8 43,8 87,66 47,5 86,61 7,5 97,88 

21,6 26,3 92,59 36,3 89,77 7,5 97,88 

43,2 10,0 97,18 25,6 92,78 7,5 97,88 

64,8 6,3 98,22 22,5 93,66 6,9 98,05 

86,4 6,3 98,22 - - - - 

 300-40-40-40-40 

2,16 78,1 79,44 77,5 79,60 15,0 96,05 

10,8 60,6 84,05 71,3 81,23 11,9 96,86 

21,6 55,6 85,36 42,5 88,81 8,1 97,86 

43,2 21,9 94,23 26,3 93,08 7,5 98,02 

64,8 10,6 97,21 - - - - 

86,4 8,8 97,68 - - - - 

108,0 8,8 97,68 - - - - 

129,6 6,9 98,18 - - - - 

 300-60-60-60-60 

2,16 85,6 79,37 66,9 83,87 15,0 96,38 

10,8 67,5 83,73 41,9 89,90 15,0 96,38 

21,6 53,1 87,20 44,4 89,30 11,9 97,13 

43,2 26,9 93,51 20,0 95,18 8,8 97,87 

64,8 14,4 96,53 23,8 94,26 8,1 98,04 

86,4 9,4 97,73 - - - - 

108,0 9,4 97,73 8,8 97,87 - - 

129,6 8,8 97,87 - - - - 

151,2 6,3 98,48 - - - - 

Notă: metodele au fost aplicate consecutiv 
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Fig.1.29. Eficiența procesului 

de electroflotocoagulare a 

sistemelor RA – LSNa – 

DMPA – DEGl în funcție de 

[Col.]0  și [Aux.]0; 

pH=5,5, I=0,4A, 

V.de lucru=250 mL, 

Tcam. =250C 

t. electrflot. =10 min. 

      

      

     

     Fig.1.30. Eficiența 

procesului de 

electroflotocoagulare a 

sistemelor COL – LSNa – 

DMPA – DEGl;  

[RA]0=200 mg/L,  

[Al3+]0 =2,7 mg/L, I=0,4A, 

pH=5,0-5,5,  t. electrflot. =10 

min 

 

     Efectul de înlăturare al coloranţilor RD, RA şi PA în amestec cu substanţele auxiliare prin 

metoda de electroflotocoagulare depinde şi de natura colorantului. Deoarece are loc formarea de 

particule asociate cu dimensiuni mai mari la mărirea concentraţiei colorantului RA, care are 

masă moleculară mare faţă de coloranţii RD şi PA şi mărirea sarcinii acestor particule, care 

necesită o concentraţie mai mare de ioni de aluminiu pentru a neutraliza şi coagula. Iar efectul de 

flotare a lor cu ajutorul gazelor electrolitice se micşorează şi, respectiv, se micşorează şi efectul 

de înlăturare a lor. Ca rezultat, în soluţii se măreşte concentraţia compuşilor remanenţi şi 

epurarea se poate realiza sau prin combinarea metodei de electroflotocoagulare şi adsorbţie 

(pentru concentraţia colorantului RA de 200 mg/L) sau prin combinarea metodei de 

electroflotocoagulare, oxidare catalitică şi adsorbţie (pentru concentraţia colorantului RA de 300 

mg/L, Fig.1.29).                                
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Cu mărirea masei moleculare şi factorului de asociere al moleculelor de colorant, efectul de 

electroflotocoagulare se măreşte şi soluţiile, care conţin în amestec colorantul RD sau RA 

(Fig.1.30.), se epurează numai prin electroflotocoagulare (la concentraţia colorantului de 100 

mg/L), iar cu micşorarea masei moleculare şi a factorului de asociere (colorantul reactiv PA)  

efctul de electroflotocoagulare se micşorează şi soluţiile pot fi epurate numai prin combinarea 

metodelor de electroflotocoagulare şi adsorbţie. Cu mărirea concentraţiei coloranţilor pînă la 200 

mg/l efectul de electroflotocoagulare se micşorează şi, respectiv, şi sistemele se epurează prin 

combinarea unui număr mai mare de metode, adică, soluţiile, care conţin coloranţii RD, RA se 

epurează prin combinarea metodei de electroflotocoagulare şi adsorbţie, iar soluţiile, care conţin 

colorantul PA se epurează prin combinarea metodelor de electroflotocoagulare, oxidare catalitică 

şi adsorbţie (Tab.1.36).  

Tabelul 1.36 

Metode fizico-chimice de epurare a sistemelor model COL – LSNa – DMPA –DEGl ; 

[AUX.]0=60 -180 mg/L, pH=-5,5, I=0,4A, t.=10 min,  

V.de lucru=250 mL, Tcam. =250C  

Colorantul Electroflotocoagulare Oxidare cu reagentul 

Fenton 

 

Ads.CA 

 

CCO rem., 

mgO/L 

E., % CCO rem., 

mgO/L 

Gr.min., 

% 

CCO rem., 

mgO/L 

E., % 

COL – LSNa – DMPA –DEGl, [COL]=100 mg/L 

RD 4,4 98,3 - - - - 

RA 5,6 98,1 - - - - 

PA 10,1 90,0 - - 8,1 91,9 

COL – LSNa – DMPA –DEGl, [COL]=200 mg/L 

RD 6,3 97,4 - - - - 

RA 11,9 96,3 - - 6,3 98,1 

PA 20,6 88,9 20,6 88,9 8,1 95,6 

COL – LSNa – DMPA –DEGl, [COL]=300 mg/L 

RD 18,8 94,5 - - 6,3 98,1 

RA 43,8 87,1 18,1 94,9 7,5 97,9 

PA - - - - - - 

Notă: metodele au fost aplicate consecutiv 

 

     Cu mult mai greu se înlătură amestecul de coloranţi RD, PA şi RA cu substanţele auxiliare în 

prezenţa etilenglicolului, deoarece etilenglicolul are proprietăţi hidrofile pronuţate şi aceasta duce la 

micşorarea efectului de electroflotare, datorită alipirii mai slabe a bulelor de gaze electrolitice de 

particulele associate de coloranţi cu substanţele auxiliare.  
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     Efectul de electroflotocoagulare a amestecului de colorant direct RD cu substanţele auxiliare în 

prezenţa etilenglicolului depinde de concentraţia colorantului, concentraţia şi natura substanţelor 

auxiliare şi de concentraţia etilenglicolului. Efectul de electroflotocoagulare se micșorează odată cu 

mărirea concentraţiei colorantului de la 200 pînă la 300 mg/L (Fig.1.30.), fiindcă cu mărirea 

concentraţiei colorantului se măreşte factorul de asociere al moleculelor, particulele devin mai mari 

şi adsorb pe suprafaţa lor substanţele auxiliare, care îşi modifică nu numai dimensiunile, dar şi 

sarcina electrică. Pentru neutralizarea şi coagularea lor se consumă o concentraţie mai mare de ioni 

de aluminiu (pentru concentraţia colorantului de 100-200 mg/L se consumă 42,12 mg/L de ioni de 

aluminiu, iar pentru concentraţia colorantului de 300 mg/L se consumă o concentraţie de ioni de 

aluminiu de 2 ori mai mare – 86,4 mg/L). Cu mărirea dimensiunilor particulelor şi a greutăţii lor 

specifice, după ce s-au neutraliizat cu ionii de aluminiu, particulele se electroflotează mai greu şi 

procesul de înlăturare prin electroflotare devine neeficient şi cu consum mai mare de coagulant.            

Fig.1.31. Eficiența procesului de 

electroflotocoagulare a 

sistemelor RD – LSNa – DMPA 

– DEGl în lipsa (a) şi în prezenţa 

(b) etilenglicolului ; [AUX.]0 

=180 mg/L, [Egl]0 =60 mg/L, 

[Al3+]0 =2,16 mg/L, I=0,4A, 

 pH=5,0-5,5, 

t. electrflot. =10 min. 

      

 

      Pentru micşorarea concentraţiei ionilor de aluminiu şi mărirea efectului de epurare a 

amestecului de colorant RD cu concentraţia de 300 mg/L cu substanţele auxiliare şi în prezenţa 

etilenglicolului s-a propus combinarea metodelor de electroflotocoagulare, oxidare catalitică şi 

adsorbţia pe cărbune activ. 

     Efectul de electroflotocoagulare a amestecului de colorant direct RD cu substanţele auxiliare 

în prezenţa etilenglicolului depinde de concentraţia şi natura substanţelor auxiliare, fiindcă cu 

mărirea concentraţiei substanţelor auxiliare se măreşte sarcina electrică a particulelor asociate de 

colorant RD, iar natura substanţei auxiliare influenţează asupra sarcinii electrice şi a 

proprietăţilor de umectare a substanţei date, care joacă un rol important în procesul de alipire  şi 

de electroflotare a bulelor de gaze electrolitice.  În prezenţa dispersantului (LSNa) se consumă 

pînă la 64,8 mg/L de ioni de aluminiu şi nu depinde de concentraţia dispersantului. Pentru 

prezenţa emolientului (DMPA) se consumă deja 64,8-86,4 mg/L de ioni de aluminu şi depinde 
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de concentraţia emolientului, iar prezenţa dietilenglicolului (fixator) mărește consumul de la 86,3 

pînă la 100,8 mg/L de ioni de aluminiu şi depinde în mai mare măsură de concentraţia 

fixatorului. 

Tabelul 1.37 

Electrflotocoagularea sistemelor model RD – LSNa –DMPA –DEGl-Egl la variația 

concentrației dispersantului LSNa ; [RD]0=200 mg/L, pH=-5,5, I=0,4A,  

t.=10 min, V.de lucru=250 mL, Tcam. =250C  

 [Al3+], 

mg/L 

200-20– 60-60– 60 

 

200- 40-60-60-60 

 

200- 60-60-60-60 

 

CCO rem., 

mgO/L 

E., % CCO rem., 

mgO/L 

E., % CCO rem., 

mgO/L 

E., % 

10,8 22.5 92.2 16.9 94.4 20.6 93.5 

Ads.CA 7.5 97.4 6.3 97.9 5.0 98.4 

 

Tabelul 1.38 

Electroflotocoagularea sistemelor model RD – LSNa –DMPA –DEGl-Egl la variația 

concentrației de etilenglicol Egl; [RD]0=200 mg/L, pH=-5,5, I=0,4A, t.=10 min,  

V.de lucru=250 mL, Tcam. =250C  

[Al3+]0, 

mg/L 

200-20– 60-60– 20 200-20– 60-60– 40 

 

200-20– 60-60– 60 

CCOrem., 

mgO/L 

E., % CCO rem., 

mgO/L 

E., % CCOrem., 

mgO/L 

E., % 

2,16 26,3 89,9 11,3 96,0 12,5 96,0 

10,8 13,8 94,7 11,9 95,8 11,3 96,4 

21,6 6,9 97,3 12,5 95,6 14,4 95,4 

42,12 5,6 97,8 7,5 97,4 11,9 96,2 

64,8 3,8 98,5 6,9 97,6 10,6 96,6 

86,4 3,1 98,8 7,5 97,4 11,3 96,4 

100,8 3,8 98,5 5,0 98,2 8,1 97,4 

122,4 3,8 98,5 6,9 97,6 7,5 97,6 

144,0 3,8 98,5 5,0 98,2 8,1 97,4 

 

     Efectul de înlăturare a amestecului de colorant RD cu substanţele auxiliare în prezenţa 

etilenglicolului depinde de concentraţia etilenglicolului. Odată cu mărirea acesteia, se mărește 

concentraţia ionilor de aluminiu de la 42,12 mg/L pentru concentraţia etilenglicolului de 20 

mg/L pînă la 100,8 mg/L pentru concentraţia etilenglicolului de 60 mg/L, tabelul 1.38. 
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     Pentru micşorarea cantităţii de coagulant şi a deşeurilor formate, au fost efectuate cercetări 

experimentale pentru epurarea amestecului de colorant RD cu substanţele auxiliare în prezenţa 

etilenglicolului prin combinarea metodei de electroflotocoagulare şi adsorbţie pe cărbune activ. 

Astfel, s-a obţinut o micşorare a concentraţiei ionilor de aluminiu de 5-10 ori. 

    Cercetările cu privire la epurarea soluţiilor care conţin colorant reactiv RA în amestec cu 

substanţele auxiliare în prezenţa etilenglicolului în funcţie de concentraţia colorantului sunt 

prezentate în tabelul 1.39 şi figura 1.32. 

Tabelul 1.39 

Electroflotocoagularea sistemelor model RA – LSNa –DMPA –DEGl -Egl; 

 [RA]0=100 mg/L, [AUX]0=20 mg/L, [Egl]0=60 mg/L, pH=-5,5, I=0,4A, t.=10 min,  

V.de lucru=250 mL, Tcam. =250C  

[Al3+]0, mg/L Electroflotocoagulare Ads.CA 

CCO rem., 

mgO/L 

E., % CCO rem., 

mgO/L 

E., % 

2,16 13,9 93,38 8,1 96,14 

10,80 9,4 95,52 7,5 96,42 

21,60 8,1 96,14 - - 

Notă: metodele au fost aplicate consecutiv 

 

Fig.1.32. Eficiența procesului de 

electroflotocoagulare a 

sistemelor RA – LSNa – DMPA 

– DEGl -Egl în lipsa (a) şi în 

prezenţa (b) etilenglicolului în 

funcție de concentrația 

colorantului ; 

I=0,4A, pH=5,0-5,5, 

t. electrflot. =10 min, 

V.de lucru=250 mL, Tcam. =250C. 

    Conform rezultatelor prezentate s-a constatat că efectul de electroflotocoagulare se micoşrează 

în prezenţa etilenglicolului, atunci când concentraţia colorantului este de 100-300 mg/L, iar 

concentrația ionilor de aluminiu se măreşte considerabil. Particulele asociate de colorant cu 

substanţele auxiliare sunt modificate de către moleculele de etilenglicol, care posedă proprietăți 

de umectare, de modificarea dimensiunilor particulelor și sunt mai greu de neutralizat în timpul 

procesului de coagulare. De aceea, sistemele cu concentraţia de 100 mg/L de colorant se 
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epurează prin combinarea metodelor de electroflotocoagulare şi adsorbţie, iar cele cu 

concentraţia de 200-300 mg/L se epurează prin combinarea metodelor de electroflotocoagulare, 

oxidare catalitică şi adsorbţie. 

     Efectul înlăturării amestecului de colorant PA cu substanţele auxiliare în prezenţa 

etilenglicolului prin metoda de electroflotocoagulare depinde, la fel, de natura şi concentraţia 

substanţelor auxiliare, a colorantului și a etilenglicolului.  

Fig.1.33. Eficiența de 

electroflotocoagulare a 

sistemului PA-OP-EGl în 

lipsa (a) şi în prezenţa (b) 

etilenglicolului în funcţie de 

concentraţia lui ; [PA]0=100 

mg/L, [OP]0=60 mg/L, 

[Al3+]0=10,8 mg/L, pH=5,5. 

I=0,4A, t=10 min, 

V.de lucru=250 mL, Tcam. =250C. 

 

     Efectul electroflotocoagulării colorantului PA în amestec cu oxidul de propilenă şi în prezenţa  

etilenglicolului (Fig.1.33) se măreşte și soluţiile pot fi epurate prin combinarea metodei de 

electroflotocoagulare şi oxidare,  iar cele care conţin acid 2,2-dixydroxymetyl propionic sau 

dietilenglicolul și PA, se pot epura  numai prin combinarea metodelor de electroflotocoagulare, 

oxidare catalitică şi adsorbţie, fiindcă efectul electroflotocoagulării se micşorează în prezenţa 

etilenglicolului, (tabelul 1.40).   

     Cu mărirea concentraţiei colorantului PA (de la 100 la 200 mg/L) în amestec cu substanţele 

auxiliare, efectul procesului de electroflotocoagulare se schimbă în prezenţa etilenglicolului după 

aceliaşi legităţi ca pentru concentraţia colorantului de 100 mg/L, (figura 1.34 și 1.40). Însă, cu 

toate că efectul electroflotocoagulării se măreşte cu mărirea concentraţiei colorantului PA, 

soluţiile care conţin colorantul PA în amestec cu oxidul de propilenă în prezenţa etilenglicolului 

se epurează prin combinarea metodelor de electroflotocoagulare, oxidare catalitică şi adsorbţie, 

spre deosebire de sistemele care conţin colorantul PA și substanţele auxiliare acidul 2,2-

dixydroxymetyl propionic sau dietilenglicolul în prezenţa etilenglicolului, deja nu se mai 

epurează nici prin combinarea acestor metode, tabelul 1.40. 
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Tabelul 1.40 

Electroflotocoagularea sistemelor model PA -Auxiliari -Egl în funcţie de concentraţia 

etilenglicolului ; [PA]0=200 mg/L, [Al3+]0=8,1 mg/L, [AUX]0=60 mg/L, pH=5,5. I=0,4A,  

t=10 min, pH=-5,5, I=0,4A, t.=10 min, Vde lucru=250 mL, Tcam. =250C  

[Egl]0, mg/L Electoflotocoagulare Oxidare cu reagentul 

Fenton 

Ads.CA 

CCO rem., 

mgO/l 

E., % CCO, 

mgO/l 

E., % CCO, 

mgO/l 

E., % 

 PA-OP-Egl 

20 17,50 86,00 13,75 89,00 1,25 99,00 

40 18,75 88,64 14,37 91,29 2,50 98,48 

60 21,25 89,63 14,37 93,00 4,37 97,87 

80 23,12 90,82 14,37 94,30 5,62 97,77 

 PA-DMPA-Egl 

20 38,75 82,39 10,00 95,45 8,75 96,02 

40 42,50 82,65 13,75 94,39 12,50 94,90 

60 52,50 80,19 25,00 90,57 19,37 92,69 

80 58,12 80,30 31,87 89,19 26,25 91,10 

 PA-DEgl-Egl 

20 20,00 91,11 21,90 92,93 19,40 93,74 

40 21,25 92,13 23,10 92,54 19,40 93,74 

60 23,12 92,42 21,30 93,12 18,80 93,93 

80 24,37 92,61 24,30 92,20 19,35 93,73 

Notă: metodele au fost aplicate consecutiv 

 

Fig.1.34. Eficiența de 

electroflotocoagulare a sistemului 

PA-OP-EGl în lipsa (a) şi în 

prezenţa (b) etilenglicolului în 

funcţie de natura substanțelor 

auxiliare ; [PA]0=200 mg/L, 

[AUX]0=60 mg/L, [Egl]0=60 mg/L, 

[Al3+]0=8,1 mg/L, pH=5,5, I=0,4A, 

t=10 min, 

V.de lucru=250 mL, Tcam. =250C. 
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  Fig.1.35. Eficiența de 

electroflotocoagulare a 

sistemului PA-OP-EGl și PA-

DMPA-EGl în prezenţa 

etilenglicolului în funcţie de 

concnetrația etilenglicolului ; 

[PA]0=200 mg/L, [AUX]0=60 

mg/L, [Al3+]0=8,1 mg/L, pH=5,5, 

I=0,4A, t=10 min, 

V.de lucru=250 mL, Tcam. =250C. 

  

      Odată cu mărirea concentraţiei colorantului se măresc dimensiunile particulelor asociate de 

colorant cu substanţele auxiliare, care îşi modifică atît sarcina electrică a acestor particule, cît şi 

proprietăţile hidrofile şi aceasta duce la mărirea concentraţiei remanente după procesul de 

electroflotocoagulare şi la mărirea, în consecinţă, a compuşilor degradaţi, care deja nu pot să fie 

adsorbiţi pînă la normele admisibile de către cărbunele activ. 

 

 

Schema tehnologică de epurare a sistemelor model care conțin coloranți textili, substanțe 

auxiliare și etielnglicol 

Combinarea procesului de electroflotare cu cel de coagulare – electroflotocoagulare, este o 

metodă fizico-chimică aplicată, la fel, la prima etapă de epurare. Sistemele RD–AF, RA–AF, 

RA–LSNa–DMPA–Degl–AF și RD–LSNa–DMPA–Degl–AF au fost supuse procesului de 

electroflotocoagulare. 

Amestecul de colorant direct RD cu aldehida formică poate fi înlăturat şi prin 

electroflotocoagulare în prezenţa ionilor de aluminiun care se hidrolizează, formînd particule 

încărcate pozitiv de hidroxocompuşi de aluminiu. Acești hidroxocompuși neutralizează 
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particulele asociate de colorant cu aldehida formică şi le ridică la suprafaţa lichidului cu ajutorul 

gazelor electrolitice, astfel soluţiile se epurează până la 94 % pentru concentrația colorantului de 

400 mg/L și  până la 97-99 % pentru concnetrația colorantului de 300 mg/L. Concentrația ionilor 

de aluminiu fiind de 4,32 mg/L, iar valoarea pH-ului – 5,5.  Pentru sistemul RA – AF este 

necesar o concentrație de 1,08 mg/L de ioni de aluminiu atunci când concentrația colorantului 

reactiv este de 100 mg/L. În rezultat, prin electroflotocoagulare se înlătură 98% din compușii 

prezenți în soluția analizată. Odată cu mărirea concentrației colorantului pînă la 200 mg/L și ale 

aldehidei formice (20-80 mg/L), eficiența scade și este necesară mărirea dozei de coagulant 

(Fig.1.36.) sau adsorbția pe cărbune activ, deoarece eficiența procesului depinde, de concentraţia 

colorantului, formaldehidei şi ale ionilor de aluminiu. Sistemle cu concentrația colorantului RA 

de 300 mg/L, epurarea are loc prin combinarea metodelor fizico-chimice. De exemplu, sistemul 

RA –AF, unde concentrația colorantului  este de 300 și 400 mg/L și AF este 60 mg/L, eficiența 

este  de 94% la electroflotocoagulare, 96 % după oxidarea cu reagentul Fenton, iar la ultima 

etapă, eficiența este de 98-99% după adsorbție pe cărbune activ, (la concentrația ionilor de 

aluminiu de 6,48 mg/L). La concnetrații mai mici, adosrbția este cu 2-4 % mai scazută. 

 

Fig. 1. 36. Eficiența sistemului RA-AF la electroflotocoagulare, în funcție de concentrația 

ionilor de aluminiu (mg/L); [RA]0=200mg/L, pH=5,5, I=0,4 A, t. electroflotare =10 min,  

Vsol. =0,25 L, tcam. =250C 

Eficiența procesului de electroflotocoagulare ale sistemelor cu conținut de aldehidă formică 

depinde şi de natura colorantului. Conform cercetărilor de laborator, sistemul RA–AF are o 

eficiență mai scazută decât ale sistemului RD-AF. La concentrațiia coloranților de 300-400 mg/L 

efectul se micșorează pentru ambele sisteme, (figura 1.37).  
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Fig.1. 37. Eficiența procesului de coagulare în funcție de natura colorantului în prezența 

substanțelor auxiliare; [COL]0=300 mg/L, [Al3+]0=4,32 mg/L, pH=5,5, I=0,4 A,  

t. electroflotare =10 min,V.de lucru=250 mL, tcam. =250C. 

Diferența de aproape 4 % mai scazută ale eficienței sistemului cu colorant reactiv față de 

sistemul RD-AF (Fig.1.37) se poate explica prin faptul că colorantul RA formează particule 

asociate cu dimensiuni mai mici deoarece are factorul de asociere mai mic comparativ cu 

colorantul RD. Astfel aceste molecule sunt înlăturate mai neeficient de către bulele de gaze 

electrolitice în procesul de electroflotare. 

Prezența susbstanțelor auxiliare ([LSNa–DMPA–Degl]) în sistemele RD-AF și RA-AF 

influențează pozitiv procesul de electroflotocoagulare, dar depinde de concentrația lor sumară 

care variază în limitele 60-180 mg/L, de concentrația coloranților și al formaldehidei. 

Tabelul 1.41 

Eficiența procesului de electroflotocoagulare ale sistemului RD-AF în prezența 

substanțelor auxiliare; [LSNa–DMPA–Degl]0=180 mg/L,  pH=5,5, I=0,4 A,  

t. electroflotare =10 min,V.de lucru=250 mL, tcam. =250C 

[AF]0, mg/L [Al3+]0, mg/L 

8.64 17.28 43.2 

 [RD]0=100mg/L 

20 97.7 98.7 96.3 

40 97.8 98.6 91.1 

60 99.5 - 95.6 
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 [RD]0=200mg/L 

20 92.8 98.8 - 

40 90.5 98.5 99.6 

60 89.9 98.2 99.3 

 [RD]0=300mg/L 

20 90.9 98.2 99.3 

40 90.5 97.7 99.2 

60 87 97.3 98.9 

 [RD]0=400mg/L 

20 90.9 95 - 

40 90.5 96.2 - 

60 87 94.6 - 

 

Conform datelor din tabelul 1.41, procesul de electroflotocoagulare are o eficiență de 99 % 

pentru 100 mg/L colorant și 8,64 mg/L Al3+, la concentrații de 6 ori mai mari de ioni de aluminu, 

eficiența scade cu 5 %, iar la concentrații mai mari de 100 mg/L de colorant direct eficiența 

crește odată cu mărirea dozei de coagulant.  

Initial, s-a determinat concentrația ionilor de aluminium neceasară pentru 

electroflotocoagularea în sistemele RD–LSNa–DMPA–Degl–AF și RA–LSNa–DMPA–Degl–AF, 

(Figura 1.38.) 

 

Fig.1.38.  Concentraţia ionilor 

de aluminiu în funcție de 

concentrația inițială a 

coloranților; [LSNa–DMPA–

Degl]0=60 mg/L, [AF]0=60 

mg/L, pH=5,5, I=0,4 A,  

t. electroflotare =10 min,V.de 

lucru=250 mL, tcam. =250C. 

 

 

 

 

O vizibilă micșorare a efectul de înlăturare a compuşilor organici prin electroflotocoagulare se 

observă la mărirea concentraţiei colorantului RD de la 100 pînă la 400 mg/L și concentrația 
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formaldehidei de 60 mg/L. Sistemele RD–LSNa–DMPA–Degl–AF  cu concentraţia colorantului 

de 100 mg/L și a substanţelor auxiliare ([LSNa–DMPA–Degl]) de 60 mg/L se epurează pînă la 

normele admisibile la o concentrație de 4,32 mg/L de ioni de aluminiu, chiar dacă odată cu 

creșterea concentrației AF de la 20 la 80 mg/L, efectul se micşorează lent. Cu mărirea 

concentraţiei colorantului de la 200 pînă la 400 mg/L, efectul de înlăturare se micşorează mai 

esenţial şi doza de 4,32 mg/L de ioni de aluminiu nu este suficientă. Aceasta se explică prin 

formarea de particule asociate de colorant cu dimensiuni mai mari şi sarcină electrică diferită 

care duce la dispersarea acestor particule asociate de colorant RD în prezenţa substanţelor 

auxiliare (Fig.1.39) şi, ca urmare se cer concentraţii mai mari de ioni de aluminiu (8,64 mg/L 

pentru 200 mg/L RD până la 43,2 mg/L pentru 400 mg/L colorant direct) pentru a le neutraliza, 

ca ulterior sa fie electroflotate. Astfel că, dacă în sisteme se mărește concentrația colorantului 

direct, trebuie sa se mărească și concentrația de Al3+. În concluzie, mărirea concentraţiai 

colorantului în sistemele RD–LSNa–DMPA–Degl–AF  de 2-4 ori  cere mărirea concentraţia 

ionilor de aluminiu de 2-10 ori (Fig.1.38).  
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Fig.1.39. Eficiența sistemului RD–LSNa–DMPA–Degl–AF în funcție de concetrația 

substanțelor auxiliare; [RD]0=300mg/L,  [Al3+]0 =4,32 mg/L, pH=5,5, I=0,4 A, 

 t. electroflotare =10 min,V.de lucru=250 mL, tcam. =250C 

Conform diagramei 1.39, metoda de electroflotocoagulare aplicată asupra sistemelor 

complexe epurează cu 8 % mai puțin față de sistemele care au doar colorant și aldehidă formică. 

La concetrații mari de substanțe auxiliare (120 și 180 mg/L) prezente în sistemele complexe, cu 

concentrația ionilor de aluminiu de 4,32 mg/L, epurarea se realizează cu o eficiență de 80-85 %.  
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Pentru a mări eficiența și a intensifica procesul de epurare este neceasr combinarea metodelor 

fizico-chimice: electroflotocoagulare –oxidare cu reagentul Fenton –adsorbția pe cărbune activ. 

Din rezultatul cercetărilor se poate concluziona că eficiența de epurare se măreşte prin 

combinarea metodelor de electroflotocoagulare şi adsorbţie (la concentraţia colorantului de 100-

200 mg/L şi a substanţelor auxiliare de 120 mg/L). Astfel combinarea metodelor de 

electroflotocoagulare şi oxidare catalitică cu peroxid de hidrogen cu concentraţia de H2O2=3x10-

3M şi în prezenţa ionilor de fier (II) [Fe2+]0=3x10-4M intensifică procesul. În acelaşi timp, 

concentraţia ionilor de aluminiu necesari pentru neutralizarea şi flocularea particulelor formate 

de colorant cu substanţele auxiliare şi aldehida formică se micşorează de 2-3 ori şi acesta duce la 

intensificarea procesului de epurare cu un consum mai mic de coagulant. Aceasta se explică prin 

formarea unor particule asociate de colorant cu dimensiuni mai mari, care în prezenţa 

substanţelor auxiliare şi a aldehidei formice îşi modifică atît dimensiunile, cît şi sarcina electrică 

şi pentru neutralizarea lor se cer concentraţii mai mari de ioni de aluminiu, pe de o parte, iar pe 

de altă parte, efectul de electroflotare se micşorează datorită greutăţii sprcifice mărite a 

particulelor şi efectul de epurare se micşorează. În rezultatul oxidării catalitice al compuşilor 

organici remanenţi se formează compuşi organici cu mase moleculare mai mici care pot fi 

înlăturaţi prin procesul de adsorbţie pînă la normele admisibile. 

Prin urmare, soluţiile care conţin colorantul RD cu concentraţia colorantului de la 100 până la 

400 mg/L în amestec cu aldehida formică, concentrația căreia este de 20, 40 și 60 mg/L şi 

concentrația sumară a substanţele auxiliare este de 60 mg/L, se pot epura prin metoda de 

electroflotocoagulare cu ajutorul ionilor de aluminiu. Sistemele cu concentraţia substanţelor 

auxiliare de 120 mg/L – se epurează slab, cele cu 180 mg/L se epurează numai la concentrația 

clorantului de 200 și 300 mg/L la concentraţii mari de ioni de aluminiu (43,2 mg/L). Combinarea 

metodelor de electroflotocoagulare, oxidare catalitică şi adsorbţie pe cărbune activ duce la 

mărirea efectului de epurare a soluţiilor cu concentraţii mari ale colorantului RD (de 300-400 

mg/L) şi ale substanţelor auxiliare (cu concentraţia de 120-180 mg/L) în prezenţa aldehidei 

formice şi la micşorarea consumului de coagulant de aluminiu. 

Procesul diminuării concentraţiei amestecului ce conține colorant RA și aldehidă formică în 

prezenţa substanţelor auxiliare se supune aceloraşi legităţi ca în cazul amestecului de colorant 

RD cu aldehida formică şi în prezenţa aceloraşi substanţe auxiliare, doar că efectul înlăturării 

amestecului de colorant RA este mai mic decît al amestecului de colorant RD (Fig.1.40). 
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Fig.1.40. Eficiența sistemelor model RD–LSNa–DMPA–Degl–AF și RA–LSNa–DMPA–

Degl–AF în funcție de concetrația substanțelor auxiliare; [COL]0=300mg/L, [AF]0=60mg/L,  

[Al3+]0 =8,64mg/L, pH=5,5, I=0,4 A, t. electroflotare =10 min,V.de lucru=250 mL, tcam. =250C 

Conform rezultatelor din diagrama de mai sus, rezultă că efectul diminuării concentraţiei 

amestecului de colorant RA și aldehida formică în prezenţa substanţelor auxiliare prin metoda de 

electroflotocoagulare depinde de concentraţia colorantului, al aldehidei formice şi al substanţelor 

auxiliare. Cu mărirea concentraţiei aldehidei formice efectul diminuării compuşilor organici din 

amestecul de colorant RA, aldehida formică şi substanţele auxiliare se micşorează şi soluţiile pot 

fi epurate la aceiaşi concentraţie a ionilor de aluminiu.  

Tabelul 1.42 

Electroflotocoagularea sistemelor RA-AF în prezența substanțelor auxiliare;  

[LSNa–DMPA–Degl]0=60 mg/L, [RA]0=300mg/L, [Al3+]0 =17,28mg/L, pH=5,5, I=0,4 A,  

t. electroflotare =10 min, [Fe2+]0=3*10-4 M, [H2O2]0=3*10-3 M, V.de lucru=250 mL, tcam. =250C 

     

[AF]0, mg/L Electroflotocoagulare  Oxidare catalitică Adsorbție pe CA 

CCOf, 

mgO/L 

E, % CCOf, 

mgO/L 

Gr.oxid./min., 

% 

CCOf, 

mgO/L 

E, % 

20 53,8 90,21 22,5 95,90 7,5 98,63 

40 80,6 85,98 33,8 94,12 7,5 98,69 

60 84,4 85,81 33,8 94,31 8,1 98,63 

Notă! Metodele s-au aplicat consecutiv 
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Cu mărirea concentraţiei colorantului reactiv, efectul diminuării concentraţiei se micşorează 

semnificativ şi soluţiile pot fi epurate la mărirea concentraţiiei ionilor de aluminiu de 2,5 ori 

(pentru concentraţia colorantului de 200 mg/L în comparaţie cu soluţiile cu concentraţia 

colorantului RA de 100 mg/L (Tabelul 1.43), sau la mărirea concentraţiei ionilor de aluminiu de 

4 ori şi combinării metodelor de electroflotocoagulare, oxidare catalitică şi adsorbţie pe cărbune 

activ (pentru concentraţia colorantului RA de 300 mg/L la aceeaşi concentraţie ale substanţelor 

auxiliare, (Tabelul 1.42).   

   Tabelul 1.43  

Electroflotocoagularea sistemelor RA-AF în prezența substanțelor auxiliare urmată de 

adsorbție; [LSNa–DMPA–Degl]0=120 mg/L, pH=5,5, I=0,4 A, t. electroflotare =10 min,  

V.de lucru=250 mL, tcam. =250C 

[AF]0, mg/L Coagulare Coagulare Adsorbție pe CA 

CCOf, 

mgO/L 

E, % CCOf, 

mgO/L 

E, % CCOf, 

mgO/L 

E, % 

[RA]0=100 mg/L 

                           [Al3+]0=4,32/L                            [Al3+]0=5,4 mg/L/L 

20 12,5 96,91 6,9 98,29 - - 

40 11,9 97,29 6,9 98,43 - - 

60 13,1 97,24 7,5 98,42 - - 

[RA]0=200 mg/L 

  [Al3+]0=8,64 mg/L [Al3+]0=10,8 mg/L 

20 38,1 92,22 6,9 98,59 - - 

40 41,9 91,86 7,5 98,54 - - 

60 43,1 92,01 7,5 98,61 - - 

[RA]0=300 mg/L 

 [Al3+]0=16,2 mg/L [Al3+]0=21,6 mg/L 

20 75,0 87,50 8,1 98,65 - - 

40 99,4 84,22 8,1 98,71 - - 

60 103,1 84,25 8,8 98,65 - - 

[RA]0=400 mg/L 

 [Al3+]0=17,28 mg/L [Al3+]0=28,02 mg/L 

20 135,6 80,34 15,6 97,73 7,5 98,91 

40 140,6 80,47 20,0 97,22 8,1 98,87 

60 156,9 78,93 21,2 97,15 8,1 98,91 
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 Notă: adsorbția pe cărbune activ a fost aplicată dupa coagulare 

  

Efectul de înlăturare al compuşilor organici din sistemele complexe RA- LSNa–DMPA–

Degl –AF cu conținut de colorant reactiv, aldehidă formică și substanțe auxiliare este influenţat 

semnificativ de concentraţia inițială ale substanţelor auxiliare, [LSNa–DMPA–Degl]0 (de la 0 

până la180 mg/L) și concentrația colorantului, (Figura 1.41).  
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Fig.1.41. Eficiența sistemelor model RA–LSNa–DMPA–Degl–AF în funcție de concetrația 

colorantului reactiv; [AF]0=60mg/L, [Al3+]0 =8,64mg/L, pH=5,5, I=0,4 A, 

 t. electroflotare =10 min, V.de lucru=250 mL, tcam. =250C 

Conform rezultatelor din diagrama 1.41, odată cu mărirea concentraţiei substanţelor 

auxiliare de la 0 la 180 mg/L, efectul de înlăturare a componenţilor organici prin metoda de 

electroflotocoagulare se micşorează şi pentru epurarea lor este necesar de a mări concentraţia 

ionilor de aluminiu (Fig.1.42) şi de a combina metoda de electroflotocoagulare cu adsorbţia 

pe cărbune activ. 
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Fig.1.42. Variația [Al3+]  la electroflotocoagularea sistemelor RA–LSNa–DMPA–Degl–AF în 

funcție de concetrația colorantului reactiv; [AF]0=60mg/L, pH=5,5, 

 I=0,4 A, t. electroflotare =10 min, V.de lucru=250 mL, tcam. =250C 

Pentru intensificarea proceselor de adsorbţie şi de epurare a soluţiilor cu concentraţii mari 

ale colorantului RA (400 mg/L), aldehidei formice şi concentraţiei de substanţe auxiliare de 

180 mg/L, după procesulu de electroflotocoagulare, compușii remanenți se oxidează cu 

scopul de a fragmenta molecule mari de poluanți pentru a putea fi adsorbiți pe suprafața  

cărbunelui activ, tabelul 1.44). 

Tabelul 1.44 

Electroflotocoagularea sistemelor RA-AF în prezența substanțelor auxiliare;  

[LSNa–DMPA–Degl]0=180 mg/L, [RA]0=400mg/L, [Al3+]0 =25,9 mg/L, pH=5,5, I=0,4 A,  

t. electroflotare =10 min, [Fe2+]0=3*10-4 M, [H2O2]0=3*10-3 M, V.de lucru=250 mL, tcam. =250C 

[AF]0, mg/L Electroflotocoagulare  Oxidare catalitică Adsorbție pe CA 

CCOf, 

mgO/L 

E, % CCOf, 

mgO/L 

Gr.oxid./min., 

% 

CCOf, 

mgO/L 

E, % 

20 16,9 97,7 8,1 89,8 - - 

40 22,5 97,1 8,1 98,9 7,5 99,0 

60 33,1 95,9 10,6 98,7 8,1 99 

Notă! Metodele s-au aplicat consecutiv 

 

Conform rezultatelor referitoare la sistemele complexe, RA- LSNa–DMPA–Degl –AF, 

soluţiile, care conţin amestec de colorant ractiv RA cu concentraţia colorantului de 100 și 200 

mg/L, aldehida formică și substanțe auxiliare, pot fi epurate prin combinarea metodelor de 

electroflotocoagulare şi adsorbţie, iar cele cu concentraţii mai mari de colorant RA (300 și 400 

mg/L) pot fi epurate prin combinarea metodelor de electroflotocoagulare, oxidare catalitică şi 

adsorbţie atât în prezenţa cât şi în lipsa substanţelor auxiliare. 

Comparînd metodele de concentrare care se aplică la etapă primară (electroflotare, coagulare 

şi electroflotocoagulare) de epurare a soluţiilor, care conţin amestec de coloranţi textili RD sau 

RA și aldehidă formică, sau coloranti textili-substanţele auxiliare-formaldehidă, se observă că 

efectul de înlăturare al compușilor organici din soluţiile model depinde semnificativ de 

concentraţia colorantului şi, eficiența scade odată cu mărirea lui în sistemele de analiză, pentru 

cele trei metode de concnetrare aplicate. Cu toate aceastea, eficiența de electroflotare este mai 

mică cu 3-4% față de eficiența procesului de coagulare și electroflotocoagulare, (Fig.1.43). 

Aceasta se explică prin faptul că se formează particule asociate de colorant, care fiind dispersate 
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de substanţele auxiliare, pe de o parte se măreşte concentraţia lor, iar pe de altă parte îşi modifică 

dimensiunile şi efectul lor de electroflotare se micşorează.  

Însă, dacă se compară eficiența coagulării și cea a electroflotocoagulării, efectul de înlăturare 

după coagulare este mai mare, desi concentrația ionilor de aluminiu este aceeași. 

 

Fig.1.43. Eficiența sistemelor model coloranți textili – substanțe auxiliare – formaldehidă; 

[LSNa–DMPA–Degl]0=60 mg/L, [AF]0=60mg/L, [Al3+]0 =4,32 mg/L, pH=5,5, I=0,4 A, 

t. electroflotare =10 min, V.de lucru=250 mL, tcam. =250C 

Floculantul de tip cationic PDAMDAC are rolul de a flocula particulele asociate și facilitează 

concentrarea soluțiilor. Astfel că, dacă procesul de electroflotare a sistemelor complexe se 

realizează în prezenţa floculantului PDADMAC, atunci eficiența crește comparativ cu eficiența 

electroflotării fără adaos de ioni de aluminiu. În concluzie,  efectul de concentrare şi înlăturare 

este cel mai mare în prezenţa floculantului PDADMAC.  

Prin urmare, pentru ca concentrația remanentă a compușilor organici rezultați după procesul 

care are ca metodă de concentrare – electroflotarea, este necesar ca metodele sa fie combinate 

după cum urmează: electroflotare- oxidare catalitică-adsorbția pe cărbune activ. Aceas proces 

este mai puțin costisitor și mai ecologic, fiindcă nu se consumă coagulant de aluminiu şi, 

respectiv, se micşorează cantitatea deşeurilor formare în procesul de epurare. 

După procesul de coagulare și electroflotocoagulare, sistemele în compoziția cărora coloranții 

au concentrația 100 și 200 mg/L, CMA se atinge doar prin aplicarea metodelor de concentrare. 

La concentrația coloranților de 300 și 400 mg/L și 60 mg/L susbstanțe auxiliare este necesar de a 

combina metodele: coagulare sau electroflotocoagulare- adsorbție pe cărbune activ. Mărirea 

concnetrației susbstanțelor auxiliare de la 120 până la 180 mg/L, eficiența de concentrare scade 



86 

 

şi soluţiipe pot fi epurate doar prin combinarea metodelor de coagulare/electroflotocoagulare -  

oxidare catalitică – adsorbţie.   

Concluzii 

1. S-a determinat că mărirea concentraţiei colorantului şi a substanţelor auxiliare micșorează 

eficiența electroflotocoagulării. 

2. S-a constatat că la mărirea masei moleculare şi a factorului de asociere a moleculelor de 

colorant, efectul se măreşte şi soluţiile care conţin în amestec colorant RD cu substanţele 

auxiliare, se electroflotează cel mai eficient, respectiv, se epurează prin metoda de 

electroflotocoagulare, iar cele care conţin colorant RA se epurează prin combinarea 

metodelor de electroflotocoagulare şi adsorbţie. Colorantul PA se epurează prin combinarea 

metodelor de electroflotocoagulare, oxidare catalitică şi adsorbţie (concentraţia coloranţilor 

fiind de 100-200 mg/L). 

3. Mărirea concentraţiei coloranţilor pînă la 300 mg/L micşorează efectul de 

electroflotocoagulare şi soluţiile care conţin în amestec colorantul RD se epurează prin 

combinarea metodelor de electroflotocoagulare şi adsorbţie, iar cele care conţin colorant RA 

sau PA se epurează prin combinarea metodelor de electroflotocoagulare, oxidare catalitică şi 

adsorbţie. 

4. În prezenţa etilenglicolului, efectul de electroflotocoagulare se micşorează şi soluţiile care 

conţin colorantul RD sau RA în amestec cu substanţele auxiliare se epurează prin combinarea 

metodelor de electroflotocoagulare, oxidare catalitică şi adsorbţie, iar cele care conţin în 

amestec colorant PA cu substanţele auxiliare, nu se epurează nici prin combinarea metodelor 

fizico – chimice până la CMA.  

5. S-a obţinut, că amestecul de colorant RD cu aldehida formică se epurează prin metoda de 

elecrtoflotocoagulare cu ajutorul ionilor de aluminiu la concentraţii mici ale colorantului 

(100-200 mg/L), iar la concentraţii mai mare (300-400 mg/l) se epurează prin combinarea 

metodelor de electrofloiocoagulare şi adsorbţie pe cărbunii activi. 

6. S-a constatat, că efectul de epurare a amestecului de colorant RD sau RA cu substanţele 

auxiliare se micşorează în prezenţa aldehidei formice şi cu mărirea concentraţiei acesteia 

efectul descreşte şi mai mult. 

7. S-a stabilit, că amestecul de colorant RD cu aldehida formică şi substanţele auxiliare se pot 

epura prin aplicarea metodei de electroflotocoagulare cu ajutorul ionilor de aluminiu numai 

la concentraţii mai miici a substanţelor auxiliare (60 mg/L), iar la mărirea concentraţiei 

substanţelor auxiliare (120 și 180 mg/L), ele se pot epura numai prin combinarea metodelor 

de electroflotocoagulare, oxidare catalitică şi adsorbţia pe cărbune activ. 
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8. S-a constatat că efectul de epurare a amestecului de colorant RA cu aldehida formică, atît în 

lipsa cît şi în prezenţa substanţelor auxiliare, este mai mic decît al amestecului de colorant 

direct RD cu aceleiaşi substanţe. 

9. S-a stabilit că soluţiile, care conţin amestec de colorant RD sau RA  (100 – 400 mg/L) cu 

aldehida formică (60 mg/L) şi substanţe auxiliare (60 mg/L) se pot epura prin combinarea 

metodelor de electroflotare, oxidare catalitică şi adsorbţie, iar cele cu concentraţia 

substanţelor auxiliare pînă la 120 mg/L, se pot epura prtn combinarea metodelor de  

electroflotare în prezenţa floculantului PDADMAC şi adsorbţie (pentru colorantul RD), sau 

prin combinarea metodelor de electroflotare (tot în prezenţa floculantului PDADMAC), 

oxidare şi adsorbţie (pentru colorantul RA). 

 

1.5. Înlăturarea amestecului de coloranţi direcţi, reactivi şi substanţe auxiliare prin 

combinarea metodelor de concentrare (electroflotare, coagulare, electroflotocoagulare), 

oxidare catalitică şi adsorbţie 

     S-au epurat sisteme model care conţin colorantul RD în amestec cu toate trei substanţe 

auxiliare prin combinarea metodelor de concentrare (electroflotare, coagulare, 

electroflotocoagulare), oxidare catalitică şi adsorbţie pe cărbune activ. 

     Epurarea soluţiilor, care conţin colorant RD în amestec cu substanţe auxiliare s-a realizat prin 

metode de electroflotare în celula electtrochimică, în funcţie de concentraţia colorantului şi 

auxiliarilor în lipsa şi în prezenţa etilenglicolului, tabelul 1.45. 

Tabelul 1.45 

Electroflotarea sistemelor model RD -LSNa-DMPA-DEgl;  

I=0,4 A, t=10 min, [Fe2+]0=3*10-4 M, [H2O0]0=3*10-3 M, pH=2.5,  

V.de lucru=250 mL, Tcam. =250C  

[AUX]0, 

mg/L 

Electroflotare Oxidare cu reagent 

Fenton 

Ads. CA 

CCO rem., 

mgO/L 

E., % CCOrem., 

mgO/L 

Gr.min., 

% 

CCOrem., 

mgO/L 

E., % 

 

 

RD, [RD]0=100 mg/L 

60 5,6 95,3 - - - - 

120 6,9 95,4 - - - - 

180 13,1 92,5 - - 5,0 97,1 

 RD-Egl, [RD]0=100 mg/L, [Egl]0=60 mg/L 

180 49.4 76.5 70.6 66.4 5.6 97.3 
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 RD, [RD]0=200 mg/L 

60 5,28 97,8 - - - - 

120 4,82 98,2 - - - - 

180 4,60 98,5 - - - - 

240 4,55 98,7   - - 

 RD-Egl, [RD]0=200 mg/L, [Egl]0=60 mg/L 

180 57.5 81.7 83.1 73.6 9.4 97.0 

 RD, [RD]0=300 mg/L 

60 5,6 98,3 - - - - 

120 5,0 98,7 - - - - 

180 4,8 98,8 - - - - 

240 4,6 98,9 - - - - 

 RD-Egl, [RD]0=300 mg/L, [Egl]0=60 mg/L 

180 98.1 76.6 105.6 74.9 18.8 95.5 

 RD, [RD]0=400 mg/L 

60 6,1 96,5 - - - - 

120 5,2 98,8 - - - - 

180 4,9 98,9 - - - - 

240 4,7 98,9 - - - - 

 RD-Egl, [RD]0=400 mg/L, [Egl]0=60 mg/L 

180 153.1 68.4 162.5 66.5 31.3 93.5 

Notă: metodele au fost aplicate consecutiv  

 

     S-a studiat la fel epurarea acestor sisteme la electroflotocoagularea lor cu coagulantul de 

aluminiu, urmată de adsorbţia pe cărbune activ în funcţie de concentraţia ionilor de aluminiu la 

diferite concentraţii ale colorantului şi auxiliarilor în lipsa şi în prezenţa etilenglicolului, tabelul 

1.46.  

Tabelul 1.46 

Electroflotocoagularea sistemelor model RD -LSNa-DMPA-DEgl; pH=5,5,   

I=0,4 A, t=10 min, Fe2+]0=3*10-4 M, [H2O0]0=3*10-3 M, pH=2.5,  

V.de lucru=250 mL, Tcam. =250C 

[AUX]0, 

mg/L 

[Al3+]0, 

mg/L 

Electroflotocoagulare Oxidare cu reagent 

Fenton 

Ads. CA 

CCO rem., 

mgO/L 

E., % CCOrem., 

mgO/L 

Gr.min., 

% 

CCOrem., 

mgO/L 

E., % 
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  RD, [RD]0=100 mg/L 

60 2,16 4,4 96,3 - - - - 

120 2,16 5,0 96,7 - - - - 

180 2,16 8,1 95,4 - - - - 

240 10,80 11,3 94,6 - - 6,9 96,7 

 RD-Egl, [RD]0=100 mg/L, [Egl]0=60 mg/L 

180 42,12 8,1 96,1 - - 6,3 97,0 

 RD, [RD]0=200 mg/L 

60 10,8 6,3 97,4 - - - - 

120 10,8 9,4 96,5 - - 5,6 97,9 

180 10,8 11,9 96,0 - - 6,9 97,7 

240 10,8 11,9 96,5 - - 7,5 97,8 

  RD-Egl, [RD]0=200 mg/L, [Egl]0=60 mg/L 

180 42,12 8.1 97.4 11.9 96.2 7.3 97.6 

  RD, [RD]0=300 mg/L 

60 10,8 18,8 94,5 - - 6,3 98,1 

120 21,6 11,9 96,9  - 6,3 98,3 

180 21,6 11,9 97,0 - - 6,9 98,3 

240 21,6 16,9 96,0 - - 9,4 97,8 

  RD-Egl, [RD]0=300 mg/L, [Egl]0=60 mg/L 

180 42,12 8.8 97.9 10.0 97.6 6.9 98.4 

  RD, [RD]0=400 mg/L 

60 42,12 14,4 96,4 - - 6,3 98,4 

120 42,12 11,9 97,2  - 5,0 98,8 

180 42,12 18,8 95,8 - - 5,6 98,8 

240 42,12 26,3 94,3 - - 5,0 98,9 

 

     Sistemele care conţin colorant direct RD cu concentraţia ce variază în limitele 200-400 mg/L 

au un grad mare de asociere (de 4-8 ori) şi masă moleculară mare. În amestec cu substanţele 

auxiliare (concentraţia de 60-240 mg/L) formează particule asociare de colorant cu substanţele 

auxiliare de diferite dimensiuni şi sarcină elctrică, care sunt optime pentru electroflotare, deaceia 

se epurează eficient prin metoda de electroflotare în lipsa ionilor de aluminiu.  

     Cu micşorarea concentraţiei colorantului RD se micşorează factorul de asociere şi respectiv şi 

dimensiunile particulelor asociate, care la adăugarea ionilor de aluminiu (concentraţia de 2,16 
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mg/L) îşi măresc dimensiunile şi procesul de electroflotare se intensifică. Astfel sistemele se pot 

epura prin procesul de electroflotocoagulare (timp de 10 minute) sau prin sedimentarea 

particulelor, adică prin procesul de coagulare. Mai rentabil, din punct de vedere economic este 

metoda de electroflotocoagulare, fiindcă se micşorează timpul de separare pînă la 10 minute 

(figura 1.44). 

       Cu mărirea concentraţiei colorantului pînă la 200 mg/L se măreşte gradul de asociere al 

moleculelor de colorant, se măresc dimensiunile particulelor asociate, astfel se măreşte efectul de 

electroflotare. În rezultat soluţiile se epurează prin metoda de electroflotare. Iar la adăugarea 

ionilor de aluminiu greutatea specifică a lor în raport cu apa se măreşte şi ele nu mai pot fi 

înlăturare prin electroflotare (adică electroflotocoagulare), procesul este neeficient şi duce la o 

mărire considerabilă de coagulant (10,8 mg/L). Datorită greutăţii specifice mărite, aceste 

particule neutralizate şi coagulate cu ajutorul ionilor de aluminiu, se precipită eficient la o 

concentraţie mai mică a ionilor de aluminiu (de 2,16-4,32 mg/L) şi soluţiile se epurează prin 

metode de coagulare. 

     Epurarea prin coagulare este eficientă pentru soluţiile care conţin colorantul direct RD (cu 

concentraţia de 100-200 mg/L şi a substanțele auxiliare de 60-180 mg/L, iar cu mărirea 

concentraţiei colorantului pînă la 300 mg/L, efectul coagulării se micşorează şi soluţiile se pot 

epura doar prin combinarea metodelor de coagulare şi adsorbţie. 

     Prin adăugarea ionilor de aluminiu la soluţiile care conţin colorant RD (cu concentrația de 

200-400 mg/L) în amestec cu substanţele auxiliare (concentraţia 50-180 mg/L) şi electroflotarea 

lor (proces de electroflotocoagulare), efectul de epurare se micşorează în comparaţie cu metoda 

de coagulare, fiindcă dimensiunile şi sarcina electrică se măresc şi aceasta duce la mărirea 

concentraţiei ionilor de aluminiu şi epurarea are loc la concentraţii mai mari de aluminiu (10,80-

42,12 mg/L) prin combinarea ei cu metoda de adsorbţie.  
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Fig.1.44. Eficiența metodelor de concentrare aplicate la prima etapă de epurare pe 

sistemele RD-N-LSNa-DMPA-DEgl în funcție de concentrația colorantului ;  

[AUX]0=180 mg/L, [Al3+]0=2,16 mg/L, pH=5,5, I=0,4A, t=10 min,  

V.de lucru=250 mL, Tcam. =250C. 

 

      Concluzii  

1. S-a constatat că soluţiile cu concentraţia mică a colorantului RD (pînă la 100 mg/L) şi a 

substanțelor auxiliare de 60-240 mg/L se epurează mai eficient prin metoda de coagulare la o 

concentraţie a ionilor de aluminiu de 2,16 mg/L sau prin adăugarea a 2,16 mg/L de ioni de 

aluminiu şi electroflotarea lor timp de 10 minute. Mai economă este metoda de 

electroflotocoagulare, fiindcă se micşorează timpul de separare pînă la 10 minute. 

2. Sistemele cu concentraţia colorantului RD de 200-400 mg/L şi a substanțelor auxiliare de 60-

240 mg/L se epurează mai eficient prin metoda de electroflotare apoi şi prin metoda de 

coagulare la o concentraţie a ionilor de aluminiu de 2,16 -21,60 mg/L şi adsorbţie pe cărbune 

activ.  Cel mai neeficient, soluţiile indicate se epurează prin metoda de electroflotocoagulare 

(adăugarea a 2,16 -42,12 mg/L de ioni de aluminiu şi electroflotarea lor timp de 10 minute), 

apoi adsorbţia pe cărbune activ. Mai economă este metoda de electroflotare, fiindcă se 

micşorează timpul de separare pînă la 10 minute, iar cea mai nerentabilă este metoda de 

electroflotocoagulare, fiindcă se consumă prea mult coagulant. 

3. S-a constatat că cu mărirea concentraţiei colorantului RD de la 200 pînă la 400 mg/L se 

măreşte şi concentraţia ionilor de aluminiu necesari pentru neutralizarea şi coagularea 

particulelor de colorant şi efectul de coagulare şi electroflotocoagulare se micşorează, iar 

soluţiile se epurează numai prin combinarea metodelor indicare şi adsorbţie. 

4. S-a stabilit că în prezenţa etilenglicolului efectul de concentrare se micşorează şi soluţiile 

care conţin colorant RD în amestec cu substanţe auxiliare se epurează prin combinarea 

metodelor de electroflotare sau electroflotocoagulare, oxidare catalitică şi adsorbţie sau prin 

combinarea metodelor de coagulare şi adsorbţie. 

     

      La fel, au fost supuse epurării sistemele model care au în compoziția lor colorant reactiv RA 

și susbtanțe auxiliare textile. Au fost aplicate metode combinate de epurare cum ar fi :la prima 

etapă- metode de concentrare (electroflotare, coagulare, electroflotocoagulare) urmate de oxidare 

catalitică şi adsorbţia pe cărbune activ. 

      S-a studiat epurarea soluţiilor care conţin colorant RA în amestec cu substanţele auxiliare la 

electrofltarea lor urmată de oxidarea catalitică şi de adsorbţia pe cărbune activ în funcţie de 
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concentraţia colorantului la diferite concentraţii a substanţelor auxiliare în lipsa şi în prezenţa 

etilenglicolului, I=0,4A, pH=5,5, t. electroflotare=10 min, tabelul 1.47.  

Tabelul 1.47 

Electroflotarea sistemelor model RA -LSNa-DMPA-DEgl în funcție de concentrația 

colorantului reactiv ; I=0,4 A, t=10 min, [Fe2+]0=3*10-4 M, [H2O2]0=3*10-3 M,  

pH=2.5, V.de lucru=250 mL, Tcam. =250C  

[AUX]0, 

mg/L 

Electroflotare Oxidare cu reagent 

Fenton 

Ads. CA 

CCO rem., 

mgO/L 

E., % CCOrem., 

mgO/L 

Gr.min., 

% 

CCOrem., 

mgO/L 

E., % 

 

 

RA, [RA]0=100 mg/L 

60 10,0 94,12 10,6 93,76 4,4 97,41 

90 11,3 93,90 9,4 94,92 5,6 96,97 

120 11,3 94,20 11,3 94,20 8,6 95,59 

180 21,9 90,04 19,1 91,31 7,5 96,59 

 RA-Egl, [RA]0=100 mg/L, [Egl]0=60 mg/L 

180 49.4 76.5 70.6 66.4 5.6 97.3 

 RA, [RA]0=200 mg/L 

60 6,9 97,54 - - 6,3 97,75 

120 13,1 96,41 - - 5,6 98,46 

180 13,8 96,63 - - 7,5 98,17 

240 67,5 80,71 59,4 83,02 7,5 97,86 

 RA-Egl, [RA]0=200 mg/L, [Egl]0=60 mg/L 

60 43,8 88,47 40,0 89,47 12,5 96,71 

 RA, [RA]0=300 mg/L 

60 71,9 79,74 63,1 82,22 7,5 97,88 

120 108,1 71,55 75,6 80,10 10,6 97,21 

180 119,4 71,22 82,5 80,12 11,3 97,27 

Notă: metodele au fost applicate consecutiv 

 

      Cu micşorarea factorului de asociere al moleculelor în cazul colorantului activ RA se 

schimbă dimensiunile particulelor asociate de colorant cu substanţele auxiliare şi efectul de 

înlăturare se micşorează în comparaţie cu amestecul de colorant RD cu substanţele auxiliare. 
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Sistmele care conţin în amestec colorantul RA se epurează prin metoda de combinare a 

procesului de electroflotare urmată de adsorbţia pe cărbune activ sau procesul de 

electroflotocoagulare şi adsorbție pe cărbune activ, figura 1.45.  

     Cel mai eficient se înlătură colorantul RA și substanţele auxiliare din sistemele model cu 

concentraţia colorantului RA de 200 mg/L şi a substanțelor auxiliare de 60 -180 mg/L. Eficiența 

de epurare este rezultatul aplicarii metodei de coagulare la o  concentraţie a ionilor de aluminiu 

de 2,16-4,32 mg/L. Sistemul model RA-LSNa-DMPA-Degl, la fel, poate fi epurat prin 

electroflotare și adsorbție ori electroflotocoagulare (la adăugarea a 1,35 mg/L de ioni de 

aluminiu şi electroflotarea lor timp de 10 minute) urmată de adsorbţia pe cărbune activ. Din 

punct de vedere economic, procesul de lectroflotare este mai rentabil deoarece se micşorează 

timpul de separare pînă la 10 minute în comparație cu coagulare/electroflotocoagularea, care este 

mai nerentabilă, fiindcă se consumă mai mult coagulant și se formează deșeuri, care necesită o 

tratare ulterioară. 

     Cu mărirea concentraţiei colorantului RA, efectul de înlăturare prtn metodele de concentrare 

se micşorează şi soluţiile se epurează numai prin combinarea metodelor de concentrare, oxidare 

catalitică şi adsorbţie pe cărbune activ. 

     Efectul de înlăturare a amestecului de colorant RA cu substanţele auxiliare prin aplicarea 

metodelor de concentrare se micşorează şi în prezenţa etilenglicolului, care are proprietăţi 

hidrofile mai pronunţate şi duce la micşorarea efectului de electroflotare sau sedimentare a 

particulelor şi soluţiile pot fi epurate, de asemenea, prin combinarea metodelor de concentrare, 

oxidare catalitică şi adsprbţie (Fig.1.45). 

Fig.1.45. Eficiența de epurarea a sistemelor model ce conțin colorant activ RA cu substanţe 

auxiliare în lipsa (a) şi în prezenţa (b) EGl în funcţie de metoda de concentrare 
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(electroflotare, coagulare, electroflotocoagulăre); [RA]0=200 mg/L, [AUX]0=180 mg/L, 

[AL3+]0=8,64 mg/L, pH=5,5, I=0,4A, t=10 min, V.de lucru=250 mL, Tcam. =250C. 

 

     Concluzii 

1. S-a demonstrat că cu micşorarea factorului de asociere a moleculelor de colorant RA, efectul 

de înlăturare prin metoda de concentrare se micşorează şi soluţiile se epurează prin 

combinarea metodelor. 

2. S-a constatat că cea mai eficientă este metoda de coagulare, care la o concentraţie a ionilor de 

aluminiu de 8,64 mg/L duce la o epurare a soluţiilor pînă la normele admisibile. 

3. S-a stabilit că odată cu mărirea sau micşorarea concentraţiei colorantului RA față de 200 

mg/L, efectul de concentrare se micşorează şi soluţiile pot fi epurate prin combinarea 

metodelor de concentrare, oxidare catalitică şi adsorbţie pe cărbune activ. 

4. S-a obţinut că în prezenţa substanţelor hidrofile efectul de concentrare se micşorează şi 

soluţiile pot fi epurate, de asemenea, prin combinarea metodelor de concentrare, oxidare 

catalitică şi adsorbţie. 

      

     Tot în contextul epurării prin aplicarea metodelor de concnetrare, s-au studiat sistemele model 

care conţin colorantul PA în amestec cu toate trei substanţe auxiliare prin combinarea metodelor 

de concentrare (electroflotare, coagulare, electroflotocoagulare), oxidare catalitică şi adsorbţie pe 

cărbune activ. 

     Rezultatele epurării soluţiilor care conţin colorant PA în amestec cu substanţe auxiliare la 

epurarea lor prin metode de electroflotare în celula electrochimică, coagulare sau 

electroflotocoagulare, în funcţie de natura auxiliarilor sunt prezentate în tabelul 1.49. 

Tabelul 1.49 

Combinarea metodelor fizico-chimice la epurarea sistemelor model PA -Auxiliari în funcție 

de natura auxiliarilor ; [PA]0=200 mg/L, [AUX]0=60 mg/L, I=0,4 A, t=10 min, 

 [AL3+]0=10,8 mg/L, pH=5,5-6,0, [Fe2+]0=3*10-4 M, [H2O2]0=3*10-3 M,  

pH=2.5, V.de lucru=250 mL, Tcam. =250C 

Natura 

susbtanțelor 

auxiliare 

Metoda de concentrare Oxidare catalitică cu 

reagent Fenton 

Ads.CA 

CCO rem., 

mgO/L 

E., % CCOrem., 

mgO/L 

Gr.min., 

% 

CCOrem., 

mgO/L 

E., % 

 Electroflotare 

OP 27,50 81,67 23,75 84,17 5,00 96,67 

DMPA 27,50 81,29 21,87 87,50 3,75 97,86 



95 

 

DEGl 39,37 78,72 20,00 89,19 5,00 97,30 

 Coagulare 

OP 25,00 83,33 27,50 81,87 6,25 95,83 

DMPA 21,87 87,50 11,25 93,57 5,62 96,79 

DEGl 23,75 87,16 18,12 90,20 3,12 98,31 

 Electroflotocoagulare 

OP 25,67 86,97 9,37 93,75 4,37 97,04 

DMPA 15,00 91,43 8,75 95,00 3,75 97,86 

DEGl 20,6 88,86 22,6 87,78 8,1 95,62 

Notă: la prima etapă s-a plicat electroflotarea, coagularea sau electroflotocoagularea, ca 

metodă intermediară s-a aplicat oxidarea, iar la etapa finală, compușii remanenți au fost 

adsorbiți pe cărbune activ 

 

     Soluţiile care conţin colorantul activ PA au cel mai mic grad de asociere (2-4). În amestec cu 

substanţele auxiliare, eficiența de înlăturare este la electroflotare de 78,7-81,7%, la coagulare de 

83,3-87%, iar la electroflotocoadulare-87-91,4%. Respectiv, concentraţia remanentă a 

compușilor organici poate fi înlăturată numai prin oxidare catalitică şi adsorbţie, adică soluţiile 

pot fi epurate pînă la normele admisibile prin combinarea metodelor de concentrare, oxidare 

catalitică şi adsorbţie. 

     Rezultatele epurării soluţiilor care conţin colorant PA în amestec cu substanţe auxiliare la 

epurarea lor prin metode de electroflotare în celula electrochimică, coagulare sau 

electroflotocoagulare, în funcţie de natura şi auxiliarilor în lipsa şi în prezenţa etilenglicolului 

sunt prezentate în tabelul 1.49. 

Tabelul 1.49 

Combinarea metodelor fizico-chimice la epurarea sistemelor model PA -Auxiliari în funcție 

de natura auxiliarilor și prezența etilenglicolului ; [PA]0=200 mg/L, [AUX]0=60 mg/L, 

[Egl]0=60 mg/L, I=0,4 A, t=10 min, [AL3+]0=10,8 mg/L, pH=5,5-6,0, [Fe2+]0=3*10-4 M, 

[H2O2]0=3*10-3 M, pH=2.5, V.de lucru=250 mL, Tcam. =250C 

Natura 

susbtanțelor 

auxiliare 

Metoda de concentrare Oxidare catalitică cu 

reagent Fenton 

Ads.CA 

CCO rem., 

mgO/L 

E., % CCOrem., 

mgO/L 

Gr.min., 

% 

CCOrem., 

mgO/L 

E., % 

 Electroflotare 

OP 25,00 87,80 28,12 86,28 5,62 97,25 

DMPA 28,75 83,57 13,75 94,81 8,75 96,70 
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DEGl 11,25 96,37 10,62 96,57 5,00 98,39 

 Coagulare 

OP 22,50 89,02 20,62 89,94 4,37 97,87 

DMPA 14,37 94,58 13,12 95,05 10,00 96,23 

DEGl 23,12 92,42 19,37 93,75 11,87 96,17 

 Electroflotocoagulare 

OP 21,25 89,63 14,37 93,00 4,37 97,87 

DMPA 52,50 80,19 25,00 90,57 19,37 92,69 

DEGl 23,12 92,42 21,30 93,12 18,80 93,93 

Notă: la prima etapă s-a aplicat electroflotarea, coagularea sau electroflotocoagularea, ca 

metodă intermediară s-a aplicat oxidarea, iar la etapa finală, compușii remanenți au fost 

adsorbiți pe cărbune activ 

      

     Soluţiile care conţin colorant reactiv PA în amestec cu substanţele auxiliare şi în prezenţa 

etilenglicolului se pot epura prim combinarea metodei de electroflotare, oxidare catalitică şi 

adsorbţie, iar prin combinarea metodelor de coagulare sau electroflotocoagulare nu se pot epura, 

mai ales, acele sistemel, care conţin în compoziţia sa acidul 2,2-dixidroximetil propionic sau 

dietilenglicolul. Aceasta se explică prin componenţa particulelor asociate de colorant PA cu 

aceste substanţe care modifică dimensiunile şi sarcina electrică a psrticulelor asociate şi duc la o 

oxidare şi adsorbţie a compuşilor remanenţi mai scăzută. 

      Din analiza rezultatelor cu privire la epurarea soluţiilor, care conţin coloranţii RD, RA sau 

PA în amestec cu substanţele auxiliare prin metodele de concentrare (electroflotare, coagulare, 

electroflotocoagulare), constatăm că coloranţii RD şi RA, care au cea mai mare masă moleculară 

şi  factor de asociere, se înlătură cel mai eficient prin metoda de electroflotare sau coagulare şi 

mai puţin eficient prin metoda de electroflotocoagulare. Iar colorantul PA, care are masă 

moleculară mică şi factor de asociere al moleculelor tot mic, se înlătură cel mai neeficient prin 

metoda de electroflotare şi cel mai efficient prin metoda de electroflotocoagulare.  

     Aceasta se explică prin formarea particulelor asociate de colorant cu dimensiuni diferite care 

depind de masa moleculară, factorul de asociere a moleculelor, de sarcină electrică diferită, de 

concentraţia şi natura substanţelor auxiliare. Coloranţii RD şi RA care au masă moleculară şi 

factor de asociere mai mare, în comparaţie cu colorantul PA, se înlătură mai eficient prin 

metodele de electroflotare sau coagulare, iar colorantul PA se înlătură prin aplicarea acestor 

metode mai puţin eficient. În prezenţa ionilor de aluminiu efectul de electroflotare a coloranţilor 

RD sau RA în amestec cu substanţele auxiliare, se micşorează, fiindcă se măresc dimensiunule 

particulelor asociate la neuralizarea şi coagularea lor cu hidroxid de aluminiu, iar efectul de 
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înlăturare a amestecului de colorant PA cu substanţele auxiliare se măreşte în prezenţa ionilor de 

aluminiu, fiindcă particulele asociate îşi măresc dimensiunile şi ele devin optime pentru procesul 

de electroflotare. 

     În baza cercetărilor efectuate s-au elaborat concluziile cu privire la epurarea soluţiilor, care 

conţin coloranţi RD, RA sau PA în amestec cu substanţele auxiliare (ligninsulfonatul de sodium, 

acidul 2,2-dixydroxymetyl propionic şi dietilenglicol) în lipsa şi în prezenţa etilenglicolului prin 

combinarea metodelor de concentrare (electroflotarea, coagularea, electroflotocoagularea), 

oxidarea catalitică şi adsorbţie pe cărbune activ. 

Conform rezultatelor de laborator rezultă că eficiența de epurare ale soluțiilor care conţin 

amestec de coloranţi textili cu aldehida formică şi substanţe auxiliare depinde, în cea mai mare 

parte, de concentraţia inițială a colorantului şi ale substanţelor auxiliare, iar epurararea se 

realizează după următoarele schemele prezentate în Tabelul 1.50  : 

a) dacă concentraţia coloranţilor textili este de 100 și 200 mg/L, ale substanţelor auxiliare – 

60 mg/L, efectul de concentrare este maxim şi concentraţia remanentă ale compușilor se 

încadrează în normele admisibile şi, respectiv, epurarea are loc numai prin metoda de 

concentrare (coagulare sau electroflotare în prezenţa ionilor de aluminiu sau floculant). 

b)  dacă concentraţia coloranţilor textili este de 100 și 200 mg/L, iar ale substanţelor auxiliare 

– 60 mg/L, efectul de concentrare se micşorează şi concentraţia remanentă a compușilor nu se 

încadrează în normele admisibile. Astfel procesul de epurare se va realiza prin combinarea 

metodelor de concentrare (coagulare sau electroflotare în prezenţa ionilor de aluminiu sau 

floculant) şi adsorbţia, care înlătură surplusul de compuşi organici pînă la normele admisibile. 

 Pentru colorantul RA, care are un efect de concentrare mai mic decît al colorantului RD, 

epurarea se face prin combinarea metodelor de concentrate, oxidare catalitică şi adsorbţie. 

c) dacă concentraţia substanţelor auxiliare se măreşte până la 120 mg/L, atunci efectul de 

concentrare se micşorează şi mai mult şi concentraţia remanentă ale compușilor nu se încadrează 

în normele admisibile, atunci epurarea are loc numai prin combinarea metodelor de concentrare 

(coagulare sau electroflotare în prezenţa ionilor de aluminiu sau floculant), oxidare catalitică şi 

adsorbţie. 

d) dacă concentraţia coloranţilor RD sau RA variază de la 100 până la 400 mg/L, iar ale 

substanţelor auxiliare – de 60 mg/L, efectul de concentrare, prin metoda electroflotării, se 

micşorează în comparaţie cu metoda de coagulare şi electroflotocoagulare şi, concentraţia 

remanentă ale compușilor nu se încadrează în normele admisibile, atunci epurarea se realizează 

eficient  prin combinarea metodelor de electroflotare, oxidare catalitică şi adsorbţie. 
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Tabelul 1.50  

Scheme de epurare în funcție de compoziție și concentrația compușilor organci 
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Electroflotare  Coagulare  Electroflotare în 
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Colorant direct RD 

100 

200 

60 Electroflotare – 

oxidare  catalitică – 

adsorbție 

Coagulare Electro-

flotocoagulare 

Electroflotare 
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60 Electroflotare – 

oxidare  catalitică – 
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adsorbție 

Coagulare-    

adsorție 

Electroflotare – 

oxidare  catalitică – 

adsorbție 

Electroflotare – 

adsorbție 

300 

400 

120 Nu se epurează coagulare – 

oxidare  

catalitică – 

adsorbție 

Electroflotare – 

oxidare  catalitică – 

adsorbție 

Electroflotare 

– adsorbție 

Colorant reactiv RA 

100 

200 

60 Electroflotare – 

oxidare  catalitică – 

adsorbție 

Coagulare Electro-

flotocoagulare 

Electroflotare – 

adsorbție 

300 

400 

60 Electroflotare – 

oxidare  catalitică – 

adsorbție 

Coagulare-    

adsorție 

Electroflotare – 

oxidare  catalitică – 

adsorbție 

Electroflotare – 

oxidare  catalitică 

– adsorbție 

100 

200 

120 Nu se epurează coagulare – 

oxidare  

catalitică – 

adsorbție 

Electroflotare – 

adsorbție 

Electroflotare – 

oxidare  catalitică 

– adsorbție 

300 

400 

120 Nu se epurează coagulare – 

oxidare  

catalitică – 

adsorbție 

Electroflotare – 

oxidare  catalitică – 

adsorbție 

Electroflotare – 

oxidare  catalitică 

– adsorbție 
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1.6. Epurarea apelor reziduale textile provenite de la fabrica de textile Tirotex 

     Apele reziduale provenite de la intreprinderea Tirotex au un consum de oxigen de 9600 

mgO/L (CCO) și pH de 10-11, respectiv au o concentrație mare de compuși organci, inclusiv 

coloranți, susbtanțe auxiliare și chemicale textile. Acești efluenți textili pot fi epurați, doar dacă 

se diluează soluțiile până la valoarea CCO de 1000-1200 mgO/L (diluția de 6 ori în cazul 

efluentului Tirotex). Pentru cerecetările de laborator, valoare CCO este destul de mare și ele nu 

pot fi supuse proceselor de epurare. Astfel, pentru a fi aplicate schemele de epurare elaborate 

pentru sistemel model, este necesar ca apele reziduale sa fie diluate de cel putin 10-15 ori. După 

diluție, apele pot fi epurate prin aceleași metode care au fost aplicate pe sistemele model. La 

prima etapă se aplică metodele de concentrare: la fel, ca în cazul sistemelor model, în funcție de 

compoziția inițială a eflentului textil. 

     Pentru sistemele model s-a stabilit că procesul de electroflotare este eficient la intensitatea 

curentului electric de 0,4A, durata de electroflotare este de 10 minute, iar pH soluției nu 

influențează eficiența de electroflotare. În tabelul 1.36 sunt expuse rezultatele procesului de 

electroflotare în funcție de CCO inițial.  

Tabelul 1.51 

Electroflotarea apelor reziduale 

pH-ul initial este de 10-10,5, V.sol. =0,25 L  

Dilutia, ori CCO init., 

mgO/L 

CCO rem., 

mgO/L 

E., % CCO rem., 

mgO/L, 

recalculate 

după diluție 

E., % 

10 950 30.0 96.8 300 96,8 

15 633 10.6 98.3 160 98.3 

20 475 14.0 97.0 280 97.0 

25 380 11.9 96.8 297 96.8 

30 315 10.0 96.8 300 96.8 

      

     Analizînd tabelul, se poate concluziona că eficiența de electroflotare este de 96,8-98,3% în 

funcție de diluția influentului textil. 

     Metodele de coagulare și electroflotocoagulate, la fel, pot fi utilizate la epurarea apelor 

reziduale textile. Condițiile optime de epurare s-a stabilit în rezultatul cercetărilor pe sisteme 

model, astfel că pH de coagulare este de 5,5-6,5, concnetrația ionilor de aluminiu este de 21,6 

mg/l pentru diluția de 30 ori. 
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Tabelul 1.52 

Coagularea/Electroflotocoagularea apelor reziduale; 

pH=5,5-6,0, Al2(SO4)3=0,1M, V.sol. =0,25 L  

 

Dilutia 

[Al3+], 

mg/L 

CCO 

init., 

mgO/L 

Coagulare,  

 

Electroflotocoagulare  

CCO rem., 

mgO/L 

E., % CCO rem., 

mgO/L 

E., % 

10 ori 129.6 950 6.3 99.3 10.6 98.9 

194.4 5.0 99.5 6.3 99.3 

15 ori 86.4 633 4.4 99.3 10.6 98.3 

129.6 4.4 99.3 6.3 99 

20 ori 64.8 475 4.4 99.1 6.9 98.5 

97.2 6.9 98.5 5.0 98.9 

25 ori 51.84 380 5.0 98.7 7.5 98 

77.76 8.8 97.7 4.4 98.8 

30 ori 43.2 315 4.4 98.6 6.3 98 

64.8 3.8 98.8 12.5 96 

Nota: concentrația ionilor de aluminiu s-a adaugat in raport cu dilutia.  

      

     Analizând tabelul 1.52, se poate concluziona că procesele de coagulare și 

electroflotocoagulare utilizate pentru apele reziduale, măresc eficiența până la 99% față de 

procesul de electroflotare. Volumul de coagulant adăugat în apă a fost raportat la diluție, asflel că 

rezultatele de eficiență demonstrează că concentrația ionilor a fost statbilită experimental corect 

pe sistemel model, atât la coagulare, cât și la electroflotocoagulare. 

     Comparând cele trei metode de concentrare care se aplică la prima etapă, metoda de 

electroflotocoagulare este cea mai eficientă, deoarece în timpul procesului de electroflotare are 

loc formarea de cloruri, care ulterior oxidează apele. Procesul de oxidare decolorează efluentul și 

marunțește moleculele de compuși organici necoagulați. Astfel, adsorbția pe cărbune activ, care 

se face ulterior, mărește eficiența procesului. 

     În concluzie, rezultatele cercetărilor de laborator pe sistemele model studiate în perioada 

2015-2019 permit optimizarea procesului de epurare a apelor reziduale. Astfel că, se poate 

elabora o schemă tehnologică pentru epurarea efluenților textili rezultați de la fabricile textile de 

pe teritoriu R. Moldova.   
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CAPITOLUL II. EPURAREA APELOR REZIDUALE PROVENITE DE LA COMPLEXELE 

AGROINDUSTRIALE 

     2.1. Cercetarea şi elaborarea metodelor de intensificare a redox-proceselor de degradare 

fotocatalitică a compuşilor polifenolici din  apele reziduale ale producerilor oenologice şi de 

distilare a alcoolului în scopul ridicării eficienţei epurării anaerob-fermentative. 

2.1.1. Studiul, actualizarea şi elaborarea metodelor de analiza a compuşilor 

polifenolici din apele reziduale de la întreprinderi oenologice şi de distilare a alcoolului, 

selectate pentru evaluare.  Parametrii principali ai apelor reziduale și a produselor de distulare a 

materielelor de vinificație, inclusiv a borhotului obținut după post-distilare, sunt рН, valorile 

CCO și CBP, compușii polifenolici, zaharidele, fosfații, azotul amoniacal, acizii volatili [1]. 

Determinarea acestora a fost bazată pe metodele standard de analiză: рН a fost determinat cu 

pН-metru de tip pHI 207,  concentrațiile acizilor grași și a alcoolilor – prin cromatografie gas-

lichidă, valorile CCO au fost determinate prin metodă cu bicromați, valorile CBO – cu instalația 

LOVIBOND  într-un dulap termic cu sensorul de oxigen de tip OXIDIRECT, cantitatea sumară 

a compușilor fenolici – prin metoda Filin-Ciocaltau, azot amoniacal – prin metoda Nessler, 

conținutul de fostsși – prin motoda fotocolorimetrică cu determinarea fosfaților dizolvați [2,3].  

     A fost analizat borhotul după post-distilare din firma Fârladeni (Hâncești), iar compoziția 

borhotului de cogniac a fost modelată prin distilarea alcoolului etilic din vin necertificat, cu 

diluare ulterioară a produselor de dsitilare cu apă. Rezultatele analizei sunt prezentate în Tab. 1.             

Tabelul 2.1.  

Valorile medii ale parametrilor compoziției produselor de distulare  

 

Nr. Indicatorii Soluția model a borhotului de post-

distilare după separare a alcoholului 

Borhotul de post-

distilare 

Înainte de diluare După diluare  

1 рН 2,5 3,5 3,8 

2 CCO, g/l 45,0 5,6 16,0 

3 CBO, gО2/l 99,0 9,35 30,0 

4 Polifenolii, mg/l 950,0 317,0 - 

5 Zacharide, g/l 30,0 1,8 - 

6 Fosfații, mg РО4/l 65,0 4,75 150,0 

7 Substanțe suspendate, 

mg/l 

350,0 - 1500,0 

8 Ester etilic, vol.% 3,9 1,8 - 

9 Acizii volatili, ml/l 1500,0 1000,0 1500,0 

 

     Valorile optime pentru biomasa utilizată în procese de fermentare cu obținerea biogazului 

sunt рН=6-8, care se ating prin corectarea cu componente alcaline, precum NaOH, Ca(OH)2, iar 
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conținutul în compuși de azot, introduși pentru excluderea inhibiției procesului de biooxidare, 

poate fi reglat prin adăugarea NH4NO3 sau CO(NH2)2, sau altor amestecuri de fertilizare, pentru 

a asigura proporția optimă С/N = de la 20/1 până la 100/1. Din cauza conținutului insuficient de 

azot în soluțiile model, acesta trebuie introdus în reactorul de fermentare în cantitate de 0,6 g le 1 

dm3 pe fiecare 2 g CCO în reactor/zi.  

2.1.2. Clasificarea substanțelor stimulătoare recomandate pentru intensificarea procesului 

de metanogeneză în dependenţa de tipul şi caracteristicile  biomasei.  

     În  baza lucrărilor experimentale efectuate, a fost elaborată clasificarea adaosurilor fito-

catalitice pentru stimularea metanogenezei prezentată în Tablelul 2.  

Tabelul 2.2  

Clasificarea substanţelor folosite în calitate de adaosuri fito-catalitice  

pentru stimularea proceselor de metanogeneză 

Nr. Formula Descriere  

1.  Betulinol-(С30Н50О2) –substanţă organică 

cristalină care se conţine în sucul şi 

gudronul de mesteacăm care umple 

cavitatea celulelor ţesutului de plută a cojii 

de mesteacăn, ceea ce conferă culoarea albă 

tulpinii. 

2. 

 

Scualena (2,6,10,15,19,23-

hexametiltetracoza, 6,10,14,18,22 2-

hexaen), ca component activ al uleiului 

vegetal utilizat şi ca adaus metanogen, este 

о substanţă naturală cu masa moleculară – 

410,73, hidrocarbură triterpenică 

nesaturată, aciclică. În seminţele de amarant 

conţinutul de scualenă atinge 8-15%. 

3. 

 

Sclareol (C20H36O2 (14-labden-8,13-diol) – 

glicol diterpenic – se conţine în plante 

Sclavia  

4. 

 

Escină este  triozid esterificat în poziţiile  

С21 şi С22 cu rămăşiţile acizilor organici  
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5. 

 

Melafenă – sare sintetică ui bis(oximetil) 

fosfinic  

 

6. 

 

Rutozidă   -  glucozidă a flavonoidului 

cvercetinei cu formula brutto  С27Н30О16 

posedă proprietăţi antioxidante, participă în 

procese de oxido-reducere 

 

 

2.1.3. Preparatul combinat bioenzimo-fitocatalitic pentru simularea proceselor de 

metanogeneză.  

      Biogazul este o sursă ieftină și accesibilă de obținere a energiei. În prezent, sunt elaborate și 

se aplică un număr suficient de mare de tehnologii de obținere a biogazului, bazate pe utilizarea 

unor diferitor opțiuni ale regimului de temperatură, umiditate, concentrație a masei microbiene, 

durata reacției, etc. Cu toate acestea, astăzi încă rămâne actuală problema de a găsi cele mai 

eficiente, ieftine și accesibile procedee de intensificare a procesului de producere a biogazului, în 

regim de temperaturi scăzute. Examinarea literaturii din domeniu a arătat că procesarea 

deșeurilor agricole, apelor reziduale, deșeurilor comunale prin fermentare anaerobă nu este 

suficient de eficientă în cazul utilizării biomasei cu conținut de celuloză, greu degradabil, precum 

și din cazul absenței compoziției enzimatice.  

      O serie de procedee propuse anterior de digestie anaerobă sunt  limitate numai la cazurile de 

utilizare a gunoiului de grajd în calitate de biomasă supusă fermentării, care conține în 

compoziția sa componente ușor degradabile biochimic și microfloră metanogenă. Mai multe 

procese biochimice de tratare a deșeurilor agro-alimentare, destinate fermelor mici de creștere a 

animalelor, nu sunt suficient de eficiente pentru condițiile digestiei anaerobă a biomasei cu 

conținut de celuloză, greu degradabilă.  

     Esența procedeului propus de stimulare biochimică  a proceselor de fermentare metanogenă a 

biomasei greu degradabile cu conținut de celuloză, care include pretratarea substratului organic, 

descompunerea ulterioară a moleculelor, prin introducerea biocatalizatorului enzimic, urmată de 

digestia anaerobă cu producerea de biogaz, caracterizat  prin aceea că în compoziția biomasei 

supuse fermentării se întroduce  preparatul cu componență mixtă, care constă dintr-un  amestec 

de aditiv biocatalitici enzimici și microaditiv fitocatalitici din substanțe biologic active, cu 

următorul conținut al componentelor în g/kg substrat organic uscat: 

Biocatalizatorul enzimic                  1·10-2 ÷ 5·10-1                

Fitocatalizatorul                                1·10-5 ÷ 1·10-3, 
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     Procesul de digestie anaerobă a biomasei se efectuează în regim mezofil, la 32 ± 2 °C și pH-ul 

în intervalul 6,5-7,5, totodată în componența preparatului mixt în calitate de biocatalizator 

enzimic se utilizează celulaza din clasa hidrolazelor, iar în calitate de fitocatalizator natural se 

conține rutozida- glicozidă a flavonoidei quercetina.  

     Procesul biochimic de obținere a biogazului este o combinație complexă de procese 

consecutive de hidroliză, acidogeneză și metanogeneză acidotrofă și hidrogenotrofă.  În acest 

proces complex de fermentare acțiunea enzimelor se limitează la accelerarea   biodegradării 

substraturilor organice în stadiile inițiale ale procesului biochimic, ceea ce, desigur, mărește rata 

de utilizare a biomasei supuse fermentarării. La aceasă fază a procesului, în principal, se 

elibereză mono- și dioxid de carbon, hidrogen și hidrogen sulfurat, ca impurități gazoase. Astfel, 

faza acetogenă decurge suficient cu formarea unor substanțe simple - hidrogen, dioxid de carbon, 

formiat, acetat. Cu toate acestea, mecanismul de acțiune al enzimelor nu se extinde asupra fazei 

proceselor metanogene. 

     Celulaza include trei enzime principale care acționează în cuplu: celobiohydrolaza, 

endoglikonaza și β-glucanază. Acestea hidrolizează celuloza in glucoză, celubioză și 

oligozaharide. La prima fază a procesului endoglikonaza acționează asupra fibrei de celuloză 

amorfă. Aceasta conduce la formarea de fibre scurte, cu terminații libere reducătoare și 

nereducătoare. În rezultat se formează celobioză, careeste supusă hidrolizei de către β-

glucozidază, cu formarea produsul final - glucoza. 

     Spre deosebire de catalizatorii bioenzimici, mecanismul de stimulare al fitocatalizatorilor din 

seria substanțelor naturale biologic active, este determinat de impactul lor direct și selectiv, 

asupra activității biochimice și vitalității  microorganismelor etapelor metanogene ale procesului. 

     Efectul de stimulare al substanței biologic active, în calitate de principiu activ, în procesele 

biochimice se leagă cu caracteristicile și proprietățile grupurilor funcționale din structura chimică 

a moleculelor lor, care influiențează celulele microorganismelor, accelerând dezvoltarea lor. 

Mecanismul proceselor energetice metanogene care se produc în procesele biochimice, este 

destul de complicat. Astfel, obținerea energiei, cel puțin în timpul oxidării Н2 și a procesului de 

recuperare a СО2 este asociat cu funcționarea sistemului de transport de electroni, care implică 

reductaze și dehidrogenaze ca transportatori de electroni în procesele biochimice. În special, în 

calitate de dehidrogenaze au fost identificate hidrogenază și formiatdehidrogeneza. 

     In procesele de metanogeneză metanobacteriile utilizează un număr limitat de substraturi, 

dintre care cel mai important este acetatul (până la 75%), deaxemenea și dioxidul de carbon, 

formiault, metanolul, metilamina, monoxidul de carbon. Procesele pot fi reprezentate prin 

următoarele ecuații: 

СO2 + 4 H2 → CH4 + 2 H2O;                                      4 HCOO- + 4 H+ → CH4 + 2 H2O + 3 CO2  
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4 CO + 2 H2O  → CH4 + 3 CO2                                   CH3COO- + H+ → CH4 + CO2 

4 CH3OH → 3 CH4 + CO2 + 2 H2O                                

4 CH3NH3
+ + 2 H2O → 3 CH4 + CO2 + 4 NH4

+   

2 (CH3)2NH2
+ + 2 H2O → 3 CH4 + CO2 + 2 NH4

+          

4 (CH3)3NH3
+ + 6 H2O → 9 CH4 + 3 CO2 + 4 NH4

+         

     Alți compuși ai carbonului nu susțin procesul de creștere al bacteriilor metanogene. Astfel, 

până la 90 ÷ 95% carbon utilizat se transformă în metan, restul se consumă la creșterea biomasei. 

De asemenea și microorganismele se specializează după tipurile de substanțe care le supune 

conversiei: la înversia H2, CO2 și formiatului participa bacteriile Methanobacterium halofillus și 

Methanobacterium uliginosum, în timp ce la conversia metanouluil, acetatului și metilaminelor 

sunt implicate bacteriile Ms. barkeri și Ms. vacuolata. Toate bacteriile metanogene au pereții 

celulelor formați din subunități de proteine. Aceștia sunt foarte diferiți de alte microorganisme 

după compoziția purtătorilor de electroni și coenzimelor, precum și după particularitățile 

metabolismului. Astfel, doar la a patra fază, metanogenă, se produce formarea moleculelor de 

metan (CH4). Acesta este un set destul de complex de transformări care decurg cu participarea 

unei multitudini de microorganisme, cantitatea cărora poate ajunge la aproape o mie de specii. 

     Pentru a utiliza preparatul rutosida (formula IUPAC: {2- (3,4-dihidroxifenil) -5,7-dihidroxi-3 

-[(2S, 3R, 4S, 5S, 6R) -3,4,5-trihydroxy- 6 - [[(2R, 3R, 4R, 5R, 6S) -3,4,5-trihidroxi-6-

methyloxan-2-il] oximetil] Oxan-2-il] oxychromen-4-onă}, formula brută - C27H30O16) ca 

mijloc de intensificare fitocatalitică rutozida a fost extrasă din materia primă vegetală brută 

hrișca de Sahalin (Fallopia sachalinénsis). uscată și măcinată până la 0,5-1 mm. Extracția 

rutozidei s-a efectuată în apă la fierbere sau cu apă fierbinte (90-95 °C), utilizând o soluție de1-2 

% de săruri de calciu, prin aceasta, spre deosebire de extragenții organici se previne, practic, 

extracția compușilor lipofili (pigmenți clorofilieni, lipide ș.a.). Apoi, soluția s-a răcit, iar 

produsul, rutinozida brută, căzută în precipitat, a fost separat prin filtrare, apoi recristalizat dintr-

o soluție de apă-alcool. 

     O cantitate   mare de rutozidă (aproximativ 4%), se conține în masa verde de hrișcă 

(Fagopyrum sagittatum Gilib.) - în frunzele și vârfurile de tulpini cu frunze, flori și boboci. O 

altă sursă de rutozidă biologic activă sunt florile și semințețele arborelui Sophora japonica. Este 

un arbore de foioase din familia leguminoaselor, ajungând la o înălțime de 25 m, cu o coroană 

largă, cultivat la scară largă în multe țări. Extracția rutozidei din aceste materii prime poate fi 

efectuată prin procedeul de mai sus. Cu toate acestea, este posibilă utilizarea ca aditiv în biomasa 

supusă fermentării a organelor vegetative ale arborelui, cu comținut de rutozidă, uscate și 

măcinate fin. Acestea pot fi întroduse în componența fitotocatalizatorului bioenzimic - combinat 
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propus, care este accesibil microorganismelor metanogene în procesele biochimice din timpul 

fermentării anaerobă. Acest lucru simplifică și ieftenește cu mult tehnologia. 

     Fitocatalizatorii contribuie la intensificarea procesului de digestie anaerobă a substratului 

organic, cresc viteza și performanța procesului de separare a biogazului și productivitatea 

procesului de metanogeneză, cresc cota metanului în compoziția biogazului. Aceștia nu reduc 

numai lag-faza care caracterizează dezvoltarea accelerată a metanogenezei în timp prin activarea 

creșterii rapide a comunității microbiene în bioreactoare, dar, de asemenea, în mare măsură, 

scurtează faza staționară a dezvoltării acestora. Acest lucru ajută la accelerarea proceselor 

biochimice metanogene, creșterea randamentului de biogaz și permite reciclarea mai rapidă a 

deșeurilor. 

     Intensificarea producției biochimice de biogaz prin combinarea înr-un cuplu a unui a unui 

catalizator bioenzimic, care rupe structurile moleculare ale compușilor greu degradabili și al unui 

fitocatalizator natural al metanogenezei se datorează influenței acestora asupra activității 

biochimice a microorganismelor, având mecanisme biochimice diferite de acțiune, și apariției în 

acest caz a efectului sinergetic. Acesta este un factor important de stimulare a proceselor 

biochimice, în general. 

     Preparatul combinat bioenzimo-fitocatalitic propus pentru simularea proceselor de 

metanogeneză includ pre-măcinarea semințelor sau florilor căzute ale materiei prime - Sophora 

japonica sau semințelor de castan sălbatec cu conținut de rutinozidă sau escină, respectiv, ca 

principii active, același dezintegrator și moară coloidală cu dispersia particulelor de 5,0 ÷ 0,5 

mm într-o soluțiede borhot postdistilare alcoolică cu formarea unei suspensii de 30 ÷ 50%. În 

semințele de castan se conțin o serie de substanțe biologic active, cum ar fi diferite glicozide 

(esculina, escină, artrestsin, fraksin) - până la 10%, până la 49,5% amidon, 10% compuși 

proteinici, precum și unele de vitamine, C și K, care influiențează favorabil dezvoltarea 

microorganismelor metanogene și contribuie la accelerarea procesului de fermentare anaerobă și 

la îmbunătățirea randamentul global al biometanului (CH4). 

     Grație omogenizării agentului fitocatalitic propus, este ușor de dozat în procesul de 

fermentare anaerobă folosind echipament standard, cum ar fi pompe, cu sistem de contorizare și 

piston. Acest preparat mărește rata digestiei metanogene a biomasei în comparație cu tehnologia 

convențională de aproape 2,2 ÷ 2,3 ori, contribuie la creșterea cantității specifice de biogaz 

generat din biomasă de 1,35 ori și duce la un conținut mai ridicat de gaz metan în compoziția 

biogazului, până la 88-92%, ceea ce determină capacitatea calorică mai mari a acestuia în 

procesul de cogenerare de energie termică și energie electrică. 

     Partea experimentală. În calitate de preparat enzimic s-a utilizat o enzimă conform GOST R 

53046-2008. Pentru a utiliza preparatului de rutozidă (cu formula brută - C27H30O16) în calitate 
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de mijloc fitocatalitic s-a realizat obținerea acestuia din materia primă vegetală uscată și măcinat 

până la 0,5-1 mm hrisca de Sahalin (Fallopia sachalinénsis) conform procereului descris mai 

sus. Extracția rutozidei a fost efectuată cu apă la fierbere sau apă fierbinte (90-95 °C), utilizând o 

soluție de 1- 2 % de săruri de calciu, prin aceasta, spre deosebire de extragenții organici s-a 

prevenit extracția compușilor lipofili (pigmenți clorofilieni, lipide ș.a.). Apoi, soluția s-a răcit și 

produsul brut de rutozidă, precipitat, a fost separat prin filtrare și recristalizat dintr-o soluție de 

apă-alcool. 

     În compoziția biomasei supuse fermentării se administrează preparatul cu compoziție mixtă, 

care constă dintr-un amestec de aditiv biocatalitic enzimic și microaditiv fitokatalitic de 

substanțe biologic active, cu următorul conținut al componenteelor în g / kg masă uscată din 

substratul organic: 

celulaza ca biocatalizator enzimic             5 • 10-1                

rutozida ca fitocatalizator natural            1 • 10-4, 

     Testele au fost efectuate într-un bioreactor de laborator cu volumul de 5 dm3 folosind în 

calitate de biomasă borhot de la distilarea spirtului având o valoare CCO egală cu 23,3 kgO2 / 

dm3. Dozarea aditivului de rutozidă în bioreactor a fost de 3 și 5 mg / dm3 pentru fiecare dintre 

experimente. Variantă de control a servit un bioreactor cu o sarcină similară de biomasă fără 

aditiv de rutozidă. Procesul biochimic al digestiei anaerobe a fost efectuat în condiții mezofile 

într-un termostat la temperatura de 33 ± 2 °C. Volumul total de biogaz eliminat a fost determinat 

pe baza cantității specifice în raport cu cantitatea de CCO îndepărtată, determinată cu metoda 

oxidării cromate) pentru 4 și 7 zile de fermentare.  Datele medii pentru experimentele din trei 

repetări sunt prezentate în Fig.2.1. 

 

Fig.2.1. Influenţa adaosului combinat cu conţinut de celulază şi rutozidă asupra 

parametrilor procesului de digestie anaerobă în condiţii propuse 



108 

 

     După cum reiese din datele obținute, introducerea aditivului de rutozidă, în calitate de 

fitostimulent al proceselor de metanogeneză în cantitate de 3-5 mg / dm3 biomasă contribuie la 

creșterea randamentului cantitativ al biogazului raportată la cantitatea de CCO eliminată de 2-3 

ori, iar conținutul de biometan în componența sa - aproape de 1,5 ori mai mult în comparație cu 

condițiile experimentului de control, efectuate fără aditivi catalitici. Corespunzător crește și 

valoarea calorică a biogazului produs la fermentarea biomasei cu 31-36%. 

     2.1.4. Preparatul fitocatalitic pentru stimularea proceselor de metanogeneză bazat pe 

fructe de castan. A fost elaborată metoda de prelucrare a substanţelor organice din deşeuri 

organic menajere, vegetale şi agro-industrialeprin transformarea  în biogaz. În literatură este 

descris catalizatorul organic – zărul de lapte ca deşeu al prelucrării laptelui utilizat pentru 

fermentarea anaerobă a substratului organic şi obţinerea biogazului [6]. În calitate de substrat se 

utilizează degecţiile animaliere mărunţite până la mărimea particulelor 0,5-0,7 cm.  Catalizatorul 

se întroduce în volum de 5-10% din masa substratului organic. Dezavantajul acestui agent 

catalitic sunt concentraţiile mari introduse în biomasa cu un grad mic de mărunţire, deasemenea 

şi caracterul specific al acestui deşeu, care de obicei se utilizează în producerea hranei 

animaliere. Totodată acest adaus la biomasă este limitat pentru aplicare şi înaccesibil pentru 

utilizarea la scară mare în tehnologia biogazului, iar eficienţa nu este mare.  

     Se descrie deasemenea procedeul de mărire a producţiei de biogaz din nămoluri staţiilor de 

epurare [7]. În calitate de fitomasă se aplică amestecul, în raport de masă 1: (2-5), materie uscată 

de amarant şi nămol dispersat în apă într-un raport de 1: (15-20). Totuşi, acest proces necesită o 

etapă suplimentară de diluţie a materiei prime cu apă, iar cantitatea de amarant uscat administrată 

ca stimulent al procesului formării biogazului, de 10-50% din masa uscată a nămolului, este prea 

mare.  

     Metoda de prelucrare a substanţelor organice propusă de noi permite reducerea costurilor, 

extinderea gamei de instrumente eficiente pentru tratarea deşeurilor organice agricole şi de la 

staţiile de epurare a apelor uzate municipale, precum şi îmbunătăţirea eficienţei procesului 

formării biogazului cu mărirea vitezei metanogenezei şi obţinerea biogazului cu conţinut ridicat 

de metan întru soluţionarea problemelor actuale de mediu şi energetice. 

     Preparatul fitocatalitic pentru stimularea proceselor de metanogeneză propus este compus din 

fitomasă şi din biomasă. În calitate de fitomasă sunt utilizate seminţe de castan omogenizate în 

soluţie de borhot de la distilarea alcoolului cu introducerea microadosurilor de conservsant 

antiseptic prin amestecare şi formarea suspensiei cu concentraţia de 30-70%. Fitomasa se adaugă 

în biomasă pentru stimularea procesului de fermentare metanogenă şi majorarea conţinutului de 

biometan în compoziţia biogazului format.  
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Foto 1. Instalaţia industrială pentru 

dispergarea semințelor de castan până la 

dispersia de 5-0,5µm şi pregătirea preparatului 

(uzina B.T.EST, Chişinău) 

 

     

 

 

     Mărunţirea seminţelor de castan se realizează în moara cu ciocane, în dezintegrator şi în 

moara coloidală până la dispersia de 5-0,5µm, cu omogenizarea ulterioară (Foto 1). În calitate de 

conservant antiseptic se utilizează acidul formic şi acidul propionic în cantitate de 0,5-1,0 ml la 1 

dm3 de fitomasă omogenizată. În calitate materie primă de biomasă se utilizează sedimentele 

instalaţiilor de epurare a apelor uzate urbane sau rurale, cu o umiditate reziduală de 92 -96%, cu 

un raport de masă nămol uscat/preparat fitocatalitic uscat de 1: (0,005-0,001). 

     Fructele de castan aplicate pentru a stimula procesul formării biogazului sunt o materie primă 

ieftină, non-deficit şi puţin utilizată, care în cantitati mari cade toamna din copaci în zonele 

urbane, parcuri, marginile şoselelor şi asociaţii vegetale spontane, fapt care nu necesită costuri 

mari de îngrijire, spaţii suplimentare pentru cultivare, cheltuielile limitându-se mai mult la 

necesitatea colectării roadei seminţelor. Caracteristica lor este biomasa mare, ceea ce permite să 

se colecteze tone de produs vegetal la costuri mici. Roada mare de castane şi conţinutul ridicat de 

proteine face castanul o materie primă vegetală regenerabilă promitatoare. Este cunoscut faptul 

că castanele sunt una dintre materiile biologic active eficiente în practica medicală. Utilizarea 

castanului pentru stimularea procesului de metanogeneza se aplică pentru prima dată în scopuri 

practice în tehnologia biochimică. Acest proces a fost modelat în condiţii de laborator. 

Conţinutul ridicat de azot proteic în biomasa de castan exclude nevoia de fertilizare specială cu 

azot a mediului de fermentaţie. 

    În compoziţia seminţelor de castan zdrobite se conţine un şir de substanţe biologic active, cum 

ar fi glicozide triterpenice din grupul saponinelor (esculină, escină, artrestsin, fracsin) – până la 

10%, amidon până la 49,5%, compuşi proteici – până la 10% şi o serie de vitamine din grupele 

C, B şi K, care favorabil influienţează dezvoltarea microorganismelor metanogene, şi contribuie 

la accelerarea proceselor anaerobe ale fermentării. Deasemenea, creşte randamentul global al 

biometanului (CH4) cu reducerea corespunzătoare a cantităţii de CO2 în compoziţia acestuia. 

     Umiditatea iniţială a nămolului activ de la statiile municipale primare de epurare este de 92-

96%. Partea biodegradabilă organic sau componenta fără cenuşă în aceast nămol este de70-75% 

din masa substanţei uscate, şi prezintă complexe de substanţe glicolipidice şi glicoproteinice, şi 
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complecşi, dintre care 60% se transformă în biogaz. În acelaşi timp, fulgii de nămol, constând 

dintr-un număr mare de celule microbiene posedă o suprafaţă specifică foarte mare. 

     În condiţii anaerobe, în absenţa oxigenului atmosferic şi substratului nutritiv celule 

microbiene ale bacteriilor se autodistrug si se transformă in materie organică predominant de 

compoziţie proteică. În aceste condiţii, încep să se dezvolte două tipuri principale de bacterii 

metanogene prezente în mediul de fermentaţie, care participă la producerea metanului în două 

moduri principale: un tip din acestea produc metanul din CO2 şi H2, iar celălalt tip – din acetatul 

care se formează la faza acetogenică a procesului biochimic a fermentării anaerobe. 

     Pentru a accelera acumularea florei metanogene în bioreactor în perioada iniţială a demarării 

procesului metanogenezei anaerobe, suplimentar pot fi introduse microorganisme metanogene şi 

substanţe active prezente în degecţiile de bovine. 

     Mecanismul efectului stimulent al agentului propus are caracter fitocatalitic. Efectul 

substanţelor biologic active din seminţele de castan asupra procesului de digestie anaerobă a 

substratului organic este legat de activitatea biochimică a acestora de antioxidant, antihipoxică şi 

antimutagenică, care previne deteriorarea membranelor celulare ale microorganismelor, 

contribuie la stabilizarea procesului biochimic, stimulează creşterea şi reproducerea bacteriilor 

metanogene, ceea ce accelerează procesul de digestie anaerobă a nămolurilor. 

                                 Procesarea biomasei seminţelor de castan măcinate într-o soluţie de borhot de la distilarea 

spirtului, datorită conţinutului rezidual în acesta de solvenţi organici activi (etanol şi alcooli 

superiori), efectuată în timpul pregătirii preparatului fitocatalitic omogenizat, contribuie la 

extragerea unui şir de fitocomponente din seminţele de castan. Aceasta, la rândul său, asigură 

atât uniformitatea dozării în biomasa supusă fermentării, cât şi facilitează accesul la 

consorţiumurile de microorganisme metanogenice şi activarea efectului fitocatalitic asupra lor, 

ceea ce contribuie la accelerarea procesului metanogenezei anaerobe, măreşte randamentul 

biometanului în compoziţia biogazului, şi în acelaşi timp creşte coeficientul biomasei fermentate. 

     Obţinerea preparatului a fost realizată în condiţii de laborator.    

     Pentru a preveni putrezirea substanţei fitocatalitice suspendate şi pentru suprimarea activării 

mucegaiului sau ciupercilor la stocarea pe termen lung pot fi introduse suplimentar 

microadditive cu acizi formic sau propionic ca un conservant, care datorită acidifierii suspenziei 

nu vor admite dezvoltarea microflorei patogene de putrefacţie în condiţii anaerobe de fermentare 

a biomasei, nu inhibă procesele metanogenice şi rapid biodegradabile şi se descompun rapid în 

dioxid de carbon şi apă.Preventiv se pregăteşte suspensie de 40% fitocatalizator de castan 

mărunţit fin în deşeu de borhot de la distilarea spirtului. Procesul de metanogeneză s-a efectuat 

în reactorul de laborator cu un volum de 3000 cm3 în mediu termostatat la o temperatură 

constantă de 33 ± 1° C. Ca substrat organic, au fost luate probe lichid de la instalaţile de epurare 
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municipale din Chişinău cu o umiditate reziduală de 95%. În consecinţă, conţinutul total al masei 

uscate în reactor a fost 15 g.  

     Astfel, în reactorul au fost injectate 0,375 ml de suspensie de 40% conţinând respectiv 0,15 g 

de fitocatalizator de seminţe de castan măcinate fin în deşeu de borhot de la distilarea spirtului. 

Procesul de fermentaţie a fost realizat cu amestcare periodică. Volumul de biogaz, precum şi 

conţinutul de metan din biogaz a fost determinat prin cromatografie gaz-lichidă. 

 

 

Fig. 2.2. Cinetica emisiei biogazului în condiţii de 

aplicare a agentuluii fitocatalitic propus 

 

     După cum rezultă din datele experimentale 

prezentate în Fig.2.2, se observă că în prezenţa 

fitocatalizatorului propus (curba 1), viteza de 

degajare a biogazului pentru primele 2 zile a crescut 

la 180 cm3 pe oră, iar suma totală a acestuia pentru 

6 zile a fost 3480 cm3, randamentul specific a 

biogazului la 1 g de substanţă uscată s-a ridicat la 232 cm3 cu un conţinut de biometan de 85,7%, 

echivalentul a 198 cm3 de gaz metan. 

     În acelaşi timp, în condiţii cu utilizarea fitocataşiozatoriului din amarant, procesul anaerob se 

caracterizează cu o viteză maximă a fluxului de 158 cm3/h după două zile, valoarea totală a 

biogazului a atins după 6 zile 2577 cm3 cu conţinutul de biometan 60%, ceea ce face 

randamentul specific per 1 g de biomasă uscată de 171 cm3 de biogaz, cu conţinut mai scăzut de 

gaz metan, egal cu 120 de cm3. 

     Astfel, datele obţinute arată că agentul fitocatalitic propus bazat pe castan dispersat este un 

stimulent eficient al metanogenezei, care măreşte viteza fluxului de biogaz de aproape 1,2-1,3 ori 

şi creşte cantitatea specifică de biogaz generat de biomasa nămolului apelor uzate municipale 

supuse epurării de 1,35 ori. A fost obţinut un conţinut mai ridicat de metan în compoziţia 

gazului, care este mai mare cu 25% decât controlul. Aceasta determină puterea calorică mai mare 

a biogazului în procesul de ardere atunci când este utilizat pentru cogenerarea de energie termică 

şi electrică. 

     În precipitatul format la fermentarea anaerobă a biomasei nu s-a depistat microfloră patogenă, 

ceea ce permite utilizarea acestuia ca fertilizant organic. 

    Aşadar, preparatul fitocatalitic elaborat pentru stimulare proceselor metanogeneze include: 1. 

Seminţe de castan şi de amarant cu dispersia de 5-0,5µm; 2. Soluţie de borhot de la distilarea 

alcoolului; 3. Conservsanţi antiseptice –acidul formic şi acidul propionic în cantitate de 0,5-1,0 
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ml la 1 dm3. Concentraţia recomandată a preparatului elaborat în biomasa fermentatăeste de (1-

3) ∙ 10-3÷10-4 % mas.  

     Menționăm, că procesul tehnologic propus are o serie de avantaje, precum: fructele de castan 

aplicate pentru a stimula procesul formării biogazului sunt o materie primă ieftină, non-deficit și 

puțin utilizată, care în cantitati mari cade toamna din copaci în zonele urbane, parcuri, marginile 

șoselelor și asociații vegetale spontane. Acest fapt implică, că nu sunt necesare costuri mari de 

îngrijire, spații suplimentare pentru cultivare, cheltuielile limitându-se mai mult la necesitatea 

colectării roadei semințelor.  

     Caracteristica fructelor de castan este biomasa mare, ceea ce permite să se colecteze tone de 

produs vegetal la costuri mici. Roada mare de castane și conținutul ridicat de proteine face 

castanul o materie primă vegetală regenerabilă promitătoare. Este cunoscut faptul că castanele 

sunt una dintre materiile biologic active eficiente în practica medicală. Utilizarea castanului 

pentru stimularea procesului de metanogeneza, este propusă pentru prima dată în scopuri practice 

în tehnologia biochimică. Conținutul ridicat de azot proteic în biomasa de castan exclude nevoia 

de fertilizare specială cu azot a mediului de fermentație.  

 2.1.5.  Două compoziţii noi din substanţe vegetale biologic active cu proprietăţi de 

stimulenţi ai vitezei proceselor de fermentare anaerobă a diferitor tipuri de biomasă. În scopul 

extinderii bazei pentru producerea preparatelor fitostimulemte ale fermentării anaerobe cu 

producerea de biogaz din materii prime de deşeuri vegetale au fost cercetate în calitate de 

posibilă materie primă florile de castan şi florile de salcâm japonez, după căderea acestora de pe 

arbore. S-a constatat că în ambele cazuri aceste reziduuri vegetale conţin flavonoide cu activitate 

P- vitaminică (rutozida, etc.) cu proprietăţ de stimulare a fermentării.  

      Concentraţiile optime de stimulare a vitezei de formare a biogazului de cca două ori este de 

20-40 mg pulvere la litru de substrat. În rezultatul experimentărilor s-au obţinut două compoziţii 

experimentale fitostimulente ale fermentării anaerobe: pulverea de flori de salcâm japonez în 

amestec (1: 1 m/m) cu pulvere de flori de castan şi pulvere de flori de salcâm japonez în amestec 

(1: 1 m/m) cu pulvere de seminţe de castan. În aceste preparate se îmbină activitatea stimulentă 

(anterior demonstrată) a glicozidelor escigenolului cu cea a flavonoidelor - stabilită în cadrul 

prezentului proiect. 

În cadrul cercetarilor proceselor intensive de fermentare a biomasei de deşeuri 

agroindustriale, cu conţinut de substanţe greu degradabile cu obţinerea compoziţiilor cu conţinut 

de substanţe biogene, au fost testate variante ale pretratării fizico-chimice cu alcalii (NaOH) a 

masei cu conţinut de lignoceluloză (tulpini de porumb). S-a stabilit că preprocesarea chimică cu 

NaOH favorizează delignificarea biomasei lignocelulozice şi concomitent îmbunătăţeşte 

capacitatea tampon a fermentării anaerobe datorită majorării alcalinităţii.  



113 

 

     Producţia maximă a metanului egală cu 8 l/kg substanţă organică a fost obţinută la raportul 

S/I=4 şi 3,5 % consum de NaOH, ceea ce corelează cu descompunerea majorată a celulozei 

(36%) şi a hemicelulozei (35%).  

          2.1.6. Cercetarea efectului ionilor metalelor polivalente tranzitive asupra destrucţiei 

fotocatalitice a compuşilor polifenolici din apele uzate vinicole în mediu oxidativ.  Compoziția 

apelor uzate de la producției de vin se caracterizează prin valori ridicate ale CBO și CCO cu o 

cerere mare de oxigen, ceea ce prezintă dificultăţi pentru procesele biochimice de tratare a apei şi 

reduce eficienţa procesului de fermentație metanogenă. Aceste ape conţin aşa substanţe greu 

degradabile precum uleiurile de fuzel, glicoli, 2,5-butendiol, taninuri, antociane si compusi 

polifenolici. În legătură cu această a fost testată metoda tratamentul de distrucţiei preventive 

fotocatalitică a poluanților până la procesul de digestie anaerobă. 

     Obiectul cercetării a fost borhotul, format ca urmare a distilării vinului pentru obţinerea 

spirtului sau pentru producerea divinului cu valorile inițiale ale CCO și CBO5  respectiv, 23,470 

mgO2/l și 18150mgO2/l. Tratamentul de hidroliză fotocatalitică a fost realizată prin dispersarea 

în borhot a  unei soluţii  de peroxid de hidrogen H2O2 și nitrat de cobalt  (II), care cuprinde, în g/l 

raportat la 1 g CCO: peroxid de hidrogen (33%), ml/l şi nitrat de  cobalt 0,001-0,005  (calculat la 

metal) 0,0001-0,0002. 

     În mediul oxidativ al H2O2 ionii de Co (II) parțial se oxidează până la starea trivalentă, 

formând în sistem de complecşi metalici cu proprietăţi redox-catalitice înalte 

[Co(III)/Co(II)/H2O2/UV]. Tratarea a fost realizată prin radiaţii ultraviolete cu o lungime de undă 

de 180-270 nm cu o intensitate de 10-20 kJ / sm2⋅min. 

     Instalaţia (Fig.2.3) include o carcasă în care sunt amplasate cilindri de flux (de scurgere) în 

formă de U din sticlă de cuarţ cu sistem de curăţire din perii conectate cu un mecanism bielă – 

manivelă. Mişcarea rectilinie-alternativă a periilor în interiorul cilindrelor de cuarţ permite 

curăţirea continuă a suprafeţei interioare de deşeurile depozitate pe acesta şi să intensifice 

simultan transferul de masă. Între aceste cilindre sunt fixate lămpile cu radiaţie UV. 

     Datele obţinute indică faptul că expunerea borhotului tratatării fotocatalitice cu purificarea 

anaerobă ulterioară suplimentară contribuie la îmbunătăţirea condiţiilor de digestie anaerobă. 

ceea ce duce la îmbunătăţireaită tratării biologice şi creşterea randamentului de biogaz. Acest 

lucru se datorează formării unui număr de radicali activi, printre care sunt cei mai activi şi cu 

durată lungă de viață sunt •OH şi sistemul HO2•/•O2. Acest complex de reacții fotocatalitice 

provoacă procese ulterioare de rupere a legăturilor şi transformare a substanţelor organice cu 

masă moleculară mare în diverşi intermediari, care devin digestibili pentru microorganisme în 

timpul tratării lor biochimice ulterioare. 
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Fig.2.3. Instalația pentru tratarea 

apelor reziduale cu raze UV în mediul 

oxidativ cu introducerea ionilor de cobalt  

 

S-a demonstrat că prezenţa unui adaos 

cu conținut de cobalt, suplimentelar la 

îmbunătăţirea condițiilor de digestie anaerobă, 

contribuie atât la sinteza biochimică a 

biometanului, cât și a cianocobalaminei 

(vitamina B12). După faza iniţială a procesului 

fotocatalitic, valorile CCO au scăzut, însă foarte 

puțin, ceea ce era de aşteptat. În aceste condiţii 

poate avea loc numai ruperea legăturilor moleculare şi distrugerea parţială a substanţelor 

organice în compuşi mai simpli, care sunt mai sensibili la fermentarea microbiologică. Acest 

lucru este demonstrat de modificarea corespunzătoare a valorilii CBO5, care a scăzut cu aproape 

11%. În acelaşi timp, a scăzut aproape de 2 ori conţinutul de compuşi polifenolici în borhotul 

tratat. 

     În acest sens, studiul ulterior al tratamentului fotocatalitic a borhotului s-a axat numai pe 

sistemele de reactivi [Co(III)/Co(II)/H2O2/UV] substituind cu aceasta reagentul Fenton care 

utilizarea săruri de fier şi mangan. După cum se ştie, raportul valorilor de CBO5/CCO este unul 

dintre indicatorii care caracterizează eficienţă procesului biochimic de purificare: cu cât acest 

raport este mai mic, cu atât mai mare este eficienţa acestor procese.  

     Conform datelor experimentale obţinute, înainte de începerea tratamentului fotocatalitic al 

borhotului cercetat, raportul în cauză a fost de 0,713, după această operaţie, a scăzut la 0,64. Prin 

urmare, şi creşterea specifica a randamentului de biogaz a urmat de la 0,5 la 0,53 m3/kg CCO, 

îmbunătăţind în acelaşi timp eficienţa globală a procesului de digestie anaerobă a borhotului: 

CCO a scăzut cu 29%, iar CBO5 – cu 20%. Valorile finale ale CCO şi CBO, respectiv 624 

mgO2/l şi 474 mgO2/l corespund capacităţilor tratamentului suplimentar posibil al apelor uzate la 

staţiile de epurare aerobă. Conţinutul de vitamina B12 în componenţa precipitatului rezultat a 

crescut de peste zece ori.  

2.1.7. Fitocatalizatorii noi pentru procesele de metanogeneză la tratarea biochimică 

a apelor uzate cu biomasă organică 

2.1.7.1. Produsul vegetal ”rădăcini de licorice”.  

În anul 2019 în calitate de sursă de substanțe bioactive (SBA) de natură izoprenoidică și de 

natură fenolică pentru testarea ca posibili fitocatalizatori ai metanogenezei a fost selectat 

produsul vegetal ”rădăcini de licorice” (numit și lemn dulce) (Glycyrrhiza glabra L.). Produsul 
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utilizat ca materie primă a fost procurat din rețeaua farmaceutică și standardizat în cadrul 

lucrărilor prevăzute de prezentul proiect după indicatorii farmacopeici de calitate (Tab.2.3). 

Tabelul 2.3 

Indicatorii de calitate ai produsului vegetal medicinal ”Rădăcini de lemn dulce (Radix 

Glycyrrihizae) utilizat ca sursă de compuși bioactivi  

Nr. Indicatorii Valoarea indicatopului (în%) 

Determinat Valoarea normativă 

1. Substanțe extractive obținute cu soluție de 

0,15% amoniac 

27 

 

Nu mai puțin de 25 

(produs nedecorticat) 

2. Umiditate 12,5 Nu mai mult de 14 

3. Cenușă totală 7,7 Nu mai mult de 8 

4. Cenușă insolubilă în soluție de 10% HCl 2,1 Nu mai mult de 2.5 

 

Este cunoscut că  în organele  subterane, rădăcinile și rizomii,  speciei Glycyrrhiza glabra L. 

sunt prezente o diversitate mare de compuși  secundari, inclusiv izoprenoide și flavonoide (Tab. 

2.3). Cel mai important grup de compuși izoprenici constă din acidul gliciretic care este o 

sapogenină triterpenică și derivatul acesteia - acidul glicirizic (glicirizina), care este  3-O-

biglucuronopiranozidă a acidului gliciretic (gliciretinic) (Fig.2.4).  

 

Fig.2.4. Acidul glicirizinic tribazic:  20β- carboxi-11-oxo -30- norolean-12-en-3β-il-2-О-β-D-

glucopiranuronozil-α-D-glucopiranoziduronic 

     În proba examinată in cadrul sarcinii de proiect respective a fost determinat un conținut de 

cca 8% de acid glicirizic (Tab. 2.4). 

Tabelul  2.4 

Conținutul de compuși izoprenici și flavonoidici în proba de rădăcini de lemn dulce  

 Metaboliți   secundari izoprenici și flavonoidici prezenți în 

rădăcina uscată de lemn dulce  

Conținutul (%) 

 

Determin În 
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at literatură 

1. Acidul glicirizic (glicirizina) 8,4 5; 

8 - 23% 

2. Compuși triterpenici: acizii liquiritic, glabric, licuridioic, 

gliciretaldehida, gliciritol, 24-hidroxiliquiridiolic, glabroviac;  

24-hidroxigliciretatul de metil, glabrolida (formă lactonică) 

Nu sa 

determinat 

 

Până la 1% 

3. Flavonoide (flavanone: liquiritigenolul și glicozidele acestuia 

liquiritina (liquiritozida), neoliquiritina (neuliquiritozida), 

gabrozida, uralozida; chalcone: izoliquiritigenina ăi 

glicozidele acesteia: izoliquiritina (izoliquiritozida), 

neoizoliquiritina (neoizoliquiritozida), licurazida ș.a.) 

 

3,3 

 

3 – 4% 

4. Cumarine (umbeliferona, gerniarina, licumarina = 

 4-metil-5-hidroxi-6-acetilcumarina) 

Nu s-a determinat 

                 Substanțe extractive hidrosolubile 20 – 25,   40% 

 

Conținutul acestui acid în partea subterană a speciei perenă Glycyrrhiza glabra variază 

puternic, de la 5-8% până la peste 20% (Tab. 2.4), funcție de vârstă, zona geografică, condițiile 

ecologice și  faza ontogenetică a ciclului anual de viață a plantei. 

Compușii fenolici sunt, în special, reprezentați în rădăcinile și rizomii de lemn dulce de o 

serie de flavonoide (Fig.2.5).  

 

Quercetina  (flavonol)      Quempferol (flavonol) 

 

Apigenina (flavon)    Liquiritina (glucozidă cu  glucoza în poziția C-4' a apigeninei) 

 

Izoliquiritina (glucozidă calconică, molecula glucozei în poziția C-4' a geninei) 

Fig. 2.5.  Flavonoidele rădăcinilor de lemn dulce. 
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Este cunoscut că flavonoidele sunt și antioxidanți puternici, fapt considerat de noi ca fiind de 

o anumită perspectivă privind utilizarea în calitate de fitostimulenți.  

 

2.1.7.2. Obținerea fracțiunii fitochimice a acidului glicirizinic. 

A fost elaborată o metodă actualizată de obținere a fracțiunilor care constă în următoarele: 

25 g de produs vegetal mărunțit (0,3 – 0,5 mm) a fost supus degresării cu 100 ml hexan la t = 

50-60 0C și agitare timp de 60 min în balon de sticlă (vol. 250 ml) dotat cu refrigerent 

contracurent pe baia de apă. După răcire și îndepărtarea prin filtrare a extractului hexanic, 

reziduul de rădăcini sa supus extracției cu soluție de 1% NH4OH în  instalația primei extracții la  

temperatura ambientală, timp de 60 min. După filtrare  extractul hidroamoniacal a fost supus gel-

filtrării pe coloană cu Sephadex G-25 cu scopul îndepărtării posibilelor monoglucide însoțitoare. 

La etapa următoare  la gel-filtrat sa adăugat , în porții mici, prin agitare, H2SO4 conc. Până la 

precipitarea fracțiunii acidului glicirizic (FAG) (I). Etapa următoare a constat în redizolvarea 

unei părți din FAG în soluție de 1%H2SO4 în acetonă, apoi precipitarea sării triamoniacale a 

acidului glicirizinic (sarea 3NH4
+) cu NH4OH 25%. După filtrare și uscare o parte din sarea 

triamoniacală a fost recristaliazată din acid acetic glacial după dizolvarea la t = 90-95 0C. Astfel 

a fost obținută sarea monoamoniacală a AG. Randamentul final a fost de  8,4% acid glicirizic. 

Tehnologia procesului este prezentată în Fig.2.6.  

 

Fig. 2.6.  Fazele chee ale schmei-bloc de obținere a fracțiunii acidului glicirizinic şi sărurilor 

amoniacale ale acestui acid. 

 

2.1.7.3. Obținerea fracțiunii compușilor-antioxidanți flavonoidici din produsul 

vegeial „rădăcină de lemn-dulce”. 

În calitate de produs inițial pentru obținerea fracțiunii compușilor-antioxidanți flavonoidici 

din produsul vegetal „rădăcină de lemn-dulce” a fost utilizat reziduul vegetal „Rădăcină de lemn 

dulce” uscat și mărunțit de după faza de degresare cu hexan la t = 50-60oC în balon de sticlă pe 

baia de apă. (Fig. 2.6., faza 1). A fost elaborată o schemă simplificată,  tehnologic acceptabilă, de 
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obținere a unui extract sec, îmbogățit cu compuși fenolici din rădăcina de lemn dulce bazată pe 

extragerea produsului vegetal degresat cu etanol, precipitarea din etanol, purificarea 

cromatografică pe coloană cu silicagel, distilarea solventului și uscarea produsului (Fig.2.7). 

 

 

Fig. 2.7. Fazele chee ale schmei-bloc de obținere a fracțiunilor agliconilor și glicozidelor 

flavonoidic din produsul vegetal „rădăcina de lemn dulce” (Radix Glycyrrihazae glabra) 

  Procedeul simplificat elaborat (Fig. 2.7) de obținere a trei preparate extracteive seci, îmbogățite 

cu compuși flavonoidici din diferite grupuri (agliconi, glicozide) din rădăcina de lemn dulce 

constă în următoarele: 

25 g de produs vegetal mărunțit (0,3 – 0,5 mm) și uscat degresat preventiv cu hexan au fost 

supuse extracției cu etanol  de 96% (100ml x 3) la t = 65-70  0C și agitare timp de 30 min x3 în 

balon de sticlă (vol. 250 ml) dotat cu refrigerent contracurent pe baia de apă. După răcire până la 

temperatura camerei extractului alcoolic au fost izolate prin filtrare și unite (273 ml). 

90 ml din extractul alcoolic a fost supus evaporării prin distilare până la rezidiul sec (580 mg). 

Solventul (extragentul) alcoolic din celelalte 183 ml extract alcoolic a fost îndepărtat prin 

distilare până la obținerea unui rezidiu lichid de cca 20 ml. În ambele cazuri evaporarea s-a 

efectuat la un distilator rotativ cu vid. La rezidiul lichid de 20 ml s-au adăugat 150 ml apă 

fierbinte (~70 oC) și s-a agitat pânâ la obținerea unei suspensii. Suspensia a fost supusă extracției 
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cu cloroform (50 ml x 3). În extractul cloroformic au trecut agliconii flavonoidici quercetina,  

quempferolul,  apigenina prezenți în rădăcina de lemn dulce. După îndepărtarea cloroformului, 

prin distilare, rezidiul sec al aglicoanelor flavonoidice a constituit 210 mg. 

Rezidiul apos  (165 ml) a fost supus distilării cu butanol la un distilator rotativ cu vid până la 

reziduul sec de 1,330 mg. Acesta conține glicozidele flavonoidice caracteristice rădăcinii și 

rizomului de lemn dulce: liquiritină, izoliquiritină, glucozide ale apigeninei C-4’ și a 

izoliquritigeninei cu glucoza în poziția C-4’ și C-4 respectiv.  

 

2.2. Cercetarea metodelor de scindare hidrolitică şi fermentativă preventivă a 

deşeurilor lichide greu degradabili cu conținut de lignoceluloze, hemiceluloze etc. cu scopul 

obţinerii” energiei verzi”.  

 

2.2.1. Literatura ştiinţifică în domeniul tratării fermentative a apelor uzate cu conținut 

de poluanți organici și biomasă vegetală.  Analiza literaturii în domeniul de studiu [8-23] arată 

că biomasa poate fi considerată o resursă energetică foarte importantă care are două mari 

avantaje: este regenerabilă, iar prin arderea ei (directă sau indirectă, prin arderea 

biocombustibililor obţinuţi din biomasă) se emană CO2 care provine tot din atmosferă (prin 

procesul de fotosinteză).  Prin urmare, bilanţul CO2 este nul, adică arderea biomasei nu produce 

o creştere a concentraţiei de bioxid de carbon în atmosferă, spre deosebire de arderea 

combustibililor fosili, prin care carbonul din litosferă este trecut în atmosferă. 

     La modul general fermentarea anaerobă poate fi clasificată în două categorii în funcţie de 

conţinutul total de substanţe solide în materialul supus fermentării şi în interiorul 

fermentatoarelor (bioreactoarelor): (a) fermentarea anaerobă uscată în stare solidă (solide-state 

anaerobic digestion-SS-AD) la un conţinut total de solide (TS) de 20 % şi mai mare şi (b) 

fermentarea anaerobă lichidă- la un conţinut total de solide de 15 % şi mai mic. Fermentarea 

anaerobă a materiei prime în stare solidă uscată are acel avantaj că bioreactoarele au un volum 

mai mic, nu au nevoie de utilaj cu părţi mobile pentru agitare/amestec şi consum de energie 

pentru încălzirea materialului din bioreactor. 

     Biomasa lignocelulozică este compusă în principal din lignină şi polizaharide ale celulozei 

(constituite din hexoze), precum şi din hemiceluloză (amestec de hexose şi pentoze). Deoarece 

aceşti compuşi prezintă substanţe stabile, greu fermentabile, ei necesită să fie în prealabil supuşi 

hidrolizei sau să fie descompuşi în zăharuri simple. În acest scop se utilizează diferite procedee 

tehnologice, care permit descompunerea celulozei şi hemicelulozei, inclusiv cele biotehnologice 

bazate pe ingineria fermenţilor. 

     Cea mai mare parte a studiilor au arătat valori ale producţiei de biogaz în limitele 230-330 

l/kg substanţă organică. Însă sunt şi rezultate mai proaste, de exemplu, cum ar fi tulpinile 
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plantelor, care au o producţie de biogaz mai joasă, iar aceasta se explică de autorii studiului [19] 

prin dimensiunile mari ale particulelor. O atare reducere a producţiei de biogaz din cauza 

dimensiunilor mari ale particolelor a fost semnalată de mai mulţi autori.  Producţia de biogaz 

obţinută la fermentarea anaerobă a deşeurilor/resturilor de legume şi fructe a constituit 340-530 

l/kg substanţă organică, ceea ce este considerabil mai mare decât cea de la paie şi tulpini. 

     O producţie şi mai mică de biogaz s-a arătat de la fermentarea anaerobă a frunzişului şi 

buruenilor /ierburi cosite, precum şi a deşeurilor lemnoase/forestiere şi celor rezultate din 

silvicultură, care fluctuează între 40 şi 400 l/kg substanţă organică ceea ce se explică prin 

conţinutul preponderent a ligninei în această biomasă lignocelulozică [13]. Alţi factori, care 

influenţează producţia de biogaz, sunt forma cristalină a celulozei şi structura ligninei. 

     Precum a fost menționat mai sus, biomasa lignocelulozică include celuloză, hemiceluloză, 

lignină şi substanţe extractive. Celuloza sau β-1-4-glucanul este un compus polimer liniar al 

polizaharidei constituit din unităţi de celobioză. O componentă dominantă a zăharurilor din 

hemiceluloză este xiloza conţinută în lemnul de esenţă tare şi în deşeurile agricole, de rînd cu 

alte zăharuri, cum ar fi galactoza, glucoza şi arabinoza. Lignina reprezintă o moleculă complicată 

care este constituită din compuşi de fenilpropan legaţi cu hemiceluloză şi celuloză formînd o 

structură spaţială (3D). Lignina este dificil de degradat şi este cea mai recalcitrantă componentă a 

pereţilor celulelor de plante. Proporţia înaltă a ligninei în biomasa lignocelulozică provoacă o 

rezistenţă înaltă la degradarea chimică şi enzimatică. Lignina este slab degradabilă în condiţii 

anaerobe din cauză că celuloza este stîns legată reticular (cu legături chimice transversale) cu 

hemiceluloza şi lignina. Mai mult decît atât, structura cristalină a celulozei împiedică penetrarea 

microorganismelor sau a enzimelor extracelulare. În comparaţie cu celuloza, structura 

hemicelulozei este mai haotică şi amorfă ceea ce o face mai puţin rezistentă la hidroliză [8]. Cu 

toate că celuloza şi hemiceluloza sunt relativ uşor descompuse de către microorganisme, 

biodegradabilitatea lor este slăbită atunci când aceşti compuşi sunt încorporaţi într-un complecs 

lignocelulozic, iar împrejmuirea cu lignină îi protejează de atacul microorganismelor. 

     Datorită caracterului recalcitrant al majorităţii tipurilor de biomasă lignocelulozice, este 

comună utilizarea preprocesării acesteia în scopul facilitării accesibilităţii celulozei la enzimele 

hidrolitice [12]. Preprocesarea eficientă constă în spargerea distrugerea barierelor care împiedică 

penetrarea enzimelor hidrolitice [15]. O preprocesare ideală rezultă în creşterea/majorarea ariei 

suprafeţei şi reducerea conţinutului de lignină şi a cristalinităţii celulozei. 

     Preprocesarea poate fi efectuată prin procedee fizice, chimice şi biologice sau prin 

combinarea acestora. Metodele de preprocesare, care s-au dovedit a fi efective pentru 

îmbunătăţirea producţiei de metan din biomasa lignocelulozică, includ tratarea cu abur, hidroliza 

termică, oxidarea umedă, preincubarea cu apă şi tratarea cu ultrasunet sau radiaţie. Pentru 
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pretatarea chimică în general sunt utilizaţi aşa reactivi cum ar fi acizii, alcanii, solvenţii sau 

oxidanţii [14]. Metoda biologică, cum ar fi pretarea microbiană sau enzimatică, este o alternativă 

atractivă fiindcă nu necesită condiţii intensive dure (căldură şi presiune înaltă) sau reactivi 

periculoşi, dar mai urmează să se evalueze cost-eficienţa ei [11]. Aşa metode fizice cum ar fi 

tratarea cu abur şi căldură au permis o majorare a producţiei de metan de la 7 pînă la 20 % [9].  

     Unii autori descriu rezultate pozitive obţinute prin preprocesarea chimică a biomasei 

lignocelulozice cu ajutorul acizilor şi alcalilor, ceea ce a permis majorarea producţiei de metan la 

fermentarea anaerobă ulterioară de la 45 pînă la 57% [10]. Dezavantajul preprocesării cu acizi 

constă în necesitatea majorării ulterioare a pH pînă la nivelul optim pentru amorsarea fermentării 

anaerobe. 

     Metodele biologice de preprocesare utilizate pînă în prezent înainte de fermentarea anaerobă 

folosesc, de exemplu ciuperci de putregai alb şi enzime care descompun lignina. Utilizarea 

putregaiului alb pentru pretratarea paielor de grâne a condus la majorarea producţiei de metan cu 

28 % [9]. Însă durata unei astfel de tratări este prea mare şi atinge 90 zile. Au fost efectuate 

deasemenea experienţe cu peroxidaze (ligninperoxidaze şi manganperoxidaze) şi pectinaze 

(pectatliaze şi poli-galacturonaze), în care s-a obţinut o majorare a producţiei de metan cu 29 şi 

83 %, respectiv. O majorare de 90 % a fost obţinută când pretratarea biologică a fost urmată de o 

tratare alcalină [11]. Însă cu toate că rezultatele obţinute sunt promiţătoare, dezavantajul 

principal al pretratării biologice rămîne durata ei mare.  

     O metodă chimică de preprocesare, cum ar fi tratarea alcalină, conduce la ruperea legăturilor 

între hemiceluloză şi lignină, umflarea fibrelor şi majorarea dimensiunilor porilor, ceea ce 

facilitează procesele de hidroliză. Astfel, preprocesarea alcalină este una din metodele cele mai 

promiţătoare, care permite majorarea producţiei de metan cu 4-69% [20]. 

     A fost stabilit că preprocesarea alcalină, în comparaţie cu acizii şi oxidanţii, este mai eficientă 

producând ruperea legăturilor esterice dintre lignină, hemiceluloză şi celuloză, ceea ce a fost 

demonstrat în lucrarea [13]. A mai fost deasemenea stabilit că pretratarea alcalină cu NaOH este 

cel mai efectiv procedeu de delignificare a biomasei lignocelulozice datorită consumului mai mic 

de energie şi, concomitent, menţinerii unei valori optime a pH în procesul de fermentare 

anaerobă. Conform [17], consumul maxim de NaOH constituie 5,5 g NaOH/100 g de substanţă 

solidă la o durată a pretratării de 30 zile, consum care se datorează: 1) saponificării esterilor 

uronici şi acetici, 2) reacţiilor cu grupurile carbonice libere şi 3) neutralizării compuşilor acizi 

produşi de la degradarea ligninei şi holocelulozei. 

     Așadar, preprocesarea materiei prime înainte de fermentarea anaerobă a ei conduce la 

majorarea producţiei de biogaz şi, respectiv, la reducerea conţinutului de substanţă organică. Însă 
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cheltuielile suplimentare legate de necesitatea introducerii reactivilor şi consumul de energie 

impune o balansare a preprocesării şi a producţiei de biogaz. 

 

2.2.2. Examinarea proceselor de degradare fotocatalitică a compuşilor greu 

biodegradabili în apele uzate oenologice. În baza examinării surselor de informaţie a fost 

elaborată schema sintetică a metodelor fizico-chimice de scindare prealabilă a substanţelor 

organice greu degradabile înainte de a fi supuse   proceselor biochimice de fermentare anaerobă. 

Schema include 11 metode divizate în trei categorii: metode fizice, chimice şi propriu zise fizico-

chimice de tratare prealabilă a materiei prime destinată fermentarii anaerobe metanogene (Tab. 

2.5). 

Tabelul 2.5.  

Categoriile şi metodele fizico-chimice existente de pretratare  

a masei biologice greu degradabile înainte de a fi supusă fermentării anaerobă 

 

Nr. Categoria Metodele descrise în literatură 

1 Pretratarea fizică - Iradierea cu microunde  

- Piroliza  

- Iradiere cu gama-raze  

2 Pretratarea chimică Tratarea cu:  

- Oxidanţi  

- Alcalii  

- Acizi minerali   

- Acizi organici  

 - Solvenţi organici 

3 Pretratarea fizico-chimică Tratarea cu:  

- abur de 160-260 0C  

- amoniac  

- cu apă supraîncălzită (5 MPa şi  

170-270  0C) 

 

A fost elaborată Schema tehnologică generalizată de fermentare anaerobă a 

lignocelulozei care include procesele de pregătire a biomasei vegetale pentru utilizarea ei în 

tehnologia de obţinere a biogazului (Fig. 2.8): 
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Fig. 2.8.  Schema tehnologică generalizată de fermentare anaerobă a lignocelulozei  

 

     De obicei, procesele de fermentare anaerobă a biomasei lignocelulozice includ dezintegrarea 

(mărunţirea) materiei prime, fermentarea propriu zisă şi utilizarea produselor fermentării – masa 

fermentată şi biogazul. Producţia de biogas (bio- metan) este puternic influenţată de componenţa 

materiei prime (lignină, lignoceluloză şi derivatele lor), perioada de cultivare / recoltare, 

dimensiunile particulelor şi de metodele de procesare prealabilă. Afară de aceasta, eficienţa 

fermentării anaerobe este dependent de aşa parametri ai procesului, cum ar fi cantitatea şi tipul 

inoculului / însămânţării, durata fermentării (de la 20 la 150 zile), menţinerea valorii pH, 

alimentarea cu substanţe nutritive (macro şi microadaosuri) şi configuraţia bioreactoarelor. 

     Sinteza metodelor de pretratare a biomasei (deşeurilor) lignocelulozice arată că ele includ 

procese fizice, fizico-chimice, chimice și biologice (Fig. 2.9): 

 

 
 

Fig. 2. 9.  Metodele de pretratare a biomasei (deşeurilor) lignocelulozice 
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     Aproape toate tipurile de biomasă lignocelulozică necesită o mărunţire/ dezintegrarea 

mecanică prin măcinare înainte de conversia biologică pentru a majora aria totală a suprafeţei 

supuse atacului microbian. Echipamentul care poate fi folosit pentru dezintegrarea biomasei:  

a) Moară integrată (Fig.2.10). Funcționarea ei implică uscare cinetică a biomasei și 

dezintegrare fină bazată pe efecte fizice, cu utilizarea surselor economice de energie electrică 

interne și externe.  

 

 

Fig. 2.10. Schema principală și imagine generală a moarei coloidale: 1-rotor-impeller, 2- 

valvă și mecanismul de mișcare, 3- aer, 4- fluxul rece, 5- fluxul cald [24]. 

 

     b) Pentru dezintegrarea biomasei până la mărimile particulelor 0,5-1,0 mkm poate fi utilizat și 

echipamentul de tip” Supraton 85 KB” care reprezintă moara coloidală industrială [25]. Aceasta 

reprezintă un corp cu un con unde rotorul, fixat pe o poliță vertical, se rotează cu viteza mare 

(30-125 rot/sec). În rezultatul funcționării echipamentului dat, din biomasă inițială supusă 

ulterior fermentării, se formează suspenzia stabilă.   

        2.2.3. Elaborara metodei de înlăutare a agenților de dispersie din sisteme model și ape 

reziduale textile prin metode combinate de electroflotare, coagulare, electroflotocoagulare, 

oxidare fotocatalitică consecutivă și adsorbșie. A fost elaborată o tehnologia nouă pentru 

purificare prin metoda de galvano-feritizare a apelor uzate de coloranți organici, care include și 

galvano-coagularea acestora.  

     Purificării galvano-chimice au fost supuse apele uzate cu conținut de coloranți sintetici КС-

2К - 132,5 mg/l, în componența cărora a fost introdusă clorura de natriu 15 g/l și peroxid de 

hidrogen de 33 % - 0,3 ml/l. Procesul s-a petrecut într-un aparat de gavano-feritizare, care 

reprezintă un reactor cilindric rotativ umplut de încărcătură cu compoziție specială – un amestec 

de rumeguș de fier/aluminiu, cărbune sulfatic, și particule de magnetită. Un raport masic al 

componentelor încărcăturii de fier, aluminiu, cărbune sulfatic și magnetită este egal egal cu 1: 

0,4 : 0,15 : 0,1 : 0,2. Viteza de curgere a soluției de tratat a fost 8 сm/min, reactorul s-a rotat cu 

viteza de 10 rot/min în decurs de 10 minute. Procesul de purificare are loc la pH=6,5-7,5 cu 

viteza lineară a debitului apei tratate 5-10 cm/min într-un tambur rotativ al celulei galvano-
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chimice. In calitate de particule de magnetită se folosește magnetita solzoasă – deșeu al zgurei de 

la suprafața aliajelor de fier de la producerea oțelului. Procesul are loc fără aplicarea curentului 

electric din exterior (numai datorită așa numitei electrolizei interne), și sunt utilizate 

componentele care reprezintă deșeurile proceselor tehnologice. Ca rezultat, procedeul propus de 

tratare este ieftin, în comparație cu alte metode electrochimice cunoscute.    

     Gradul de epurare a apei a fost estimat după micșorarea concentrației de colorant, determinată 

prin metoda fotocolorimetrică, determinată după densitatea optică a soluției decolorate, dar și 

după cantitatea de CCO, determinată prin oxidarea bicromată. Rezultatele obținute sunt ilustrate 

în tabelul 2.6. 

Tabelul 2.6 

 Influența condițiilor tratării galvano-chimice a apei cu conținut de coloranți asupra 

parametrii de epurare 

Parametrii procesului Rezultate 

Raportul 

masicFe/Al/  

sulfocarbune 

/Fe3O4 

 

Adaosurile din apa 

prelucrată 

Viteza 

lineară de 

curgere a 

fluxului de 

apa tratată, 

cm/min 

Concentrația 

de colorant, 

mg/l 

Conținutul 

de CCO, 

 mg О2/l 

Timpul de 

decolorare, 

min 
NaCl, 

g/l 

     H2O2,  

ml/l 

1/0,4/0,15/0,1/0,2 10 0,3 5 2,5 8 5 

1/0,3/0,1/0,1/0,2 15 0,2 10 2,3 6 6 

1/0,5/0,2/0,2/0,1 20 0,1 8 2,1 7 5 

          

     Astfel cum rezultă din datele obținute, procesului de tratare galvano-chimică a apelor în 

condiții propuse asigură un grad destul de înalt de purificare. Totodată, proprietățile 

feromagnetice ale sedimentului format permit mărirea gradului de separare de 6-8 ori și 

deshidratare a lui în câmp magnetic.   

     Metoda propusă se bazează pe dizolvarea fierului în câmpul elementului scurt-circuit galvanic 

fier-aluminiu- cărbune sulfurat și procesul care are loc în timpul electrolizei interne prin contact 

variabil ale componentelor cuplului galvanic. Carbune sulfutat reprezintă granule de până la 5-7 

mm și de obicei este utilizat în calitate de adsorbent. Utilizarea lui în procesele de galvano-

coagulare pentru crearea cuplului galvanic reprezintă un nou mod de aplicație. 

     Cărbune sulfurat în cuplul galvanic polarizează catodic, chiar și în lipsa oxigenului la catod 

are loc reacția 2 Н2О + О2 + 4 е = 4 ОН-. Oxigenul din aer are rolul de oxidant în aceste procese. 

Fierul și aluminiul în cuplul galvanic polarizează anodic și se dizolvă electrochimic cu formarea 

ionilor de fier (II) care hidrolizează și se oxidează cu oxigen și Н2O2 cu formarea hidroxizilor 

corespunzători - Fe(OH)2 și Fe(OH)3. În același timp la anod are loc dizolvarea aluminiului în 
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prezența ionilor de clor cu formarea hidroxiclorura de aluminiu Al + 3OH- → Al(OH)3+ nCl- → 

Al2(OH)nCl6-n, care este coagulant efectiv, și astfel se mărește viteza de decolorare a apei 

prelucrate.  

     Zgura introdusă în compoziția încărcăturii amestecate, magnetita, prezintă o acțiune dublă. În 

primul rând aceasta oferă acțiune abrazivă-mecanică la rotirea celulei galvanice, ceea ce conduce 

la activarea suprafeței fierului pe calea înlăturării peliculei pasive formate. Aceasta stabilizează 

procesul anodic de dizolvare a fierului, care are loc datorită electrolizei interne ce are loc la 

contactul cu cocsul, tocmai prin acesta se mărește eficacitatea proceselor de oxido-reducere și 

transformările fazei disperse a mediului apos prelucrat, care duc la îmbunătățirea gradului de 

purificare a apelor uzate. În al doilea rând, particulele de magnetită prezintă proprietăți catalitice, 

ce contribuie la inițierea dezvoltării și menținerii procesului de autocataliză, care conduce la 

mărirea stucturilor cristaline a sedimentului și cu intensiifcarea proprietăților feromagnetice, care 

la rândul ei îmbunătățește proprietatea de sedimentare atât în câmp gravitațional cât și în câmp 

magnetic.  În afară de aceasta la petrecerea procesului în mediu acid utilizarea zgurei metalurgice 

fărâmițată - deșeu de la producerea oțelului, se ieftinește procesul, deoarece acesta reprezintă o 

sursă a ionilor de fier (II) pentru decurgerea procesului de purificare a apelor uzate. 

Mecanismul de distrugere a substanţelor organice în apă în prezenţa lor în instalaţia propusă 

este legată de procesele fotocatalitice de oxido-reducere, care au loc sub acţiunea radiaţiei 

ultraviolete. La prima etapă are loc hidroliza ionilor de Fe(III) cu formarea aquacomplexului 

Fe(OH)2+ (sau [Fe(OH)(H2O)]2+), care sub acţiunea cuantului de lumină formează radicalul activ 

НО• conform reacţiei:   Fe(OH)2+  ⎯→⎯ h   Fe2+  + НО•. 

     Radicalul НО• este unul dintre cei mai activi, care posedă proprietăţi de oxido-reducere în 

raport cu substanţele organice, facilitând distrugerea lor în apele prelucrate. 

     Pentru amplificarea proceselor fotocatalitice de distrugere a substanţelor organice în apele 

prelucrate poate fi introdusă o cantitate neînsemnată de peroxid (H2O2), cca 1,0-100 mMol. 

Analogic cu reactivul Fenton în prezenţa peroxidului şi a ionilor Fe2+/Fe3+ au loc un şir de 

procese fotocatalitice cu formarea radicalilor activi conform reacţiilor 

Fe2+ + H2O2 → Fe3+ + OH• + OH-;                 Fe2+ + OH• 
→ Fe3+ + + OH- 

OH• + H2O2   → HО2
• + H2О;                        Fe2+ + HО2

• → Fe3+ + HО2
- 

 Fe3+ + HО2
• → Fe2+ + О2 + Н+;                       Fe3+ + О2

•-  → Fe2+ + О2. 

     În acest caz radicalul liber hidroxid/oxidril OH• este o particulă de o înaltă capacitate de 

reacţie şi o durată de existenţă scurtă, precum şi peroxidul de hidrogen (H2O2) este de asemenea 

de o capacitate de reacţie înaltă în raport cu macromoleculele organice ale polifenolilor în mediul 

apos, fiind precursorul formării radicalului de hidroxid OH•. Deoarece oxigenul este uşor 

reductibil, reducerea oxigenului de fotoelectroni conduce la generarea anionilor superoxid 
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radicali (
−•

2O ), care, având o sarcină negativă, reacţionează la rândul lor cu +H , generând 

radicalul dioxid de hidrogen ( •

2HO , hidroxidul). La ciocnirile ulterioare cu electronul se obţine 

radicalul 
−

2HO , după care urmează formarea unui ion de hidrogen şi a moleculei de H2O2. În aşa 

mod, lanţul de reacţii mai sus descrise, precum şi a altor reacţii, conduce la obţinerea particulelor 

ce conţin oxigen de o capacitate de reacţie înaltă, cum ar fi H2O2, 
−• 2

2O , precum şi a radicalului 

•OH, care participă la desfăşurarea proceselor de destrucţie şi de epurare a apelor reziduale de 

substanţe organice greu degradabile, până la mineralizarea acestora. 

     Astfel distrucția fotocatalitică a colorantului КС-2К poate decurge atât pe trepte cât și direct, 

conform următoarelor reacțiilor generale: 

 

     La prima etapă are loc ruperea legăturii –N=N-, ceea ce duce la schimbarea rapidă a culorii 

soluției prelucrate, care din albastru devine incolor. La a doua etapă produse finale de distrucție 

sunt molecule cu inele aromatice separate, și substanțe simple anorganice și gazoase, care se 

elimină la asemenea tratare. 

     Rezultatul sumar al transformărilor ferro-galvanice fazelor disperse, ce are caracter 

electrochimic, al proceselor omogene și neomogene, de oxidare catalitică de restabilire și 

adsorbție, care conduc în același timp la accelerarea proceselor de sedimentare, separarea 

sedimentului și decolorarea apelor purificate în câmp gravitațional sau magnetic, este purificarea 

efectivă a apelor uzate de coloranții sintetici, care condiționează micșorarea conținutului de CCO 

până la concentrațiile admisibile pentru deversarea în  apele de suprafață sau a sistemelor de 

canalizare orășănești. 

     În acest mod metoda propusă asigură o purificare efectivă a apelor uzate și formarea 

sedimentelor cu proprietăți feromagnetice pronunțate ceea ce duce la creșterea vitezei de 

separare din suspensia formată și posibilitatea de deshidratare în câmp magnetic și decolorarea 

apei purificate. 
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  2.3.  Cercetarea efectului tratării combinate biochimice și fizico-chimice a apelor 

reziduale și a deşeurilor lichide concentrate, inclusiv aplicarea câmpurilor magnetice, 

razelor UV şi fluidizării magnetice. 

     Un factor important de de intensificare, care măreşte eficienţa proceselor de biogaz este 

aplicarea unor efecte fizice sau fizico-chimice. Printre astfel de tehnici sunt de menţionat 

aplicarea magnetofluidizării  biomasei şi recircularea acesteia produsă de către un ejector, 

aplicarea fitocatalizatorilor şi impactului magnetic, aplicarea unor procedee electrochimice de 

prelucrare distructivă  a biomasei greu degradabile,  utilizarea unor procedee de microfiltrare 

pentru purificarea apelor reziduale, precum şi posibilitatea de a aplica presiune ridicată în 

procesul digesţiei anaerobe, ceea ce permite obţinerea de biogaz cu conţinut de metan până la 

95%. 

2.3.1. Combinarea destrucției fotocatalitice cu tratarea anaerobă a apelor uzate 

vinicole. A fost elaborat un proces nou și un reactor anaerob combinat pentru destrucţia 

fotocatalitică a compușilor greu biodegradabile, combinat cu tratarea anaerobă a apelor uzate din 

componenţa borhotului de la vinificaţie. 

     Procesul de tratare a apelor reziduale în instalaţia propusă asigură productivitatea înaltă a 

procesului. Eficacitatea tratării este atinsă datorită schimbului intensiv de masă a apelor tratate în 

câmpul electromagnetic rotitor datorită pseudofluidizării (magnetofluidizării) particulelor 

cilindrice din oţel carbonic slab aliat. Particuele introduse ocupă aproximativ 0,1-0,2% din 

volumul util a reactorului, diametrul lor este de 1-2 mm, iar lungimea este în limitele ¼-1/3 din 

mărimea distanţei dintre electrozi, raportul dintre lungime şi diametru fiind de 1: (6-10).  

Procesul de epurare la prima etapă a 

tratării electrochimice a apei constă în 

destrucţia moleculelor substanţelor 

organice, inclusiv şi a compuşilor 

polifenolici (antocianidele, taninele ş.a.) 

atât la suprafaţa catodului, anodului, a 

particulelor cilindrice, care decurg datorită 

proceselor electrochimice, cât și în 

volumul lichidului prelucrat, care se 

accelerează datorită micro scurt-circuitelor 

a particulelor cilindrice.  

Fig. 2.11.  Schema reactorului anaerob pentru destrucţia fotocatalitică combinată cu 

tratarea anaerobă a apelor uzate 

     Instalaţia propusă constă dintr-un bioreactor şi un electrolizor amplasat pe acesta (Fig.2.11).  
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Electrolizorul include un corp de formă cilindrică (14) executat din material nemagnetic şi unit 

cu bioreactorul printr-o conductă coaxială de transvazare (15), pe suprafaţa interioară a corpului 

(14) este amplasat un electrod (24) din aliaj de titan, conectat la polul negativ al unei surse de 

curent continuu, iar pe capătul superior al conductei de transvazare (15) este fixată o inserţie 

cilindrică (23) din material izolator şi un electrod concentric din oţel inoxidabil (22), conectat la 

polul pozitiv al sursei de curent continuu, în interiorul corpului (14) pe o plasă (20) sunt 

amplasate corpuri (21) metalice cilindrice din material magnetic moale, un capac cu suprafaţa 

ondulată (25), iar în partea de sus este fixată o lampă UV (18) cu reflector (19). Corpul (14) de 

asemenea este dotat cu un racord (2) de debitare a borhotului cu ventil (3), sistem de ejecţie (4) şi 

intrare tangenţială (5), de partea exterioară a corpului (14) este amplasat un inductor (16) de 

câmp magnetic rotitor, conectat la un regulator de tensiune (17) şi la o sursă de curent alternativ. 

Bioreactorul include un corp (1) cu bază conică, în interiorul căruia este amplasată o încărcătură 

rigidă (9) cu un strat de biomasă fixată, totodată corpul (1) este dotat cu un racord (6) pentru 

evacuarea lichidului tratat cu hidrosifon (7) şi cu racord (8) pentru aer, un racord (10) pentru 

evacuarea sedimentului cu ventil (11), precum şi cu un racord (12) pentru evacuarea biogazului 

cu închizător hidraulic (13). 

     Așadar, din partea exterioară a corpului nodului de hidrolizare este amplasat un generator al 

câmpului electromagnetic rotitor, conectat la reglatorul de tensiune şi la sursa de curent 

alternativ, din partea de sus este fixată o lampă UV cu reflector, iar din interiorul hidrolizatorului 

pe plasă sunt amplasate particule metalice cilindrice din material magnetic moale, iar corpul 

nodului de hidrolizare fiind executat din material nemagnetic suplimentar pe diametrul suprafeţie 

interioare conţine un electrod cilindric (anod) din aliaj de titan, conectat la polul negativ al sursei 

de curent continuu, iar în partea de sus a conductei coaxiale de transvazare pe diametrul 

suprafeţei exterioare este fixată o montură cilindrică din material izolator şi un electrod 

concentric (catod) din oţel inoxidabil, conectat la polul pozitiv al sursei de curent continuu cu 

posibilitate formării unor micro scurt circuite în spaţiul dintre electrozi a particulelor metalice 

cilindrice care se rotesc câmpul electromagnetic, iar cantitatea particulelor cilindrice, executate 

din oţel carbonic slab aliat, este de 0,1-0,2 din volumul util a hidrolizatorului, diametrul lor este 

de 1-2 mm, iar lungimea este în limitele ¼-1/3 din mărimea distanţei dintre electrozi, raportul 

dintre lungime şi diametru fiind de 1: (6-10). în timpul contactului scurt între ele şi cu suprafaţa 

electrozilor. 

     Funcționarea reactorului propus a fost testată în condiții de laborador, și a fost arătat că apa 

uzată provenită de la procese de vinificație, ce conține substanțe greu biodegradabile, poate fo 

tratată în două trpte. Prima treaptă implică procesul fizico-chimic de hidorlizare a substanțelor 

organice, prin aplicarea cămpului magnetic rotitor și introducerea particulelor fiero-magnetice în 
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volumul reactorului. Concomitent, are loc iradiere cu raze UV a apei tratate. În rezultat, se 

atinge distrugerea moleculelor greu biologic degradabile până la obținerea substanșelor 

intermediare, care ușor pot fi fermentate de către consorții de microorganisme în reactoarele 

anaerobe (procesal de metanogeneză). Această fermentare anaerobă reprezintă treapta a două a 

tratării aceptor ape. Tehnologia propusă permite ridicarea randamentului biometanului obținut 

din biomasă, reducerea timpului total de fermentare, precum și atingerea gradului înalt de 

epurare a apelor. În experimentele noastre, a fost determinat, că randamentul biogazului se ridică 

de la 62% pînă la 70-74%, timpul procesului de fermentare anaerobă se reduce de la 2,5 – 3 zile 

până la 1,5-2 zile, iar valorile COD (consumul chimic de oxiden) se reduce de la 12-15 O2/l 

până la 0,5-0,8 O2/l. Epurarea avansată a apelor tratate poate fi petrecută conform tehnologiei 

anaerobe standard, până la cerințele normative.  

     Așadar, se realizează stimularea intensivă, biochimică, a epurării metanogene a apelor 

reziduale agroindustriale în prealabil supuse destrucţiei poluanţilor polifenolici greu degradabili. 

Echipamentul propus poate fi utilizat la intreprinderile vinicole şi la industriile legate de 

formarea reziduurilor lichide suspendate, care conţin compuşi organici greu degradabili. 

Rezutatul tehnic se asigură datorită dispersării suspenziei deșeurilor lichide în condiții de 

amestecare și efecte hidrodinamice de cavitare într-un câmp electromagnetic rotitor. Totodată, au 

loc procesele fotocatalitice și chimice care provoacă destrugerea substanțelor organice 

refractante cu structura polifenolică cu formarea substanțelor simple, potrivite pentru asimilare 

de către microflora metanogenă și obținerea biogazului.   

     A fost asamblată instalația de laborator, care include partea interioară a echipamentului 

propus, adică, un rezervor cu particule din material paramagnetic, și generator de camp 

electromagnetic. A fost testat principiul funcționării reactorului și a fost arătată eficacitatea lui în 

procesul de dezintegrare a biomasei deșeurilor organice (borhot). Au fost determinate 

experimental condiţiile optime de intensificare a epurării anaerob-fermentativă a apelor reziduale 

agroindustriale în prealabil tratate pentru scindarea compuşilor polifenolici greu degradabili. 

2.3.2. Studiul proceselor de fermentare cu introducrera hidrogenului electrolitic pentru 

intensificarea procesului de metanogeneză. A fost studiat procesul de fermantare biochimică a 

biomasei cu obţinerea biometanului cu utilizarea hidrogenului introdus suplimentar într-un 

mediu de fermentare. Cercetările noastre predente [26,27] au arătat că în timpul fermentării 

anaerobe a biomasei are loc formarea consecutivă a unui set de gaze (Fig.2.12).  
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 Fig.2.12. Modificarea compoziţiei 

calitative a biogazului la fermentarea anaerobă 

a borhotului de la distilare 

 

 

Conform studiilor gazo-cromatografice, 

stadiul iniţial al procesului, după inoculare, se 

caracterizează prin emiterea hidrogenului, 

conţinutul căruia în gazul format se creşte treptat, 

atingând valoare maximă de 7-10% peste 4-6 zile.   

     Apoi, conţinutul de hidrogen se diminuează, şi în compoziţia biogazului apare monoxidul de 

carbon (CO) - stadiul al doilea al procesului. La stadiul al treilea (peste 10-12 zile), cu 

diminuarea conţinutului de Н2 şi СО, apare metanul în compoziţia biogazului. Această cantitate 

creşte şi se stabilizează peste 16-20 zile la nivelul de 58-62%. Marimile de CBO în bioreactorul 

scad de la 23200 până la 2800 g O2/L. 

     Aceste procese au loc în condiţii anaerobe la studiul acetogenic stage (primul stadiu), şi sunt 

legate de formarea produselor intermediare de fermentare – piruvită, formiat, acetaldehidă şi 

nucleotizoo piridinei (NAD(PH)Н2). În rezultat, consorcium microorganismeloe este capabil să 

reducă protonii în timpul fermentării. În mod consecutive, are lor degajarea hidrogenului şi a 

СО2, conform reacţiilor:  

Piruvită → Acetil-CoF + СО2 + Н2 

Formiat → СО2 + Н2 

Acetaldehidă → Acetat + Н2 

NAD(PH)Н2 → NAD(PH) + Н2 

     Degajarea hidrogenului se catalizează de două enzime: hydrogenayă şi CO-hidrogenază 

specifică, care activează în comun. În absenţa acceptorilor finali de electroni (oxigen, nitraţii, 

nitriţii, etc.), se însepe degajarea monoxidului de carbon (CO). Pentru aceste reacţii de 

fermentare anaerobă, consorcium de bacterii foloseşte substanţe organice. Odată cu formarea 

hidrogenului, o parte de energie eliberată şa fementarea materiei organice, se consumă pentru 

formarea produselor secundare, precum acid acetic, etc.    

     Una din cele mai importante reacţii biochimice, legate cu degajarea hidrogenului, este 

conversia monoxidului de carbon (CO) în dioxidul de carbon:  СО + Н2О → СО2+ Н2.   

     Conform cunoştinţelor actuale, mecanismul procesului biochimic de formare a biogazului, 

care are loc în urma activităţii vitale a microorganismelor metanice, are conexiune cu etapa 

intermediară de formare şi eliminare a dioxidului de carbon, care reprezintă un mediu nutritiv 
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pentru dezvoltarea microorganismelor producătoare de metan conform reacţiilor de formă 

generală:   

4A + CH4 + 2H2O→4H2A + CO2                         

4H2 + CO2 = CH4 + 2H2O  

2C2H5OH + CO2 = CH4 + 2CH3COOH  

2C4H9OH + CO2 = CH4 + 2C3H7COOH  

4CH3CHOHCH3 + CO2 = CH4 + 4CH2COCH3 + 3H2O,  

in care H2A este orice compus, pentru care organismul dat are fermentul dehidrogenază.          

     În aşa mod, cu ajutorul microorganismelor anaerobe CO2 se reduce la metan şi se consumă 

pentru construirea substanţei celulare a bacteriilor metanice (Methanobacterium omelianski şi 

Methanosarcina, etc.).  

     Ţinând cont de aceasta, dioxidul de carbon, de rând cu metanul din componenţa biogazului, 

poate fi considerat ca produsul interacţiunii incomplete biochimice a microflorei imobilizate cu 

componentele organice ale apelor uzate.  

     Hidrogenul in procesul biochimic se formează prioritar în etapa acetogenă în conformitate cu 

reacţiile:   

NADH + H+    H2 + NAD+ 

C2H5OH + H2O   CH3COO- + H+ + 2H2  

CH3CH2CH2COO- + 2H2O   2CH3COO- H+ + 2H2 CH3 

CH2CH2COO-  + 3H2O  CH3COOH+ HCO3 - + H+ + 2H2  

În etapa metanogenă sub acţiunea bacteriilor metanogene are loc conversia acetatului 

şi/sau formiatului în metan:  

4HCOO-  + 4H+ →  CH4 + 2H2O + 3CO2   

 CH3COO- + H+  → CH4 + CO2                                      

De rând cu aceste reacţii, dioxidul de carbon format în aceste condiţii anaerobe formează 

molecule de metan ca rezultat al conversiei H2/CO2 conform reacţiei:   

CH4 + 2H2O→CO2 + 4H2   

     Însă conform echilibrului în procesul anaerob cantitatea de hidrogen formată este insuficientă, 

din care cauză în componenţa biogazului permanent se conţine dioxidul de carbon neinflamabil, 

care este produsul metanogenezei incomplete. In acest caz, majorarea concentraţiei de hidrogen 

datorită introducerii suplimentare a acestuia în bioreactor joacă un rol important în reglarea 

componenţei produselor proceselor biochimice de metanogeneză.  

     Pentru a ridica conţinutul de biometan format în componenţa biogazului, este nevoie să 

introducă suplimentar cantităţile de hidrogen, care ar promova reacţia de conversia a 

monoxidului de carbon în metan:  3H2 + CO = CH4 + H2O. 
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     În acest scop, a fost propus procedeul de obţinere a biometanului cu introducerea 

suplimentară a hidrogenului, care include fermentarea anaerobă într-un bioreactor a biomasei 

care conţine borhot, format la întreprinderile de producere a alcoolului, şi bălegar şi/sau găinaţ 

dispersate, luate într-un raport volumic de 1: (0,5÷0,7).  

     În biomasă a fost introdusă saponină triterpenică - escină, in concentraţie de 0,001÷0,01 mg/L 

şi amestecului de hidrogen electrolitic şi dioxid de carbon lichefiat, ca deşeu al procesului de 

fermentaţie alcoolică, în raportul lor volumic de (4÷4,5):1. Amestecul se introduce prin barbotare 

prin stratul de biomasă, fermentarea fiind efectuată la presiunea de 0,5÷1,0 MPa în condiţii 

termofile.  

     Hidrogenul electrolitic se obţine prin electroliza apei, cu utilizarea catozilor de Ni placaţi cu 

aliaje de Ni-Re, Ni-Mo sau Ni-W, care posedă o supratensiune redusă de degajare a 

hidrogenului. Procesal a fost realizat la presiunea de 0,5÷1,0 MPa într-un electrolizor cu 

diafragmă (Fig.2.13 și Foto 2), conectat la o sursă de curent continuu, alimentat de la o instalaţie 

de cogenerare, care utilizează biometanul în calitate de sursă de energie. Majorarea eficienţei 

procesului de electroliză a fost obţinută utilizând electrozi volumici poroşi confecţionaţi din 

materiale spongioase de nichel, acoperite, care posedă supratensiune redusă de degajare a 

hidrogenului, ce constituie 0,04÷0,07 V.  În aşa fel, se asigură o reducere esenţială a consumului 

de energie pentru procesul de descompunere electrochimică a apei. La catod se elimină hidrogen.   

 

 

Fig.2.13 și Foto 2. Schema şi imaginea electroreactorului de laborator pentru pentru 

producerea hidrogenului electrolitic 

     Adăugarea în biomasă a bălegarului, bogate în bacterii metanogene şi cu reacţie alcalină, 

neutralizează mediul acid al borhotului până la un mediu neutru, asigurând astfel optimizarea 

condiţiilor de metanogeneză în bioreactor. Borhotul de la distilarea alcoolului utilizat în proces 

are la ieşirea din aparatele de distilare o temperatură înaltă de 95±3ºC, care la amestecarea cu 

bălegarul coboară până la temperatura optimă de fermentare termofilă a biomasei de 54÷56ºC, 

condiţii care favorizează o eficienţă mai ridicată în comparaţie cu regimul mezofil de fermentare, 

ceea ce face desfăşurarea procesului biochimic mai eficientă din contul utilizării energiei termice 
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cu pierderi minime. Formarea biometanului în componenţa biogazului prin procedeul propus are 

loc atât ca rezultat al ansamblului complex al proceselor biochimice intracelulare de 

metanogeneză, legate de activitatea vitală a consorţiului de microorganisme, cât şi al proceselor, 

care au loc în afara mediului biologic şi sunt determinate de prezenţa fermenţilor ca 

biocatalizatori, ceea ce majorează producţia biometanului în calitate de produs final.  

     Procesul biochimic de formare a metanului se caracterizează printr-un ansamblu compus de 

reacţii la fermentarea biomasei, cu formarea unor produse intermediare gazoase, inclusiv a 

mono- şi dioxidului de carbon, hidrogenului, interacţiunea cărora duce la degajarea 

biometanului. Dioxidul de carbon molecular (CO2) suplimentar in amestecul de reacţie în aceste 

condiţii devine o sursă suplimentară de carbon, iar hidrogenul gazos (H2) asigură echilibrul 

componentelor pentru decurgerea procesului biochimic de conversie anaerobă a dioxidului de 

carbon conform reacţiei: CO2 + 4H2 → CH4 + 2H2O condiţiile căruia contribuie la majorarea 

producţiei şi creşterea conţinutului de metan în componenţa biogazului.  

     Introducerea suplimentară în biomasă a microadaosului fitostimulent din şirul triterpenelor, in 

particular a escinei, care influenţează dezvoltarea activităţii vitale a microorganismelor, 

majorează energia şi viteza creşterii consorţiului de bacterii metanogene, intensifică procesul de 

metanogeneză, majorând viteza de desfăşurare a reacţiilor biochimice, ceea ce duce la 

îmbunătăţirea parametrilor tehnologici.  

     Majorarea presiunii de desfăşurare a procesului biochimic duce la majorarea vitezei 

procesului omogen, care are loc în faza gazoasă, ridicând eficienţa lui datorită reducerii 

volumului acesteia, ceea ce este echivalent cu majorarea concentraţiei componentelor care 

interacţionează. Totodată, este important faptul că, în conformitate cu stoichiometria reacţiei 

omogene menţionate, pentru formarea unei molecule de metan (CH4) in calitate de produs final, 

participă molecule de gaz (4 molecule de hidrogen (H2) şi o moleculă de dioxid de carbon (CO2), 

ceea ce înseamnă că procesul are loc cu reducerea volumului. În conformitate cu principiul lui 

Le Chatelier, majorarea presiunii intr-un sistem la desfăşurarea acestor reacţii este echivalentă cu 

majorarea concentraţiei produselor reacţiei Aceasta, la rândul său, majorează nu numai viteza 

reacţiilor, dar şi randamentul produsului final (biometanului). Astfel, majorarea presiunii în 

bioreactor propusă de noi este unul din factorii importanţi care contribuie la accelerarea 

procesului biochimic, ceea ce duce la  produs final în componenţa biogazului;−creşterea 

importantă a conţinutului de biometan.   

     Este important de asemenea faptul că la introducerea în procesul de metanogeneză prin 

barbotare a CO2 şi H2 gazoase prin stratul de biomasă se majorează nu numai procesele de 

schimb de masă, dar şi de transfer de masă. Sub acţiunea fermenţilor aflaţi în biomasă 

dehidrogenazei, catalazei etc, care sunt cunoscuţi în calitate de catalizatori ai proceselor 
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biochimice, se activează moleculele gazelor şi, de rând cu presiunea majorată, se accelerează 

interacţiunea acestora cu formarea moleculelor de metan concomitent în mediul eterogen al 

biomasei supuse fermentării, lichid-gaz”, cât şi în mediul omogen gazos.  

     Randamentul mai mare de obţinere a biometanului şi concentraţia lui în componenţa 

biogazului duc la ridicarea puterii lui calorice şi, respectiv, a eficienţei proceselor de cogenerare 

a energiei electrice şi termice pe baza lui. În instalaţiile de cogenerare, care includ motoare cu 

ardere internă şi generatoare de curent electric, se mai obţine încălzirea agentului termic până la 

90÷95ºC, deci, această energie termică poate fi utilizată nemijlocit în procesele de distilare a 

alcoolului, precum şi pentru susţinerea echilibrului termic în bioreactoarele anaerobe şi în alte 

scopuri, ceea ce reduce cheltuielile de producere. Excesul de energie electrică produsă de 

instalaţia de cogenerare, care funcţionează pe baza biogazului, poate fi utilizat pentru 

alimentarea electrolizorului in procesele electrochimice de producere a hidrogenului, care este 

amestecat cu dioxidul de carbon şi transformat biochimic în metan. Aceasta exclude necesitatea 

de surse externe de energie electrică şi este asigurată cu energie exclusiv din surse interne în 

aceste scopuri.  

     Introducerea în bioreactor a dioxidului de carbon şi hidrogenului electrolitic se efectuează la 

suprapresiune, în acest sens prepararea acestor gaze poate fi conform tehnologiilor cunoscute cu 

utilizarea utilajului produs industrial.  

     Astfel, obţinerea dioxidului de carbon tehnic lichefiat din gazele de fermentare se efectuează 

în cuve de fermentare ermetic închise şi utilate cu supape. Dioxidul de carbon degajat iniţial 

împreună cu restul de aer este eliminat în atmosferă, după care CO2 concentrat este evacuat intr-

un gazgolder intermediar şi apoi îndreptat spre procesul de fermentare. Acest proces este realizat 

după o tehnologie simplificată şi nu necesită o purificare preliminară, aşa cum se obişnuieşte la 

obţinerea dioxidului de carbon alimentar. Din gazgolder gazul este evacuat intr-un compresor, 

unde este supus comprimării şi apoi este îndreptat spre amestecare cu hidrogenul electrolitic 

pentru a fi introdus in bioreactor.  

 

 

Fig.2.14. Schema procedeului de 

fermentare anaerobă a biomasei cu 

obţinerea biometanului cu introducerea 

dioxidului de carbon şi al hidrogenului în 

procesul de fermentare 
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     În figura 2.14 este prezentată schema de realizare a procedeului propus de obţinere a 

biometanului.  

     Dioxidul de carbon, format în instalaţia de fermentare (1) ca rezultat al fermentării materiei 

prime cu conţinut de zahăr, se evacuează în gazgolderul-receiver (2) pentru a fi lichefiat în 

compresorul 3 şi apoi se dozează în camera de amestecare-dozare (9) a gazelor, pentru a fi 

amestecat cu hidrogenul generat în electrolizorul 8 umplut cu soluţie alcalină, care circulă cu 

ajutorul unei pompe prin electrodul volumic poros, conectat la polul negativ al sursei de curent 

continuu. In calitate de anod poate fi utilizat un electrod din grafitcarbon sau titan, placat cu 

dioxid de ruteniu (OPTA), care posedă o supratensiune înaltă de eliminare a oxigenului pentru a 

realiza procesul de electroliză în domeniul pasiv al potenţialelor Flade şi de reducere a 

probabilităţii de eliminare a lui în acest proces.  

     Borhotul provenit de la fermentarea alcoolică este evacuat periodic în bazinul de acumulare 4, 

unde sunt introduse suplimentar bălegar din bazinul de acumulare (5) (prin intermediul unui 

dozator), şi microadaos stimulent de fermentare anaerobă (escina) din dozatorul 6, iar după 

amestecare în camera de amestecare-dozare (7) borhotul nimereşte în bioreactorul anaerob 10, 

dotat cu un schimbător de căldură menit pentru crearea condiţiilor termofile de fermentare şi 

umplut cu umplutură pentru imobilizarea microflorei. Pe măsura atingerii temperaturii şi 

presiunii necesare pentru fermentarea termofilă începe barbotarea dioxidului de carbon 

amestecat cu hidrogenul din camera de amestecare-dozare (9) in bioreactorul anaerob (10) şi se 

stabileşte regimul optim de funcţionare a acestuia pentru a fi obţinută în final o componenţă 

maximă a metanului în biogazul degajat.  

     Biogazul degajat prin gazgolderul (11) este evacuat spre instalaţia de cogenerare (12) pentru 

cogenerarea energiei termice utilizate pentru crearea condiţiilor termofile de fermentare şi spre 

instalaţia termoenergetică de distilare a alcoolului, iar energia electrică (7) produsă se utilizează 

pentru alimentarea electrolizorului 8 cu curent electric continuu prin intermediul redresorului 

(13) şi obţinerea hidrogenului electrolitic.  

     În aşa mod se asigură soluţionarea problemelor puse de asigurare a utilizării biochimice a 

dioxidului de carbon provenit din procesele conjugate de fermentare la intreprinderile de 

producere a alcoolului pentru transformarea metanogenă a amestecului CO2/H2 in biometan şi 

reducerea respectivă a eliminării gazelor cu efect de seră, concomitent cu majorarea eficienţei 

procesului de fermentare anaerobă a borhotului şi intensificarea lui, ceea ce permite majorarea 

randamentului producţiei de biogaz şi a conţinutului în el de metan în calitate de sursă alternativă 

de energie.  
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    Testările experimentale. Pentru simplificarea procesului a fost folosit dioxid de carbon în 

butelie, obţinut în condiţii industriale de la procesul de fermentaţie alcoolică, care după 

evacuarea preliminară a resturilor de aer conţinea 99,5% CO2. In paralel cu aceasta, producerea 

hidrogenului electrolitic a fost efectuată într-un electrolizor ermetic cu diafragmă, cu utilizarea în 

calitate de electrolit a soluţiei apoase de 18% de hidroxid de sodiu, procesul fiind realizat la 

densitatea catodică a curentului de 0,5 A/dm2. Presiunea in electrolizor creşte datorită degajării 

gazelor electrolitice până la 0,55 MPa, după care hidrogenul este evacuat din camera catodică a 

electrolizorului pentru a fi amestecat cu dioxidul de carbon în proporţie volumică de 4:1.  

     Concomitent cu aceasta, pentru fermentarea anaerobă a fost utilizat borhotul de la distilarea 

etanolului cu un conţinut iniţial de CCO (consum chimic de oxigen) egal cu 28250 mgO2/L şi 

CBO egal cu 19370 mgO2/L, in care s-a introdus suplimentar prin amestecare bălegar, în raport 

de 1:0,5 şi microadaosul biostimulator al procesului metanogen escina în concentraţie de 0,01 

mg/L. In bioreactorul anaerob ermetic de laborator cu volumul de 5 L şi dotat cu un manometru, 

s-a introdus biomasa, care a fost supusă fermentării intr-un termostat, fiind asigurat un regim 

termofil de fermentare anaerobă de 54±1ºC. Presiunea în bioreactor creştea pe măsura degajării 

biogazului şi după atingerea valorii de 0,5 MPa a fost dozat amestecul de gaze CO2/H2 obţinut, 

fiind menţinută presiunea stabilită în bioreactor.  

     Prin metoda gazocromatografică s-a determinat conţinutul de metan în biogaz, fiind măsurat 

şi volumul gazului degajat într-o unitate de timp. Valorile CCO şi CBO iniţiale şi finale au fost 

determinate prin metode standard. Rezultatele măsurătorilor sunt prezentate in Tabelul 2.7.  

Tabelul 2.7   

Rezultatele experimentale privind obţinerea anerobă a biometanului cu 

introducerea suplimentară a hidrogenului electrolitic şi a dioxidului de carbon 

  

Condiţiile Parametrii de ieşire ai procesului 

Cantitatea 

de amestec 

de gaze 

H2:CO2=4:1 

introdusă, 

hl/L  

 

Concentraţia 

de escină, 

mg/L 

Durata 

fermentării 

anaerobe, 

ore 

Caracteristica 

a borhotului, 

mgО2/L 

Cantitatea 

specifică de 

biogaz 

degajat, m 

3 м3/ 

CCO/kg  

Conţinutul 

de metan in 

biogaz, % 

 CCO CBO 

0,3 0,001 20 1270 630 0,56 75 

0,01 1150 640 0,58 79 

0,5 0,001 21 920 530 0,71 80,3 

 

0,01 835 430 0,74 83,5 

Soluţie de borghot control 48 1870 920 0,48 66,5 

 

     Conform rezultatelor prezentate, a fost obţinută o creştere de 12% a cantităţii de biogaz 

degajate şi aproape de 50% a conţinutului de metan în biogaz, în comparaţie cu procesul 
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standard, ceea ce demonstrează eficienţa introducerii în procesul de fermentare anaerobă a 

borhotului a microadaosului de escină, care intensifică procesul de metanogeneză mai mult decât 

de 2 ori. Concomitent s-a obţinut o reducere a valorilor CCO şi CBO de cca 1,5 ori, ceea ce de 

asemenea demonstrează eficienţa fermentării anaerobe în condiţiile propuse, iar consumul de 

energie se micşorează mai mult decât de 2 ori. 

 

           2.3.3. Elaborarea unui proces tehnologic nou de pretaratare complexă a biomasei mixte 

și obținerea biogazului în condiții optime. A fost elaborat procesul de omogenizare a biomasei 

mixte (plante autohtone+ bălegar), înainte de procesul de digestie anaerobă, într-un camp 

electromagnetic rorativ, și dispozitivul respective. Pentru acestul scop a fost aplicat un principiu 

de cavitaţie electrohidrodinamică, care a fost propus de noi mai înainte descries în brevetul MD 

Nr. 447, dar a fost aplicat în alte scopuri.   

 

 
 

 

 

Fig.2.15 și Foto 3. Schema şi imaginea instalaţiei de omogenizare a biomasei într-

un câmp elecrtomagnetic rotitor: 1 – corp cilindric nemagnetic; 2 – motorul 

electric; 3 – variatorul curentului; 4 – baze de limitare cu găuri;  

5 – ştuţ cu furtun flexibil; 6 – particulele cilindrice metalice 

 

     În Fig.2.15 și Foto 3 este prezentată schema şi vedere generală a cavitatorului 

electrohidrodinamic. Cavitatorul electrohidrodinamic constă dintr-un corp cilindric în flux 

continuu cu role de centrare dotat cu o cameră interioară de distribuţie, ştuţ cu furtun flexibil şi 

injector. Cameră interioară de lucru de magneto-fluidizare este constituită din bazele şi perforate 

unite prin axul fix, în care sunt amplasate particulele metalice cilindrice dintr-un material moale 

magnetic, iar pe partea exterioară a acestei camere este plasat inductorul câmpului 

electromagnetic rotativ dotat cu regulatorul de tensiune a curentului electric. 
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     Dispozitivul este dotat suplimentar cu role de presare arcuite pentru centrarea lui în interiorul 

ţevii pe măsura mişcării ei de translaţie, şi este confecţionat din material amagnetic (oţel 

inoxidabil sau cupru). Concentraţia critică a particulelor metalice de formă cilindrică asimetrică 

în dispozitiv constituie 1-3% din volumul camerei de lucru cu diametrul (d) 1-3 mm şi lungimea 

(l) de 2-5 ori mai mică decât distanţa dintre pereţii diametrului interior ai ţevii prelucrate, cu 

raportul lungimii la diametru (l/d) egal cu 10-14. Formarea câmpului electromagnetic rotativ se 

realizează prin suprapunerea pe inductor a curentului electric alternativ regulat cu o inducţie 

magnetică de 25-50 mTl. 

     La alimentarea curentului reglat de la variator la inductorul câmpului electromagnetic rotativ 

şi realizarea inducţiei câmpului magnetic are loc magneto-fluidizarea generală similară cu o 

explozie a particulelor fieromagnetice asimetrice în mediul tratat. Aceste particule se rotesc cu o 

viteză unghiulară variabilă în jurul axei lor deplasându-se haotic în volumul stratului şi 

concomitent are loc o micşorare de rotaţie şi translaţie a întregului strat în direcţia rotirii 

câmpului.Inductorul câmpului electromagnetic rotativ alternativ poate fi fixat stabil de partea 

exterioară prin care se trece ţeava de mare lungime, iar alimentarea soluţiei de 

prelucrare/curăţare şi avansul furtunului cu dispozitivul propus se efectuează din partea opusă 

mişcării ţevii astfel ca zona de magnetolichefiere a particulelor cilindrice să se afle permanent în 

zona câmpului electromagnetic rotativ. 

    La obţinerea inducţiei câmpului magnetic corespunzător începutului magnetolichefierii are loc 

lichefierea generală a mediului tratat sub formă de explozie. În acest caz particulele se rotesc în 

jurul axei lor cu o viteză unghiulară variabilă deplasându-se haotic în volumul stratului. În afară 

de aceasta, se observă rotirea circulară rotativ-translatoare a întregului strat în direcţia rotirii 

câmpului cu valorile medii ale vitezei unghiulare (φ): 

                                       φ = 0,415 * 102 * B
-0,45 (l/d)-0,52 *

 d -0,24 
* c 0,03 [l/R] 0,03

, 

şi valorile cele mai probabile ale vitezei mişcării de translaţie (ω): 

                             ω = 0,3270*10 -2*B 0,82 (l/d) -0,13 * d -0,28 *c -0,25 [l/R] -0,83, 

 în care l/d – criteriu de similitudine parametrică (l – lungime, d – diametrul particulei); B 

– forţa magnetică a câmpului electromagnetic Tl; R – valoarea razei interioare a cilindrului, c – 

concentraţia particulelor în volumul camerei. 

     În procesul mişcării intensive a particulelor metalice în lichid are loc ciocnirea lor între ele, se 

dezvoltă procesele cavitaţionale, schimbul şi transportul de masă, iar în condiţiile acţiunii 

câmpului electromagnetic asupra structurii moleculare compuşilor chimici ai reactivilor în soluţii 

se intensifică reacţiile inverse destructive, care asigură descompunerea rapidă a lor şi degajarea 

produselor gazoase. 
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     Pentru realizarea dispozitivului propus în calitate de inductori ai câmpului electromagnetic 

rotativ pot fi utilizate statoarele motoarelor electrice industriale cu viteze de rotaţie de la 1400 

până la 3000 min-1 care pot permite crearea unui câmp magnetic rotativ cvaziuniform, astfel că 

fiecare din particulele cilindrice reprezintă în sine un mixer care efectuează rotaţii cu viteză 

unghiulară variabilă, deplasându-se prin tot volumul zonei de reacţie a corpului dispozitivului, 

iar în calitate regulatori ai curentului – variatoare standard ale curentului alternativ sau altceva 

similar. Aceasta asigură o turbulizare puternică a lichidului datorită vitezelor mari de mişcare a 

mediului dispersat. 

     În mediul studiat (biomasă mixtă) particulele cilindrice dobândesc viteza mare de înaintare şi 

de rotire, deaceea o parte mare de energie cinetică se cheltuie pentru impacturi dintre parciculele 

şi dintre particulele cu biomasă, cu formare multiplelor impacturi hidraulice, asigurând apariţia 

cavitaţiei volumice într-un mediu lichid. Parametrii principali tehnologici ai procesului într-un 

strat de magnetofluidizare sunt valorile inducţiei magnetice a câmpului magnetic din exterior şi 

concentraţia volumică a particulelor cilindrice.  

     Ca rezultat, se dezvoltă un proces volumic de cavitaţie intensivă. Această asigură zdrobire 

mecanică şi dispersare a particulelor biomasei, precum şi distrugere a structurii polimerice a 

celulozei şi a componenţilor sale, care se intensifică într-un câmp electromagnetic aplicat.  

     Aşadar, prin aplicarea dispozitivului de cavitaţie propus, are loc omogenizarea biomasei, 

asigurând disponibilitatea mai înaltă a microorganismelor faţa de procesele de digestie 

fermentativă. Prin această, se ridică viteza proceselor de digestie anaerobă a biomasei, creşte 

coeficientul utilizării biomasei şi, respectiv, randamentul biogazului şi conţinutul biometanului 

în componenţa acestuia.   

     Testările au fost efectuate într-un bioreactor de laborator, în care au fost introdusă biomasă 

mixtă (plante autohtone+bălegar+ vinasă în raport de masă 1: 0,1: 1), pentru a asigura digestie 

anaerobă a biomasei. În condiţii comparabile au fost estimate parametrii procesului anaerob: 

coeficientul de utilizare a biomasei (estimat prin cantitate iniţială şi restantă a sedimentului filtrat 

ai biomasei digestate, %), precum şi randamentul specific de biogaz, calculat pe 1 kg CCO în 

raport de valoare teoretică (Fig. 2.16).  

     După cum urmează din datele obţinute, în urma prelucrării distructive fizico-chimice 

complexe a borhotului de la vinificaţie сu bălegar şi frunzişul căzut procesul de digestie 

anaerobă a amestecului de biomasă omogenizatp devine mai efectiv. Lichidul tratat este debitat 

in conducta de transvazare a bioreactorului in partea de jos a corpului, apoi este distribuit de jos 

in sus in volum cu ajutorul încărcăturii rigidecu stratul de biomasă fixată, unde în condiţii 

anaerobe au loc procese microbiologice acetogene şi metanogene conform procedeelor 

cunoscute, care conduc la formarea biogazului, ce conţine 65-75% metan (CH4) şi mai mult. 
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Datorită majorării valorilor indicelui de consum biologic al oxigenului cantitatea de metan in 

biogaz s-a majorat cu 10-12%, concomitent a crescut gradul de epurare a lichidului prelucrat. 

 

 

Fig.2.16.  Influenţa 

pretratării biomasei 

(frunziş căzut, bălegar şi 

vinasă se la distilare a 

alcoolului la raportul de 

mase 0,5: 0,1: 1) asupra 

parametrilor procesului 

anaerob de obţinere a 

biogazului 

 

 

 

Cercetările efectuate au permis elaborarea schemei îmbunătăţite ale bioreactorului (Fig.2.17), 

care include sistemul de incărcare a biomasei şi introducerea acesteia într-un sistem de 

omogenizare magnetohidraulică.  

 

 

Fig. 2.17. Schema principală a bioreactorului cu un 

sistem de introducere a materii prime şi omogenizare a 

biomasei prin metodă magneto-hidraulică 

 

 

În aşa fel, se atinge majorarea eficacităţii procesului 

biochimic datorită descompunerii fizico-chimice a 

substanţelor organice suspendate şi solubile greu 

degradabile şi conversiei anaerobe în biogaz, precum şi 

majorarea gradului de epurare a apelor reziduale.  

 

2.3.4. Testarea efectelor fizice asupra sistemului de cultivare a microalga de tip 

Chlorella pentru epurare avansată a apelor reziduale.  

A fost propusă și testată metoda de cultivarea unei microalge în mediul lichid în condițiile de 

iluminare și agitare la un câmp magnetic de înaltă frecvență în impulsuri (Foto 4). Procesul este 

elaborat pentru purificarea apelor reziduale dintr-o cantitate în exces de nutrienți biogene (azot și 

fosfor) care absorb microalgele pentru dezvoltarea sa, pentru prevenirea eutrofizării corpurilor de 

apă [14-18]. 
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     Esența metodei propuse implică cultivarea microalgelor într-un mediu nutritiv apos. 

Activarea biosistemului microalgal în mediul apos produc influență în domenii de rezonanță de 

curent pulsatoriu slab, tensiunea circuitului electric extern al circuitului este de 0,12-0,15 V, 

frecvența de repetare a impulsurilor unui câmp electromagnetic de joasă frecvență cu durata 

impulsurilor curente (t1, t2, etc.) care schimbă treptat de la 220 la 430 microsecunde 

microsecunde și înapoi la pasul 8-10 microsecunde, cu o creștere corespunzătoare sau o scădere 

cu suma fiecărei secvențe de impulsuri ulterioare, care asigură frecvența de scanare a 

impulsurilor de la un minim de 1,1-1,3 kHz (perioada 910 Tmax = 770 ms) la un maxim de 2,3-

2,5 kHz (Tmin = 430-400 ms) și invers, când valoarea amplitudinii curentului prin sarcină - 2.5 -

3 mA, iar procesarea se efectuează în conducta cu recirculare periodică. Astfel, o astfel de 

expunere este realizată prin înfășurarea solenoidului într-o zonă predeterminată a conductei de 

curgere a apei 20-40 se transformă de sârmă electrice cu o rezistență electrică în intervalul de 

100-150 ohmi la zona selectată a conductei de circulație, realizată dintr-un material inert și în 

calea de curgere a suspensiei. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Foto 4. Secția de cultivare a microalgelor 

 

Figura 2.18 prezintă frecvența modurilor de repetiție a impulsurilor de câmp electromagnetic 

fără contact asupra microalgelor. La fiecare schimbare a câmpului electromagnetic de joasă 

frecvență, cu o schimbare de polaritate în polaritățile inversă apar condițiile fizico-chimice ale 

mediului și schimbă structura moleculelor de apă. În acest sens, modul propus de efecte 

magnetice pulsatorii asupra mediului acvatic sunt în spectrul de vibrație al apei cu structura 

microclasteră. 

 

 

 

Fig. 2.18. Frecvența modurilor de repetiție a 

impulsurilor de câmp electromagnetic 
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Datorită influenței magnetice în impulsuri, este asigurată activarea moleculelor de apă, care, 

la rândul său, contribuie la rata de dublare a biomasei microalgale care crește cu 10-12% mai 

intensiv, în comparație cu sistemul convențional, fără aplicarea curenților cu impulsuri.  

Respectiv, conținutul substanțelor nutritive (azot și fosfor) în apă tratată (pH 8,3-9,11), după 

separarea de masa algală, a scăzut: N-NH4
+ -   de la 0,18% până la 0,0003%, N-org. – de la 0,2% 

până la 0,05%, P – de la 336 mg/g (digestate) pînă la 54%.  

Conditiile de operare utilizate au fost urmatoare:  intensitatea luminii – 175 μmol/m2/s2, 

temperatura de cultivare 28 ˚C, fiecare cultura a fost aerata in mod continuu cu amestec de aer 

sintetic cu o concetratie de 7% CO2. 

 

2.3.5. Elaborarea şi cercetarea proceselor intensive de fermentare a biomasei de deşeurile 

agroindustriale cu aplicarea compoziţiilor cu conţinut de substanţe biogene. A fost elaborat 

procedeul de epurare a apelor reziduale de azot amoniacal şi fosfati.  Procedeul propus include 

prelucrarea apelor reziduale cu eluaţi obtinuţi la regenerarea răşinilor schimbătoare de ioni, 

utilizate la dedurizarea apei cu clorură de sodiu. Acestea se prelucrează cu hidroxid de calciu de 

5÷7%, se decantează, iar sedimentul format se dizolvă în acid sulfuric. La solutia obtinută de 

sulfat de magneziu se adaugă poliacrilamidă în raport, g/L: sulfat de magneziu 30÷50 şi 

poliacrilamidă 0,1÷0,2.  

     Apele reziduale se prelucrează cu solutia obtinută cu continut de magneziu la un raport masic 

[Mg2+]: [NH4
+/PO4

3-] de (5,2÷5,5): 1 şi рН =7,0÷8,5. Apoi se efectuează electroflotatia la o 

densitate catodică a curentului de 0,1÷0,3 А/dm2 şi epurarea finală a apelor reziduale prin 

prelucrarea consecutivă anaerobă şi aerobă a acestora.     

         Deamonizarea şi defosfatarea se efectuează după schema tehnologică prezentată în Fig. 

2.19. În calitate de vas pentru dizolvarea sulfatului de nagneziu poate fi folosit un reactor 

standard cu agitator cu volumul de 2-4 m3. Dozatorul, amestecătorul şi decantorul se construiesc 

ca utilaj nestandard.     

 
 

Fig.2.19. Schema tehnologică a procedeului de defosfatare şi deamonizare a apelor 

reziduale 
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     Procesul de defosfatare şi deamonizare a apelor reziduale se poate fi efectuat înainte de 

fermentarea lor anaerobă, pentru excluderea influenţei negative a ionilor de amoniu şi fosfor 

asupra procesului biochimic.  

 Acestă tehnologie poate fi efectuată pe doua căi:  

 a) cu folosirea sulfatului de magneziu cumpărat;  

 b) cu folosirea sărurilor solubile de magneziu obţinute din eluaţii răşinilor schimbătoare 

de ioni, obţinute la regenerarea cu ajutorul clorurii de natriu, de exemplu la centralele 

termoelectrice.  

     La interacţiunea ionilor de magneziu, amoniac şi fosfat în apa tratată se formează sedimentul 

în forma de suspensie fină, conform reacţiei: 

  Mg2+ + PO4
3- + NH4

+ → MgNH4PO4↓ + H2O. 

     Produsul de solubilitate (PS) al MgNH4PO4=2,5∙10-13, adică PS (MgNH4PO4) = [Mg2+]∙[PO4
3-

]∙[ NH4
+ ] = 2,5∙10-13, ceea ce rezultă şa formarea sedimentului puţin solubil în apă datorită 

legăturii ionilor de amoniac şi ortofosfat în acest compus. La adăugarea acestui compus 

(magneyiu-amoniu-fosfat) în componenţa biomasei lichide digestate, se menţine automat 

concentraţia componenţilor biogene în procesul metanogen de formare a biogazului.   

 

2.3.6. Procesul nou de fermentare anaerobă a apelor uzate cu obţinerea biogazului 

cu conţinut înalt de metan 

În anul 2019 a fost elaborat un procedeu nou de obţinere a biogazului pe cale de prelucrare 

concomitentă a reziduurilor organice comunale şi agricole provenite din zootehnie, fitotehnie, 

industria alimentară şi depozitele de gunoi, care poate fi utilizat pentru generarea energiei 

termice şi electrice, pentru motoarele de ardere internă a transportului auto, pentru încălzire 

precum şi ca materie primă în procesele de sinteză chimică.   

Esenţa procedeului propus de obţinere a biogazlui de valoare calorică înaltă, care include 

fermentarea anaerobă a biomasei cu conţinutul unui amestec de borhot lichid cu reziduuri 

organice dispersate în prezenţa suplimentelor de escină în calitate de substanţă biologic activă şi 

dozarea suplimentară a unui amestec de gaze de hidrogen şi dioxid de carbon introdus prin 

barbotare printr-un strat de biomasă, cu fermentarea anaerobă ulterioară în condiţii termofile de 

fermentare a biomasei.  Pentru a intensifica procesul de fermentare a deșeurilor organici şi a 

obţine biogazul de valoare calorică înaltă a fost propusă introducerea gazului de generator (ce 

conţine preponderent hidrogenul - 37,5%) în amestecul de fermentare.   

 



145 

 

 

 

Fig. 2.20. Schema generală de tratare a apelor uzate cu conţinutul înalt de  

poluanţi organici prin fermentarea biochimică cu utilizarea produselor obţinute  

A fost elaborată schema generală de tratare a apelor uzate cu conţinutul înalt de substanţe 

organice prin fermentarea biochimică, care se realizează conform schemei din, Fig. 2.20. În 

prima etapă a procesului, în dependenţa de construcţia gazogenului 1, se efectuează încărcarea 

lui pe dispozitivul de grătare cu un strat inferior de combustibilul din bucăţi de lemn, cu viţă de 

vie tocată sau alt tip de reziduuri inflamabile (2), unde deasemenea se amplasează un strat de 

catalizator granulat. După aceea prin dispozitivul superior de încărcare se efectuează aşezarea 

mai compactă a materiei prime organice solide inflamabile (3) în amestec cu catalizatorul (4) din 

magnetit, care este determinată de datele constructive a instalaţiei pentru a forma zona inferioară 

activă de ardere şi restabilire a zonei de gazificare şi de distilare şi a zonei de uscare. În 

componenţa fluxul suflat cu abur şi gaz (6) introdus de jos, se foloseşte un amestec de aer 

îmbogăţit cu puţin azot şi cu un conţinut ridicat de oxigen, abur supraîncălzit şi biogaz dozat în 

volume de anumită mărime (7 ) din gazholder pentru a ieşi gazogenul în regim de temperatură de 

funcţionare. 

Cenuşă care se formează continuu, se aruncă şi se evacuează periodic pentru a fi utilizată în 

calitate de îngrăşământ mineral. Pe măsură acumulării ea se uneşte cu nămolurile lichide, care se 

formează în procesele de fermentare anaerobă a biomasei, alcătuind un amestec organo-mineral 

în calitate de amestec preţios de îngrăşăminte (9). Concomitent cu aceasta, biogazul de valoare 

calorică înaltă degajat, apropiat după componenţă de gazul natural, poate fi utilizat în 

transpăortul auto, în instalaţia de cogenerare 10 pentru obţinerea energiei termice şi electrice sau, 

respectând cerinţele standardului, să fie introdus în reţeaua centralizată de distribuţie a gazului. 
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Testările au fost efectuate în mod următor: în calitate de biomasă s-a folosit un amestec de 

borhot de la distilarea alcooluil şi bălegar într-un raport de 1 : 1, în care s-a introdus la 

amestecare escină extractivă în calitate de 20 mg/dm3 (sau 469 mg escin /10 dm3 bioreactor). 

Valorile pH –ului în bioreactor se corectau cu soluţie de alcalii până la atingerea 7,5. CCO a fost 

23,45 g О2/dm3. Bioreactorul a fost plasat în termostat la temperatura 52±2оС. Gazul de 

generator modelat a fost dozat în bioreactor cu viteza de 100, 200 și 300 ml/zi. S-a determinat 

viteza emisiei de biogaz în timp, cantitatea globală integrală, precum şi conţinutul biometanului 

în componenţa biogazului care a fost determinat prin metoda gazocromatografie gazoase 

(Tab.2.8).  

Tabelul 2.8 

Rezultatele testărilor procesului de epurare a biogazului de gazele impurificăroare, 

conform procedeului elaborat  

Componenţa gazului 

gazogen, % vol. 

Doza de 

gaz 

gezigen 

barbotat 

în 

procesu

l de 

biogaz, 

cm3/dm
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Timpul 

de ieşire a 

procesulu

i de 

biogaz în 

regim 

optim 

(lag-

faza), zile  

Viteza 

medie de 

degajare a 

biogazului

,  cm3/ora 

Componenţa 

biogazului, % vol. 

Valoarea 

calorică 

medie a 

biogazului

, kkal/m3 
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Conform condiţiilor propuse 

 

0,5 

 

37,5 

 

17 

 

35 

100 3 450 95 0,

3 

5 - 8100 

200 2,5 470 96 0.

4 

4 - 

300 2 550 97 0.

5 

3 - 

După condiţiilor proceselor convenționale/standard 

- - 5 350 88 0,

1 

10 - 7460 
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     A fost arătat că dozarea gazului de generator într-o masă fermentată  permite obţinerea 

biogazului cu conţinut de metan de 95-97%, cu caloricitate medie de 8100 kkal/m3 ceea ce este 

aproape de calitatea gazului natural. 

După cum reiese din rezultatele încercărilor (Tab.2.8), dozarea în biomasa supusă fermentării 

a gazului gazogen reduce lag-faza procesului biochimic, ceea ce conduce la reducerea timpului 

de atingere a regimului de emanare a biogazului mai mult de 2 ori şi, concomitent, majorează 

viteza procesului biochimic. Importantă în acest proces este majorarea conţinutului de metan în 

componenţa biogazului, majorarea valorii calorice a acestuia, apropriindu-l de calitatea gazului 

natural, ceea ce extinde posibilităţile de alimentare cu gaz şi căile de utilizare a lui.     

 

   2.4. Elaborarea tehnologiei complexe combinate de epurare a apelor uzate 

agroindustriale bazată pe combinarea noilor metode fizico-chimice, biochimice şi anaerob-

fermentative elaborate. 

 

2.4.1. Studiul compoziției sedimentului format în urma procesului de fermentare cu 

indentificarea căilor de utilizare a lui în calitate de fertilizant al solului*.  

*Cercetările decrise în acest capitol au fost conduse împreună cu specialiştii de la Institutul de 

Pedologie, Agrochimie şi Protecţie a Solului “N. Dimo” Dr. I.Senicovscaia şi Dr. V. Filipciuc.  

   

     A fost estimată structura şi compoziţia sedimentului format în urma procesului de digestie 

anaerobă. Structura sedimentelor obţinute a fost fină şi uniformă, de culoare gri-închis.  

Sedimentele a conţinut substanţe nutritive valoroase (azot, fosfor, potasiu, microelemente) şi pot 

fi folosite în calitate de fertilizanţi.  

     Deasemenea, a fost propus procesul pentru irigaţia culturilor agricole cu ape reziduale 

formate în urma proceselor de fermentare anaerobă, cu utilizarea magneziuamoniufosfatului – 

sediment fertilizant obţinut la epurarea complexă a apelor reziduale în procesul deamonizării şi 

defosfatizării, care poate fi folosit în gospodării pentru ameliorarea calităţii apelor pentru irigaţie 

şi utilizarea mai raţională a ei.  

     Sunt cunoscute alte metodele propuse de irigaţie cu ape reziduale de la complexul agro-

alimentar, obţinute la staţiile de epurare biologică, care îmbină procesele de coagulare biologică, 

limpezire şi oxidarea biochimică aerobă [28] şi au o eficacitate redusă deoarece în apele 

reziduale epurate este prezentă o cantitate mare de microfloră patogenică. La utilizarea 

sedimentului format în urma procesului de epurare anaerob-aerobe [29], apele reziduale nu 

conţin cantităţi suficiente de azot, fosfor, magneziu şi materie organică care contribuie nu numai 

la majorarea recoltelor culturilor agricole, dar influenţează pozitiv procesul de formare a 

structurii hidrostabile, de sinteză a humusului şi crează condiţii favorabile pentru funcţionarea 

microorganismelor folositoare. 
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     Procedeul propus de irigare cu ape reziduale include epurarea biologică aerobă-anaerobă şi 

includerea în componenţa lor a fertilizanţilor. În calitate de fertilizant a fost utilizat 

magneziuamoniufosfat – un sediment obţinut prin deamonizarea şi defosfotizarea preventivă a 

apelor reziduale prin tratarea cu săruri de magneziu, şi după tratarea biologică, apele sunt supuse 

epurării suplimentare în bazine cu plante superioare, iar sedimentul este introdus în concentraţie 

de 2-3 g/l (după reziduul uscat), doza de încorporare în sol fiind de 1,5-2,2 t/ha; apele reziduale 

pentru irigaţie în continuare sunt tratate în câmp magnetic permanent şi procesul de udare se 

efectuează la intensitatea câmpului magnetic de 1000-2000 Ersted, la  viteza apei în secţiune de 

1-3 m/sec şi timpul expunerii în zona magnetică activă de 0,02-0,06 secunde. 

     Tehnologia complexă de epurare a apelor reziduale, în legătură cu gradul înalt de poluare şi 

prezenţa în ele a microflorei patogene, include procesul anaerobic de fermentare a masei lichide 

a gunoiului de grajd, tratarea aerobă şi epurarea suplimentară în bazine cu plante acvatice 

superioare, ceea ce permite utilizarea ei (după principalii indici de calitate) la irigaţie. Însă în 

această stare iniţială, apele conţin, de regulă, cantităţi mari de azot amoniacal şi compuşi ai 

fosforului, care constituie 1,8-2,2 g/l, respectiv 1,2-1,5 g/l, fapt ce inhibează procesul de epurare 

biochimică. În afară de aceasta, compuşii azotului şi fosforului nu pot fi extraşi din apele 

reziduale în rezultatul epurării biochimice şi diversarea lor în bazinele acvatice conduce la 

eutroficarea acestora în rezultatul dezvoltării rapide a cianobacteriilor şi algelor. De aceea 

tehnologia epurării apelor reziduale prevede eliminarea acestor elemente. Totodată aceşti 

compuşi minerali sunt necesari pentru creşterea şi dezvoltarea plantelor agricole, influenţează 

pozitiv procesul de formare a structurii solului şi sunt utilizaţi la nutriţia microorganismelor. 

     În legătură cu aceasta, epurarea preventivă a apelor cu îndepărtarea azotului amoniacal şi 

fosfaţilor se efectuează prin prelucrarea reagento-chimică a lor cu săruri de magneziu care uşor 

reacţionează cu compuşii de fosfor şi azot, transformându-i în sediment greu solubil 

magneziuamoniufosfat. Gradul înalt de purificare a apelor referitor la conţinutul de fosfaţi şi azot 

amoniacal, înlătură inhibarea microorganismelor şi ridică eficacitatea procesului de fermentare 

biochimică. 

     Separarea sedimentului de masă lichidă a apelor reziduale se realizează prin electroflotaţi. În 

acest proces este important că sub acţiunea curentului electric şi în urma impactului hidrogenului 

electrolitic, microflora patogenă în masa lichidă a gunoiului de grajd piere, deaceea sedimentul 

separat este dezinfectat. 

     Sedimentul lichid în stare de suspensie de 25-30%, separat în acest mod, conţine 15-20% 

(masice) de magneziuamoniufosfat şi 10-15% substanţe organice. Prin urmare, aceasta reprezintă 

un compus fertilizant organo-mineral care uşor poate fi dozat în apele reziduale folosite la 

irigaţie. Cantitatea optimă dozată alcătuieşte 20-25 l/m3 la norma de udare de 250 m3/ha. Astfel, 
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cantitatea totală de magneziuamoniufosfat aplicată ca fertilizant alcătuieşte 1500-2250 kg/ha la 

norma de irigaţie anuală de 750 m3/ha. 

Produsul solubilităţii a MgNH4PO4 este egal cu 2,5 • 10-13 sau  

PS(MgNH4PO4) = [Mg2+] • [PO4
-3] • [NH4

+] = 2,5 • 10-13, 

cea ce leagă ionii de amoniu şi ortofosfat în acest compus într-un sediment greu solubil în apă.      

Pentru acest proces valoarea optimă a pH-lui este de 7,0-8,5.  

     Pentru tratarea magnetică a apelor reziduale în care a fost aplicat amestecul organomineral a 

fost efectuată cu ajutorul instalaţiei magnetice - aparatul AMOB-3M cu intensitatea câmpului 

magnetic 300 Ersted. 

     Schema complexă de epurare şi purificare suplimentară a apelor reziduale de la complexul 

agro-alimentar, îmbogăţite cu compuşi fertilizanţi organo-minerali, utilizate la irigaţia culturilor 

agricole, se prezintă în Fig. 2.21. 

 

 
 

Fig. 2.21. Schema de pregătire şi utilizare a apelor reziduale agro-industriale pentru 

irigarea culturilor agricole 

 

2.4.2. Cercetarea proceselor de stabilizare şi deshidratare a sedimentelor. Pentru 

stabilizarea și deshidratarea sedimentelor formate în urma proceselor de digestie a biomasei, s-a 

efectuat analiza aplicabilității diferitor metode cunoscute [19-23].  A fost arătat că filtrele cu 

încărcătură flotabilă sunt mai potrivite pentri separarea sedimentelor sub formă de hidroxizi, 

fiind mai groase și grele, decât sedimentele după tratarea anaerobă a apelor poluate cu substanțe 

organice. În plus, sedimentele organice au o adeziune mai mare în comparație cu cele 

hidroxidice.     

     A fost justificată oportunitatea utilizării metodei de electroflotare pentru îngroșarea nămolului 

înainte de deshidratare. La rândul său, pentru deshidratarea nămolului organic a fost propusă 
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utilizarea centrifugii de tip autodescărcare pentru a obține sedimentul cu umiditate remanentă 

pînă la 72-75%.  

      Instalația elaborată de deshidratare și separare a sedimentelor conţine un rezervor, în 

interiorul căruia sunt amplasate un schimbător de căldură, blocuri de lămpi de tip LED şi un corp 

cilindric cu un spaţiu deschis în partea de sus (Fig. 2.22).  În interiorul corpului este fixat un 

filtru conic în formă de arc cu fante cu bază oarbă, de care este fixată o tijă verticală, unită cu un 

vibrator electric. Printr-o bază trece un tub, unit cu un traductor de presiune hidraulică cu 

contacte electrice. Partea de jos a corpului este executată conică şi este unită, printr-o conductă 

cu un ventil, cu o pompă cu un by-pass. Conducta este unită printr-o conductă de evacuare a 

biomasei cu un ventil, cu un bloc de centrifugă cu autocurăţire. Instalaţia mai conţine un 

compresor pentru admisia amestecului de gaze-aer cu conţinut sporit de bioxid de carbon, unit cu 

un barbotor, amplasat în partea de jos a rezervorului.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fig.2.22. Schema instalației de deshidratare a sedimentelor. 

 

     Deasemenea, instalaţia propusă conţine un aparat de comandă, legat cu vibratorul electric, 

ventilele, pompa, centrifuga şi traductorul. În calitate de lămpi de tip LED pot fi utilizate lămpi 

cu flux de lumină albă de 35 1000-2000 lm sau de tipul 5G LED GROW cu lumina roşie cu 

=660 nm şi lumina albastră cu =470 nm pentru deconectarea şi conectarea lor consecutivă în 

timpul zilei şi nopţii. Filtrul poate fi executat din sârmă de oţel cu grosimea de 1-3 mm.  

     Instalația majorează eficacitatea procesului de creştere a microalgelor, asigurând condiţiile 

bune de utilizare a acestora, datorită evacuării lor în formă de pastă sau masă deshidratată. 

 

2.4.3. Conceptul tehnologic privind producerea biogazului în condiţii intensificate.  
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Noua tehnologie de fermentare anaerobă a borhotului de la fabricile de distilare a alcoolului 

este bazată pe utilizarea biostimulatorilor şi echipamentului specializat pentru prelucrarea 

biochimică intensivă cu majorarea randamentului de obţinere a biogazului sau a biohidrogenului 

cu capacitatea calorică mai înaltă a biometanului format şi  eficacitatea înaltă a acestuia la 

utilizare în sistemele de cogenerare a energiei şi totodată obţinerea sedimentelor vitaminizate 

pentru utilizarea lor in calitate de hrană pentru animale şi in calitate de îngrăşăminte organice 

pentru agricultură, deasemenea cu posibilitatea de reutilizare paţială a apelor epurate pentru 

necesităţi tehnologice sau irigaţie.  

     Tehnologia complexă include următoarele soluţi tehnice printre care unele nu au analogii în 

lume (Fig.2.22): (a) noile microadaosuri stimulente ale fermentării anaerobe şi proceselor 

metanogeneze printre care uleiuri vegetale cu conţinut de fitoreglatori de natură izoprenoidă în 

concentraţii de lucru în limitele 1∙10-3 ÷ 1∙10-4 %, izolate din surse vegetale, spre deosebire de 

preparatele cunoscute, în diferite raporturi masice; (b) tehnologie nouă industrială de producere a 

unor noi biostimulenţi ai fermentării anaerobe şi crearea sectoarelor de cultivare a materiei prime 

vegetale şi de producere a compoziţiilor comerciale ale preparatelor în cauză; (c) construcţie 

nouă a bioreactorului combinat cu schimbul de masă îmbunătăţit, separarea şi eliminarea gazelor 

formate, fazelor solide şi lichide; (d) instalaţie pentru optimizarea condiţiilor şi asigurarea 

dirijării controlului tehnologic şi regimului procesului biochimic; (e) materiale ieftine pe bază de 

deşeuri (meluză) pentru neutralizarea borhotului oenologic şi în calitate de suport pentru ataşarea 

microflorei (viţă de vie) etc. 

     Urmare utilizării noilor microadaosuri biologic active, materiei prime combinate şi 

echpamentului nou propus pentru intensificarea fermentării anaerobe şi procesului de 

metanogeneză la epurarea apelor uzate formate în urma distilării vinului (la CCO iniţial 60-80 

g/l), vor fi obţinute următorele rezultate ecologic-economice: 

- micşorarea semnificativă a cheltuielilor energetice, pentru tratarea deşeurilor lichide 

amintite în baza intensificării proceselor biochimice, prin modificarea condiţiilor termofile în 

mezofile şi utilizarea biogazului obţinut în calitate de agent energetic; 

-intensificarea proceselor anaerobe de fermentare a deşeurilor organice cu utilizarea 

microadaosurilor biologic active de 2-2,5 ori din contul scăderii duratei de fermentare 

metanogenă până la 18-36 ore ‚ şi micşorarea semnificativă a investiţiilor de capital; 

- din contul intensificării proceselor biochimice se micşorează cheltuielile pentru 

construcţia bioreactoarelor până la 1,5-2 ori; 

- creşterea conţinutului de biometan în biogaz de la 55-70% până la 80-90%, de asemenea 

creşterea puterii calorice de la 5000-5500 kkal/m3 până la 7000-8000 kkal/m3; 
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- epurarea mai intensivă a borhotului cu 15 - 20% comparativ cu metodele cunoscute şi 

cu posibilitatea de reutilizare a apei epurate cu recuperarea de pînă la 50-80% şi utilizată pentru 

nevoile tehnice ale întreprinderii; 

- sedimentul stabilizat uscat, îmbogăţit cu vitamina В12, care poate fi utilizat în calitate de 

adaos în hrana pentru animale sau în calitate de îngrăşăminte organice. 

 
      

 

Fig.2.23. Schemă generală de epurare a apelor uzate cu metode anaerobe intensificate 

 

     Concepţia dezvoltată permite transformarea tehnologiei de prelucrare a borhotului obţinut la 

distilarea vinului în una practic fără deşeuri şi micşorarea cardinală a impactului negativ asupra 

mediului ambiant şi obţinerea următoarelor rezultate: 

- apă epurată într-un anumit volum al borhotului prelucrat cu întoarcerea ei pînă la 80% 

pentru nevoile tehnice sau de producţie ale întreprinderii;  

- sedimentul stabilizat uscat, îmbogăţit cu vitamina В12, care poate fi utilizat în calitate 

de adaos în hrana pentru animale sau în calitate de îngrăşăminte organice; 
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- biogaz cu conţinut de pînă la 80-90 % de biometan cu un volum mai mare de 0,5-0,6 

m3 la 1 kg de CCO de borhot, cu posibilitate reală de utilizare în loc de gazul natural pentru 

cogenerarea energiei termice şi lectrice sau pentru necesităţile tehnice; 

-asigurarea posibilităţii de purificare a biogazului de impurităţile agresive de H2S şi СО2 

pentru lărgirea sferei de utilizare; 

-obţinerea energiei electrice şi termice mai ieftine prin utilizarea biogazului; 

-folosirea energiei termice care se obţine la răcirea borhotului obţinut înainte de a fi 

utilizat; 

-apariţia unei noi perspective îndreptată spre obţinerea selectivă a biohidrogenului printr-

o metodă mult mai ieftină - biochimică, pentru dezvoltarea energeticii bazate pe hidrogen. 

A fost propusă o schemă de tratare biologică a apelor reziduale eficientă din punct de vedere 

energetic (Fig.2.24), incluzând procese anaerobe metanogene şi aerobe, purificarea apei de 

nutrienţi cu microalge şi clarificarea lichidului prin sedimentare intermediară. În acest caz, 

energia termică eliberată în procesul aerob este utilizată în stadiul anaerob cu ajutorul unei 

pompe de căldură, iar apa reziduală din schimbătorul de căldură în stadiul anaerob este utilizată 

pentru a menţine temperatura optimă în timpul cultivării microalgelor. Apa răcită după pompa 

de căldură este utilizată pentru a reduce temperatura apei uzate după procesul anaerob în bazin 

şi pentru a menţine temperatura optimă în procesul aerob. 

 

 

 

Fig. 2.24. Schema consumului eficient de energie termică şi de eliminare a căldurii din 

sistemele multifuncţionale de tratare a apelor reziduale şi a deşeurilor organice, şi reducerea 

emisiilor de gaze cu efect de seră 
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     Totodată, O2 eliberat în procesul vital al microalgelor este utilizat în procesul aerobic. CO2 

din procesul aerobic este folosit pentru creşterea microalgelor, iar sedimentul şi metanul din 

etapa de purificare anaerobă sunt trimise la deshidratare, uscare şi compostie. 

     Energia termică rezultată este utilizată pentru a menţine parametrii de temperatură necesari 

procesului de purificare a apei. Nămolul excesiv din stadiul de purificare aerobă şi microalgele 

crescute în timpul purificării sunt readuse în etapa anaerobă a procesului, iar metanul şi 

sedimentul din procesul anaerob sunt direcţionate spre incinerare şi obţinerea de energie termică 

suplimentară. 

     Astfel, aplicarea abordării integrate, în conformitate cu schema elaborată, asigură tratarea 

profundă a apelor uzate până la nivelul cerințelor faţă de apele de evacuare în bazinele de apă 

deschise printr-o combinaţie de procese de tratare secvenţială a apei în trei etape. În procesul 

anaerob, are loc tratamentul primar al părţii concentrate a apei reziduale, ceea ce duce la o 

scădere de 5-10 ori a încărcăturii organice în apa clarificată.  

     Aceasta asigură funcţionarea stabilă a procesului aerobic şi reduce cantitatea necesară de 

oxigen pentru a oxida impurităţile organice rămase. Decantarea secundară permite eliminarea 

cantităţii în exces de nămol activ din procesul aerobic şi redirecţionarea pentru prelucrare în 

procesul aerobic. Lichidul clarificat al procesului aerobic se supune purificarii suplimentare de 

către microalgele cultivate în acesta. Acest lucru reduce CCO și CBO de către apă, iar creşterea 

accelerată a microalgelor asigură utilizarea CO2 emis în procesul aerobic.  

     Microalgele Chlorella în procesul activității lor vitale absorb intens CO2 şi elimină oxigen, 

care îmbogăţește aerul furnizat în reactorul aerobic, ceea ce permite reducerea volumului de gaz 

direcţionat în acest proces pentru oxidare. După cultivare, microalgele se separă de apa purificată 

şi sunt direcţionate în procesul anaerob pentru procesare. Apa purificată, după dezinfectare poate 

fi evacuată în bazinele naturale de apă. 

     Soldul de energie termică necesar pentru implementarea procesului de tratare biologică 

profundă, calculat pentru 1 m3 de apă reziduală, este de 37.200 kkal/m3. Ca urmare a 

implementării metodei propuse de tratare a apelor uzate se va obţine energie: 

- la răcirea apei reziduale după procesul anaerob cu ajutorul unei pompe de căldură cu o 

eficienţă de 75% - 11.500 kkal / m3; 

- datorită arderii nămolului după procesele anaerobe - 24200 kkal / m3; 

- din metanul obţinut: 1/3 sub formă de energie electrică - 1,3 kW/h / m3 şi 2/3 sub formă 

de energie termică - 2200 kcal / m3. 

Energia totală obţinută - 37900 kkal / m3. 

     Astfel, se obţine o balanţă pozitivă privind energia termică cu o rezervă mică pentru pierderile 

de căldură, deasemenea se obţine 1,3 kW/h energie electrică din metru cub de apă tratată. În 
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acelaşi timp, implementarea procesului de tratare a apelor reziduale conform schemelor 

existente, în regimurile de temperatură optimă, ar necesita o cheltuială suplimentară de energie 

din surse externe într-o cantitate de cel puțin 30.000 kkal/m3 de ape reziduale tratate. 

     Unul din principalii factori ai intensificării procesului de metanogeneză este creșterea ratei de 

fermentare biochimică a biomasei şi respectiv creşterea conținutului de biometan în biogaz. 

Conform ultimilor cercetări aceasta se atinge prin introducerea în biomasa fermentabilă a unor 

substanțe biologic active naturale din clasa saponinelor şi flavanoidelor în concentraţie de masă 

de 10-3 ÷ 10-4%, acestea manifestând proprietăţi fitocatalitice [12, 13].   

     Conform datelor obţinute, viteza procesului creşte de 2-2,5 ori, iar conţinutul de metan în 

biogaz creşte de la 60 la 85-92%. În acelaşi timp, faza de întârziere a procesului, care 

caracterizează începutul emisiei gazului în procesul metanogen se reduce semnificativ. Valoarea 

calorică a biogazului produs creşte de la 5500 la 7400 kJ / m3. 

În acelaşi timp au fost propuse mai multe metode şi proiecte de instalaţii pentru purificarea 

selectivă a biogazului de impurităţile asociate, CO2 şi H2S, în corespundere cu cerinţele privind 

calitatea gazelor naturale [14-19]. 

     Prezenţa compuşilor greu biodegradabili şi valorile înalte ale CCO şi CBO în apele uzate cu 

grad mare de impurificare impun aplicarea proceselor anaerobe ca o treaptă preliminară de 

epurare biologică, înaitea treptei aerobă. Din considerente de evitare a fenomenului de” umflare” 

a nămolului activ şi alte avantaje devin mai atractive instalaţiile de epurare biologică cu 

microflora fixată (Fig.2.25). 

 
 

Fig.2.25. Schema tehnologică e epurării biologice combinate anaerob-aerobă a apelor uzate  

cu grad înalt de poluare organică 

 

     Schema generală de epurare a apelor uzate de la întreprinderile de fabricare a alcoolilor 

folosind ca receptor o apă de suprafaţă este prezentată în Fig. 2.26.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          
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Fig.2.26. Schema tehnologică principală de tratare a apelor uzate de la întreprinderile 

de fabricare a alcoolilor folosind ca receptor o apă de suprafaţă 

 

     În baza informațiilor de mai sus a fost elaborată schema tehnologică integrată de prelucrare a 

nămolului apelor uzate (Fig.2.27) în amestec cu alte deșeuri organice, cum ar fi fracțiunile 

organice ale diferitor deșeuri vegetale din grădini și parcuri, culturi agricole, deșeuri alimentare, 

culturi energetice etc. În ceea ce privește ciclul tehnologic de prelucrare a nămolului de la 

instalațiile de epurare a apelor uzate comunale din localități se propune stabilizarea primară a 

părții organice cu instalații autotermale aerobe de scurtă durată cu fermentarea anaerobă 

ulterioară în fermentatoare biologice de tip ”digestoare metanogene” în amestec cu deșeuri   

străine pentru apele uzate, cum ar fi: deșeuri de plante (frunze moarte, acvacultură energetică), 

fracțiunea organică a MSW, deșeuri solide organice, deșeuri de la diferite produceri 

agroindustriale (sacrificarea vitelor, fermele de păsări, fermele de bovine, etc.). Materiile prime 

specificate trebuie supuse în prealabil măcinării, hidrolizei, silozării. Tratamentul enzimatic al 

unui astfel de amestec vizează obținerea unei producții sporite de biogaz în scopul utilizării 

acestuia în instalațiile de cogenerare și, ulterior, în instalațiile de producere a gazelor de ardere.       

     Masa fermentată (digestatul) se propune a fi prelucrată în două direcții:  

a) pentru utilizarea ulterioară ca fertilizant organo-mineral în agricultură. Pentru aceasta 

digestatul poate fi deshidratat și compostat. Este posibilă și utilizarea în vermicultură pentru a 

obține biohumus și proteine, ceea ce ridică valoarea acestui produs secundar; 
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b) pentru utilizare în calitate de combustibil. Pentru aceasta după uscarea preliminară nămolul se 

supune pirolizei accelerată și presării. 

     Sensul conceptului propus de tratare integrată a nămolurilor de la epurarea apelor reziduale 

constă în transformarea instalațiilor de tratare a apelor reziduale în întreprinderi independente din 

punct de vedere energetic și economic, datorită utilizării biogazului și a produselor secundare 

sub formă de fertilizanți, cu o tendință spre producerea fără deșeuri. 

 
 

Fig. 2.27. Diagrama schematică a tratării integrate a nămolului de la epurarea apelor 

reziduale în amestec cu alte deșeuri organice 

 

2.4.3.1 Elaborarea metodei de purificare a biometanului de gazele impurificătoare, 

precum, CO, H2S, NH3, mercaptani 

În anul 2019, a fost elaborată schema tehnologică a procesului combinat de obținere a 

biometanului, conform cerințelor calității gazului natural cu caracteristicele energetice 

îmbunătățite (Fig.2.28). Abordarea propusă combină metode galvanochimică și cea de adsorbție 

cu apă.    

 

Fig. 2.28. Schema instalației combinate de epurare și condișionare a biometanului: 

 1 – gasholder; 2 – reactorul de epurarea gazelor prin metoda galvanochimică din 

compușilor cu conșinut de sulf; 3 – compresorul de presiune înaltă; 4 – reactorul de 
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separare a СН4 și СО2 prin metodă de adsorbție cu apă; 5 – instalația de uscare a 

biometanului; 6 – rezervorul de utilizare a  СО2 pentru cultivarea microalgae 

 

Procedeul propsu de epurare al biogazului din hidrogenul sulfurat include trecerea gazului 

prin stratul Fe(OH)3. În calitate de încărcătură a reactorului s-a utilizat tălaşul de oţel amestecat 

cu cocs în raport de (3-5) : 1, plasat într-o soluţie 0,5-1% NaCl. Barbotarea biogazului a fost 

efectuată cu amestecarea periodică a încărcăturii, datorită rotirii reactorului. Acest principiu se 

bazează pe tehnologia galvanochimică fără utilizarea reactivilor chimici. Aici are loc apariţia 

efectului de scurtcircuit cu formarea elementelor galvanice într-un amestec de materiale 

conducătoare de curent–talaş de oţel şi cocs, care au valori diferite a potenţialelor electrochimici. 

În timpul rotirii, în dispozitivul de tip tobă, în prezenţa oxigenului, se formează multiplele 

perechi galvanice, fără impunerea curentului electric din surse externe. Atunci când circuitul este 

închis, reacţia catodică se desfăşoară preponderent pe suprafaţa cocsului, iar reacţia anodică - pe 

suprafaţa fierului.  

Reacția primară în procesul dat este reducerea oxigenului într-un interval de pH=6-10: 

О2+2Н2О+4е=4ОН-, fiind o reacție de oxido-reducere principală pe suprafața cocsului. 

Potențialul de echilibru al acestei reacției se caracterizează prin ecuația Е=1,23-0,059рН. Pe 

suprafața talașului, fierul se corodează datorită reacției de oxidare a metalului până la ionii Fe2+   

și  Fe3+, conform reacțiilor: Fe = Fe2+ + 2е,  și  Fe = Fe3+ + 3е. 

Apoi are loc legarea ionilor de fier (II) și (III) formați, ca urmare a hidrolizei: 

Fe2++2НОН→Fe(ОН)2+2Н+  сu potențialul  Е=-0,26-0,06рН și, respectiv, Fe3++3НОН → 

Fe(ОН)3+3Н+,  Е=-0,15-0,06рН. În așa fel, datorită diferenței de potențiale a perechii galvanice 

fier-cocs care atinge aproximativ 1 V, sunt formați hidroxizi ai fierului, care după aceea 

interacționează cu H2S și S2- сu formarea sulfidelor, conform reacțiilor:  

În prezența Н2S: În absența S2-: 

Fe(ОН)2 + H2S = FeS + 2 H2O + 2e,                                                          

Fe(ОН)3 + 2 H2S = FeS2 + 2 H2O +2 H+ + 2e,                                               

4 Fe(ОН)3 + 15 H2S = 4 FeS2 + 3 H2SO4 +36 H+ + e, 

Fe(ОН)2+S2-+2H+=FeS+2H2O+2e,                                                                

Fe(ОН)3+S2-+3H+ = FeS + 3H2O
 +2e,                                                            

Fe(ОН)3 + 2S2-+3H+= FeS2+3H2O
 + 2e. 

Ionii Cl- în procesul dat sunt activatorii suprafeței fierului în procesul de dizolvare anodică. 

Tehnologia de purificare a gazelor prin absorbție se bazează pe diferențele de solubilitate a 

gazelor - metan, hidrogen sulfurat, monoxid de carbon și bioxid de carbon la diferite presiuni și 

temperaturi. Solubilitatea СО2 în apă este mult mai ridicată, decât a altor componenții ai 

biogazului și, acesta se dizolvă cu formarea ionilor de СО3
2- și НСО3

-. Totodată, solubilitatea 

metanului în apă este nesemnificativă, în raport de (3-4):100, adică, acesta practic nu 

reacționează cu apă. Solubilitatea monoxiduui de carbon (СО) este 0,0026 g/100 ml. Diferența 

de solubilitate a acestor gaze în apă ne-a permis să propunem o tehnologie de absorbție în apă 
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pentru cea de a două etapă de purificare a biogazului. Această metodă este destul de efectivă 

pentru separarea amestecurilor de gaze.  

În tehnologia producerii biogazului bioxidul de carbon este un deșeu tehnologic, care poate 

deveni un mijloc efectiv pentru cultivarea microalgae, care, la rândul lor, posedă un șir de 

proprietăți utile, deoarece în componența microalgelor de tip “Spirulina platensis”, și/sau 

“Lemna”, și/sau “Chlorella pyrenoidosa” conținutul proteinei atinge până la 70 %, ceea ce le 

face un supliment valoros pentru hrana animalelor în zootehnie.  

2.4.4. Elaborarea design-ului atelierului pilot de producere a adaosurilor fito-catalitice 

pentru stimularea metanogenezei.  

A fost elaborat design-ul atelierului pentru crearea atelierului pilot de producere a adaosurilor 

fito-catalitice pentru stimularea metanogenezei (Fig.2.29). Secţia pilot va include echipamentul 

standard şi non-standard, incluzând bioreactorul anaerob cu volumul 2,0 m3, sistemul de 

pompare, rezervoare tehnologice şi conducte, precum şi aparate de control şi măsurare.          

 
 

Fig.2.29. Design-ul de construcţie a atelierului pilot de producere a adaosurilor  

fito-catalitice pentru stimularea metanogenezei.  

 

2.4.5. Estimarea efectului economic  

     Conform capacităţii de proiect instalaţia de purificare a apelor uzate de la “GARMA- GRUP 

SRL” din satul Fârlădeni, va produce circa 15. 000 m3 biogaz în 24 ore. Conţinutul maximum de 

metan poate fi de 70%, ceea corespunde la 8,5 mii m3 metan pe zi. Dacă acceptăm creşterea 

medie a cantităţii de metan în biogaz de 15%, urmare a implementării tehnologiei, aceasta va 

corespunde la1275 m3 metan, productivitatea zilnică de metan ridicându-se de la 8500 la 9775 

m3 metan. Surplusul anual de metan, în situaţia când acesta se va produce minimum 300 zile/an, 

va fi de 1275 x 300 = 382500 m3 metan.  Dacă acceptăm costul metanului de 400 USD/1000 m3 
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metan, atunci valoarea surplusului va fi de 143 000 USD (cca 1,75 mil. MDL).  Costul 

materialelor (prodicerea biostimulenţilor) nu va depăşi 250 mii lei/an. Aceiaşi sumă se va 

consuma pentru purificarea gazului.  Cheltuielile, parţial vor fi acoterite din economiile de 

energie şi lucru, datorate reducerii timpului de fermentare minimum de 1,5 ori.  Astfel termenul 

de recuperare a cheltuielilor privind proiectul de implementare ar putea fi de 1 an. Conform 

calculelor prealabile, tehnologia nouă va aduce profit  anual  în medie, conform scenariului 

sceptic expus mai sus de cca 1-2 mln lei. Conform unui scenariu, care ia în calcul conţinutul 

minimal de metan în biogaz de 60%, cheltuielile aferente până la 100 mii MDL, reducerea 

timpului de fermentare de 2 ori, beneficiul anual va fi de peste 2 mln lei/an. 

     În anul 2019, au fost efectuate calculele eficacităţii energetice a proceselor combinate aerob-

anaerobe şi a fost selectată cea mai efectivă schemă de epurare ale apelor uzate municipale, 

privind consumul de energie electrică. Această schemă va fi propusă ulterior pentru realizare la 

staţiile de epurare a apelor uzate noi în faza de construcţie şi în stare de reconstrucţie.  

Printre altele, bilanţul energiei termice necesare pentru realizarea procesului de epurare 

biologică avansată, calculat pentru 1 m3 de apă reziduală iniţială, include următoarele poziţii: 

- apa iniţială are tenmperatura 15-20оС; 

- în procesul anaerob se menţine temperatura de 35 оС; 

- procesul aerob este cel mai efectiv la 20-25оС; 

- cultivarea microalgelor se efectuează la 27-30 оС. 

Pentru menţinerea parametrilor necesari de temperatură pentru epurarea a 1 m3 de apă 

reziduală sunt necesare: 

- pentru procesul anaerob - 20000 Kcal/m3; 

- pentru cultivarea microalgelor -10000 Kcal/m3. 

- energia ce se consumă pentru uscarea sedimentului, înainte de arderea acestuia, este – 

(încălzirea 19,5 kg de la 35оС până la 100 оС, inclusiv evaporarea 11 kg de apă) (100-

35)*19,5*1Кcal + 11*540 Кcal = 7200 Kcal/m3. 

În total, consumul calculat al energiei termice este 37200 Kcal/m3. 
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CAPITOLUL III. COMPOZIȚIA CHIMICĂ, PROCESE DE POLUARE ȘI 

AUTOPURIFICARE A APELOR DIN BAZINUL FLUVIULUI NISTRU    

Pentru a evalua compoziția chimică, gradul de poluare și capacitatea de autopurificare a 

apelor din bazinul fluviului Nistru, pe parcursul anilor 2015-2019 a fost monitorizată porțiunea 

fluviului de la amonte de vărsare în el a r. Răut (priza de captare – aval barajului de la Dubăsari) 

– aval de vărsare în Nistru a r. Botna (s. Chițcani). Pentru a evalua influența afluenților asupra 

compoziției chimice a apelor din fluviul Nistru, au fost prelevate probe din secțiunile de vărsare 

a r. Răut și Ichiel în fluviu. La fel, a fost monitorizată starea apelor din două bazine de acumulare 

din bazinul hidrografic al Nistrului – lacul Ghidighici, format pe r. Bîc, și lacul Dănceni, format 

pe r. Ișnoveț, ambii fiind afluenții Nistrului. În total, pe parcursul realizării proiectului, au fost 

alese 7 prize de captare, după cum urmează (fig. 3.1.): 

- Priza nr. 1. – Nistru, barajul de la Dubăsari, amonte de vărsare a r. Răut; 

- Priza nr. 2. – Răut, gura de vărsare în Nistru, s. Ustia; 

- Priza nr. 3. – Nistru, or. Criuleni, aval de vărsare a r. Răut, amonte de vărsare a r. Ichel; 

- Priza nr. 4. – Ichel, regiunea de vărsare în Nistru; 

- Priza nr. 5. – Nistru, Vadul lui Vodă, aval de vărsare a r. Ichel; 

- Priza nr. 6. – lacul Ghidighici, regiunea lângă baraj; 

- Priza nr. 7. – lacul Dănceni. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fig. 3.1. Prizele de căptare a probelor de apă din obiectele acvatice a bazinului 

hidrografic al Nistrului. 

Pe parcursul realizării proiectului anual au fost organizate a câte 4-6 expediţii sezoniere cu 

prelevarea probelor din obiecte nominalizate, efectuarea determinărilor hidrochimice clasice în 
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1– Nistru, barajul de la Dubăsari, amonte de vărsare a r. Răut;2– Răut, gura de vărsare în Nistru, s. 

Ustia; 3– Nistru, or. Criuleni, aval de vărsare a r. Răut, amonte de vărsare a r. Ichel; 4– Ichel, 

regiunea de vărsare în Nistru; 5– Nistru, Vadul lui Vodă, aval de vărsare a r. Ichel; 6– lacul 

Ghidighici, regiunea lângă baraj; 7– lacul Dănceni. 
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câmp, conservarea probelor şi apoi analiza acestora în laborator. În condiţiile pe teren au fost 

determinate dinamica diurnă a valorilor temperaturii, pH-ului, Eh-ului,  schimbării conţinutului 

de oxigen dizolvat şi a peroxidului de hidrogen. În perioadele expedițiilor au fost determinate 

dinamicile conţinutului peroxidului de hidrogen, a substanţelor reducătoare (tiolice) şi variaţiile 

rH-ului. În toate probe de apă prelevate au fost determinaţi parametrii hidrochimici tradiţionali şi 

parametrii cinetici ce caracterizează întensitatea proceselor de autopurificare chimică a apelor 

naturale. 

3.1. Compoziția chimică a apelor din bazinul hidrografic al Nistrului, nivelul de poluare și 

capacitatea de autopurificare ale acestora 

3.1.1.  Nistru 

      Cercetările au fost realizate în porțiunea Nistrului, cuprinsă între avalul barajului Dubăsari – 

or. Vadul lui Vodă, în aval și amonte de vărsare în fluviu a afluenților săi - râurilor Răut și Ichel. 

Drept scop al cercetărilor  a constatat monitorizarea compoziției chimice a apelor fluviului, 

estimarea nivelului de poluare, capacității de autopurificare a apelor, precum și estimarea 

influenței afluenților asupra apelor Nistrului. Pentru analiză și generalizare datele multianuale 

obținute au fost supuse prelucrării statistice.  

a. Conținutul ionilor principali și regimul hidrochimic 

Priza de captare Nistru, amonte r. Răut (avalul barajului Dubăsari).   

Conținutul ionilor principali a apelor a fost determinat de masele de apă ce pătrundeau din 

rezervorul de acumulare de la Dubăsari (Tab. 3.1). 

Tabelul 3.1. 

Duritatea totală a apelor și conținutul ionilor principali în apele Nistrului 

în amonte de vărsare a r. Răut în perioada anilor 2015-2019 

Data 

Dtot, 
Ca2+ Mg2+ Na+ + K+ SO4

2- Cl- 
HCO3

- 

+CO3
2- 

∑I, 

mg/l Index mmol/ 

dm3 mg/l 

IV.15 5 64,3 21,9 175 76,8 141,8 390,4 870  CNa
I 

VI.15 4,8 70,1 15,8 250 38,4 301,3 335,5 1011 ClNa
I 

IX.15 3,4 56 7,3 70 28,8 81,5 201,3 445 CII
Ca.Na 

XI.15 3,5 46,1 14,6 52,5 105,6 20,6 170,8 410 CCa,Na
II 

II.16 4 68,1 7,3 95 76,8 106,4 195,2 549 CClNa,Ca
II 

IV.16 4,6 60,1 19,5 130 216 53,2 231,8 711 SCNa
II 

V.16 3,9 60,1 10,9 105 28,8 148,9 201,3 555 ClNa 
III 

VI.16 4,2 38,1 28 165 100,8 198,5 189,1 720 ClNa
II 

IX.16 3,8 62,1 8,5 137,5 96 152,4 183 640 ClNa
II 

XI.16 4,1 66,1 9,8 40 62,4 39 201,3 419 CCa
 II 

III.17 4,6 78 8,5 35 72 24,8 231,8 450 CCa 
II 
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IV.17 4,2 72,1 7,3 30 62,4 20,2 213,5 406 CCa 
II 

VI.17 3,8 52,1 14,6 62,5 48 21,3 279 478 CCa,Na
II 

IX.17 4 48,1 19,5 30 24 21,3 242 385 CCa
 II 

XI.17 2,2 22 13,4 87,5 81,6 14,2 217 436 CNa
 II 

III.18 3,8 60,1 9,7 11,8 54,5 11,9 164,6 313 CCa
II 

V.18 3,8 38,1 23,1 1,22 39,3 11,7 161,6 197 CCa,Mg
III 

VI.18 3,2 44,1 12,2 18,8 54,5 20,1 134,2 156 CCa
II 

IX.18 3,4 48,1 12,2 14 43,2 12,7 164,7 179 CCa
II 

XI.18 3,1 50,1 7,3 37,7 50,7 12,5 189 347 CCa
II 

II.19 4,5 60,1 18,2 27,5 67,7 24,5 213,5 411 CCa
II 

IV.19 4,1 56,3 16,2 27,9 68,4 22,4 195,2 386 CCa
II 

V.19 4,4 65,7 14,0 49,5 83,8 36,0 222,7 472 CCa
II 

VI.19 3,9 57,9 11,7 45,7 73,3 16,0 218,0 423 CCa
II 

X.19 4,0 55,1 15,2 13,2 52,0 14,0 186,1 336 CCa
I 

 Media  3,9 56,0 13,9 68,5 68,2 61,1 213,3 468   

 

În apele Nistrului în această priză de captare a fost observat un conținut ionic instabil, care se 

manifestă prin diapazonul mare de variație a mineralizării apelor (156 -1011 mg/dm3), 

schimbarea tipurilor de cationi și anioni dominanți, instabilitatea indexului hidrochimic al apelor. 

Se evidențiază fenomenul când în 16% de cazuri apele se caracterizează ca fiind apele clorice, 

grupa sodiului și potasiului; în 12% din probe investigate grupa apelor se clasifică în cea din 

grupa sodiului și potasiului (tab. 1.). Mineralizarea și duritatea totală a apelor au un trend spre 

micșorare pe parcursul anilor de investigare (fig. 3.2.).  

În general, apele Nistrului în această priză de captare se caracterizează ca fiind din clasa 

apelor hidrogenocarbonate, grupa sodiului și potasiului, de tipul II (fig. 3.3.). 

 

 

 

 



166 

 

 

Fig. 3.2. Dinamica durității totale și a mineralizării apelor Nistrului în priza de captare 

Dubăsari pe parcursul anilor 2015-2019. 

 

În perioada de studiu a fost depistată legitatea sezonieră de formare a conținutului 

compoziției chimice a apelor. În general, valorile maximale ale mineralizării se înregistrează 

primăvara și vara, iar minimale – toamna (fig. 3.4.).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pe parcursul cercetărilor a fost depistată o corelare puternică dintre conținutul ionilor de 

sodiu și potasiu și mineralizarea apelor (r2=0,94), dar nu a fost înregistrată o corelare puternică 

între valorile durității totale și a mineralizării apelor. 

 Priza de captare: Nistru, aval r. Răut   

       În aval de vărsare a apelor afluentului Răut, compoziția chimică a apelor Nistrului poate fi 

caracterizată ca una instabilă, cu diapazonul larg de valori ai parametrilor hidrochimici (tab. 

3.2.). 

 

 

 

Nistru baraj

Cl-

14 %-ech/l
SO4 2-

10 %-ech/l

Na+ + K+

23 %-ech/l

Mg2+

8 %-ech/l

Ca2+

20 %-ech/l
HCO3-

26 %-ech/l

Fig.3.3.Ponderea ionilor principali în 

mineralizarea apelor din Nistru, priza 

Dubăsari (valorile medii pe parcursul anilor 

2015-2019). 

 

Fig.3.4.Dinamica sezonieră a mineralizării 

apelor și a durității totale a apelor din Nistru, 

priza Dubăsari (valorile medii pe parcursul 

anilor 2015-2019). 
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Tabelul 3.2 

Duritatea totală a apelor și conținutul ionilor principali în apele Nistrului  

în aval de vărsare a r. Răut în perioada anilor 2015-2019 

 

Datele obținute denotă faptul că valorile mineralizării și durității totale a apelor Nistrului sunt 

în creștere după vărsare în el a Răutului. Valorile maximale au fost înregistrate în anul 2015,  

la fel ca și în priza de captare Nistru amonte Răut. Valorile medii ale mineralizării apelor în 

Nistru în aval Răut se schimbau pe parcursul anilor 2015-2019 în intervalul 753-658-478-250-

483 mg/dm3, valorile durității totale – respectiv, în intervalul 4,6-4.7- 4.4-3.7-4.7 mmol/dm3, 

ceea ce depășește valorile corespunzătoare în priza de captare Nistru amonte Răut (fig. 3.5a, b). 

Pentru această priză de captare a fost depistată o corelare medie între duritatea totală a apelor și 

mineralizarea acestora (r2=0,63).  

 

 
Dtot, Ca2+ 

Mg2

+ 

Na++

K+ SO4
2- Cl- 

HCO3
- 

∑i, 

mg/dm
3 

 

  

Index 
 

mmol/

dm3 

 

mg/dm3 

IV.15 5.1 60 25.5 195 86.4 141.8 433.1 942 CNa
I 

VI.15 5.1 48 32.8 267.5 91.2 297.8 335.5 1073    ClNa
I 

IX.15 3.6 60 7.3 40 28.8 46.1 201.3 384    CCa 
II 

XI.15 4.5 50 24.3 96 168 29.8 244 612   CSNa
II 

II.16 5.0 78 13.4 130 139.2 127.6 225.7 714 CClNa,Ca 
II 

IV.16 4.5 48 25.5 157.5 230.4 60.3 262.3 784  SC Na
II 

V.16 4.6 32 36.5 137.5 57.6 191.4 213.5 668 ClNa
II 

VI.16 4.8 40 34.1 90 9.6 170.2 207.4 551   ClNa
III  

IX.16 3.9 50 17.0 107.5 115.2 92.2 195.2 577 CClSNa
II 

XI.16 5.4 70 23.1 90 182.4 40.4 250.1 656 CSNa,Ca
II 

III.17 5.1 70 19.5 45 105.6 28.4 228.6 497 CCa
II 

IV.17 4.5 78 7.3 70 129.6 20.6 244.0 550 CCa
II 

VI.17 4 56 14.6 40 62.4 24.8 213.4 411 CCa
II 

IX.17 4.2 58 15.8 42.5 72 24.8 219.5 433 CCa
II 

XI.17 4.3 60 15.8 60 100.8 17.7 247.0 501 CCa,Na
II 

V.18 3,8 38,08 23,1 1,22 39,30 11,70 161 209 CCa, Mg
III 

VI.18 3,2 44,1 12,2 18,8 54,5 20,1 134 178 CCa
II 

IX.18 3,4 48,1 12,2 14,0 43,2 12,7 165 211 CCa
II 

XI.18 3,1 50,1 7,3 37,7 50,7 12,5 198 399 CCa
II 

II.19 5,1 62,1 24,3 39,1 94,8 24,5 240,9 486 CCa
II 

IV.19 4,5 60,1 17,9 46,9 97,2 21,9 222,6 467 CCa
II 

V.19 4,6 64,9 16,2 46,0 80,6 35,6 220,4 464 CCa
II 

VI.19 4,8 59,7 22,3 66,1 105,6 19,6 269,7 543 CCa
II 

X.19 4,4 59,1 17,0 41,4 60,0 16,2 262,3 456 CCa
II 

Media 4,4 56 19 78 92 62 233 532  
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a)                                                                                 b) 

Fig. 3.5. Mineralizarea (a) și duritatea totală medie pe parcursul anilor în apa fluviului 

Nistru 

 Apele Răutului au contribuit și la schimbarea raporturilor dintre conținutul ionilor 

principali în apa Nistrului în aval de vărsare a afluentului (tab. 3.3.). 

Tabelul 3.3. 

Ponderea ionilor principali în apele Nistrului în amonte și aval de Răut;  

(Anii 2015-2019) 

 Ca2+,% Mg2+,% Na++K+,% SO4
2-,% Cl-,% HCO3

-,% 

Nistru, amonte Răut 19 8 22 10 14 25 

Nistru, aval Răut 18 10 22 13 13 25 

Rezultatele obținute denotă faptul că în apele Nistrului în aval de vărsare a Răutului crește 

ponderea ionilor de Mg2+ și SO4
2-, pe contul diminuării ionilor de Ca2+ și Cl-. Analiza corelativă 

a evidențiat o puternică dependent între conținuturile de ioni de sodium și magneziu cu 

mineralizarea apelor Nistrului (r2=0,96) (fig. 3.6.). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Dinamica sezonieră a compoziției chimice a apelor nistrene  în aval de vărsare a r. Răut, 

spre deosebire de prize de căptare în amonte de vărsare a r. Răut denotă  că valorile maximale ale 

mineralizării apelor se atestă primavera, iar a durității totale – iarna (fig. 3.7.). 

 

 Priza de căptare: Vadul lui Vodă 

 Priza de căptare se află după vărsarea în Nistru a afluentului Ichel. Pe parcursul derulării 

proiectului în apa nistreană au fost înregistrate cantități diferite de ioni principali  (tab. 3.3.). În 
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(Perioada anilor 2015-2019). 
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perioada de raportare, ca și în alte prize de căptare, în acest punct a fost observată o variețe largă 

în conținutul ionilor principali și a indexulul apelor. 

Tabelul 3.3. 

Duritatea totală, conținutul ionilorprincipali și indexul apelor Nistrului  

în priză de căptare Vadul lui Vodă (perioada anilor 2015-2019) 

Дата Dtot, 

mmol/

dm3 

Ca
2+ 

M

g2+ 

Na++

K+ 
SO

4
2- 

Cl- HC

O3
- 

 ΣI, 

mg/dm3 

Inde

x 

mg/dm3 

IV.15 4.8 64 19.5 170 62.4 141.8 384.3 842 CNa
I 

VI.15 

4.2 52 19.5 

277.

5 92.2 297.8 305 1044 

ClNa 

I 

IX.15 

3.8 56 12.2 32.5 38.4 49.6 176.9 366 

CCa
II

I 

XI.15 

3.6 46 15.8 90 

163.

2 24.8 176.9 517 

SC 
Na

II 

II.16 

4.2 62.0 13.4 87.5 9.6 148.9 201.3 523 

ClNa 

III 

IV.16 

4.3 56.0 18.2 

122.

5 

177.

6 67.4 219.6 661 

SC 
Na

II 

V.16 

4.7 22.0 43.8 120 28.8 205.6 176.9 597 

ClNa 

III 

VI.16 

4.7 28.0 40.1 110 24.0 198.5 183.0 584 

ClNa
I

II 

IX.16 

3.7 50.0 14.0 100 86.4 109.9 170.8 531 

ClC
Na

II 

XI.16 4.3 60.0 15.8 52.5 76.8 46.1 213.5 465 CCa
II 

III.17 4.5 64.1 15.8 42.5 62.4 24.8 231.8 441 CCa
II 

IV.17 4.4 70.1 10.9 32.5 76.8 18.1 219.6 428 Cca
II 

VI.17 4.0 54.1 15.8 20 48 24.8 170.8 334 CCa
II 

IX.17 4.0 50.1 18.2 40 52.8 39 201.3 401 CCa
II 

XI.17 4.0 52.1 17.0 32.5 72 10.6 213.5 398 CCa
 II 

V.18 4,0 26,1 32,8 0,2 46,0 12,40 161,6 175 

CMg
II

I 

VI.18 3,4 44,1 14,6 26,9 73,8 20,9 143,4 167 CCa
II 

IX.18 3,3 50,1 9,7 38,4 51,0 20,3 195,2 218 CCa
II 

XI.18 3,2 42,1 13,4 43,1 62,7 14,8 185,9 362 CCa
II 

II. 19 4,5 60,1 18,2 27,5 67,7 24,5 213,5 411 CCa
II 

IV. 19 4,1 56,

3 

16,

2 

27,

9 

68,

4 

22,4 195,

2 

386 CCa
II 

V.19 4,4 65,

7 

14,

0 

49,

5 

83,

8 

36,0 222,

7 

472 CCa
II 

VI.19 3,9 57,

9 

11,

7 

45,

7 

73,

3 

16,0 218,

0 

423 CCa
II 

X.19 4,0 55,

1 

15,

2 

13,

2 

52,

0 

14,0 186,

1 

336 CCa
I 

Media 4,1 51,

8 

18,

2 

66,

8 

68,

8 

66,2 207,

0 

462  
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Nistru  aval Ichel

Cl-; 14.8

%-ech/l Na+ + K+; 

20.3 %-ech/l

Mg2+; 10.7

%-ech/l

Ca2+; 19.1

%-ech/l

SO4 2-; 10.3

%-ech/l

HCO3-; 24.8

%-ech/l

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pe parcursul anilor  2015-2019 dinamica spațială a mineralizării și a durității totale a fost 

similară cu alte prize de căptare pe Nistru,  corelarea esențială dintre acești parametrinu a fost 

depistată. Mineralizarea medie a apelor în această priză constituie 462 mg/dm3, cu variațiile 

dintre 167 mg/dm3 și 1044 mg/dm3.  

Analiza ponderii ionilor în conținutul mineralizării denotă că pe parcursul observațiilor apele 

au fost preponderent din clasa apelor hidrogenocarbonate, din grupa calciului și sodiului, de tipul 

II, ceea ce este caracteristic pentru acest tip de râuri (fig. 3.8.).  

În aceasta priză de căptare a fost depistată o corelare puternică dintre  mineralizare și 

conținutul ionilor monovalente (r2=0,97) și ionilor clorid (r2=0,65); o corelare medie dintre 

mineralizare și conținutul ionilor de hidrogenocarbonat (r2=0,52) (fig. 3.9, 3.10.).  
Nistru aval Ichel
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Rezultatele obținute demonstrează că pentru variația sezonieră a apelor în această priză de 

căptare  este caracteristică creșterea mineralizării în perioada de primăvara și începutul verii și 

apoi diminuarea acesteea toamna și iarna. În ceea ce privește duritatea totală a apelor, 

seevidențiază valorile maximale ale acesteea iarna și primăvara și valorile minimale toamnă și 

iarnă (fig. 3.11.).  

Fig.3.8.Ponderea medie a ionilor principali 

din Nistru aval Ichel.  

(Perioada anilor 2015-2019). 

 

Fig.3.9.Corelarea dintre conținutul de cationi 

și mineralizarea apelor din Nistru aval Ichel.  

(Perioada anilor 2015-2019). 

 

Fig.3.10.Corelarea dintre conținutul de anioni 

și mineralizarea apelor din Nistru aval Ichel.  

(Perioada anilor 2015-2019). 

 



171 

 

Fig.3.11.Dinamica valorilor medii de 

mineralizare și duritate totală a apelor din 

Nistru aval Ichel. (Perioada anilor 2015-2019). 
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Generalizând rezultatele monitoringului fluviului Nistru în porțiunea preconizată în perioada 

anilor 2011-2015, se poate de concluzionat următoarele. Datorită proceselor ce decurg în 

rezervorul de la Dubăsari, apele 

Nistrului î naval de acesta se 

caracterizează prin compoziția 

schimbată, comparativ cu porțiunea 

Nistrului de sus. Această compoziția 

chimică a apelor este cmodificată 

suplimentar din cauza pătrunderii 

apelor din afluenții din dreapta – Răut 

și Ichel. Putem să presupunem că cauza 

diapazonului larg al mineralizării apelor 

(de la 167 mg/dm3 până la 1044 mg/dm3 ) 

și schimbarea indexului hidrochimic al apelor Nistrului poate fi condiționată de faptul că la 

barajul Dubăsari debitul apei se face din diferite orizonturi acvatice. Menționăm că în prize de 

căptare de la Dubăsari apele nistrene în 33% de cazuri se caracterizează prin indexul atipic 

acestui tip de ape, fiind apele în care domină ionii de clorură și sodium. La fel, un fapt alarmant 

constituie și acela ca în mai mult de 50% de probe dintre cationii principali în mineralizarea 

apelor domină ionii monovalenți.   

Rezultatele obținute demonstrează influența vădită a Răutului asupra conținutului ionilor 

principali și mineralizării apelor din Nistru. Valorile medii pe toată perioada de investigare 

denotă creșterea durității apelor Nistrului în aval de vărsare a Răutului cu 15% în comparație cu 

situația depistată în Nistru în amonte de vărsare a afluentului. La fel, se observă și creșterea 

mineralizării apelor nistrene cu 10,% în aval de vărsare a Răutului (fig. 3.12.). Acest afluent 

contribuie la creșterea ponderii ionilor de magneziu și sulfat. 
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Fig. 3.13. Dinamica mineralizării medii a 

apelor  

Nistrului în perioaada anilor 2015-2019. 

Fig. 3.12. Valorile medii ale mineralizării şi 

durităţii totale a apelor din Nistru în perioada 

anilor 2015-2019 
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Pe tot segmental studiat a fost depistată o schimbare sezonieră a mineralizării apelor, 

dinamica căreea a fost diferită pe secţiunile de captare (fig. 3.13.). În aval de barajul de la 

Dubăsari mineralizarea maximală a apelor a fost depistată în perioada de primăvară şi vară, iar 

minimală – toamna. În aval de Răut şi Ichel mineralizarea maximală a apelor nistrene a fost 

înregistrată primăvara, iar cea minimală – toamna. 

b) Parametrii de calitate a apelor, regimul de oxigen, conţinutul elementelor 

biogene şi poluarea cu substanţele organice 

Parametrii de calitate a apelor nistrene: valorile pH-ului, rH, conţinutul oxigenului dizolvat şi 

gradul de saturaţie a apelor cu el, conţinutul diferitor forme ale elementelor biogene şi a 

substanţelor organice, în perioada anilor 2015-2019 au fost în dinamica sezonieră şi multianuală 

(tab.3.4.a,b,c.). 

Tabelul 3.4. 

Parametrii de calitate a apelor în Nistru în perioada anilor 2015-2019 

а) Nistru barajul Dubăsari, amonte Răut 

Data rH OD, 

mgO2 

/dm3 

GS, 

% 

CB

O5, 

mgO2/ 

dm3 

CC

O Cr 

CCO 

Mn 

IV,15 

31,8 

18,6

7 154 5,33 2 1 

VI,15 28,1 9,67 85 5,17 9 4 

IX,15 31,7 8,06 88 3,2 5 3 

XI,15 31,9 8,96 78 0,3 5 4,4 

II,16 26,8 13,4 102 3,2 21,0 4,2 

IV,16 24,6 8,2 75 1,3 22,0 6,6 

V,16 24,0 7,7 77 0,9 13,0 9,7 

VI,16 25,8 2,6 30 1,4 4,3 0,2 

IX,16 23,8 3,5 37 3,0 15,0 11,4 

XI.16 26,7 4,6 44 1,1 21,0 13,8 

III.17 25,8 12,0 101 5,4 11,0 9,1 

IV.17 24,3 5,6 49 0,5 9,0 4,2 

VI.17 23,2 9,5 109 7,1 17,0 4,5 

IX.17 26,3 9,9 86 3,2 17,6 7,2 

XI.17 26,5 8,6 80 5,8 16,0 6,6 

V.18 27,24 11,7 116,

1 

5,7 14,2 5,12 

VI.18  5,59 63,2 5,1 10,3 2,72 

IX.18 26,0 3,84 40,7 2,24 10,0 2,48 

XI.18 27,44 7,1 65,6 0,7 14,0 4,96 

II.19 26,9 10.2

4 

77.9 3.52 11,5 3.44 

IV.19 24,6 11,4 100,

4 

4,9 18 2,88 

V.19 26,8 7,2 69,4 2,2 12 4,32 

VI.19 26,0 7,1 82,8 2,6 13 8,08 

X.19 26,3 10,1 99,0 2,4 13,7 4,8 

Media  26,6 8,6 79,6 3,2 12,7 5,4 
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b )Nistru aval Răut 

Data rH OD, 

mgO2 

/dm3 

GS, 

% 

CB

O5, 

mgO2/ 

dm3 

CCO 

Cr 

CC

O Mn 

IV,15 29,6 15,7 130 3,5 20 1,84 

VI,15 

29 

12,8

3 126 

4,1

7 4 8,46 

IX,15 

30,9 9,18 100 

1,5

3 7 5,45 

XI,15 

30,6 

10,3

7 92 1,4 13 3,8 

II,16 26,3 15,0 117 1,8 71,0 22,7 

IV,16 25,3 7,8 73 0,5 15,0 6,8 

V,16 24,3 4,8 49 - 15,0 9,9 

VI,16 23,8 2,6 31 1,5 2,4 0,0 

IX,16 25,0 4,2 45 2,1 28,0 11,4 

XI,16 26,0 2,6 22 0,0 17,0 13,0 

III,17 26,37 10,7 92 6,1 15,0 6,3 

IV,17 25,7 8,0 71 3,5 13,0 5,0 

VI,17 26,4 9,1 107 7,2 37,0 5,2 

IX,17 35,9 8,5 84 4,8 20,0 6,2 

XI,17 26,7 10,3 88 3,5 13,0 5,3 

V.18 28,10 11,1 111,1 7,1 17,2 3,68 

VI.18  6,10 70,3 2,9 15,5 2,88 

IX.18 26,43 3,84 40,4 3,2

0 

11,6 1,04 

XI.18 28,48 3,6 33,7  15,2 2,72 

II.19 27,9 10.5

6 

80.4 3.5

2 

16,1 3,12 

IV.19 28,2 11,1 99,9 3,8 21 6,72 

V.19 26,8 7,5 69,8  12 5,76 

VI.19 31,3 5,9 69,9 1,5 19 10,0 

X.19 27,1 11,5 108,7 4,3 19,2 4,6 

Media  27,7 8,5 79,6 3,2 18,2 6,3 

c) Nistru, Vadul-lui-Vodă, aval Ichel 

Data rH2 OD, 

mgO2 

/dm3 

GS, 

% 

CB

O5, 

mgO2/ 

dm3 

CC

O Cr 

CCO 

Mn 

IV,15 28,5 15,7 130 3,5 26 1,44 

VI,15 27,7 7,5 76 3,83 9,6 4 

IX,15 31 5,98 66 0,56 5,2 3,9 

XI,15 29,9 8,96 79 0,9 2 4,6 

II,16 

26,6 13,8 105 3,1 

55,

0 24,6 

IV,16 

25,6 8,3 73 0,3 

19,

0 6,6 

V,16 

24,3 5,1 52   

19,

0 10,0 

VI,16 24,2 2,7 32 0,4 4,8 0,0 

IX,16 25,1 5,1 54 2,4 49, 11,7 
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0 

XI,16 

24,4 5,9 50 1,3 

39,

0 14,4 

III,17 26,3

7 7,0 61 2,1 

12,

0 6,7 

IV,17 

25,6 6,3 56   

10,

0 4,6 

VI,17 

24,9 7,5 88 4,9 

32,

0 5,0 

IX,17 

28,9 9,1 93 4,8 

12,

0 6,0 

XI,17 

26,8 9,6 82 3,1 

18,

1 5,4 

V.18 29,0

1 

10,8 108,

0 

3,3 15,

6 

4,16 
VI.18  4,57 52,6 2,0 12,

3 

2,56 

IX.18 27,5

9 

4,16 43,5 1,28 9,3 1,04 

XI.18 29,9

5 

5,4 49,6  12,

0 

2,40 

II.19 27,2 9.92 76.7 3.20 13,

5 

3,12 

IV.19 27,9 2,5 22,1  11,

0 

4,16 

V.19 28,5 9,3 86,9 1,8 14,

2 

2,88 

VI.19 28,9 4,1 47,2  27,

4 

10,0 

X.19 27,5 9,3 86,3 2,9 16,

9 

4,8 

Media  27,2 7,4 69,6 2,4 18,

5 

6,0 

 

rH-ul apelor,care indică preponderenţa proceselor redox în mediul acvatic, a variat în limitele 

largi, funcţie de conţinutul oxigenului dizolvat, pH-u şi temperatura apelor pe parcursul 

investigaţiilor.  Limitele de variaţie pe parcursul perioadei de cercetare au constituit: în priza de 

căptare Nistru, barajul de la Dubăsari, amonte Răut – 23,2-31,9; NistruavalRăut – 23,8-35,9; 

Nistru, aval Ichel – 24,2-31. În prizele de căptare au fost depistate următoarele ponderi între 

valorile rH reducătoare/oxidante (în %): Nistru baraj, amonte Răut – 20/73; Nistru avalRăut –33/ 

67, Nistru aval Ichel – 67/20%. Aşadar, afluenţii Nistrului contribuie esenţial asupra majorării 

ponderii substanţelor reducătoare în apele fluviului. 

Regimul de oxigen. Pentru perioada de cercetare conţinutul oxigenului dizolvat în mediu a fost 

încadrat în cantităţile normale: în priza de căptare Nistru, amonte Răut - media de saturaţie a 

constituit 81,3%, cu variaţia de la 41% până la 154%; Nistru aval Răut – media de saturaţie – 80% 

cu variaţia de la 20% până la 130%; Nistru aval Ichel – media de saturaţie – 73,2% cu variaţia de 

la 32% până la 130%. În general, după gradul de saturaţie mediu pe parcursul cercetărilor apele 

nistrene sunt de categoria II-III – apebune sau poluate moderat (tab. 3.5.). 

Tabelul 3.5. 

Gradul de saturaţie a apelor nistrene cu oxigen (în %) în perioada anilor 2015-2019 

 

Priza de 

căptare 

Mediile anuale 

Diapazonul variaţiilor 
 

Pentru 

toată 

perioada 

Clas

a de 

calitate 
a.2015 a.201 a.201 a.2018 a.201
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6 7 9 

Nistru, 

amonte Răut 

101,2 

78-154 

61,0 

30-

102 

85 

49-

109 

77,8 

40,7-

116,1 

79,6 

83-

100 

81,0 

40,7-154 

II 

Nistru aval 

Răut 

112,0 

92-130 

56,0 

22-

117 

88 

71-

107 

63,9 

33,7-

111,1 

79,6 

70-

109 

80,0 

22-130 

II 

Nistru aval 

Ichel 

87,8 

66-130 

61,0 

32-

105 

76 

56-93 

64 

43,5-

108 

73,1 

47-77 

72,4 

32-130 

III 

 

Menţionăm că pe parcursul cercetărilor 

au fost depistate cazurile deficitului de 

oxigen: în priza de captare Nistru amonte şi 

aval Răut – în 20% de probe, iar în priza 

Nistru aval Ichel – în 40% din probe 

recoltate. Anul 2016 poate fi caracterizat 

prin nivelul mediu scăzut a oxigenului 

dizolvat, care a constituit pe parcursul 

anului 56-61% de saturaţie, ceea ce poate fi 

caracterizat ca un regim de anomalie cu 

perioadele îndelungate de deficit de oxigen. 

Conform datelor Serviciului Hidrometeorologic de Stat al RM (www.meteo.md), anii 2015-

2017 se caracterizau prin perioadele îndelungate cu temperaturi înalte, micşorarea nivelului de apă 

în Nistru în aval de barajul de la Dubăsari (anul 2016) din cauza debitului mai scăzut a apelor, 

reglat de serviciile corespunzătoare de pe teritoriul Ucrainei, secarea afluenţilor Nistrului. 

Analiza schimbărilor sezoniere în ceea ce priveşte conţinutul oxigenului dizolvat în apele 

nistrene denotă că   gradul de saturaţie maximal se înregistrează primăvara, iar cel minimal – 

toamna (fig.3.14.) 

 Substanţe organice.  

Conţinutul substanţelor organice (SO), particularităţile şi dinamica distribuţiei pe parcursul 

anilor a fost studiat prin intermediul parametrilor CCOMn, CCOCr, CBO5. În perioada de cercetare 

cantităţile substanţelor organice variau în diapazonul larg – de la conţinutul minimal ale acestora, 

până la depăşirea limitelor admisibile pentru ecosistemele acvatice. 

La priza de căptare Nistru, barajul de la Dubăsari, pătrundeau masele  de apă cu CCOCr 

mediu de 12,7 mgO/dm3, ceea ce corespunde apelor din clasa de calitate II. Circa 40% din 

substanţe organice greu degradabile au fost reprezentate de substanţele humice (CCOMn mediu 

5,4 mgO/dm3). Conţinutul substanţelor organice biodegradabile corespundea clasei de calitate a 

Fig. 3.14. Dinamica sezonieră medie a gradului 

de saturaţie a apelor Nistrului cu oxigen în 

perioada anilor 2015-2019. 

Primavara      Vara       Toamna         

Iarna 

http://www.meteo.md/
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apelor II – apele de calitate bună (CBO5 mediu 3,2mgO2/dm3). Ponderea acestor substanţe 

constituie cca 25% din totalul SO (tab. 3.4.a.).  

Afluenţii Răut şi Ichel au contribuit la poluarea suplimentară a apelor fluviului cu substanţele 

organice. În aval de vărsare ale acestora în fluviu, conţinutul mediu ale substanţelor organice 

persistente creşte, influenţând negativ calitatea apelor din fluviu (tab. 3.6.). 

Tabelul 3.6. 

Conţinutul mediu al substanţelor organice în apele Nistrului în perioada  

anilor 2015-2019 

 

Dinamica parametrilor studiaţi denotă următoarele. În toate prize de captare valorile anuale 

medii ale parametrilor CCOCr şi CCOMn au fost fixate în anul 2016, iar valorile medii maximale 

ale parametrului CBO5 – în anul 2015. Conâinutul diferitor tipuri de substanțe organice este 

prezentat în fig. fig. 3.15. Analiza rezultatelor obţinute în diferite prize de captare pe Nistru a 

evidenţiat faptul că conţinutul mediu a substanţelor organice biodegradabile se înregistrează în 

apele nistrene după vărsarea în el a apelor afluentului Ichel, iar afluentul Răut cel mai mult 

contribuie în poluarea apelor nistrene cu substanţe organice humice şi cele greu degradabile (fig. 

3.16.). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Priza de 

captare 

 

CBO5, 

mgO2/d

m3 

CCOCr, CCOMn CBO5 

CCOCr 

% 

CCOMn 

CCOCr 

% 
mgO/dm3 

Nistru 

baraj 

3,2±0,58 

0,3-7,1 

12,7±1,

8 

2,0 – 22 

5,4±1,0 

0,2-13,8 25 43 

Nistru 

aval Răut 

3,2±0,56 

0,0 – 7,2 

18,2±4,

47 

4,0 - 71 

6,3±1,44 

0,0 – 22,7 
18 35 

Nistru, 

aval Ichel 

2,4±0,43 

0,3 – 4,9 

18,5±4,

51 

2,0 -55 

6,0±1,62 

1,44 – 

24,6 
13 32 

Fig. 3.15. Dinamica medie anuală a 

conţinutului substanţelor organice în 

apele Nistrului în perioada anilor 2015-

2019 

 

Fig. 3.16. Dinamica medie anuală a conţinutului 

substanţelor organice în apele Nistrului în 

diverse prize de captare în perioada anilor 

2015-2019 

 

CBO5    CCOCr      CCOMn 
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Aşadar, rezultatele obţinute demonstrează influenţa pronunţată a Răutului asupra conţinutului 

substanţelor organice greu degradabile în apele nistrene şi influenţa Ichelului în ceea ce priveşte 

conţinutului substanţelor organice biodegradabile în fluviu. 

  

Conţinutul diferitor forme ale elementelor biogene 

În prizele de captare au fost determinate conţinuturile formelor minerale ale azotului şi ale 

fosforului - N-NO3
-, N-NO2

-, N-NH4
-, PO4

3-, conţinutul sumar ale azotului şi fosforului mineral 

(Nmin, Pmin), raportuldintre conţinut de azot şi fosfor mineral (Nmin/Pmin),a fost estimată dinamia 

multianuală, sezonieră şi spaţială (tab. 3.7a, b, c.). 

Tabelul 3.7. 

Conţinutul formelor minerale ale azotului şi fosforului în apele Nistrului  

în perioada anilor 2015-2018 

a)   Nistru amonte Răut, barajul de la Dubăsari 

Data  N-

NO3
-, 

mg/dm3 

N-

NO2
-, 

mg/dm3 

N-

NH4
+, 

mg/dm3 

∑Nmin, 

mg/dm3 

PO4
3-, 

mg/dm3 

Pmin,  

mg/dm
3 

Nmin/P

min 

IV.15 0,80 - 0,02 0,82 0,03 0,01 82 

VI.15 - 0,001 - 0,001 0,33 0,11 0,01 

IX.15 0,30 0,011 0,20 0,51 0,60 0,20 2,55 

XI.15 3,00 0,003 0,12 3,123 0,52 0,17 18,40 

II.16 8,40 0,010 0,11 8,520 0,00 0,00 8,5 

IV.16 6,20 0,018 0,09 6,308 0,11 0,04 157,7 

V.16 2,20 0,016 0,10 2,316 0,25 0,08 29 

VI.16 0,23 0,820 0,23 1,280 4,00 1,31 0,98 

IX.16 0,10 0,021 0,27 0,391 0,14 0,05 7,8 

XI.16 6,50 0,010 0,10 6,610 0,22 0,07 94,4 

III.17 6,40 0,011 0,17 6,581 0,36 0,12 54,80 

IV.17 7,70 0,007 0,01 7,717 0,46 0,15 51,4 

VI.17 6,60 0,020 0,37 6,990 0,23 0,08 87,4 

IX.17 5,70 0,012 0,12 5,832 0,48 0,16 36,40 

XI.17 5,40 0,020 0,24 5,660 0,15 0,05 113,2 

III.18 1,72 0,003 0,55 2,300 0,17 0,06 38,3 

V.18 0,72 0,005 0,16 0,885 0,12 0,04 22,13 

VI.18 1,56 0,006 0,09 1,656 0,48 0,16 10,35 

IX.18 1,24 0,004 0,17 1,414 0,34 0,11 12,85 

XI.18 4,50 - - 4,500 0,16 0,05 90 

II.19 2,3 0,005 0,16 2,42 0,16 0,05 46,41 

IV.19 0,8 0,005 0,26 1,11 0,06 0,02 56,54 

V.19 2,3 0,006 0,24 2,57  0,00  

VI.19 1,9 0,000 0,47 2,35 0,14 0,05 51,50 

X.19 0,7 0,000 0,09 0,79 0,32 0,10 7,61 
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b) Nistru aval  Răut 

 

c) Nistru aval Ichel 

Media  3,2 0,044 0,19 3,31 0,41 0,13 45,01 

Data  N-

NO3
-, 

mg/dm3 

N-NO2
-

, mg/dm3 

N-

NH4
+, 

mg/dm3 

∑Nmin

, mg/dm3 

PO4
3-, 

mg/dm3 

Pmin,  

mg/d

m3 

Nmin/

Pmin 

IV.15 1,0 0,000 0,003 1,003 0,18 0,06 16,7 

VI.15 0,5 0,000 - 0,5 0,16 0,05 10,0 

IX.15 0,3 0,000 0,26 0,56 2 0,65 0,9 

XI.15 2,9 0,000 0,21 3,11 0,35 0,11 28,3 

II.16 9,1 0,015 0,48 9,60 0,00 0,00 9,6 

IV.16 5,0 0,006 0,25 5,26 0,13 0,04 131,5 

V.16 3,0 0,022 0,08 3,10 1,09 0,36 8,6 

VI.16 0,9 0,710 0,93 2,57 7,00 2,28 1,1 

IX.16 0,0 0,015 0,23 0,25 0,22 0,07 3,6 

XI.16 6,7 0,007 0,14 6,85 0,63 0,21 32,7 

III.17 7,8 0,013 0,19 8,00 0,47 0,16 50,0 

IV.17 7,0 0,011 0,05 7,06 1,01 0,33 21,4 

VI.17 6,7 0,008 0,01 6,72 0,21 0,07 96,0 

IX.17 4,6 0,019 0,27 4,89 0,21 0,07 69,9 

XI.17 7,3 0,011 0,08 7,39 0,61 0,20 37,0 

V.18 0,6 - 0,12 0,18 0,18 0,06 3 

VI.18 1,33 0,006 0,23 1,566 0,86 0,29 5,4 

IX.18 0,73 0,007 0,16 0,897 1,60 0,53 1,69 

XI.18 0,70 0,001 - 0,701 0,22 0,07 10,0 

II.19 2,6 0,005 0,30 2,88 1,78 0,58 4,97 

IV.19 1,1 0,003 0,41 1,48 0,04 0,01 113,2

9 V.19 2,4 0,000 0,28 2,65 0,22 0,07 37,00 

VI.19 4,1 0,000 0,29 4,40 0,06 0,02 225,0

0 X.19 1,3 0,001 0,15 1,46 0,19 0,06 23,57 

Media  3,2 0,037 0,23 3,46 0,81 0,26 39,22 

Data  N-

NO3
-, 

mg/dm3 

N-NO2
-

, mg/dm3 

N-

NH4
+, 

mg/dm3 

∑Nmin

, mg/dm3 

PO4
3-, 

mg/dm3 

Pmin,  

mg/d

m3 

Nmin/

Pmin 

IV.15 0,80 0,000 0,000 0,800 0,16 0,05 16 

VI.15 0,00 0,000 0,040 0,040 3,40 1,11 0,04 

IX.15 0,30 0,004 0,230 0,534 2,70 0,88 0,61 

XI.15 2,10 - 0,150 2,250 0,26 0,08 28,1 

II.16 
5,60 0,011 0,180 5,791 0,00 0,00 5,8 

IV.16 6,60 0,012 0,130 6,742 0,15 0,05 134,8 

V.16 3,00 0,015 0,270 3,285 0,69 0,22 14,9 

VI.16 0,47 0,720 0,470 1,660 8,00 2,61 0,6 

IX.16 4,20 0,013 0,270 4,483 1,62 0,53 8,5 

XI.16 6,70 0,015 0,210 6,925 0,61 0,20 34,6 

III.17 8,30 0,023 0,180 8,503 0,59 0,19 44,8 

IV.17 9,00 0,010 0,180 9,190 1,00 0,33 27,8 
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Conform datelor obținute în apele nistrene practic permanent au fost prezente formele 

minerale ale azotului și fosforului, conținutul cărora varia pe segmentul studiat. Conținutul 

acestora varia de la valorile tipice pentru apele în stare normală până la valorile ce caracterizează 

apele moderat poluate și poluate.  

Valorile medii ce caracterizează conținutul nitraților în apele nistrene demonstrează că pe 

segmentul studiat concentrația acestori ioni nu se deosebește esențial și variază în diapazonul 

4,19-4,47 mg/dm3. La fel, nu a fost depistată schimbarea esențială în conținutul mediu al  

nitriților pe parcursul anilor. În schimb, a fost depistată creșterea ionilor de amoniu după 

vărsarea în Nistru a afluenților Răut și Ichel, ceea ce încă odată denotă contribuția afluenților în 

poluarea apelor fluviului cu apele reziduale netratate, deșeurile menajere și animaliere (tab. 3.8.). 

Conținutul mediu al fosfaților în Nistru pe segmentul studiat creștea pe măsura vărsării în el a 

apelor Răutului și Ichelului și constituia în priza de captare la barajul de la Dubăsari  

0,53±0,26mg/dm3; în aval de vărsare a r. Răut - 0,95±0,47mg/dm3 și în aval de vărsare a r. Ichel 

- 1,35±0,56 mg/dm3. 

Conținutul total a azotului ineral total la fel creștea de la priza de căptare de la Dubăsari până 

la priza în aval de vărsare a r. Ichel de la  4,47±0,82mg/dm3până la 4,72±0,83mg/dm3, ceea ce 

denotă o influență vădită a afluenților din dreapta asupra poluării apelor din Nistru. 

Tabelul 3.8. 

Valorile medii ale conținutul diferitor forme ale elementelor biogene în fluviul Nistru 

 în perioada anilor 2015-2019 

Priză de 

căptare 

NO3
-, 

mg/dm3 

NO2-,  

mg/dm3 

NH4
+,  

mg/dm3 

∑Nmin, 

mg/dm3 

PO4
3-, 

mg/dm3 

Pmin, 

 

mg/dm3 

Nistru 

baraj 

4,25±0

,81 

0,07±0,0

6 

0,15±0,

03 

4,47±0,8

2 

0,53±0,

26 

0,17±0,

09 

aval  Răut 4,19±0 0,056±0, 0,23±0, 4,46±0,8 0,95±0, 0,31±0,

VI.17 6,10 0,008 0,250 6,358 0,13 0,04 159 

IX.17 5,70 0,019 0,280 5,999 0,15 0,05 120 

XI.17 8,10 0,014 0,150 8,264 0,75 0,24 34,4 

V.18 0,38 0,006 0,170 0,556 0,19 0,06 9,27 

VI.18 1,58 0,010 0,234 1,824 0,48 0,16 11,4 

IX.18 1,33 0,010 0,226 1,566 0,40 0,13 12,05 

II.19 1,3 0,006 0,40 1,67 1,59 0,52 3,22 

IV.19 1,1 0,005 0,30 1,41 0,04 0,01 107,9

4 V.19 2,1 0,001 0,30 2,43 0,15 0,05 49,66 

VI.19 1,4 0,000 0,55 1,98 0,07 0,02 86,60 

X.19 2,3 0,005 0,16 2,47 0,84 0,27 9,03 

Media  3,4 0,041 0,23 3,68 1,04 0,34 39,96 
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,84 05 06 3 47 15 

aval Ichel 

4,47±0

,84 

0,062±0,

05 

0,199±0

,03 

4,72±0,8

3 

1,35±0,

56 

0,44±0,

18 

 

Pe parcursul perioadei de cercetare a fost stabilită tendința schimbărilor valorilor medii ale 

azotului și fosforului mineral pe segmentul monitorizat. Valorile mai înalte ale nitraților au fost 

depistate în anul 2017, a azotului nitric și amoniacal, precum și a fosfaților – în anul 2016.  

Rezultatele demonstrează rolul negativ al afluenților în creșterea conținutului elementelor 

biogene în apele nistrene. 

3.1.2. Răut 

Conținutul ionilor principli, duritatea totală 

În perioada anilor 2015-2019 în apele Răutului la gura de varsare ale acestuia în Nistru (s. 

Ustia) se înregistrau cantități sporite de ioni principali, care au determinat duritatea totală și 

mineralizarea apelor.  Conținutul ionilor principali varia în diapazonul larg, concomitent cu 

schimbările pH-ului apelor de la 7,9 până la 9,8 (tab.3.8.). 

În perioada de cercetare apele Răutului pot fi caracterizate ca fiind puternic mineralizate, cu 

duritatea excesivă și pH-ul alcalin. Valoarea medie ale pH-ului a constituit 8,9 și a variat în 

diapazonul 7,9-9,8. Mineralizarea medie a apelor a constituit 1733 mg/dm3 și a variat în 

diapazonul de la 737mg/dm3 până la 3433 mg/dm3. Valoarea maximală a mineralizării a fost 

depistată în iunie 2015, iar cea minimală - în iunie 2016. 

Tabelul 3.8. 

Unii parametri hidrochimici a apelor r. Răut la gura de varsare (s.Ustia)  

în perioada anilor 2015-2019 
Data pH D

tot, 

m

mol/

dm3 

Ca2

+ 

Mg
2+ 

Na+

+K+ 
SO4

2- Cl- C

O3
2- 

H

CO3
- 

Σi,

mg/dm3 

Index 

mg/dm3 

IV.15 
9 

12,

8 86,2 

103,

4 

282,

5 480 

269,

4 - 

396,

5 1618 SCl Na
II 

VI.15 
9,8 10 50,1 91,2 

962,

5 1200 

336,

8 60 732 3433 SNa 
I 

IX.15 
7,9 

10,

7 62,5 98,5 97,5 182,4 88,6 - 

506,

3 1036 CMg
II 

XI.15 
8,6 

11,

4 50,1 

108,

2 307 513,6 88,6 - 

640,

5 1708 SCl Na 
II 

II.16 
8,7 

11,

5 

138,

3 55,9 

501,

5 902,4 

166,

6 

21,

0 

481,

9 2268 SNa
 II 

IV.16 
8,5 

11,

4 

28,0

6 

121,

6 

429,

8 581,2 

116,

3 - 

805,

2 2082 CSNaI 

V.16 
8,5 

11,

3 

36,0

7 

115,

52 

383,

8 573,6 

219,

8 

18,

0 

481,

9 1829 SNa
II 

VI.16 
8,7 6,5 

44,0

9 

52,2

9 

107,

5 46 

157,

4 - 

329,

4 737 CClMgNa
III 

IX.16 
9,1 

10,

4 

44,0

9 

99,7

1 448 724,8 

167,

3 

12,

0 

494,

1 1990 SNa
II 

XI.16 
9,1 

11,

4 96,2 80,3 

380,

0 758,4 81,5 9,0 

500,

2 1906 SNa
 II 
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III.17 
8,9 

11,

7 

100,

2 81,5 295 571,2 74,4 

15,

0 549 1686 SNa
II 

IV.17 8,

8 

9,

5 

96,

2 

57,

2 305 528 

45,

4 - 

57

9,5 

161

1 SCl Na
I 

VI.17 9,

4 

1

0,0 

40,

1 

97,

3 

347

,5 

619,

2 

88,

6 

2

7,0 

46

3,6 

168

3 SNa
II 

IX.17 9,

1 

1

1,5 

58,

1 

104

,6 485 

916,

8 

99,

3 

2

4,0 

50

6,3 

219

4 SNa
 II 

XI.17 
8,8 

11,

4 42,1 

113,

1 320 580,8 56,7 

12,

0 

616,

1 1741 SCNa
II 

V.18 
8,9 

11,

2 

24,0

5 

121,

6 

407,

9 805 

104,

4 

12,

0 

451,

4 1926 
SNa

II 

VI.18 9,1 9,7 26,1 

102,

1 

283,

1 549 79,3 

22,

5 

402,

6 1465 
SNa

II 

  IX.18 8,4 9,9 34,1 99,7 225 429 79,5 9,0 

451,

4 1327 
SNa

II 

  XI.18 8,6 8,6 50,1 91,2 

323,

8 521,8 56 18 

512,

4 1543 SNa
II 

II.19 8,9 

11,

7 98,2 82,7 

266,

5 512,8 87,9 

21,

0 

518,

5 1587 
SNa

II 

IV.19 9,1 

11,

2 79,2 88,5 

312,

7 622,2 57,6 

10,

5 

536,

8 1708 
SNa

II 

V.19 9,0 9,9 57,3 85,6 

366,

8 630,5 

109,

5 

12,

0 

485,

0 1747 
SNa

II 

VI.19 8,7 

7,8 70,3 52,0 

245,

1 367,8 31,2 

19,

5 

512,

4 1298 
CNa

I 

X.19 8,8 12,

2 69,1 

106,

4 

216,

6 444,4 74,7 

15,

0 

549,

0 1475 
SCMg,Na

II 

Medi

a 8,9 

10,

6 61,7 92,1 

345,

8 585,9 

114,

0 

18,

8 

520,

9 1733  

 

Menționăm că caracterul sodic al apelor Răutului a fost confirmat și prin prezența ionilor de 

carbonat – în 68% din probe investigate au fost determinați astfel de ioni, iar conținutul mediu 

ale acestora a constituit 18,8 mg/dm3. Apele Răutului în cele mai dese cazuri pot fi atribuite la 

clasa apelor sulfatice, sulfato-clorice, din grupa sodiului și tipul I sau II. 

Mineralizarea și duritatea totală a apelor în Răut au variat pe parcursul anilor. Valorile 

maximale ale mineralizării au fost depistate în anul 2015, iar minimale – în anul 2019. Nu a fost 

depistată corelarea evidențiată dintre mineralizare și duritatea apelor, ultima având valorile 

maximale în anul 2019 și valorile minimale în anul 2018 (fig.3.17). Schimbările climatice 

sezoniere au influențat și dinamica formării durității și mineralizării apelor din Răut. În perioada 

de iarnă a fost depistată creșterea mineralizării apleor pe fonul etiajului de iarnă, iar în perioada 

de toamnă a fost observată micșorarea valorilor mineralizării apelor. Valorile medii ale durității 

totale au fost mai crescute în perioadele de toamnă-iarnă-primăvară și se se micșorau vara 

(fig.3.18.) 

 
Fig. 3.17.Dinamica valorilor medii ale 

mineralizării și durității totale a apelor 

Răutului în perioada anilor 2015-2019 

 

Fig. 3.18.Dinamica sezonieră ale valorilor 

medii ale mineralizării și durității totale a 

apelor Răutului în perioada anilor 2015-

2019 
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În perioada de cercetare în apele Răutului  

 

a fost depistată o corelare liniară dintre conținutul ionilor principali și mineralizării. Cel mai 

mare coeficient de corelare în acest sens a fost înregistrat dintre conținuturile ionilor de sulfat și 

mineralizare (r=0,95) și dintre conținutul ionilor monovalenți și mineralizare (r=0,98). 

Oxigenul dizolvat și substanțe organice 

Rezultatele obținute denotă că regimul de oxigen în apele r. Răut pe parcursul cercetărilor a 

fost nefavorabil și a suferit fluxtuațiile esențiale de la 20% GS în iunie anului 2016 (apele din 

clasa a V – apele puternic poluate, cod roșu) până la 111% GS în luna aprilie a anului 2015 

(apele din clasa I – ape pure, cod verde). În mediu, gradul de saturație a apelor cu oxigen pe 

parcursul anilor 2015-2019 a constituit cca 64%, ceea ce caracterizează apele rîului ca fiind din 

clasa a III-a – apele moderat poluate. Menționăm că în 11 probe din 24 analizate (peste 45%) 

gradul de saturație a apelor cu oxigen este sub 70%, dintre care 3 probe conțineau mai puțin de 

30% de oxigen dizolvat, necesar pentru supraviețuirea hidrobionților și echilibrul ecosistemului 

acvatic.  

La fel, s-a depistat situația nefavorabilă în ceea ce privește dominanța echivalenților și 

proceselor de reducere, parametrul rH fiind din domeniul dominanței astfel de procese (rH 

mediu=27,4). Situația favorabilă pentru desfășurarea proceselor de autopurificare chimică a 

apelor, ce atestă dominanța echivalenților oxidativi, a fost depistată numai de două ori, pe când 

în cca 74% din probe cercetate valorile rH-ului au fost sub valoarea echilibrului redox (rH≈28). 

A fost depistată corelarea dintre valorile reducătoare ale rH-ului pe parcursul anilor 2016-2017 și 

conținutul scăzut de oxigen dizolvat (tab. 3.9.).  

Tabelul 3.9. 

Parametrii de calitate a apelor din Răut, gura de vărsare în Nistru,  

pe parcursul anilor 2015-2019 

 

D
a

ta
 

   

rH
 

   
O

D
, 

m
g

O
2
/d

m
3
 

G
S

, 
%

 

  

C
B

O
5
, 

m
g

O
2
/ 

d
m

3
 

C
C

O
C

r,
 

m
g

O
/ 

d
m

3
 

C
C

O
M

n
, 

m
g

O
/ 

d
m

3
 

C
B

O
5
 

C
C

O
C

r 

%
 

IV.15 30,1 11,7 111 2,3 25 4,4 9,2 

VI.15 30,5 8,33 87 8 15 5,75 53 

IX.15 31,9 7,23 78 5,8 29 11,92 20 

XI.15 30,8 8,06 73 2 26 11,7 7,7 

II.16 26,2 11,8 95 0,7 68 19,8 1 

IV.16 24,9 6,2 55 1,3 42 29,4 3 

V.16 25,3 4,2 42 0,6 61 18,5 1 

VI.16 22,9 1,6 20 0,8 16 7 - 

IX.16 25,2 2,9 31 2,4 37 22,1 6 

XI.16 26,0 2,9 25 - 36 25,9 0 

III.17 25,6 5,2 46 2,9 25 19,1 12 

IV.17 25,5 7,7 70 4,2 27 12,2 16 
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Fig. 3.19. Dinamica sezonieră a substanțelor organice 

în apele r. Răut pe parcursul anilor 2015-2019 

VI.17 23,3 6,7 81 6,7 57 15,1 12 

IX.17 28,0 7,5 72 4,8 25 12,4 19 

XI.17 27,0 9,1 75 4,7 23 15,2 20 

V.18 27,8 8,9 97,1 8,0 37,5 14,1 21 

VI.18 - 6,1 68 5,6 24,9 4,8 22,5 

IX.18 24,7 3,7 38,2 3,4 25,8 5,5 13,2 

XI.18 33,1 6,0 56,0 3,2 26,3 5,84 12,2 

II.19 
27,7

4 

10,0

8 
76,7 5,12 14 7,52 18,6 

IV.19 
33,7

3 
9 82 5,1 31 16,4 16,5 

V.19 
27,3

1 
4,1 41,5 3,2 31 5,12 10,3 

VI.19 
25,1

5 
2,6 31,4 1,9 36 31,12 5,3 

X.19 27,2

4 
7,8 73,3 4,3 20,4 10,6 21,5 

Media 27,4 6,6 63,6 3,8 31,6 13,8 14,0 

 

În apele Răutului conținutul substanțelor organice biodegradabile, depistate prin parametrul 

CBO5, au variat în limitele 0,6 mgO2/dm3(clasa de calitate I – ape pure, cod verde) – 

8,0mgO2/dm3 (clasa de calitate V – ape puternic poluate, cod roșu), valoarea medie fiind de 3,8 

mgO2/dm3 (clasa de calitate II). În 60% din probe analizate parametrul CBO5 depășea valoarea 

admisibilă pentru ecosistemele acvatice (3,0 mgO2/dm3). Acest fapt denotă o poluare avansată a 

apelor cu substanțele organice biodegradabile, care în mare parte provin din deversările apelor 

menajere netratate, aruncarea gunoiului menajer pe malurile râului, etc. Conținutul astfel de 

substanțe în totalul substanțelor organice a constituit în mediu cca 14%.  

În ceea ce privește 

conținutul substanțelor 

organice greu degradabile, 

depistate cu ajutorul 

parametrului CCOCr, 

rezultatele demonstrează 

că toate probele de apă 

conțineau conținuturile 

sporite de astfel de substanțe și în 

toate cazurile apele de la gura de 

vărsare a r. Răut pe parcursul cercetărilor se atribueau apelor din clasa a V-a de calitate – ape 

puternic poluate, cod roșu. Acest fapr reprezintă un pericol vădin nu numai pentru ecosistemul 

râului, dar și pentru ecosistemului Nistrului, în care se revarsă. Conținutul substanțelor humice în 
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apă (parametrul CCOMn) creștea în perioada de iarnă și se micșora vara. Schimbările sezoniere 

ale diferitor forme ale substanțelor organice sunt prezentate în fig. 3.20. 

 

 

Prezenţa elementelor biogene 

 Formele minerale ale azotului şi a fosforului au fost permanent prezente în apele Răutului 

(tab.3.10.) conţinutul sumar al azotului mineral a constituit 7,5 mg/dm3. Concentraţiile diferitor 

forme minerale sunt prezentate în tab. 3.10. Conţinutul maximal al nitriţilor au fost înregistarte în 

anul 2015, ian concentraţiile mai mari ale nitraţilor şi ionilor de amoniu – în anii 2016-2017. 

                                                                                                                                 Tabelul 3.10.  

Сonţinutul diverselor forme minerale ale azotului şi fosforului în apele r. Răut,  

gura de vărsare în Nistru, în perioada anilor 2015-2019 

Data NO3
- NO2

- NH4
+ ∑Nmin PO4

3- ∑Pmin ∑Nmin 

∑Pmin mg/dm3 

IV.15 1,9 0 0,21 2,11 0,44 0,14 15,1 

VI.15 2,7 0,027 0,85 3,577 1,96 0,64 5,6 

IX.15 1,5 0,041 0,91 2,451 4,6 1,5 1,6 

XI.15 - 0 0,87 0,87 0,39 0,13 6,7 

II.16 3,6 0,010 0,37 3,98 0,00 0 4 

IV.16 7,3 0,000 0,85 8,15 0,38 0,12 67,9 

V.16 13,1 0,001 0,64 13,741 1,55 0,51 26,9 

VI.16 3,2 5,400 3,2 11,80 23,00 7,5 1,6 

IX.16 0 0,000 0,28 0,28 0,18 0,06 4,7 

XI.16 14,5 0,014 0,80 15,31 1,88 0,61 25,1 

III.17 8,3 0,005 1,10 9,41 1,29 0,42 22,4 

IV.17 16,5 0,000 3,40 19,90 3,30 1,08 18,4 

VI.17 3,0 0,000 1,15 4,15 1,17 0,38 10,9 

IX.17 4,7 0,017 0,65 5,37 0,48 0,16 33,6 

XI.17 8,9 0,014 0,10 9,01 3,78 1,23 7,3 

V.18 0,2 - 0,60 0,8 0,23 0,08 2,9 

VI.18 1,7 - 0,72 2,42 0,28 0,09 3,1 

IX.18 4,0 - 1,45 5,45 0,09 0,03 3 

XI.18 18,1 0,064 0,05 23,16 0,23 0,08 3 

II.19 17 0,019 1,2 4,8 2,86 0,93 5,1 

IV.19 25,1 0 0,65 6,2 0,11 0,04 15,4 

V.19 26,8 0 1,01 6,8 0,26 0,08 85,5 

VI.19 3,7 0 1,65 2,1 0,2 0,07 30,3 

X.19 24,4 0 0,64 6,0 0,16 0,05 12,0 

Media 9,14 0,27 0,97 6,99 2,03 0,66 17,17 

 

Pe parcursul anilor de studiu azotul mineral total a fost constituit din 82%  ioni NO3
-, 13% 

ioni NH4
+, 5% ioni NO2

- . 

Conţinutul mediu a ionilor de fosfat a constituit 2,03±2,4 mg/dm3 şi concentraţia maximală 

ale acestora a fost înregistrată în iunie 2016 (23,0 mg/dm3). Conţinutul sumar al azotului mineral 
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permanent a fost mai mare în comparaţie cu conţinutul fosforului mineral, raportul mediu 

constituind Nmin/Pmin 17,17. Aşadar, azotul mineral a dominat conţinutul de fosfor mineral. 

 3.1.3. Ichel 

 Ionii principali, mineralizarea, duritatea totală  

Pe parcursul anilor determinate concentraţii avansate ale ionilor principali care au dus la 

formarea apelor cu mineralizarea şi duritatea totală avansată. Au fost depistate situaţii cu apele 

sodice care conţineau ionii de carbonat şi determinau pH-ul mai mare de 9,0. Conţinutujl mediu 

a ionilor de carbonat a constituit 11,7 mg/dm3, maximal fiind în iunie 2017 şi septembrie 2018. 

Salinitatea medie a apelor în perioada de investigare a constituit 1437 mg/dm3 şi a variat între 

739 mg/dm3 (iunie 2016) şi 3209 mg/dm3 (aprilie 2015). În anul 2016 a fost depistată scăderea 

bruscă a mineralizării apelor şi pe acest fon a fost înregistrată şi micşorarea densităţii totale a 

apelor (tab. 3.11.). 

                                                                                                           Tabelul 3.11. 

Parametrii hidrochimici a râului Ichel la gura de vărsare în Nistru  

în perioada anilor 2015-2018 

Data 

 

р

Н 

 

 

Dt

ot. 

m

mol/d

m3 

Ionii  principali,    mg/dm3     

Σi 

mg/ 

dm3 

Index 

Ca2

+ 

Mg
2+ 

Na
++K+ 

SO4

2- 

Cl- C

O3
2- 

HC

O3
- 

IV.15 

8,4 
12

,8 88,2 
102,
2 930 

979,
2 

255,
2 - 854 

320

9 SNa I 

IX.15 

7,9 
13

,2 60 124 
107,
5 

163,
2 

102,
8 - 

683,
2 

125

4 CMg II 

XI.15 8,6 11
,9 

80 96,7 270 494,
4 

74,4 - 628,
3 

164

3 

CSNa 

II 

II.16 8,6 13
,1 

52,1 127,
7 

410,
0 

768,
0 

170,
2 

- 530,
7 

205

9 SNa II 

IV.16 8,4 12
,5 

56,1 118,
0 

266,
5 

393,
6 

113,
4 

- 719,
8 

166

5 

CNa,Mg 

II 

V.16 8,0 12
,3 

52,1 118 302,
5 

412,
4 

248,
2 

3,
0 

530,
7 

166

7 

CSNa 

II 

VI.16 8,0 7,
5 

20,0 79,0 87,5 24,0 156,
0 

0,
0 

372,
1 

739 
CMg II 

IX.16 8,8 12
,1 

74 101,
5 

327,
0 

470,
4 

173,
7 

21
,0 

591,
7 

175

8 

CSNa 

II 

XI.16 8,9 12
,4 

90,2 96,1 260,
8 

518,
4 

81,2 9,
0 

573,
4 

163

2 

SCNa 

II 

III.17 8,6 13

,5 

90,2 109,

4 

217,

5 

489,

6 

71,0 - 610,

0 
158

9 

SCMg,

N II 

IV.17 8,4 8,

0 

78,2 49,9 101,

8 

220,

8 

29,4 9,

0 

384,

3 
875 CMgNa

Ca II 

VI.17 9,0 11

,8 

80 94,8 207,

6 

369,

6 

81,2 24

,0 

567,

3 
142

5 

CSNa,

M II 

IX.17 9,1 11

,7 

70,1 99,7 280,

0 

427,

2 

71,0 12

,0 

701,

5 
166

5 CSNa
 I 

XI.17 8,5 12

,0 

78,2 98,5 252,

5 

470,

4 

43,5 12

,0 

652,

7 
161

0 

CSNa,
M II 
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Pentru această priză de căptare a fost depistată o corelare medie dintre duritate totală a apelor 

şi mineralizarea acestora (r=0,63). Concentraţia ionilor principali în perioada de investigare 

permanent suferea o schimbare, determinând dinamica în dominanţa anionilor şi cationilor 

dominanţi. În mediu, pe perioada de cercetare, indexul hidrochimic al apelor poate fi prezentat ca 

fiind de clasa apelor hidrogenocarbonatice şi sulfatice, din grupa sodiului sau şi a magneziului, 

de tipul II sau I. A fost depistată o corelare dintre conţinutul ionilor principali şi mineralizarea 

apelor cu diferit grad de corelare (tab. 3.12.) 

Tabelul 3.12. 

Relaţiile de corelare dintre conţinutul ionilor principali şi mineralizarea apelor din r. 

Ichel, gura de vărsare în Nistru, în perioada anilor 2015-2019 

Tipul de 

corelare 

Relaţia de corelare Coeficientul de corelare, 

r2 

liniară SO4
2-= 0.388·∑i – 187.93 

 

0.89 

liniară HCO3
-=0.17·∑i + 335.4 0.57 

liniară Cl- = 0.07·∑i + 5.02 0.32 

liniară Na++ K+= 0.35·∑i -

279.07 

0.93 

exponenţială Mg2+ = 5.06·∑ i 0.405 0.36 

exponenţială Ca2+ = 0.73·∑ i 0.61 0.30 

 Schimbarea sezonieră ale conţinutului ionilor principali în Ichel a fost nesemneficativă. 

În perioadă de toamnă a fost observată o scădere neesenţială a mineralizării, dinamica durităţii 

totale s-a manifestat prin creşterea acesteea iarna şi scăderea în perioada de primăvară-vară 

(fig.3.21.).  

V.18 

8,9 

12

,60 

28,0

6 

136,

2 

186,

0 

428,

0 

75,2

0 

15

,0 

518,

50 

138

7 

SCMg

II 

VI.18 8,6 

13

,2 34,1 

139,

8 

107,

5 379 58,7 

12

,0 

460,

6 

119

2 

SCMg

II 
IX.18 

9,1 

12

,5 50,1 

121,

6 95,0 

149,

0 92,0 

21

,0 

603,

9 

113

3 
CMg

II 

XI.18 

9,0 

11

,7 56,1 

108,

2 

223,

3 

393,

3 61,6 18 

616,

1 

147

7 

CNa,MgI

I 

II.19 
8,8 

12

,8 

158,

3 59,6 

126,

0 

284,

3 78,6 

3,

0 

585,

6 

129

5 
CCa

II 

IV.19 8,7 

6,

5 67,7 37,6 60,1 

130,

0 34,3 

3,

0 

311,

1 644 
CCa

II 

V.19 9,1 

12

,7 63,9 

115,

2 

179,

9 

336,

0 88,9 

19

,5 

591,

7 

139

5 
CMg

II 

VI.19 
9,0 

10

,0 80,0 73,1 

155,

6 

308,

3 39,0 

12

,0 

506,

3 

117

4 
CNa,Mg

II 

X.19 
8,7 

5,

8 59,1 34,0 49,5 

102,

2 30,1 

6,

0 

277,

6 558 
CCa

II 

Media 
8,7 

11

,4 
68,1 97,4 

226,

3 

378,

8 
96,9 

11

,7 

559,

6 

143

7  
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Dinamica mineralizării apelor din Ichel pe parcursujl anilor poate fi redat de trendul prezentat 

în fig. 3.21, care demonstrează micşorarea mineralizării medii pe parcursul anilor de cercetare. 

 Oxigenul dizolvat, substanțele organice, rH 

Reieșind din datele hidrochimice obținute în perioada de cercetare apele r. Ichel pot fi 

caracterizate ca fiind poluate. În perioada nilor 2016 și 2017 în ele permanent se înregistrau 

valorile rH, caracteristice pentru dominarea echivalenților reducători și procese dominante de 

reducere a substanțelor, ceea ce este nefavorabil pentru ecosistemul râului (tab. 3.13).  

Conținutul oxigenului dizolvat a variat de la 28% GS (clasa a V – apele puternic poluate, cod 

roșu) până la 122% GS (clasa I – ape pure, cod verde), mediu fiind de cca 71% GS, ceea ce 

corespunde clasei a III-a a apelor – apele moderat poluate (cod galben). Deficitul de oxigen a 

fost depistat la începutul verii și toamna în anul 2016, în martie-aprilie 2017, mai-iunie 2019 

(tab. 3.13). 

Tabelul 3.13.   

 Parametrii de calitate a apelor r. Ichel în perioada anilor 2015-2018 

Data 

 

 

rH OD 

mg/d

m3 

GS, 

% 

CBO5 

mgO2/d

m3 

CCOCr

, 

mgO/d

m3 

CCOM

n, 

mgO/d

m3 

CC

OMn 

CC

OCr 

 

IV.15 28 13,7 122 4 10,3 3,7 0,36 

IX.15 31,6 8,62 88,6 6,53 24 10,6 0,44 

XI.15               30,2 8,83 80 6,9 18,5 8,2 0,44 

II.16 26,0 11,2 94 3,1 13,0 5,1 0,39 

IV.16 24,8 8,5 78 5,8 45,0 17,0 0,38 

V.16 24,2 8,3 80 12,2 36,2 31,0 0,86 

VI.16 23,6 2,4 29 1,3 31,6 14,0 0,44 

IX.16 22,6 7,0 72 4,5 42,0 24,6 0,58 

XI.16 24,0 3,4 28 1,3 24,0 10,2 0,42 
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Fig.3.20.  Dinamica anuală sezonieră ale 

valorilor medii ale mineralizării şi 

durităţii totale a apelor în r. Ichel, gura 

de vărsare în Nistru, în perioada anilor 

2015-2019 

 

Fig. 3.21. Trendul mineralizării apelor 

din r. Ichel la gura de vărsare în Nistru  

pe parcursul anilor 2015-2019 
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III.17 26,8 6,7 59 2,7 20,0 15,1 0,76 

IV.17 25,4 4,1 37 2,5 25,0 14,8 0,59 

VI.17 24,6 8,0 91 6,7 45,0 16,4 0,36 

IX.17 27,6 8,1 74 7,8 41,0 14,5 0,35 

XI.17 27,0 8,2 68 6,2 15,0 9,9 0,66 

V.18 26,2 7,9 80,4 6,4 32,2 9,6 0,30 

VI.18 - 6,6 73,2 5,3 19,7 2,6 0,13 

IX.18 25,4 7,4 71,4 5,6 17,0 1,1 0,06 

XI.18 25,5 7,0 64,3 5,3 25,4 5,8 0,23 

II.19 
25,8 

10,7

2 
88 8,32 21 5,9 

0,28 

IV.19 27,4 8,7 78,2 7,5 22 3,6 0,16 

V.19 25,0 4,4 42,5 3,7 25 5,9 0,24 

VI.19 25,6 3,8 43,6 1,9 26 20,2 0,78 

X.19 27,7 9,4 89,1 6,1 26 6,1 0,23 

Media 26,1 7,5 70,9 5,3 26,3 11,1 0,41 

 

Apele r. Ichel se caracterizează prin conținutul avansat de substanțe biodegradabile și cele 

greu degradabile (tab. 3.13.). Conținutul mediu al substanțelor organice biodegradabile a 

constrituit 5,3 mg O2/dm3, ceea ce corespunde clasei a III-a a apelor. Substanțele organice labile 

variau în perioada de cercetare în diapazonul 1,3 – 12,2 mg O2/dm3. În numai 4 probe (17%) 

conținutul substanțelor organice biodegradabile nu depășea valorile admisibile (3 mg O2/dm3); în 

9 probe (cca 39%) conținutul acestora a fost mai mult de 2 ori mai mare decât limita admisibilă, 

inclusiv și o probă, în care CBO5 a fost mai mult de 4 ori mai mare decât valoarea admisibilă.  

Cea mai mare cantitate de substanțe organice biodegradabile a fost depistată în mai 2016, iar cea 

minimală – în lunile iunie și noiembrie al aceluiași an. Ponderea medie ale acestor substanțe 

constituie cca 20% din totalitatea substanțelor organice depistate prin parametru CCOCr. Acest 

fapt denotă o poluare antropogenă intensă a râului cu deșeurile și apele menajere, resturi animale 

și alte organisme moarte în putrefacție. 

Conținutul mediu ale substanțelor organice greu degradabile în perioada de cercetare  

constituie 26,3 mgO/dm3, ceea ce corespunde clasei a III. Conținutul acestora a suferit schimbări 

în intervalul larg de la 10,3 mgO/dm3 până la 45,0mgO/dm3. În 6 probe (26%) parametrul CCOCr 

a depățit valorile limite admisibile (30mgO/dm3). Ponderea medie a substanțelor organice de 

natura humică, depistate prin parametrul CCOMn a constituit 41% din totalul substanțelor 

organice greu degradabile, ceea ce denotă intensitatea proceselor de spălare a solurile de pe 

malurile râului. 

 Formele minerale ale elementelor biogene 

În apele r. Ichel în perioada de cercetare permanent au fost depistate ionii de nitrat, amoniu și 

fosfat, iar ionii de nitrit au fost depistate numai în 50% din probe investigate (tab. 3.14.).  
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Tabelul 3.14. 

Prezența diverselor forme minerale ale azotului și fosforului în apele r. Ichel.  

Anii 2015-2019 

 

Data   

[NO3
-

], 

mg/dm3 

[NO2
-

], mg/ 

dm3 

[NH4
+], 

 mg/ dm3 

[PO4
3

-], mg/ 

dm3 

IV.15 
2,7 - 1,51 0,87 

IX.15 
4,2 0,032 2,95 9,9 

XI.15 6,7 0,001 4,61 2,7 

II.16 17,2 - 6,95 0,00 

IV.16 2,3 - 1,32 1,94 

V.16 5,5 0,013 0,76 2,26 

VI.16 1,1 3,510 1,09 57,00 

IX.16 13,6 - 1,42 0,67 

XI.16 8,2 - 4,92 2,40 

III.17 1,7 - 4,3 5,28 

IV.17 9,1 - 1,4 4,56 

VI.17 26,4 - 0,65 3,03 

IX.17 15,6 0,026 5,05 6,63 

XI.17 7,9 0,024 5,25 6,50 

V.18 9,4 0,016 1,25 0,93 

VI.18 4,8 - 1,13 1,26 

IX.18 7,7 0,007 4,8 2,27 

XI.18 15,1 0,034 9,3 3,99 

II.19 13,7 0,034 5,25 7,65 

IV.19 15,7 - 2,3 0,84 

V.19 19,1 - 8,6 2,18 

VI.19 11,1 - 0,85 1,16 

X.19 12,8 - 3,09 0,96 

Medi

a 
10,1 0,370 3,42 5,43 

Pentru apele r. Ichel este caracteristic conținutul sporit a ionilor de amoniu,valoarea medie 

fiind de 3,42 mg NH4
+/dm3, ceea ce aproape de 7 ori depășește valorile limite admisibile 

pentru ecosistemele acvatice (0,5 mg NH4
+/dm3 ). Acest fenomen reprezintă un pericol real 

pentru poluarea apelor nu numai a r. Ichel, dar și a Nistrului. La fel, prezența excesivă a 

ionilor de amoniu indică poluarea permanentă a apelor cu deșeurile menajere, apele menajere 

netratate, substanțe organice în putrifacție, etc. Acest fapt perturbează procesele de 

autopurificare a apelor, contribuie la acumularea elementelor nutritive în apă și eutrofizarea 

acestora, duce la scăderea conținutului de oxigen dizolvat în apă. 

După conținutul ionilor de amoniu în r. Ichel el pe toată perioada de monitorizare se 

atribuie clasei a V-a – apelor puternic poluate (cod roșu).  
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Analiza conținutului ionilor fosfat în apă denotă că acestea fac parte din categoria apelor 

eutrofe ceea ce contribuie la degradarea ecosistemului studiat. 

Așadar, conținutul diverselor forme ale elementelor biogene în apele r. Ichel contribuie la 

perturbarea ecosistemului râului și a Nistrului.  

  

3.1.4. Lacul de acumulare Ghidighici 

 Parametrii hidrochimici  

Lacul de acumulare Ghidighici face parte din bazinul hidrografic al Nistrului și este construit 

pe r. Bîc ce se revarsă în Nistru. 

În perioada de cercetare în lacul de acumulare se formau masele de apă alcaline, cu pH-ul 

mediu de 9,2, conținutul permanent al ionilor de carbonat (tab. 3.15.). Valorile pH-ului au variat 

în limitele strânse între 8,7 și 10,2, ceea ce corespunde apelor alcaline sau puternic alcaline și 

depășește valorile admisibile pentru apele de suprafață. Alcalșinitatea sporită a apelor poate 

contribui la formarea condiâiilor de toxicitate și de dezvoltare a microorganismelor și bacteriilor 

patogene.    

 Mineralizarea apelor a variat între 823 mg/dm3 până la 3017 mg/dm3, media fiind de 1423 

mg/dm3. Pe parcursul anilor 2015-2019 apele se caracterizau prin conținutul instabil și variabil al 

ionilor principali, prin schimbarea cationilor și anionilor dominanți în indexul hidrochimic al 

apelor. Ponderea medie a ionlor principali pe parcursul perioadei de cercetare a fost următoarea: 

HCO3
- - 21 %-ech/dm3, SO4

2- - 19 %-ech/dm3; Cl- - 10 %-ech/dm3; (Na++K+) – 26 %-ech/dm3; 

Mg2+ - 19 %-ech/dm3; Ca2+ - 5% %-ech/dm3, ceea ce corespunde apelor din clasa 

hidrogenocarbonată-sulfatică, grupa sodiului și magneziului de tipul doi. 

             Tabelul 3.15. 

Parametrii hidrochimici a apelor din lacul de acumulare Ghidighici 
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Conținutul anionilor se afla în depedență liniară de valorile mineralizării apelor. Ea a 

manifestat un grad de corelare puteric pentru ionii de HCO3
- și SO4

2- și un grad de corelare 

mediu pentru ionii de Cl-. Ecuațiile respective au următoarele expresii: 

                  [HCO3
-] = 0.264·∑i +137,68; r= 0.83; 

                  [SO4
2-]   = 0.258·∑i + 8,26;  r = 0.79; 

                   [Cl-]     = 0.131·∑i - 49.48;  r =0.57. 

     Dinamica sezonieră a mineralizării demonstrează valorile medii minimale în perioada de 

iarnă și creșterea acesteea primavara. Duritatea totală a apelor nu a suferit schimbările sezoniere 

multianuale (fig.3.22.)  

 

                     

 

 

 

 

 

 

 

Fig. 3.22. Dinamica sezonieră a mineralăzării și durității totale a apelor din lacul de 

acumulare Ghidighici. Perioada anilor 2015-2019. 
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 Parametrii hidrochimici de mineralizare și duritate totală au variat și în contextul 

multianual (tab.3.16.). 

Tabelul 3.16.  

Dinamica mineralizării și durității totale medii în lacul de acumulare Ghidighici pe 

parcursul anilor 2015-2018 

Parametru  

 

Anul de observație 

2015 2016 2017 2018 2019 

∑I, mg/dm3 2477 1538 1287 1230 982 

Dtot, 

mmol/dm3 10,4 10,8 9,9 

8,7 8,5 

pH 9,3 9,0 9,6 9,0 8,9 

 

Pentru valorile mineralizării schimbările au fost cele mai pronunțate. Mineralizarea medie 

anuală maximală a fost observată în anul 2015 (2477 mg/dm3), după care se atestă o continuă 

scădere ale acesteea până la 982 mg/dm3 în anul 2019, ceea ce este de 2,5 ori mai puțin în 

comparație cu primul an de monitorizare. Pentru valorile durității totale anuale se observă 

tendința similară, dar cu scădere nu așa de esențială, iar pentru valorile pH nu a fost observată o 

schimbare esențială și acestea pe parcursul observațiilor permanent indicau caracterul alcalin al 

apelor din lac. 

Regimul de oxigen și conținutul substanțelor organice 

Conținutul oxigenului dizolvat în perioada de cercetare a variat în lac între 3,1 mg/dm3 până la 

15,7 mg/dm3, media multianuală fiind de 9,3 mg/dm3. Gradul de saturație a apelor în oxygen a 

variat între 36% (clasa de calitate IV – ape poluate, cod portocaliu) și 147% (clasa de calitate I – 

ape foarte pure, cod albastru), media fiind de 88%, ceea ce corespunde apelor din clasa II – ape 

pure, cod verde. În regimul de oxigen au fost observate două extremități – suprasaturația apelor 

cu oxigen și deficit de oxigen (tab. 3.17.).    

                                                                                                                       Tabelul 3.17. 

Conținutul oxigenului dizolvat și a substanțelor organice în apele lacului de acumulare 

Ghidighici în perioada anilor 2015-2018 

Data  

OD 

CBO5, 

mgO2/dm3 

CCOCr 

mgO/ 

dm3 

CCOMn 

mgO/ 

dm3 

CCO 

Mn 

CCO 

Cr 

CBO5 

CCO 

Cr  

mg/dm3 

GS

,% 

IV.15 

15,7 

14

7 9 19 4,9 0,26 0,47 

VI.15 

14,5 

13

1 12,67 12 5,09 0,43 1,06 
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XI.15 8,96 81 2,6 30  0,26  

II.16 

15,4 

12

6 2,1 90,0 7,7 0,22 0,09 

IV.16 8,0 76 1,1 108,0 19,5 0,06 0,02 

V.16 3,5 36  38,0 7,0 0,47 0,01 

VI.16 3,1 39 0,4 5,7 17,7   

IX.16 4,8 54 3,5 22,0 0,0 0,99 0,07 

XI.16 5,1 44 0,3 23,0 21,8 0,47 0,16 

III.17 5,8 50 1,9 35,0 10,9 0,42 0,01 

IV.17 9,9 94 6,1 24,0 14,8 0,28 0,05 

VI.17 

11,0 

13

9 5,2 41,0 6,6 0,32 0,25 

IX.17 

12,3 

12

0 6,1 39,0 13,3 0,26 0,13 

XI.17 

12,6 

11

3 5,8 48,0 26,2 0,55 0,12 

III.18 12,2 93 6,3 73,5 27,0 0,37 0,10 

V.18 9,1 10

1 

6,3 49,2 17,8 0,36 0,13 

VI.18 5,72 68 5,5 15,4 5,0 0,32 0,36 

IX.18 10,56 11

8 

10,6 14,6 4,7 0,32 0,72 

XI.18 5,0 46 - 46,1 16,6 0,36 - 

II.19 10,24 82,

1 

4,64 7,52 14 0,54 0,33 

IV.19 4,5 42 - 8,4 47 0,18  

V.19 5,5 52,

8 

2,2 4,32 39 0,11 0,06 

VI.19 4,8 58,

7 

0,4 18,96 35 0,54 0,01 

X.19 12 11

5,3 

5,9 11,8 -   

Media 8,8 84,

5 

4,7 32,69 16,4 0,40 0,22 

     Regimul de oxigen a variat 

funcție de sezon. Pentru anii 2015-

2019 cea mai favorabilă perioada în 

acest sens a constituit vara, dar și în 

perioada de iarnă și primăvară gradul 

de saturație a apelor cu oxigen a fost 

la un nivel satisfăcător (fig. 3.23.).  

 

 

 

Apele din lacul de acumulare în perioada de cercetare au conţinut cantităţi substanţiale de 

substanţe organice. Conţinutul mediu a substanţelor organice biodegradabile, ce se determină 

prin intermediul parametrului CBO5, constituia 4,7 mg O2/dm3, ceea ce cu peste 50% depăşeşte 

valorile admisibile pentru ecosistemele acvatice de suprafaţă şi atribuie apele la clasa a II-a. 

Fig. 3.23. Gradul de saturație a apelor cu oxigen 

în lacul Ghidighici. Valorile medii pe anii 2015-

2019 
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Conţinutul substanţelor organice biodegradabile a variat între 0,3 mgO2/dm3 (clasa I – apele 

foarte pure) şi 12,7 mgO2/dm3 (clasa a V – apele foarte puternic poluate, cod roşu). Din toate 

probele de apă prelucrate,  peste 50% conţineau substanţele organice biodegradabile în 

concentaţii ce depăşeşte concentraţia limită admisibilă ale acestora.  În peste 40% din probe 

conţinutul substanţelor organice biodegradabile mai mult de 2 ori depăşeşte valorile CLA.  

Analiza datelor obţinute denotă o poluare avansată a apelor cu substanţele organice 

biodegradabile, care pot fi formate în lac ca rezultatul proceselor metabolice, dar pot să pătrundă 

şi cu apele de şiroire, de scurgere, menajere netratate sau puţin tratate, de la unităţile zootehnice, 

etc. Cu alte cuvinte, lacul Ghidighici are un impact sporit al substanţelor organice 

biodegradabile, ceea ce contribuie la formarea stărilor cu deficit de oxigen dizolvat în apă şi 

posibilităţi de eutrofizare rapidă a lacului. 

În afară de substanţele organice biodegradabile, în apele lacului au fost depistate cantităţi 

enorme de substanţe organice greu degradabile, conţinutul cărora este redat de parametrul 

CCOCr. Conţinutul acestor substanţe practic permanent depăşeau valorile admisibile şi prezentau 

un pericol real pentru ecosistemul lacului (tab. 3.18.) 

Tabelul 3.18. 

Conţinutul mediu al substanţelor organice în apele lacului de acumulare Ghidighici  

în perioada anilor 2015-2018 

Paramet

rul  

 Perioada de monitorizare 

Anul 

2015 

A

nul 

2016 

Anul 

2017 

An

ul 

2018 

Anul 2019 Media 

anilor    2015-

2019 

CBO5, 

mgO2/dm3 8,1 1,5 5,0 7,2 3,3 
5,0 

CCOCr, 

mgO/dm
3 

20,3 47,8 37,4 42,3 33,8 

36,3 

CCOMn, 

mgO/dm
3 

6,0 13,0 14,3 14,2 10,2 

11,5 

Pe parcursul cercetărilor valoarea medie ale oxidabilităţii bicromatice (CCOCr), care 

caracterizează prezenţa substanţelor organice greu degradabile, a constituit 36,3 mgO/dm3, ceea 

ce depăşeşte mai mult de 2 ori concentraţia limită admisibilă. Acest parametru a variat pe 

parcursul anilor în diapazonul larg între 5,7 mgO/dm3 şi 108 mgO/dm3, toate fiind din 

diapazonul apelor puternic poluate (clasa a V – cod roşu). Cel mai mic impact substanţele 

organice greu degradabile au avut în anul 2015 (20,3 mgO/dm3), iar cea mai mare intervenţie ale 

acestor substanţe a fost înregistrată în anul 2016 (47,8 mgO/dm3). 
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Raportul dintre oxidabilitatea permanganatică şi bicromatică pe parcursul anilor de studiu a 

constituit în mediu 0,40, ceea ce denotă că în perioada investigată rezervorul a fost supus 

impactului substanţelor organice proaspete netransformate (proteine, grăsimi, etc.).  

Conţinutul substanţelor organice a fost supus dinamicii sezoniere. Valoarea medie maximală 

ale parametrului CCOCr a fost observată în perioada de iarnă, iar micşorarea valrilor respective se 

observa în perioada de vară. Aşadar, apele lacului de acumulare au fost supuse impactului 

antropogen sporit. 

Conţinutul elementelor biogene 

 În apele lacului de acumulare Ghidighici permanent au fost prezente diverse forme minerale 

ale azotului și fosforului, conținutul cărora varia funcție de anotimp sau anul de studii (tab. 

3.19.).  

Conținutul total al formelor minerale de azot constituia 3,91 mg/dm3, dintre care ponderea de 

bază revine nitraților, cu conținutul mediu pe parcursul anilor de 3,4 mg/dm3. Nitrații constituie 

87% din toate formele minerale ale azotului. Ponderea nitriților este de 1,4%, iar a ionilor de 

amoniu – 11,6%. Pentru ionii de nitrit a fost depistată o varietate foarte largă de valori – de la 

absența totală ale acestora, până la 0,95 mg/dm3. Conținutul mediu a ionilor de amoniu a fost de 

0,34 mg/dm3, ceea ce nu depășește concentrația maxima admisibilă. În mediu, apele lacului după 

conținutul acestor ioni poate fi atribuită la clasa III-a – apele moderat poluate, cod galben.  

Tabelul 3.19. 

Conținutul diverselor forme minerale ale elementelor biogene în apele lacului Ghidighici 

în perioada anilor 2015-2018 

       Data N

O3
- 

NO2
- NH4

+ 

∑Nmin PO4
3- ∑Pmin 

mg/dm3 

IV.15 0,1 0 0,16 0,26 0,37 0,12 

VI.15 0 0,003 0,18 0,183 1,98 0,65 

IX.15 0,1 0,005 - 0,105 0,5 0,16 

II.16 1,8 0,025 0,17 2,00 0,00 0,00 

IV.16 1,5 0,000 0,41 1,91 0,55 0,18 

V.16 2,4 0,019 0,11 2,53 1,98 0,65 

VI.16 0,3 0,950 0,27 1,49 29,00 9,46 

IX.16 3,0 0,023 0,01 3,03 1,32 0,43 

XI.16 4,5 0,031 0,42 4,95 1,02 0,33 

III.17 4,9 0,019 0,01 4,93 2,37 0,77 

IV.17 6,2 0,015 0,31 6,53 0,48 0,16 

VI.17 6,2 0,015 0,31 6,53 0,48 0,16 

IX.17 2,2 0,026 0,19 2,42 0,29 0,09 

XI.17 2,2 0,034 0,28 2,51 1,24 0,40 

III.18 3,9 0,024 0,31 4,23 0,27 0,09 

V.18 1,7 0,019 0,22 6,17 0,46 0,15 

VI.18 1,5 0 0,48 1,98 0,06 0,02 
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IX.18 5,0 0 0,80 5,80 0,13 0,04 

XI.18 2,9 0,044 0,13 3,07 0,14 0,05 

II.19 2,6 0,019 0,76 3,38 2,3 0,76 

IV.19 8,9 0,005 0,42 9,33 0,01 0,00 

V.19 10,

4 

0,019 0,6 11,02 0,06 0,02 

VI.19 3,5 0 0,53 4,03 0,22 0,07 

X.19 4,9 0 0,63 5,53 0,22 0,07 

Media 3,4 0,054 0,34 3,91 1,89 0,63 

                                                                                                                                                      

Datele obținute denotă prezența fosfaților în cantități foarte sporite – până la 29 mg/dm3. 

Acest fapt contribuie la decurgerea rapidă a proceselor de eutrofizare a lacului, ceea ce poate 

avea consecințe nedorite în ecosistemul studiat, în ecosistemul r. Bîc și a Nistrului. 

După conținutul mediu ale formelor minerale a azotului și fosforului (Ntot= 3,91 mg/dm3; Ptot 

= 0,63 mg/dm3) lacul Ghidighici în perioada  anilor 2015-2019 poate fi caracterizat ca un obiect 

acvatic puternic eutrofizat. În anul 2015 și în vara anului 2016 conținutul fosforului mineral 

depășea conținutul azotului mineral, care în aceste cazuri a fost limitantul în dezvoltarea 

plantelor acvatice. În mediu, raportul Ntot/ Ptot a constituit 6,2. 

       Dinamica sezonieră a cantităților diferitor forme ale azotului și fosfaților denotă cea mai 

evidențiată diferenșă în ceea ce privește dinamica fosfaților ionilor de amoniu și nitraților (fig. 

3.27.).  

 

Fig.3.24. Dinamica medie sezonieră a conținutului diferitor forme minerale ale 

elementelor biogene în lacul Ghidighici pe parcursul anilor 2015-2019 

Concentrația medie maximală a fosfaților a fost observată în perioada de vară, iar cea 

minimală – toamna. Ionii de amoniu în cantități mai mari se depistau iarna (clasa a IV – apele 

poluate, cod portocaliu), atunci când procese metabolice sunt incetenite, dar se realizează 

descompunerea organizmelor moarte cu formare de acești ioni, iar conținutul minimal a fost 

depistat în perioada de primăvară iarna (clasa a III – apele moderat poluate, cod galben), atunci 
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când toate procese biochimice se realizează foarte rapid. Valorile medii maximale, în ceea ce 

privește conținutul nitriților, au fost depistate vara, iar toamna conținutul acestora a fost minimal. 

Concentrațiile medii ale nitraților nu au variat esențial în diferite anotimpuri. 

           Estimarea calității apelor din lacul Ghidighici în scopul utilizării acestora 

pentru irigare 

Pentru a estima calitatea apelor din lac în scopul utilizării acestora pentru irigare au fost 

folosite metodele tradiționale ce se folosesc pentru acest scop. Pentru calcularea coeficienților 

respectivi au fost folosite valorile medii ale conținutului ionilor principali în perioada anilor 

2015-2018 (tab.3.20.). 

                                                                                                            Tabelul 3.20. 

Estimarea calității apelor din lacul Ghidighici pentru utilizarea acestora la irigare 

Estimarea riscului la 

irigare 

Metoda de estimare Valoarea 

admisă 

Valoarea 

calculată 

Pericolul de salinizare 

a solurilor 

1. Mineralizarea, 

mg/dm3; 

2. ∑i/(Ca2++Mg2+ ), 

mmol/dm3 

≤ 1000 

mg/dm3 

≤ 4.0 

1539 

mg/dm3 

4.5 

Pericolul de 

alcalinizare 

(solonetizare) a solurilor;  

Pericolul de 

alcalinizare secundară a 

solurilor; 

Pericol de alcalinizare 

din contul ionilor de 

magneziu și sodiu; рН 

1. (Na++ K+)/ 

Ca2++Mg2+, mmol/dm3 

2. (Na++ K+)/∑cation.,  

mmol/dm3 

 3. Raportul de absorbție a 

sodiului: 

     SAR= (Na++ 

K+)/√(Ca2++Mg2+/2) 

4. Na+/ ∑cation.,  

mmol/dm3, %  

5. Mg2+ % ∑cation.,  

mmol/dm3, % 

6. рН 

≤ 0.7 

≤ 9 

 

≤50% 

≤50% 

≤50% 

8-8.5 

1.2 

0.6 

 

55% 

60% 

36% 

9.3 

Coeficientul empiric 

de irigare pentru tipul de 

apă studiat 

    К=  288/ Na+ + 4 Cl- , 

mmol/dm3 

(după Stebler) 

Calitatea 

satisfăcătoare a 

apelor: К=18 

÷6 

 

К=9.0 
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 Așadar, calcule efectuate demonstrează că apele din lacul Ghidighici au alcalinitatea 

sporită, mineralizarea excesivă, conținutul majorat al ionilor de sodiu, ceea ce poate contribui la 

salinizarea și alcalinizarea solurilor. Utilizarea acestor ape în scopuri de irigare este limitată. 

 3.1.6. Lacul de acumulare Dănceni 

Parametrii hidrochimici        

În perioada de cercetare în lacul de acumulare au fost formate masele de apă alcaline cu 

mineralizare și duritate totală excesive și conținutul instabil al ionilor principali (tab. 3.21.). 

Valorile pH-ului apelor permanent au fost mai mari decât cele admisibile pentru apele de 

suprafață, media a constituit 9,3 ceea ce corespunde apelor puternic alcaline, care sunt potențial 

periculoase din cauza favorăzării apariției factorilor de toxicitate din cauza dezvoltării bacteriilor 

și microorganismelor patogene. Duritatea totală a apelor, la fel a demonstrat că apele din lacul de 

acumulare sunt foarte dure, valoarea medie fiind de 10,8, cu variația dintre 6,8 în anul 2016 și 

12,6 – în același an.  

Tabelul 3.21. 

Parametrii hidrochimici a apelor în lacul de acumulare Dănceni  

în perioada anilor 2015-2018                                                                                                                                                                                                                                                                   

Data p

H 

Dt

ot., 

m

mol/

dm3 

                                     Ionii  principali,  mg/l 

 

∑i

, 

m

g/ 

d

m3 

Inde

x 

 C

a2+ 

M

g2+ 

Na
++K+ 

SO4 
2- 

Cl- HC

O3
- 

C

O3 2- 

IV.1

5 

9,

3 

10

,2 

34

,1 

10

3,4 

70

0 624 

311

,9 915 42 

27

30 

CSNa

I 

VI.1

5 

9,

9 

11

,5 

30

,1 

12

1,6 

89

8 720 

350

,9 

114

0 

10

5 

33

65 CNa
I 

IX.1

5 

8,

5 

11

,8 48 

11

4,3 

14

5 

25,

9 

118

,6 

768

,6 36 

12

56 CMg
I 

XI.1

5 

9,

3 

10

,3 

34

,1 

10

4,6 

32

9 

369

,6 

94,

3 

716

,7 39 

16

87 CNa
I 

II.16 

9,

1 

6,

8 

20

,0 

70

,5 

44

0,0 

302

,4 

200

,6 

646

,6 

54

,0 

17

34 CNa
I 

IV.1

6 

9,

2 

11

,8 

34

,0  

12

2,8 

38

2,0  

395

,8 

165

,9 

780

,8 

39

,0 

19

20 CNa
I 

V.16 

9,

0 

12

,6 

29

,1 

13

5,6 

34

2,0 

119

,2 

361

,6 

744

,2 

42

,0 

17

74 

CClN

a,Mg
I 

VI.1

6 

9,

3 

12

,1 

32

,0 

12

7,7 

20

5,0 

16,

0 

199

,9 

780

,8 

45

,0 

14

06 CMg
I 

IX.1

6 

9,

5 

12

,0 

40

,0 

12

1,6 

32

0,8 

211

,6 

209

,9 

780

,8 

51

,0 

17

36 

CNa,

Mg
I 

XI.1

6 

9,

7 

12

,4 

40

,0 

12

6,5 

33

4,3 

210

,4 

132

,6 

976

,0 

48

,0 

18

68 

CNa,

Mg
I 

III.1

7 

9,

5 

12

,3 

84

,2 

98

,5 

15

7,5 

163

,2  

92,

2 

671

,0 

48

,0 

13

15 CMg
II 
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Salinitatea apelor a fost supusă schimbărilor sezoniere și multianuale, media fiind de 1540 

mg/dm3, cu variația de la 1133 mg/dm3 până la 3365 mg/dm3. Mineralizarea apelor în perioada 

lunilor aprilie – iunie 2015 cu mult depășea valorile medii multianuale, iar pe parcursul anului 

2017 acest parametru a fost mai mic în comparație cu media multianuală.  

În lac se acumulează apele cu indexul hidrochimic 

relativ stabil, fiind din clasa apelor hidrogenocarbonate, 

grupa magneziului și sodiului sau sodiului și 

magneziului, de tipul I, pentru care este caracteristică 

următoare relație dintre conținuturile ionilor principali: 

HCO3
-+CO3

2->Ca2++Mg2+. Uneori, în calitate de anion 

dominant suplimentar a fost depistat ionul de sulfat sau 

clorură. Ponderea medie a ionilor principali în 

componența mineralizării apelor pote fi redată în felul 

următor: [HCO3
-] - 32%; [Na++K+]- 24%; [Mg2+]- 20%  

(în mmol/dm3) (fig.3.25.). 

Studiul corelativ a depistat o legătură directă strânsă între mineralizarea apelor și conținutul 

cationilor monovalenți (r2=0,975), ionilor sulfat (r2=0,81) și hidrogenocarbonat (r2=0,72). 

IV.1

7 

9,

4 

11

,5 

74

,1 

94

,8 

11

4,3 

196

,8  

60,

3   

603

,9 

12

,0 

11

56 CMg
I 

VI.1

7 

9,

9 

10

,0 

32

,1 

11

3,1 

18

7,7 

148

,8  

78,

0   

671

,0 

63

,0 

12

94 

CNa,

Mg
I 

IX.1

7 

9,

8 

10

,4 

32

,1 

10

7,0 

25

3,6 

172

,8  

86,

4   

805

,2 

39

,0 

14

96 

CNa,

Mg
I 

XI.1

7 

9,

5 

11

,0 

32

,1 

11

4,3 

20

5,5 

187

,2  

60,

3  

732

,0 

48

,0 

13

79 

CSNa

I 

III.1

8 

9,

2 

10

,1 

34

,1 

10

2,1 

13

7,5 

150

,5 

52,

3 

610

,0 

30

,0 

11

17 

CMg
II 

V.18 9,

2 

10

,3 

20

,04 

11

3,1 

17

4,1 

165

,0 

89,

60 

603

,9 

42

,0 

12

08 

CMg
II 

VI.1

8 

9,

1 

10

,0 

30

,1 

10

2,4 

15

4,3 

119

,8 

75,

3 

610

,0 

46

,5 

11

39 

CMg
II 

IX.1

8 

9,

0 

10

,4 

24

,0 

11

1,9 

17

2,8 

88,

8 

83,

7 

701

,5 

48

,0 

12

31 

CMg
I 

XI.1

8 

9,

2 

10

,0 

26

,1 

10

5,8 

20

5,4 

162

,1 

68,

8 

683

,2 

51 13

02 

CMg,Na

I 

II.19 9,

0 

10

,3 

38

,1 

10

2,1 

17

5,2 

164

,2 

74,

0 

36,

0 

64

6,6 

12

36 

CMg
I 

IV.1

9 

9,

1 

10

,2 

33

,5 

10

4,1 

13

1,4 

125

,6 

23,

8 

28,

5 

68

6,3 

11

33 

CMg
I 

V.19 8,

8 

10

,4 

33

,5 

10

5,9 

22

2,8 

164

,0 

112

,5 

52,

5 

66

8,0 

13

59 

CNa,

Mg
I VI.1

9 

9,

5 

10

,3 

27

,1 

10

9,3 

24

3,0 

180

,0 

85,

5 

51,

0 

74

4,2 

14

40 

CNa
I 

X.19 8,

9 

11

,4 

27

,1 

12

2,2 

15

2,8 

77,

8 

97,

2 

51,

0 

69

8,5 

12

26 

CMg
II 

Medi

a 

9,

3 

10

,8 

35

,6 

11

0,2 

27

1,4 

210

,5 

131

,4 

606

,4 

17

4,9 

15

40 

9,3 

Danceni

SO4 2-

10%-ech

Na+

24%-ech

Mg2+

20%-ech

       Ca2+

5%-echHCO3-

32%-ech

Cl-

9%-ech

Fig.3.25. Ponderea medie a 

ionilor principali în conținutul 

mineralizării în lacul Dănceni. 

Anii 2015-2019 
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Pe parcursul anilor de studiu nu a fost depistată variația esențială a mineralizării medii pe 

anotimpuri. Variațiile mineralizării se includeau în limitele marjei de eroare a valorilir 

multianuale, în perioada de toamnă valorile mineralizării medii au fost mai scăzute. 

 

 Regimul de oxigen și conținutul substanțelor organice 

  Regimul de oxigen în lacul de acumulare pe parcursul anilor a fost  satisfăcător și a constituit 

în mediu 8,0 mg O2/dm3 (81%), ceea ce corespunde apelor din clasa de calitate a II-a. Totodată, 

au fost înregistrate și perioadele în care conținutul de oxigen a fost mai mic decât norma. 

Dinamica pe anotimpuri demonstrează creșterea valorilor medii multianuale în perioada de iarnă 

și conținutul mai scăzut toamna (fig. 3.26.) 

  Apele lacului conțineau cantități sporite de 

substanțe organice biodegradabile și greu 

degradabile (tab.3.22.). Conținutul mediu al 

substanțelor organice biodegradabile a constituit 4,4 

mg O2/dm3, ceea ce corespunde clasei a II-a de 

calitate. În 60% din probe analizate, conținutul 

substanțelor organice biodegradabile depășește 

concentrația limită admisibilă; în 7 probe (28%) această 

depășire este mai mare de 2 ori față de valorile admisibile.   

 În ceea ce privește conținutul și dinamica substanțelor organice greu degradabile, se 

poate de evidențiat următoarele. Conținutul mediu al substanțelor greu degradabile, determinat 

prin parametrul CCOCr a constituit 42,8 mgO/dm3, ceea ce caracterizează apele ca fiind din clasa 

a IV-a de calitate.  

                                                                                                                        Tabelul 3.22. 

Conținutul oxigenului dizolvat și a substanțelor organice în apele lacului Dănceni 

în perioada anilor 2015-2019 

   

Data 

 

OD 

mgO2 

/dm3 

G

S % 

CBO5 

mgO2/ 

dm3 

CCO Cr 

mgO/ 

dm3 

CCO

Mn 

mgO/ 

dm3 

CC

OMn 

CC

OCr 

Corg 

mg/ 

dm3
 

CB

O5 

Cоrg 

IV.15 15 1

50 

9,8 12 6,4 0,53 4,5 2,2 

VI.15 9,5 9

4 

5,9 24 3,14 0,13 9 0,7 

IX.15 8,05 9

1 

7,2 25 14,4 0,58 9,4 0,8 

XI.15 9,09 8

2 

2,4 45 5,1 0,11 16,9 0,14 

II.16 12,5 1

10 

3,0 16 5,0 0,31 6 0,5 

IV.16 9,9 9 2,7 72 24,0 0,33 27 0,1 

Fig.3.26. Variația sezonieră a 

oxigenului dizolvat în apele lacului 

Dănceni 
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Danceni

0

20

40
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C
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O
C

r,
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O
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0

5

10

15

20

C
B

O
5
 m

g
O

2
/l;

 C
C

O
M

n
, 
m

g
O

/l

CBO5 3 5 5 2.2

CCOCr 16 47.8 43.9 47

CCOMn 5 13.6 10.8 15.6

jarnă primăv vară toamnă

7 

V.16 3,8 4

0 

4,0 57 10,4 0,18 21,4 0,2 

VI.16 3,6 1

00 

1,9 3,6 - - 1,4 1,4 

IX.1

6 

5,8 6

6 

4,2 21,6 15,4 0,71 8 0,5 

XI.16 4,5 3

8 

1,3 51 23,7 0,46 19 0,1 

III.17 6,4 5

8 

2,9 52 15,1 0,29 19,5 0,15 

IV.17 8,2 7

8 

4,5 46 12,1 0,26 17,2 0,26 

VI.17 9,0 1

09 

8,4 75 17,0 0,23 28 0,3 

IX.17 5,4 5

4 

2,2 114 14,8 0,13 43 0,1 

XI.17 7,9 6

6 

2,9 45 17,9 0,4 16,9 0,2 

III.18 11,8 9

7 

6,4 42,1 14,4 0,34 15,8 0,4 

V.18 11,5 1

28 

7,8 34,4 10,6 0,31 12,9 0,6 

VI.18 9,14 1

07 

8,9 23,2 5,0 0,22 8,69 1,0 

IX.18 5,12 5

7 

4,48 28,2 7,5 0,27 10,6 0,4 

XI.18 4,5 4

1 

2,0 35,3 11,0 0,31 13,2 0,15 

II.19 7,04 5

6,5 

2,88 36 19,12 0,53 13,5 0,21 

IV.19 9,4 8

8,6 

5 58 14 0,24 21,7 0,23 

V.19 7,1 6

5,7 

3,5 54 10,72 0,20 20,2 0,17 

VI.19 6,1 7

6,2 

1,9 48 30,48 0,64 18,0 0,11 

X.19 9 8

5,1 

3,2 51,6 19,12 - 19,3 0,17 

Media 8,0 8

1 

4,4 42,8 13,6 0,34 16,0 0,44 

 

Parametrul CCOCr a demonstrat o 

dinamică în timp și a variat pe parcursul 

anilor între 1,4 mgO/dm3 până la 114 

mgO/dm3. După analiza raporturilor 

CCOMn/CCOCr și CBO5/Сorg se poate de 

confirmat că în perioada de cercetare în apele 

lacului au fost prezente în cantități 

considerabile substanțele organice proaspăt 

formate.   

Fig.3.27. Dinamica sezonieră a 

conținutului substanțelor organice în 

apele lacului Dănceni în perioada anilor 

2015-2019 



202 

 

Dinamica conținutului de substanțe organice în apă demonstrează perioadele de încărcătură 

mai intensă și mai slabă asupra ecosistemului (fig. 3.27.). Cea mai mare diferență se observă 

pentru schimbările sezoniere a parametrului CCOCr, care a demonstrat poluarea mai avansată în 

toate perioadele a anilor, cu o scădere în etiajul de iarnă. În perioada de primăvară-vară-toamnă 

acest parametru a depășit CLA de cca 3 ori. 

           Conținutul formelor minerale ale elementelor biogene 

În perioada de cercetare în apele lacului se formau și pătrundeu cantități sporite de diverse 

forme minerale ale elementelor biogene (tab.3.23.).  

Cantitatea medie de nitriți, care demonstrează o poluare permanentă a apelor, depășește 

concentrația limită admisibilă și constituie 0,1 mg/dm3. Cea mai mare cantitate de nitriți a fost 

depistată în luna iunie a anului 2016, când conținutul lor a constituit 1,620 mg/dm3, ceea ce mai 

mult de 20 de ori depășește CLA.  

                                                                                                                                Tabelul 3.23. 

Conținutul formelor minelare ale elementelor biogene în apele lacului Dănceni  

în perioada anilor 2015-2019 

    Data NO3
-

mg/dm3 

NO2
-, 

mg/dm3 

NH4
+, 

mg/dm3 

∑Nmin, 

mg/dm3 

PO4
3-, 

mg/dm3 

IV.15 0,1 0 0,007 0,11 0,57 

VI.15 1,3 0,013 0,52 1,83 0,79 

IX.15 0,3 0,01 0,64 0,95 5,1 

XI.15 4,4 0,001 0,03 4,43 0,7 

II.16 2,5 0,002 0,65 3,15 0,00 

IV.16 0,8 0,002 0,44 1,24 0,31 

V.16 7,1 0,004 0,31 7,41 0,18 

VI.16 1,1 1,620 1,09 3,81 48,0 

IX.16 4,8 0,000 0,11 4,91 1,18 

XI.16 1,3 0,017 0,16 1,48 1,64 

III.17 2,2 0,026 0,4 2,63 2,07 

IV.17 3,8 0,029 0,02 3,85 2,46 

VI.17 2,6 0,000 0,9 3, 50 1,13 

IX.17 3,6 0,032 0,3 3,93 0,81 

XI.17 6,1 0,031 0,7 6,83 0,99 

III.18 7 0,014 0,61 7,62 0,6 

V.18 2,8 0,036 0,2 3,04 0,35 

VI.18 1,9 0,008 0,53 2,44 0,69 

IX.18 1,5 0,019 0,41 1,93 0,35 

XI.18 12,2 0,022 0,01 12,23 0,24 

II.19 4,6 0,046 0,67 5,32 0,39 

IV.19 5,2 0,037 1,98 7,22 0,12 

V.19 14,4 0 0,61 15,01 0,07 

VI.19 0 0 1,33 1,33 0,14 

X.19 11,1 0,01 0,46 11,57 0,28 

Media  4,11 0,079 0,52 4,76 2,77 
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Conținutul mediu multianual al ionilor de amoniu, care indică o poluare recentă cu apele și 

deșeurile menajere, a constituit 0,52 mg/dm3, ceea ce atribuie apele la categoria a III-a. Cel mai 

mare conținut de acești ioni a fost depistat în luna aprilie a anului 2019, atunci când concentrația 

acestora de 3 ori a depășit concentrația limită admisibilă. Acest fapt denotă că în luna respectivă 

a fost înregistrat un impact antropogen axedental alsupra apelor lacului.   

Analiza ponderii diverselor forme minerale ale azotului în conținutul lui total denotă că acesta 

este constituit din 86% de nitrați, 1,7% de nitriți și cca 13% -ionii de amoniu. În dinamica 

nitraților se observă schimbarea concentrațiilor acestora de la 0,1 mg/dm3 până la 124,4 mg/dm3 

fără evidențierea vădită a diferenților pe parcursul anilor de cercetare. 

Pentru ionii fosfat a fost caracteristică schimbarea conținutului ale acestora în diapazonul de 

la 0 mg/dm3 în februarie 2016,  până  la 48,0 mg/dm3 în luna iunie ale aceluiași an, atunci când 

au fost depistate și concentrații accidentale de nitriți și amoniu. Valoarea medie a ionilor de 

fosfat în apele lacului a constituit 2,8 mg/dm3, ceea ce demonstrează că acest obiect acvatic se 

află într-o stare eutrofică avansată.   

Conținutul azotului mineral în majoritatea cazurilor a fost mai mare decât conținutul 

fosfaților, raportul dintre ei fiind în mediu 1,7. Limitantul de fotosinteză azotul a fost doar în 

26% de cazuri.  

Dinamica sezonieră ale formelor minerale ale azotului 

și fosforului se caracteriza prin maximum toamna pentru 

nitrați și maximum vara pentru fosfați. În perioada de 

iarnă-primăvară-vară conținutul nitraților varia 

neesențial (fig. 3.28). Concentrațiile medii anuale denotă 

o creștere a azotului mineral pe parcursul anilor. Pentru 

conținutul fosfaților, dinamica a reprezentat 

fluctuațiile de creștere și micșorare a conținutului 

acestora. 

Așadar, reieșind din conținutul nutrienților în apele lacului Dănceni se poate de afirmat un 

grad avansat de eutofizare a apelor și impactul antropogen sporit asupra rezervorului acvatic. 

                     

Estimarea calității apelor din lacul Dănceni pentru utilizare la irigare   

Pentru a estima calitatea apelor din lac în scopul utilizării acestora pentru irigare au fost 

folosite metodele tradiționale ce se folosesc pentru acest scop. Pentru calcularea coeficienților 

respectivi au fost folosite valorile medii ale conținutului ionilor principali în perioada anilor 

2015-2019 (tab.3.24.).  

                                  

Fig.3.28. Dinamica sezonieră a 

nutrienților în lacul Dănceni în anii 

2015-2019 
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 Tabelul 3.24. 

Estimarea calității apelor din lacul Dănceni pentru utilizarea acestora la irigare 

  

Estimarea riscului la 

irigare 

 

Metoda de estimare Valoarea 

admisă 

Valoarea 

calculată 

Pericolul de salinizare 

a solurilor 

1. Mineralizarea, 

mg/dm3; 

2. ∑i/(Ca2++Mg2+ ), 

mmol/dm3 

≤ 1000 

mg/dm3 

≤ 4.0 

1606 

10,9 

Pericolul de 

alcalinizare 

(solonetizare) a 

solurilor;  

Pericolul de 

alcalinizare secundară a 

solurilor; 

Pericol de alcalinizare 

din contul ionilor de 

magneziu și sodiu; 

рН; 

Pericolul de poluare 

sodică sau alcalinizarea 

solurilor 

3. (Na++ K+)/ 

Ca2++Mg2+, mmol/dm3 

4. (Na++ K+)/∑cation.,  

mmol/dm3 

 3. Raportul de absorbție a 

sodiului: 

     SAR= (Na++ 

K+)/√(Ca2++Mg2+/2) 

5. Na+/ ∑cation.,  

mmol/dm3, %  

6. Mg2+ % ∑cation.,  

mmol/dm3, % 

7. рН 

8. Estimarea după 

conținutul remanent de carbonat 

de sodiu: pentru apele Na+> Cl- 

+ SO4
2-(mmol/dm3) 

≤ 0.7 

≤ 9 

≤50% 

≤50% 

≤50% 

8-8.5 

 

 

≤ 1.25 

4,1 

8 

 

76% 

78% 

40% 

9,2 

 

4,6 

Coeficientul empiric 

de irigare pentru tipul de 

apă studiat 

 ([Na++K+]>[Cl-

+SO4
2-]) 

  К= 288/ (10[Na+] – 5[Cl-]-9[ 

SO4
2-]) , mmol/dm3 (după Stebler) 

Calitatea 

nesatisfăcătoare 

a apelor:  

К=5÷1.2 

 

2.3 
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Așadar, calcule efectuate demonstrează că apele din lacul Dănceni au alcalinitatea sporită, 

mineralizarea excesivă, conținutul majorat al ionilor de sodiu, ceea ce poate contribui la 

salinizarea și alcalinizarea solurilor. Conform coeficientului empiric de irigare, această apă nu 

poate fi utilizată în scopuri de irigare. 

 

3.2. Monitoringul conținutului de tioli în unele obiecte acvatice din bazinul hidrografic al 

fluviului Nistru, în perioada anilor 2015-2018 

Pe parcursul anilor 2015-2019 a fost apreciată starea redox a unor ape de suprafață ce fac 

parte din bazinul hidrografic al fluviului Nistru. A fost monitorizat conținutul compușilor tiolici 

în 5 obiecte acvatice: fluviul Nistru, râurile Răut și Ichel, doi afluenți majori ai Nistrului și două 

lacuri de acumulare, Ghidighici și Dănceni, construite pe râurile Bîc și Ișnovăț.  

   Probele au fost prelevate sezonier, cu o intensitate de 5-7 ori pe an, din 7 prize de captare, 

conform metodologiilor în vigoare. 

    Concentrațiile depistate ale compușilor tiolici au variat în toate prizele de captare, în 

limitele 10-5-10-6M. Cele mai mari concentrații au fost determinate în afluenții fluviului Nistru, 

râurile Răut și Ichel (Fig.3.29-3.30). 

 
 

Fig.3.29. Dinamica conținutului de compuși tiolici determinați în probele nefiltrate, 

 în bazinele acvatice cercetate, pe parcursul anilor 2015-2019 

   Din motiv că, în mod natural, în compoziția apelor de suprafață se regăsesc și acizi humici 

(AH), substanțe macromoleculare, ce conțin grupe cromofore, probele de apă au fost trecute prin 

filtru, cu dimensiunea porilor 0,45µm, pentru a înlătura interferența acestora la determinarea 

optică a grupelor –SH libere prin metoda derivativă Ellman. Rezultatele obținute au indicat 

despre prezența substanțelor humice în apele naturale (Fig. 3.29). 
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Fig.3.30. Dinamica conținutului de compuși tiolici determinați în probele filtrate, 

 în bazinele acvatice cercetate, pe parcursul anilor 2015-2019 

Fluviul Nistru 

În perioada monitorizării, în apele nistrene, concentrația tiolilor a variat într-un interval 

îngust, în limita ordinului 10-6M (tab. 3.25), cu excepția anului 2015, pe perioada de vară, când a 

fost înregistrat un conținut de substanțe tiolice de ordinul 10-5 M (Fig. 3.31-3.33). 

 Pe cursul fluviului Nistru au fost prelevate probe din 3 puncte de captare, pentru a urmări 

dinamica tiolilor și totodată pentru a stabili influența, celor doi afluenți, Răut și Ichel asupra 

compoziției chimice ale apelor fluviului: 

1) aval barajul din Dubăsari și amonte de râul Răut;  

2) amonte or. Criuleni, aval de râul Răut și amonte de râul Ichel; 

3) or. Vadul lui Vodă, aval râul Ichel. 

Tabelul 3.25 

Mediile multianuale ale concentrației substanțelor tiolice 

din apele fluviului Nistru, în perioada anilor 2015-2019 

 

Punct de captare 
[R-SH]·106, M 

·106, M 
2015 2016 2017 2018 2019 

fl. Nistru, 

 (aval baraj 

Dubăsari) 

7,78 2,54 4,50 3,26 5,15 4,646 

fl. Nistru, 

 (amonte or. 

Criuleni) 

5,50 3,34 5,88 4,65 3,09 4,492 

fl. Nistru,  

(or. Vadul lui 

Vodă) 

5,88 2,13 5,19 4,32 6,15 5,353 
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Comparând concentrațiile medii anuale ale tiolilor pe cursul fluviului, se atestă inițial o ușoară 

diminuare a conținutului acestora, după deversarea în Nistru a râului Răut, iar apoi o ușoară 

creștere a conținutului de tioli, după deversarea celui de-al doilea afluent, râul Ichel.  

În mod natural, în compoziția chimică a apelor naturale, pot fi prezenți compușii tiolici, 

rezultați în urma proceselor biochimice ale hidrobionților. Convențional, acești tioli se numesc 

autohtoni și rezultă în mare parte din hidroliza proteinelor, evacuarea produșilor metabolici, 

produse de descompunere etc. 

Activitatea biologică a hidrobionților este influențată direct de factorii de mediu, în special de 

temperatură. Prin urmare, activitatea biologică maximă este înregistrată vara, când temperatura 

sistemelor acvatice atinge valori optimale, adecvate valorii biologice de creștere și dezvoltare ale 

hidrobionților. Așadar, în lipsa factorului antropic, caracteristic apelor naturale de suprafață este 

dinamica sezonieră a compușilor tiolici. 

În I-ul punct de captare (aval baraj din Dubăsari) s-a depistat variație sezonieră firească în 

perioada anilor 2015-2017, înregistrându-se concentrații maxime a tiolilor vara. În ultimii doi ani 

de monitoring, concentrații maxime au fost înregistrate primăvara, probabil din cauza condițiilor 

meteorologice pe perioada de vară (Fig. 3.31). 

 

Fig.3.31. Variația sezonieră multianuală a concentrației substanțelor tiolice 

 în punctul de prelevare fl. Nistru (aval baraj Dubăsari) pe parcursul anilor 2015-2019 

 Astfel, pe parcursul anilor 2018-2019, se atestă o concentrație maximă a tiolilor pe timp de 

primăvară, grație creșterii temperaturii mediului ambiant, care determină intensificarea 

proceselor biochimice, în special a celor metabolice, ale hidrobionților (Fig. 3.31). Pe timp de 

vară, însă, această legitate nu se respectă, astfel că valorile conținutului de compuși tiolici 

determinați sunt mai mici, în pofida faptului că temperatura apelor naturale avea valori mai 

ridicate. Lipsa dependenței directe între concentrația tiolilor și valorile temperaturii se datorează 

Primăvara             Vara                Toamna 
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situației meteorologice pe timp de vară, în care au predominat precipitațiile atmosferice. Ploile 

reprezintă surse externe importante de oxidanți în apele naturale, precum peroxidul de hidrogen 

(H2O2) și radicalii liberi (RL). 

În a doua priză de captare pe Nistru (amonte or. Criuleni) s-a depistat variația sezonieră a 

tiolilor în toată perioada de monitoring (Fig. 3.32), cu excepția anilor 2016 și 2019, posibil din 

cauza influenței apelor râului Răut (anul 2016), care au perturbat intensitatea proceselor de 

autopurificare ale apelor fluviului Nistru (Fig. 3.30), iar în anul 2019 din cauza precipitațiilor 

atmosferice din luna iunie. 

 

Fig.3.32. Variația sezonieră multianuală a concentrației substanțelor tiolice 

în punctul de prelevare fl. Nistru (amonte or. Criuleni) pe parcursul anilor 2015-2019 

Pe cursul fluviului, în al 3-lea punct de captare (or. Vadul lui Vodă), pe parcursul a toți 5 ani 

de monitoring s-a atestat dinamica sezonieră a conținutului de tioli (Fig. 3.33). 

 

Fig.3.33. Variația sezonieră multianuală a concentrației substanțelor tiolice 

 în punctul de prelevare fl. Nistru (or. Vadul lui Vodă) pe parcursul anilor 2015-2019 

Primăvara             Vara             Toamna 



209 

 

      

Pe parcursul anului 2019 s-a depistat o concentrație maximă toamna. Această creștere 

considerabilă ar putea fi datorată deversării apelor râului Ichel în Nistru, deoarece, în amonte de 

gura de vărsare a râului Ichel, conținutul de tioli în apele Nistrului este egal cu 0 (Fig. 3.32).  

Așadar, pe cursul fluviului Nistru, în baza variațiilor sezoniere depistate, se poate concluziona 

asupra provinienței naturale a tiolilor în apele acestuia. 

Variația într-un interval mic a concentrației (10-5-10-6 M), indică indirect starea redox a apelor 

Nistrului, respectiv asupra prezenței echivalenților oxidativi, îndeosebi a peroxidului de 

hidrogen, deoarece substanțele tiolice sunt echivalenți reducători de tip peroxidazic. 

Pentru evaluarea impactului substanțelor tiolice asupra stării redox a apelor naturale ale 

fluviului Nistru, au fost analizate corelațiile dintre concentrația compușilor tiolici și parametrii 

ecochimici: potențialul de oxido-reducere (Eh), parametrul rH, conținutul de H2O2 și 

concentrația staționară a radicalilor OH.  

Au fost stabilite dependențe inverse pronunțate între conținutul de tioli, potențialul de oxido-

reducere (Eh) și parametrul rH, în priza de captare aval baraj din Dubăsari (Fig. 3.34). Aceste 

dependențe confirmă caracterul reducător al tiolilor și influența lor asupra stării redox a apelor 

naturale. 

 

Fig.3.34. Variația sezonieră multianuală a compușilor tiolici, potențialului de oxido-

reducere (Eh) și a parametrului rH în punctul de prelevare fl. Nistru (aval baraj Dubăsari) 

pe parcursul anilor 2015-2019 

Dependența depistată se atenuează pe cursul fluviului, astfel că în următoarele 2 prize de 

captare, se observă o creștere a mediei parametrilor Eh și rH pe parcursul anului, probabil din 

cauza că în fluviul Nistru se revarsă cei doi afluenți, Răut și Ichel, care alimentează apele 

nistrene cu cantități suplimentare de echivalenți atât oxidativi, cât și reducători. 

Primăvara           Vara                Toamna 
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Deasemenea a fost calculat coeficientul de corelație liniară Pearson (R) și stabilit tipul 

corelației pentru dependențele dintre concentrația compușilor tiolici și parametrii ecochimici sus 

menționați (Tab. 3.26). 
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Tabelul 3.26 

Corelațiile dintre concentrația compușilor tiolici și parametrii ecochimici (Eh, rH, [H2O2], ),  

 monitorizați pe parcursul anilor 2015-2019, pe cursul fl. Nistru 

Priza de 

captare 

Parametrul 

monitorizat 

Media multianuală Coef. de corelație 

liniară Pearson, R 
Tipul corelației 

Primăvara Vara Toamna 

fl. Nistru, 

aval baraj 

Dubăsari 

[R-SH]·106, M 3,330 8,206 3,938 - - 

Eh, V 0,28920 0,25518 0,29908 - 0,95 foarte puternică 

rH 27,096 25,330 27,300 -0,98 foarte puternică 

[H2O2]·107, M 1,647 1,500 2,508 0,52 moderată 

·1017, M 7,705 7,158 4,755 0,23 foarte slabă 

fl. Nistru, 

amonte 

or. Criuleni 

[R-SH]·106, M 4,150 6,544 2,672 -  

Eh, V 0,29023 0,30435 0,32770 -0,50 slab moderată 

rH 26,836 27,745 28,428 -0,30 foarte slabă 

[H2O2]·107, M 1,522 1,718 2,260 -0,61 moderată 

·1017, M 88,892 5,180 6,802 -0,15 foarte slabă 

fl. Nistru, 

or. Vadul 

lui Vodă 

[R-SH]·106, M 3,872 7,410 3,922 -  

Eh, V 0,29076 0,29168 0,31846 -0,46 slab-moderată 

rH 26,992 26,440 27,864 -0,79 puternică 

[H2O2]·107, M 1,444 1,836 2,120 0,10 foarte slabă 

·1017, M 4,436 4,715 12,471 -0,46 slab-moderată 
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Pe perioada monitorizării, în toate 3 prize de captare, pe cursul fluviului Nistru s-a înregistrat 

o corelație liniară negativă (invers proporțională) între conținutul compușilor tiolici și parametrii 

Eh și rH (Tab. 2). La valorile pH-ului apelor fl. Nistru (cca 8,0-8,5), gruparea tiolică (-SH) 

disociază cu eliberarea protonului, influențând direct valorile parametrilor redox (Eh, rH), 

determinați potențiometric: 

. 

 Deci, tipul corelației negativă indică asupra faptului că variația compușilor tiolici direct 

influențează potențialul redox al apelor naturale, aceștia fiind agenți reducători puternici, însă 

grație variației mici a concentrației tiolilor, aceștia nu provoacă efecte negative pronunțate. 

  În cazul corelării tiolilor cu [H2O2] și radicalii OH s-au atestat corelații moderate și foarte 

slabe în toate 3 prize de captare. În primul punct de prelevare corelațiile sunt pozitive, ceea ce 

indică și asupra prezenței altor compuși de natură reducătoare, care nemijlocit consumă 

echivalenții oxidativi. În a doua priză de captare corelațiile sunt negative, fapt ce indică asupra 

oxidării tiolilor preponderent cu H2O2 prin mecanisme ion-moleculare, probabil cu participarea 

ionilor metalelor de tranziție (Cu, Fe).  În a 3-a priză de captare, domină procesele de oxidare 

radicalică a tiolilor. 

Un astfel de comportament dinamic al corelației liniare indică asupra participării substanțelor 

tiolice în procesele de autopurificare radicalică, precum și în cele redox-catalitice și totodată 

indică asupra intensității desfășurării proceselor chimice comparativ cu cele biologice, ținând 

cont de faptul că s-a depistat natura autohtonă a tiolilor în apele cercetate.  

Lipsa corelației ar indica dominanța proceselor biologice de autopurificare, în care majoritatea 

concentrației tiolilor este consumată în procesele metabolice ale hidrobionților (aval baraj din 

Dubăsari). Pe cursul fluviului, în celelalte 2 puncte de prelevare, se observă amplificarea 

proceselor chimice. Inițial, tiolii se oxidează predominant prin mecanisme ion-moleculare 

(amonte or. Criuleni), iar apoi prin mecanisme radicalice (or. Vadul lui Vodă), probabil din 

cauza amestecării volumelor de apă ale Nistrului cu afluenții lui, care modifică intensitatea 

desfășurării proceselor biologice de autopurificare. 

 

Râul Răut 

     În perioada monitorizării conținutului substanțelor tiolice în apele râului Răut, principalul 

afluent al fluviului Nistru pe teritoriul Republicii Moldova, s-au depistat valori cuprinse în 

limitele ordinelor 10-5-10-6M, iar media anuală constituie 10,145·10-6M (Tab. 3.27). 

 

 

 

 



213 

 

Tabelul 3.27 

Mediile multianuale ale concentrației substanțelor tiolice 

din apele râurilor Răut și Ichel,în perioada anilor 2015-2019 

 

Punct de 

captare 

[R-SH]·106, M 
·106, M 

2015 2016 2017 2018 2019 

r. Răut 12,97 6,43 11,01 8,80 11,52 10,145 

r. Ichel 13,96 9,96 11,11 13,08 14,53 12,528 

Nu s-a depistat o variație sezonieră firească pentru condițiile naturale- vara concentrație 

maximă, grație intensificării proceselor metabolice ale hidrobionților. Astfel că, pentru toți 5 ani 

de monitoring au fost depistate concentrații maxime toamna (Fig. 3.35), ceea ce indică asupra 

încetinirii proceselor de autopurificare chimică, din cauza, fie a insuficienței de H2O2, fie a 

prezenței în cantități sporite și altor compuși de tip peroxidazic. Valorile ridicate ale 

concentrației tiolilor pot deasemenea indica asupra caracterului mixt al surselor de proviniență, 

autohtone, dar și alohtone. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fig.3.35. Variația sezonieră multianuală a concentrației substanțelor tiolice 

 în punctul de prelevare r. Răut pe parcursul anilor 2015-2019 

Concentrația substanțelor tiolice a fost corelată cu parametrii ecochimici (Eh, rH, [H2O2], 

) (Tab. 3.28). Corelațiile tiolilor cu parametrii termodinamici Eh, rH sunt slab-moderate, 

probabil din cauza că există și alți compuși de natură reducătoare, care disociază mai puternic la 

valorile pH-ului apelor râului Răut, sau din cauza că în urma proceselor biochimice concomitent 

cu tiolii este eliminat și H2O2 în mediu, purtătorul echivalenților oxidativi. 

În cazul corelării tiolilor cu [H2O2] și , s-au obținut corelații slab-moderate și moderate. 

Faptul dat indică asupra dominanței proceselor biologice de autopurificare în apele râului Răut, 

iar dintre procesele chimice, tiolii se oxidează predominant cu H2O2 prin procese redox 

neradicalice.  

Râul Ichel 

Primăvara           Vara               Toamna 
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A fost monitorizat conținutul substanțelor tiolice în alt afluent al fluviului Nistru, râul Ichel. 

Media multianuală a tiolilor constituie 12,528·10-6 M (Tab. 3.27). S-a depistat variația sezonieră 

a substanțelor tiolice, cu excepția anului 2017 (Fig. 3.36).  

 

 

 

 

 

 

 

 

Fig.3.36. Variația sezonieră multianuală a concentrației substanțelor tiolice 

 în punctul de prelevare r. Ichel pe parcursul anilor 2015-2019 

 Concentrațiile mari ale tiolilor, depistate în apele râului Ichel, se datorează prezenței acizilor 

humici în cantități considerabile (Fig. 3.29-3.30), apa din Ichel posedă o turbiditate înaltă, 

respectiv intensitatea proceselor de autopurificare fotochimică este mică, ceea ce mărește viteza 

desfășurării reacțiilor redox cu participarea H2O2, ducând astfel la micșorarea bruscă a 

concentrației acestui oxidant, respectiv la schimbarea stării redox.      

 S-a depistat o corelație inversă puternică între conținutul substanțelor tiolice și parametrii Eh, 

rH (Fig. 3.37, Tab. 3.28), ceea ce poate fi explicat prin concentrațiile mari ale tiolilor  (10-5 M) în 

apele râului Ichel pe tot parcursul anului. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fig.3.37. Variația sezonieră multianuală a compușilor tiolici,  

potențialului de oxido-reducere (Eh) și a parametrului rH  

în punctul de prelevare r. Ichel, pe parcursul anilor 2015-2019 

Primăvara           Vara               Toamna 

Primăvara            Vara                Toamna 
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Tabelul 3.28 

Corelațiile dintre concentrația compușilor tiolici și parametrii ecochimici (Eh, rH, [H2O2], ), 

 monitorizați pe parcursul anilor 2015-2019 

 

 

 

 

Priza de 

captare 

Parametrul 

monitorizat 

Media multianuală Coef. de 

corelație liniară 

Pearson, R 

Tipul corelației 
Primăvara Vara Toamna 

r. Răut 

[R-SH]·106, M 5,866 9,598 15,474 - - 

Eh, V 0,29496 0,24040 0,31174 0,35 slab moderată 

rH 27,750 26,215 28,124 0,31 slab moderată 

[H2O2]·107, M 2,648 4,454 2,564 -0,17 foarte slabă 

·1017, M 5,136 4,774 4,901 -0,54 moderată 

r. Ichel 

[R-SH]·106, M 8,446 22,384 7,914 -  

Eh, V 0,27894 0,24330 0,28590 -0,99 foarte puternică 

rH 26,446 24,790 26,888 -0,99 foarte puternică 

[H2O2]·107, M 1,416 2,698 2,428 0,64 moderată 

·1017, M 2,448 2,952 1,774 0,84 puternică 
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 S-au depistat corelații pozitive moderate și puternice între concentrația tiolilor, H2O2 și , 

fapt care indică asupra participării nesemneficative a R-SH în procesele de autopurificare 

chimică, fie din motiv că domină cele biologice, sau din cauză că majoritatea tiolilor sunt 

adsorbiți de către acizii humici, prezenți în cantități considerabile, fapt ce limitează procesele de 

oxidare ale tiolilor. Concentrațiile sporite ale acizilor humici pot explica și prezența tiolilor în 

concentrații de ordinul 10-5M pe perioada de toamnă. 

Influența râurilor Răut și Ichel asupra stării redox a fluviului Nistru 

 În urma analizei datelor experimentale multianuale a parametrilor ecochimici ([R-SH], 

[H2O2], ) s-a constatat că după parametrul chimic- concentrația tiolilor, râurile Răut și Ichel 

nu modifică esențial concentrația substanțelor tiolice în apele fluviului Nistru (Fig. 3.38-3.39). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fig.3.38.Variația sezonieră a parametrului concentrația compușilor tiolici 

 în obiectele acvatice monitorizate pe parcursul anilor 2015-2019 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fig.3.39.Variația sezonieră a parametrului concentrația compușilor tiolici 

 în obiectele acvatice monitorizate pe parcursul anilor 2015-2019 

Însă, s-a observat o dependență inversă între conținutul substanțelor tiolice și a peroxidului de 

hidrogen la vărsarea râului Răut în fluviul Nistru (Fig. 3.40).  

 

 

 

 

Primăvara                Vara                 Toamna 

Primăvara                   Vara                  Toamna 
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Fig.3.40. Concentrațiile medii ale substanțelor tiolice, peroxidului de hidrogen 

 și concentrației radicalilor OH în obiectele acvatice monitorizate pe parcursul anilor 

2015-2019 

 În cazul râului Ichel, deasemenea nu a fost depistată influența asupra parametrilor ce 

caracterizează starea redox (Fig. 3.41). 

 

 

 

 

 

 

 

Fig.3.41.Concentrațiile medii ale substanțelor tiolice, peroxidului de hidrogen 

 și concentrației radicalilor OH în obiectele acvatice monitorizate pe parcursul anilor 

2015-2019 

Așadar, după parametrii chimici: concentrația substanțelor tiolice, a peroxidului de hidrogen 

și a concentrației staționare de radicali OH, s-a constatat că râurile Răut și Ichel nu au o influență 

negativă majoră asupra stării redox a fluviului Nistru. 

 

 

 

 

Lacul Ghidighici 

  Concentrația compușilor tiolici a fost monitorizată în două lacuri de acumulare Ghidighici și 

Dănceni, construite pe cursurile a două râuri Bîc și Ișnovăț. Râul Ișnovăț este unul din principalii 

afluenți ai râului Bîc, iar cel din urmă este afluentul fluviului Nistru. Prin urmare, lacurile 

Ghidighici și Dănceni fac parte din bazinul hidrografic al fluviului Nistru. 

    Media anuală a concentrației tiolilor în apele lacului Ghidighici constituie 5,274·10 -6M 

(Tab. 3.29).  

Tabelul 3.29 

Mediile multianuale ale concentrației substanțelor tiolice 

din apele lacurilor Ghidighici și Dănceni, în perioada anilor 2015-2019 

 

Punct de 

captare 

[R-SH]·106, M 
·106, M 

2015 2016 2017 2018 2019 
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l. Ghidighici 7,24 4,11 4,45 5,57 5,00 5,274 

l. Dănceni 8,07 4,14 5,68 5,02 6,12 5,804 

     S-a depistat variația sezonieră a tiolilor, înregistrându-se valori maxime vara (fig. 3.42), 

ceea ce denotă proviniența naturală a acestora (cu excepția anului 2017), însă aceasta este foarte 

lentă, se observă că concentrația variază într-un interval îngust (cu excepția anului 2015), fapt ce 

ar putea fi explicat prin viteze foarte mici ale proceselor de autopurificare chimică. Tot aici 

trebuie de remarcat și faptul că omogenizarea straturilor de apă se realizează încet, ceea ce la fel 

are impact considerabil asupra proceselor de autopurificare chimică. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fig.3.42. Variația sezonieră multianuală a concentrației substanțelor tiolice 

 în punctul de prelevare lacul Ghidighici pe parcursul anilor 2015-2019 

      

Corelațiile calculate dintre concentrația substanțelor tiolice și parametrii termodinamici (Eh, 

rH) în apele lacului Ghidighici, pe perioada monitorizării, sunt moderate (Fig. 3.43, Tab.3.30). 

Tiolii direct influențează valorile Eh și rH, însă grație concentrațiilor mici de substanțe tiolice, 

acești parametri variază într-un interval îngust, în jurul valorii ce caracterizează mediul ca fiind 

oxidant. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fig.3.43. Variația sezonieră multianuală a compușilor tiolici,  

potențialului de oxido-reducere (Eh) și a parametrului rH  

în punctul de prelevare lacul Ghidighici, pe parcursul anilor 2015-2019 

Primăvara            Vara                 Toamna 

Primăvara          Vara                Toamna 



219 

 

Dependența inversă moderată a compușilor tiolici de concentrația staționară a radicalilor OH 

denotă faptul că tiolii se oxidează preponderent prin procese radicalice. 

Lacul Dănceni 

În apele lacului Dănceni media conținutului de tioli constituie 5,804·10-6M. Valoarea mai 

mare depistată în apele lacului Dănceni poate fi explicată prin volumul de apă al lacului care este 

de 10 ori mai mic decât cel al lacului Ghidighici (Tab. 3.29). 

Concentrațiile tiolilor sunt practic aceleași pentru toate anotimpurile, cu excepția anilor 2015 

și 2019 (Fig. 3.44), ceea ce indică asupra desfășurării încetinite a proceselor de autopurificare 

chimică, posibil din cauza turbidității apei, datorată acizilor humici (Fig. 3.29) și a limitării 

proceselor fotochimice atât de generare a H2O2, cât și de distrugere prin fotoliză a compușilor 

tiolici. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fig.3.44. Variația sezonieră multianuală a concentrației substanțelor tiolice 

 în punctul de prelevare lacul Dănceni pe parcursul anilor 2015-2019 

Au fost stabilite tipurile de corelații liniare între parametrii ecochimici și substanțele tiolice 

(Fig. 3.45, Tab. 3.30). S-a depistat corelație puternică între tioli, potențialul de oxido-reducere 

(Eh) și parametrul rH, însă variația compușilor tiolici nu a condus la modificarea esențială a 

echilibrului redox, acesta determinând pe tot parcursul anului, starea instabilă, spre oxidantă. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Primăvara            Vara               Toamna 

Primăvara            Vara                Toamna 



220 

 

Fig.3.45. Variația sezonieră multianuală a compușilor tiolici,  

potențialului de oxido-reducere (Eh) și a parametrului rH  

în punctul de prelevare lacul Dănceni, pe parcursul anilor 2015-2019 

      

La fel a fost stabilită corelația foarte puternică a tiolilor cu H2O2, grație caracterului 

peroxidazic a acestora. 

 Valoarea pozitivă a coeficientului Pearson calculat pentru tioli și radicali OH, indică că odată 

cu creșterea concentrației tiolilor crește și concentrația radicalilor OH. Aceasta ar putea fi 

explicat prin aceea că pe de o parte radicalii OH, generați de H2O2, interacționează cu alți 

compuși, de natură reducătoare, pe de altă parte din cauza gradului mic de omogenizare a 

straturilor de apă și turbidității provocate de acizii humici, substanțele tiolice se supun 

predominant transformărilor redox-catalitice, prin mecanisme ion-moleculare. În prezența ionilor 

metalelor de tranziție, tiolii probabil, reduc oxigenul dizolvat până la apă. Totodată, în 

compoziția acestor ape naturale se pot afla și compuși care generează radicali liberi.  
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Tabelul 3.30 

Corelațiile dintre concentrația compușilor tiolici și parametrii ecochimici (Eh, rH, [H2O2], ), 

monitorizați pe parcursul anilor 2015-2019 

 

 

 

Priza de 

captare 

Parametrul 

monitorizat 

Media multianuală Coef. de corelație 

liniară Pearson, R 
Tipul corelației 

Primăvara Vara Toamna 

l. 

Ghidighici 

[R-SH]·106, M 4,018 8,362 3,912 - - 

Eh, V 0,27619 0,27598 0,29100 -0,53 moderată 

rH 28,268 27,970 29,216 -0,70 moderată 

[H2O2]·107, M 2,128 2,446 2,657 0,10 foarte slabă 

·1017, M 5,638 2,644 3,004 -0,58 moderată 

l. Dănceni 

[R-SH]·106, M 4,538 9,874 4,412 -  

Eh, V 0,28750 0,26428 0,29256 -0,99 foarte puternică 

rH 28,078 27,930 28,994 -0,62 puternică 

[H2O2]·107, M 1,466 0,600 1,986 -0,94 foarte puternică 

·1017, M 1,287 2,294 1,556 0,96 foarte puternică 
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Așadar, în perioada monitorizării în toate 7 prize de captare a obiectelor acvatice cercetate 

concentrațiile substanțelor tiolice au variat în limitele ordinelor 10-5-10-6 M. Pe cursul fluviului 

Nistru, în râul Ichel și lacul Ghidighici s-a depistat variația sezonieră a compușilor tiolici care 

confirmă natura autohtonă a acestora. În restul obiectelor acvatice variația sezonieră a tiolilor fie 

lipsește fie este foarte mică. 

A fost stabilit impactul substanțelor tiolice asupra altor parametri ecochimici care determină 

starea redox a apelor naturale. Asupra potențialului de oxido-reducere (Eh) și rH compușii tiolici 

nu influențează semnificativ, deoarece variația acestor parametri nu deviază semnificativ. 

 A fost stabilit însă că asupra concentrației de H2O2 și  tiolii influențează semnificativ, 

fiind de natură peroxidazică contribuie la micșorarea conținutului acestora în procesele de 

autopurificare chimică. 

 Pentru parametrii ecochimici monitorizați au fost stabilite tipurile de corelații liniare Pearson, 

cu ajutorul cărora a fost evaluată intensitatea proceselor de autopurificare și care dintre aceste 

procese contribuie la transformarea compușilor tiolici din apele naturale. Totodată a fost evaluată 

dominanța proceselor de autopurificare chimică- prin mecanisme ion-moleculare și/sau 

radicalice, cu participarea H2O2. 

 

3.3. Evaluarea, în baza indicatorilor cinetici, a capacităţii de autopurificare redox a unor 

ape naturale  

 

Pornind de la faptul că pentru apele naturale ciclul biogeochimic al oxigenului este 

indispensabil realizării proceselor de autopurificare, care, la rândul lor, asigură calitatea acestora, 

au fost efectuate măsurări privind concentraţia unor componenţi ai ciclului oxigenului. 

Supravegherea a fost efectuată prin măsurarea conţinutului de H2O2 şi a substanţelor oxidate de 

către acesta (reducători peroxidazici (Red)), stabilind, în baza fluxului echivalenţilor redox, 

starea redox cinetică a apelor (ox./inst./red.). Poluarea apelor cu substanţe captori de radicali OH 

a fost stabilit indirect, după indicatorul capacitatea de inhibiţie (kiSi, s-1). Dinamica conţinutului 

agenţilor redox în apa naturală este unul dintre indicii stării biocenozei: homeostaza, perturbare 

reversibilă şi perturbare ireversibilă. 

 Anul 2015. Urmărind conţinutul H2O2 şi al reducătorilor peroxidazici, în lunile iunie şi 

noiembrie, s-au constatat situaţii similare privind fluxul acestora. În luna iunie în toate apele 

monitorizate a fost înregistrată prezenţa H2O2, dar în cantităţi insuficiente (≤ 100 µg/l) pentru a 

asigura procesul de autopurificare, iar în luna noiembrie, fluxul de H2O2 şi cel al reducătorilor a 

fost aproximativ egal (0,0 / 0,0) (tab. 3.31).  
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Tabelul 3.31 

Conţinutul H2O2 (µg/l), al reducătorilor peroxidazici (µg/l) şi starea redox (a. 2015) 

Punct de 

captare 

27.04.2015 25.06.2015 24.09.15 12.11.15 

H2O2 / 

Red            

star

ea 

redox 

H2O2 / 

Red   

star

ea 

redox             

H2O2 / 

Red   

star

ea 

redox             

H2O2 / 

Red   

star

ea 

redox             

Nistru 

(aval baraj 

Dubăsari) 

 

0,0 / 0,0 

 

inst

. 

 

10,0 / 

0,0 

 

ox. 

 

0,0 / 0,0 

 

inst. 

 

0,0 / 0,0 

 

inst. 

Nistru (or. 

Criuleni) 

 

0,0 / 0,0 

 

inst

. 

 

10,0 / 

0,0 

 

ox. 

 

0,0 / 0,0 

 

inst. 

 

0,0 / 0,0 

 

inst. 

Nistru (or. 

Vadul lui 

Vodă) 

 

0,0 / 0,0 

 

inst

. 

 

10,0 / 

0,0 

 

ox. 

 

0,0 / 

10,0 

 

red. 

 

0,0 / 0,0 

 

inst. 

Răut (gura 

de vărsare) 

29,7 / 

0,0 

ox. 40,8 / 

0,0 

ox. 10,0 / 

0,0 

ox. 0,0 / 0,0 inst. 

Ichel (gura 

de vărsare) 

10,7 / 

0,0   

ox. - - 14,5 / 

0,0 

ox. 0,0 / 0,0 inst. 

Ghidighici 

 

0,0 / 0,0 inst

. 

10,0 / 

0,0 

ox. - - 0,0 / 0,0 inst. 

Dănceni 

 

0,0 / 0,0 inst

. 

10,2 / 

0,0 

ox. 10,0 / 

0,0 

ox. 0,0 / 0,0 inst. 

inst. – instabilă; ox. – oxidantă; red. - reducătoare 

În luna iunie constatăm cel mai înalt conţinut de H2O2 în apele r. Răut (40,8 g/l), cantitatea 

măsurată în celelalte ape era aproximativ de acelaşi ordin, circa 10 g/l. Cantitatea scăzută de 

H2O2 poate fi pusă pe seama creşterii consumului acestui oxidant în procesele de autopurificare 

redox, fără a exista condiţii pentru regenerarea lui, cum sâunt procesele de oxidare cu 

participarea oxigenului dizolvat. Situaţia obsrevată în luna noiembrie este o stare des întâlnită 

pentru apele naturale în perioada cu activitate fotosintetică redusă, aşa cum este sezonul de 

toamnă târzie-iarnă. Intensitatea radiaţiilor solare au un impact major asupra generării 

echivalentului oxidativ. Totodată, nu trebuie neglijat şi faptul că în perioada respectivă se 

accentuează şi procesele de distrucţie a materiei organice, unde se consumă echivalenţii 

oxidativi. Egalitatea vitezelor de formare şi accedere a H2O2 şi a reducătorilor peroxidazici în 

apele monitorizate a condus la stabilirea, mai frecvent, a stării redox cinetice instabile. O altă 

concluzie care rezultă din măsurările realizate este că în apele Răutului mai des a fost înregistrată 

prezenţa H2O2, dar cantităţile erau mai mari decât în celelalte ape. Această situaţie sugerează 

despre deversări constante de substanţe biodegradabile în apele afluentului. Respectivele 

substanţe reducând oxigenul molecular au condus la generarea H2O2.   

Rezultatele monitorizării au relevat că în compoziţia substanţelor reducătoare prezente în 

apele fl. Nistru ponderea celor ce întrerup lanţul de autopurificare cu radicalii OH, cuantificat de 

indicatorul capacitatea de inhibiţie, a fost constant mai scăzută decât în apele celorlalte obiecte 

acvatice (tab. 3.32).  

 

 



224 

Tabelul 3.32 

Capacitatea de înhibiţie (s-1) şi a gradul de poluare cu captori de radicali OH (a. 2015) 

Punct de 

captare 

27.04.2015 25.06.2015 24.09.15 12.11.15 

kiSi, 

 s-1 

grad 

de poluare 
kiSi 

, 

 s-1 

grad 

de poluare             
kiSi, 

 s-1 

grad 

de 

poluare             

kiSi,  

s-1 

grad 

de 

poluare             

Nistru 

(aval baraj 

Dubăsari) 

2,0·105 moder

at 

poluat

ă 

 

1,3·

105 

modera

t 

poluată 

 

0,8·1

05 

uşor 

poluată 

2,1·1

05 

moderat 

poluată 

 

Nistru (or. 

Criuleni) 

2,4·105 moder

at 

poluat

ă 

0,8·

105 

uşor 

poluată 

1,7·1

05 

moder

at 

poluat

ă 

0,5·1

05 

uşor  

poluată 

Nistru (or. 

Vadul lui Vodă) 

0,024·1

05 

curată 1,5·

105 

modera

t 

poluată 

1,6·1

05 

moder

at 

poluat

ă 

3,5·1

05 

moderat 

poluată 

Răut (gura 

de vărsare) 

1,5·105 moder

at 

poluat

ă 

2,7·

105 

modera

t 

poluată 

3,1·1

05 

moder

at 

poluat

ă 

11,4·

105 

puternic 

poluată 

Ichel (gura 

de vărsare) 

1,2·105   moder

at 

poluat

ă 

- - 14,0·

105 

putern

ic poluată 

6,2·1

05 

poluată 

Ghidighici 0,7·105 uşor 

poluată 

3,3·

105 

modera

t 

poluată 

- - 5,1·1

05 

poluată 

Dănceni 24,0·10
5 

puterni

c poluată 

5,2·

105 

poluată 12,7·

105 

putern

ic poluată  

8,4·1

05 

poluată 

 

Capacitatea de inhibiţie a apelor nistrene a fost de ordinul valorilor caracteristice apelor 

naturale în stare normală ((0,024-3,5)·105 s-1). De cealaltă parte sunt apele lac. Dănceni, unde 

cantitatea substanţelor ce întrerup lanţul de autopurificare a fost constant înalt ((5,2-24,0)·105 s-

1). Aceleaşi măsurări dovedesc şi despre menţinerea, la aproximativ acelaşi nivel, a captorilor de 

radicali OH în apele r. Răut ((1,54-3,1)·105 s-1), cu excepţia lunii noiembrie ((11,4)·105 s-1). 

Important este de remarcat trendul în creştere a capacităţii de inhibiţie a apelor lac. Ghidighici 

((0,7-5,1)·105 s-1) şi a apelor r. Ichel ((1,2-14,0)·105 s-1).  

Anul 2016. Monitorizarea conţinutului de H2O2 a scos în evidenţă mai des lipsa, decât 

prezenţa concentraţiilor potrivite pentru dezvoltarea şi creşterea organismelor acvatice, cât şi 

pentru realizarea proceselor de autopurificare redox (tab. 3.33).   

În luna februarie, H2O2 a fost înregistrat practic în toate obiectele acvatice, cu excepţia apelor 

nistrene (aval baraj Dubăsari şi amonte or. Criuleni), dar în cantităţti scăzute (11,1-20,6 g/l). 

Captarea probelor de apă din lunile aprilie şi mai a coincis cu perioada precipitaţiilor atmosferice 

abundente. Deşi, datele din literatură menţionează că odată cu precipitaţiile în ape ajung cantităţi 

importante de H2O2, totuşi măsurările au constatat lipsa H2O2 în cantităţi mai mari de 10 µg/l. 

Situaţia atestată poate fi justificată de faptul că concomitent cu accederea H2O2 prin intermediul 
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precipitaţiilor-ploaie, cu aceleaşi precipitaţiii, dar sub formă de ape de şiroire, în apele 

monitorizate au pătruns cantităţi de substanţe care sunt oxidate de către H2O2 care au depăşit 

fluxul oxidantului. 

Tabelul 3.33 

Conţinutul H2O2 (µg/l), al reducătorilor peroxidazici (µg/l) şi starea redox (a. 2016) 

 
 

 

Punct de 

 captare 

Data capatării 

19.02.2016 22.04.201

6 

19.05.2016 22.06.201

6 

15.09.201

6 

17.11.201

6 

H
2

O
2
 /

 

R
ed

  
  
  
  
  
  

st
a

re
a
  re

d
o
x H

2

O
2
 /

 

R
ed

  
 

st
a

re
a

 re

d
o
x 

  
  
  
  
  
  

H
2

O
2
 /

 

R
ed

  
 

st
a

re
a
  re

d
o
x 

  
  
  
  
  
  

H
2

O
2
 /

 

R
ed

  
 

st
a

re
a
  re

d
o
x 

  
  
  
  
  
  

H
2

O
2
 /

 

R
ed

  
 

st
a

re
a
 

re
d
o
x
 

H
2

O
2
 /

 

R
ed

 st
a

re
a
 

re
d
o
x 

  
  
  
  
  

fl. Nistru 

(aval  

baraj 

Dubăsari) 

0,0 / 

0,0 

i

nst. 

0,

0 / 0,0 

i

nst. 

0,

0 / 

0,0 

in

st. 

0,

0 / 0,0 

i

nst. 

0,

0 / 

1,2 

r

ed. 

10

,0 / 

0,0 

o

x. 

fl. Nistru 

( 

or. 

Criuleni) 

0,0 / 

0,0 

i

nst. 

0,

0 / 0,0 

i

nst. 

0,

0 / 

0,0 

in

st. 

0,

0 / 

10,0 

r

ed. 

0,

0 / 

1,6 

r

ed. 

10

,0 / 

0,0 

o

x. 

fl. Nistru 

(or.  

Vadul 

lui Vodă) 

11,1 / 

0,0 

o

x. 

0,

0 / 0,0 

i

nst. 

0,

0 / 

0,0 

in

st. 

0,

0 / 

10,0 

r

ed. 

0,

0 / 

1,8 

r

ed. 

10

,0 / 

0,0 

o

x. 

r. Răut 

(gura de 

vărsare) 

20,6 / 

0,0 

o

x. 

0,

0 / 0,0 

i

nst. 

0,

0 / 

0,0 

in

st. 

0,

0 / 

20,0 

r

ed. 

0,

0 / 

1,6 

r

ed. 

0,

0 / 

0,0 

i

nst. 

r. Ichel  

(gura de 

vărsare) 

16,7 / 

0,0 

o

x. 

0,

0 / 

12,0 

r

ed. 

0,

0 / 

0,0 

in

st. 

0,

0 / 

21,0 

r

ed. 

0,

0 / 

3,6 

r

ed. 

0,

0 / 

0,0 

i

nst. 

Lac. 

Ghidighici 

14,4 / 

0,0 

o

x. 

0,

0 / 0,0 

i

nst. 

0,

0 / 

0,0 

in

st. 

0,

0 / 0,0 

i

nst. 

0,

0 / 

1,0 

r

ed. 

0,

0 / 

0,0 

i

nst. 

Lac. 

Dănceni 

15,2 / 

0,0 

o

x. 

0,

0 / 0,0 

i

nst. 

0,

0 / 

0,0 

in

st. 

0,

0 / 0,0 

i

nst. 

0,

0 / 

1,1 

r

ed. 

0,

0 / 

0,0 

i

nst. 

     inst. – instabilă; ox. – oxidantă; red. - reducătoare 

 Urmărind evoluţia fluxului de H2O2 şi a echivalenţilor peroxidazici (Red), constatăm că 

perioada stării redox instabile a apelor (când în ape nu este constatată dominanţa fie a H2O2, fie a 

reducătorilor peroxidazici), înregistrată în lunile de primăvară (aprilie, mai), este urmată de 

instaurarea dominanţei substanţelor care uşor pot fi oxidate cu H2O2. Astfel, starea redox cinetică 

a apelor nistrene şi a afluenţilor săi, în luna iunie, capătă caracter reducător. În perioada vizată, 

conţinutul reducătorilor în apele fluviului a fost de cca 2 ori mai mic (10 µg/l) comparativ cu cel 

din apele râurilor Răut (20 µg/l) şi Ichel (21 µg/l). Starea redox cinetică a apelor lacurilor de 

acumulare rămânea instabilă ca şi în perioadele anterioare. În luna septembrie starea redox 

cinetică a apelor lacurilor de acumulare capătă un caracter reducător, conţinutul echivalenţilor 

peroxidazici fiind aproximativ egal, 1,0 µg/l – lacul Ghidighici şi 1,1 µg/l – lacul Dănceni. 

Cantitatea reducătorilor în apele fluviului a fost de aproximativ acelaşi ordin (1,2-1,8 µg/l) cu cel 

din apele afluentului Răut (1,6 µg/l) şi de cca 2 ori mai mic comparativ cu cel din apele râului 

Ichel (3,6 µg/l). În luna noiembrie, atestăm o schimbare a stării redox cinetice a tuturor apelor, 
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de la  reducătoare la instabilă pentru apele afluenţilor şi ale lacurilor, până la oxidantă pentru 

apele nistrene. Cu toate că concentraţiile de H2O2 sunt mici, de ordinul 10,0 µg/l, totuşi, 

caracterul redox cinetic al apelor poate fi definit ca oxidant. În celelalte ape s-a stabilit un 

echilibru dinamic care, funcţie de raportul dintre fluxul de echivalent oxidativ H2O2 şi cel al 

substanţelor de natură reducătoare susceptibile la acţiunea acestui oxidant, uşor putea să 

deplaseze starea redox fie spre reducătoare, fie spre oxidantă.   

Conţinutul de substanţe ce întrerup lanţul de autopurificare cu radicalii OH, măsurat cu 

indicatorul capacitatea de inhibiţie (tab. 3.34), confirmă concluzia stabilită în investigaţiile 

precedente, şi anume, că în compoziţia substanţelor reducătoare prezente în apele fl. Nistru 

ponderea celor ce întrerup lanţul de autopurificare cu radicali liberi OH este mai scăzut decât în 

apele celorlalte obiecte acvatice.  

      Tabelul 3.34 

Capacitatea de înhibiţie (s-1) şi a gradul de poluare cu captori de radicali OH (a. 2016)   
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În luna februarie, capacitatea de inhibiţie a apelor nistrene avea valorile de peste 3·105 s-1, 

ceea ce indica despre o poluare uşoară ((4,4-4,6)·105 s-1) a acestora cu componenţi cu proprietăţi 

de captori de radicali OH. Cu peste de 2 ori mai mare a fost ((8,7-9,3)·105 s-1) conţinutul acestor 

capcane în apele afluenţilor şi a lacurilor de acumulare. Impactul precipitaţiilor (diluţia) din luna 

aprilie asupra conţinutului de substanţe ce întrerup lanţul de autopurificare cu radicalii OH, îl 

putem sesiza pe baza indicatorului capacitatea de inhibiţie. Astfel, evaluarea gradului de poluare 
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a apelor după acest indicator a relevat de la lipsa poluării (apele nistrene şi cele ale lac. 

Ghidighici) până la o uşoară poluare acestor ape (restul obiectelor).  

În comparaţie cu luna aprilie, în luna mai, conţinutul de substanţe ce întrerup lanţul de 

autopurificare cu radicalii OH a crescut uşor. Astfel, dacă în luna aprilie evaluarea după acest 

indicator a relevat că apele nistrene practic erau nepoluate ((0,2-0,3)·105 s-1), iar apele celorlalte 

obiecte acvatice uşor şi moderat poluate ((1,9-5,3)·105 s-1), atunci în luna mai apele fluviului sunt 

de acum uşor poluate ((1,1-1,6)·105 s-1), iar cele ale afluenţilor ((7,4-9,4)·105 s-1) şi lacurilor de 

acumulare ((4,2-8,0)·105 s-1) poluate. În luna iunie, capacitatea de inhibiţie a apelor nistrene a 

fost cuprinsă în domeniul de  valori ((1,0-1,9)·105 s-1), ceea ce denotă despre o poluare uşoară cu 

componenţi cu proprietăţi de captori de radicali OH. Gradul de poluare a apelor afluenţilor şi a 

lacurilor de acumulare cu aceşti captori este de peste 2-5 ori mai mare ((3,6-9,0)·105 s-1) decât 

cele ale fluviului. În lunile de toamnă, septembrie şi noiembrie, nu sunt atestate schimbări majore 

în conţinutul substanţelor ce întrerup lanţul de autopurificare radicalică nici în apele nistrene, 

nici în cele ale afluenţilor şi lacurilor. Poluarea a crescut puţin faţă de sezonul de vară, dar apele 

rămân în aceeaşi categorie, uşor poluate. Gradul de poluare cu aceşti captori a apelor afluenţilor 

şi a lacurilor de acumulare a fost de cca 2-3 ori  mai mare decât cele ale fluviului.  

Anul 2017. Măsurările privind concentraţiile H2O2 au scos în evidenţă prezenţa frecventă a 

H2O2 în concentraţiile fiziologic potrivite (0,3 g/l  H2O2  100 g/l) pentru organismele care 

cresc şi se dezvoltă în ape (tab. 3.35). În luna martie, deşi în cantităţi mai reduse (10,0-11,3 

g/l), H2O2 a fost înregistrat practic în apele tuturor obiectelor acvatice, cu excepţia apelor r. 

Răut (0,0/0,0). Chiar dacă concentraţiile măsurate indicau la cantităţi mici, de cca 10,0 µg/l, 

totuşi acestea menţineau caracterul oxidant al apelor. 

Tabelul 3.35 

Conţinutul H2O2 (µg/l), al reducătorilor peroxidazici (µg/l) şi starea redox (a. 2017) 
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Lac. Ghidighici 11,1 

/ 0,0 
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0,0 
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. 

0,
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0,2 
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d. 
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. 
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. 

1
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. 

     inst. – instabilă; ox. – oxidantă; red. - reducătoare 

Rezultatele analizelor probelor de apă din luna aprilie relevă despre instaurarea stării redox 

instabile a apelor fl. Nistru pe întreg segmentul monitorizat, precum şi a apelor r. Ichel, situaţia 

când în ape nu este atestat nici H2O2 şi nici reducătorii peroxidazici în concentraţii detectabile cu 

metoda de măsurare.  În apele r. Răut şi ale lacurilor conţinutul H2O2 era de cca 10 g/l, ceea ce 

califică starea redox a acestor ape drept oxidantă. Urmărind evoluţia fluxului de H2O2 şi a 

echivalenţilor peroxidazici, constatăm că starea redox a apelor nistrene, a afluenţilor şi a 

lacurilor, în luna iunie, obţine caracterul reducător. Totodată, putem evidenţia faptul că şi 

conţinutul reducătorilor (Red) în apele monitorizate nu era semnificativ, şi constituia 0,2-1,3 

g/l. Deşi era de aşteptat ca consumul H2O2 să crească în lunile de toamnă, deoarece în această 

perioadă se amplifică procesele de distrugere a substanţei organice, rezultatele măsurărilor relevă  

prezenţa acestuia în cantităţile cele mai înalte comparativ cu restul datelor de captare.  

Conţinutul de substanţe ce întrerup lanţul de autopurificare cu radicalii OH, măsurat cu 

indicatorul capacitatea de inhibiţie (tab. 3.36), confirmă că în compoziţia substanţelor 

reducătoare prezente în apele fl. Nistru ponderea celor ce întrerup lanţul de autopurificare cu 

radicali liberi OH este mai scăzută decât în apele celorlalte obiecte acvatice monitorizate.  

În luna martie, capacitatea de inhibiţie a apelor nistrene avea valorile de peste 3·105 s-1, ceea 

ce arăta la o poluare moderată ((3,3-4,8)·105 s-1) a acestora cu componenţi cu proprietăţi de 

captori de radicali OH. Cu peste de 2-3 ori a fost mai mare, (6,3-11,8)·105 s-1, conţinutul acestor 

capcane în apele afluenţilor şi a lacurilor de acumulare.  

     Tabelul 3.36 

Capacitatea de înhibiţie (s-1) şi a gradul de poluare cu captori de radicali OH (a. 2017) 
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r. Răut (gura  
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Comparativ cu luna martie, în luna aprilie, cantitatea substanţelor ce întrerup lanţul de 

autopurificare cu radicalii OH a descrescut. Astfel, dacă în luna martie, gradul de poluare după 

acest indicator a relevat că apele nistrene sunt moderat poluate, atunci în luna aprilie, chiar dacă 

categoria de poluare a apelor fluviului rămâne aceeaşi, totuşi poluarea descreşte şi este estimată 

cu indicatorul capacitatea de inhibiţie la valorile (1,7-5,1)·105 s-1. În apele afluenţilor micşorarea 

este de aproape 2 ori şi constituie pentru r. Răut 6,7·105 s-1 faţă de 11,8·105 s-1 în luna precedentă, 

iar pentru r. Ichel 5,4·105 s-1 comparativ cu luna anterioară 10,4·105 s-1. Gradul de poluare a 

lacurilor se menţine aproape la acelaşi nivel pentru ambele luni de monitorizare. În luna iunie se 

remarcă menţinerea tendinţei de descreştere a capacităţii de inhibiţie a apelor nistrene, astfel că 

aceasta a fost cuprinsă în domeniul de valori (1,8-2,1)·105 s-1. Gradul de poluare a celorlalte 

obiecte acvatice, cu excepţia r. Răut, a fost în creştere, indicatorul constituind: r. Ichel – 8,8·105 

s-1, lac. Ghidighici – 4,8·105 s-1, lac. Dănceni – 8,0·105 s-1. În lunile de toamnă, septembrie şi 

noiembrie, poluarea apelor cu captori de radicali OH creşte. O majorare considerabilă fiind 

atestată în luna noiembrie, când după categoria de poluare, conform indicatorului capacitatea de 

inhibiţie, mai multe ape sunt de tipul înalt poluate. Poluarea înaltă cu componenţi cu proprietăţi 

de captori de radicali OH a fost caracteristică tuturor apelor, exceptând cele nistrene: r. Râut – 

13,7·105 s-1, r. Ichel – 11,7·105 s-1, lac. Ghidighici – 12,0·105 s-1, lac. Dănceni – 12,0·105 s-1. În 

apele fl. Nistru concentraţia acestora a fost mai mică, capacitatea de inhibiţie constituind (4,3-

8,8)·105 s-1.  

Anul 2018. Monitorizarea a relevat mai frecvent caracterul redox oxidant al apelor nistrene 

asigurat de H2O2. Cele mai înalte cantităţi de H2O2 fiind atestate în perioada de vară (tab. 3.37).  

În apele afluenţilor mai des sunt înregistrate substraturile de tip peroxidazic, în concentraţii 

mai mari în apele apele r. Ichel (2,0-10,0 g/l) faţă de apele r. Răut (0,3-2,8 g/l). Prezenţa H2O2 

în apele r. Ichel a fost remarcată doar în luna iunie (36,7 g/l), când şi în apele r. Râut se constată 

cel mai înalt conţint de H2O2 (34,9 g/l). Dacă confruntăm concentraţia H2O2 pentru toate apele 

monitorizate, deducem că în cele ale afluenţilor aceasta este de cca 2 ori mai mare decât pentru 

restul apelor. Aceasta segerează despre faptul că în aceste ape sunt substanţe biodegradabile, de 

origine menajeră, susceptibile la oxidarea cu oxigenul molecular, care, în aceste procese, este 

redus până la H2O2.   
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Exceptând luna martie, în apele lac. Ghidighici H2O2 a fost prezent, pe când în cele ale lac. 

Dănceni, cu excepţia lunii septembrie, acesta a fost lipsă.  

Tabelul 3.37 

Conţinutul H2O2 (µg/l), al reducătorilor peroxidazici (µg/l) şi starea redox (a. 2018) 

 

 

Punct de  

captare 

Data capatării 

29.03.20

18 

03.05.20

18 

28.06.2018 19.09.201

8 

01.11.20

18 

H
2

O
2
 /

 

R
ed

  
  
  
  
  
  

st
a

re
a
  re

d
o
x H

2

O
2
 /

 

R
ed

  
 

st
a

re
a

 re

d
o
x 

  
  
  
  
  
  

H
2

O
2
 /

 

R
ed

  
 

st
a

re
a
  re

d
o
x 

  
  
  
  
  
  

H
2

O
2
 /

 

R
ed

  
 

st
a

re
a
  re

d
o
x 

  
  
  
  
  
  

H
2

O
2
 /

 

R
ed

  
 

st
a

re
a
 

re
d
o
x
 

fl. Nistru 

(aval  

baraj 

Dubăsari) 

2

1,6 / 

0,0 

ox

. 

1

3,4 / 

0,0 

o

x. 

15

,5 / 

0,0 

ox

. 

0,

0 / 0,0 

i

nst. 

21

,9 / 

0,0  

o

x. 

fl. Nistru ( or. 

Criuleni) 

-  - 1

5,0 / 

0,0 

o

x. 

19

,2 / 

0,0 

ox

. 

15

,5 / 

0,0 

o

x. 

0,

0 / 

0,0 

i

nst. 

fl. Nistru (or.  

Vadul lui 

Vodă) 

- - 1

0,6 / 

0,0 

o

x. 

21

,2 / 

0,0 

ox

. 

10

,0 / 

0,0 

o

x. 

0,

0 / 

0,0 

i

nst. 

r. Răut 

(gura de 

vărsare) 

- - 0

,0 / 

0,3 

r

ed. 

34

,9/ 

0,0 

ox

. 

23

,8 / 

0,0 

o

x. 

0,

0 / 

2,8 

r

ed. 

r. Ichel  

(gura de 

vărsare) 

- - 0

,0 / 

2,5 

r

ed. 

36

,7 / 

0,0 

ox

. 

0,

0 / 

10,0 

r

ed. 

0,

0 / 

2,0 

r

ed. 

Lac. 

Ghidighici 

0

,0 / 

0,0 

in

st. 

1

9,1 / 

0,0 

o

x. 

13

,2 / 

0,0 

ox

. 

10

,5 / 

0,0 

o

x. 

19

,3 / 

0,0 

o

x. 

Lac. Dănceni 0

,0 / 

0,6  

re

d. 

0

,0 / 

0,6 

r

ed. 

0,

0 / 

0,0 

in

st. 

16

,8 / 

0,0 

o

x. 

0,

0 / 

0,0 

i

nst. 

inst. – instabilă; ox. – oxidantă; red. - reducătoare 

Urmărind dinamica indicatorului capacitatea de inhibiţie se constată că cele mai mari cantităţi 

de substanţe ce întrerup lanţul de autopurificare, în toate obiectele monitorizate, au fost 

remarcate în lunile de primăvară (tab. 3.38).    

     Tabelul 3.38 

Capacitatea de înhibiţie (s-1) şi a gradul de poluare cu captori de radicali OH  
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Parametrul capacitatea de inhibiţie indică pentru perioadele următoare că poluarea apelor cu 

substanţele cu proprietăţi de captori de radicali OH a scăzut semnificativ, în unele cazuri chiar 

aproape de un ordin.     

Anul 2019. Examinând valorile obţinute pentru oxidant, deducem că acestea au fost frecvent 

mai aproape de limita inferioară a ecartului de valori stabilite pentru H2O2 şi au fost cuprinse în 

limitele valorilor: 5,4 -11,0 g/L, fl. Nistru; 8,3-18,4 g/L, lac. Ghidighici; 10 g/L, lac. 

Dănceni. Chiar dacă concentraţiile măsurate indicau la cantităţi mici de H2O2, mai frecvent de 

până la 10,0 µg/L, acestea asigurau menţinerea caracterului redox cinetic al apelor oxidant (tab. 

3.39). 

Tabelul 3.39 

Conţinutul H2O2 (µg/l), al reducătorilor peroxidazici (µg/l) şi starea redox (a. 2019) 
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inst. – instabilă; ox. – oxidantă; red. – reducătoare 

Urmârind dinamica concentraţiei H2O2 în apele monitorizate, constatăm alternarea 

perioadelor cu dominanţa concentraţiei oxidantului peste cea a reducătorilor (februarie, mai, 

octombrie), fie situaţia viceversa (aprilie, iunie), atât pentru apele fl. Nistru, cât şi pentru cele ale 

lacului Dănceni. În apele afluenţilor Răut şi Ichel, H2O2  fie lipsea (aprilie, iunie), fie concentraţia 

acestuia era egală cu cea a reducătorilor (februarie, mai, octombrie). Comparând datele amonte şi 

aval de gura de vărsare, nu remarcăm un aport semnficativ al apelor Răutului asupra conţinutului 

(micşorare sau mărire) de H2O2 şi substraturi peroxidazice în apele fluviului. O altă situaţie 

distingem în cazul apelor r. Ichel, dacă conţinutul de reducători nu se modifică esenţial până şi 

după gura de vărsare, atunci concentraţia H2O2 scade uşor, de 1,2-1,4 ori, iar în luna mai chiar de 

2,4 ori. Pe durata supravegherii, doar în apele lac. Ghidighici, nu a fost semnalată prevalarea 

substanţelor reducătoare de natură peroxidazică (tab. 3.39).  

Rezultatele obţinute pentru apele investigate nu au indicat la stabilirea unor valori maxime a 

oxidantului în luna iunie, perioada cu activitate fotosintetică înaltă, chiar mai mult, s-a constatat 

lipsa acestuia. Pentru perioada caldă a anului, în special vara, circuitul H2O2 în sistemele acvatice 

este influenţat nu doar de deversările/scurgerile de ape îmbogăţite cu substanţe de natura 

reducătoare ce interacţionează cu H2O2 ci şi de dezvoltarea în ape a algelor albastru-verzui. 

Acestea din urmă elimină în mediul extern metaboliţi cu proprietăţi reducătoare puternice care, 

pe lângă consumul de H2O2, leagă ionii de cupru, participanţi ai proceselor redox catalitice, sub 

forme catalitic şi biologic inactive. 

Aceleaşi măsurări au scos în evidenţă situaţia critică similară privind conţinutul de H2O2 în 

apele ambilor afluenţi, Răut şi Ichel. Astfel, pentru 3 (februarie, mai, octombrie) dintre cele 5 

măsurări efectuate, metoda de determinare a stabilit, la nivel calitativ, egalitatea ca mărime a 

fluxului de H2O2 şi reducători peroxidazici (stare când în ape nu este constatată dominanţa fie a 

H2O2, fie a reducătorilor peroxidazici). În asemenea cazuri, cantităţile de H2O2 prezente în ape 

nu sunt suficiente pentru a susţine efectiv procesele de autopurificare a apelor şi, calitatea 

acestora, în special ca mediu de viaţă pentru hidrobionţi, se micşorează, iar starea redox cinetică 

a apelor devine instabilă. Perioadele de stare redox instabilă a apelor au fost urmate de cele 

reducătoare (aprilie, iunie) când dominau cantitativ substanţele oxidate de H2O2 (tab. 3.39).   

Circuitul H2O2 în bazinele acvatice este strâns legat de circuitul radicalilor OH, cele mai 

reactive particule din ciclul biogeochimic al oxigenului şi cu acţiune importantă în procesul de 

autopurificare.  
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Gradul de poluare a apelor cu substanţe ce întrerup lanţul de autopurificare cu radicalii OH a 

fost evaluat în baza indicatorului capacitatea de inhibiţie. După acest parametru, starea de 

poluare a apelor a fost a fost apreciată de la o uşor poluate până la poluate (tab. 3.40).  

Tabelul 3.40 

Capacitatea de înhibiţie (s-1) şi gradul de poluare al apelor cu captori de radicali OH 
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Analizând valorile parametrului capacitatea de inhibiţie pentru apele nistrene, constatăm că 

acestea formează un şir de date destul de omogen (2,0-3,4)·105 s-1, chiar dacă acesta este cuprins 

de limitele de valori (1,0-4,6)·105 s-1. Rezultă că procesele de autopurificare radicalice decurg cu 

aproximativ aceeaşi intensitate pe întreg tronsonul supravegheat, menţinând gradul de poluare al 

apelor la nivelele de poluare uşor şi moderat (tab. 3.40). 

Monitorizarea afluenţilor (r. Răut şi r. Ichel) la gura de vărsare, a scos în evidenţă faptul că a 

fost depăşită capacitatea de autopurificare a apelor de substanţe ce întrerup lanţul de 

autopurificare cu radicalii OH, deoarece valorile înregistrate ale parametrului au întrecut cifra de 

5,0·105 s-1. Dacă analizăm valorile medii ale capacităţii de inhibiţie, 6,6·105 s-1 pentru r. Răut şi 

6,3·105 s-1 pentru r. Ichel, constatăm că capacitatea de autopurificare de substanţe poluante cu 

proprietăţi de captori de radicali OH este aproximativ la acelaşi nivel în ambele obiecte acvatice. 

Dar, o particularitate care se ditinge la compararea datelor individuale este că amplitudinea 

valorilor pentru capacitatea de inhibiţie a apelor r. Răut este mai mică ((4,5-8,0)·105 s-1) decât 

pentru r. Ichel ((3,0-11,3)·105 s-1) (tab. 3.40). Deşi măsurările indicau la grade de poluare mai 

înalte ale apelor afluenţilor comparativ cu cele nistrene, apele r. Răut şi r. Ichel nu au marcat 
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procesele de autopurificare radicalică a fl. Nistru, fapt confirmat de valorile parametrului 

capacitatea de inhibiţie în amonte şi în aval de gura de vărsare a râurilor (tab. 3.40).  

Dintre cele două lacuri investigate, pentru apele lac. Dănceni a fost confirmată o poluare mai 

mare cu substanţe ce întrerup lanţul de autopurificare cu participarea radicalilor OH. Valoarea 

medie anuală a indicatorului capacitatea de inhibiţie pentru apele lac. Ghidighici a fost de ordinul 

2,5·105 s-1, iar a lac. Dănceni – 5,2·105 s-1.  

Valorile medii anuale ale indicatorilor redox 

Sinteza valorilor medii anuale, de pe durata monitorizării, pune în evidenţă că ecartul de 

concentraţii ale H2O2 este cuprins între minima de 1,7 g/L şi maxima de 14,5 g/L în cazul fl. 

Nistru; 0 şi 20,1 g/L pentru apele r. Râut şi de 0-9,2 g/L pentru cele ale r. Ichel; între 2,4 şi 

13,2 g/L în apele lac. Ghidighici şi de 2,5-8,5 g/ L – lac. Dănceni. Faptul că aceste concentraţii 

au fost frecvent mai aproape de limita inferioară a ecartului de valori stabilite pentru oxidant în 

apele naturale (10-100 g/L) demonstrează că a existat un consum constant şi mare de H2O2 în 

procesele redox ce susţin capacitatea de autopurificare a apelor naturale. Adică în apele 

monitorizate fluxul de substanţe uşor oxidabile cu H2O2 a fost permanent înalt.   

În anii 2015 şi 2016 conţinutul de H2O2 în apele fl. Nistru, pe tronsonul aval barajul Dăbăsari-

Vadul lui Vodă, a fost aproximativ la acelaşi nivel, de circa 2,5 g/L, după care cantitatea 

oxidantului creşte, atingând valorile de 4,9-9,7 g/L în a. 2017 şi de 10,5-14,5 g/L în a. 2018. 

Creşterea este urmată, în a. 2019, de o descreştere de aproape 3 ori, cantităţile înregistrate fiind 

de ordinul 3,6-5,6 g/L. Aceeaşi tendinţă de creştere a cantităţii de oxidant, cu atingerea 

conţinutului maxim în a. 2018, o observăm şi pentru apele r. Răut (14,7 g/L) şi r. Ichel (9,2 

g/L). Spre deosebire de apele fluviului, unde cantitatea de oxidant în a. 2019, compartiv cu anii 

2017-2018, doar s-a micşorat, în apele afluenţilor scăderea acestuia s-a produs până la lipsa lui. 

Confruntarea datelor pentru amonte şi aval de gura de vărsare, nu relevă despre influenţa apelor 

Răutului şi Ichelului asupra conţinutului (micşorare sau mărire) de H2O2 în apele fluviului. 
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Fig.3.46. Mediile anuale ale conţinutului de H2O2.  

1 - 2015; 2 - 2016; 3 - 2017; 4 - 2018; 5 – 2019. 

 

În perioada de referinţă, în apele lac. Ghidighici (2,4-13,2 g/L) au fost stabilite valori mai 

înalte ale H2O2 comparativ cu conţinutul acestuia în apele lac. Dănceni (2,5-8,5 g/L), şi situaţie 

viceversa după cantitatea de substanţe peroxidazice (fig. 3.46-3.47). Observăm aceeaşi tendinţă 

privind dinamica valorilor medii anuale ale conţinutului de H2O2 ca şi pentru restul apelor, cu 

valori maxime pentru a. 2017, urmate de perioade de descreştere a acestora (aa. 2018-2019). 

Spre deosebire de apele fluviului şi ale afluenţilor, micşorările conţinutului de H2O2 faţă de 

valorile maxime au fost mai mici, de cel mult 2 ori. 

Analiza comparativă a datelor medii anuale privind conţinutul de substraturi peroxidazice 

indică la prezenţa lor în apele fluviului şi ale afluenţilor începând cu anul 2016, când sunt 

înregistrate practic cele mai înalte valori de pe durata monitirizării: 1,7-3,5 g/L în apele fl. 

Nistru; 3,4 g/L – r. Răut şi 2,8 g/L – r. Ichel. În perioadele următoare acestea descresc cu până 

peste 5 ori şi chiar până la un ordin. Datele, pentru amonte şi aval de gura de vărsare, nu remarcă 

influenţa apelor Răutului şi Ichelului asupra conţinutului (micşorare sau mărire) de substraturi 

peroxidazice în apele fluviului. 

În apele lac. Ghidihici prezenţa echivalenţilor reducători a fost semnalată doar o singuă dată 

în a. 2016 (0,2 g/L), pe când în apele lac. Dănceni pe întreaga durată a măsurărilor, doar că 

cantităţile s-au menţinut aproximativ la acelaşi nivel (0,2-0,5 g/L) (fig. 3.47). 
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Fig.3.47. Mediile anuale ale conţinutului de reducători peroxidazici.  

1 - 2015; 2 - 2016; 3 - 2017; 4 - 2018; 5 – 2019. 

Comparând valorile medii anuale ale indicatorului capacitatea de inhibiţie, remarcăm o 

dinamică în creştere uşoară a poluării cu substanţe captori de radicali OH a apelor supravegheate 

în perioada aa. 2015-2017, urmată de o descreştere moderată în anii următori 2018-2019 (fig. 

3.48).  
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Fig.3.48. Mediile anuale ale capacităţii de inhibiţie. 

1 - 2015; 2 - 2016; 3 - 2017; 4 - 2018; 5 – 2019. 

Dacă urmărim evoluţia proceselor de autopurificare cu radicali, stabilim că în apele nistrene, 

în aa. 2015-2016, procesele decurg cu aproximativ aceeaşi intensitate pe întreg tronsonul 

supravegheat, menţinând gradul de poluare al apelor la nivelul de uşor poluată ((1,4-2,2)·105 s-1). 

În următorii ani, 2017-2019, situaţia se modifică, se constată o majorare de circa 1,5-2,0 ori a 

valorii indicatorului capacitatea de inhibiţie. Aceleaşi date mai relevă că pe cursul fluviului, 

graţie realizării mai bune a proceselor de autopurificare cu radicali, capacitatea de inhibiţie 

descreşte de la 4,8·105 s-1 (aval barajul Dubăsari) până la 3,6·105 s-1 (a. 2017) şi 3,5·105 s-1 (a. 
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2018) în punctul de captare or. Criuleni, şi până la 3,3·105 s-1 (a. 2017) şi 1,5·105 s-1 (a. 2018) în 

punctul de captare terminal or. Vadul lui Vodă. În a. 2019 micşorarea parametrului a fost de la 

3,1·105 s-1 (aval barajul Dubăsari) până la 2,6·105 s-1 (or. Vadul lui Vodă) (fig. 3.48).  

Supravegherea afluenţilor (r. Răut şi r. Ichel) la gura de vărsare, a scos în evidenţă faptul că 

prin cantitatea de substanţe ce întrerup lanţul de autopurificare cu radicali prezentă în aceste ape 

a fost depăşită capacitatea de autopurificare radicalică. Valorile înregistrate ale parametrului au 

fost mai mari decât 5,0·105 s-1, dar nu au întrecut valoarea de 9,0·105 s-1 (fig. 3.48.). Chiar dacă r. 

Râut, are un debit mai mare decât r. Ichel, respectiv, şi gradul de diluare este mai mare, totuşi 

capacitatea de autopurificare de substanţe poluante cu proprietăţi de captori de radicali OH a fost 

practic la acelaşi nivel în ambele obiecte acvatice pe toată perioada de referinţă.  

 Dacă confruntăm potenţialul de autopurificare radicalic al lacurilor Ghidighici şi Dănceni, 

conchidem că procesele de autopurificare radicalică sunt mai încetenite în lac. Dănceni. Cel mai 

înalt grad de poluare cu substanţe captori de radicali OH a fost atestat în lac. Dănceni în a. 2015, 

când valoarea medie anuală a indicatorului a fost egală cu 12,6·105 s-1. În următorii ani poluarea 

s-a redus în medie de 1,6 ori, fapt remarcat prin micşorarea parametrului până la valorile 

cuprinse de limitele ((5,2-8,7)·105 s-1). Pentru lac. Ghidighici indicatorul capacitatea de inhibiţie 

are valorile puţin mai mici ((2,5-6,3)·105 s-1) decât valorile acestui indicator pentru apele lac. 

Dănceni.  

 

3.4. Conţinutul şi legităţile migrării diverselor forme existenţionale a cuprului şi fierului 

în apele bazinului Nistrului de Jos pe parcursul anilor 2015-2019 

 

Probele de apă au fost aduse din şapte puncte de prelucrare a probelor de apă. Punctele de 

prelucrare au fost plasate pe Nistru de Jos (Dubăsari, Criuleni, Vadul-lui-Vodă), râuri mici (Râut, 

Ichel) şi lacuri de acumulare (Danceni, Ghidighici). Pentru compararea migrării fierului şi 

cuprului în ape diferitelor sectoarelor a Nistrului pe data de 20.02.2019 probele a fost aduse şi 

din doă puncte a Nistrului de Mijloc (Cosăuţi şi Ciorna).  

Din probele de apă după determinarea diferitelor indicatori hidrochimici (temperatura apei-Т, 

pH, turbiditate, oxigen dizolvat, oxidabilitatea permanganatometrică - ССОMn) şi ecochimici 

(Eh, rH2) au fost separate prin metoda de filtrare  membranară  formele  de  migrare  coloidal-

dizolvate (FCD ≤ 0.45m şi suspendate (FS >0.45m) a metalelor. În bilanţul formelor coloidal-

dizolvate a metaleor cercetatorii identific forme de natura minerală, mineralo-organică şi 

organică. Concentraţia cuprului şi fierului, legate cu diferite forme de migraţie, a fost 

determinată în faza lichidă prin metoda spectroscopiei atomice de absorbţie la aparatul IL-551. 

Pentru a determina legitățile migrării fierului și cuprului în apele de suprafaţă pe parcursul 

anului 2018 au fost studiate interlegături dintre formele de migrare ale metalelor şi diferitori 
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indicatori hidrochimici şi ecochimici a apei prin metoda analizei statistice de corelare şi regresie 

liniară cu estimarea veridicităţii dependenţelor puternice. Cu alte cuvinte au fost efectuată aşa 

numită modelarea statistică, folosind datele obţinute pe parcursul anilor 2015-2017. Parametrul 

care descrie gradul de asociere liniară a două variabile se numește coeficientul de corelare – r. 

Corelațiile determinate au fost supuse testării prin ipoteza nulă, pentru a exclude dependențele 

corelative puternice, aparente. Parametrul folosit pentru această verificare este coeficientul 

Student, care presupune că dacă valoarea obținută pentru coeficientul Student (tr) este mai mare 

ca cel tabelar (t05) și intervalele de încredere pentru r și b nu înclud valoarea nulă, atunci 

corelația și regresia sunt reale.  

 

3.4.1. Distribuirea cuprului(II) şi fierului (III) dintre formele de migrare ale metalelor în 

fluviul Nistrului de jos 

3.4.1.1.Punctul de captare a probelor de apă Dubăsari, hidrocentrală aval, fluviul Nistru  

În Tab.nr.3.41 sunt aduse concentraţii medii anuale şi multianuale ale diferitelor forme de 

migrare a Cu(II) şi Fe(III) în punctul de captare a probelor de apă Dubăsari 

Tab.3.41.  

Concentraţii medii anuale şi multianuale ale diferitelor forme de migrare  

a Cu(II) şi Fe(III) (Dubăsari) 

Anii 

prelevării 

probelor 

Metal, 

concentraţia 

totală medie, 

µg/l 

Forme

le de 

migrare a 

metalului 

Concentraţia 

metalului, µg/l 

Procent de la 

concentraţia totală , % 

Medi

e 

Diapazon Medi

e 

Diapazon 

2015 

 

Cupru,  

2.38 µg/l 

FS 0.13 0.000.5

0 

3.57 0.0014.2

9 

FCD 2.25 2.003.0

0 

96.42 85.71100

.00 

Fier, 

28.69 µg/l 

FS 28.19 4.0052.

50 

91.67 66.67100

.00 

FCD 0.50 0.002.0

0 

8.33 0.0033.3

3 

2016 Cupru,  

3.08 µg/l 

FS 0.08 0.000.5

0 

5.56 0.0033.3

3 

FCD 3.00 1.004.0

0 

94.45 66.67100

.00 

Fier, 
26.83 µg/l 

FS 26.33 3.0091.
75 

99.14 96.99100
.00 

FCD 0.50 0.002.0

0 

0.86 0.003.01 

2017 Cupru,  

3.40 µg/l 

FS 0.40 0.001.0

0 

13.52 0.0033.3

3 

FCD 3.00 2.005.0

0 

86.48 66.67100

.00 

Fier, 

22.95 µg/l 

FS 22.15 0.0057.

25 

78.28 0.00100.

00 

FCD 0.80 0.002.0

0 

21.72 0.00100.

00 
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2018 Cupru,  

4.35 µg/l 

FS 1.55 0.004.2

5 

18.54 0.0051.5

2 

FCD 2.80 0.005.0

0 

61.46 0.00100.

00 

Fier, 

33.15 µg/l 

FS 33.15 11.507

7.00 

100.0

0 

100.0010

0.00 

FCD 0.00 0.000.0

0 

0.00 0.000.00 

2019 Cupru,  

2.70 µg/l 

FS 0.70 0.001.5

0 

19.91 0.0042.8

6 

FCD 2.00 1.003.0

0 

80.09 57.14100

.00 

Fier, 

13.05 µg/l 

FS 12.25 1.0026.

75 

87.98 50.00100

.00 

FCD 0.80 0.003.0

0 

12.02 0.0050.0

0 

Mediile  

multianuale 

(anii 

20152019) 

Cupru, 

3.2+0.9 

FS 0.6 0.01.55 12.2 0.035.1 

FCD 2.6+0

.6 

1.24.0 83.8+

17.5 

55.2100.

0 

Fier, 

24.9+9.4 

FS 25.6+

7.7 

3.961.1 91.4+

11.1 

62.7100.

0 

FCD 0.6 0.01.8 8.6 0.037.3 

 

Analizând mediile multianuale din Tab.nr.3.41 se poate constata că: 

1) fierul a migrat în cea mai mare parte sub forma suspendată, forme coloidal-

dizolvate a metalului nu a depăşit 37.3 % de la conţinutului total al metalului în proba de 

apă; 

2) cupru a migrat în cea mai mare parte sub forma coloidal-dizolvată, forme 

suspendate nu a depăşit 35.1 % de la conţinutului total al metalului în proba de apă. 

 În rezultatul modelării statistice au fost obținute 6 dependenţe puternice şi veridice, acestea 

fiind prezentate în Tab.nr.3.42. 

 Tab.3.42 

Indicatori statistici (Dubăsari aval de hidrocentrală) 

 

Corelarea Ecuaţia b r t r t 05 

CuFCD= f (FeFS) 
y=1,83+0,02x 

 

b=0,020±0,019 
0,8±

0,7 

2,70 2,57 

CuFCD= f (pH) 
y=18,15-1,9x 

 

B=1,90±0,96 
0,9±

0,4 

4,68 2,37 

CuFCD= f (Т) y=0,22+0,15x 

 

B=0,15±0,09 0,8±

0,5 

3,93 2,37 

FeFS=f 

(Turbiditate) 

y=5,35+0,059x 

 

b=0,059±0,033 0,9±

0,5 

4,62 2,57 

FeFS=f (Т) y=-30,83+4,51x 

 

B=4,51±3,53 0,8±

0,6 

3,33 2,57 
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pH=f (Т) y=9,34-0,069x 

 

b=0,069±0,037 0,9±

0,5 

4,45 2,37 

 

Dependența formelor coloidal dizolvate ale cuprului de formele suspendate de fier confirmă 

proprietatea fierului în forme suspendate de a absoarbe formele de cupru. Dependenţa CuFCD= f 

(pH) denotă despre prevalarea în bilanţul formelor existenţionale a metalului formelor mineralo-

organice de migrare a cuprului. Corelări CuFCD= f (T), FeFS=f (T) se oglindă caracter sezonier în 

migrarea metalelor. 

 3.4.1.2. Punctul de captare a probelor de apă Criuleni, fluviul Nistru  

În Tab.nr.3.43 sunt aduse concentraţii medii anuale şi multianuale ale diferitelor forme de 

migrare a Cu(II) şi Fe(III) în punctul de captare a probelor de apă Criuleni. 

Tab.3.43  

Concentraţii medii anuale şi multianuale ale diferitelor forme de migrare a Cu(II) şi 

Fe(III) (Criuleni, Nistru aval Răut) 

 

Anii 

prelevării 

probelor 

Metal, 

concentraţia 

totală medie, 

µg/l 

Forme

le de 

migrare a 

metalului 

Concentraţia 

metalului, µg/l 

Procent de la 

concentraţia totală , % 

Me

die 

Diapazon Medi

e 

Diapazon 

2015 

 

Cupru,  

1.94 µg/l 

FS 0.4

4 

0.000.75 23.48 0.0033.3

3 

FCD 1.5

0 

1.002.00 76.52 66.67100

.00 

Fier, 

15.50 µg/l 

FS 15.

00 

12.2520.

00 

96.60 92.45100

.00 

FCD 0.5

0 

0.001.00 3.40 0.007.55 

2016 Cupru,  

2.17 µg/l 

FS 0.5

0 

0.001.75 16.82 0.0036.8

4 

FCD 1.6

7 

0.003.00 83.18 0.00100.

00 

Fier, 

43.58 µg/l 

FS 43.

42 

1.00171.

50 

98.89 93.33100

.00 

FCD 0.1

6 

0.001.00 1.11 0.006.67 

2017 Cupru,  

4.25 µg/l 

FS 1.2

5 

0.002.50 28.26 0.0060.0

0 

FCD 3.0

0 

1.004.00 71.74 40.00100

.00 

Fier, 

47.90 µg/l 

FS 47.

30 

0.00124.

75 

80.00 0.00100.

00 

FCD 0.6

0 

0.003.00 20.00 0.00100.

00 

2018 Cupru,  

3.00 µg/l 

FS 0.7

5 

0.001.75 32.61 0.00100.

00 

FCD 2.2

5 

0.004.00 67.39 0.00100.

00 

Fier, 

55.81 µg/l 

FS 55.

31 

0.00113.

75 

75.00 0.00100.

00 
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FCD 0.5

0 

0.002.00 25.00 0.00100.

00 

2019 Cupru,  

1.60 µg/l 

FS 0.0

0 

0.000.00 0.00 0.000.00 

FCD 1.6

0 

0.003.00 80.00 0.00100.

00 

Fier, 

11.40 µg/l 

FS 11.

20 

2.5020.5

0 

98.14 90.70100

.00 

FCD 0.2

0 

0.001.00 1.86 0.009.30 

Mediile  

multianuale 

(anii 

20152019) 

Cupru, 

2.6+1.3 

FS 0.6 0.01.4 20.2 0.046.0 

FCD 2.0

+0.8 

0.43.2 75.8+

7.9 

21.3100.

0 

Fier, 

34.8+24.9 

FS 34.

4+24.9 

3.290.1 89.7+

14.1 

55.3100.

0 

FCD 0.4 0.01.6 10.3 0.044.7 

 

Analizând mediile multianuale din Tab.nr. 3.43 se poate constata că: 

1) fierul a migrat în cea mai mare parte sub forma suspendată, forme coloidal-dizolvate a 

metalului nu a depăşit 44.7 % de la conţinutului total al metalului în proba de apă; 

2) cupru a migrat în cea mai mare parte sub forma coloidal-dizolvată, forme suspendate  

rar a ajuns 46.0 % de la conţinutului total al metalului în proba de apă. 

În rezultatul modelării statistice au fost obținute 6 dependenţe puternice şi veridice, acestea 

fiind prezentate în Tab.nr. 3.44. 

Tab.3.44. 

Indicatori statistici (Criuleni, Vistru aval Răut) 

 

Corelarea Ecuaţia b r t r t 05 

CuFCD= f(CuFS) y=1,21+0,915x 

 
b=0,915±0,903 

0,71±0,

70 

2,47 2,45 

CuFCD= f(pH) y=1,26-8,63x 

 
b=1,26±1,09 0,9±0,8 3,57 3,18 

CuFCD=f(Turbiditate) 
y=0,88+0,00735x 

 

b=0,00735±0,007

22 

0,71±0,

70 
2,47 2,45 

CuFS=f(Turbiditate) y=0,093+0,0056x 

 
b=0,0056±0,0029 0,9±0,5 4,78 2,45 

FeFS=f(Turbiditate) y=0,083+0,24x 

 
b=0,24±0,13 0,9±0,5 4,46 2,37 

pH=f(Т) y=9,35-0,0630x 

 

b=0,0630±0,0617 

 

0,71±0,

70 

2,47 2,45 

 

După cum urmează din  Tab.nr. 3.44 (CuFCD= f(pH))  formele mineralo-organice de migrare a 

cuprului prevalau în bilanţul formelor existenţionale a metalului tot aşa ca şi în punctul de 

prelevare a probelor de apă Dubăsari.Turbiditatea probelor de apă în punctul de prelevare 

Criuleni se determine nu numai prin prezenţa formelor suspendate a fierului 
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(FeFS=f(Turbiditate)),  dar şi prin prezenţa formelor suspendate(CuFS=f(Turbiditate)) şi coloidal-

dizolvate(CuFCD=f(Turbiditate)) a cuprului. Despre existenţa echilibrului dintre formele 

suspendate şi coloidal-dizolvate a cuprului indică dependenţa puternică   CuFCD= f(CuFS). Toate 

aceste fapte ne informează despre intensitatea înaltă a proceselor de sorbţie (sorbţia-desorbţia) 

care se petrec  în apele fluviului Nistru cu implicarea metalelor studiate.  

 

3.4.1.3. Punctul de captare a probelor de apă Vadul-lui-Vodă, fluviul Nistru  

În Tab.nr. 3.45 sunt aduse concentraţii medii anuale şi multianuale ale diferitelor forme de 

migrare a Cu(II) şi Fe(III) în punctul de captare a probelor de apă Vadul-lui-Vodă. 

Tab. 3.45.  

Concentraţii medii anuale şi multianuale ale diferitelor forme de migrare a  

Cu(II) şi Fe(III) (Nistru, Vadul-lui-Vodă, aval Ichel) 

 

Anii 

prelevării 

probelor 

Metal, 

concentraţia 

totală medie, 

µg/l 

Forme

le de 

migrare a 

metalului 

Concentraţia 

metalului, µg/l 

Procent de la 

concentraţia totală , % 

Me

die 

Diapazon Medi

e 

Diapazon 

2015 

 

Cupru,  

2.75 µg/l 

FS 1.2

5 

1.001.50 46.55 33.3360.

00 

FCD 1.5

0 

1.002.00 53.45 40.0066.

67 

Fier, 

24.94 µg/l 

FS 24.

94 

8.2539.0

0 

100.0

0 

100.0010

0.00 

FCD 0.0

0 

0.000.00 0.00 0.000.00 

2016 Cupru,  

4.38 µg/l 

FS 0.8

8 

0.002.25 19.30 0.0052.9

4 

FCD 3.5

0 

2.008.00 80.70 47.06100

.00 

Fier, 

40.04 µg/l 

FS 39.

71 

1.7587.7

5 

99.63 97.77 
100.00 

FCD 0.3

3 

0.00 2.00 0.37 0.00 2.23 

2017 Cupru,  

4.25 µg/l 

FS 1.2

5 

0.004.00 23.42 0.0066.6

7 

FCD 3.0

0 

2.004.00 76.58 33.33100

.00 

Fier, 
28.15 µg/l 

FS 26.
95 

0.00111.
75 

75.86 0.00 
100.00 

FCD 1.2

0 

0.00 3.00 24.14 0.00 
100.00 

2018 Cupru,  

2.00 µg/l 

FS 0.0

0 

0.000.00 0.00 0.000.00 

FCD 2.0

0 

0.004.00 75.00 0.00100.

00 

Fier, 

58.88 µg/l 

FS 58.

38 

0.00102.

75 

75.00 0.00 
100.00 

FCD 0.5

0 

0.00 2.00 25.00 0.00 
100.00 
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2019 Cupru,  

2.10 µg/l 

FS 0.3

0 

0.001.00 10.67 0.0033.3

3 

FCD 1.8

0 

1.003.00 77.33 66.67100

.00 

Fier, 

18.75 µg/l 

FS 18.

15 

0.0037.7

5 

76.08 0.00 
100.00 

FCD 0.6

0 

0.00 2.00 3.92 0.00 17.02 

Mediile  

multianuale 

(anii 

20152019) 

Cupru, 

3.1+1.4 

FS 0.7 0.2 1.8 20.0 6.7 42.6 

FCD 2.4

+1.1 

1.2 4.2 72.6+

13.6 

37.4 93.3 

Fier, 

34.1+19.7 

FS 33.

6+19.7 

2.0 75.8 85.3+

16.5 

39.5100.

0 

FCD 0.5 0.0 1.8 10.7 0.043.9 

Analizând mediile multianuale din Tab.nr. 3.45 se poate constata că: 

1) fierul a migrat în cea mai mare parte sub forma suspendată, forme coloidal-dizolvate a 

metalului nu a depăşit 43.9 % de la conţinutului total al metalului în proba de apă; 

2) cupru a migrat în cea mai mare parte sub forma coloidal-dizolvată,  forme suspendate  nu a 

depăşit 42.6% de la conţinutului total al metalului în proba de apă. 

În rezultatul modelării statistice au fost obţinute 5 dependenţe puternice şi veridice, acestea 

fiind prezentate în Tab.nr. 3.46. 

Tab. 3.46. 

Indicatori statistici (Vadul-lui-Vodă, Ichel aval ) 

 

Corelarea Ecuaţia b r t r t 05 

CuFCD= f(CCOMn) y=-1,43+0,87x 

 

b=0,87±0,72 0,7±0,

6 

2,

83 

2,3

7 
CuFCD= f(Eh) y=4,54-0,0080x 

 

b=0,0080±0,005

9 

0,8±0,

6 

3,

27 

2,4

5 
CuFCD=f(rH2) y=9,79-0,28x 

 

b=0,28±0,15 0,9±0,

5 

4,

78 

2,4

5 
pH=f(Т) y=8,95-0,0242x 

 

b=0,0242±0,023

6 

0,76±0

,75 

2,

61 

2,5

7 
Turbiditate=f(Т) y=-50,76+10,82x b=10,82±8,56 0,9±0,

7 

3,

52 

2,7

8 
 

După cum urmează din  Tab.nr. 3.46 (CuFCD= f(CCOMn)) în bilanţul formelor existenţionale a 

cuprului formele organice de migrare a metalului prevalau. Dependenţele CuFCD= f(Eh), 

CuFCD=f(rH2) dau posibilitate de a presupunem, că în punctul de prelevare a probelor de apă 

Vadul-lui-Vodă se realizează un canal de autopurificare radicalică a apei naturale cu implicare 

puternică în acest proces formelor coloidal-dizolvate a cuprului. 

3.4.1.4.Compararea migrării fierului şi cuprului în apele Nistrului de Mijloc şi Jos  

Migrarea fierului şi cuprului  în ape diferitelor sectoare ale Nistrului sunt prezentate în figure 

3.49 şi 3.50. 
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Formele de migrare a fierului (20.02.2019) în 

apele Nistrului de Mijloc şi Jos
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Fig. 3.49. Distribuirea fierului dintre 

diferite forme de migrare a metalului în 

apele Nistrului de Mijloc şi Jos. 

Fig. 3.50. Distribuirea cuprului dintre 

diferite forme de migrare a metalului în 

apele Nistrului de Mijloc şi Jos. 

Fierul a migrat numai în forma suspendată. Cea mai mare concentraţia fierului, legat cu forme 

suspendate, a fost depistată în Nistru de Mijloc(Cosăuţi, 65.25 g/l). Concentraţia totală a 

fierului în apă a micşorat pe parcursul fluviului Nistrului de Mijloc  de la 65.25 g/l în Cosăuţi 

până la 8.75 g/l în Ciorna. Creşterea concentraţiei totale a fierului  în apa Nistrului de Jos  până 

la 11.00g/l16.00g/l se poate de a lamuri prin impactul apelor afluxurilor Răut şi Ichel, unde 

concentraţia fierului total  se  află în diapazon 28.25 g/l   100.75 g/l (20.02.2019). 

Migraţia cuprului a petrecut cu dominarea totală a formelor coloidal-dizolvate a cuprului varia 

in diapazon 0.003.00 g/l. Formele suspendate a cuprului n-a fost depistate. Aproape pe tăt 

parcurs a fluviului Nistru a fost depistată scăderea concentraţiei cuprului de la 3.00 g/l în Nistru 

de Mijloc (Cosăuţi) până la 0.00 g/l în Nistru de Jos (Criuleni). 

 

3.4.2. Distribuirea cuprului(II) şi fierului (III) dintre formele de migrare ale metalelor în 

râuri mici Răut şi Ichel 

3.4.2.1.  Râul Răut – afluentul de dreaptă a  fluviului Nistru 

În Tab.nr. 3.47 sunt aduse concentraţii medii anuale şi multianuale ale diferitelor forme de 

migrare a Cu(II) şi Fe(III) în punctul de captare a probelor de apă Răut. 

Tab. 3.47.  

Concentraţii medii anuale şi multianuale ale diferitelor forme de migrare  

a Cu(II) şi Fe(III) (Răut) 

 

Anii 

prelevării 

probelor 

Metal, 

concentraţia 

totală medie, 

µg/l 

Forme

le de 

migrare a 

metalului 

Concentraţia 

metalului, µg/l 

Procent de la 

concentraţia totală , % 

Medi

e 

Diapazon Me

die 

Diapazon 

2015 

 

Cupru,  

9.64 µg/l 

FS 6.64 0.5020.8

3 

48.

62 

14.2987.

41 

FCD 3.00 3.003.00 51.

38 

12.5985.

71 
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Fier, 

374.08 

µg/l 

FS 372.5

8 

159.5067

2.00 

99.

41 

98.89100

.00 

FCD 1.50 0.003.00 0.5

9 

0.001.11 

2016 Cupru,  

3.17 µg/l 

FS 1.00 0.002.25 35.

95 

0.00100.

00 

FCD 2.17 0.004.00 64.

05 

0.00100.

00 

Fier, 

207.21 

µg/l 

FS 205.5

4 

10.75336

.50 

99.

35 

97.96100

.00 

FCD 1.67 0.007.00 0.6

5 

0.002.04 

2017 Cupru,  

4.65 µg/l 

FS 1.85 0.994.00 39.

32 

20.0080.

00 

FCD 2.80 1.004.00 60.

68 

20.0080.

00 

Fier, 

215.33 

µg/l 

FS 213.5

3 

119.5030

2.75 

99.

02 

97.55100

.00 

FCD 1.80 0.003.00 0.9

8 

0.002.45 

2018 Cupru,  

4.75 µg/l 

FS 2.00 0.004.00 43.

46 

0.00100.

00 

FCD 2.75 0.005.00 56.

54 

0.00100.

00 

Fier, 

322.13 

µg/l 

FS 319.8

8 

33.50597

.00 

98.

18 

94.3799.

61 

FCD 2.25 1.003.00 1.8

2 

0.395.63 

2019 Cupru,  

2.55 µg/l 

FS 0.35 0.001.00 6.8

2 

0.0033.3

3 

FCD 2.20 1.004.00 87.

88 

66.67100

.00 

Fier, 

89.05 µg/l 

FS 87.65 5.75154.

50 

98.

87 

97.02100

.00 

FCD 1.40 0.003.00 1.1

3 

0.002.98 

Mediile  

multianuale 

(anii 

20152019) 

Cupru, 

4.9+3.5 

FS 2.3 0.36.4 34.

8 

6.980.1 

FCD 2.6+0

.5 

1.04.0 64.

1+17.5 

19.993.1 

Fier, 

241.5+137

.9 

FS 239.8

+137.7 

65.8412.

6 

99.

0+0.6 

97.299.9 

FCD 1.7 0.23.8 1.0 0.12.8 

 

Analizând mediile multianuale din Tab.nr. 3.47 se poate constata că: 

1) fierul a migrat în cea mai mare parte sub forma suspendată, forme coloidal-dizolvate a 

metalului nu a depăşit 2.8 % de la conţinutului total al metalului în proba de apă; 

2) cupru a migrat în cea mai mare parte sub forma coloidal-dizolvată,  forme suspendate  rar 

a ajuns 80.1% de la conţinutului total al metalului în proba de apă. 
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În rezultatul modelării statistice au fost obţinute 4 dependenţe puternice şi veridice, acestea 

fiind prezentate în Tab.nr. 3.48. 

Tab. 3.48. 

Indicatori statistici (Răut) 

 

Corelarea Ecuaţia b r t r t 05 

CuFCD= f (pH) 
y=20,41-2,19x 

 
b=2,19±1,87 

- 

(0,85±0,73) 
3,23 2,78 

CuFCD= f 

(Turbiditate) 

 

y=-5,37+0,011x 

 
b=0,011±0,005 0,9±0,4 5,67 2,57 

FeFCD= f 

(Turbiditate) 

y=3,15-0,0038x 

 
b=0,0038±0,0026 -(0,8±0,6) 3,50 2,45 

pH=f (Т) 
y=9,31-0,06x 

 
b=0,06±0,04 -(0,8±0,5) 3,78 2,45 

 

După cum urmează din Tab.nr. 3.48 (CuFCD= f(pH)) în bilanţul formelor existenţionale a 

cuprului formele mineralo-organice de migrare a metalului prevalau. Aceste formele de migrare 

a metalului sunt legate cu aşa parametrul de calitate a apei ca turbiditate (CuFCD= f (Turbiditate)). 

Tot cu turbiditate sunt legate şi forme coloidal-dizolvate a fierului (FeFCD= f (Turbiditate)). Aici 

se poate de facut o presupunere, că formele coloidal-dizolvate a metalelor studiate provin din 

aceeaşi structură geologică. 

 3.4.2.2.   Râul Ichel – afluentul de dreaptă a  fluviului Nistru 

În Tab.nr. 3.49 sunt aduse concentraţii medii anuale şi multianuale ale diferitelor forme de 

migrare a Cu(II) şi Fe(III) în punctul de captare a probelor de apă Ichel. 

                           Tab. 3.49.  

Concentraţii medii anuale şi multianuale ale diferitelor forme de migrare  

a Cu(II) şi Fe(III) (Ichel) 

 

Anii 

prelevării 

probelor 

Metal, 

concentraţia 

totală 

medie, µg/l 

Formel

e de 

migrare a 

metalului 

Concentraţia 

metalului, µg/l 

Procent de la 

concentraţia totală , % 

Medi

e 

Diapazon Medi

e 

Diapazon 

2015 

 

Cupru,  

3.91 µg/l 

FS 1.58 0.502.75 39.35 14.2957.

89 

FCD 2.33 2.003.00 60.65 42.1185.

71 

Fier, 

189.16 

µg/l 

FS 187.8

3 

156.2523

5.00 

99.18 98.12100

.00 

FCD 1.33 0.003.00 0.82 0.001.88 

2016 Cupru,  

4.37 µg/l 

FS 1.54 0.004.00 29.46 0.0050.0

0 
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FCD 2.83 2.004.00 70.54 50.00100

.00 

Fier, 

231.96 

µg/l 

FS 230.1

3 

45.50361

.00 

99.03 97.8599.

65 

FCD 1.83 1.004.00 0.97 0.352.15 

2017 Cupru,  

5.95 µg/l 

FS 2.15 1.003.75 35.85 20.0060.

00 

FCD 3.80 2.005.00 64.15 40.0080.

00 

Fier, 

198.75 

µg/l 

FS 196.5

5 

35.25432

.25 

96.24 83.43100

.00 

FCD 2.20 0.007.00 3.76 0.0016.5

7 

2018 Cupru,  

4.44 µg/l 

FS 1.44 0.003.75 37.10 0.00100.

00 

FCD 3.00 0.005.00 62.90 0.00100.

00 

Fier, 

243.13 

µg/l 

FS 241.1

3 

43.00430

.50 

97.77 93.48100

.00 

FCD 2.00 0.003.00 2.24 0.006.52 

2019 Cupru,  

3.25 µg/l 

FS 1.05 0.003.00 20.59 0.0052.9

4 

FCD 2.20 1.003.00 79.41 47.06100

.00 

Fier, 

160.30 

µg/l 

FS 158.7

0 

26.25351

.75 

96.94 92.92100

.00 

FCD 1.60 0.003.00 3.06 0.007.08 

Mediile  

multianuale 

(anii 

20152019) 

Cupru,  

4.4+1.2                    

FS 1.6 0.33.5 32.5 6.964.2 

FCD 2.8+0

.8 

1.44.0 67.5+

9.4 

35.893.1 

Fier, 

204.7+41

.6 

FS 202.9

+41.3 

61.3362.

1 

97.8+

1.6 

93.299.9 

FCD 1.8 0.24.0 2.2 0.16.8 

 

Analizând mediile multianuale din Tab.nr. 3.49 se poate constata că: 

1) fierul a migrat în cea mai mare parte sub forma suspendată, forme coloidal-dizolvate a 

metalului nu a depăşit 6.8 % de la conţinutului total al metalului în proba de apă; 

2) cupru a migrat în cea mai mare parte sub forma coloidal-dizolvată,  forme suspendate  rar a 

ajuns 64.2% de la conţinutului total al metalului în proba de apă. 

În rezultatul modelării statistice au fost obţinute 8 dependenţe puternice şi veridice, acestea 

fiind prezentate în Tab.nr. 3.50. 
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Tab. 3.50 

Indicatori statistici (Ichel) 

 

Corelarea Ecuaţia b r t r t 05 

CuFCD= f(CuFS) y=0,97+0,68x 

 
b=0,68±0,58 0,85±0,73 3,23 2,78 

CuFCD= f(FeFS) y=1,75+0,0056x 

 

b=0,0056±0,0

045 
0,82±0,66 3,20 2,57 

CuFCD=f(T) y=1,78+0,086x 

 

b=0,086±0,06

8 
0,82±0,66 3,20 2,57 

CuFS=f(T) y=-0,59+0,16x 

 

b=0,16±0,13 0,73±0,61 2,83 2,37 

FeFCD=f(CuFCD) y=-1,67+1,25x 

 
b=1,25±1,07 0,72±0,62 2,75 2,37 

pH=f(Т) 
y=8,85-0,038x 

 

b=0,038±0,03

5 

 

-

(0,78±0,72) 

 

2,79 2,57 

Turbiditate=f(Т) y=423,15+16,8x 

 

b=16,8±14,9 

 
0,79±0,70 2,88 2,57 

FeFS= f(Т) y=49,12+11,0x 

 
b=11,0±9,8 0,75±0,66 2,78 2,45 

 

Corelări CuFCD= f (T), FeFS=f (T), CuFS=f(T) se oglindă caracter sezonier în migrarea 

metalelor. Dependența formelor coloidal-dizolvate ale cuprului de formele suspendate de fier 

(CuFCD= f(FeFS)) confirmă proprietatea fierului în forme suspendate de a absoarbe formele de 

cupru. Despre existenţa echilibrului dintre formele suspendate şi coloidal-dizolvate a cuprului 

indică dependenţa puternică   CuFCD= f(CuFS). Toate aceste fapte ne informează despre 

intensitatea înaltă a proceselor de sorbţie (sorbţia-desorbţia) care se petrec  în apele râului Ichel 

cu implicarea metalelor studiate.  

 

3.4.3. Influenţa Răutului şi Ichelului asupra legităţilor migrării cuprului şi fierului în 

Nistru 

Pe sectorul cercetat al Nisrului în râul se revărsa două afluente Răut şi Ichel. Debitul apei în 

Răut este aproape în 13 ori mai mare comparativ cu debitul apei în  Ichel. Se difere afluente şi pe 

natura formelor de migrare a metalelor cercetate. 

În Răut, în general,  predomină forme de migrare a metalelor de natură mineralo-organică. 

Despre aceasta se indică corelări evaluate CuFCD=(pH); CuFCD=(Turbiditate); 

FeFCD=(Turbiditate). Revărsarea aşa tipuri de apă, unde intensiv se petrec procese de sorbţie şi 

sedimenare, în Nistru trebue se aduce la micşorarea formelor coloidal-dizolvate  de migrare a 

cuprului şi fierului, creşterea formelor  de migrare suspendate ale metalelor studiate. Datele 

medii multianuale din tabelele 3.41(Dubăsari) şi 3.43(Criuleni) se confirme presupunerea 

expusă. 
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În apele afluentului Ichel predomină formele de migrare a metalelor de natură organică, 

despre aceasta se indică lipsa dependenţilor dintre concentraţia diferitelor forme de migrare a 

metalelor şi pH, concentraţia diferitelor forme de migrare a metalelor şi turbiditate.  În aceeaşi 

timp sunt evaluate dependenţele  care se indică despre caracter sezonier în migrarea fierului şi 

cuprului: FeFS=f(T); CuFS=f(T); CuFCD=f(T). Apărarea în apele de suprafaţă naturale aşa tip de 

dependenţe cercetatorii de obicei lamuresc prin influenţa puternică a periodei de vegetare a florei 

de apă asupra migrarea metalelor. 

Anume datorită acestui fapt după  revărsarea Ichelului în punctul de prelevare a probelor de 

apă Vadul-lui-Vodă (Nistru) a fost evaluată aşa dependenţa ca CuFCD=f(CCOMn), care clar 

demonstrează pe natura organică a formelor de migrare a cuprului. Fierul, probabil, se 

acumulează în depunerii de fund, datorită faptului că cantitatea substanţei organice dizolvate în 

apele Nistrului nu este destul pentru concurarea cu procesele de sorbţie şi sedimentare unde activ 

se implic formele de migrare a fierului. Dependenţele evaluate CuFCD= f(Eh) şi CuFCD=f(rH2) dau 

posibilitate de a presupunem, că în punctul de prelevare a probelor de apă Vadul-lui-Vodă se 

realizează un canal chimic de autopurificare radicalică a apei naturale cu implicare puternică în 

acest proces formelor coloidal-dizolvate a cuprului în calitate de catalizatori. Procesul de 

autopurificare cu radicali liberi împreună cu procesul biologic de autopurificare  a apei naturale 

asigură un nivel satisfacator a bunăstării ecologice a apei Nistrului în punctul de prelevare a 

probelor Vadul-lui-Vodă. Prezenţa formelor organice de migrare a cuprului în punctul de 

prelevare a probelor Vadul-lui-Vodă trebuie se asigură creşterea  conţinului formelor coloidal-

dizolvate a metalului comparativ cu punctul de prelevare a probelor Criuleni. Datele mediile 

multianuale din tabele 3.43 şi 3.45 se confirm presupunerea expusă.  

În aşa mod se poate de a constata, că apele Răutului se acordă păstrarea migrării fierului şi 

cuprului în apele Nistrului în forma mineralo-organică. Apele Ichelului se asigură trecerea 

formelor de migrare a cuprului în apele Nistrului  din forme mineralo-organice la forme 

organice. 

3.4.4. Distribuirea cuprului(ii) şi fierului (iii) dintre formele de migrare ale metalelor în 

lacurile de acumulare Ghidighici şi Danceni 

 3.4.4.1. Lacul de acumulare Ghidighici  

În Tab.nr. 3.51 sunt aduse concentraţii medii anuale şi multianuale ale diferitelor forme de 

migrare a Cu(II) şi Fe(III) a probelor de apă din lacul de acumulare Ghidighici. 
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Tab. 3.51.  

Concentraţii medii anuale şi multianuale ale diferitelor forme de migrare  

a Cu (II) şi Fe (III) (lacul de acumulare Ghidighici) 

 

Anii 

prelevării 

probelor 

Metal, 

concentraţia 

totală 

medie, µg/l 

Formel

e de 

migrare a 

metalului 

Concentraţia 

metalului, µg/l 

Procent de la 

concentraţia totală , % 

Medi

e 

Diapazon Medi

e 

Diapazon 

2015 

 

Cupru,  

2.92 µg/l 

FS 0.92 0.002.00 25.76 0.0050.0

0 

FCD 2.00 2.002.00 74.24 50.00100

.00 

Fier, 

113.25 

µg/l 

FS 112.2

5 

73.00162

.50 

98.78 97.33100

.00 

FCD 1.00 0.002.00 1.22 0.002.67 

2016 Cupru,  

4.13 µg/l 

FS 0.96 0.002.25 26.03 0.0060.0

0 

FCD 3.17 1.006.00 73.97 40.00100

.00 

Fier, 

63.63 

µg/l 

FS 61.46 10.25229

.00 

88.59 77.36  

99.57 

FCD 2.17 1.003.00 11.41 0.4322.6

4 

2017 Cupru,  

4.85 µg/l 

FS 1.45 0.003.00 23.77 0.0042.8

6 

FCD 3.40 3.004.00 76.23 57.14100

.00 

Fier, 

29.40 

µg/l 

FS 26.80 0.0054.0

0 

72.66 0.00  

95.74 

FCD 2.60 2.004.00 27.34 3.57100.

00 

2018 Cupru,  

3.35 µg/l 

FS 0.35 0.001.75 5.19 0.0025.9

3 

FCD 3.00 1.005.00 94.81 74.07100

.00 

Fier, 

49.95 

µg/l 

FS 48.15 0.00119.

25 

76.95 0.00  

100.00 

FCD 1.80 0.005.00 23.05 0.00100.

00 

2019 Cupru,  

2.05 µg/l 

FS 0.45 0.002.25 8.57 0.0042.8

6 

FCD 1.60 1.003.00 91.43 57.14100

.00 

Fier, 

28.05 

µg/l 

FS 26.45 0.0065.7

5 

75.43 0.00  

100.00 

FCD 1.60 0.003.00 24.57 0.00100.

00 

Mediile  

multianuale 

(anii 

20152019) 

Cupru,  

3.4+1.3                    

FS 0.8 0.02.3 17.9 0.044.3 

FCD 2.6+1

.0 

1.64.0 82.1+

12.6 

55.7100.

0 

Fier, 

56.8+43.

FS 55.0+

43.9 

16.7126.

1 

82.5+

13.6 

34.999.1 
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3 FCD 1.8 0.63.4 17.5 0.865.1 

 

Analizând mediile multianuale din Tab.nr. 3.51 se poate constata că: 

1) fierul a migrat în cea mai mare parte sub forma suspendată, forme coloidal-dizolvate a 

metalului rar a ajuns 65.1 % de la conţinutului total al metalului în proba de apă; 

2) cupru a migrat în cea mai mare parte sub forma coloidal-dizolvată,  forme suspendate  

nu au depăşit 44.3% de la conţinutului total al metalului în proba de apă. 

În rezultatul modelării statistice au fost obţinute 5 dependenţe puternice şi veridice, acestea 

fiind prezentate în Tab.nr. 3.52. 

 

Tab. 3.52. 

Indicatori statistici (Lacul de acumulare Ghidighici) 

 

Corelarea Ecuaţia b r t r t 05 

CuFS= f(T) y=-0,79+0,099x 

 

b=0,099±0,073 0,8±0,6 3,39 2,45 

FeFCD= f(Eh) 
y=5,44-0,013x 

 
b=0,013±0,011 0,8±0,6 3,06 2,45 

FeFCD=  

f (Turbiditate) 

y=2,61-0,0031x 

 

b=0,0031±0,003

0 
0,72±0,70 2,54 2,45 

FeFS= 

f(Turbiditate ) 

y=8,22+0,30x 

 
b=0,30±0,15 0,90±0,44 5,06 2,45 

рН=f(Т) y=8,49+0,047x b=0,047±0,045 0,82±0,80 2,87 2,78 

 

După cum urmează din  Tab.nr. 3.52 corelarea CuFS= f(T) se oglindă caracter sezonier în 

migrarea formelor suspendate a cuprului. Turbiditatea probelor de apă în lacul de acumulare 

Ghidighici se determine nu numai prin prezenţa formelor suspendate a fierului 

(FeFS=f(Turbiditate)), dar şi prin prezenţa formelor coloidal-dizolvate a metalului 

(FeFCD=f(Turbiditate)). Dependenţa FeFCD= f(Eh) dă posibilitate de a presupunem, că în apele 

lacului de acumulare Ghidighici se realizează un canal de autopurificare radicalică a apei 

naturale cu implicare puternică în acest proces formelor coloidal-dizolvate a fierului. 

 

3.4.4.2. Lacul de acumulare Danceni 

În Tab.nr. 3.53 sunt aduse concentraţii medii anuale şi multianuale ale diferitelor forme de 

migrare a Cu(II) şi Fe(III) a probelor de apă din lacul de acumulare Danceni. 
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Tab. 3.53.  

Concentraţii medii anuale şi multianuale ale diferitelor forme de migrare a Cu(II) şi 

Fe(III) (lacul de acumulare Danceni) 

 

Anii 

prelevării 

probelor 

Metal, 

concentraţia 

totală 

medie, µg/l 

Formel

e de 

migrare a 

metalului 

Concentraţia 

metalului, µg/l 

Procent de la 

concentraţia totală , % 

Medi

e 

Diapazon Medi

e 

Diapazon 

2015 

 

Cupru,  

4.22 µg/l 

FS 1.97 0.005.13 34.80 0.0071.9

5 

FCD 2.25 2.003.00 65.20 28.05100

.00 

Fier, 

133.34 

µg/l 

FS 131.5

9 

65.00214

.10 

98.71 97.72100

.00 

FCD 1.75 0.003.00 1.29 0.002.28 

2016 Cupru,  

2.96 µg/l 

FS 0.63 0.002.25 20.09 0.0052.9

4 

FCD 2.33 1.004.00 79.91 47.06100

.00 

Fier, 

95.42 

µg/l 

FS 91.25 13.00268

.50 

90.33 56.52100

.00 

FCD 4.17 0.0010.0

0 

9.67 0.0043.4

8 

2017 Cupru,  

5.10 µg/l 

FS 0.90 0.003.00 12.95 0.0037.5

0 

FCD 4.20 3.005.00 87.05 62.50100

.00 

Fier, 

47.30 

µg/l 

FS 44.10 19.7555.

50 

93.07 87.44100

.00 

FCD 3.20 0.007.00 6.93 0.0012.5

6 

2018 Cupru,  

3.00 µg/l 

FS 0.00 0.000.00 0.00 0.000.00 

FCD 3.00 1.006.00 100.0

0 

100.0010

0.00 

Fier, 

48.15 

µg/l 

FS 46.95 0.0095.2

5 

78.74 0.00100.

00 

FCD 1.20 0.004.00 21.26 0.00100.

00 

2019 Cupru,  

2.70 µg/l 

FS 0.70 0.002.50 19.76 0.0045.4

5 

FCD 2.00 1.003.00 80.24 54.55100

.00 

Fier, 

59.80 

µg/l 

FS 59.00 27.50106

.00 

98.36 96.49100

.00 

FCD 0.80 0.002.00 1.64 0.003.51 

Mediile  

multianuale 

(anii 

20152019) 

Cupru,  

3.6+1.3                    

FS 0.8 0.02.6 17.5 0.041.6 

FCD 2.8+1

.1 

1.64.2 82.5+

15.7 

58.4100.

0 

Fier, 

76.8+46.

2 

FS 74.6+

45.9 

25.1147.

9 

91.8+

10.1 

67.6100.

0 

FCD 2.2 0.05.2 8.2 0.032.4 



253 

 

Analizând mediile multianuale din Tab.nr. 3.53 se poate constata că: 

1) fierul a migrat în cea mai mare parte sub forma suspendată, forme coloidal-dizolvate a 

metalului rar a ajuns 32.4 % de la conţinutului total al metalului în proba de apă; 

2) cupru a migrat în cea mai mare parte sub forma coloidal-dizolvată,  forme suspendate  

rar a ajuns 41.6 % de la conţinutului total al metalului în proba de apă. 

În rezultatul modelării statistice au fost obţinute 5 dependenţe puternice şi veridice, acestea 

fiind prezentate în Tab.nr. 3.54. 

Tab. 3.54 

Indicatori statistici (Lacul de acumulare Danceni) 

 

Corelarea Ecuaţia b r t 

r 

t 05 

CuFS= f(T) y=2,26-0,082x b=0,082±0,076 0,74±0,7

0 

2

,68 

2,4

5 
FeFCD= f(rH2) y=38,90-1,22x 

 

b=1,22±1,19 0,76±0,7

5 

2

,61 

2,5

7 
FeFS= f 

(Turbiditate) 

y=-28,16 +0,45x 

 

b=0,45±0,29 0,9±0,6 3

,95 

2,5

7 
CuFS=f(Turbiditate 

) 

y=-1,66+0,0101x 

 

b=0,0101±0,009

8 

0,76±0,7

5 

2

,61 

2,5

7 
рН=f(Т) y=8,77+0,039x 

 

b=0,039±0,030 0,9±0,7 3

,71 

2,7

8 
 

După cum urmează din  Tab. 3.54 corelarea CuFS= f(T) se oglindă caracter sezonier în 

migrarea formelor suspendate a cuprului. Turbiditatea probelor de apă în lacul de acumulare 

Danceni se determine nu numai prin prezenţa formelor suspendate a fierului 

(FeFS=f(Turbiditate)),  dar şi prin prezenţa formelor suspendate a cuprului (CuFS=f(Turbiditate)). 

Dependenţa FeFCD= f(rH2) dă posibilitate de a presupunem, că în apele lacului de acumulare 

Danceni  se realizează un canal de autopurificare radicalică a apei naturale cu implicare 

puternică în acest proces formelor coloidal-dizolvate a fierului. 
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4. Rezumat  

 CAPITOLUL I.  Scopul principal al cercetărilor cu privire la epurarea apelor reziduale 

textile a fost optimizarea metodelor de concentrare (electroflotare, coagulare, 

electroflotocoagulare) care sunt aplicate la prima etapă de epurare a sistemelor model/ ape 

reziduale textile ce conțin amestec de agenți auxiliari și coloranți textili și stabilirea 

consecutivității metodelor și necesității aplicării procesului de oxidare catalitică și fotacatalitică 

și adsorbție. În baza rezultatelor experimentale obținute a fost elaborată schema tehnologică de 

epurare atât a sistemele model, cât și a efluenților proveniți de la industria textilă.  

     S-a determinat efectul de înlăturare a amestecului de colorant direct RD, reaactiv RA și PA cu 

substanţe auxiliare (ligninsulfonatul de sodium (dispersator), acidul 2,2-dixydroxymetyl 

propionic (emolient), dietilenglicolul (fixator), floculantul PDADMAC şi aldehida formică în 

lipsa şi în prezenţa substanţelor hidrofile (etilenglicolului) prin combinarea metodelor de 

concentrare şi adsorbţie pe cărbune activ sau prin combinarea metodelor de concentrare, oxidare 

catalitică şi adsorbţie. 

     Din cercetările de laborator s-a constatat că eficiența procesului de epurare depinde de o 

multitudine de factori și parametri fizico-chmici. S-a determinat că compoziția apei reziduale și 

valoarea CCO determină semnificativ alegerea metodelor de concentrare la prima etapă.  Efectul 

de înlăturare a coloranţilor cu substanţele auxiliare prin metoda de concentrare depinde de 

dimensiunile particulelor associate de colorant și substanţele auxiliare şi, de sarcina electrică a 

particulelor asociate, care este  determinată de concentraţia, natura coloranţilor şi  a substanţelor 

auxiliare  şi, de prezenţa substanţelor cu proprietăţi hidrofile. 

     S-a stabilit că cu mărirea masei moleculare şi a factorului de asociere al moleculelor de 

coloranţi, efectul de concentrare se măreşte, iar cu mărirea concentraţiei coloranţilor, a 

substanţelor auxiliare şi a etilenglicolului - se micşorează. 

     A fost optimizată cantitatea de coagulant în funcție de concentrația poluanților studiați. S-a 

constatat că sistemele cu concentrații mai mici de colorant direcți (RD/100mg/L) și agenți 

auxiliari, se pot epura cu un efect de înlăturare a poluanților de 97-98%, la utilizarea 

concentrației de 2,16 mg/L ioni de Al3+. La concentrații mai mari de colorant RD (200-400 

mg/L) este necesar de 10 ori mai mult coagulant sau combinarea metodei de electroflotare cu 

cea de coagulare. Pentru sistemele care au în compozița lor colorant activi RA și PA (100mg/L) 

este necesară o concentrație de 8,64 mg/L ioni de aluminiu, astfel ca efectul sa fie de 93-95%. 

Odată cu mărirea concentraţiei colorantului RA și PA, față de cea de 200 mg/L efectul se 

micşorează şi soluţiile pot fi epurate doar prin combinarea metodelor fizico-chimice. S-a 

demonstrat că pH-ul mediului influențează procesele de concentrare și înlăturare a poluanților 

din sistemele studiate. Cercetările în intervalul de pH de la 3.0 până la 12 au demonstrat că pH-

ul optim este 5,5. 
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      În baza cercetărilor au fost stabilite legităţi de diminuare a concentraţiei componenţilor 

organici din soluţii model/ ape reziduale textile şi au fost găsite condiţii optime de combinare a 

metodelor pentru înlăturarea poluanțillor și mărirea efectului de înlăturare a lor, îmbunătăţirea 

calităţii apelor epurate care ulterior pot fi direct deversate în bazinele acvatice  precum, şi la  

micşorarea cantităţii de reagenţi şi deşeuri formate. 

     CAPITOLUL II.  Scopul cercetărilor a fost rezolvarea unor probleme practice legate de 

tratarea apelor reziduale cu obținerea produselor utile în condiții avantajoase.  

     Așadar, una din problemele abordate este îmbunătățirea compoziției biogazului format în 

urma fermentării apelor uzate și a deșeurilor agricole organice.  Introducerea fitocatalizatorilor în 

masa fermentată dă posibilitate de obținere a biogazului cu conținut ridicat de metan. În baza 

lucrărilor experimentale efectuate, a fost elaborată clasificarea adaosurilor fito-catalitice pentru 

stimularea proceselor de metanogeneză. Au fost elaborate și testate o serie de compoziții fito-

stimulătoare cu conținut de rutizidă, semințe de castan, amarant, escină, acid glicerizidic 

(saponină triterpenoidă) etc., aplicarea cărora permite accelararea proceselor de metanogeneză în 

1,5–2,0 ori și concomitent, obținerea randamentului înalt de metan (până la 83-93%) în 

componența biogazului.   

     Sunt propuse procese instalaţii noi combinate pentru purificarea biogazului,creşterea 

conţinutului de biometan şi îmbunătăţirea indicelor energetice pentru extinderea utilizărilor 

practice ca sursă de energie regenerabilă. Conceptul elaborat se bazează pe tehnologia 

galvanochimică de purificare a gazelor de compuşii sulfuraţi agresivi şi separarea biometanului 

de gazele impurificătoare prin absorbţie cu apă. Biometanul purificat poate fi folosit ca 

combustibil pentru transportul auto la ferme, iar bioxidul de carbon se poate aplica pentru 

cultivarea microalgelor. Pentru a intensifica procesul de fermentare a deșeurilor organici şi a 

obţine biogazul de valoare calorică înaltă a fost propusă metodă de introducere a gazului de 

generator (ce conţine preponderent hidrogenul - 37,5%) în amestecul de fermentare.  

     Au fost efectuate calculările eficacităţii energetice a proceselor combinate aerob-anaerobe şi a 

fost selectată cea mai efectivă schema epurării apelor uzate municipale, privind consumul de 

energie electrică. Această schema va fi propusă ulterior pentru realzare la staţiile de epurare a 

apelor uzate noi în faza de construcţie şi în stare de reconstrucţie. 

     Au fost propuse și testate procese de preprocesare a biomasei greu degradabile cu conținut de 

celuloză, înainte de fermentare. A fost determinat rolului ionilor de Fe (II/III), de Co (II/III) şi 

de Mn (VII/IV/II) în procesul distrucţiei fotocatalitice a compuşilor polifenolici în mediu 

oxidativ. Au fost determinate condiţiile optime pentru procesele redox, degradarea fotocatalitică 

a polifenolilor din apele uzate reale în prezenţa acestor ioni în mediul oxidativ. 
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     A fost elaborat procesul de omogenizare a biomasei mixte (plante autohtone+ bălegar), 

înainte de procesul de digestie anaerobă, într-un camp electromagnetic rorativ și dispozitivul 

respectiv. Pentru acestul scop a fost aplicat un principiu de cavitaţie electrohidrodinamică. 

     Ca metodă de tratare a apelor poluate cu N și P a fost propus un proces de cultivare a 

microalgelor care adsorbind nutrienții respectivi pentru dezvoltarea lor, asigură tratarea avansată 

a apelor. În plus, au fost propuse condiții speciale de iluminare și aplicare a efectelor fizice 

pentru creșterea microalgelor. 

     A fost elaborată schema complexă de epurare şi purificare suplimentară a apelor reziduale de 

la complexul agro-alimentar, îmbogăţite cu compuşi folosiți în calitate de fertilizanţi.  

     Conceptul și Scheme tehnologice privind tratarea deșeurilor și apelor cu conținut de substanțe 

organice, pot fi folosite pentru alte localități mici și medii din RM.  

  

     CAPITOLUL III. În cadrul proiectului a fost monitorizată compoziția chimică, conținutul 

substanțelor tiolice, starea redox și intensitatea proceselor de autopurificare chimică a apelor 

Nistrului de jos, afluenţilor Răut şi Ichel şi a lacurilor din bazinul r. Bîc – Ghidighici şi Dănceni. 

A fost depistată modificarea compoziției chimice a Nistrului din cauza apelor poluate a r. Răut și 

Ichel, creșterea mineralizării apelor nistrene cu 10,0 % și durității totale cu 15% în aval de 

vărsare a Răutului. Acest afluent contribuie la creșterea ponderii ionilor de magneziu și sulfat.  

       Apele afluenților din dreapta a Nistrului – râurilor Răut și Ichel sunt excesiv poluate cu 

substanțele organice greu degradabile, diverse forme minerale ale elementelor biogene și se 

atribuie clasei a IV-V de calitate – codurile portocaliu și roșu. Asupra compoziției chimice a 

Nistrului indirect influențează și alte obiecte acvatice situate pe afluenții săi – lacul Ghidighici și 

lacul Dănceni. Aceste obiecte acvatice sunt extrem de poluate cu nutrienții și substanțe organice 

biodegradabile și greu degradabile, apele din aceste lacuri sunt de clasa V-a de poluare – cod 

roșu. În apele bazinului Nistrului de Jos fierul migrează, preponderent în forme susendate. În 

cazul cuprului au prevalat formele coloidal-dizolvate, concentrațiile acestora se încadrează în 

concentraţii limite admisibile igienice. 

     În perioada monitorizării (2015-2019), în toate 7 prize de captare a obiectelor acvatice 

cercetate, concentrațiile substanțelor tiolice au variat în limitele ordinelor 10-5-10-6 M. Pe cursul 

fluviului Nistru s-a depistat variația sezonieră a compușilor tiolici care confirmă natura 

autohtonă a acestora. În restul obiectelor acvatice variația sezonieră a tiolilor fie lipsește fie este 

foarte mică. După parametrii chimici: concentrația substanțelor tiolice, a peroxidului de hidrogen 

și a concentrației staționare de radicali OH, s-a constatat că râurile Răut și Ichel au o influență 

negativă asupra stării redox a fluviului Nistru.  

     Concentrațiile de fier şi cupru determinate în apele bazinului Nistrului de Jos se încadrează în 

concentraţii limite admisibile igienice. În apele bazinului Nistrului de Jos fierul migrează, 
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preponderent în forme susendate. În cazul cuprului au prevalat formele coloidal-dizolvate. În 

cursul fluviului Nistru pe segmentul cercetat  se schimbă natura formelor de migrare a fierului și 

cuprului de la mineralo-organică la organică.  

     În apele investigate au fost constatate mai frecvent cantităţi scăzute de peroxid de hidrogen şi 

lipsa acestuia, fapt ce indică la consumul H2O2 în procesele de autopurificare redox şi la lipsa 

condiţiilor pentru regenerarea lui efectivă, cum ar fi procesele de oxidare cu participarea 

oxigenului dizolvat. Valorile concentraţiilor de H2O2 înregistrate, preponderent de ordinul < 100 

g/l, sunt cantităţi insuficiente pentru desfăşurarea efectivă a proceselor de autopurificare şi 

stabilirea valorii biologice de habitare adecvate.   

       În componenţa substanţelor reducătoare prezente în apele fl. Nistru, ponderea acelor ce 

întrerup lanţul de autopurificare cu radicalii OH, cuantificate de indicatorul capacitatea de 

inhibiţie, este mai scăzută decât în apele celorlalte obiecte acvatice. Cele mai mari grade de 

poluare cu substanţe cu proprietăţi de captori de radicali OH au fost stabilite pentru apele râului 

Ichel şi ale lacului Dănceni.  

      Apele fluviului manifestă o capacitate de autopurificare prin procese chimice de oxidare mai 

înaltă compartiv cu cele ale afluenţilor şi ale lacurilor. Cele mai scăzute potenţiale de 

autopurificare le au apele râului Ichel şi lacului Dănceni. În baza valorilor coeficienților de 

corelație liniară Pearson s-a constatat că pe cursul fluviului Nistru inițial domină procesele 

radicalice de autopurificare, iar în regiunea or. Vadul lui Vodă, procesele ion-moleculare. În râul 

Răut procesele de autopurificare decurg după ambele tipuri de mecanisme, iar în râul Ichel și 

lacurile Ghidighici și Dănceni domină cele ion-moleculare. 

     Calcule efectuate demonstrează că apele din lacul Ghidighici au alcalinitatea sporită, 

mineralizarea excesivă, conținutul majorat al ionilor de sodiu, ceea ce poate contribui la 

salinizarea și alcalinizarea solurilor. Utilizarea acestor ape în scopuri de irigare este limitată. 

Apele din lacul Dănceni din cauza compoziției sale și conform coeficientului empiric de irigare, 

nu pot fi utilizate în scopuri de irigare. 
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5. Concluzii  

CONCLUZII LA CAPITOLUL I  

1. S-a stabilit, că efectul  înlăturării amestecului de coloranţi cu substanţele auxiliare din 

sistemele studiate prin metoda de concentrare depinde de  dimensiunile şi sarcina  

particulelor de coloranţi şi  se măreşte odată  cu mărirea masei moleculare a colorantului şi 

gradul de asociere al moleculelor lui, dar se micşorează cu mărirea concentraţiei coloranţilor, 

substanţelor auxiliare şi a substanţelor hidrofile (etilenglicolului, aldehidei formice): 

a) sistemele model ce conţin colorant direct RD (cu masă moleculară şi factor de asociere 

mare) și substanţe auxiliare, se epurează numai prin metode de concentrare 

(electroflootare, coagulare). 

b) sistemele model care conţin colorant reactiv RA (cu masă moleculară mare, iar factor de 

asociere mai mic) și substanţe auxiliare, se epurează prin combinarea metodelor de 

concentrare şi adsorbţie pe cărbune active. 

c) sistemele model care conţin colorant reactiv PA (cu masă moleculară şi factor de asociere 

mic) și substanţe auxiliare, se epurează prin combinarea metodelor de concentrare, 

oxidare catalitică şi adsorbţie pe cărbune active. La fel, se epurează și sistemele Colorant 

– substanțe auxiliare – etilenglicol.  

2. S-a determinat că la concentrația coloranților de 100 și 200 mg/L și a substanţelor auxiliare – 

60 mg/L, efectul de concentrare este maxim şi concentraţia remanentă a compușilor se 

încadrează în normele admisibile astfel că, epurarea are loc prin metoda de concentrare 

(coagulare sau electroflotare în prezenţa ionilor de aluminiu sau floculant).  

3. S-a constatat că la concentrații de 300 și 400 mg/L și 60-120 mg/L – substanţe auxiliare, 

efectul de concentrare prin metoda electroflotării se micşorează în comparaţie cu metoda de 

coagulare şi electroflotocoagulare, astfel concentraţia remanentă a poluanților nu se 

încadrează în normele admisibile, iar epurarea se realizează eficient prin combinarea 

metodelor de electroflotare, oxidare catalitică şi adsorbţie. 

4. S-a stabilit, că efectul  înlăturării amestecului de coloranţi RD, RA sau PA şi substanţele 

auxiliare din sistemele studiate se micşorează în prezenţa substanţelor hidrofile 

(etilenglicolului, aldehidei formice) şi depinde şi de concentraţia acestora.  

5. Sistemele model care conţin amestec de colorant RD (concentraţia colorantului de 100-400 

mg/L şi a substanţelor auxiliare de 60-120 mg/L) în prezenţa etilebglicolului se epurează prin 

combinarea  metodelor  de  concentrare (coagulare sau electroflotocoadulare) şi adsorbţie, iar 

prin combinarea metodelor de electroflotare, oxidare catalitică şi adsorbţie se epurează 

soluţiile cu concentraţia colorantului RD pînă la 200 mg/L. 

6. S-a stabilit, că efectul înlăturării amestecului de coloranţi RA cu substanţele auxiliare din 

sistemele studiate se micşorează în prezenţa etilenglicolului şi soluţiile care conţin amestec 
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de colorant RA (concentraţia colorantului de 100 și 200 mg/L şi a substanţelor auxiliare de 

60-120 mg/L) în prezenţa etilenglicolului se epurează prin combinarea metodelor de  

concentrare (coagulare sau electroflotocoadulare) şi adsorbţie, iar prin combinarea metodelor 

de coagulare sau electroflotocoagulare, oxidare catalitică şi adsorbţie se epurează soluţiile cu 

concentraţia colorantului RA pînă la 400 mg/L. 

7. S-au elaborat scheme tehnologice de epurare a apelor reziduale provenite de la fabricile 

textile, în funcție de natura coloranților, concentrația auxiliarilor, coloranților și al 

formaldehidei. 

CONCLUZII LA CAPITOLUL II   

1. Тehnologia elaborată de tratare anaerobă a apelor reziduale și a biomasei organice are un 

caracter inovator şi se bazează pe folosirea de catalizatori fito-naturali introduși în biomasa 

digestată în micro-concentraţii de 10-3 -10-5%. Acestea sunt obținute prin extracție din 

produse vegetale naturale de sinteza si deşeuri. Fitocatalizatori asigură accelerarea de 1,5-2 

ori a procesului methanogenic şi creşterea conținutului de biometan în biogaz, până la 

nivelul de gaze naturale. Conţinutul biomethanului în biogaz astfel creşte de la 62% cu 

valoarea calorică 5232 kcal/m3, pâna la 89-93% cu valoarea calorică 8010 kcal/m3. 

2. Au fost determinate condiţii optime de efectuare a procesului de digestie anaerobă a 

biomasei, precum: regimul mezofil, la 32 ± 2 °C și pH-ul în intervalul 6,5-7,5.  

3. A fost propus un procedeu nou de stimulare biochimică a fermentării metanogene a biomasei 

greu degradabile, cu introducerea preparatului mixt, ce conține biocatalizatorul enzimic – 

celulază (1·10-2 ÷ 5·10-1) şi fitocatalizatorul – rutozidă (1·10-5 ÷ 1·10-3), g/kg substrat organic 

uscat. Au fost determinate condiţii optime a procesului: regimul mezofil, 32°C și pH 6,5-7,5. 

Rata digestiei  biomasei s-a mărit în 2,2 ÷ 2,3 ori, cantitatea biogazului - în 1,35 ori, iar 

cantitatea metanului a atins 88-92%. 

4. Agentul fitocatalitic nou propus bazat pe castan dispersat este un stimulent eficient al 

metanogenezei. El mărește viteza formării biogazului de aproape 1,2-1,3 ori. Concomitent, 

crește cantitatea specifică de biogaz generat din biomasa nămolului apelor reziduale agro-

industriale de 1,35 ori și se observă conținutul mai ridicat (cu 25%) de metan în compoziția 

biogazului, decât în cazul folosirii amarantului. Această și determină puterea calorică mai 

mare a biogazului în procesul de ardere atunci când este utilizat pentru cogenerarea de 

energie termică și electrică. 

5. Au fost gasite experimental condiţii optime ale procesului de fermentare a biomasei cu 

introducerea hidrogenului hidrolitic. Cu introducerea amestecului H2/CO2=4:1 în bioreactor, 

a fost obţinută o creştere de 12% a cantităţii de biogaz degajate şi aproape de 50% a 

conţinutului de metan în biogaz, în comparaţie cu procesul standard, ceea ce demonstrează 

eficienţa introducerii în procesul de fermentare anaerobă a borhotului a microadaosului de 
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escină, care intensifică procesul de metanogeneză mai mult decât de 2 ori. Concomitent s-a 

obţinut o reducere a valorilor CCO şi CBO de cca 1,5 ori, iar consumul de energie se 

micşorează mai mult decât de 2 ori. 

6. Preparatul mixt propus cu conţinut de biocatalizatorul şi fitocatalizatorul mărește rata 

digestiei metanogene a biomasei în comparație cu tehnologia convențională de aproape 2,2 ÷ 

2,3 ori, contribuie la creșterea cantității specifice de biogaz generat din biomasă de 1,35 ori și 

duce la un conținut mai ridicat de gaz metan în compoziția biogazului, până la 88-92%, ceea 

ce determină capacitatea calorică mai mari a acestuia în procesul de cogenerare de energie 

termică și energie electrică. 

7. A fost arătat că introducerea aditivului de rutozidă, în calitate de fitostimulent al proceselor 

de metanogeneză în cantitate de 3-5 mg / dm3 biomasă contribuie la creșterea randamentului 

cantitativ al biogazului raportată la cantitatea de CCO eliminată de 2-3 ori, iar conținutul de 

biometan în componența sa - aproape de 1,5 ori mai mult în comparație cu condițiile 

experimentului de control, efectuate fără aditivi catalitici. Corespunzător crește și valoarea 

calorică a biogazului produs la fermentarea biomasei cu 31-36%. 

8. Sedimentele formate conțin substanțele nutritive – N și P, și pot fi folosite ca fertilizanți. A 

fost elaborată schema complexă de purificare suplimentară a apelor reziduale de la 

complexul agro-alimentar pentru irigare.  

9. A fost propusă și testată metoda de cultivare a unei microalge în mediul lichid în condițiile 

de iluminare și agitare la un câmp magnetic de înaltă frecvență în impulsuri, pentru 

purificarea apelor reziduale dintr-o cantitate în exces de nutrienți biogene (N și P) care 

absorb microalgele pentru dezvoltarea sa, pentru prevenirea eutrofizării corpurilor de apă. În 

condițiile experimentului, conținutul substanțelor nutritive (azot și fosfor) în apă tratată (pH 

8,3-9,11), după separarea de masa algală, a scăzut: N-NH4
+ -de la 0,18% până la 0,0003%, 

N-org. – de la 0,2% până la 0,05%, P – de la 336 mg/g (digestate) pînă la 54%. 

10. A fost elaborată schema complexă de epurare şi purificare suplimentară a apelor reziduale de 

la complexul agro-alimentar, îmbogăţite cu compuşi fertilizanţi organo-minerali, pentru 

utilizarea sedimentelor formate şi apelor reziduale pentru irigarea culturilor agricole. 

CONCLUZII LA CAPITOLUL III 

1. Generalizând rezultatele monitoringului fluviului Nistru în porțiunea preconizată în perioada 

anilor 2015-2019, se poate de concluzionat următoarele:  datorită proceselor ce decurg în 

rezervorul de la Dubăsari, apele Nistrului în aval de acesta se caracterizează prin compoziția 

schimbată, comparativ cu porțiunea Nistrului de sus. Această compoziția chimică a apelor 

este modificată suplimentar din cauza pătrunderii apelor din afluenții din dreapta – Răut și 

Ichel. 
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2. Rezultatele obținute demonstrează influența vădită a Răutului asupra conținutului ionilor 

principali și mineralizării apelor din Nistru. Valorile medii pe toată perioada de investigare 

denotă creșterea durității apelor Nistrului în aval de vărsare a Răutului cu 15% în comparație 

cu situația depistată în Nistru în amonte de vărsare a afluentului. La fel, se observă și 

creșterea mineralizării apelor nistrene cu 10,% în aval de vărsare a Răutului. Acest afluent 

contribuie la creșterea ponderii ionilor de magneziu și sulfat. 

3. Apele afluenților din dreapta a Nistrului – râurilor Răut și Ichel sunt excesiv poluate cu 

substanțele organice greu degradabile, diverse forme minerale ale elementelor biogene.  

4. Asupra compoziției chimice a Nistrului indirect influențează și alte obiecte acvatice situate 

pe afluenții săi – lacul Ghidighici, situate pe afluentul Nistrului r. Bîc și lacul Dănceni, 

situate pe afluentul Bîcului r. Ișnovăț. Aceste obiecte acvatice sunt extreme de poluate cu 

nutrienții și substanțe organice biodegradabile și greu degradabile. 

5. Calcule efectuate demonstrează că apele din lacul Ghidighici și lacul Dănceni au alcalinitatea 

sporită, mineralizarea excesivă, conținutul majorat al ionilor de sodiu, ceea ce poate contribui 

la salinizarea și alcalinizarea solurilor. Utilizarea acestor ape în scopuri de irigare este 

limitată. 

6. În perioada monitorizării în toate 7 prize de captare a obiectelor acvatice cercetate 

concentrațiile substanțelor tiolice au variat în limitele ordinelor 10-5-10-6 M. Pe cursul 

fluviului Nistru, în râul Ichel și lacul Ghidighici s-a depistat variația sezonieră a compușilor 

tiolici care confirmă natura autohtonă a acestora. În restul obiectelor acvatice variația 

sezonieră a tiolilor fie lipsește fie este foarte mică. 

7. A fost stabilit că asupra concentrației de H2O2 și  tiolii influențează semnificativ, fiind 

de natură peroxidazică contribuie la micșorarea conținutului acestora în procesele de 

autopurificare chimică. Pentru parametrii ecochimici monitorizați au fost stabilite tipurile de 

corelații liniare Pearson, cu ajutorul cărora a fost evaluată intensitatea proceselor de 

autopurificare și care dintre aceste procese contribuie la transformarea compușilor tiolici din 

apele naturale. Totodată a fost evaluată dominanța proceselor de autopurificare chimică- prin 

mecanisme ion-moleculare și/sau radicalice, cu participarea H2O2. 

8. Supravegherea celor 3 grupe de obiecte acvatice a scos în evidenţă faptul că atât valorile 

individuale, cât şi mediile anuale indică la cantităţi scăzute (cca 10 g/L) sau lipsa 

peroxidului de hidrogen în toate apele investigate, fapt ce demonstrează că a existat un 

consum constant de oxidant în procesele redox ce susţin capacitatea de autopurificare a 

apelor naturale, adică în apele monitorizate fluxul de substanţe uşor oxidabile cu H2O2 a fost 

frecvent înalt.   

9. Parametrul capacitatea de inhibiţie relevă tendinţa de consum constant mai mare a radicalilor 

OH în apele afluenţilor şi ale lacurilor faţă de cele ale fluviului, fapt ce indică  la prezenţa 
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substanţelor-captori de radicali OH în cantităţi mai joase în apele nistrene decât în restul 

apelor.  

10. Nu a fost remarcat impactul afluenţilor asupra capacităţii de autopurificare redox a apelor fl. 

Nistru. 

11. Evaluând general, valorile indicatorilor cinetici caracterizează apele naturale monitorizate ca 

ecosisteme bunăstarea ecologică a cărora este perturbată reversibil. 

12. Concentrațiile de fier şi cupru determinate în apele bazinului Nistrului de Jos se încadrează în 

concentraţii limite admisibile igienice. În apele bazinului Nistrului de Jos fierul migrează, 

preponderent în forme susendate. În cazul cuprului au prevalat formele coloidal-dizolvate. În 

cursul fluviului Nistru pe segmentul cercetat  se schimbă natura formelor de migrare a 

fierului și cuprului de la mineralo-organică la organică.  

13. În apele Nistrului formele coloidal-dizolvate a cuprului sunt mai active în procesele 

radicalice de autopurificale a apei naturale comparativ cu formele coloidal-dizolvate a 

fierului. În apele sectorului Nistrului de Mijloc, în timpul iernii, concentaţia metalelor a fost 

mai mare de 6.5 ori pentru fier şi de 3 ori pentru cupru comparativ cu apele sectorului 

Nistrului de Jos.  
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6. Participarea în programe şi proiecte internaţionale (ORIZONT 2020, SCOPES, JOP, 

IRSIS, NATO, etc.), inclusiv propunerile prezentate/câştigate în cadrul concursurilor 

naţionale şi internaţionale cu tangenţă la tematica cercetării proiectului realizat 

     Grupul de cercetare a proiectului dat a lucrat în cadrul proiectului de cercetare internațional 

STCU #5998 ("High-caloric biogas production as “green energy” source from agro-industrial 

wastes: intensified technology and integrated bioreactor", perioada de implementare 01.03.2015-

28.02.2017 (Conducător Științific al Proiectului – Dr.V. Covaliov).   

     Deasemenea, colectivul de cercetători din USM a implementat proiectul bilateral Moldo-

Român” Sisteme microalgale utilizate pentru reducerea emisiilor de СO2 de la fermentarea 

biomasei”, cifrul proietului 16.80013.5807.11/R, perioada 01.09.2016-31.08.2018. Directorul 

Proiectului – Dr.V. Covaliov. Partenerul Român al proiectului – Institutul Național de Cercetare-

Dezvoltare pentru Chimie și Petrochimie (INCD ICECHIM), București, România, Directorul 

proiectului din partea Româna – Dr. Ing Sanda Velea.  

       A fost elaborată și prezentată propunerea de proiect internaţional din cadrul Programului 

ERA-NET.Ru, ORIZONT-2020 cu titlul „Integrated Wastewater Treatment from Nutrients with 

Micro-Algae Cultivation and Value-Added Products Obtaining” (INWALG) (Director din partea 

USM – Dr.V. Covaliov), îmreună cu partenerii din ICECHIM, București, România (Dr. Ing S. 

Velea) și Universiratea Tehnologică din Sanct-Petersburg (Prof.Univ., Dr.hab. Garabadji F.V) în 

luna mai, 2017. Proiectul nu a fost aprobat pentru finanțare, deși a obținut o apreciere bună. 

Pentru anul 2019 se planifică modificarea propunerii dat și înaintarea acestuia din cadrul 

programului nou ERA-NET.Ru.    

   A fost elaborată și prezentată propunere de proiect din cadrul Programului ORIZONT-2020, 

SME Instrument, Phase 1. Titlul propunerii: MOSED-A2G (Moldova’s Sustainable Energy 

Development-Agromodvita-Garma-Grup), Director– Dr.V. Covaliov. Datele inaintării 

propunerii – 5 septembrie, 2017; propunerii modificate – 5 noiembrie, 2017. Aceste propuneri de 

proiect au fost printre 60 cele mai bune propuneri din numărul total de 420, dar totuși nu au fost 

selectate pentru finanțare.  

În luna mai, anul 2018 a fost elaborată pre-propunere de proiect” Enhanced Anaerobic Digestion 

of Biodegradable Solid Food and Vegetable Wastes” și prezentată la fondul American EREF 

(Environmental Research and Education Foundation). Obiectivul principal al proiectului propus era 

valorificarea rezultatelor experimentale obținute pe parcursul ultimelor ani și elaborarea tehnologiei 

integrate de digestive anaerobă a deșeurilor solide biodegradabile cu obținerea metanului până la 

89-92% în compoziția biogazului. Proiectul nu a fost aprobat pentru finanțate, deși a fost 

menționată abordare originală vizavi de problemele puse.   
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Grupul de cercetători Gonța Moaria, Matveevici Vera și Mocanu Larisa au lucrat în proiectul 

Internațional Continuous improvement strategy for increasing the efficiency of wastewaters 

treatment facilities in the Black Sea coastal states în perioada 2014-2015. 

La fel, au participat la concursul de proiecte bilatelerale cu Ucraina, tema proiectului fiind 

Elaborarea  tehnologiei complexe de tratare a apelor reziduale de ioni de amoniu cu utilizarea 

sorbenţilor naturali din Moldova şi obţinerea îngrăşămintelor complexe, 2015 și la concursul de 

proiecte internaționale în parteneriat cu România, European transnational or cross-border 

programmes and/or EEA/Norway Grants, 2018. 
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Anexa nr. 2  

LISTA  

lucrărilor publicate în cadrul proiectului de cercetare 

Elaborări metodice: 1 

1. ГЛАДКИЙ В., ДУКА Г. Практические работы по технологии органического синтеза. 

2015, 96 с.  

 

Manuale/ dicţionare/ lucrări didactice (naţionale / internaţionale): 1 

1. COTOVAIA, A.; GLADCHI, V. Aplicarea metodelor spectrale în analiza compuşilor 

chimici: Problemar. Ch.: CEP USM, 2017. 100 p. ISBN 978-9975-71-885-1.  

 

Monografii naţionale: 3 

1. GLADCHI, V. Transformările catalitice și starea redox a mediului ambiant. Sub red. Acad. 

Gh. Duca. Chișinău, CEP USM 2018. -212 p. ISBN 978-9975-71-996-4. 

2. MATVEEVICI, V., GONŢA, M., MOCANU, L., IAMBARŢEV, V., DUCA, Gh. 

Înlăturarea coloranţilor şi surfactanţilor din apele reziduale textile. Red.șt. A. Strungaru. 

Chisinau: CEP-USM 2018.-162 p. ISBN 978-9975-71-980-3. 

3. КОВАЛЕВ, В.; ДУКА, Г.; КОВАЛЕВА, О. Зеленая энергия: инновационные 

экобиотехнологии и комбинированные реакторы. Антология изобретений.  Кишинэу: 

CEP USM, 2017. 504 c. ISBN 978-9975-71-902-5. 

 

Capitole în monografii şi culegeri internaţionale: 5 

1. COVALIOVA, O., DUCA, Gh., COVALIOV, V., BOBEICA, V. Stimulation of Biochemical 

Production of Cyanocobalamin (Vitamin B12) with Phyto-Additives and Electrolytic 

Hydrogen. In: DUCA, Gh. and MACAEV, F., Eds. Compounds and materials for drugs 

development and biomedical applications. Chapter 6. Editura Academiei Române, București- 

Edidura Istros, Brăila, 2018, p.159-180. ISBN 978-973-27-2944-1.   

2. DUCA, Gh.; NEDEALCOV, M.; TRAVIN, S.; GLADCHI, V. Regional climate change and 

surface waters. Present Environment and Sustainable Development (PESD), VOL. 13, no. 1, 

2019, pp.45-55.DOI: 10.2478/pesd-2019-0004. https://content.sciendo.com 

3. DUCA, Gh.; NEDEALCOV, M.; GLADCHI, V.; Travin S.; TRAVIN, S. Climatic Changes 

and Surface Water Quality on Republic of Moldovas Territory. Advanced in Intelligent 

System and Computing, Volume 1002, 2019, pp. 325-334.   

4. DUCA, Gh.; COVALIOV, V.; COVALIOVA, O. Intensive biochemical processes of 

wastewater treatment with high caloricity biogas production. In: Emerging Developments 

and Environmental Impacts of Ecological Chemistry. Chapter 9. IGI Global Publ.House, 

https://content.sciendo.com/
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USA. Eds. Gh. DUCA, A.VASEASTA. (acceptat pt publicare în anul 2020). www.igi-

global.com 

5. GLADCHI, V.; BUNDUCHI, E.; ROMANCIUC, L. Ecological Chemistry of the Natural 

Waters. In Emerging Developments and Environmental Impacts of Ecological Chemistry 

(SUA) (în redacție). 

 

Articole din reviste naţionale: 27 

– categoria A,  

1. TRAVIN, S.; DUCA, Gh.; GLADCHI, V. Self-purification of Aquatic Media from 

Hexachlorocyclohexane in a Radical Process. CHEMISTRY JOURNAL OF MOLDOVA. 

General, Industrial and Ecological Chemistry. 2019, 14(1), 47-53 ISSN (p) 1857-1727 ISSN 

(e) 2345-1688 http://cjm.asm.md, http://dx.doi.org/10.19261/cjm.2018.537. 

- Categoria B  

1. BLONSCHI ,V.; GLADCHI, V. Influența acizilor humici asupra transformărilor fotochimice 

ale cisteinei în mediul acvatic.  Studia Universitatis Moldaviae, Seria Științe reale și ale 

naturii. În redacție. 

2. GLADCHI, V. Compoziția chimică a apelor râului Răut și influența acestuia asupra 

hidrochimiei fluviului Nistru în perioada anilor 2015-2018. Studia Universitatis Moldaviae, 

Seria Științe reale și ale naturii. În redacție. 

3. GLADCHI, V. Participarea pesticidului deltametrina în procese de autopurificare 

fotochimică a mediului acvatic. Studia Universitatis Moldaviae, Seria Științe reale și ale 

naturii. În redacție. 

4. MATVEEVICI, V.; GONTA, M.; MOCANU, L. Epurarea efluentului textil prin apilcarea 

metodelor de electroflotare, oxidare catalitică Si adsorbţia pe cărbune activ. Studia 

Universitatis Moldaviae, Seria Științe reale și ale naturii. În redacție. 

5. КОВАЛЕВ, В.; КОВАЛЕВА, О.; НЕННО, В. Разработка процессов очистки и 

кондиционирования биогаза. Studia Universitatis Moldaviae. Ser. Şt. reale şi ale naturii. 

2019, 1(121), 141-148. ISSN 1814 3237.    

6. BLONSCHI, V., GLADCHI, V. Optimizarea determinării capacității de inhibiție a apelor 

naturale. În: Studia Universitatis Moldaviae, 2017, nr. 6 (106), seria Ştiinţe ale naturii, ISSN 

1814-3237, ISSN online 1857-498X, pp.116-119 (editat în 2018). 

7. COVALIOV V., BOBEICA V., COVALIOVA O. Еficientizarea obţinerii sedinentelor 

furajere B12 - vitaminizate din ape reziduale agroindustriale: Modificări ale utilajului. Studia 

Universitatis Moldaviae. Șt. Reale și ale Naturii. 2016, Nr.6 (96), pp.158-163. ISSN 1814-

3237. 

http://www.igi-global.com/
http://www.igi-global.com/
http://cjm.asm.md/
http://dx.doi.org/10.19261/cjm.2018.537
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8. ГОРЯЧЕВА, Н., ГЛАДКИЙ, В., БУНДУКИ, Е. Исследование взаимосвязи 

бихроматной и перманганатной окисляемости вод   Днестра и притоков. În: Studia 

Universitatis, seria Ştiinţe ale naturii. Științe reale și ale naturii: Biologie. Chimie. Revista 

științifică. 2017, nr. 6 (106), pp.120-123. ISSN 1814-3237. 

9. BLONSCHI, V., GLADCHI, V. Optimizarea determinării capacității de inhibiție a apelor 

naturale. Studia Universitatis (Seria Ştiinţe Reale şi ale Naturii). 2017, nr. 6(106), 119-116. 

ISSN 1814-3237 ISSNe 1857-498X.  

10. COVALIOV, V., SENICOVSCAIA, I., NENNO, V., BOBEICĂ, V., COVALIOVA, O. 

Effects of Amaranths’ Seeds on Dehydrogenase Activity and Gases Emission in 

Methanogenic Bioreactors.  Studia Universitatis Moldaviae. Șt. Reale și ale Naturii. 2015, 

Nr.1(81), pp.230-235. ISSN 1814-3237. 

11. GONŢA, M., MATVEEVICI, V., IAMBARTEV, V., MOCANU, L., DUCA, GH. Studiul de 

înlăturare a colorantului portocaliu activ și a acidului 2, 2-dihidroximetil propionic prin 

metode de concentrare, la prima etapă, urmate de oxidare şi adsorbţie. Studia Universitatis 

(Seria Ştiinţe Reale şi ale Naturii). 2017, nr. 6(106), p. 68-77. ISSN 1814-3237.  

12. MATVEEVICI, V., GONŢA, M., MOCANU, L, IAMBARTEV, V. Înlăturarea amestecului 

de coloranţi şi dispersanţi prin aplicarea metodelor de electroflotocoagulare şi adsorbţie. In: 

STUDIA UNIVERSITATIS MOLDAVIAE, seria „Ştiinţe reale ale naturii”, Nr. 6 (96) 2016, 

p.142-152. ISSN 1814-3237. 

13. MATVEEVICI, V., GONŢA, M., MOCANU, L, IAMBARTEV, V. Studierea   diminuării 

concentraţiei coloranţilor textili şi a surfactanţilor din soluţiile model, prin utilizarea 

metodelor fizico-chimice. STUDIA UNIVERSITATIS MOLDAVIAE, seria „Ştiinţe reale 

ale naturii”, 2015, nr.(1) 81, p.164-172. ISSN 1814-3237. 

14. GLADCHI, V., GOREACEVA, N., BUNDUCHI, E. Substanţele organice în apele Nistrului 

mijlociu. Studia Universitatis (Seria Ştiinţe Reale şi ale Naturii). 2016, nr. 6(96), 125-121. 

ISSN 1814-3237 ISSNe 1857-498X. 

15. GOREACEVA, N., GLADCHI, V., BUNDUCHI, E. Термический режим вод 

трансграничного участка Днестра. Studia Universitatis (Seria Ştiinţe Reale şi ale Naturii). 

2016, nr. 6(96), 132-126. ISSN 1814-3237 ISSNe 1857-498X. 

16. LIS, A. Fotoliza directă a cisteinei şi tioureei în soluţii apoase. Studia Universitatis (Seria 

Ştiinţe Reale şi ale Naturii).2016, nr. 6(96), 141-133. ISSN 1814-3237 ISSNe 1857-498X. 

17. MATVEEVICI, V., GONŢA, M., MOCANU, L. Înlăturarea coloranţilor textili şi substanţe 

auxiliare din soluţii model prin electroflotare şi adsorbţie. Studia Universitatis (Seria Ştiinţe 

Reale şi ale Naturii). 2018, nr. 1(111), p.170-178. ISSN 1814-3237.  
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18. MATVEEVICI, V., GONŢA, M., MOCANU, L. Înlăturarea coloranţilor textili şi substanţe 

auxiliare din soluţii model prin electroflotare şi adsorbţie. În: Studia Universitatis (Seria 

Ştiinţe Reale şi ale Naturii). 2018, nr. 1(111), 170-178. ISSN 1814-3237. 

19. MOCANU, L., GONȚA, M., DUCA, G. Parametrii fizico-chimici care influențează rata de 

oxidare/mineralizare a sării de natriu a acidului lignosulfonic cu reagentul Fenton. Studia 

Universitatis (Seria Ştiinţe Reale şi ale Naturii). 2017, nr. 6(106), p.78-85. ISSN 1814-3237. 

20. ГОРЯЧЕВА, Н., ГЛАДКИЙ, В., БУНДУКИ, Е. Исследование взаимосвязи 

бихроматной и перманганатной окисляемости вод Днестра и притоков. În: Studia 

Universitatis Moldaviae, 2017, nr. 6 (106), seria Ştiinţe ale naturii, ISSN 1814-3237, ISSN 

online 1857-498X, pp.120-123 (editat în 2018).  

21. КОВАЛЕВ, В., УНГУРЯНУ, Д., КОВАЛЕВА, О., ПОЛЕЩУК, Г. Кoнцепция 

энергоэффективности процессов обработки органических отходов. Intellectus, 2018, 

Nr.3, pp. 91-104. ISSN 1810-7079.  

 

- articole din reviste naţionale de Categoria C 

1. COVALIOV, V. Perfectarea sistemelor de obținere a biogazului. Academos, 2015, Nr.4 (39), 

p.38-44. ISSN 1857-0461. 

2. КОВАЛЕВ, В., УНГУРЯНУ Д., КОВАЛЕВА, О., ПОЛЕЩУК, Г. Кoнцепция 

энергоэффективности процессов обработки органических отходов. In: Intellectus, Nr.3, 

2018. p.91-104. ISSN 1810-7079 /ISSN 1857-0496. 

3. КОВАЛЕВ, В.; КОВАЛЕВА, О.; НЕННО, В. Повышениие энергетических характеристик 

биогаза: Часть 2. Технологические аспекты управления процессом метаногенеза.  Intellectus. 

2019, Nr.3-4. ISSN 1857-0496.  (acceptat, in presă). 

4. КОВАЛЕВ, В.; КОВАЛЕВА, О.; НЕННО, В. Повышение энергетических 

характеристик биогаза: Часть 1. Технологические факторы, влияющие на процесс 

метагенеза.  Intellectus. 2019, Nr.1-2, 143-151. ISSN 1857-0496.   

5. КОВАЛЕВ, В.; КОВАЛЕВА, О. Геотубная технология очистки сточных вод и проблемы 

дезодорирования биогазовых выбросов. Intellectus. 2019, Nr.3-4. ISSN 1857-0496.  (acceptat, 

in presă). 

 

Articole în culegeri naţionale: 55 

1. BERESTEAN,  E. Studiu comparativ privind capacitatea de autopurificare a sistemelor 

acvatice în prezența tioureei şi acidului glioxilic. În: Analele ştiinţifice ale Universităţii de 
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Anexa nr. 3 

 

Fișa de prezentare a rezultatelor proiectului de cercetare   

 

I. Sumarul activităţilor proiectului realizate  

 Activităţi planificate Activităţi realizate şi rezultate noi obţinute în cadrul 

proiectului (150  de cuvinte)  

      Activitățile au fost planificate  pentru  trei domenii de cercetare:  

a) studiul în domeniul  apelor reziduale textile;  

b) epurarea apelor  din complexul agro- industrial; 

c) autopurificarea apelor naturale. 

1.       Optimizarea metodelor de 

concentrare și înlăturare a 

poluanților greu 

biodegradabili prin 

electroflotare, coagulare, și 

electroflotocoagulare, care 

sunt aplicate la prima etapă 

de epurare a   sistemelor ce 

conțin agenți auxiliari și 

coloranți textili și stabilirea 

consecutivității metodelor. 

     Elaborarea schemelor 

tehnologice de epurare atît a 

soluțiilor model, cît și a 

apelor reziduale provenite de 

la industria textilă cu 

conținut de agenți auxiliari, 

în special agent de dispersie, 

emoliere, fixare și poliacooli. 

 

    S-au studiat procesele de epurare a sistemelor ce 

conțin coloranți textil (roșu direct, portocaliu și roșu 

activ) și următoarele substanțe auxiliare utilizate din 

industria textilă: dispersant–sarea de natriu a acidului 

lignosulfonic, emollient–acid 2,2-dixidroximetil 

propionic, fixator– dietilenglicol și poliacool – 

etilenglicol, aldehida formică și clorură de 

poly(diallyldimethylammonium).  

    S-au determinat parametrii fizico-chimici de 

epurare a sistemelor cu conținut de coloranți și 

substanțe auxiliare prin combinarea metodelor fizico-

chimice.  

    S-a demonstrat că pH-ul mediului influențează 

procesele de concentrare și înlăturare a poluanților 

din sistemele studiate. Studiile în intervalul de pH de 

la 3.0 până la 12 au demonstrat că pH-ul optim este 

5,5. 

     Din rezultatul cercetărilor de laborator s-a 

constatat că eficiența procesului de epurare depinde 

de o multitudine de factori și parametri fizico-chmici. 

S-a determinat că compoziția apei și valoarea CCO 

determină semnificativ alegerea metodelor de 

concentrare la prima etapă. Substanțele auxiliare au 

proprietăți hidrofobe și hidrofile, mai mult sau mai 

puțin accentuate. În cazul poliacoolilor, etilenglicolul 

este un auxiliar cu proprietăți puternic hidrofile, 

prezența căruia în siteme micșorează eficiența 

procesului de epurare. Aldehida formică și clorură de 

poly(diallyldimethylammonium măresc eficiența 

proceselor de epurare. 

     În baza rezultatelor experimentale obținute a fost 

elaborată schema tehnologică de epurare atît a 

sistemele model, cît și a efluenților proveniți de la 

industria textilă.  

2.      Colectarea și analiza 

datelor inițiale a apelor 

reziduale de la intreprinderi 

din cadrul complexului agro-

industrial, propunerea 

acțiunilor privind modificarea 

tehnologiei de epurare 

     A fost elaborată forma-tabel pentru colectarea și 

procesarea datelor tehnologice referitoare la 

procesele tehnologice, sursele și compoziția apelor 

reziduale de la întreprinderile complexului agro-

industrial Fărladeni, Hâncești.  

   A fost propusă și justificată aplicarea schemei de 

epurare avansată a apelor uzate înainte de diversarea 
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utilizând tehnologia aerob-

anaerobă. Testarea efectelor 

fizice asupra sistemului de 

cultivare a microalgelor 

pentru epurarea avansată a 

apelor reziduale. 

     Elaborarea propunerilor 

privind pregătirea sarcinii 

tehnice pentru proiectarea 

stației de epurare în vederea 

epurării avansate a apei.  

     Analiza comparativă, 

pregătirea și argumentarea 

tipurilor noi de 

fitocatalizatorii de 

perspectivă pentru procesele 

de metanogeneză;  

Elaborarea metodelor de 

purificare a biometanului. 

Elaborarea bilanţului 

energetic a proceselor aerob-

anaerobe de tratare a apelor 

reziduale.  

 

lor în bazinele acvatice naturale. 

   A fost propusă și testată metoda de cultivare a 

microalgelor în mediul lichid în condiții de 

permanentă iluminare și agitare la un câmp magnetic 

de înaltă frecvență, pentru epurarea apelor reziduale 

cu conținut excesiv de nutrienți biogene (N și P).  

     A fost elaborat Conceptul și propunerile pentru 

sarcina tehnică în vederea reconstrucției și 

retehnologizării stației de epurare a apelor reziduale 

or. Comrat  

     Au fost identificați  catalizatorii procesului 

metanogenic de perspectivă cu obţinerea peste 90% 

de biometan.  

     A fost propus un procedeu  nou, combinat de 

purificare a biogazului de gazele impurificătoare, 

bazat pe procesele galvanochimice și de absorbție în 

apă.  

     A fost elaborat bilanţul energetic al proceselor 

aerob-anaerob de tratare a apelor uzate. Pentru a 

intensifica procesul de fermentare a deșeurilor 

organici şi a obţine biogazul de valoare calorică 

înaltă a fost propusă metodă de introducere a gazului 

de generator. 

3.       Determinarea sezonieră a 

compoziţiei chimice, stării 

redox şi intensităţii de 

autopurificare chimică a 

apelor Nistrului de jos, 

afluenţilor Răut şi Ichel şi a 

lacurilor din bazinul r. Bîc – 

Ghidighici şi Dănceni; studiul 

participării substanţelor tiolice 

şi biologic active în 

transformările redox-catalitice  

şi determinarea compoziţiei 

chimice, stării redox şi 

conţinutului sezonier al 

substanţelor tiolice în apele 

Nistrului de jos, afluenţilor 

săi; studiul autopurificării 

redox şi fotochimice în 
sisteme model și microcosme, 

elaborarea recomandărilor 

privind posibilităţi de utilizare 

a apelor din obiecte acvatice 

studiate.    

      A fost monitorizată starea hidrochimică a 

Nistrului de Jos, afluenților săi Răut și Ichel, precum 

și lacurile de acumulare Ghidighici și Dănceni din 

bazinul hidrografic al fluviului. A fost evaluată 

influența afluenților fluviului, determinată starea 

redox a apelor și estimată capacitatea de 

autopurificare ale acestora. 

     S-au determinat formele de migrare a formelor 

cuprului și fierului în obiecte studiate. S-a depistat 

dinamica substanțelor tiolice în ape și corelarea 

conținutului  acestora cu intensitatea proceselor de 

autopurificare chimică și starea redox a apelor; 

influența negativă a afluenților asupra fluviului în 

acest sens.  

     Au fost realizate calcule de irigare ce denotă că 

utilizarea apelor din Gidighici în scopuri de irigare 

este limitată, iar apa din Dănceni nu poate fi folosită 

pentru aceste scopuri. 

II. Relevanţa rezultatelor ştiinţifice obţinute (până la 200 de cuvinte). 

    Relevanța rezultatelor pentru etapa I.  Epurarea eficientă a apelor reziduale cu conținut 

de substanțe organice greu biodegradabile (ape reziduale textile) previne poluarea mediului 

ambient. Pe teritoriul RM activează mai mult de 10 fabrici care produc fibre și colorează 

țesăturile textile, ca urmare produc o cantitate considerabilă de ape reziduale cu conținut 
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ridicat de coloranți textili, substanțe auxiliare și reactivi chimici. Sistemele cu conținut de 

coloranți și substanțe auxiliare au fost epurate prin combinarea metodelor fizico-chime. 

     Aspectul teoretic al cercetărilor efectuate constă în determinarea dependenţei efectului 

de epurare a sistemelor model/ apelor reziduale în funcție de metodele de concentrare 

aplicate. S-a constatat că eficiența epurării depinde de dimensiunile particulelor asociate de 

colorant cu substanţele auxiliare, iar mărimea lor este determinată de masa moleculară şi 

factorul de asociere a moleculelor. La fel depinde   de sarcina electrică a particulelor 

asociate care, la rîndul lor, sunt determinate de concentraţia şi natura substanţelor auxiliare.       

     Aspectul practic al cercetărilor constă în elaborarea schemei tehnologice optime de 

concentrare a componenţilor organici reieşind din compoziţia şi concentraţia soluţiilor 

model/ apelor reziduale şi de combinarea optimă a metodelor de concentrare cu metodele de 

oxidare catalitică şi adsorbţie. Optimizarea procesului sporește efectul de epurare, reduce 

cantitatea de deşeuri formate şi micşorează costul de epurare. Mărirea efectului de epurare 

duce la creşterea calităţii apelor reziduale epurate şi la micşorarea impactului negativ asupra 

mediului în momentul deversării lor în bazinele acvatice naturale. 

      Relevanța rezultatelor pentru etapa II. Elaborarea tehnologiilor de epurare eficientă a 

apelor reziduale din complexul agro-industrial cu conținut de substanțe organice 

biodegradabile nu numai că previne poluarea mediului ambiant, dar sunt și o sursă utilă 

pentru producerea biogazului. 

     Rezultatele obținute au o valoare teoretică, referitoare la identificarea noilor tipuri de 

fitocatalizatorii efectivi pentru intensificarea proceselor de metanogeneză și elaborarea 

proceselor tehnologici de producere a acestora din materii prime autochtone.   

     Rezultatele cercetărilor au importanța practică pentru obținerea biogazului din deșeuri 

agro-industriale în condiții intensificate. Sunt propuse procese şi instalaţii noi combinate 

pentru purificarea biogazului,  creşterea conţinutului de biometan şi îmbunătăţirea indicelor 

energetici pentru extinderea utilizărilor practice ca sursă de energie regenerabilă.  

Biometanul purificat poate fi folosit ca combustibil pentru transportul auto la ferme, iar 

bioxidul de carbon se poate aplica pentru cultivarea microalgelor. 

   Elaborarea metodei modificate de cultivare a microalgelor are un potențial aplicativ 

pentru obținerea cantităților mai mari de microalgae – o sursă de proteină pentru hrana 

animaleor și păsărilor în zootehnie. O importanță practică reprezintă conceptul și 

recomandările refiritoare la proiectare, reconstrucție și retehnologizare a stației de epurare, 

care pot fi folosite pentru stații de epurare în localități mici și medii.  Au fost efectuate 

calculele eficacităţii energetice a proceselor combinate aerob-anaerobe şi a fost selectată 

cea mai efectivă schema a epurării apelor uzate municipale, privind consumul de energie 

electrică. Această schema va fi propusă ulterior pentru implimentare la staţiile de epurare a 

apelor uzate noi în faza de construcţie şi în stare de reconstrucţie.  

     Relevanța rezultatelor pentru etapa III. Rezultatele privind dinamica compoziției 

chimice a apelor din bazinul hidrografic al Nistrului de jos sunt originale și cuprind 

parametri hidrochimici tradiționali suplimentați cu estimarea stării redox a apelor, 

conținutul substanțelor tiolice și intesitatea proceselor de autopurificare chimică ale 

acestora.  

     Pentru prima dată au fost monitorizate în complex obiectele acvatice dn bazinul 

hidrografical al Nistrului cu aplicarea indicilor hidrochimici și indicatorilor cinetici ”starea 

redox” și ”capacitatea de inhibiție”, estimat  gradul de corelare dintre conținutul 

substanțelor tiolice și starea redox, determinate mecanismele de transformare a poluanților 

tiolici și calculați coeficienții de irigare.  
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    În baza cercetărilor realizate a fost editată o monografie, care reprezintă un suport 

științifico-metodic pentru studiile de masterat și doctorat. Aplicarea rezultatelor în 

activitățile economice și de dezvoltare a localităților situate în bazinul Nistrului este 

confirmată prin 2 acte de implementare. 

Recomandările privind utilizarea apelor în scop de irigare vor contribui la menținerea 

fondului funciar și păstrarea fertilității solurilor. 

     Rezultatele complexe obținute sunt implementate și în procesul de instruire a 

specialiștilor din domeniul tehnologiei chimice și protecției mediului. Datele fundamentale 

obținute se implementează în elaborarea tezelor de doctor.   

III. Volumul total al finanţării 

4536,3  (mii lei) Executată 4536,3  (mii lei) 

IV. Volumul cofinanţării (mii lei) 

V. Lista colaborărilor iniţiate  în cadrul  proiectului 

VI. Lista evenimentelor organizate / la care s-a participat  în cadrul proiectului 

1013,6 

- Universitatea Tehnică din Moldova, Facultatea Urbanism și Arhitectura, Catedra 

ecotehnie, management ecologic şi ingineria apelor „UNESCO/Cousteau” 

- Institutul Național de Cercetare-Dezvoltare pentru Ecologie Industrială (INCD 

ECOIND), București, România (Acordul de colaborare științifică, semnat în iunie, 

2015), Director General Dr. Luoana Pascu, Director Tehnic Dr. Carol Lehr  

- ” B.T.EST&CO” SRL, Chișinău, Republica Moldova (Memorandum de colaborare în 

domeniul biotehnologiilor, semnat în mai, 2015), Director Dl. Gheorghe Poleschuk 

- Institutul Național de Cercetare-Dezvoltare pentru Chimie și Petrochimie (INCD 

ICECHIM), București, România, Director Dr. Ing. Sanda Velea 

- Universiratea Tehnologică din Sanct-Petersburg, Prorector pentru Știința Prof.Univ., 

Dr.Hab. Alexandru V. Garabajiu.  

- Universitatea de Medicina și Farmacie “Carol Davila”, București, România, Facultate de 

Farmacie, Vice-Decan pentru cercetare Dr.Prof. Cristina Elena Dinu-Pârvu.   

- Universitatea Politehnica din București. 

- The VI International Conference of Ecological &Environmental Chemistry, Chisinau, 

march 2-3, 2017;  

- Conferințele  ştiinţifice naţionale cu participare internaţională anuale „Integrare prin 

cercetare şi inovare”, anii 2015-2019; 

- Sesiunile naţionale anuale de comunicări ştiinţifice studenţeşti, ediţiile IX-XXIII, anii 

2015-2019 

S-a participat la conferințe naționale și internaționale cu rapoarte orale și postere 

1. National Workshop on Environment and Health, ”Creșterea gradului de conștientizare 

și întărirea capacităților privind interconexiunea dintre mediu și sănătate în contextul 

Agendei pentru dezvoltare durabilă 2030”, UNEP-WECF, Chișinău, Moldova, February 

26-28, 2018. 

2. Congress International “By promoting excellence, we prepare the future”, Ed. XXVIII, 

Univ. “Apollonia”, Iași, România, 1-4 martie, 2018. 

3. Simpozionul Anual de Proprietate Intelectuală „Lecturi AGEPI”, ed. a XX-a, 25 aprilie 

2018. 

4. VI th International Smart Grid and Cities Congress and Fair ICSG, Istanbul, Turkey, 

25-26 April 2018 / ICSG - Congresul Internațional și Expoziția de Urbanism și Rețele 
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Urbane Inteligente. 

5. Advanced Research Workshop Functional Nanostructures and Sensors for CBRN 

Defense and Environmental Safety and Security “FNS-CBRN Defense - 2018” 

(Functional Nanostructures and Sensors for CBRN Defense and Environmental Safety 

and Security), Chisinau, Moldova, 14-17 may, 2018. 

6. Forumul moldo-german pentru cooperare energetică. Chișinău, Moldova, Jolly Alon, 

24-26 august, 2018. 

7. 21st International Symposium “The Environment and The Industry” SIMI 2018, Book 

of Abstracts, Bucharest, Romania, 19-22 September. 

8. 5-й міжнародний конгрес Захист навколишнього середовища. Енергоощадність. 

Балансовое природокористування, 24-27 september. 

9. XIV th International Symposium “Priorities of Chemistry for a Sustainable 

Development” (PRIOCHEM), Bucharest, Romania, 10-12 October, 2018. 

10. Conferința științifico-practică cu participarea internațională ”Biodiversitatea și factorii 

ce afectează ecosistemele baziunului fluviului Nistru”, Tiraspol, 16-17 noiembrie 2018. 

11. Salonul Internațional de Invenții și Inovații, TRAIAN VUIA” Timișoara, ediția a IV-a, 

13-15 iunie 2018. 

12. XII th International Warsaw Invention Show “IWIS 2018”, Warsaw, Poland, 15-17 

October, 2018. 

13. XVIII th International Salon of Inventions and Innovation Technologies 

„ARCHIMEDES 2015”, April 2-5, 2015, Moscow, Russia. 

14. International Symposium “The Environment and The Industry” (SIMI 2015). 29-30 

October 2015, INCD ECOIND, Bucharest, Romania. 

15. The XVIII th International Conference “Physical Methods in Coordination and 

Supramolecular Chemistry”, October 8-9, 2015, Chisinau, Moldova.  

16. CEI-JRC European Workshop on Advanced Biofuels, Bio refinery and Bio-Economy: 

A Challenge for Central and East European Countries. Bratislava, Slovak Republic, 25-

27 March 2015. 

17. ASEAN-EU Science, Technology and Innovation Days 2015: Energy and Ecology, 

Paris, France, 17-19 April 2015. 

18. XIII th International Salon on Inventers „PROINVENT”, 25-27 March 2015, Cluj-

Napoca, Romania. (Gold Medal and Diploma of Excellence). 

19. European Exhibition on Creativity and Innovation “EUROINVENT”, May 14-16, 2015, 

Iasi, Romania. (Gold Medal). 

20. XV Ith Annual Symposium „Lecturi AGEPI”, 21-22 Apr.2015, Chisinau, Moldova. 

21. The XIX-th International Exhibition of Research, Innovation and Technological 

Transfer „Inventica – 2015” / Iasi, Romania, June 24-26, 2015. 

22. 1st International Scientific Conference “Sustainable Solutions to Wastewater 

Management: Maximizing the Impact of Territorial Co-Operation”. Kavala, Greece, 

June 19-21, 2015. 

23.  IXth International Warsaw Invention Show IWIS, October 12-14, 2015, Warsaw, 

Poland. 

24. Expozitia Internationala Specializata INFOINVENT 2015, AGEPI, Chisinau, Moldova, 

25-28 noiembrie 2015 (Distincție Specială, Medalie de Aur și de Bronz). 

25. National Scientific Conference of Moldova State University with International 

Participation “Integration through Research and Innovation”, 10-11 November 2015, 

Chisinau, Moldova, Session “Natural and Exact Sciences”. 
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26. Energy Globe Award Ceremony, Tehran, Iran, January 2016, organized by Advantage 

Austria Fund (Energy Globe Award to Dr. V. Covaliov, anul 2015). 

27. International Scientific Conference dedicated to 140th Anniversary of L. S. Berg. 

Bendery, Republic of Moldova, March 11, 2016. 

28. Black Sea Horizon International Workshop “Applied research in chemistry: Smart 

materials for a smart future”. Sofia, Bulgaria, March 31, 2016. 

29. XVIII th Scientific-Practical Symposium „Lecturi AGEPI”, April 21-22, 2016, 

Chisinau, Moldova. 

30. 8th International Conference on Materials Science and Condensed Matter Physics 

MSCMP, Chisinau, Moldova, September 12-16. 

31. XII th International Symposium „Priorities of Chemistry for a Sustainable 

Development”, Bucharest, 27-28 October, 2016. 

32. 2016 ICMSEM International Conference on Management Science and Engineering 

Management. Baku, Azerbaijan, August 30-September 1, 2016. 

33. II межд. научно-практ. конф. «Явления переноса в процессах и аппаратах 

химических и пищевых производств», посв. 100-летию проф. М. Х. 

Кишиневского. Воронеж, ВГУИТ, 16-17 ноября 2016 г. 

34. XX th International Salon of Research, Innovation and Technological Transfer 

INVENTICA 2016, Iasi, Romania, June 29-July 01, 2016 (Gold Medal). 

35. X th International Warsaw Invention Show IWIS 2016, Warsaw, Poland, 10-12 

October, 2016 (Platinum and Silver Medal).   

36. XIX-a ediție a Simpozionului anual de proprietate intelectuală  „Lecturi AGEPI”, 19-20 

aprilie 2017, la Agenţia de Stat pentru Proprietatea Intelectuală (AGEPI), Chișinău, 

Republica Moldova. 

37. Conferința Internațională „Prelucrarea deșeurilor secundare de origine animaliere în 

produse adecvate pentru agricultura ecologică intensivă” Chișinău, 10.03.2017, AgroTV 

Moldova. 

38. Simpozionul International “PRIOCHIM – Priorităţile chimiei pentru o dezvoltare 

durabilă”, Bucharest, Romania, 25-27 octombrie, 2017. 

39. International Conference “Transboundary Dniester River Basin Management: Platform 

for Cooperation and Current Challenges”. Tiraspol, October 26-17, 2017. 

40.  XX th International Salon on Inventions and Innovation Technologies “Archimedes 

2017”, 15-19 May 2017, Moscova, Rusia, “InnovExpo”, LLC. 

41. XIth International Warsaw Invention Show, IWIS 2017, 9-11 October 2017, Warsaw, 

Poland. 

42. Expoziția Internațională Specializată ,,INFOINVENT-2017”, ediție a XV-a, 15-18 

noiembrie 2017, Chișinău, Moldova (medalie de Aur și Premiul Guvernului RM pentru 

Dr.V.Covaliov). 

43. National Workshop on Environment and Health,” Creșterea gradului de conștientizare 

și ântărirea capacităților privind interconexiunea dintre mediu și sănătate în contextul 

Agendei pentru dezvoltare durabilă 2030”/ “Raising Awareness and Building Capacity 

on the inter-linkages of Environment and Health in the context of 2030 Agenda for 

Sustainable Development”, UNEP-WECF, Chișinău, Moldova, February 26-28, 2018. 

44. Congresul Internațional “By promoting excellence, we prepare the future”, Ed.XXVIII, 

Univ.“Apollonia”, Iași, România, 1-4 martie, 2018. 

45. Simpozionul Anual de Proprietate Intelectuală „Lecturi AGEPI”, ed. a XX-a, 25 aprilie 

2018. 
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VII. Lista de mobilităţi efectuate în cadrul proiectelor 

46. VI th International Smart Grid and Cities Congress and Fair ICSG, Istanbul, Turkey, 

25-26 April 2018 / ICSG - Congresul Internațional și Expoziția de Urbanism și Rețele 

Urbane Inteligente. 

47. Advanced Research Workshop Functional Nanostructures and Sensors for CBRN 

Defence and Environmental Safety and Security “FNS-CBRN Defence - 2018” 

(Functional Nanostructures and Sensors for CBRN Defence and Environmental Safety 

and Security), Chisinau, Moldova, 14-17 mai, 2018. 

48. Forumul moldo-german pentru cooperare energetică. Chisinau, Moldova, 24-26 august, 

2018.  

49. XIV th International Symposium “Priorities of Chemistry for a Sustainable 

Development” (PRIOCHEM), Bucharest, Romania. 

50. Conferința practico-științifică cu participare internațională ”Biodiversitate și factorii 

care influențează asupra ecosistemelor fluviului Nistru”. Tiraspol, 16-17 noiembrie, 

2018.  

51. 22nd International Exhibition of Inventics “INVENTICA 2018” Iași, Romania, 27-29 

June. 

52.  Salonul  Internațional de Invenții și  Inovații ,,TRAIAN  VUIA” Timișoara , ediția a 

IV-a, 13-15 iunie 2018 (Medalie de Argint și de Bronz). 

53. XII th International Warsaw Invention Show “IWIS 2018”, Warsaw, Poland, 15-17 

October. 

54. Târgul Internațional de Invenții și Idei Practice “INVENT INVEST 2018”, Ed a IX-a, 

Chișinău, Moldova, 9-11 noiembrie 2018, Societatea Inventatorilor din România 

(Special Award). 

55. Atelierul regional privind mediul și sănătatea (Sub-regional workshop to Raising 

Awareness and Building Capacity on the interlinkages of Environment and Health  in 

the context of 2030 Agenda for Sustainable Development, organizat de UNEP şi 

Ministerul Agriculturii, Dezvoltării Regionale şi Mediului), 18-20 februarie 2019, 

Chișinău, Republica Moldova. 

56. Expoziţia Internaţională de Inventică „INVENTICA 2019”, Ed. a XXIII-ea, Iaşi, 

România, 26-28 iunie, 2019. 

57. Conferinţa Ştiinţifică Internaţională “Hydropower Impact on River Ecosystem 

Functioning”, 8-9 octombrie 2019, Tiraspol, R.Moldova.  

58. Conferința Internațională dedicată aniversării a 60 de ani de la fondarea Institutului de 

Chimie “Achievements and Perspectives of Modern Chemistry”, 9-11octombrie 2019, 

Chișinău, R.Moldova. 

59. IWIS 2019 – International Warsaw Invention Show, Ed.XIII, 14-16 octombrie 2019, 

Warșovia, Polonia. 

60. INFOINVENT 2019, Salonul Internaţional de Invenţii şi Transfer Tehnologic, Ed. XVI, 

Chisinau, R.Moldova, 20-23 noiembrie 2019. 

 

1. Deplasare la Iași, Romănia, 26-28 iunie, 2019, pentru a participa la Salonul  

”INVENTICA 2019” (Covaliova Olga) 

2. Deplasare la Varșovia, Polonia, 14-17 octombrie, 2019, pentru a participa la 

Salonul ”IWIS 2019” (Covaliova Olga)  . 

3. București, România, 26-27 septembrie, 2019, 22 nd INTERNATIONAL 
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VIII. Informaţii despre infrastructura utilizată în realizarea proiectului 

 

IX. Dificultăți/ impedimente apărute  pe parcursul realizării  proiectului  

 

X. Beneficiarul (ministere, instituţii de stat sau private, întreprinderi etc.) 

SYMPOSIUM – SIMI 2019 “THE ENVIRONMENT AND THE INDUSTRY”    

(Gonța Maria) 

     

 Lucrările experimentale din cadrul proiectului au fost îndeplinite utilizând infrastructura de 

cercetare existentă la USM, inclusiv echipamentul analitic și de cercetare, precum: 

Spectrophotometru CamSpec M501, UV-Vis T60, T80+ dotate cu soft-uri conectate la PC, 

2005, 2008, 2016; Termostat Julabo F32, 2004, 2018; Pompa peristaltica  LAB-NP, 2007, 

cu un debut reglabil 120 rot/min  0 - 32 l/h; Fotocolorimetru KFK 2, Halo-Vis, SP 230, 

2004, 2009, 2014;  pH meter Consort C- 562, C3030, 2010, 2012, 2016; Deflegmator; 

Balanța analitică Kern (2), 2008, balanță tehnică ABJ (2), 2018, 2009; centrifuga EBA 220 

(2), 2016; resonator electric; lampe UV cu filter Vilber Lourmat (3); Microscop; Agitator 

magnetic Boeco MSH-420, Agitor cu încălzire (2). Refrigerator; un set de echipament 

nestandard de laborator elaborate și excutat special pentru studiul proceselor biochimice, 

etuvă de laborator (2), 2008. 

     Încăperile de cercetare dotate cu facilitățile necesare în domeniu, calculatoare cu 

conectarea la internet,  Fotocolorimetru КФК-56, Spectrofotometru DREL-2010(Hach), 

Spectrofotometru UV-Viz SP 8001 (monofascicol), Ultratermostat TW-2.02, 

Spectrofotometru UV-Vis PG Instruments, model T 80  Fotocolorimetru  HALO VIS-10, 

Spectotometru  UV/VIS  T60, Instalaţie cu lampa UV VL-4.LC, cu 2 lungimi de unde 254 

nm si 365 nm. Balanţa analitică electronică KERN,  model ABJ 220-4M, Multimetru de 

laborator WTW model inoLab pH/ion, Termostat de uscare a veselei POL-Eco, model SLV 

53 STD, pH-metru portabil WTW model pH 315 cu electrozi şi soluţii standard, pH-metru 

de laborator WTW model inolab pH 720 cu electrozi,  1000W Oriel Solar Simulators 

(Newport,USA), oximetrul etc. 

- Insuficiența finanțelor alocate pentru procurarea echipamentului de cercetare și de 

analiză.  

- Finanțarea întârziată la începutul fiecărui an de realizare a proiectului, ceea ce 

împiedica organizarea colectivului și organizarea expedițiilor în termenii necesari 

pentru a obține rezultate adecvate anotimpului preconizat. 

- Ministerul Educației, Culturii și Cercetării; 

- Ministerul  Agriculturii, Dezvoltării Regionale și Mediului RM;  

- Ministerul Economiei și Infrastructurii RM;  

- Agenția pentru Eficinența Energetică;  

- Fabricile de producer a covoarelor, fabricile textile. 

- Serviciul Hidrometeorologic de Stat, intreprinderile pescicole;  

- Agențiile și   inspecțiile Ecologice;   

- “GARMA-Grup” S.R.L., Fârlădeni, Hâncești, Moldova; 

- “Agromodvita” S.R.L., Chișinău, Moldova;  

- Stația de epurare a apelor municipale Comrat, 
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Directorul proiectului  GONȚA Maria, dr. hab., prof. univ. _____________ 

                                  (nume, prenume, grad, titlu ştiinţific)      (semnătura) 

 

Şeful laboratorului GLADCHI Viorica, dr. conf. univ.        ______________________   

 (nume, prenume, grad, titlu ştiinţific)          (semnătura 

 

- Instituțiile de învățământ superioare de profil, 

- Autoritățile publice locale ale s. Ustia (Dubăsari), Dănceni (Ialoveni). 


