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3.1. Aspecte generale ale activităţii biologice 

 Obiectivul principal al treptei biologice de epurare este îndepărtarea 
substanţelor solide organice nesedimentabile (dizolvate sau coloidale), precum şi 
stabilizarea materiilor organice din nămoluri. Totodată se propune reducerea 
nutrienţilor pe bază de azot şi fosfor. Este un proces flexibil care se poate adapta 
uşor la o multitudine de ape uzate, concentraţii şi compoziţii. Procesele biologice 
sunt precedate de o treaptă fizică de epurare care are rolul de a reţine substanţele 
sedimentabile şi sunt urmate de o decantare secundară – procese fizice – 
destinată reţinerii produşilor rezultaţi  din epurarea biologică.  
 Factorii care influenţează procesul biologic sunt: timpul de contact sau 
timpul de traversare a obiectivului tehnologic în care se desfăşoară procesul 
biologic, temperatura, pH-ul, oxigenul, încărcarea obiectului tehnologic cu ape 
uzate (diluţie), cu nămol, nutrienţi, prezenţa inhibitorilor de proces, condiţiile 
hidrodinamice ale procesului – omogenizare şi amestecare. 
 Procesul de epurare biologică este deosebit de complex şi la rezolvarea lui 
intervin o serie de fenomene: 1. fizice – transferul de masă al oxigenului şi 
substratului la nivelul celulelor, al oxigenului din aer în apă, adsorbţia particulelor 
coloidale şi a suspensiilor fine la suprafaţa biomasei, desorbţia produşilor 
metabolici, sedimentare gravitaţională etc.; 2. chimice – reacţii de hidroliză, de 
hidratare, de oxido-reducere, de precipitare şi coagulare, modificarea pH-ului; 3. 
biochimice – reacţii de oxidare biochimică a substratului, respiraţie endogenă, 
creşterea biomasei, inhibarea reacţiilor enzimatice; 4. hidraulice – regimul de 
curgere, distribuţia mediului polifazic în bazinul de aerare, curenţi de convecţie şi 
de densitate, timpul hidraulic de retenţie, viteze de sedimentare, încărcări 
hidraulice etc.  
 Metodele biologice sunt cele mai eficiente şi economice pentru eliminarea 
substanţelor organice poluante din apele uzate. Procedeele biologice de epurare 
utilizează activitatea metabolică a unor grupe de microorganisme capabile să 
degradeze substanţele organice până la dioxid de carbon şi apă. Ele se bazează 
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pe reacţiile biochimice din cadrul metabolismului unei populaţii mixte de bacterii, 
ciuperci şi alte microorganisme inferioare – în special protozoare. În practica 
epurării apelor uzate aceste biocenoze (masa microorganismelor active, a celulelor 
viabile) sunt denumite biomasă. 

Biomasa reprezintă populaţia mixtă de bacterii, ciuperci şi alte 
microorganisme – în special protozoare şi metazoare inferioare – care îşi 
desfăşoară activitatea metabolică în instalaţia de epurare. Rezultatul final al 
procesului biologic de epurare se concretizează în degradarea substanţei 
organice, până la diferite stadii corespunzătoare tehnologiei şi echipamentelor, şi 
creşterea biomasei (apreciată la 40…60%) sub forma materialului celular insolubil, 
sedimentabil, precum şi unii produşi ai metabolismului, mai uşor de îndepărtat. 

Procedeele de epurare biologică, utilizate în practică, folosesc una din 
două grupe de microorganisme: aerobe sau anaerobe. Microorganismele 
anaerobe se folosesc în procesele de fermentare a nămolurilor şi la stabilizarea 
unor ape uzate industriale concentrate. Microorganismele aerobe sunt utilizate în 
mod curent în epurarea majorităţii apelor uzate cu caracter predominant organic – 
compuşi pe bază de carbon, azot sau fosfor – şi pentru stabilizarea anumitor 
categorii de nămoluri. Pentru epurarea biologică în regim aerob a apelor cele mai 
utilizate procedee sunt: cu nămol activ, cu peliculă biologică sau cu flocoane de 
nămol ce conţin atât bacterii aerobe cât şi anaerobe. Deşi aceste trei procese 
diferă între ele în ceea ce priveşte timpul de contact dintre microorganisme şi apa 
uzată, modul de realizare al amestecului fazelor, necesarul de oxigen, modul de 
utilizare al nămolului biologic etc. totuşi fenomenele biochimice esenţiale sunt 
similare sau identice. 

Optimizarea tehnologiei de epurare prin procese biologice are în vedere 
sistemul costurilor efective. Ea se realizează în două etape. În prima etapă este 
necesară selecţionarea sistemului optim din mai multe variante analizate de 
proiectant. În etapa a doua se pune problema alegerii şi dimensionării optime a 
unităţilor din sistemul adoptat. Se menţionează că această analiză tehnico-
economică trebuie să considere şi costurile de investiţie şi exploatare ale 
subsistemului de tratare a nămolului reţinut în decantorul secundar caracterizat 
prin concentraţia în solide şi debitul recirculat. 

Desfăşurarea procesului biologic este dependentă de menţinerea unor 
parametri constanţi la intrarea apei uzate în instalaţia de epurare. Apariţia unor 
şocuri temporare va conduce la reducerea parametrilor de sedimentare a 
nămolului, dezintegrarea nămolului activ, majorarea concentraţiei suspensiilor 
solide în efluent şi în final la completa blocare a procesului. 
 Procedeele biologice de epurare se desfăşoară în condiţii naturale (lagune, 
iazuri biologice, fermentare aerobă), condiţii naturale forţate (lagune aerate) sau în 
regim artificial. În condiţii artificiale se pot desfăşura procedee în peliculă biologică 
– filtre biologice, echipamente cu peliculă aderentă sau procedeul cu nămol activ.
  
 Elemente de fiziologie bacteriană 
 Epurarea biologică a apelor uzate presupune: a) contactul celulei cu 
substanţa organică în sistemul apos; b) transferul moleculelor de substanţă prin 
membrana celulară de la mediul polifazic în celulă, dacă mărimea lor permite 
aceasta – în caz contrar apare mai înainte scindarea moleculei; c) metabolismul 
specific bacteriei care conduce la degradarea substanţei organice. 
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 Metabolismul bacterian reprezintă totalitatea proceselor implicate în 
activitatea biologică a unei celule prin intermediul cărora energia şi elementele 
nutritive sunt preluate din mediul înconjurător şi utilizate pentru biosinteză şi 
creştere ca şi pentru alte activităţi fiziologice secundare – mobilitate, luminiscenţă 
etc. 
 Procesele biochimice din celula vie, numite metabolism, pot fi separate, 
după modul de utilizare a energiei în: a) procese de dezasimilaţie sau 
catabolism – consumatoare de materii organice şi producătoare de energie în 
urma degradării substanţelor (exoterme); b) procese de asimilare sau anabolism 
– ce cuprind reacţiile care conduc la sintetizarea unui material celular nou pe baza 
energiei eliberate în faza de catabolism (endoterme). În ambele faze reacţiile 
biochimice, deosebit de complexe, sunt conduse în trepte succesive, fiecare 
treaptă fiind catalizată de enzime specifice.  

În procesul de catabolism apar trei faze distincte: a) macromoleculele sunt 
descompuse în unităţile lor de construcţie – proteinele la aminoacizi, grăsimile la 
glicerină şi acizi graşi, glucidele la hexoze, pentoze etc.; în această fază se degajă 
circa 1% din energie care se disipează prin energie termică; b) moleculele din faza 
anterioară sunt transformate în alţi produşi – metaboliţi – cu formarea de dioxid de 
carbon şi apă; rezultă circa o treime din energia conţinută în substanţele nutritive; 
c) faza a treia se poate desfăşura în două moduri: c1 – substanţele nutritive sunt 
degradate până la dioxid de carbon şi apă proces din care rezultă o mare cantitate 
de energie; c2 – substanţele nutritive sunt descompuse numai parţial formându-se 
produşi intemediari de fermentaţie cu obţinerea unei cantităţi mai mici de energie. 
  În procesele de asimilaţie materialele nutritive, rezultate din etapa de 
dezasimilaţie, sunt încorporate în substanţa proprie a unui organism. Procesele de 
sinteză sunt posibile datorită enzimelor specifice şi prezenţei în celula vie a 
materialelor genetice care joacă rol de model în biosinteză. Asimilaţia se realizează 
prin asamblarea în macromolecule a aminoacizilor şi a bazelor nucleice în 
macromolecule cu caracter specific – proteine, acizi nucleici. Reacţiile sunt 
catalizate de sisteme enzimatice.   

Enzimele sunt catalizatori biochimici, proteine simple sau asociate – 
proteide, produşi de celula vie. O serie de enzime se găsesc în mod permanent în 
celulă – enzimele constitutive. Pentru degradarea diferitelor substanţe organice – 
denumite în practică substrat o deosebită importanţă o au enzimele adaptative 
sau induse. 
 Noţiunea de substrat – substratul dezvoltării microorganismelor din 
nămolul activ – este  mult mai largă. Ea cuprinde ansamblul substanţelor şi 
elementelor din apă necesare creşterii biomasei. Substratul conţine: a) elemente 
principale: carbon şi compuşii săi, hidrogen, oxigen, azot – înglobate în substanţe 
organice; b) elemente secundare: fosfor, potasiu, sulf, magneziu; c) vitamine şi 
hormoni; d) oligoelemente: fier, nichel, cobalt etc. 

Activitatea enzimatică a microorganismelor, ca şi inhibiţia acesteia, 
constituie activitatea cheie în procesul degradării biochimice a impurităţilor 
organice din apele uzate. Cele mai multe enzime sunt localizate în interiorul celulei 
vii – enzimele intracelulare; unele sunt eliberate în mediul înconjurător – enzimele 
extracelulare. În general, acestea din urmă catalizează reacţii biochimice de 
hidroliză care scindează moleculele prea mari – lanţurile macromoleculare – pentru 
a trece prin membrana celulară, în unităţi mai mici capabile să pătrundă în 
interiorul celulei vii şi să intre în circuitul reacţiilor metabolice (de exemplu amilaza 
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scindează amidonul în maltoză). În interiorul celulei unităţile materiale care au 
pătruns prin membrană sunt folosite, pe de o parte, la obţinerea energiei în cadrul 
reacţiilor de dezasimilaţie, iar pe de alta, la crearea unui material celular nou în 
faza de asimilaţie. 

 

 
Principalul fenomen producător de energie, în timpul reacţiilor metabolice 

de dezasimilaţie, este formarea apei prin oxidarea biochimică a substanţelor 
organice. Energia produsă în această fază este utilizată pentru: 1. sinteza unui 
material celular nou; 2. mişcarea celulelor - mobilitate; 3. respiraţie.  Reacţiile de 
dezasimilaţie sunt catalizate de enzime ale proceselor de oxido-reducere, aşa 
numitele enzime ale lanţului respirator. În cazul în care reacţiile de oxido-reducere 
din interiorul celulei, reacţiile de respiraţie celulară, se fac în prezenţa oxigenului 
molecular, reacţiile sunt de aerobioză în care se eliberează ca metaboliţi în 
principal: dioxid de carbon, apă, şi produşi de oxidare ai azotului şi sulfului (prin 
termenul de metaboliţi se înţeleg substanţele care rezultă în urma procesului de 
metabolism – produşi ai metabolismului). 

Reacţiile biochimice din mediul aerob produc mai multă energie decât cele 
din anaerobioză. De exemplu, prin oxidarea glucozei în mediul aerob rezultă  

C6H12O6 + O2  CO2 + H2O + 1,624 kJ, iar  în cel anaerob C6H12O6    2CO2 + 
2C5H5OH + 0,053 kJ. Reacţiile prezentate sunt efectuate în trepte complicate (de 
exemplu, în mediul anaerob sunt 12 reacţii succesive) fiecare treaptă fiind 
catalizată de enzime specifice. Apare, astfel, un sistem molecular multiplu format 
dintr-un şir de reacţii catalizate de enzime specifice.  

Eliberarea unei cantităţi mai mici de energie, în reacţiile din mediul 
anaerob, conduce la sinteza unui volum mai redus de material celular, deci la 
creşterea mai slabă a suspensiei bacteriene. De exemplu, pentru obţinerea drojdiei 

 
   

Fig.3.1. Schema procesului de metabolism în regimul aerob 
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din 100 kg de zahăr se formează: a) în mediu aerob 27 kg substanţă celulară 
uscată + CO2 + H2O; b) în anaerobie 5 kg substanţă celulară uscată + 48 kg alcool 
+ CO2. Dioxidul de carbon, metabolit comun celor două moduri de metabolism, 
provine din decarboxilarea acizilor organici formaţi în urma fixării moleculelor de 
apă în timpul reacţiilor de dezasimilaţie. Aşadar, oxigenul din dioxidul de carbon 
provine din apă; numai oxigenul din moleculele de apă, produsul final al respiraţiei 
aerobe, provine din aer. În acest caz celulele vii consumă oxigen pentru 
satisfacerea necesităţilor metabolice în degradarea substanţelor organice 
(respiraţie de substrat), dar şi în absenţa aportului de materii organice pentru 
menţinerea activităţilor vitale (respiraţie endogenă). 

Organismele care produc oxidarea substanţelor organice din apele uzate 
fac parte din următoarele grupe: a) obligat aerobe – reacţiile de oxido-reducere 
(respiraţie) fiind efectuate numai în prezenţa oxigenului; b) facultativ aerobe – 
reacţiile se petrec fie în prezenţa oxigenului, fie în absenţa lui; c) obligat anaerobe 
– reacţiile se desfăşoară numai în absenţa oxigenului (fermentaţie), mai mult 
oxigenul este toxic pentru organismele respective. 

Procesul biologic aerob, proces biochimic cu oxigen în exces, are două 
faze: a) faza de carbon care începe imediat şi durează un interval de timp 
determinat de compoziţia, concentraţia şi temperatura – pentru 20

0
 durează 

aproximativ 20 zile; b) faza azotului care începe mai târziu, după 4…5 zile şi 
durează de 3…4 ori mai mult – pentru 20

0
 începe după 10 zile şi se desfăşoară pe 

70…100 zile.  
Viteza de consum a substanţei organice dL/dt se adoptă egală cu produsul 

dintre concentraţia de substrat şi concentraţia microorganismelor S care, la rândul 
ei, este proporţională cu concentraţia în materie organică L. Aşadar, este valabilă 

legea mnSKLdtdL  . Datorită faptului că valorile lui K, n, m sunt greu de apreciat 

se consideră, de regulă, expresia   SKLdtdL  . 

Din punctul de vedere al modului cum se realizează nutriţia organismelor 
vii acestea se clasifică în: 1. Autotrofe – cele care îşi fabrică singure hrana cu 
următoarele subdiviziuni: 1.1. holotrofic sau fototrofic – cazul plantelor verzi 
capabile de a realiza fotosinteza; 1.2. chemotrofic – bacterii care obţin energia din 
metabolizarea hidrogenului sulfurat la sulf şi apoi la sulfaţi; 2. Heterotrofe – 
organisme vii care preiau hrana fabricată de altele, cu: 2.1. holozoic – vieţuitoare 
care digeră intern hrana; 2.2. sepofitic – vieţuitoare care adsorb hrana direct din 
mediu (nu au sistem digestiv); 2.3. parazitic; 3. Mixotrife – caracter mixt – de 
exemplu plantele insectivore.  

O importanţă deosebită pentru reacţiile biochimice catalizate de enzime o 
prezintă posibilitatea influenţării vitezelor de reacţie. Modificatorii – substanţele 
chimice care produc variaţii ale vitezei de reacţie – pot acţiona în ambele sensuri. 
Unii ioni, de exemplu Cl

+
, Mg

2+
, Mn

2+
, Co

2+
 etc., acţionează în sensul creşterii 

vitezei – activatorii – prin legarea substratului de enzimă sau prin stabilirea unor 
complexe implicate în succesiunea reacţiilor. 

Inhibiţia este acţiunea pe care o au unele substanţe, compuşi chimici, 
elemente chimice sau fenomene mecanice, electrice, hidrodinamice asupra 
fiziologiei bacteriene cu efect de încetinire a metabolismului sau chiar letale. 
Factorii fizici care pot produce inhibiţie sunt: agitaţie mecanică violentă, 
ultrasunete, radiaţii violete, temperatura ridicată sau foarte joasă, şocurile de 
presiune-depresiune care pot distruge membrana celulară, turbulenţa accentuată  
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etc. Temperatura  optimă este de 15…20
0
C. Fiecare enzimă are o temperatură 

optimă de activitate; sub această temperatură reacţia catalizată se desfăşoară prea 
încet, iar peste poate apărea inactivitatea termică datorată denaturării proteinei.  
  Inhibiţia enzimatică poate avea efecte hotărâtoare în epurarea biologică a 
apelor uzate deoarece pot apare randamente slabe de purificare. Acţiunea 
factorilor de inhibiţie poate fi apreciată cantitativ fie prin măsurarea vitezei de 
utilizare a substratului, fie prin precizarea parametrilor cinetici la obţinerea 
produşilor. Reacţia inhibitorilor poate să fie de natură chimică sau alterează 
nivelurile de energie reciproce şi este deosebit de complexă deoarece atacă atât 
substratul, coenzimele, cât şi denaturează substanţele organice – de exemplu 
proteinele. Totodată unele substanţe chimice pot produce precipitarea enzimelor 
sau blocarea unor elemente componente ale acestora. Între aceşti factori se 
nominalizează cei de mediu ai biomasei: a) reacţia apei – fiecare enzimă are o 
activitate maximă la un pH optim care, funcţie de tipul acesteia, poate varia între 
1,5 şi 11; astfel sulfobacteriile conţin enzime capabile să acţioneze la pH-uri mai 
mici ca 1, iar algele au enzime care pot deveni active la pH = 10…11; în general, 
pH-ul optim se situează în zona neutră sau uşor acidă; b) substanţele toxice pot 
scădea randamentul sintezei enzimelor, ele acţionând ca inhibitori; acţiunea 
substanţelor toxice este dependentă de natură, concentraţie, timp de contact, 
caracteristicile mediului format de apa uzată, condiţia fiziologică a micro-
organismelor etc. 

În cazul concentraţiilor foarte mari de substrat apare o scădere progresivă 
a vitezei de reacţie până la anularea acesteia; fenomenul poartă denumirea de 
inhibiţie de substrat. În acest caz se formează mai multe mecanisme printre care 
se menţionează fixarea mai multor molecule de substrat pe cea a enzimei şi deci 
se produce atenuarea reacţiilor. 

Inhibiţia de produs apare atunci când produşii de reacţie au concentraţii 
foarte mari şi pot reduce semnificativ viteza reacţiilor enzimatice. Datorită 
reversibilităţii reacţiilor enzimatice produşii devin substratul reacţiei inverse – 
produsul se fixează de enzimă blocând accesul substratului.  

Parametri care limitează sau blochează creşterea şi dezvoltarea culturii 
bacteriene sunt denumiţi factori limitativi. Factorii limitativi ai microorganismelor 
utilizate în procesul de epurare biologică sunt: temperatura, pH-ul soluţiei apoase, 
oxigenul dizolvat, presiunea osmotică, cantitatea de hrană – concentraţia 
substanţelor organice, nutrienţi. 
  Dinamica populaţiei microbiene.  

Monod a efectuat cercetări asupra unei specii bacteriene dezvoltată pe un 
substrat unic. În acest mod el a conceput modelele teoretice de creştere bacteriană 
care, cu mici modificări, stau la baza relaţiilor folosite la epurarea apelor uzate în 
procesul cu nămol activ. Creşterea bacteriană se exprimă prin concentraţie 
celulară – numărul de celule individuale pe unitatea de volum a culturii de 
microorganisme. Concentraţia se mai poate exprima în densitate bacteriană, 
respectiv greutatea masei bacteriene uscate pe unitatea de volum a culturii. Ea 
poate fi determinată prin metoda optică, turbidimetrică, metoda de dozare a 
azotului proteic sau prin evaluarea consumului de oxigen în activitatea metabolică. 
 Dinamica multiplicării populaţiei microbiene arată că aceasta se dublează 
la intervale regulate de timp; aşadar, legea este o progresie geometrică cu raţia 2 
conform expresiei Nn = 2

n
 N0 = 2

rt
 N0, în care n este numărul de generaţii, N0, Nn – 
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numărul de indivizi bacterieni la momentul iniţial şi după intervalul t de timp, r – rata 
creşterii – viteza de înmulţire a indivizilor bacteieni. 
 Timpul de generaţie tg reprezintă timpul necesar dublării populaţiei. El 
depinde de temperatură, nutrienţi, pH-ul apei, oxigenul dizolvat etc., dar în condiţii 

favorabile de mediu el este o constantă  tg = t/n, unde t este intervalul de timp. 
 Rata creşterii r – reprezintă numărul de generaţii formate în unitatea de 

timp r = n/t = 1/tg. Ea rezultă din ecuaţia dinamicii în timp, log2 N/N0 = rt, sau r = 

0N

N
ln

t

443,1 . 

 În funcţie de temperatură microorganismele se divid în patru grupe 
fiziologice: 1. criofile; 2. mezofile; 3. termofile. Bacteriile criofile sunt cele care 
acoperă domeniul temperaturilor joase sub 20

0
C. Bacteriile mezofile trăiesc în 

zona temperaturilor medii 20…45
0
C; pentru fermentarea anaerobă zona optimă 

este de ordinul 30…38
0
C. Bacteriile termofile trăiesc în domeniul de temperaturi 

mai mari de 45
0
C, cu un optimum între 49…51

0
C. 

 Degradarea impurităţilor organice depinde de creşterea nestingherită a 
bacteriilor;  sinteza este apreciată la 40…60% din substanţa organică asimilabilă 
existentă în apa uzată. Creşterea masei celulare se datoreşte sintezei materialelor 
de rezervă în principal hidraţi de carbon şi în al doilea rând proteinelor. În cazul în 
care aportul de substanţă organică asimilabilă este insuficient masa bacteriană se 
autooxidează prin respiraţie endogenă. 
 În condiţii statice faza exponenţială nu durează mult deoarece, pe de o 
parte, cantitatea de substanţe nutritive limitează cinetica procesului, iar pe de alta 
creşte concentraţia produşilor de metabolism evacuaţi în mediu până la valori care 
împiedică menţinerea vitezei maxime de creştere şi înmulţire a bacteriilor. În acest 
echilibru, care apare între substratul disponibil prelucrării şi creşterea masei 
bacteriene, se poate stabili o corelaţie conform expresiei lui Monod pentru viteza 

de creştere specifică  
LL

L

s

m


  ,                                                 (3.1) 

în care  este o constantă specifică – cantitatea de celule produse în timp 

raportată la cantitatea de celule existentă, m este viteza specifică maximă în 
condiţii ideale în care cantitatea de substrat există din abundenţă, Ls constanta de 
saturaţie numeric egală cu valoarea concentraţiei substratului la care viteza 
specifică este jumătate din valoarea maximă, L valoarea concentraţiei mediate 

(constante) a substratului. Parametri cinetici m  şi Ls se presupun a fi constanţi 
pentru un anumit sistem de celule unice. 
 Prin înlocuirea expresiei (3.1) în ecuaţia diferenţială a concentraţiei se 

obţine viteza de creştere a biomasei  SS
dt

dS


LL

L

s

m


                    (3.2) 

Ecuaţia este folosită la calculul reactoarelor biochimice de epurare cu funcţionare 
continuă – instalaţiile de epurare cu nămol activ. Cercetările au arătat că la valori 
mai mici decât o anumită concentraţie a substratului viteza de creştere a 
microorganismelor în faza exponenţială va depinde de cantitatea de materie 
organică. La concentraţii mici ale substratului creşterea biomasei este reprezentată 
printr-o ecuaţie cinetică de ordinul I, în timp ce la cantităţi mari de substanţă 
organică corelaţia se poate exprima sub forma unei relaţii de ordinul zero dS/dt = 
constant. 
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 Corelaţia dintre creşterea culturii bacteriene şi cea a scăderii substratului a 

fost exprimată de Monod sub forma  bS
dt

dL
a

dt

dS
 ,           (3.3)  

unde a reprezintă factorul de conversie a substratului în material celular 
(randament celular – coeficient cinetic definit prin raportul dintre masa de celule 
formate şi cea a substratului consumat măsurate pe o perioadă finită din faza 
exponenţială), iar b constanta de distrugere a celulelor mature. Pentru celule 
tinere, viguroase ecuaţia conţine numai primul termen din membrul drept, în timp 
ce în cazul microorganismelor mature apare şi termenul de distrugere. Factorul de 
conversie sau coeficientul de producţie celulară reprezintă raportul dintre masa 
bacteriană produsă şi cantitatea de substrat utilizată. Valorile factorului de 
conversie depind în principal de natura materiei organice supuse procesului de 

degradare biochimică; de exemplu: a = 0,45…0,85 








5

2

kgCBO

kgO
 în cazul glucidelor, 

a = 0,39…0,66 – alcooli, a = 0,32…0,68 pentru aminoacizi, a = 0,15…0,98 – acizi 

organici. Pentru constanta b se dau valorile b = 0,4…0,7  








zikgssu

kgO2  în cazul 

culturilor pure şi respectiv b = 0,1…0,05 pentru nămolul activ – culturi mixte. 
Respiraţia endogenă este procesul prin care organismele vii oxidează o 

parte din masa celulară proprie în locul materiei organice noi adsorbită din mediu – 
autooxidarea masei celulare. 

Nămolul mai tânăr, în faza exponenţială de dezvoltare, îndepărtează mai 
activ substanţele organice, dar nămolul bătrân conduce la eficienţe ridicate de 
epurare datorită sedimentabilităţii mai bune şi a posibilităţilor de adaptare mai 
rapidă şi uşoară la şocurile încărcării. 

Factorii care afectează activitatea bacteriană sunt: a) temperatura; b) 
lumina; c) umiditatea; d) agenţii bacterieni; e) agenţii bacteriostatici; f) 
antimetaboliţii. 

Temperatura. Fiecare specie de bacterie are o temperatură optimă de 
creştere. Valorile mici nu distrug bacteriile, dar reduc viteza de creştere. 

Lumina. Anumite lungimi de undă ale luminii, în special cele apropiate de 
spectrul ultraviolet, pot distruge celulele vii. 

Umiditatea. Bacteriile se pot reproduce şi pot avea un ciclu de viaţă normal 
numai în condiţiile existenţei unei soluţii apoase. 

Osmoza. Este un fenomen fizic ce apare ca urmare a diferenţelor de 
concentraţie a substanţelor solubile existente de ambele părţi ale membranei 
celulare. Dacă concentraţia sărurilor dizolvate este mai mare în exteriorul celulei 
decât în interior apa din celulă tinde să echilibreze diferenţa ceea ce poate 
conduce la distrugerea celulei vii. În sens invers, concentraţii mai mari la interior, 
pot conduce, de asemenea, la efecte de distrugere. 

Germicidele şi agenţii bacteriostatici. Germicidele sunt substanţe care 
distrug bacteriile prin contact, iar agenţii bacteriostatici sunt compuşi chimici ce 
împiedică reproducerea celulelor. Prezenţa lor în mediul apos poate conduce chiar 
la stingerea procesului metabolic. 

Antimetaboliţi. Antimetaboliţii sunt substanţe chimice care distrug sau 
alterează agenţii metabolici sau de creştere – factori esenţiali pentru viaţa normală 
a celulelor bacteriene. 
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Parametrii care influenţează procesul biologic 
Biodegradabilitatea este un parametru de calitate al substratului. 

Biodegradabilitatea se defineşte prin calitatea unei substanţe organice de a fi 
degradată prin mijloace biologice într-un anumit interval de timp. Apele uzate uşor 
biodegradabile sunt caracterizate prin rapoarte mici CBO5/CCOCr. Biodegradarea 
reprezintă procesul prin care o substanţă organică este total eliminată datorită 
activităţii metabolice a unei culturi de microorganisme sau îşi pierde, în măsura 
convenţional stabilită, proprietăţile nocive. Anumiţi compuşi organici sunt greu 
biodegradabili sau chiar refractari la activitatea biochimică, în timp ce alte 
substanţe pot fi toxice pentru bacterii. 

Termenii care se folosesc în tehnica epurării biologice sunt: a) 
degradabilitate biologică; b) persistenţă; c) recalcitranţă; d) mineralizare. 
  Degradabilitatea biologică este reprezentată prin posibilitatea ca un 
material organic să fie schimbat datorită acţiunii biochimice a unei populaţii 
microbiene în alt compus; aceasta nu înseamnă neapărat că noul produs este mai 
puţin toxic decât cel iniţial.  

Persistenţa este o proprietate condiţională a substanţei organice în sensul 
că aceasta poate fi degradată biologic numai dacă sunt îndeplinite anumite condiţii 
de circumstanţă care favorizează dezvoltarea procesului biochimic.  

Recalcitranţa – termenul se referă la o substanţă organică care nu poate fi 
degradată biologic în orice condiţii sau ea însăşi are o rezistenţă foarte puternică la 
acţiunea biochimică a biomasei.  

Mineralizarea reprezintă conversia completă a compuşilor organici până la 
ultimii produşi ai degradării biologice dioxid de carbon şi apă. 

Biodegradabilitatea este o noţiune deosebit de complexă deoarece caută 
să lege substanţa organică de activitatea biomasei şi de valorile parametrilor de 
mediu în care se dezvoltă microorganismele. Substanţa influenţează 
biodegradabilitatea prin caracteristicile structurale tridimensionale ale moleculei, 
proprietăţile fizico-chimice, precum şi modul cum reacţionează cu enzimele. Acest 
ultim aspect – relaţia cantitativă dintre structura chimică şi activitatea biochimică a 
materialului celular – deosebit de importantă în aprecierea biodegradabilităţii, nu 
este încă complet definită. Din acest motiv exprimarea cantitativă a 
biodegradabilităţii se face indirect. Condiţiile de mediu în care se desfăşoară 
procesul au o mare importanţă în aprecierea biodegradabilităţii deoarece o 
substanţă uşor biodegradabilă nu va fi degradată efectiv decât dacă valorile 
parametrilor fizico-chimici permit desfăşurarea activităţii. 

Principalii parametri de biodegradabilitate sunt: a) pH = 6…8; b) raport 
optim între încărcarea organică CBO5 şi principalele elemente nutritive azot şi 
fosfor; c) raport CBO5/CCOCr inferior valorii 2,6; o valoare mai mică indică o viteză 
mare de biodegradare; d) CBO20/CBO5 inferior lui 1,5; o valoare mai mare indică o 
viteză foarte lentă de biodegradare; e) indice de inhibare negativ – eventuala 
prezenţă a inhibitorilor; f) indice de biodegradare relativă apreciat prin raportul 
vitezei de degradare a materiei organice studiate şi cea a vitezei unei ape uzate 
urban standard .  

Pentru a identifica legătura existentă între substrat şi eficienţă de epurare 
s-au introdus noţiunile: viteză specifică de biodegradare, grad sau prag de 
biodegradare, probabilitate de biodegradare. 
  Viteza specifică de biodegradare este un parametru cinetic important în 
caracterizarea biodegradabilităţii unei substanţe. Ea se defineşte prin cantitatea  



72 Tehnici de epurare a apelor uzate 

de substrat îndepărtată de unitatea de biomasă în unitatea de timp. În cazul în care 
o substanţă organică este greu biodegradabilă, ea se degradează cu viteză 
scăzută şi nu va putea fi eliminată din apă ajungând în emisar unde se va continua 
procesul în timp cu un consum al rezervelor de oxigen din masa de apă. Această 
mărime depinde de: a) natura, structura şi mărimea moleculelor organice; b) 
mărimea şi natura catenelor; c) grupurile funcţionale prezente în molecule şi modul 
de legare la atomii de carbon; d) capacitatea de adaptare a microorganismelor la 
degradarea substanţelor prin sinteza uneia sau mai multor enzime specifice 
degradării substratului respectiv. 

 Aşadar, se poate considera că instalaţia de epurare este corect 
dimensionată şi exploatată dacă în timpul de retenţie estimat se reuşeşte 
eliminarea substanţelor organice. Aceasta impune un studiu atent al 
biodegradabilităţii substanţelor organice astfel încât să se coreleze viteza de 
degradare biologică cu regimul hidrodinamic de curgere şi amestecare a mediului 
polifazic având ca rezultat pierderea caracterului nociv al materiei organice în 
măsura convenţional stabilită. În acest mod se va reuşi ca substanţa organică să 
fie degradată în măsura acceptată într-un interval util de timp apreciat corect şi nu 
pe o durată oarecare. 
 Tratabilitatea biologică a apei uzate. În apele uzate apar multe tipuri de 
substanţe organice cu diferite caracteristici de biodegradabilitate care, evident, în 
mediul polifazic pot influenţa proprietăţile amestecului. În unele cazuri substanţele 
uşor biodegradabile pot favoriza şi accelera degradarea celor mai greu 
biodegradabile, iar în altele celulele descompun pe cele uşoare, cele grele trec 
nealterate sau chiar se generează o inhibiţie de substrat. 
 Tratabilitatea biologică a apei uzate se poate defini prin capacitatea 
materiei organice de a fi degradată în corelaţie cu capabilitatea biomasei de a reuşi 
descompunerea acesteia în timpul afectat procesului. Acest termen presupune 
stabilirea condiţiilor fizico-chimice, biodegradabilitatea substanţelor organice, 
capacitatea genetică a microorganismelor de a degrada materia organică, timpul 
de operare, creşterea biomasei ca urmare a proceselor de asimilare. 
 Tratabilitatea substanţelor organice se poate exprima prin: a) degradarea 
substanţelor organice totale din apă – determinată pe baza testelor CCO sau COT; 
b) îndepărtarea substanţelor organice asimilabile – precizată prin CBO5. În proces, 
variaţia concentraţiei suspensiilor volatile şi a materiilor în suspensie indică modul 
de creştere şi dezvoltare a biomasei. Apele uzate se pot considera tratabile 
biologic dacă se realizează o degradare a substanţei organice în limita a 60…90%, 
iar a materiei organice asimilabile  80…98%. 
  Symons defineşte tratabilitatea apei uzate prin valorile raportului 

CBO5/CCOCr. Astfel dacă CBO5/CCOCr = 0,5…1,0 apa uzată are o bună 

tratabilitate, iar pentru CBO5/CCOCr = 0,1…0,2 apa uzată este dificil de epurat 

biologic sau conţine substanţe toxice. Între aceste valori, CBO5/CCOCr = 0,2…0,5 

se impune adaptarea populaţiei bacteriene la compoziţia şi concentraţia apei uzate 

– apă uzată cu tratabilitate biologică medie. În decursul procesului de epurare 

biologică se constată reducerea încărcării organice, exprimată în CBO5; aşadar, pe 

parcursul desfăşurării procesului, după 24 ore, va rezulta o majorare semnificativă 

a raportului CCO/CBO5 de la 2,5 iniţial la circa 60. Această evaluare indirectă a 

tratabilităţii deseori nu este suficientă deoarece în amestecul polifazic există 

substanţe rezistente la atacul microorganismelor şi se acumulează metaboliţi 
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deosebit de stabili chimic şi biochimic. Din acest motiv la aprecierea tratabilităţii 

apelor se recomandă efectuarea testelor de laborator corelat cu celelalte 

caracteristici ale apei culoare, spumare, toxicitate etc.  

Determinarea biodegradabilităţii în laborator se face prin însămânţarea 

probei de apă uzată cu nămol activ şi punerea amestecului în condiţii normale de 

agitaţie, respectiv aerare. Dacă după 28 de zile, prin măsurarea concentraţiei 

poluanţilor, se constată reducerea cu peste 80% se poate aprecia că apa uzată 

este tratabilă biologic. 

Evaluarea biodegradabilităţii se face pe baza datelor experimentale care 

arată că pentru un gram CCO, prin degradarea aerobă a substratului organic, 

rezultă 0,4 grame de material celular, iar un gram de biomasă pe zi consumă circa 

0,1 grame de oxigen în respiraţie endogenă. Aşadar, se poate scrie ecuaţia de 

bilanţ  CBO5 = oxigen pentru dezvoltarea biomasei pe 1…2 zile + oxigen necesar 

respiraţiei endogene a biomasei formate în 3…4 zile, sau CBO5 = 0,65 CCO. 

Dacă se ia în considerare factorul de îndepărtare a substratului prin 

metabolism celular F atunci se poate scrie CBO5 = 0,65 F CCO, unde valorile lui F 

diferă funcţie de compoziţia şi concentraţia apei uzate (de exemplu pentru ape 

uzate urbane F = 0,9, ape deversate de industria alimentară F = 0,75, tăbăcării F = 

0,15, industria textilă F = 0,72, celuloză şi hârtie F = 0,55). 

3.2. Procedee de epurare biologică în regim natural 

 În regim natural epurarea biologică se desfăşoară de obicei fără 

recirculare, pe câmpuri de irigare şi filtrare, filtre de nisip, câmpuri de infiltrare 

subterană, iazuri de stabilizare sau iazuri biologice. Toate aceste metode asigură 

grade înalte de epurare 95…99%, dar prezintă dezavantajul unei suprafeţe mari de 

teren ocupate sustrase circuitului agricol. Ele de fapt constitue prima metodă de 

epurare utilizată de romani la purificarea apelor de la palatele racordate la o reţea 

primitivă de canalizare. Apele uzate erau dirijate spre zone mlăştinoase cu plantaţii 

de stuf. 

3.2.1. Iazurile biologice 

Iazurile biologice, denumite şi iazuri de oxidare sau lagune sunt bazine 
naturale sau artificiale de mică adâncime 1…2 m şi cu suprafaţă mare în plan. 
Această formă geometrică conduce la volume mari de apă care, în raport cu 
debitul, oferă timpi lungi de retenţie 2…30 zile. În aceste bazine apar procese 
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naturale de degradare a substanţelor organice, de sedimentare (limpezire), de 
dezinfectare  în  care factorul uman intervine parţial în proces.  

Înainte de a intra în iaz apa uzată trece printr-o treaptă de epurare fizică 
dotată cu grătare, separator de grăsimi, deznisipator, decantor. Eficienţa treptei 
primare este hotărâtoare pentru valorile gradului de epurare a apei.  

Funcţiile unui iaz biologic pot fi multiple: a) asigurarea epurării apelor uzate 
– el există ca instalaţie unică de purificare; b) treaptă secundară sau terţiară într-o 
instalaţie care are şi o parte fizică de epurare; c) bazin de egalizare uniformizare a 
concentraţiilor şi debitelor; d) bazin de sedimentare suplimentară pentru finisarea 
clarificării. Dezavantajul principal al lagunelor este concentraţia ridicată în 
suspensii solide a efluentului, peste 100 mg/l. 
 În funcţie de caracterul procesului care se desfăşoară în iaz se poate face 
următoarea clasificare a bazinelor: a) iazuri aerobe – procesul  de degradare se 
desfăşoară în întregul volum de apă din bazin, caracterizat prin adâncime mică; b) 
iazuri facultativ aerobe/anaerobe în care apar concomitent procese de 
degradare în regim de oxidare a substanţelor organice şi de fermentaţie (lacuri cu 
adâncime mare); c) iazuri aerobe de mare încărcare în care se realizează o 
stabilizare aerobă completă a materiilor organice. Alegerea se face în funcţie de 
teren (cost şi amplasare) şi de perfomanţele solicitate. 
 

Fig.3.2. Procese care apar în lagună. 

 
 Din punctul de vedere al modului cum se asigură oxigenarea lagunelor 
acestea pot fi: a) lagune naturale la care apar procese de reaerare naturală; b) 
lagune aerate – oxigenarea se realizează cu echipamente mecanice. 
 Factorii care influenţează procesul sunt: forma şi adâncimea iazului, 
condiţiile climatice (temperatura, precipitaţiile, vântul, stratul de gheaţă de la 
suprafaţă, luminozitatea etc.), compoziţia şi concentraţia apei etc. Pe măsură ce 
apa parcurge iazul se disting o serie de zone succesive: a) faza de fermentaţie 
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acidă – pH-ul scade sub 4, iazul degajă un miros de acizi graşi; b) faza de 
fermentaţie metanică – pH-ul creşte spre 7, se degajă un miros de grajd, iazul este 
colorat în negru; c) faza facultativ aerobă-anaerobă fără miros, iazul este colorat în 
roşu sau verde funcţie de organismele predominante în straturile superioare. 

În aceste bazine se desfăşoară procese biochimice aerobe şi anaerobe 
care contribuie, alături de fenomenele fizice, la purificarea apelor uzate. În zona de 
mică adâncime de la suprafaţa apei, străpunsă de lumina solară, apar procese 
aerobe întreţinute de oxigenul care difuzează prin suprafaţa liberă şi cel furnizat în 
urma fenomenului de fotosinteză a algelor. În zonele de mare adâncime, în care 
oxigenul şi lumina solară nu pătrund, apar procese de descompunere anaerobă – 
fermentaţie cu degajare de gaze. În straturile intermediare apar procese aerobe 
sau anaerobe funcţie de adâncimea acestuia. Suspensiile, care nu au fost reţinute 
în treapta fizică, se vor depune pe fundul bazinelor formând un strat de nămol. 
Sedimentarea nămolului se realizează sub influenţa forţelor gravitaţionale, prin 
biofloculare (viteze de circa 10 ori mai mari ca în regim natural) şi autofloculare. 
Bioflocularea apare ca urmare a existenţei unei populaţii mixte de microorganisme, 
a nivelului ridicat de substanţe nutritive şi a timpului mare de staţionare. 
Autoflocularea este dependentă de creşterea algelor, a temperaturii şi pH-ului; 
unele substanţe chimice pe bază de calciu, magneziu sau fosfat de amoniu 
formează precipitate care se depun antrenând  alge şi bacterii, figura 3.2. 
 Sursele de oxigen pentru degradarea biochimică sunt: reaerarea naturală 
prin suprafaţa liberă (dependentă de mărimea suprafeţei de contact, de 
temperatură, mişcările suprafeţei generate de vânt etc.), compuşii organici,  nitraţi 
sau sulfaţi, tratarea cu clor şi fotosinteza algelor sub influenţa energiei luminoase, 
iar în cazul lagunelor aerate echipamentele de oxigenare. 

Necesarul specific de oxigen pentru un iaz a fost stabilit de Fair şi Imhoff 
care au dat expresia  

 2
0 20,2 [g O /m zi]soxQ hD  ,  (3.4) 

unde: h este adâncimea; D0 – deficitul de oxigen faţă de saturaţie, care pentru un 
bazin cu adâncimea de 0,9 m poate ajunge la valoarea maximă de 6 mg O2/l 
pentru a nu permite degajarea mirosurilor – în cazul dat Qsox = 0,67 g O2/m

2
 zi. În 

cazul în care iazul are şi populaţie piscicolă se recomandă asigurarea unei 
concentraţii minime a oxigenului dizolvat în masa de apă de minimum 3 mg/l. 

Din reacţiile fotochimice ale procesului de fotosinteză rezultă pentru fiecare 
gram de alge sintetizate, prin utilizarea energiei luminoase, o cantitate de 
1,67 mg O2. Este evident că există un randament de utilizare al energiei luminoase 
care are în vedere energia totală fixată în alge. Oxigenul rezultat pe această cale 
constituie sursa principală pentru reacţiile în mediu aerob, în special în zonele de 
mică adâncime.   

Timpul de staţionare al apei uzate în iaz pentru oxidarea substanţelor 
organice pe cale fotochimică este   

 
1000

aq C h
T 

 
,  (3.5) 

în care: q = 6 cal/mg este căldura de combustie a algelor; Ca – concentraţia algelor 

în apă, mg/l; h – adâncimea iazului, în cm;  – randamentul de utilizare a energiei 

luminoase cu fluxul . 
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Încărcarea organică de suprafaţă pentru iazul care utilizează energia 
luminoasă, în oxigenarea prin procesul de fotosinteză, este 

 2
20,0277 [g 0 /m zi]S      .  (3.6) 

Această cantitate de materie organică care poate fi prelucrată este 
dependentă numai de fluxul luminos şi eficienţa de transformare a acestuia în 
energia fixată pe alge. 

Dimensiunile iazului depind de tipul apei uzate, compoziţia acesteia, 
condiţiile climaterice (în special temperatura, vântul dominant, insolaţia), de 
adâncimea medie şi în mod evident de condiţiile de calitate impuse la evacuare. În 
cazul zonelor geografice cu climă temperată cum este şi cazul României se 
recomandă, pentru asigurarea funcţionării şi în condiţiile de îngheţ, adoptarea unei 
adâncimi medii de 2…3 m. La adâncimi mai mari nămolul se depune pe fundul 
bazinului, intră în fermentaţie anaerobă şi apar degajări de gaze. Pentru aceste 
adâncimi  timpul de retenţie este de 2…10 zile vara şi  circa 30 zile iarna. 

Încărcarea organică specifică variază între 0,6…1,0 g CBO5/zim
3
 pentru 

adâncimi ale iazului între 1,5…1,2 m  şi 11 (iarna)…25 (vara) g CBO5/zim
3 

în 
cazul adâncimilor sub 0,6 m. Pentru o adâncime adoptată va rezulta suprafaţa 
necesară şi încărcarea recomandată. Încărcarea organică de suprafaţă este de 
150…2 000 kg CBO5/ha şi zi. 

Pentru volumul bazinului necesar iazului biologic se recomandă formula: 

  3554,55 10 TV N q S      (3.7)       

în care: N reprezintă numărul de locuitori echivalenţi; q – debitul specific de apă 
uzată pentru un locuitor (0,8…0,9 – din consumul specific de apă potabilă); S – 

încărcarea organică exprimată în CBO5;  = 1,085 – coeficient de temperatură  
pentru cinetica procesului; T – temperatura medie a apei în timpul iernii.  

Radierul bazinului se impermeabilizează cu geomembrană pentru a se 
evita infiltrările în pânza de apă freatică. 

Concepţia iazului biologic trebuie să respecte condiţii de hidraulică care să 
permită amestecarea şi recircularea apelor din bazin în scopul de a evita formarea 
zonelor de apă moartă. Astfel, alimentarea bazinului trebuie făcută prin mai multe 
puncte, iar evacuarea se realizează prin captarea apei de la diferite adâncimi. Se 
recomandă ca fiecare iaz să fie prevăzut cu conducte de golire. Cu cât suprafaţa 
lacului este mai mare, iar adâncimea mai mică cu atât efectul amestecării, datorită 
mişcărilor produse de vânt, se va resimţi pe o adâncime mai mare.  

În iazurile aerobe – lagune aerate – de mare încărcare se desfăşoară 
procese aerobe sub acţiunea oxigenului furnizat artificial cu echipamente mecanice 
plutitoare. Aceste lagune pot avea mai multe bazine conectate în serie care 
prelucrează treptat materia organică şi compuşi pe bază de azot. 

Un parametru important al procesului este raportul dintre cantitatea de 
materii volatile în suspensie şi cantitatea totală de suspensii solide care poate lua 
valori în gama 72…80%, cu media de 71%. Valorile mari sunt asociate cu timpi 
scurţi de retenţie. 
 Concentraţia totală de substrat din efluent este dată de expresia     

 Stotal = Se + CX,  (3.8) 

în care: Se reprezintă concentraţia materiilor organice solubile din apă exprimate în 
CBO5 [mg/l]; C – o constantă cu valori medii de 0,49; X – concentraţia în biomasă 
– suspensii solide volatile [mg/l]. 
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Îndepărtarea încărcării organice CBO5 este reprezentată printr-o ecuaţie 
cinetică de ordinul I,  

  
1

0 1e T rS S K t


  ,  (3.9) 

în care: Se, S0 reprezintă încărcarea organică din efluent şi respectiv influent; 
tr [zile] – timpul de retenţie hidraulic. Coeficientul de temperatură se determină cu  
KT = K20

T–20
 unde   = 1,015…1,085,  cu KT = 0,28…0,42. Valorile coeficientului 

KT scad cu creşterea timpului şi cu scăderea încărcării organice.  
Pentru coeficientul K20 se indică formula   

 20 0
a

sK K S , (3.10) 

unde: Ks = 0,0556 zile
–1

 este coeficientul de îndepărtare standard de ordinul I la 
temperatura de 20C; a – o constantă cu valoarea a = 0,8. 
 Puterea necesară pentru echipamentele de aerare trebuie să răspundă 
necesităţii de amestecare şi menţinerii în suspensie a particulelor. Valoarea ei va 
depinde de concentraţia solidelor în suspensie, de geometria şi mărimea lagunei, 
de tipul echipamentului utilizat. Pentru amestecare completă se indică un necesar 
de putere specifică de 10 W/m

3
, dar în practică se foloseşte valoarea de 4…5 

W/m
3
. E. Rich propune formula   0,5S004,0m/W 3  , în care S = 150…250 

mg/l, ce conduce la 5,6…6,0. Deoarece aerarea se face cu compresor şi 
dispersoare amplasate pe fundul bazinului puterea specifică disipată este 

36,10
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 , unde Qa[l/min] este debitul de aer, V[m

3
] volumul 

lagunei, h[m] imersiunea difuzoarelor. Echipamentele de oxigenare trebuie să 
asigure în masa de apă din lagună o concentraţie în oxigenul dizolvat de peste 2 
mg/l. 
 Pentru n bazine din sistemul lagunar aerat concentraţia CBO5 din efluent 
este dată de  
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,  (3.11) 

unde: t1, t2 [zile] reprezintă timpul de retenţie din bazine; Ki , i= 1; 2 – coeficienţii 

vitezei de reacţie. Coeficientul K1 este dat de expresia 0,8
1 0

0,0556K S , iar 

 
0,8

2 0 1 10,0556 1K S K t  . Coeficientul K2 pentru bazin este funcţie de 

încărcarea organică, concentraţia efluentului din prima lagună, timpul total de 
retenţie. Coeficientul K2 se poate determina cu expresia 

  2 0 1 1 20,17 0,22 lg 1K S K t nt   . Dacă se folosesc toate aceste expresii va 

rezulta, pentru un debit de apă uzată şi încărcările S0, Se cu valoarea impusă de 
avizele de mediu, timpul de retenţie din prima lagună.  

Timpul total de retenţie din sistem este ttot = t1 + nt2. Pentru o cuvă în 
sistemul lagunar timpul optim este de 2 zile; dacă n = 2 va rezulta timpul de 

1,5 zile; dacă n = 3  t = 1,2 zile şi pentru n = 4  t = 1,0 zile 
Costurile investiţie şi exploatare ale sistemului cu mai multe bazine devin 

minime atunci când timpii sunt egali t1 = t2. 



78 Tehnici de epurare a apelor uzate 

3.2.2. Câmpuri de irigare şi filtrare 

Epurarea biologică în regim natural se realizează pe câmpuri de irigare şi 
filtrare şi se poate folosi acolo unde nivelul apelor de precipitaţii este scăzut sub 
600 mm/an. 

Instalaţia de epurare completă are o 
treaptă fizică destinată reţinerii corpurilor şi 
particulelor sedimentabile şi o alta pentru 
finalizarea procesului de epurare. Treapta a doua 
utilizează suprafeţe de teren destinate irigării în 
scopuri agricole sau special pentru epurarea 
apelor încărcate biologic – câmpuri de filtrare. De 
regulă, cele două câmpuri sunt asociate,  
câmpurile de filtrare fiind utilizate în perioadele de 
ploaie, iarna sau atunci când nu este necesară 
irigarea. Aşadar, câmpurile de irigare utilizează 
apele în scopuri agricole, iar câmpurile de filtrare, 
asociate primelor, sunt folosite numai pentru 
epurare. Această tehnologie se poate folosi atunci 
când zona se caracterizează prin precipitaţii 
scăzute şi dacă apa uzată conţine substanţe 
fertilizante şi fără ioni de metale grele. În cazul 

oraşelor cu peste 10000 de locuitori metoda nu mai poate fi folosită economic. 
În procesele de irigare apar fenomene complexe în soluri cum ar fi: a) 

fizice – filtrare, hidrodinamice prin spaţii poroase etc.; b) chimice – adsorbţie, 
schimb ionic, precipitare etc.; c) biologice – acţiune microbiană, acţiunea plantelor 
etc. Aplicarea metodei impune un timp maxim de contact între efluent şi sistemul 
plante-sol. 

Apa uzată poate să fie utilizată în proiecte de reîmpăduriri în zonele sărace 
în apă. În sistemul cu debit scăzut acesta se va controla astfel încât să se asigure 
permeabilitatea maximă în zonele vegetale de suprafaţă. Vegetaţia este punctul 
critic al procesului şi ea va reduce nutrienţii, menţine permeabilitatea şi evită 
eroziunea solului. Debitul de încărcare şi ciclurile de aplicare sunt proiectate pentru 
a menţine creşterea microorganismelor active în sol. Ele se controlează pentru 
minimizarea apariţiei condiţiilor severe anaerobe în sol. Perioada de repaus dintre 
aplicaţii va fi suficient de lungă pentru a preveni fenomenul de băltire la suprafaţă, 
dar suficient de scurtă pentru a ţine microorganismele în stare activă.  
 Apele uzate municipale conţin, de regulă, azot 12,8%, fosfat 5,3%, 7% 
potasiu şi 55% materii organice. Apele epurate biologic mai conţin 10% azot, 2,8% 
fosfat, 6,7% potasiu şi 19% materii organice. Pentru un hectar sunt necesare circa  
120 kg azot, 40 kg fosfor, 170 kg potasiu. Apele uzate, prelucrate iniţial în treapta 
fizică, se pot utiliza la irigarea culturilor de orice tip – cereale, plante tehnice, 
păşuni, livezi. Pentru o bună utilizare a apelor uzate se recomandă ca pe lângă 
centrele urbane să se cultive  50% legume, 30% fâneaţă, 20% rădăcinoase. 
Terenurile se împart în parcele pentru irigat plantele în sistemul cu brazde la care 
curgerea se realizează gravitaţional pe canale cu panta de 2…5%. Metoda de 
irigare este dependentă de panta terenului, de natura solului, de felul culturii.  

 Apă uzată 

 
       Treaptă fizică 
 

 
     Câmp de           Câmp   
      Irigaţie             filtrare  
 
    Apă de drenaj 
 

       emisar 
 

Fig.3.3. Schema procedeului de 

epurare care utilizează câmpuri 
de irigare şi câmpuri de filtrare. 
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Apele uzate trec printr-o treaptă fizică destinată reţinerii corpurilor mari, 

nisipului şi suspensiilor, grăsimilor care ar putea distruge importanţa terenului 

agricol. Nisipul modifică structura solului, în timp ce grăsimile şi celelalte suspensii 

mai fine obturează porii solului şi spaţiile libere dintre granule blocând scurgerea 

apei şi circulaţia aerului (modifică porozitatea acestuia). Instalaţia de epurare, în 

treapta fizică, are un decantor dimensionat pentru 1,5…2,0 ore capabil să reţină, 

pe lângă cele de mai sus, şi bacteriile (scop sanitar şi de protecţia muncii). Apele 

epurate parţial sunt stocate într-un bazin care are rolul principal de a realiza 

egalizarea debitelor şi de înmagazinare. În acest bazin se vor depune şi 

majoritatea viermilor.  

Condiţiile de realizare ale metodei sunt: a) câmpurile de irigare şi filtrare se 

vor amplasa la o distanţă minimă de 500 m de centrele populate; b) se vor cultiva 

numai plante care nu se consumă în stare crudă; c) culegerea recoltei se va face la 

minimum 15 zile de la ultima udare; d) muncitorii agricoli vor fi supravegheaţi şi 

controlaţi periodic. În general, se consideră că expunerea la lumina solară conduce 

la distrugerea bacteriilor depuse pe plante prin stropire; de asemenea, irigarea prin 

conducte perforate îngropate sau cele dotate cu picurător la rădăcina plantei nu 

ridică probleme sanitare. Metodele de filtrare constituie cele mai eficiente procedee 

de finisare a calităţii efluentului deversat în natură din zona lagunelor. 

Norma de irigare este de circa 25…70 m
3
/hazi funcţie de sol (pământ, 

pământ nisipos, pământ nisipos cu argilă etc.) şi temperatură. În perioada de 

vegetaţie se poate mări până la cel mult 1000 m
3
/hazi. Pentru câmpurile de filtrare, 

care conţin nisip cu argilă de cel mult 5%, se recomandă  25…125 m
3
/hazi. 

În ultimii ani câmpul de irigaţii se constituie în două variante de dotare: a) sistem 

care face udarea prin aspersiune la suprafaţă; b) sistem ce foloseşte curgerea apei 

prin conducte îngropate. În ambele metode rădăcinile plantelor preiau substratul şi 

oxigenul din apă pentru creştere şi dezvoltare. Sistemul cu împrăştierea apei prin 

aspersiune realizează condiţii mai apropiate de cele naturale. 

O variantă a acestei metode este sistemul dotat cu culturi acvatice. 

Sistemul cu culturi acvatice, gen metoda spaţiului radicular, se distinge de cel de 

mai sus prin tipul plantelor care se dezvoltă în bazinul în care se introduce apa 

uzată. Acestea sunt comune vegetaţiei acvatice (eichhornia crassipes, lemne spp. 

etc.) şi ele acoperă cu plante plutitoare întreaga suprafaţă. Scopul principal al 

acestei plante este de a realiza un habitat corespunzător pentru bacteriile care 

îndepărtează cea mai mare parte a nutrienţilor dizolvaţi. 

3.2.3. Filtre de nisip 

  

Filtrele de nisip sunt destinate numai epurării apelor uzate. Apele uzate se 
scurg prin solul nisipos cu intemitenţă lăsând posibilitatea aerisirii acestuia. 
Aplicarea acestei tehnologii impune existenţa unui sol nisipos. 
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Conductele de apă uzată se amplasează pe digurile care înconjoară 

parcelele de nisip. Fiecare parcelă se umple cu apă uzată timp de 5…15 minute, 

până la o înălţime de 50…100 mm, ceea ce corespunde cu 500…1000 m
3
/ha, de 

mai multe ori pe zi. Se realizează, astfel, o încărcare superficială de 0,8…2,1 

m
3
/m

2
oră pentru o granulaţie a nisipului de 0,2 mm, sau 8,4…12,5 m

3
/ m

2
oră în 

cazul nisipului de 0,5 mm. Dacă în 4 ore nu s-a infiltrat apa în nisip se scoate 

parcela din funcţiune, se aşteaptă 

uscarea şi se îndepărtează nămolul 

format. După un timp de exploatare de 

10…15 ani stratul de nisip este complet 

colmatat şi se înlocuieşte nisipul sau se 

abandonează filtrul. La o adâncime de 

circa 1 metru se amplasează conducte 

de drenaj pentru evacuarea apei purificate. Iarna se introduce apă sub stratul de 

gheaţă, iar pentru asigurarea aerisirii se impune perforarea acestuia în mai multe 

locuri, figura 3.4. 

 În mod normal se utilizează două tipuri de filtre de nisip: a) cu alimentare 

intermitentă şi b) cu recirculare. Ele diferă prin modul cum se realizează 

alimentarea cu apă uzată. Filtrul cu alimentare intermitentă are pe podea un sistem 

de drenaj care permite îndepărtarea totală a apei înainte de aplicarea unei alte 

doze. Filtrul cu recirculare este dotat cu o pompă care recirculă efluentul filtrat într-

un procent de 3…5 părţi la o parte de apă brută la alimentare. Ambele filtre 

folosesc un strat de nisip cu grosimea de 0,6…1,0 m şi sistem de drenaj. Ele 

folosesc şi activitatea biologică a florei asociate nisipului şi particulelor din strat. 

Apar şi procese fizice de filtrare a suspensiilor şi chimice de adsorbţie pe 

suprafaţă. 

 O variantă a acestei metode este purificarea directă a apelor uzate, 

figura 3.5, care se realizează la trecerea acestora printr-o instalaţie  alcătuită din 

reţeaua de conducte de aducţiune a apei 1, galeria pentru conductele de aer 2, 

canalele de rectificare 3, zona de deversare 4 prevăzută cu conducte de dispersia 

aerului, pereţii de rectificare 5 care delimitează zona de filtrare 6 umplută cu pietriş. 

In această zonă se face injecţie de aer prin dispozitivele de dispersie amplasate pe 

fundul bazinului 9. 

Conductă de alimentare 
 
 
drenuri Dn 100 
     10      10m    

Fig.3.4. Schema filtrului cu nisip. 



Epurarea biologică a apelor uzate 81 

Procedeul foloseşte metoda 

filmului biologic care se 

formează pe materialul dur 

din zona de filtrare. Din zona 

de deversare 7 apa iese  prin 

conducta 8 în albia minoră a 

râului. Instalaţia combină 

procedeul cu peliculă biolo-

gică cu cel cu nămol activ şi 

cu filtrare prin pământ. Staţia 

reduce încărcarea organică şi 

cantitatea de suspensii din 

apele uzate. În majoritatea 

cazurilor întreţinerea se limitează la îndepărtarea nămolului şi a gunoiului din zona 

de admisie. Instalaţia este simplă, uşor de construit şi exploatat şi se poate realiza 

pentru orice debit de apă uzată. 

3.2.4. Epurarea apelor uzate prin intermediul 

spaţiului radicular 

Mijloacele financiare reduse impun identificarea unor soluţii tehnologice 

care să permită epurarea corespunzătoare a apelor uzate cu costuri minime de 

exploatare. Metoda constă din trecerea apelor uzate prin bazine care folosesc 

mase de sol fizic, chimic şi biologic active, figura 3.6. Se utilizează o treaptă 

hidrobotanică, biotop de mlaştină, care constituie veriga de limpezire în tehnologia 

de epurare. În bazinul central cu vegetaţie se folosesc mai multe sortimente de 

plante amplasate în şiruri succesive care formează o unitate sau o baterie de 

epurare. Plantele verzi absorb din apa uzată substanţele organice pe care le 

folosesc în metabolism în prezenţa oxigenului. 

 Efectul de fitil al porţiunii supraterane cu macropori apare atât la plantele vii 

cât şi la tulpinile moarte conducând oxigenul din aerul atmosferic, cu o viteză de 

0,5 m/min, spre rădăcini şi în zona solului din preajma acestora. In acest mod 

apare o structură de mozaic cu zone aerobe şi anaerobe care contribuie la 

degradarea compuşilor pe bază de carbon şi la nitrificare/denitrificare. Apa epurată 

iese cu un exces de oxigen de 5…6 mg/l. 

Apa uzată intră pe canalul 1 în camera de liniştire 2 prevăzută cu 

echipamente pentru curăţire mecanică sau manuală a nămolului depus. Din 

canalul de distribuţie uniformă  3, prin revărsare,  apa pătrunde în bazinul 5 cu 

biotop activ de baltă. La intrare şi ieşire se formează zonele de umplutură 4, 

 
 
   1 
 
 
          2   3          4    5      6              5        7   8 
      9  
   
 

Fig.3.5. Schema procedeului de epurare directă 

1 – admisia apei brute; 2 – conducte pentru aer;  
3 – canale; 4 – zona de deversare; 5 – pereţi de 
rectificare; 6 – zonă de filtrare; 7 - zona de 
deversare; 8 – evacuare apă tratată; 9 – dispersie 
aer  în zona de filtrare. 
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respectiv  5 cu pietriş nesortat. Apa din zona distribuitorului cu scurgere reglabilă  7  

trece în camera  8  şi de aici pe canalul  9  ajunge în emisar.        

 Avantajele procedeului sunt: a) încărcare hidraulică ridicată la care 

metodele tradiţionale nu prezintă siguranţă şi nu au eficienţă; b) costuri reduse 

de exploatare şi întreţinere; c) se poate utiliza la epurarea apelor rezultate de la 

surse izolate – hoteluri mici de munte, restaurante izolate, societăţi comerciale 

care prelucrează hârtie, textile etc. Apele uzate pot avea încărcări mari până la 

20000 mgCBO5/l, 4000 mgN/l şi debite între 1 m
3
/zi şi mai multe zeci de mii de 

m
3
/zi. Pentru epurarea apelor uzate menajere se recomandă un volum specific 

de 2 m
3
/locuitor cu un spor de 20% pentru perioadele calde când creşte 

încărcarea. 

3.3. Procedeul de epurare aerob cu nămol activ, în 
regim continuu, cu recirculare 

 

Dacă apa uzată menajer sau o 
altă apă cu încărcare organică este 
aerată, după un interval de timp, se 
formează flocoane brune care 
sedimentează în momentul întreruperii 
oxigenării şi agitării. Perioada de 
apariţie a flocoanelor sedimentabile, de 
culoare galben-brun până la brun-
negru, variază de la 3…6 zile la câteva 
săptămâni. Apa uzată, (fig.3.7) după o 
decantare prealabilă, intră într-un bazin 
– bazin de aerare – unde este supusă 
contactului cu flocoanele de nămol 
activ. În prezenţa oxigenului insuflat şi a nutrienţilor se desfăşoară procesul 
biochimc de degradare a substanţelor organice. Ca urmare se sintetizează un 

           1       2  3  4 5    6            7      8       9 
 
 
 
 
 
 

Fig.3.6. Schema epurării apelor uzate în spaţiul radicular 

1 – zonă de admisie; 2 – cameră de liniştire; 3 – canal de liniştire şi distribuţie; 4 – zone 
de umplutură cu pietriş; 5 – zonă cu biotop; 6 – zonă finală; 7 – colector; 8 – cămin de 
colectare; 9 – canal de evacuare.  

 
 

Fig.3.7. Schema procesului convenţional cu 
nămol activ. 
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material celular nou care trebuie separat în decantorul secundar. O parte din 
nămolul separat se recirculă, iar cealaltă se îndepărtează, ca nămol în exces, din 
decantor la gospodăria de nămol.  

Procesul de epurare biologică cu nămol activ, descoperit de Arden în 1914 
şi aplicat pentru prima dată în 1916 la Worcester, presupune următoarele: 1. 
realizarea contactului dintre nămolul activ şi apa uzată decantată în prezenţa 
nutrienţilor – azot şi fosfor; 2. omogenizarea şi amestecarea continuă a 
amestecului polifazic pentru reducerea gradienţilor de concentraţie şi realizarea 
contactului pe o perioadă de timp necesară procesului de mineralizare a materiei 
organice; 3. separarea nămolului activ de soluţia apoasă şi reîntoarcerea unei părţi 
din nămol în bazinul de aerare; 4. extragerea nămolului excedentar şi îndepărtarea 
lui din sistem astfel ca în aerotanc să se realizeze concentraţia prescrisă de nămol. 
Agenţii de inhibare ai procesului cu nămol activ sunt: petrolul, cromul, arsenul, 
cianurile, detergenţii. Creşterea cantităţii de biomasă în procesul cu nămol activ 
permite realizarea eficienţei de epurare la îndepărtarea substanţelor organice. 

De fapt fluidul polifazic din bazinul de aerare conţine cinci componente 
dispersate în masa de apă. Acestea sunt: 1. Suspensii solide anorganice şi inerte 
care nu au fost reţinute în decantorul primar; 2. Suspensii solide inerte produse 
prin moartea microorganismelor vii; 3. Substanţe organice poluante; 4. Materii 
organice nedegradate ce provin din moartea microorganismelor vii; 5. Biomasă 
activă.  

Un parametru cantitativ al procesului se referă la materiile în suspensie din 
bazinul de aerare. Acestea sunt reprezentate de materii anorganice şi organice ca 
substanţă vie sau fără viaţă. Substanţa solidă uscată (s.s.u) sau simplu (s.u) 
reprezintă totalul materiilor în suspensie prezente în masa de apă – reziduul fix la 
105

0
C. Substanţele organice se determină prin calcinare la 600

0
C – reziduul uscat. 

La această temperatură dispare o cantitate din materia organică care se 
denumeşte substanţă volatilă sau materii volatile în suspensie – parametru care 
reflectă cantitativ (global), alături de CCO şi CBO5, procesele ce apar în epurarea 
biologică cu nămol activ. 

Termenul de nămol activ, introdus de Arden şi Lockett, consideră cauza şi 
efectul de autoepurare a unei ape poluate, suficient aerată şi agitată, în prezenţa 
microorganismelor. La o concentraţie a biomasei din bazinul de aerare de 
1000…8000 mg/l, într-un proces corect condus, va rezulta o concentraţie în 
biomasă în nămolul de la ieşirea din decantor de 6…15 gr/l. Decantorul secundar 
din schemă reţine nămolul activ cu o eficienţă de 25…80%; el nu poate  să reţină 
microorganismele izolate. Procentul de nămol recirculat este de 25…200% din 
debitul tratat, valori la care se dimensionează pompele.  

În instalaţiile de epurare cu nămol activ trebuie asigurat un echilibru între 
mineralizarea rapidă a substanţelor organice – care impune o dezvoltare rapidă a 
microorganismelor – şi formarea flocoanelor prin concentrarea celulelor vii din 
sistemul apos – ce apare la viteze mici de creştere a celulelor. Acest echilibru se 
realizează prin recircularea nămolului reţinut în decantorul secundar. 

Calculele tehnice, relativ la instalaţiile biologice de epurare cu nămol activ, 
au în vedere: 1. calculul  timpului de retenţie şi al volumului reactorului biologic 
funcţie de biodegradabilitatea materiilor organice; 2. calculul necesarului de oxigen 
în proces funcţie de necesitatea de oxidare şi amestecare; 3. calculul 
randamentului de epurare al procesului biologic; 4. calculul încărcării hidraulice în 
decantorul secundar pentru separarea nămolului şi deci precizarea suprafeţei în 
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plan de sedimentare; 5. calculul cantităţii de nămol recirculat şi în exces care 
trebuie îndepărtat. 

Instalaţia de epurare continuă cu nămol activ se bazează pe următoarele 
condiţii: a) timp redus de contact între microorganismele din biomasă şi substrat; b) 
concentraţii mari de microorganisme; c) contact perfect între biomasă şi substrat 
prin amestecare în regim permanent turbulent la temperaturi variabile; d) 
concentraţii mici ale oxigenului dizolvat în mediul polifazic, sub 2 mg/l; e) 
capacitatea flocoanelor de nămol activ de a se depune în decantorul secundar. 

Capacitatea de separare a nămolului activ în decantorul secundar are o 
mare importanţă în funcţionarea corectă a instalaţiei. Proprietăţile slabe de 
sedimentare conduc la pierderea de biomasă, la un efluent nestabilizat şi la 
reducerea concentraţiei de nămol activ în bazinul de aerare. În practică, 
capacitatea de separare se apreciază prin testul indicelui de volum a nămolului 
I.V.N. sau IM – noţiune introdusă de Mohlman – devenit test standard datorită 
simplităţii. Dacă IVN = IM = 50…100 există un nămol activ normal care prezintă o 
bună capacitate de sedimentare. Pentru IVN = 80…120 rezultă un nămol 
satisfăcător în procesul biologic. În cazul în care IVN este superior valorii de 200 va 
exista un nămol umflat, cu o capacitate redusă de compactare, şi efluentul va 
conţine particule organice. Umflarea trebuie asociată cu încărcarea organică mare 
a nămolului (kgCBO5/kg suspensii uscate şi zi), cu prezenţa unor impurităţi 
specifice de uleiuri minerale, amestecare slabă, concentraţii prea mari sau prea 
reduse de nămol activ în suspensie, timpi de retenţie excesiv de mari în decantorul 
secundar, rapoarte incorecte de încărcare organică şi nutrienţi etc. Nămolul va 
sedimenta greu în decantor pentru o aerare excesivă în aerotanc, în situaţia în 
care apar bule de fermentaţie sau dacă este stocat pe o perioadă mare de timp în 
spaţii neaerate. 

Variantele procesului de epurare cu nămol activ 

 Procesul de epurare biologică se poate desfăşura în mai multe moduri, 
după diverse scheme, care diferă 
prin modul cum vine în contact apa 
uzată cu nămolul activ, modelul de 
curgere, cantitatea de nămol care 
rezultă, încărcarea specifică a 
nămolului activ, modelul de creştere 
biologică a microorganismelor etc. 
De aici rezultă că, teoretic, pot 
exista o mare varietate de scheme 
pentru procesul cu nămol activ. 
1.Schema procedeului de epurare 
clasică, convenţională, cu alimen-
tare continuă, de mică încărcare.  În 
această schemă de epurare (fig.3.8) 
apa uzată decantată vine în contact 
direct cu nămolul recirculat chiar din 
zona de admisie din reactorul 
biologic. Regimul de curgere din 
bazinul de aerare este de tip piston, 
cu amestecare continuă în scopul 

 

 
 

Fig.3.8. Schema epurării clasice 
convenţionale. 
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omogenizării amestecului polifazic 
şi al menţinerii flocoanelor de 
nămol activ în suspensie. 
Încărcarea nămolului activ este 
redusă,  sub 0,5 kgCBO5/kg 
suspensii şi zi. Necesarul de aer 
este de 5…15 l aer/l apă. Timpul de 
retenţie este de 4…8 ore. Procentul 
de nămol recirculat este de 25%.  

Nămolul excedentar este 
de 0,6…1,2 kg/m

3
 apă uzată. 

Concentraţia suspensiilor – 
nămolului activ – în  bazinul de 
aerare este de 2…2,5 kg/m

3
. 

Creşterea concentraţiei de bio-
masă în bazinul de aerare permite 
majorarea performanţelor de 
epurare îndeosebi a eficienţei de 
îndepărtare a substanţelor orga-
nice. O variantă a schemei clasice 
este cea de mare încărcare în care 
se obţine o eficienţă de epurare de 
60…80%. Ea utilizează timpi scurţi de oxidare (mai puţin de 2 ore) pentru ape cu 

concentraţii mari de materii în suspensie  CBO5  5 mg/l, sau reduse CBO5  0,6 
mg/l. 

2. Schema distribuţiei încărcării organice din apă în mai multe puncte 
amplasate în lungul reactorului biologic.  Schema (fig.3.9) se caracterizează prin 
distribuţia apei uzate, deci a 
încărcării organice, în mai multe 
puncte de-a lungul reactorului 
biologic. Prin aceasta se anulează 
şocul de la admisia materiei 
organice realizându-se o  
alimentare mai uniformă a biomasei; 
se va uniformiza şi necesarul de 
oxigen în procesul de degradare. 
Flocoanele de nămol sunt mai 
uniform hrănite, scade necesarul de 
oxigen şi procesul se apropie de 
condiţiile de echilibru.  Pe această 
cale se realizează o reducere a 
volumului reactorului biologic cu 
25…30%. Încărcarea nămolului se 
face în trepte, iar deplasarea 
hidraulică este crescătoare. 

3. Schema distribuţiei în 
trepte a substratului din apa uzată şi 
a nămolului recirculat.  Schema din figura 3.10 permite o amestecare foarte bună a 
apei uzate şi a nămolului recirculat pentru însămânţarea instalaţiei. Se realizează 

 
Fig.3.9. Schema epurării biologice cu distribuţia 

apei   uzate – a încărcării  organice în mai multe 
puncte distrbuite în lungul reactorului biologic. 

 

 
 

Fig.3.10. Schema distribuţiei în trepte a materiei 

organice şi a nămolului recirculat. 
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un contact direct şi o încărcare uniformă a bazinului cu materii organice. Schema 
realizează o amestecare completă a mediului polifazic şi o încărcare uniformă a 
nămolului. Se obţine şi o omogeneitate în regimul hidraulic de curgere. Schema 
introduce egalitatea operaţională în bazinul de aerare prin distribuirea egală a 
încărcării organice şi a nămolului recirculat. Prin distribuţia apei şi nămolului la 
suprafaţa apei din bazin se asigură o aerare suplimentară şi o distrugere a spumei. 
Alimentarea cu hrană – substrat – a biomasei este mai uniformă şi deci se elimină 
şocul de la intrare care apare la procesul convenţional. Acest şoc creează mari 
probleme adaptabilităţii nămolului activ. 

4. Schema epurării apei uzate în două trepte.  Această schemă  (fig.3.11) 
constă din cuplarea în serie a două trepte de epurare biologică convenţională. 

Aşadar, există două bazine de aerare şi două decantoare secundare. Nămolul 
decantat poate fi recirculat în cadrul fiecărei trepte sau pe întreaga instalaţie. În 
acest mod capacitatea nămolului de a degrada substanţa organică este mai bine 
folosită. Totodată se realizează o calitate mai bună a nămolului activ şi se menţine 
vigoarea acestuia. Schema oferă posibilitatea de realizare a unei eficienţe mai mari 
de epurare. Schema este recomandată pentru ape uzate cu încărcări mari în 
materie organică sau atunci când instalaţia trebuie să funcţioneze cu încărcări 
specifice ale nămolului reduse. Cercetările efectuate de Lindner au demonstrat că 
într-un sistem de epurare cu nămol activ în mai multe trepte se pot obţine 
performanţe superioare de purificare în raport cu o treptă unică.  

5. Schema de epurare biologică cu regenerarea nămolului sau procedeul 
de stabilizare prin contact. Această variantă tehnologică (fig.3.12) este alcătuită 
dintr-o treaptă clasică, convenţională de epurare biologică, urmată de un alt bazin 
de oxidare a nămolului. Iniţial soluţia a pornit de la necesitatea de reaerare în 
scopul îmbunătăţirii calităţii nămolului. Pentru aceasta nămolul extras din 
decantorul secundar este introdus într-un bazin de oxidare unde se pune în contact 
nămolul cu oxigenul din aer şi cu supernatantul extras din bazinele de fermentare.  
 
 

        

 
 

Fig.3.11. Schema epurării în două trepte. 
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Supernatantul – apa din nămol – este folosită drept hrană pentru biomasă. 
Nămolul este reţinut în bazin o perioadă mai lungă de timp necesară pentru 
reducerea volumului şi deci se poate obţine o economie de energie la pomparea 

acestuia. Cercetările moderne au dovedit că în bazinul de aerare eficienţa maximă 
de epurare se realizează în primele 30…45 minute în care materia organică este 
adsorbită de biomasă şi transferată acesteia. După acest interval de timp aerarea 
nu mai este eficient utilizată. Din acest motiv se consideră utilă separarea 
nămolului în decantorul secundar şi continuarea procesului de mineralizare a 
substanţei organice adsorbite într-un alt bazin. După separarea acestuia nămolul 
continuă asimilarea substanţei organice până la faza de declin a activităţii de 
creştere bacteriană. Acest proces se desfăşoară în bazinul de reaerare – 
regenerare – dimensionat la un volum mai mic corespunzător nămolului separat 
din apă. Pe această cale se reduce volumul construcţiilor deoarece suma 
volumelor baziului de contact şi de regenerare este inferioară celui corespunzător 
bazinului de aerare din soluţia clasică. Nămolul din bazinul de reaerare se 
reîntoarce în instalaţie, pe circuitul de recirculare, unde va avea o capacitate 
crescută de adsorbţie. 

6. Schema de epurare biologică cu aerare extinsă.  Acest procedeu 
(fig.3.13) este similar celui convenţional, clasic, cu deosebirea că bazinul are un 
volum mult mai mare decât cel necesar degradării biologice. În prima porţiune a 
bazinului se realizează degradarea substanţei organice pentru ca apoi, datorită 
limitării hranei, să se desfăşoare procese de stabilizare aerobă a nămolului activ. 
Practic în acest proces de aerare prelungită se realizează o oxidare totală a 
materiei organice şi o reducere substanţială a cantităţii de nămol; nu rezultă nămol 
în exces. Indicele CBO5 a nămolului este foarte mic corespunzător fazei endogene 
de descompunere. Modelul de curgere prin bazinul de aerare este de tip piston – 
deplasare hidraulică uniformă şi redusă.  

 

 
 

Fig.3.12. Procedeu de stabilizare prin contact. 
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Încărcarea nămolului este redusă. Încărcări mai mari  In  1,2 sunt aplicate 
în perioada de amorsare a procesului biologic. 

 

 
Nămolul activ. Nămolul activ constituie unitatea structurală de bază a 

procesului. El conţine toate speciile care, în activitatea lor comună, pot metaboliza 
substanţa organică până la dioxid de carbon şi apă. Privit la microscop un flocon 
prezintă o structură complicată caracterizată printr-o masă gelatinoasă secretată 
de microorganisme în care sunt cuprinse numeroase bacterii şi substanţe inerte; 
printre flocoane trăiesc protozoare şi unele metazoare. Compoziţia populaţiei de 
microorganisme variază cu natura substanţei organice, concentraţia substratului, 
pH-ul sistemului apos, temperatură, prezenţa 
substanţelor toxice, intensitatea mişcărilor 
hidrodinamice etc.  

Mediul de cultură al biomasei este 
reprezentat prin soluţia apoasă (partea 
lichidă), celulele şi compuşii insolubili în 
mediu (partea solidă), precum şi gaze ce în 
totalitatea lor creează un amestec polifazic în 
care se dezvoltă nămolul activ. Rolul principal 
al mediului de cultură este cel nutritiv. 
Ansamblul biomasă + mediu de cultură + 
instalaţie de proces poartă numele de 
biosistem. 

Nămolul activ poate fi definit prin 
flocoanele produse în apa uzată datorate 
creşterii microorganismelor, în prezenţa oxigenului dizolvat şi acumulate în 
concentraţie suficientă pentru substratul existent prin recircularea flocoanelor 

 
 

Fig.3.13. Schema de epurare cu aerare prelungită. 

      

 
 

Fig.3.14. Floconul de nămol activ. 
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formate anterior. În componenţa floconului de nămol activ intră şi coloizi din apă, 
produşi metabolici, enzime, fragmente celulare de la bacteriile moarte. Apare un 
fenomen de floculare biologică, ce aglomerează celulele şi care poate duce la 
creşterea masei floconului, ce este datorat în special polimerilor extracelulari 
lansaţi de celula vie.  
 Microorganismele din interiorul floconului activ efectuează toate reacţiile 
biochimice numai dacă oxigenul şi substratul pot pătrunde până în centrul 
floconului unde concentraţia de oxigen nu trebuie să scadă sub o valoare critică, 
(fig.3.14).  
 Floconul de nămol activ are o mărime 
medie de 60…70 microni şi maximă de 
140…290 microni şi o viteză de sedimentare de 
0,30…0,36 mm/s (1,1…1,3 m/oră). Mărimea 
hidraulică variază în funcţie de valoarea 
indicelui de nămol. Astfel, pentru IVN = 
200…250 se va dimensiona decantorul 
secundar la o viteză de sedimentare de w = 
0,5…1,0 m/h, iar în cazul în care IVN = 100 
mărimea hidraulică este w = 2,0…2,5 m/h. 
  Bioflocularea nămolului activ, fenomen 
care influenţează direct caracteristicile de 
sedimentare, depinde de mai mulţi parametri 
fizici şi biochimici: 1. gradul de dezvoltare al 
turbulenţei generate şi induse; 2. compoziţia 
mediului de cultură; 3. vârsta nămolului; 4. sarcina organică specifică.  

Compoziţia mediului de cultură. Prezenţa substanţelor tensioactive 
modifică structura floconului şi mărimea lui hidraulică prin reducerea elasticităţii 
acestuia. Efectul acestor substanţe tensioactive, dintre care unele provin din însăşi 
procesul biochimic, este sesizat la suprafaţa apei din bazinul de aerare şi decantor 
unde se poate forma spumă.  

Vârsta nămolului – starea lui psihologică. Vîrsta nămolului n se 
apreciază prin raportul masei de microorganisme în aerare şi debitul masic de 

microorganisme libere. Inversul 1/n reprezintă rata de creştere globală a 

biomasei din bazinul de reacţie. O valoare scăzută a lui n corespunde unei 
viteze mari de creştere, deci un indice de stare psihologică pentru faza 

exponenţială, iar pentru un n mare este o viteză scăzută de creştere – faza de 

declin. Se consideră că un nămol activ cu vârsta de n  = 4…9 zile are o bună 
decantabilitate cu indicele IVN favorabil procesului; după acest interval apare o 
defloculare care conduce la  reducerea mărimii floconului.   

Sarcina organică specifică In
  

kgCBO5/kgssu zi este un indice de 
încărcare masică exprimată prin cantitatea de substrat existentă la dispoziţia 
microorganismelor în unitatea de timp care influenţează structura şi 
sedimentabilitatea flocoanelor. Se constată un minimum pentru indicele IVN la 
încărcări organice specifice In = 0,22…0,33.  

Parametrii caracteristici instalaţiei de epurare cu nămol activ sunt: 
A. Parametrii de intrare în bazinul de aerare 

 A.1. Încărcarea organică a apei la intrare (a influentului) – Li = CBO5 
[mg/l] - este un parametru care variază sezonier, diurn, orar în funcţie de 

 
 

Fig.3.15. Variţia indicelui Mohlman 

în funcţie de încărcarea organică 
specifică (după W.W.Eckenfelder). 
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compoziţia şi concentraţia apelor uzate care intră în staţia de epurare prin reţeaua 
de canalizare. În măsura posibilului se recomandă ca acest parametru să fie cât 
mai constant, fapt care se poate realiza prin construirea unui bazin de egalizare şi 
uniformizare, BEU. Aceasta va permite o exploatare normală, compactă, raţională 
şi economică a staţiei de epurare. Cantitatea de substanţă organică care trebuie 
îndepărtată zilnic din bazinul de aerare este dată de expresia LiQi24 [kgCBO5/zi] – 
parametru de dimensionare a instalaţiei de epurare. 
 A.2. Încărcarea în nămolul activ recirculat  Sd - mg/l - suspensii solide 
uscate - concentraţie specifică a nămolului recirculat. Este un parametru care 

depinde de procentul de nămol recirculat din decantorul secundar . Acest 

parametru,  = 20…100 %, creşte pe măsura reducerii timpului de aerare. 
Încărcarea în nămol activ recirculat trebuie să se coreleze cu încărcarea organică 
Li şi cu timpul de aerare din bazinul de oxidare. 
 Legat de cei doi parametri importanţi mai apar: încărcarea organică din 
nămolul recirculat L şi încărcarea în nămol activ (bacterii) din apa uzată - influent - 
Si. Valorile lor sunt însă mult mai mici în raport cu cele ale parametrilor Li şi Sd. 
 A.3. Debit de oxigen transferat Qox [Nm

3
O2/h] sau capacitate de 

oxigenare CO [kg O2/h]. Legat de acest parametru apar alţi doi dependenţi:  a) 

debit de aer introdus Qaer [Nm
3
/h] corelat cu primul prin relaţia 

ox

ox
aer

21,0

Q
Q


  sau 

ox

oxox

21,0

Q
CO




 , unde ox este randamentul de transfer al oxigenului din aer în apă, 

0,21 reprezintă ponderea oxigenului în aerul atmosferic, iar ox - densitatea 
oxigenului; b) energia consumată pentru introducerea oxigenului în masa de apă E 
[kWh]. 
 A.4. Necesar de nutrienţi - Nni - (Nn1 - azot ; Nn2  - fosfor) elemente 
nutritive care există sau nu în apa uzată şi deci trebuie dozate conform 
necesităţilor impuse de proces. În procesul de epurare biologică cu nămol activ se 
recomandă să existe rapoartele CBO5:N:P = 150:5:1…90:5:1 funcţie de tipul apei 
uzate (de exemplu, în cazul apelor uzate rezultate din industria maselor plastice se 
recomandă rapoartele 100:3,9:0,8; pentru ape cu colofoniu 100:2,3:0,3; ape din 
industria alimentară ce conţin margarină 100:7:1,5 etc.). Pe lângă aceste elemente 
mai este necesară prezenţa altora care trebuie să fie sub formă de urme – 
oligoelemente: mangan, magneziu, potasiu etc. 
 A.5. Debit de apă uzată – QT - [m

3
/h]  este debitul total de apă Qi  [m

3
/h] la 

care se adaugă debitul recirculat; este recomandabil a fi cât mai constant posibil. 
A.6. Debit de nămol recirculat - QR - reprezintă volumul de nămol în 

soluţie apoasă (concentraţie în S.S.U. 1-2 % - aşa cum rezultă din decantorul 
secundar) care se introduce în unitatea de timp în bazinul de aerare. El vine în 
contact cu apa uzată direct la intrarea în aerotanc - schema clasică - convenţională 
de mică încărcare sau cu distribuţie în etape a nămolului şi apei - schema cu 
aerotanc complet amestecat. 
 Scopul recirculării este de a realiza şi menţine concentraţii mai mari de 
nămol activ în bazinul de aerare. În acest mod se va menţine la un nivel constant 
încărcarea organică a nămoulului activ din bazinul de aerare. Raportul de 

recirculare R[%] se determină cu relaţia   
3

3

10IVNS1

10IVNS100
%R






 , în care S este 
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concentraţia în biomasă existentă în bazinul de aerare. Acest raport de recirculare, 
QR = RQ, creşte cu majorarea indicelui volumului de nămol IVN. 
 

B. Parametrii de ieşire din bazinul de aerare 
 B.1. Debitul de apă încărcată cu suspensii - flocoane de nămol activ - 
QT care din punct de vedere hidraulic este QT = Qi + QR.  Acest mediu 
polifazic se caracterizează prin  încărcarea organică L [CBO5] care a mai rămas în 
apa tratată şi concentraţia S a substanţei volatile - flocoane de nămol activ. El se 

caracterizează prin concentraţia în biomasă S  S0 şi în substrat L  L0; cele două 
inegalităţi sunt valabile dacă procesul biologic este amorsat şi corect condus. 
Totodată, în acest debit de ieşire trebuie să existe o concentraţie a oxigenului 
dizolvat, oxigen rezidual, care să asigure viaţa microorganismelor din flocoane pe o 
perioadă de timp impusă în procesul de sedimentare din decantorul secundar. 

 
C. Parametrii de evacuare din decantorul secundar  

 C.1. Debitul de apă tratată - Qe - este volumul de apă deversat în unitatea 
de timp în emisar. În condiţii de regim permanent hidraulic acest debit Qe este egal 
cu ceea ce intră Qi. El rezultă din debitul total care intră în decantorul secundar din 
bazinul de aerare QT din care se scade debitul de nămol extras pe la partea 

inferioară QT.  
 C.2. Debitul de nămol evacuat - Qn. Decantorul secundar este destinat 
reţinerii flocoanelor de nămol activ. Pentru un timp de retenţie de 1,5 - 2,5 ore el 
trebuie să reţină, teoretic, integral flocoanele de nămol activ; în apa evacuată în 
emisar ar putea să rămână eventual numai microorganisme izolate. Aşadar, în 
cazul funcţionării corecte a decantorului secundar la ieşirea apei tratate 
concentraţia în suspensii de nămol activ este S = 0. Acest debit de nămol Qn este o 

fracţiune din cel total QT  care intră în decantorul secundar, Qn = QT ( 1). El se 
repartizează în două părţi: 
 C.2.1. Debitul de nămol recirculat - QR - reprezintă partea din debitul de 
nămol extras din decantorul secundar care se introduce în bazinul de aerare, odată 
cu apa uzată, pentru însămânţarea instalaţiei biologice de epurare cu bacterii 

tinere şi viguroase. El reprezintă un procent  din debitul de nămol Qn extras, QR = 

Qn = QT. 
 Pentru a obţine o epurare biologică cât mai eficientă debitul de nămol 
recirculat se va regla funcţie de necesităţi. Procentul va avea valori, funcţie de 

proces şi varianta de încărcare, între =10...100% (în procesul convenţional  = 
20...25%). 
 C.2.2. Debitul de nămol în exces - Qex - reprezintă cantitatea în soluţia 
apoasă îndepărtată spre gospodăria de nămol, în unitatea de timp. Prin 

continuitate rezultă Qex + QR = Qn , Qnex = (1-)Qn = (1-)QT . 
 

D. Parametrii funcţionali şi criterii de optimizare a procesului biologic 
de epurare 
Multitudinea de parametri, de natură diferită: chimică, hidraulică, biologică, 

energetică etc., care guvernează fenomenul de epurare biologică impune folosirea 
unor criterii complexe de analiză a funcţionării instalaţiei. Aceste criterii caută să 
prindă, în valori numerice, influenţa simultană a mai multor parametri. 
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 D.1. Gradul de epurare - se exprimă în procente şi reprezintă raportul 

dintre încărcarea organică distrusă prin procese biochimice L = L0 - L şi 
încărcarea organică care este adusă de influent în bazinul de  aerare  E = 







100
L

LL
100

L

L

0

0

0

 1 - L/L0 = 60…95% . Se mai folosesc noţiunile de eficienţă 

de epurare sau randament de epurare 
 D.2. Încărcarea hidraulică a bazinului de aerare - Ih [m

3 
apă uzată/m

3
 

bazinzi] = Qi/V = 1/tr. Acesta este un indicator global de verificare a dimensionării 
bazinelor de nămol activ. În conformitate cu recomandările date de Imhoff acest 
indicator poate avea valori între 10 … 20 pentru grade mari de epurare E = 
85…90% şi de 20…50 m

3
 apă uzată pentru 1m

3
 din bazinul de aerare şi zi în cazul 

în care eficienţa de epurare este mai redusă 60…80%. 

 D.3. Încărcarea organică a bazinului  - Ib [kg CBO5/m
3
bazinzi] = QiLi/V 

reprezintă raportul dintre încărcarea organică a influentului care intră în bazinul de 
aerare într-o zi şi volumul bazinului de aerare. Se recomandă corelarea încărcării 
organice a bazinului de aerare cu gradul de epurare al instalaţiei biologice. În 

conformitate cu recomandările date de Imhoff  E15Ib    [kgCBO5/m
3
bazin zi], 

unde E este gradul de epurare. Pentru eficienţă ridicată de epurare  E = 85… 90%  

se  recomandă Ib = 1,8 kgCBO5/m
3
bazinzi, iar dacă E = 60…80% rezultă Ib= 3,6 

kgCBO5 /m
3
bazin zi - bazine cu nămol activ de mare încărcare. Acest parametru 

se foloseşte la dimensionarea bazinului de aerare V = LT/Ib, unde LT este cantitatea 
totală de substanţă organică impurificată care intră în bazin în timp de o zi 
determinată cu expresia LT = L0QT24. 

 D.4. Încărcarea organică a nămolului activ - In [kgCBO5/kg s.s.u.zi] 
reprezintă raportul dintre debitul masic de încărcare organică în timp de o zi şi 
încărcarea în materii solide uscate în suspensie existentă în bazinul de aerare – 
este de fapt un raport hrană/biomasă  In = L0 / S = LiQi/VS. Acest raport 
substrat/microorganisme nu influenţează decisiv ecologia bacteriilor, dar poate 
afecta economic procesul. Pentru ca procesul să se desfăşoare din punct de 
vedere energetic rentabil este necesar ca valoarea de exploatare să fie menţinută 
cât mai apropiată de cea estimată la proiectare. Aceasta se realizează prin: a) 
folosirea bazinelor de egalizare-uniformizare; b) raportul optim de recirculare a 
nămolului; c) controlul eliminării debitului de nămol în exces. 
 Pentru calcul se recomandă formula In = 5(1 - E), unde  E este eficienţa de 
epurare. Imhoff recomandă: 

In =      - 0,5 … 1,0 kg.CBO5  / kg s.s.u. zi  pentru  E  = 85… 90 %.               (3.12) 

    - 0,75 … 2,5 kg CBO5 / kg s.s.u. zi  pentru  E = 60 … 80 %.  
 În exprimarea concentraţiei în suspensii din bazinul de aerare este de 
preferat ca aceasta să se refere la fracţia volatilă a nămolului activ, cea care are un 
rol efectiv în procesul metabolic de epurare. Nămolul activ eficient are un procent 
de substanţe minerale sub 20% din ssu. (nămolul activ are o parte volatilă organică 
constituită dintr-o cantitate de masă vie, o parte inactivă – nevie, precum şi o 
cantitate de material inert de natură minerală). Încărcarea organică a nămolului 
activ variază invers proporţional cu gradul de epurare şi direct cu necesarul de 
oxigen. Acest parametru este corelat cu cel anterior prin expresia Ib = InS. 
 D.5 Concentraţia în substanţe solide uscate în suspensie în bazinul 
de aerare - S [ mg/l sau kg/m

3
]  - reprezintă masa substanţei solide uscate 
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prezentă în lichidul din bazin. Ea poate lua valori în gama S = 600…4000 gr/l, sau 
exprimată în procente  S = 0,6…4%. Dacă se consideră expresiile încărcărilor de 

nămol definite mai sus rezultă 
  E1

1

E15

E15

I

I
S

n

b







 .                  (3.13) 

 D.6. Raportul de recirculare a nămolului -  [%] - reprezintă procentual 
partea din nămolul extras din decantorul secundar care se recirculă în bazinul de  

aerare    = QR/ Qi
 . 

 Această rată de recirculare este de ordinul 10…50 %, de 
regulă 20…25 % din debitul de apă uzată care intră în aerotanc  Qiuz - debitul 
influentului. În ultimii ani se practică şi rata de recirculare a nămolului de 100 % 
fapt care permite reducerea timpului de aerare. 
 Stabilirea raportului de recirculare optim depinde de valoarea indicelui 
volumului de nămol - IVN - sau indicele Mohlman - IM - [ml/gr]. Acest indice, care 
apreciază decantabilitatea nămolului activ, are valoarea optimă de IVN = 50…100; 
dacă acesta urcă la 200 rezultă că a apărut un proces de umflare al nămolului şi 
deci acesta va avea proprietăţi slabe de sedimentare. 

 Există următoarea relaţie empirică 100 = 100 (S  IVN)  1, unde S este 
concentraţia suspensiilor din bazinul de aerare (%), iar IVN este indicele de volum 
al nămolului. Relaţia de mai sus conduce la stabilirea procentului de recirculare al 
nămolului. Astfel, pentru o concentraţie de suspensii din aerotanc de S = 0,25%, 
care respectă încărcarea nămolului, la un IVN = 80 se asigură un procent de 

recirculare  = 25%, iar în cazul în care IVN = 200 se va realiza un  = 100%. 
 Indicele volumului de nămol se corelează şi cu gradele de epurare E. 
Astfel, cu cât creşte concentraţia în suspensie S, pentru acelaşi indice al nămolului, 
se  va majora şi rata recirculării. Se recomandă formula 

      
   gr/mlIVN%S100

gr/mlIVN%S100
%




  .     (3.14) 

 D.7. Indicele volumului de nămol IVN. Acest indice se obţine prin 
decantarea particulelor de nămol pe o perioadă de 30 minute. El dă o indicaţie 
asupra caracteristicilor de sedimentare a nămolului activ – proprietate denumită 
sedimentabilitate.  

D.8. Nămolul în exces - Qnex = (1 )QT - reprezintă debitul de nămol 
care se extrage din decantorul secundar. El reprezintă, în general, 1,5 ... 3,0% din 
debitul influentului, având o umiditate de circa 99,3% (deci procentul de substanţă 
solidă uscată din soluţie apoasă este de 0,7%).  
 Valoarea debitului specific de nămol excedentar este dată de relaţia 

empirică   4
nexs E15Q   [kg ssu în nămolul exces/kg CBO5 al influentului]. 

 D.9. Temperatura. Dinamica proceselor biochimice, ca şi a celor fizice 
asociate (difuzie, dispersie) este puternic influenţată de temperatură. Majorarea 
temperaturii conduce la intensificarea cineticii biochimice în metabolism şi poate 
îmbunătăţi sedimentabilitatea. La temperaturi scăzute, sub 10

0
C, procesul biologic 

cu nămol activ nu se poate amorsa şi nu se poate desfăşura faza de nitrificare în 
timpul degradării substratului organic. 
 D.10. Reacţia apei – pH-ul apei. Microorganismele se dezvoltă optim în 
gama 6,5…7,5. În apele uzate uşor acide se dezvoltă ciupercile şi nămolul se va 
sedimenta ineficient. Dacă există acizi organici biodegradabili procesele biologice 
se desfăşoară convenabil şi se reduce în timp şi aciditatea. În cazul apelor uzate 
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uşor alcaline nămolul activ floculează bine, dar este posibil să fie afectată 
creşterea acestuia.  

D.11. Potenţialul redox. În mediul de cultură sunt prezente simultan un 
mare număr de sisteme redox. De aceea, interpretarea rezultatelor obţinute prin 
măsurători de potenţial redox este relativ dificilă fără a se putea aprecia cu 
exactitate cauza care determină la un moment dat eventualele modificări de 
potenţial. În condiţii aerobe potenţialul redox este corelat cu nivelul concentraţiei 
oxigenului dizolvat. Măsurarea potenţialului redox se recomandă în procesele 
aerobe sau microaerobe cu observaţia că aceste determinări trebuie făcute şi 
corelate cu activitatea microbiană. 
 D.12. Spumarea. Spumarea reprezintă un fenomen caracteristic mediilor 
de bioproces cauzat de: a) compoziţia şi concentraţia materiilor organice; b) 
schimbul intens de gaze ce caracterizează respiraţia microorganismelor în 
perioadele în care viteza specifică de creştere atinge nivele ridicate; c) degajarea 
gazelor pentru anumite tipuri de biosinteze-biodescompuneri celulare ale anumitor 
produse sau ca urmare a unor metabolisme celulare deviate; d) enzimele specifice 
proceselor biochimice. 
 Spumarea este un fenomen care afectează buna desfăşurare a proceselor 
biochimice prin modificarea condiţiilor optime de operare; pot apare infecţii, boli ale 
microorganismelor, se modifică condiţiile fizico-chimce de transfer şi difuzie a 
oxigenului. Acţiunea de prevenire a formării spumei este deosebit de importantă 
deoarece neintervenţia, încă din primele momente, poate conduce la realizarea 
unei structuri spaţiale stabile greu de distrus ulterior. Combaterea fenomenului se 
face fie prin modificarea condiţiilor de aerare, fie prin adăugarea de agenţi 
antispumanţi care sunt substanţe tensioactive ce nu interferă cu metabolismul 
celular. Concentraţia acestor antispumanţi trebuie să fie redusă şi atent 
supravegheată deoarece la valori mari se poate afecta procesul de transfer de 
masă a oxigenului. 
 D.13. Indicele energetic specific. Una dintre condiţiile de funcţionare 
corectă a bazinului de aerare este menţinerea continuă în stare de suspensie a 
flocoanelor de nămol activ. Aceasta se poate realiza dacă viteza orizontală în orice 
punct din zona adiacentă radierului este peste 25 cm/s sau dacă componenta 
ascensională depăşeşte 30 cm/s. Aprecierea se poate face şi global prin nivelul 
turbulenţei generate şi induse în masa de apă din bazinul de aerare considerată 

prin indicele energetic specific  [W/m
3
]. Se consideră că dacă indicele energetic 

specific,  = raportul dintre puterea aplicată la echipamentele de aerare şi volumul 
bazinului de aerare, depăşeşte 60W/m

3
 se asigură menţinerea în stare de 

suspensie a flocoanelor de nămol activ. Se menţionează, însă, că în bazinul de 
aerare densitatea de energie specifică nu este constantă. În zonele de acţiune 

directă, a mişcării generate de echipamentul de oxigenare  are valori mai mari, iar 
în cele ale mişcării induse valoarea scade foarte  mult. Repartizarea inegală a 
energie specifice se va reflecta într-o distribuţie diferenţiată a concentraţiei 
oxigenului dizolvat ca efect al variaţiei coeficientului de transfer de masă. 

Mărimea flocoanelor de nămol activ depinde de intensitatea turbulenţei. La 
turbulenţă mare floconul se fragmentează (dimensiunile mari conduc la eficienţă 
ridicată de epurare), iar în apa liniştită apare fenomenul de aglomerare a 

flocoanelor. Dimensiunea optimă a floconului este de ordinul 60-70 m, iar cea 

maximă 290m.  
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 D.14. Oxigenul necesar procesului aerob – C.O. [kg O2/h] – reprezintă 
debitul masic de oxigen transferat din aer în apă – fluxul de oxigen – solicitat  de 
necesităţile vitale ale procesului de epurare. Acest oxigen este necesar procesului 
metabolic de degradare al substanţei organice (oxidare biochimică) până la dioxid 
de carbon şi apă şi cel disponibil vieţii microorganismelor. 
 Există o corelaţie între necesarul de oxigen şi vârsta nămolului funcţie de 
posibilităţile acestuia de floculare sau dezagregare. Astfel, concentraţia oxigenului 

dizolvat este  ncr2O 2034,0exp705,6]l/mg[C  , unde CO2cr reprezintă 

concentraţia critică a oxigenului dizolvat în bazinul de aerare. Dacă concentraţia 
oxigenului este inferioară celei critice, calculate pentru o anumită vârstă, poate să 
nu apară flocularea nămolului activ. 
 Se menţionează că, pe lângă acest necesar de oxigen, se impune condiţia 
ca în fiecare punct din bazinul de aerare să existe un exces de oxigen dizolvat în 
gama 1…3 mg O2/l.  
 Pentru calculul necesarului de oxigen se foloseşte relaţia 

 24rQ24bSQ24QaEL]zi/kgO[Q TTT02ox  + dM,         (3.15) 

unde a[kgO2/kgCBO5] = 0,5…0,6 consumul de oxigen în procesul biochimic de 
degradare al unei unităţi de substanţă organică impurificatoare; E - gradul de 
degradare al substanţei organice (definit anterior); L0 - concentraţia substanţelor 
organice impurificatoare care intră în bazinul de aerare [kg CBO5/m

3
];  b[kgO2/kg 

ssu] = 0,1…0,05 - necesarul de oxigen consumat prin respiraţia endogenă a 
nămolului activ; S[kgssu/m

3
] - concentraţia în substanţă solidă uscată, a 

suspensiilor volatile din bazinul de aerare (definită la punctul 4.5); r[kgO2/m
3
] - 

concentraţia oxigenului dizolvat în exces din apa bazinelor de aerare; 
d[kgO2/kgCCO îndepărtat] şi M concentraţia substanţelor anorganice care se 
oxidează în bazinul de aerare. Concentraţia în suspensii pentru biomasă variază în 
funcţie de proces astfel: a) în cazul procesului de mare încărcare S = 1,5…3,0 gr/l; 
b) medie încărcare S = 3,0…5,0 gr/l; c) mică încărcare S = 5,0…8,0 gr/l cu a = 
1,3…2,0 kgO2/kgCBO5 îndepărtat. 
 Relaţia de mai sus se poate scrie sub forma  

 Qox [kgO2/zi] = 24 QT [aEL0  bS  r] = 
rt

24
 V [aEL0  bS r] ,   (3.16) 

unde tr este timpul hidraulic de retenţie al apei din bazinul de aerare cu volumul V. 
 În conformitate cu experienţele efectuate de Eckenfelder expresia devine 

Qox[kgO2/zi] = 24 QT [ 0,5 E L0 0,1 S r]   24 QTL0[0,5 E 0,1
0L

S
+

0L

r
] = 

  = 24 QT L0  [ 0,5 E
E1

02,0




0L

r
]  .                         (3.17) 

 Necesarul maxim de oxigen QoxM este condiţionat de toate materiile 
organice şi anorganice care se oxidează complet   QoxM[kgO2] = a C + b N, unde 
C[kg carbon] este concentraţia carbonului organic, N[kg azot] – suma azotului 
amoniacal, a = 2,67 kgO2/kgC, b = 4,57 kgO2/kg azot  - reprezintă coeficienţii de 
consum. 

D.15. Capacitatea de oxigenare. Necesarul de oxigen de mai sus trebuie 
acoperit de echipamentele de oxigenare cu care se dotează bazinul de aerare. Se 
adoptă un spor de 10% pentru acoperirea eventualelor variaţii ale încărcării 
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organice. Valoarea calculată la punctul anterior reprezintă de fapt producţia zilnică 
de oxigen a unui echipament de oxigenare Pox [kgO2/zi] care trebuie să răspundă şi 
necesităţilor hidrodinamice de menţinere a flocoanelor de nămol activ în suspensie. 

Aşadar, Pox = 


oxQ
1,1 [kgO2/zi], unde <1 este raportul dintre coeficientul de 

transfer al oxigenului în apa uzată şi cel corespunzător condiţiilor standard pe apa 
curată.  
 Capacitatea de oxigenare reprezintă debitul masic de oxigen transferat din 
aer în apă de instalaţia de oxigenare care echipează bazinul de aerare CO 

[kgO2/h]. Este dată de relaţia CO [kgO2/h]=  
24

Q1,1 ox




, fiind parametrul principal de 

dimensionare al echipamentului de oxigenare.  
 Se menţionează faptul că un echipament de oxigenare introduce aer şi 
numai în cazuri deosebite, cu totul speciale, oxigen pur sau ozon. Cea mai mare 
parte din aerul sau oxigenul introdus se degajă în atmosferă fără a contribui efectiv 
la procesul de oxigenare, dar realizând circulaţie prin efectul de gaz-lift. 
 Cantitatea de aer pe care trebuie să o introducă echipamentul de 

oxigenare, pentru necesităţile procesului aerob, este Qaer=
ox10ox 0

CO


[m

3
/h], unde 

ox100 este densitatea oxigenului din aer la temperatura standard de 10
o
, iar     

ox = 6…25% reprezintă randamentul de transfer al oxigenului din aer în apă în 
procesul de transfer de masă cu valori dependente de echipament. 
 Comparaţia între echipamentele de oxigenare se realizează pe baza 
indicatorilor de mai sus, prezentaţi în condiţii standard şi din cel al eficienţei de 

oxigenare  = CO/P [kgO2/kWh], unde P[kW] este puterea unitară pe agregat. 
D.16. Timp de aerare. Timpul de aerare ta reprezintă timpul minim de 

oxigenare pentru ca procesul să decurgă normal. Din experienţele efectuate se 
recomandă ta = 2…4 ore ( W.Triebel), iar după Imhoff peste 3 ore până la 6 ore. 
Timpul de aerare corespunde timpului de retenţie hidraulic al apei uzate (fără 

nămolul recirculat) .
]h/m[luentinfDebit

]m[aeraredeutilVolum
]h[t

3

3

a   Acest timp este controlat prin 

modificarea debitului de alimentare Qi cu menţinerea constantă a încărcării 
organice din influentul bazinului de aerare. Corelaţia dintre tratabilitatea biologică a 
apei uzate, exprimată prin raportul CCO/CBO5 şi timpul de aerare este dată de 
expresia liniară CCO/CBO5 = 2,5 ta[h] + 3. 

Durata de aerare are o mare importanţă asupra procesului biologic de 
degradare a substanţelor organice. Astfel, la durate de aerare reduse şi încărcări 
mici ale nămolului activ eficienţa este scăzută. Creşterea timpului ta conduce 
simţitor la majorarea eficienţei de epurare la valori de peste 90%. 
 D.17. Timp de retenţie hidraulic. Timpul tr este precizat prin raportul 
dintre debitul de apă uzată şi volumul bazinului de aerare. 
 D.18.  Încărcare hidraulică în suspensii.  Prin similitudine cu decantorul 
se poate defini încărcarea hidraulică de suprafaţă a bazinului de aerare, mărime 
care trebuie să fie utilizată la precizarea vitezei ascensionale în proces necesare 
menţinerii în stare de suspensie a flocoanelor de nămol activ şi a celorlalte 
particule care nu s-au depus în treapta fizică. Această mărime este deosebit de 
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utilă la echiparea bazinelor de aerare cu echipamente pneumatice care dezvoltă în 
apă preponderent viteze ascensionale.  

D.19. Vârsta nămolului. Vârsta nămolului activ n[zile] – sau timpul de 
retenţie al solidelor TRS – este o măsură a capacităţii acestuia de a acţiona corect 
în procesul de degradare a substanţei organice. Ea reprezintă (în concepţia lui 
Gould) timpul mediu în care un flocon de nămol activ rămâne în suspensie în zona 

de oxigenare. Se poate calcula cu relaţia 
 

 zile8...2
S24

oretS

0

r
n   unde S0 [kg 

s.s.u./m
3
] - concentraţia în s.s.u. la admisia în bazinul cu nămol activ, iar S [kg 

s.s.u./m
3
] - concentraţia în s.s.u. a amestecului din bazin. 

Vârsta nămolului se poate calcula cu 
  enexidnex

n
SQQSQ

SV
]zile[


 , 

unde S, Sd, Se [gr/m
3
] reprezintă concentraţia în solide în bazinul de aerare, în 

exces şi respectiv în efluent, Qnex,Qi [m
3
/zi] – debitul de nămol excedentar evacuat, 

respectiv de influent la alimentarea instalaţiei de epurare, V[m
3
] – volumul bazinului 

de aerare. Vârsta nămolului poate fi modificată (mărită) prin majorarea 
concentraţiei de suspensii din bazinul de aerare, respectiv reducerea debitului de 
nămol excedentar evacuat din sistem. În tehnologia de epurare biologică utilizarea 
unui nămol activ tânăr (2 zile faţă de 4), care se multiplică exponenţial, conduce la 
îndepărtarea unei cantităţi mai mari de substanţă organică (în exempu 1 grCBO5/zi 
faţă de 0,5 grCBO5/zi pentru un gram de nămol activ). Nămolul cu vârsta mai mare 
(4…6 zile) necesită o cantitate mai mare de oxigen (cu 20%) faţă de cel tânăr       
(2 zile). 
 Cu cât vârsta nămolului este mai mare, cu atât creşte proporţia de 
organisme moarte din flocon. Ea depinde de raportul dintre flocoanele de nămol 
existente şi cele noi formate într-un interval de timp, determină energia flocoanelor 
şi cantitatea de nămol în exces îndepărtat. 

D.20. Indici energetici ai instalaţiei de epurare biologice. Aceşti indici 
se referă la energia consumată în instalaţia de epurare pentru realizarea 
procesului. Energia este destinată asigurării transferului de oxigen din aer în apă, 
pentru realizarea circulaţiei şi a turbulenţei necesare menţinerii în stare de 
suspensie a flocoanelor de nămol activ. 
 Indicele energetic specific volumului. Se consideră, după cum s-a mai 

arătat, că dacă indicele energetic specific [W/m
3
] depăşeşte valoarea de 60 W/m

3
, 

se asigură menţinerea în stare de suspensie a flocoanelor de nămol activ. Se face 

precizarea că în raportul  = Putere/Volum bazin de aerare, trebuie să intre numai 
puterea efectivă nu şi pierderile de sarcină de pe traseul instalaţiilor de aerare 
pneumatice. 
 Indicele energetic de transfer al oxigenului. Un alt indice energetic este cel 
care se referă la transferul de oxigen - eficienţa economică de aerare 

 
 
 

5,4...9,0
kWP

h/kgO.O.C
kWh/kgO 2

2  . El va lua în considerare, global, 

turbulenţa, mărimea bulelor de gaz dispersate, transferul - transportul - dispersia 
oxigenului dizolvat etc. O instalaţie de oxigenare va fi cu atât mai eficientă cu cât 
va asigura valori mai mari pentru acest indice. 
 Indicele energetic de consum efectiv pentru mineralizarea  substanţelor 
organice. Acest indice energetic se va referi la consumul de energie pentru 
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realizarea efectivă a procesului de epurare. El va lua în considerare transferul de 
energie electrică către microorganisme (transformarea în energie biochimică) 
pentru degradarea substanţelor organice şi formarea unui material celular nou. El 

se defineşte prin raportul 



















kWh

kgCBO

P

L

kW

h/kgCBO 55 , unde L este scăderea 

încărcării organice L = L0 -L, iar P este puterea aplicată din exterior. O instalaţie 
de epurare biologică este cu atât mai eficientă, cu cât acest indice este mai ridicat. 
 Indicele energetic de consum pentru pomparea nămolului. Un alt indice 
energetic se referă la consumul specific de energie pentru pomparea nămolului 
activ recirculat. Este cunoscut faptul că debitul de nămol recirculat, în funcţie de 
tehnologia adoptată, poate să varieze între 25…100% din debitul iniţial. Aşadar, 
acest indice K ia în considerare energia specifică repompării nămolului recirculat  

P

SQ

P

QS

kWh

.u.s.skg
K DTRd 









, unde P este puterea agregatului de pompare a 

nămolului recirculat din decantorul secundar. Se menţionează că acest indice are 
valori mai mari dacă decantorul secundar este corect dimensionat şi raţional 
exploatat. 

3.4. Procedeul discontinuu de operare  
cu nămol activ 

 Denumit şi procedeul cu încărcare secvenţială sau procedeul cu lagună 
hibridă el apelează la metoda nămolului activ în regim discontinuu. Se utilizează un 
singur bazin în care se introduce apa uzată decantată şi unde vine în contact cu 
nămolul activ.  
 În raport cu procedeul de epurare biologică cu nămol activ cu alimentare 
continuă acesta are următoarele avantaje: a) o mai mare flexibilitate în strategia de 
operare; b) se elimină necesitatea clarificării ulterioare a efluentului şi evident 
dispare necesitatea staţiei de repompare a nămolului recirculat; c) populaţia 
eterogenă – mixtă – din reactorul biologic poate să fie expusă la variaţii mari ale 
încărcării organice. Instalaţia este simplă, uşor de exploatat şi nu conduce la 
obţinerea de nămol activ în exces. Metoda conduce la un consum redus de 
energie (consum specific 18…5 W/m

3 
 pentru aerare) şi are un randament foarte 

bun de degradare a compuşilor pe bază de carbon, dar şi pentru denitrificare (circa 
99%) şi de eliminare a fosforului (circa 70%). 
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 Sistemul lagunei hibride funcţionează discontinuu pe cicluri (4 cicluri pe zi) 
cu  următoarele faze pe ciclu: a) admisia apei uzate în bazin – 0,5 ore – care 
conduce la ocuparea a 25% de apă şi 75% 
nămol în bazin; b) aerarea şi agitarea 
amestecului polifazic pe o perioadă de 3 ore; c)  
sedimentare 2 ore; d) evacuarea apei epurate, a 
efluentului, pe 0,5 ore cu descărcarea a 25% din 
volumul bazinului. Prin această metodă se pune 
în contact materia organică din apa uzată cu 
nămolul activ existent în bazin pe o perioadă de 
timp care permite adsorbţia şi atacarea 
compuşilor degradabili biologic. Trei faze sunt 
specifice procesului cu nămol activ clasic, dar 
apar şi etape ale epurării secundare şi terţiare. 
 Bazinul este de formă cilindro-conică cu 
centrul mult mai adâncit astfel încât să reţină 
nămolul şi să poată să-l recircule pe verticală. 
Bazinul este mult mai adânc decât în cazul lagunei aerate; adâncimea poate 
ajunge până la 10 m funcţie de performanţele echipamentului de oxigenare 
amplasat direct în zona cea mai de jos. Forma bazinului, înclinarea pereţilor laterali 
şi caracteristicile de bază ale nămolului activ permit recircularea flocoanelor. Forma 
în plan orizontal poate fi circulară, elipsoidală sau poligonală.    
 Pentru o anumită compoziţie şi concentraţie a apei uzate sunt două 
variabile de proiectare importante: numărul de reactoare necesare asigurării 
continuităţii procesului şi timpul pe cicli la fiecare bazin. Este necesar ca în schemă 
să fie mai multe bazine cu ciclul defazat în timp. Dacă instalaţia are N reactoare 
biologice atunci este necesar ca timpul de umplere din ciclul fiecărui bazin să fie 
egal cu timpul total al ciclului împăţit la N. Astfel, dacă timpul pe ciclu, impus de 
tehnologia de epurare biologică, este foarte mare se impune majorarea numărului 
de reactoare biologice (Irvine şi Ketchum 1989). 
 Deoarece timpul de umplere este determinat hidraulic, cel de sedimentare 
nu poate fi influenţat, iar cel de golire este dependent de capacitatea de evacuare 
a efluentului, rezultă că intervalul necesar degradării biologice trebuie să fie corect 
apreciat. Acest timp de reacţie va depinde de constantele fizice şi biochimice 
folosite în etapa de concepţie şi proiectare inginerească a instalaţiei.  
 Timpul necesar pentru reacţie depinde de masa totală de substrat 
acumulată în perioada de umplere şi cantitatea de biomasă existentă în reactor. 
Cei doi factori menţionaţi mai sus definesc viteza specifică de încărcare prin masa 
de substrat pe unitatea de biomasă şi timp; acest parametru poate avea valori 
diferite pentru diversele bazine din schema tehnologică. Prin alegerea valorii de 
proiectare va rezulta încărcarea organică specifică unităţii de volum (masa de 
substrat aplicată unităţii de volum în unitatea de timp). 
 Existenţa în staţia de epurare a mai multor bazine de aerare permite o 
exploatare raţională şi eficientă energetic a treptei biologice. Prin scoaterea din 
alimentare a unui bazin, atunci când debitul este mai mic sau încărcarea organică 
scade, se pot menţine condiţiile biologice optime de exploatare (raport optim 
hrană/microorganisme). Activitatea nămolului nu este afectată esenţial în timpul în 
care el stă în anaerobioză. 

 

 

 
 

Fig.3.18. Epurarea discontinuă  

cu nămol activ. 
 



100 Tehnici de epurare a apelor uzate 

Optimizarea proceselor de epurare biologică cu nămol activ. 

Principala dificultate în aplicarea practică a conceptelor teoretice de optimizare a 

proceselor cu nămol activ o constituie variaţia orară, diurnă, săptămânală, 

sezonieră a debitelor şi a concentraţiilor. Această variaţie, care se traduce în 
neuniformităţi ale încărcării organice, reprezintă modificări ale raportului hrană/ 

microorganisme. Variaţiile nu afectează ecologia microbiană, dar influenţează 

economicitatea procesului. De exemplu, dacă încărcarea organică cade sub 

valoarea medie energia introdusă în proces va fi folosită neeconomic. Aşadar,prin 

menţinerea cât mai constantă a debitului şi încărcării organice este posibilă 

optimizarea energetică a procesului. Căile pentru menţinerea constantă a 

raportului hrană/microorganisme la valoarea estimată în proiectare sunt: 

1. utilizarea în schema tehnologică a bazinului de egalizare-uniformizare 

cu volum determinat funcţie de cerinţe şi variaţia influentului; 

2. metoda stocării solidelor sedimentabile în decantorul secundar într-un 

bazin auxiliar şi utilizate atunci când sunt necesare bazinului de aerare; 

3. metoda controlului raportului de recirculare – se modifică continuu 

raportul de recirculare funcţie de debitul şi încărcarea organică; 

4. metoda controlului alimentării în cazul introducerii influentului în diferite 

puncte din bazinul de aerare; când poluantul este puternic încărcat el se va 

introduce numai prin punctul de capăt al reactorului biologic; 

5. procedeul repartiţiei egale a influentului pentru mai multe bazine de 

aerare amplasate în linii paralele – principiul disponibilităţii. 

3.5. Procesele de epurare biologică aerobă cu 

peliculă biologică 

Epurarea biologică în film se utilizează în mai multe echipamente statice – 

filtre biologice sau dinamice – biodisc, biotambur, bioşurub. Filmul biologic, care 

conţine biomasa, este fixat pe un suport solid care poate fi în repaus sau antrenat 

în mişcare. Instalaţiile de acest tip mai poartă denumirea de instalaţii de epurare 

biologică cu culturi fixate. Filmul biologic este pus alternativ în contact cu oxigenul 

din aerul atmosferic şi cu apa uzată supusă procesului de epurare. 

Între procesul de epurare cu nămol activ şi cel din filmul biologic sunt 

deosebiri structurale. În procesul cu nămol activ floconul este unitatea structurală 

de bază care conţine toate speciile comunităţii din lanţul trofic necesare 

mineralizării substanţelor organice; în procesul cu film biologic speciile sunt 

organizate în lungul tehnologiei de epurare, în sensul reacţiilor succesive de 

degradare a materiei organice, astfel că apa uzată, pe măsura descompunerii 

substanţelor organice, în fiecare etapă a desfăşurării fenomenului biochimic 

întâlneşte bacteriile următoare din lanţul trofic. 
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Pelicula biologică utilizează o succesiune de comunităţi biologice stabilite 
la diferite niveluri ale filmului şi asociate cu diferite grade de epurare. 
Microorganismele din filmul biologic sunt mai uşor adaptabile la şocurile încărcării 
organice datorită acestei succesiuni ale asociaţiilor populaţiilor biologice existente 
în peliculă. În tehnologiile de epurare cu nămol activ amestecul polifazic ce conţine 
flocoane trebuie să fie mereu agitat pentru a le menţine în stare de suspensie, 
ceea ce conduce la un consum ridicat de energie. În procesele cu film biologic 
pelicula este fixată pe o suprafaţă solidă, dură, dar se consumă o cantitate de 
energie pentru pompajul şi împrăştierea apei uzate pe suprafaţa filmului biologic. 

În raport cu procedeul cu nămol activ cel cu peliculă biologică are 
următoarele avantaje: a) activitate biologică superioară; b) randamentul de epurare 
creşte prin recircularea nămolului; c) economie de energie; d) repopularea rapidă a 
peliculei după desprinderea filmului; e) exploatare simplă.  

În esenţă principiul procesului de epurare biologică în peliculă este 
reprezentat în figura 3.19. La suprafaţa solidă fixă se formează în timp o peliculă 
biologică aderentă peste care se scurge un film de lichid, iar la exteriorul acestuia 
apare un curent de gaz, în echi- sau contracurent, ce permite reâmprospătarea 
oxigenului din apa uzată. În condiţii favorabile de temperatură şi oxigen dizolvat 

 
 

Fig.3.19. Procesele fizice, chimice şi biologice din pelicula aderentă. 
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pelicula adsoarbe materia organică din apa uzată şi prin reacţii biochimice o 
descompune. Între pelicula biologică şi filmul de lichid apar continuu schimburi de 
substanţă în ambele sensuri care stabilesc un echilibru dinamic în transferul de 
masă. Aceleaşi procese de transfer de masă apar şi între filmul de lichid şi curentul 
de gaz din exteriorul acestuia. Toate aceste procese de transfer permit adsorbţia 
materiei organice, a oxigenului şi eliminarea produşilor secundari din reacţiile 
biochimice ce apar în filmul biologic. Aşadar, apar două mecanisme deosebit de 
importante în proces: a) bioadsorbţia substanţei organice în zona aerobă a 
peliculei biologice  (două fenomene: fizic de adsorbţie şi biologic de asimilaţie); b) 
metabolism cu degradarea substanţei organice adsorbite în zona mediană şi 
anaerobă a peliculei. 

Oxigenul din aerul atmosferic penetrează filmul de lichid şi trece în pelicula 
biologică în prima ei parte. Ca urmare stratul dinspre suportul solid intră în regim 
anaerob şi va avea microorganismele caracteristice acestui mediul lipsit de oxigen. 
Metaboliţii produşi de biomasă – alcooli, acizi, dioxid de carbon, metan, hidrogen 
sulfurat etc. – traversează în sens invers interfaţa peliculă biologică – lichid şi 
difuzează în curentul de gaz. În acest schimb continuu curentul de aer sărăceşte în 
oxigen şi se îmbogăţeşte în alte gaze, în principal dioxid de carbon. 

Consecinţele acestor procese sunt dependente de metabolismul celulelor 
vii. Partea superficială aerobă a peliculei biologice tinde să rămână constantă. 
Stratul intern anaerob tinde să crească în grosime ca efect al procesului de 
sinteză. El are o rezistenţă mecanică mai redusă decât partea aerobă din cauza 
procesului de fermentaţie şi, în consecinţă, la o anumită grosime pelicula se va 
desprinde de suportul inert solid. În regim dinamic se stabileşte un echilibru între 
creşterea biomasei şi grosimea peliculei mature. 

Când microorganismele din filmul biologic mor pelicula se fragmentează, 
se desprinde de pe suportul solid şi este antrenată de curentul lichid. Materialul 
celular distrus este reţinut în decantorul secundar sub forma de nămol; aşadar, 
schema hidraulică trebuie să conţină un decantor necesar reţinerii materialului 
desprins. 

Pentru realizarea procesului de degradare biochimică în peliculă biologică 
apare necesitatea respectării următoarelor cerinţe de bază: a) crearea unei 
suprafeţe mari de contact, pentru materialul solid inert pe care să se fixeze pelicula 
biologică – suportul solid, trebuie să fie caracterizată printr-o suprafaţă specifică 
ridicată (raport suprafaţă/volum mare); b) aprovizionarea cu oxigen trebuie să se 
facă cu un debit corespunzător asigurării condiţiilor aerobe necesare procesului 
biochimic; c)  tratabilitatea biologică a apei uzate trebuie să corespundă populaţiei 
microbiene. 

Parametrii procesului biologic cu peliculă biologică. 

Încărcarea organică specifică de suprafaţă Ios kgCBO5/m
2
zi 

reprezintă raportul dintre încărcarea organică a influentului, exprimată în 
kgCBO5/zi, şi suprafaţa exterioară a corpurilor de umplutură care, în mod evident, 
este proporţională cu cea a peliculei biologice.  

Încărcarea organică specifică de volum Iov kgCBO5/m
3
zi reprezintă 

raportul dintre cantitatea zilnică de materie organică care intră în instalaţia de 
epurare cu peliculă biologică şi volumul corpurilor de umplutură care se montează 
în filtru şi susţin filmul. Acest parametru caracterizează starea psihologică a 
biomasei deoarece el rezultă din raportul dintre debitul masic de substrat şi 
biomasa potenţial prezentă în stratul granular. O încărcare mare conduce la celule 
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tinere – faza exponenţială – deci la o producţie ridicată de biomasă şi evident un 
randament scăzut de epurare. O încărcare redusă corespunde unei stări 
psihologice din zona de declin, conduce la o producţie scăzută de biomasă şi la un 
randament îmbunătăţit. 

Încărcarea hidraulică specifică Ih m
3
/m

2
oră rezultă din raportul dintre 

debitul de apă uzată şi suprafaţa orizontală a filtrului biologic prin care se scurge 
această apă uzată. Ea are o valoare optimă pentru reducerea încărcării organice la 
fiecare filtru biologic. La valori mai mici nu se realizează umectarea peliculei 
biologice, iar pentru încărcări mari se riscă antrenarea biomasei de curentul lichid. 
Ea corespunde vitezei medii aparente de curgere a apei prin stratul de umplutură Ih 
= (Q + QR)/S, unde S este aria secţiunii orizontale a filtrului. În cazul filtrelor aerobe 
valoarea acestui indicator este uzual de 1…10 m

3
/m

2
 oră, iar în zonele anoxice de 

până la 14 m
3
/m

2
 oră; pentru filtre de mare încărcare  se poate merge între 10…33 

m
3
/m

2
 oră. Majorarea vitezei de curgere s-a realizat prin optimizarea construcţiei 

biofiltrului şi ea permite creşterea semnificativă a încărcărilor. 
Cota de retenţie a apei în biofiltru se defineşte prin raportul dintre 

volumul de lichid prezent în spaţiul granular în regim permanent şi volumul total al 
filtrului. Acest nivel de retenţie total consideră cota de reţinere statică – apa blocată 
prin capilaritate şi cota de reţinere dinamică – ia în calcul volumul de apă în tranzit 
prin efectul de alimentare. Apa de alimentare care intră schimbă şi reînnoieşte 
filmul de lichid din contact cu pelicula biologică ceea ce conduce la o cotă de 
retenţie importantă. 

Încărcarea organică specifică peliculei organice Isp kgCBO5/kg s.s.u. 

peliculă şi zi reprezintă raportul dintre cantitatea de materie organică care intră 
zilnic în instalaţia de epurare cu peliculă biologică şi masa de substanţă solidă 
uscată a filmului biologic. 

Viteza de degradare a materiei organice K mgCBO5/oră sau 

mgCT/oră este o mărime dependentă de natura substratului şi de condiţiile de 
operare în sistemul peliculă biologică – lichid – aer. 

Funcţie de valorile parametrilor definiţi mai sus pot apare următoarele 

regimuri. Regimul de mare încărcare definit prin valorile 0,4 Iov  4,8 kgCBO5/m
3
zi 

şi 4  Ih  40 m
3
/m

2
zi. În funcţionare la acest regim apare o producţie importantă de 

biomasă, putrescibilă, formată în mod constant din celule tinere. În acest caz este 
necesară o încărcare hidraulică ridicată pentru a reuşi îndepărtarea nămolului care 
se va desprinde relativ repede de pe corpurile de umplutură. Randamentul de 
epurare este scăzut. Un astfel de regim este recomandat în cazul filtrelor folosite la 
preepurare, filtre degrosisoare utilizate ca etaj înainte de filtrul de finisare sau 

procedeul cu nămol activ. Regimul de mică încărcare  pentru care Iov  0,4 

kgCBO5/m
3
zi şi 1  Ih  4 m

3
/m

2
zi. În acest caz apare o cantitate mică de nămol, 

slab fermentabil. Pelicula biologică este formată din celule aerobe şi anaerobe în 
faza endogenă, la care apare şi un procent ridicat de nitrificare. Nămolul are o 
bună decantabilitate ce conduce la o separare uşoară. 

Materialele solide care se introduc în instalaţiile de epurare cu peliculă 
biologică, denumite şi corpuri de umplutură, trebuie să răspundă unor cerinţe de 
bază impuse de tehnologie şi consumul de energie. Astfel, corpurile de umplutură 
se caracterizează prin: suprafaţă specifică, permeabilitate, uniformitate, rezistenţă 
mecanică, rezistenţă chimică. 
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Suprafaţă specifică  s m
2
/m

3
 reprezintă suprafaţa unităţii de volum – 

raportul dintre suprafaţa exterioară a corpurilor de umplutură şi volumul lor. Ea 
caracterizează suprafaţa activă a peliculei biologice. Pentru o epurare eficientă a 
apelor uzate este necesar ca acest parametru să aibă o valoare cât mai mare 
posibilă. Această cerinţă este în contradicţie cu permeabilitatea. Suprafaţa 
specifică s este proporţională cu raportul 6/dp, unde dp este diametrul sferei 

echivalente a unei granule din strat cu expresia 
 

3
p

N

16
d




 , în care N este 

numărul de elemente din stratul granular pe unitatea de volum de filtru. Cantitatea 
de peliculă biologică care se formează este proporţională cu această suprafaţă de 
contact interfacială şi deci cu suprafaţa specifică. În general, suprafaţa specifică 
are valori de 80…120 m

2
/m

3
, dar anumite corpuri moderne, cu forme geometrice 

deosebite (cavităţi, goluri etc.) pot atinge 140 m
2
/m

3
. Pentru încărcări organice de 

peste 300 mgCBO5/l este oportună o valoare de 120 m
2
/m

3
. 

Permeabilitatea este un parametru care apreciază posibilitatea scurgerii 
fluidelor prin spaţiile dintre corpurile de umplutură. Având în vedere grosimea 
peliculei biologice, spaţiul necesar de curgere a apei uzate şi aerului, interstiţiile 
trebuie să fie de minimum 10 mm. Corpurile de umplutură trebuie să evite riscul de 
ataşare şi fixare. Aceasta impune o construcţie cu spaţii suficient de mari, o 
uniformitate cât mai bună a corpurilor de umplutură. Permeabilitatea se poate 

aprecia prin porozitate sau fracţia de volum .  
Porozitatea trebuie să fie suficient de mare pentru a permite schimbul 

substanţelor în exces din biomasă şi o circulaţie corectă a aerului în interiorul 

biofiltrului. Este de precizat că porozitatea  scade cu reducerea diametrului 
echivalent a corpurilor de umplutură. Porozitatea şi rugozitatea materialului de 
umplutură joacă un rol important în fixarea şi oxidarea peliculei biologice. Un filtru 
bun asigură un compromis între suprafaţa specifică s maximă (diametru echivalent 

minim) şi porozitatea  suficientă pentru a permite evacuarea biomasei şi 
circulaţia optimă a fazelor. 

Uniformitatea mare a materialului de umplutură permite o permeabilitate 
ridicată şi favorizează dispersia aerului şi a materiei organice în pelicula biologică. 
Cu cât materialele sunt mai uniforme cu atât se va obţine cel mai mare spaţiu gol 
între granule şi se va asigura o circulaţie corectă a apei uzate şi a aerului. Ea se 
realizează printr-o granulometrie deosebită a materialului. 

Rezistenţa mecanică a materialului de umplutură trebuie să corespundă 
preluării sarcinii de compresiune, în special dacă corpurile stau la baza construcţiei 
ce lucrează prin tehnologia peliculei biologice. Acest parametru depinde direct de 
greutatea specifică a materialului de umplutură care impune înălţimea maximă a 
biofiltrului. 

Rezistenţa chimică este impusă de necesitatea menţinerii formei şi grosimii 
corpurilor de umplutură. Corpurile se cer a fi construite din materiale inerte care nu 
trebuie să intre în reacţie chimică cu apa, constituenţii din apa uzată sau cu 
enzimele biochimice generate de pelicula biologică. 

Costurile reprezintă un parametru deosebit de important în achiziţionarea 
corpurilor de umplutură. 
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Corpurile de umplutură pot fi 
tradiţionale sau moderne. Corpurile 
tradiţionale sunt: piatră, lavă, cocs, 
antracit, cărbune, granit, bazalt, cu 
dimensiuni de la 60…80 mm la 
80…100 mm, suprafaţă specifică s = 

45...55 m
2
/m

3
, porozitate  = 50…55%, 

 = 1350 kg/m
3
. Aceste materiale 

suportă încărcări organice specifice de 
0,2…0,6 kgCBO5/m

3
 şi zi. Ele au 

dezavantajul că la valori de peste 0,6 
kgCBO5/m

3
 şi zi nu mai pot fi utilizate 

deoarece porozitatea şi suprafaţa 
specifică limitează posibilităţile folosirii  tehnologiei de epurare cu peliculă. 
Corpurile moderne au suprafeţe specifice mari de ordinul s = 80...120 m

2
/m

3
 şi pot 

atinge chiar s = 140…302 m
2
/m

3
, indice de volum (porozitate)  = 92…96%, cu 

densităţi de ordinul 40…60 kg/m
3
; ele sunt executate din PVC şi PP- polipropilenă) 

cu forme variate. 
Procesul de epurare în peliculă se desfăşoară în instalaţii compuse din: 

1. Instalaţia propriu-zisă; 2. Decantorul secundar; 3. Circuitul de recirculare;  
4. conducta de evacuare a nămolului, figura 3.20. Recircularea efluentului se 
realizează cu un raport  R = (Qi + QR)/Qi = 1…5. Avantajele recirculării sunt 
prezentate în cele ce urmează: 

 Egalizarea încărcării hidraulice. Instalaţia de epurare se poate prevedea 
cu un sistem de reglare a debitului de recirculare astfel încât să existe 
relaţia debitului de încărcare Qm = Qi + QR = constant. În acest mod se va 
asigura un efluent stabilizat cu caracteristici constante, nu apare o 
suprasarcină la decantorul secundar şi se va economisi energia pentru 
distribuţia influentului. 

 Asigurarea unui debit minim de umidificare. Pentru supravieţuirea 
peliculei şi evitarea desprinderii biomasei este suficient un debit de 

încărcare minim de 0,2 m
3
/m

2
oră. Recircularea efluentului trebuie să 

asigure menţinerea acestui debit minim. 
 Egalizarea caracteristicilor influentului. Recircularea efluentului are ca 

efect reducerea variaţiilor în compoziţia şi concentraţia influentului. 
 Majorarea contactului dintre substratul adsorbit şi îndepărtat şi biomasă. 

Lichidul brut, decantat, este continuu inoculat cu biomasa transportată de 
lichidul recirculat. În acest mod se modifică timpul de contact dintre 
biomasă şi substrat. 

 Asigură debitul de autocurăţire. 
 Împiedică dezvoltarea insectelor. 
 Se asigură controlul mirosurilor. 

 

 
 

Fig.3.20. Instalaţie de epurare  

cu peliculă 
1 – instalaţia de epurare; 2 – decantor 

secundar; 3 – nămol recirculat; 4 – nămol 
evacuat. 
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3.5.1. Procedeul de epurare biologică cu biofiltru 
sau aerofiltru 

Biofiltrul sau filtrul bacterian este un sistem utilizat curent în tehnica 
epurării biologice aerobe. Biofiltrul se amplasează în schema de epurare după 
decantorul primar. El se poate introduce în schemă şi după instalaţia de epurare cu 
nămol activ de mare încărcare în scopul de a finisa procesul de degradare al 
materiei organice. Există şi scheme de epurare completă a apelor uzate care 
conţin trei trepte echipate cu filtre biologice primul destinat eliminării produşilor de 
carbon, iar următoarele pentru procese de nitrificare şi denitrificare. 

Biofiltrul, (fig.3.21), este alcătuit dintr-o construcţie din beton, cu înălţimea 
cuprinsă între 1…4 m, în care se introduce un material brut, dur, rugos, 
impermeabil. Materialul, cu dimensiunea optimă între 40…80 mm (3), umple spaţiul 

construcţiei din beton armat (1). În zona 
de suprafaţă se pot pune particule mai 
mici 30…50 mm, iar la fund mai mari de 
60…100 mm, depuse pe un planşeu 
drenant, realizat din prefabricate, care 
susţine materialul granular. Apa uzată, 
decantată în prealabil, intră pe conducta 
(7) şi este repartizată uniform pe 
suprafaţa biofiltrului datorită 
distribuitorului (2). Repartiţia apei se 
face intermitent astfel încât, între udări, 
să se permită circulaţia aerului 
atmosferic în scopul oxigenării. 
Construcţia poate să fie de tip cilindric, 
caz în care distribuitorul este rotitor, sau 
de forma unui paralelipiped cu 
distribuitor ce încalecă bazinul şi are o 
mişcare dute-vino. Apa purificată este 
colectată prin intermediul conductelor 
de drenaj (5) şi evacuată pe canalul (6). 

Randamentul de epurare, 
gradul de îndepărtare al substanţelor organice, este de circa 80%; aşadar, sunt 
permise încărcări organice de ordinul 30...100 mgCBO5/l. În cazul corpurilor de 
umplutură clasice – cocs metalurgic, piatră silicioasă cu granulaţia de 40…80 mm 
– la biofiltre de mică încărcare se asigură o sarcină specifică hidraulică de 0,4 
m

3
/m

2
h şi organică specifică de volum de 0,08…0,15 kgCBO5/m

3
zi. Biofiltrele de 

mare încărcare, cu umplutură clasică sau din masă plastică neordonată, au o 
încărcare hidraulică de 0,7 m

3
/m

2
h şi organică de 0,7…0,8 kgCBO5/m

3
zi. În cazul 

corpurilor de umplutură din materiale plastice ordonate se poate ajunge la încărcări 
hidraulice de 1,5...3,0 m

3
/m

2
h şi organice de 1...5 kgCBO5/m

3
zi; în acest ultim caz 

suprafaţa specifică de contact poate ajunge până la 300 m
2
/m

3
 şi o fracţie de goluri 

de 95% ceea ce explică valorile ridicate ale parametrilor de eficienţă. 
În general, ventilaţia – aerisirea se asigură în mod natural ca urmare a 

diferenţei de temperatură dintre interiorul şi exteriorul biofiltrului. Temperatura din 

 
 

Fig.3.21.  Schema unui filtru biologic 

1 – construcţie din beton; 2 – distri-
buitor rotativ; 3 – material de umplu-
tură; 4 – material de rezistenţă; 5 – tu-
buri drenaj; 6 – canal de evacuare;  
7 – conductă admisie apă brută 
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interior este aproximativ egală cu cea a apelor uzate. Aşadar, iarna interiorul are o 
temperatură mai ridicată dacât exteriorul ceea ce conduce la apariţia unui efect de 
tiraj – apare un curent ascendent. Vara aerul este mai cald în exterior ceea ce face 
să apară un curent descendent, în echicurent cu apa uzată care se scurge din 
distribuitor. Cercetările efectuate de Halverston au arătat că la o diferenţă de 
temperatură de 6

0
C, între interiorul şi exteriorul biofiltrului, apare un curent natural 

cu debitul specific de 0,3 m
3
aer/m

2
 de suprafaţă şi minut, deci o viteză de circulaţie 

a aerului atmosferic de 18 m/h. Această valoare este suficientă  pentru asigurarea 
necesarului de oxigen în procesul aerob al peliculei; oxigenul transferat din aerul 
atmosferic reprezintă circa 3…5%. La o diferenţă de temperatură de 2

0
C curgerea 

aerului prin mediul granular încetează. Factorii de mediu, de exemplu vântul, 
influenţează ventilaţia naturală însă caracterul lor aleatoriu nu permite o abordare 
teoretică. Iarna, în exploatare, biofiltrul se comportă ca un turn de răcire datorită 
tirajului natural. Vara biofiltrul degajă în mediul înconjurător mirosuri neplăcute şi 
favorizează dezvoltarea muştelor. 

 
Distribuitoare pentru biofiltre. 
Echipamentele destinate realizării distribuţiei apei uzate trebuie să asigure 

o repartizare uniformă a acesteia pe suprafaţa plană a biofiltrului, însă, cu 
intermitenţă, astfel ca, între udări, stratul filtrant să poată primi cantităţile de aer 
necesare oxigenării peliculei biologice. Împrăştierea apei uzate se realizează cu: a) 
distribuitoare fixe – care pulverizează apa prin duze amplasate pe o reţea de 
conducte; b) distribuitoare mobile cu mişcare de rotaţie la biofiltre circulare sau 
alternativă dute-vino pentru cazul biofiltrelor cu suprafaţa în plan un dreptunghi. 

Distribuitoare fixe. Aceste  dispozitive statice sunt utilizate relativ rar şi 

numai la biofiltrele de mici dimensiuni. Ele (fig.3.22) se construiesc sub forma unor 

conducte (a) sau jgheaburi cu perforaţii (b) amplasate direct pe suprafaţa stratului 

granular, la intervale de 1,2…2,0 m. Diametrul 

tuburilor perforate este de 200…300 mm, iar a 

orificiilor de 10…20 mm amplasate la o distanţă 

între axe de 0,5…1,0 m.  

Pentru repartiţia apei pe suprafaţă se mai 
pot utiliza duze stropitoare – sprinklere – 
amplasate la 100…200 mm faţă de stratul filtrant 
utilizat ca suport pentru conductele de alimentare. 
Duzele stropitoare, construite din bronz sau alamă, 
sunt alcătuite dintr-un ajutaj şi o pâlnie deflectoare 
reglabilă pentru împrăştiere.  

Distribuitoare rotative. Aceste echipamente, apărute în Anglia în 1906, 
este destinat filtrelor biologice cu secţiune circulară în plan. El este alcătuit din 
două coloane verticale, una inferioară fixă şi alta superioară mobilă. Pe coloana 
mobilă rotitoare sunt amplasate 2 sau 4 braţe orizontale şi numai la dimensiuni 
foarte mari 6 sau 8 braţe. Apa uzată intră prin coloana fixă în cea mobilă şi se 
răspândeşte deasupra filtrului biologic prin orificiile braţelor orizontale situate la 
150…250 mm pe stratul granular al filtrului. 

 

 
 

Fig.3.22. Distribuitoare fixe pe 

suprafaţa biofiltrului. 
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Etanşarea dintre cele două braţe este specială, (fig.3.23), hidraulică cu 
mercur. Coloana mobilă 1 este situată deasupra celei fixe 2, iar paharul 3 închide 
un spaţiu ce cuprinde mercurul 4. Acesta, în rotaţie, va ocupa un spaţiu după forma 

paraboloidului în rotaţie – problema echilibrului relativ a 
vasului în rotaţie din mecanica fluidelor. Datorită greutăţii 
specifice mult mai mari ca a apei ruperea coloanei de 
mercur este dificilă pentru apa uzată care are o presiune 
redusă în coloana superioară de distribuţie. 

Diametrul conductelor orizontale, braţelor, se 
stabileşte pe baza vitezei limită de colmatare a tubulaturii, 
prin care trece debitul Q de apă uzată, la valori superioare 
pragului v = 0,8…1,0 m/s. Conducta se execută din ţeavă 
de oţel galvanizată cu diametrul d0 = 100…200 mm. 
Capătul ţevii se etanşează cu un dop din fontă prevăzut cu 
inel din cauciuc sau cu flanşă oarbă cu garnitură. În unele 
cazuri se face etanşarea şi cu un capac asamblat prin 
sistem baionetă uşor demontabil. 

Orificiile de pulverizare ale apei, de pe conducta 
orizontală, au diametrul între 10…20 mm. Pentru 
asigurarea unei repartiţii uniforme a apei pe stratul granular 
orificiile se amplasează pe conducta orizontală la distanţe 
variabile – spre centru mai depărtate (circa 300 mm), iar 

spre periferie mai apropiate (circa 75 mm). În acest mod se va echilibra pierderea 
de sarcină pe fiecare orficiu şi în mod evident debitul pe aceleaşi orificii. 

Coloana rotitoare se execută din fontă şi este susţinută pe un lagăr dublu 
format dintr-un rulment axial şi altul radial, lubrefiate cu unsoare consistentă. O 
carcasă intermediară din fontă fixează rulmentul radial. Pentru ghidarea coloanei 
mobile, în jurul camerei de etanşare, se montează un inel circular cu role, fiecare 
rolă fiind montată pe un rulment. 

În cazul distribuitoarelor cu patru braţe, pentru a se menţine efectul de 
propulsie şi la debite mici, se amplasează, pe două dintre ele, robineţi paralelipipedici 
de repartiţie care scot din funcţiune cele două braţe menţinând sarcina pe conductele 
orizontale active. 

3.5.2. Echipamente mecanice pentru epurarea cu 
peliculă biologică 

 Echipamentele mecanice pentru epurarea apelor uzate cu peliculă 
biologică sunt dotate cu un grup de antrenare care pune în mişcare de rotaţie un 
organ activ ce poate fi un set de discuri, un tambur sau un şurub fără sfârşit. Acest 
organ activ este parţial imersat în apa uzată, decantată în prealabil. Pe suprafaţele 
organului activ se formează pelicula biologică care este succesiv umectată, când 
porţiunea este imersată şi aerată în zona de contact cu mediul înconjurător. 

 
Fig.3.23. Etanşare cu 

mercur la distribuitorul 
rotativ. 
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 Discurile biologice sau biodiscurile, (fig.3.24), sunt executate sub forma 
unor plăci circulare 3, din aluminiu, masă plastică poroasă etc. montate pe arborele 
4 antrenat în mişcare de rotaţie de la un motoreductor. Acest pachet de discuri, 
20…25 bucăţi, este montat într-o carcasă 
2 care, la rândul ei, este amplasată în 
cuva exterioară 1. Pe arbore se pot mota 
3…4 pachete cu discuri. Cuva exterioară 
poate să fie acoperită, în scop de protecţie 
contra îngheţului, cu un capac 6 prevăzut 
cu fante de circulaţie a aerului atmosferic. 
În acest caz se reduce influenţa factorilor 
de mediu care pot mări diluţia sau reduce 
timpul de staţionare. Pelicula care se 
desprinde de pe discuri cade între cuve 
unde formează un strat de nămol 5. 
Aşadar, în apa supusă procesului de 
epurare din cuvă sunt şi flocoane de 
nămol care plutesc şi microorganisme 
izolate ce măresc gradul de degradare a 
materiei organice. Nămolul dintre cuve 
intră în anaerobie şi gazele rezultate se 
degajă în atmosferă. Periodic se impune 
evacuarea nămolului din zona de fund. 

Discurile au o grosime de 0,7…15 mm, cu diametrul de 500…3000 mm, 
fiind amplasate la o distanţă de 15…20 mm. Această distanţă dintre discuri va 
permite, ca în cazul unei pelicule biologice cu grosimea de 4 mm, pe feţele laterale 
ale două discuri alăturate, să rămână loc pentru circulaţia apei şi a aerului. 
Discurile sunt parţial imersate în apa uzată supusă procesului de epurare, cu 
nivelul static al apei sub lagărele arborelui. În perioada de imersare pelicula 
biologică adsoarbe materia organică din apa uzată şi o fixează în scopul 
degradării. Filmul de lichid, în contact cu pelicula biologică, este continuu reînnoit 
prin fenomen de capilaritate. În perioada când partea umectată iese din apă, 
datorită deficitului de oxigen faţă de saturaţie, va apare în mod natural fenomenul 
de oxigenare – transferul oxigenului din aer în apă. Apa uzată parcurge cuva în 
lungul arborelui, perpendicular pe discuri. Epurarea biologică poate să aibă loc în 
una până la patru trepte corespunzătoare seturilor de discuri. 
 Turaţia seturilor de discuri este de 2…3 rot/min limitată din considerentul 
de a evita detaşarea prematură a peliculei biologice; aşadar, viteza periferică se 
limitează superior la valoarea de 20 m/min, cu un optim de 18 m/min. În general se 
recomandă ca la aceste echipamente să se utilizeze variatoare de turaţie în scopul 
adaptării vitezei periferice la necesităţile procesului. Turaţia setului de discuri 
influenţează direct debitul de oxigen transferat din aer în apă. 

Imersiunea optimă a discurilor este corespunzătoare unei cote de 
100…150 mm între nivelul static al apei şi arborele pachetului. Instalaţiile moderne 
au discurile cu suprafaţă ondulată pentru a mări mult indicele de suprafaţă 
specifică. 
 Consumul de energie este redus, corespunzător lucrului mecanic necesar 
acoperirii frecării discurilor cu mediul lichid şi a celor din lagăre. În raport cu o 
instalaţie similară de epurare cu nămol activ consumul de energie este de numai 

 
 

Fig. 3.24. Echipament de epurare 

biologică   cu discuri şi peliculă 
biologică 

1 – construcţie metalică; 2 – cuvă 
interioară; 3 – set discuri;  
4 – arbore; 5 – depozit de nămol; 6 – 
admisie aer. 
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20%. Acest consum energetic poate fi în gama 0,72…9,60 kWh/zi. Experimentările 
au confirmat faptul că acest echipament este economic şi dă un bun randament 
fiind indicat la epurarea biologică a apelor uzate care rezultă din localităţi mici, 
societăţi comerciale de mică capacitate, hoteluri izolate etc.  
 Şurubul biologic sau biospiralul este un echipament similar cu cel 
descris mai sus cu deosebirea că organul activ este un şurub fără sfârşit 
asemănător celui utilizat la elevatorul hidraulic. Acesta este antrenat în mişcare de 
rotaţie de către un grup motoreductor. Datorită formei şi mişcării de rotaţie se 
reuşeşte crearea unui curent general, longitudinal, care favorizează menţinerea în 
suspensie a particulelor de nămol. 
 
 
....................................................................................................................................
....................................................................................................................................
.......................................................................................................................... 

3.8. Procedee, instalaţii şi echipamente pentru 
oxigenarea apelor 

Oxigenarea apelor este un proces de transfer de masă a gazului în masa 
de lichid. El se poate utiliza în tratarea apelor în scopul deferizării sau 
demanganizării şi în epurarea apelor la trepta biologică. Procesul se poate baza pe 
oxigenul din aer, pe aerul ozonizat sau direct pe oxigenul pur. 

4.8.1. Parametrii unei instalaţii de oxigenare a apelor  

Se consideră un bazin de aerare de formă rectangulară în plan, pătrat cu 
latura l şi cu adâncimea h. În centrul suprafeţei plane se află un echipament 
mecanic de oxigenare. Pe o astfel de instalaţie se definesc următorii parametri 
geometrici, mecanici, hidrodinamici şi tehnologici – funcţionali.  

Parametrii geometrici ai reactorului şi ai echipamentului de 
oxigenare. 

a) Parametrii geometrici relativi la cuva de aerare sunt: 
- latura bazinului de oxigenare notata cu L în cazul când acesta are forma 

de pătrat sau cu d – diametrul – dacă reactorul de oxidare este de forma circulară 
în plan orizontal; 

- adâncimea apei h apreciată prin cota nivelului static al apei faţă de 
radierul bazinului; 

- diferenţa de nivel h – în unele cazuri când reglarea cantităţii de oxigen 
introduse în masa de apă se face prin variaţia nivelului trebuie considerată şi 

aceasta sub forma cotei h măsurată între nivelul maxim şi minim al apei din bazin; 
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în general, pentru a ţine cont de variaţiile nivelului apei în timpul funcţionării 
echipamentelor de oxigenare înălţimea pereţilor cuvei de aerare depaşeşte cota 
nivelului static maxim al apei cu circa 0,8...1,2 m; 

- volumul de lichid V cuprins în cuva de aerare în care trebuie să 
funcţioneze echipamentul de oxigenare; 

b) Parametrii geometrici relativi la echipamentul de oxigenare sunt: 
- diametrul caracteristic – diametrul rotorului pentru echipamente mecanice 

cu organe active rotitoare notat cu D, diametrul duzei d0 în cazul sistemelor 
pneumatice cu dispersia gazului sub formă de bule în masa de apă sau diametrul 
duzei de pulverizare a apei în aer; 

- lăţimea caracteristică b – în cazul aeratoarelor această mărime este 
reprezentată prin lăţimea palelor la ieşirea din rotor, iar pentru sistemele 
pneumatice prin lungimea orificiilor de dispersie care creează pierderea de sarcină 
în instalaţia de pulverizare; 

c) Parametrii geometrici relativi la ansamblul echipament-bazin de aerare 
sunt reprezentaţi în principal de imersiunea hi, a organului activ de dispersie a apei 
sau a aerului, definită prin cota dintre dispozitivul de oxigenare şi nivelul static al 
apei din bazin. Acestei mărimi i se afectează un semn în funcţie de poziţia 
organului de dispersie şi anume dacă elementul activ este complet imersat în lichid 
cota hi se consideră pozitivă, iar în cazul când este afară din apă imersiunea hi 
este negativă. 

Imersiunea elementului activ este o cotă funcţională importantă în procesul 
de oxigenare fiind în unele cazuri parametrul de reglare al procesului deoarece 
condiţionează atât consumul de putere cât şi valorile coeficientului de transfer a 
oxigenului din aer în apă. 

2. Parametrii mecanici ai echipamentului de oxigenare ; 
- puterea absorbită de echipament P care poate fi putere brută sau 

electrică Pb[kW] absorbită de la reţeaua de alimentare sau puterea netă Pn [kW] 
aplicată la axul organului activ al echipamentului de oxigenare; între cele două 

puteri există relaţia Pn = Pb - unde  este randamentul total al echipamentului de 
oxigenare; în cazul echipamentului pneumatic această mărime este reprezentată 
prin puterea absorbită de la reţeaua electrică de alimentare de către suflantă sau 
compresoarele statice. Pentru optimizarea funcţionării echipamentelor de 
oxigenare interesează puterea netă Pn, dar în instalaţiile de tratare sau de epurare, 
în ansamblul lor, contează consumul total de putere absorbită de la reţeaua de 
alimentare care trebuie să fie cât mai redus; 

- turaţia caracteristică a echipamentelor mecanice n - mărime care apare 
numai în cazul echipamentelor dinamice; turaţia echipamentului condiţionează 
consumul de putere şi întreaga desfăşurare a procesului de transfer de masă al 
oxigenului; 

- randamentul echipamentului de oxigenare  reprezentat prin produsul 

randamentelor mecanic m, hidraulic h şi electric e. 
3. Parametrii hidrodinamici ai instalaţiei şi echipamentelor de oxigenare 

sunt: 
- debit de apă uzată Quz introdus în bazinul de aerare care trebuie să fie 

tratat sau epurat în scopul purificării; această mărime se corelează cu volumul 
cuvei de oxigenare prin timpul de retenţie al instalaţiei impus de tehnologia 
procesului; 
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-debit de apă vehiculat de echipament - Q[m
3
/s] – definit  prin volumul de 

lichid care trece printr-o suprafaţă caracteristică a echipamentului de aerare în 
unitatea de timp; acest parametru trebuie divizat în debitul de lichid efectiv pompat 
de echipamentul de oxigenare Qef, mărime care trece prin utilajul de aerare şi 
debitul de lichid antrenat în mişcare Qan datorită curenţilor generali de convecţie 
generaţi şi induşi de echipament în masa de apă din bazinul de aerare, între cele 
două mărimi există, în general, raportul Qan/Qef = 1...50; de exemplu, aceste mărimi 
apar simultan în cazul aeratoarelor mecanice, iar pentru sistemele pneumatice 
există numai cantitatea de apă antrenată prin efect de gaz-lift; 

- debit de aer Qa antrenat în cazul aeratoarelor mecanice de către jetul de 
lichid şi dispersat în masa de apă prin aerarea pneumatică; pentru echipamentele 
care folosesc alte gaze în afara aerului, de exemplu ozon, oxigen pur, acest 
parametru se denumeşte debitul de gaz Qg; 

- debitul de oxigen Qox introdus în masa de apă care reprezintă un procent 
din debitul de aer sau de gaz folosit la oxigenare; 

- sarcina H [mH2O] – noţiune introdusă prin asimilarea echipamentelor de 
oxigenare cu maşinile hidraulice pentru cazul echipamentelor mecanice şi 
presiunea p[bar] în instalaţiile pneumatice de dispersie a gazului; 

- viteza indusă în masa de apă în diverse puncte din masa de apă definită 

prin vectorul v(vr,v,vz) de componente vr,v,vz, precizate în raport cu sistemul 
cilindric de coordonate; 

- turbulenţa generată în bazinul de oxigenare în zona de acţiune directă a 
echipamentelor de oxigenare apreciată prin valorile numărului lui Reynolds (valori 
superioare cifrei de 20 indică un regim turbulent de curgere); 

- turbulenţa indusă în zona indirectă de acţiune prin curenţii de convecţie 
care apar în mod natural datorită diferenţelor de presiune şi concentraţie dintre 
diferitele puncte din bazin sau în mod artificial – convecţie  forţată. 

4. Parametrii funcţionali - tehnologici sunt: 
- capacitatea de oxigenare - C.O. [kgO2/h]  reprezintă debitul masic de 

oxigen transferat din aer în apă într-o oră; este de menţionat că numai o parte din 
debitul de oxigen introdus de echipamentul de oxigenare în masa de apă participă 
efectiv la procesul de transfer, cealaltă parte, mult mai mare decât prima, se 
degajă în mediul inconjurător; 

- producţia zilnică de oxigen - P0[kgO2/zi] reprezintă, de asemenea, un 
debit de oxigen transferat în timp de o zi, corelat cu mărimea de mai sus prin 

relatia P0 = 24C.O.; ea trebuie corelată cu necesarul de oxigen stabilit prin cinetica 
procesului biochimic; 

- coeficientul economic - E[kgO2/kWh] definit prin raportul dintre 
capacitatea de oxigenare C.O. şi puterea absorbită de la reţeaua electrică de 
alimentare, caz în care este un coeficient economic brut Eb sau respectiv  puterea 
netă la arborele echipamentului mecanic – coeficient economic net En; între cele 

două valori ale coeficientului economic există relaţia Eb = Ent, unde t este 
randamentul total al echipamentului de oxigenare; în cazul echipamentelor 
moderne, testate în condiţii standard, acest parametru ia valori în gama 2,2…6,0 
kgO2/kWh; 

- indicele energetic specific -  [W/m
3
] – definit prin raportul dintre puterea 

unitară a echipamentului de oxigenare şi volumul cuvei de aerare V, conform 
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expresiei  = P[W]V
-1

[m
3
]; la echipamentele moderne în funcţie de puterea unitară 

a agregatelor de oxigenare acest parametru ia valori în gama  = 5...280 W/m
3
; 

- raportul  = (Qox/Q)100 care exprimă indirect un randament de pompaj şi 
oxigenare al echipamentului de aerare, cu alte cuvinte exprimă modul cum este 
utilizat debitul de apă pentru antrenarea aerului la asigurarea transferului de oxigen 
în apă; acest parametru se determină cu relaţia 

Q

.O.C
01945.0100

]s/m[Q

1

429.13600

]h/kgO.[O.C
3

2 


 , în care Q este debitul de lichid 

vehiculat de aerator; acest indice exprimă proporţia debitului de apă folosită efectiv 
pentru antrenarea debitului de oxigen care rămâne în apă prin transfer de masă. 

Pentru funcţionarea corectă a unui echipament de oxigenare este 
necesară corelarea optimă a acestuia ca dimensiuni şi performanţe cu forma şi 
dimensiunile cuvei de aerare şi cu tehnologia procesului biologic de purificare. În 
acest sens este bine de menţionat că pe lângă parametri prezentaţi mai sus trebuie 
studiată şi influenţa factorilor hidrodinamici şi mecanici asupra calităţii nămolului 
activ în procesul biologic de epurare.  

Unele echipamente, prin şocurile presiune – depresiune create datorită 
principiul lor de funcţionare, provoacă spargerea membranei celulelor bacteriene şi 
sunt improprii pentru a funcţiona în procesul biologic cu nămol activ. Altele, prin 
turbulenţa puternică creată în mediul apos fragmentează flocoanele de nămol activ 
în particule foarte fine; acestea capată un diametru echivalent mai mic ceea ce 
conduce la mărirea suprafeţei de contact, deci creşte eficienţa biologică a 
nămolului, dar conduce la o înrăutăţire a procesului de sedimentare din decantorul 
secundar. 

Echipamentele de oxigenare se pot clasifica după mai multe criterii 
fundamental diferite. 

Din punctul de vedere al procedeului de obţinere a unei suprafeţe de 
contact interfazice echipamentele de oxigenare se clasifică în: a) echipamente 
care pulverizează apa în aer şi echipamente în cascadă; acestea vehiculează faza 
grea - apa; b) echipamente care dispersează gazul – faza uşoară – în apă, de 
exemplu sisteme pneumatice, aeratoare mecanice de mare adâncime; c) 
echipamente mixte – care pulverizează apa sub formă de picături şi antrenează 
aerul atmosferic prin efectul de jet la reintrarea în masa de apă din bazin, de 
exemplu aeratoare mecanice de suprafaţă. 

După criteriul mişcării organului activ al echipamentului de oxigenare  
sunt: a) oxigenarea apei cu echipamente statice, de exemplu echipamente 
pneumatice, aeratoare statice, ejectoare; b) oxigenarea apei cu echipamente 
dinamice, de exemplu aeratoare mecanice de suprafaţă sau de adâncime. 

După criteriul gazului folosit la oxigenare echipamentele se pot clasifica 
în: a) echipamente care dispersează aerul în apă: aeratoare mecanice de mare 
adâncime, aeratoare pneumatice, ejectoare; b) echipamente care dispersează 
oxigenul pur în apa cuvei de aerare care pot fi de tip pneumatic; c) echipamente cu 
introducere de ozon sau aer îmbogăţit în ozon în apă care sunt de tipul pompelor 
cu jet de fluid. 

După soluţia constructivă: a) echipamente pneumatice de oxigenare cu 
difuzori poroşi, aeratoare statice; b) echipamente mecanice de suprafaţă, medie 
sau mare adâncime cu rotor, cu perie; c) echipamente mixte de oxigenare. 
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După imersia dispozitivului de dispersie: a) echipamente de suprafaţă, 
de exemplu aeratoare mecanice de suprafaţă cu rotor sau cu perie; b) 
echipamente de medie adâncime caracterizate prin aceea că dispozitivul de 
dispersie este amplasat la o adâncime de 1..2 metri, cum sunt de exemplu 
dispozitivele pneumatice de tip INKA, aeratoarele mecanice de medie adâncime; c) 
echipamente de mare adâncime la care dispozitivul de dispersie este amplasat la 
circa 3..10 metri cum sunt de exemplu echipamentele pneumatice, cu injector, 
mecanice de mare adâncime. 

După tipul sistemului de introducere a gazului echipamentele de 
oxigenare se împart în: a) aeratoare şi amestecătoare statice cu pulverizare, 
stropire, prelingere pe o masă de contact, barbotare cu presiune mare sau mică, 
insuflare cu bule mari, medii sau fine; b) aeratoare şi amestecatoare mecanice cu 
perii, cu rotor lent sau rapid, injectoare; c) aeratoare sub presiune folosite la 
deferizare; d) echipamente bazate pe combinarea unor procedee menţionate mai 
sus. 

După modul de introducere al gazului echipamentele de oxigenare se 
clasifică în: a) echipamente cu antrenare de aer atmosferic din mediul înconjurător 
prin efect de jet lichid, dispozitive în cascadă; b) echipamente cu antrenare de aer 
prin efect de ejecţie, de exemplu injectoarele, aeratoare cu rotor special; c) 
echipamente cu insuflare de aer sub presiune, de exemplu aerare pneumatică; d) 
echipamente cu oxigenarea apei în peliculă, de exemplu aeratorul cu deversor.  

Pentru studiul echipamentelor de oxigenare se va folosi primul criteriu care 
oferă multiple avantaje teoretice şi tehnice. În fiecare grupă există subdiviziuni care 
vor fi menţionate în capitolele următoare. 

3.8.2. Echipamente pneumatice de oxigenare 

În general, schema de funcţionare a echipamentelor pneumatice de 
oxigenare a apelor uzate, cuprinde patru faze distincte: a) alimentarea cu aer; b) 
purificarea aerului de alimentare; c) distribuţia aerului purificat; d) dispersia aerului 
în masa de apă. 

Echipamentele de oxigenare a apei cu bule fine sunt deosebit de 
complexe, în alcătuirea lor intrând generatoare pneumatice, conducte de transport 
şi distribuţie pentru aer, armături de comandă, control şi asigurare în funcţionare, 
dispozitive de dispersie. Bulele fine se obţin prin insuflarea unui debit de aer printr-

un mediu poros. Aceste echipamente au performanţe ridicate ox = 8...20 % şi       
E = 2...7,5 kgO2/kWh în mod excepţional, dar în general E = 2,5...4,5 kgO2/kWh. 
Caracteristic acestor echipamente este amplasarea dispozitivelor de dispersie la 
fundul bazinului de aerare sau cât mai aproape de radier. 
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3.8.2.1. Difuzoare destinate dispersiei aerului în apă 

Difuzoarele sunt imersate şi au drept scop să asigure dispersia aerului sub 
formă de bule. Este imperios necesar să se asigure o dispersie uniformă a aerului 
în întreaga masă de apă astfel încât, la suprafaţa liberă, să fie un grad maxim de 
acoperire. Difuzoarele se amplasează astfel încât întreaga masă de apă să fie 
agitată şi amestecată, precum şi să se asigure necesarul de oxigen impus de 
procesul biologic. 

După mărimea bulelor de gaz, care apar în masa de apă, echipamentele 
de dispersie ale aerului în apă se clasifică în: a) echipamente de oxigenare cu bule 
fine sub un milimetru; ele se realizează prin dispozitive de dispersie din medii 
ceramice poroase; b) echipamente de oxigenare cu bule medii 1…3 mm diametru 
care apar prin dispozitive ceramice, cu membrană elastomer; c) echipamente cu 
bule mari sau grosiere 3…120 mm care rezultă din tuburi perforate cu orificii de 
peste 2 mm, difuzori poroşi cu porozitate redusă, aeratoare statice. Este de 
semnalat că dimensiunea bulelor depinde de debitul şi presiunea gazului din 
conductele de aer; la debite specifice de gaz de peste 3 m

3
aer/minut şi m

2
 

suprafaţă nu se mai obţin bule fine nici în cazul plăcilor poroase. 
  Mediile poroase se execută din particule foarte fine metalice, materiale 

silico – aluminoase sau din ciment special în care se înglobează particule de 

carborund. Particulele metalice, granulele de cuarţ şi oxid de aluminiu sau de 

carbon sunt sinterizate astfel încât să dea o masă cu structură uniformă şi 

porozitate de 30...36 %. Dimensiunile porilor (diametrul d0) sunt cuprinse între 

câteva sutimi de milimetru până la câteva zecimi de milimetru. Tehnologiile actuale 

de sinterizare permit obţinerea de materiale poroase cu diametrul d0 50 m .  

Difuzoarele executate din materiale ceramice sunt cele care dau bulele 

cele mai fine. Mediile poroase ceramice se execută trei tipuri de compoziţii: a) 

difuzoare poroase ceramice executate din granule 

cristaline de oxid de aluminiu; b) corpuri ceramice 

executate din granule sticloase de silicat pur; c) 

materiale ceramice poroase executate din granule de 

silicat pur într-un mediu de tip răşină. 

Difuzoarele poroase trebuie să îndeplinească 

următoarele condiţii: a) rezistenţă mecanică ridicată; b) 

rezistenţă la acţiunea apei; c) prelucrare mecanică 

uşoară; d) permeabilitate ridicată şi uniformă la aer.  

Pentru o funcţionare optimă se recomandă 

materiale ceramice cu permeabilităţi de 12...24 m
3
/m

2
, la o pierdere de presiune 

prin pori de 50 mm H2O.  

Corpurile poroase se execută sub formă de tuburi, discuri sau difuzoare 
speciale interschimbabile, montate pe suporţi amplasaţi direct pe conductele de 
alimentare cu aer comprimat. 

Plăcile poroase au dimensiuni în plan de 300300 mm  şi grosimi variabile 
între 25...40 mm. Ele se amplasează pe radierul bazinului între dinţii de fierăstrău 
cu înclinarea de 45

0
 şi înălţimea de 300...500 mm, figura 3.37. Suprafaţa ocupată 

de plăcile poroase este de 15...25 % din totalul radierului. 

 
 

Fig.3.37. Bazin de aerare 
cu plăci poroase. 
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Difuzoarele poroase de tip tubular (figura 3.38) se amplasează la o cotă de 
circa 500...700 mm faţă de radierul bazinului. Ele se montează în grupuri de câte 8 

pe un braţ basculant în jurul unei articulaţii care în 
perioada reviziei permite ridicarea difuzoarelor deasupra 
apei în bazin. Toate părţile componente se execută din 
material plastic rezistent la coroziune. Mantaua cilindrică 
pentru dispersia aerului are o porozitate de 56%, cu 

diametrul mediu al orificiilor de 90m, ceea ce conduce 
la obţinerea bulelor de 2...3 mm. Debitul de aer variază 
în gama 5...15 m

3
/oră şi bucată. 

Difuzoarele poroase de tip disc (figura 3.39) se 
execută din materiale plastice (polietilenă) la diametre de 150...3000 mm . Prin 
aceste difuzoare rezultă bule de aer cu diametrul de 3...5 mm pentru debite de 
3...5 m

3
/h şi dispozitiv. Difuzoarele disc montate pe braţ, figura 5.15, au un corp 

tronconic pe care se fixează, cu un inel exterior filetat, placa poroasă. Pentru 
etanşare se foloseşte un inel din cauciuc plasat între placa poroasă şi discul de 
strângere.  

Deşi epurat iniţial, aerul 
introdus mai conţine impurităţi care 
conduc cu timpul la înfundarea 
difuzoarelor poroase; din punct de 
vedere al exploatării optime, este 
necesar ca pierderea de presiune la 
trecerea prin difuzorul poros să fie 
menţinută la valori minime. Pentru 
aceasta, în general, la depăşirea 
pierderii de presiune de 20...30 
mmH2O, difuzoarele poroase se vor 
demonta şi curăţa cu diferite 
substanţe.  

Pentru calculul tehnologic se 
are în vedere că un dispozitiv de tip 
disc poate să asigure 20…24 
grO2/Nm

3
 aer şi metru de adâncime la 

debite optime de 3…5 Nm
3
/h şi difuzor, la care se asigură coeficienţi economici de 

circa 4 kgO2/kWh. Ele se amplasează la distanţe de 500…800 mm. 
Materialele plastice rigide poroase sunt polimeri rigizi termoplastici care 

includ polietilenă, polipropilenă, fluorid de poliviniliden, acetat de etilenvinil, stiren-
acrilonitrilic, politetrafluoretilenă. Aceste materiale se folosesc în dispersia aerului 
în apă sau ca medii de filtrare ale apei, aerului şi produşilor chimici. Pentru a forma 
pori fini se recomandă polietilena de mare densitate (560 kg/m

3
) şi 

stirenacrilonitrilic; aceste materiale sunt inerte şi au o bună rezistenţă mecanică. În 
Europa se produc plăci cu strat dublu, primul de grosime 6 mm cu pori mari 
deschişi şi al doilea poros subţire de 3 mm. 
 Membranele elastomer au grosimi de 0,6…2,5 mm şi se execută din 
materiale elastice, polimeri similari cauciucului, cauciuc natural sau alţi elastomeri 
sintetici. Cele mai multe membrane sunt fabricate din etilenpropilenă. Aceste 
materiale sunt trase în plăci subţiri în care se practică orificii foarte fine. Avantajul 
principal rezultă din elasticitatea materialului care se va deforma şi va deschide 

 

 
     

Fig.3.38. Difuzor poros 

tubular. 
 

                 

  
Fig.3.39. Difuzoare poroase de tip disc 

amplasate pe braţ. 
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porul pe măsura creşterii presiunii. La căderea presiunii orificiile se închid automat 
evitându-se pătrunderea flocoanelor de nămol activ în interiorul conductei de 
distribuţie. Dezavantajul este că proprietăţile materialului sunt dependente de timp 
– fenomen de îmbătrânire. 
 Difuzorii se execută sub formă de plăci, tuburi sau discuri. Plăcile au 
dimensiuni de 1 x 2 m şi se fixează într-un cadru, cu rigidizări intermediare, plasate 
astfel încât să se evite deformarea puternică a membranei. Cadrul este montat pe 
fundul bazinului de aerare astfel încât se acoperă practic întreaga suprafaţă în plan 
a cuvei.  
 Difuzorii tubulari au diametrul de 64…75 mm şi lungimea de 500…1500 
mm. Ei sunt acoperiţi de membrana elastomer pe suprafaţa cilindrică exterioară şi 
se fixează direct pe conducta de distribuţie a aerului, amplasată la circa 200…300 
mm distanţă de radier, prin înfiletare. Ei pot asigura 
transferul a 15…20 grO2/Nm

3
 aer şi metru de 

imersiune la un debit optim de aer de 5…15 Nm
3
/h 

şi metru lungime difuzor. Aceşti dispersori sunt 
recomandaţi pentru procese de nitrificare-
denitrificare. 
 Difuzorii de tip disc, figura 3.40, sunt similari 
cu cei din figura 3.39 şi se amplasează direct pe 
conducta de distribuţie la distanţe de circa 
400…600 mm. Ei sunt executaţi dintr-un cadru rigid 
din PVC pe care se fixează, cu ajutorul unui inel 
filetat, membrana elastică. Diametrul exterior este cuprins între 250…500mm. 

3.8.2.2. Instalaţia de aer comprimat 

 Instalaţia de aer comprimat este alcătuită din generatoarele pneumatice, 
filtrele pentru purificarea aerului, reţeaua de distribuţie a aerului. 
 Generatoarele pneumatice. Generatoarele se aleg în funcţie de cei doi 
parametri principali: debit Qa[Nm

3
/h] şi sarcină H[mH2O]. Debitul rezultă din cele 

două condiţii axate pe asigurarea necesarului de oxigen pentru procesul biologic şi 
respectiv realizarea intensităţii mişcărilor generate şi induse în scopul menţinerii 
flocoanelor de nămol activ în suspensie. Sarcina se calculează pe baza presiunii 
hidrostatice corespunzătoare imersiunii dispersoarelor, a pierderii de sarcină prin 
dispozitivele de dispersie şi respectiv a tuturor pierderilor de presiune la mişcarea 
gazelor prin reţeaua de distribuţie. În general, pierderile de presiune prin reţeaua 
de distribuţie se limitează la circa 25% din cea corespunzătoare adâncimii coloanei 
de apă de deasupra dispozitivelor de dispsie. 

Suflantele cu rotor de distribuţie – de tip Roots – sunt maşini pneumatice 
volumice cu pistoane rotative. Rotoarele sunt cu doi lobi (după lemniscata lui 
Bernoulli) sau cu trei. Mişcarea lor este sincronizată prin intermediul unui angrenaj 
cu roţi dinţate amplasat în exteriorul carcasei maşinii. Rotoarele sunt în contact 
permanent de-a lungul unei linii care se deplasează pe suprafaţa cilindrică, 
aceasta asigurând etanşarea între zona de aspiraţie respectiv refulare. Reglajul 
performanţelor se realizează prin variaţia turaţiei motorului electric alimentat prin 
intermediul unui convertizor de frecvenţă. Aerul comprimat poate conţine şi picături 

 

 
 

Fig.3.40.   Difuzor poros cu 

membrană elastomer. 
1 – piesă de fixare; 2 – su-
port; 3 – membrană elasto-
mer; 4 – inel fixare. 
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de ulei fapt care impune dotarea instalaţiei cu separator şi filtru pe circuitul de 
refulare. 
 Turbosuflante. Turbosuflantele sunt maşini pneumatice dotate cu rotor  cu 
palete cu dublă curbură. Rotorul este antrenat la turaţii de ordinul 20.000 …30.000 
rot/min şi asigură circuite independente de aer şi ulei astfel încât aerul este perfect 
curat. Maşina are performanţe foarte bune, o fiabilitate şi anduranţă ridicate. 
Reglajul performanţelor se realizează prin modificarea unghiului palelor 
anterotorice şi postrotorice prin comandă dată de la un controler astfel încât la 
orice punct funcţional să se asigure ramdamentul maxim al maşinii. 
 În funcţie de calitatea şi caracteristicile aerului comprimat staţiile de 
comprimare sunt echipate cu filtre, separatoare pentru apă şi ulei, regulatoare de 
presiune, recipienţi tampon, aparatură de comandă şi control, instalaţii de 
automatizare. Construcţia reţelei interioare de conducte a staţiei de comprimare 
trebuie studiată cu mare atenţie deoarece desprinderea stratului limită la punctele 
de racord ale maşinilor poate conduce la un nivel ridicat de zgomot. Fiecare 
suflantă trebuie să aibă un circuit special destinat evitării pompajului la maşina 
pneumatică. 
  Reţeaua de distribuţie. Reţeaua de distribuţie este alcătuită din conducte 
magistrale de legătură cu staţia de comprimare a aerului, conducte principale şi 
ramificaţiile pentru susţinerea şi alimentarea dispozitivelor de dispersie. Conductele 
se execută din PVC, oţel laminat, oţel inoxidabil. Forma secţiunii transversale a 
conductelor poate fi circulară sau dreptunghiulară. Pentru instalaţiile pneumatice 
de oxigenare cu bule fine se recomandă conducte executate din tablă din oţel inox 
subţire, 0,6…1,2 mm, roluită şi sudată. Acest material asigură fiabilitatea 
dispersorilor. PVC – ul este un material ce îmbătrâneşte în timp şi care după un 
număr de ani de folosinţă nu mai poate avea nici o utilizare şi deci nu poate fi 
recuperat. 

3.8.3. Echipamente mecanice pentru oxigenarea apelor 

  Echipamentele mecanice de oxigenare cuprind totalitatea agregatelor care, 
prin mijloace mecanice, creează suprafaţa de contact interfazică şi asigură mişcări 
hidrodinamice induse de o intensitate convenabilă procesului. Sistemele de aerare 
mecanice asigură atât dispersia lichidului în mediul înconjurător, cât şi antrenarea 
aerului atmosferic sub formă de bule, prin recircularea continuă a unei cantităţi de 
apă. 

Trăsăturile funcţionării echipamentelor mecanice de oxigenare sunt: a) în 
principal ele pompează un lichid, fie axial, fie radial, prin organul activ amplasat la 
suprafaţă sau la o adâncime oarecare a apei din bazinul de aerare; b) lichidul 
pompat creează o zona de turbulenţă intensă în jurul aeratorului care este sediul 
admisiei apei şi aerului atmosferic. 

Pomparea unei cantităţi mari de lichid este necesară pentru: a) menţinerea 
forţelor conducătoare ale procesului de transfer al oxigenului din aer în apă, 
proporţionale cu deficitul (Cs - C0), la valori cât mai mari posibile datorită trecerii 
unui curent de lichid prin zona de oxigenare; b) împrăştierea în bazin a lichidului 
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îmbogăţit în oxigen şi omogenizarea gazului dizolvat în masa de apă; c) 
întreţinerea unei mişcări turbulente în lichid, de o anumită intensitate, capabilă să 
menţină în suspensie uniformă solidele dispersate în toate punctele din bazin. 

Antrenarea aerului atmosferic în masa de apă se realizează în principal 
prin efectul de jet dat de organul activ mobil: rotor, perie etc. Cercetările au arătat 
că, funcţie de sistem, jetul de lichid antrenează o cantitate de aer de 1...20 ori mai 
mare. 

Pentru utilizarea echipamentelor mecanice de oxigenare sunt necesare 
respectarea următoarelor condiţii: a) asigurarea unei adâncimi a bazinului de 
aerare şi a unui raport optim lăţime/adâncime; dacă acestea nu sunt în limitele 
convenabile este necesar să se utilizeze o pompare uşoară la mare adâncime (în 
cazul aeratoarelor mecanice de suprafaţă cu rotor şi ax vertical acesta se poate 
realiza cu un rotor de pompă montat pe acelaşi ax cu aeratorul, amplasat cât mai 
aproape de radier sau prin tub de aspiraţie); b) asigurarea unui spaţiu şi a unei 
distanţe convenabile a pereţilor şi a altor construcţii faţă de periferia rotorului; dacă 
această condiţie nu se realizează din proiectare atunci o parte a jetului de lichid 
aruncat de rotor va avea un efect redus; c) asigurarea unui pompaj al lichidului pe 
unitatea de volum de bazin astfel încât oxigenul introdus să fie dispersat şi 
microorganismele din nămolul activ să fie amestecate adecvat cu lichidul aerat şi 
menţinute în suspensie. 

Echipamentele mecanice de oxigenare, după modul de amplasare al 
organului activ, se clasifică în: a) echipamente de suprafaţă aeratoare mecanice cu 
rotor şi ax vertical lente sau rapide, perii de aerare; b) echipamente de medie 
adâncime la care organul activ este amplasat la adâncimea de 1...2 m faţă de 
nivelul static al apei din bazin; c) echipamente mecanice de mare adâncime cu 
rotorul amplasat la circa 4...6 m faţă de nivelul static al apei. 

3.8.3.1. Perii de aerare  

 
Periile de aerare au apărut iniţial în 

Anglia, în 1916, sub denumirea de aeratoare cu 
palete, executate din ,,paie de Piassara

,,
 (fibră de 

palmier). Ulterior, au fost executate sub forma 
rotoarelor cu dinţi metalici flexibili sau din 
materiale plastice. Peria de aerare, deşi 
constructiv aceeaşi, se utilizează în următoarele 
moduri: a) plasată la marginea bazinului de 
aerare, paralel cu peretele vertical şi pe jumătate 
imersată 3, rotindu-se în jurul axei proprii, 
orizontale (perii Kessener, figura 3.41); în acest 
caz, pentru a favoriza apariţia vitezelor superioare 
în zona radierului, se introduce un perete vertical 
deflector 4, care accelerează mişcarea de fund; b) 
plasată transversal într-un canal de mică adâncime (şanţuri de oxidare), ele se 
rotesc în jurul propriei axe orizontale, şi se creează o mişcare de circulaţie în lungul 

 
Fig.3.41. Perie de aerare în 

bazin de oxidare biologică 
1 – grup de antrenare;         2 – 
perie; 3 – ecran; 4 – bazin de 
aerare 
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bazinului, (fig.3.42); şanţurile de oxidare 
se folosesc pentru staţii mici de epurare, 
la ape uzate din industria zahărului, 
amidonului, berii, la procese de 
defenolare etc; avantajele lor sunt costul 
redus al investiţiei şi o mică sensibilitate 
la şocurile încărcării organice şi 
hidraulice; dezavantajele constau în 
necesitatea asigurării unor suprafeţe mari 
de teren şi un consum ridicat de energie 
electrică; c) amplasate pe flotoare, în 
sistemul de epurare lagunar, cu 
posibilitatea măririi suprafeţei active prin 
rotirea întregului ansamblu în jurul unui 

ax vertical; datorită reacţiunii provocate de rotaţia periei amplasată pe flotoare, la 
suprafaţa apei apare o mişcare turbulentă în evantai; periile de aerare cu diametrul 
de 1000 mm, amplasate pe flotor, au o raza de giraţie de 10,12, sau 15 metri. În 

acest caz, puterea specifică variază în gama  = 2,5...4,0 W/m
3
.  

3.8.3.2. Aeratoare mecanice de suprafaţă cu rotor  
lent şi ax vertical 

Aeratorul este o maşină hidromecanică care transformă energia mecanică, 
furnizată de la un grup motoreductor, în energie hidraulică prin intermediul unei 
mărimi cu caracter turbionar. Termenul ,,turbionar” este folosit în sensul mişcării 
imprimate lichidului prin rotor şi a celei induse, în genul unei curgeri elicoidale în 
bazinul de aerare. 

Rotorul pompează o cantitate 
de lichid, creând astfel în jurul său o 
zonă de turbulenţă intensă care este 
sediul admisiei apei şi aerului 
atmosferic. Imaginea optică a jetului 
refulat este dependentă de imersiunea 
rotorului, (figura 3.43).  Astfel, pentru 
imersiuni pozitive mari, rotorul aruncă 
apa îndeosebi sub forma de jet 
continuu, în timp ce la valori negative 
(rotorul scos afară din apă)  lichidul este 
pulverizat sub forma de picături. 

Oxigenul este preluat din aerul 
atmosferic prin picăturile de apă şi prin 
suprafaţa mare de contact a bulelor de 
aer introduse în lichid. Unele soluţii 
constructive forţează introducerea 
aerului atmosferic în rotor fie prin 
aspiraţia lui în canalul interpaletar prin 

 

Fig.3.42. Şanţuri de oxidare cu perii de 

aerare în două variante de instalare. 

 
Fig.3.43. Bazin de aerare echipat cu 

aerator mecanic de suprafaţă 
1 – bazin de aerare; 2 – grup de 

antrenare; 3 – rotor. 
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efect de ejecţie, fie prin introducerea lui forţată de la o suflantă. 

3.8.3.3.  Aeratoare mecanice de suprafaţă rapide. 

Aeratorul mecanic de suprafaţă rapid a apărut pe plan mondial în ultimele 
decenii. El se compune dintr-un electromotor 1, cu turaţia de 1440 sau 970 rot/min, 
pe axul căruia se montează direct un rotor de tip pompă axială 3 care funcţionează 
întubat într-o carcasă cilindrică exterioară 2 (fig.3.44). Debitul de lichid pompat de 
rotor este dirijat prin difuzorul paletat, cvasiparalel cu suprafaţa liberă a apei din 
bazin sub formă de jet şi picături.  

În raport cu aeratoarele lente, aceste agregate 
noi au următoarele avantaje: a) investiţie redusă 
prin eliminarea reductorului de turaţie; b) 
construcţie cu gabarite mici, datorită turaţiilor 
mari ale rotorului; c) reducerea sensibilităţii la 
modificarea imersiunii; d) mărirea fiabilităţii 
echipamentului prin eliminarea reductorului de 
turaţie. 

Dezavantajul principal al aeratorului 
axial constă, în principal, în reducerea 
coeficientului economic şi a vitezelor induse în 
masa de apă din bazin. Pentru funcţionarea 
corectă a aeratorului axial, se corelează puterea 

unitară pe agregat cu adâncimea apei din bazinul de aerare. Datorită turaţiei mari a 
echipamentului, sub rotor se formeaza un vârtej care poate produce, la adâncimi 
mici, erodarea radierului din beton. Eliminarea acestui fenomen se poate realiza fie 
prin mărirea adâncimii de lucru, fie prin montarea la cotă fixă, a unei plăci metalice 
sub rotor. La valori ale adâncimii peste cele considerate optime, pentru asigurarea 
spectrului hidrodinamic indus se montează sub aerator, un tub cilindric de 
aspiraţie, care accelerează mişcarea în zonele adiacente radierului. 

 
Fig.3.44. Aerator axial 

 
 

Fig. 3.45. Liniile de curent generate de aeratorul de suprafaţă fără tub de aspiraţie 
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În figurile 3.45 şi 3.46 se prezintă se prezintă simularea procesului de 
curgere din spaţiul unui reactor biologic aerat în care echipamentul de oxigenare 
de suprafaţă funcţionează fără, respectiv cu tub de aspiraţie amplasat sub rotor.  

 

3.8.3.4.  Aeratoare mecanice de mică şi medie adâncime 

Echipamentele mecanice de oxigenare la adâncime constituie o noutate a 

ultimelor decenii. În raport cu echipamentele mecanice de suprafaţă, acestea au 

avantajul că asigură transferul oxigenului la o presiune superioară, deci cu un 

randament de transfer considerabil mai mare. O caracteristică generală a acestor 

echipamente este că o variaţie a imersiunii rotorului nu aduce modificări importante 

a consumurilor de putere. De asemenea, modificarea cotei de imersare nu 

conduce la variaţia performanţelor de oxigenare. Aşadar, imersiunea nu constituie 

un parametru de automatizare şi reglaj ca în cazul aeratoarelor mecanice de 

suprafaţă.  

 
 

Fig. 3.46. Liniile de curent generate de aeratorul de suprafaţă cu tub de aspiraţie 
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Echipamentele de mică adâncime s-au impus ca utilaje specifice de aerare 
pentru bazine mici şi încărcări organice reduse. Principial, ele sunt pompe cu 

rotorul imersat, care prin lichidul refulat creează un 
efect de ejecţie utilizat la aspiraţia aerului 
atmosferic. Rotorul este dublu aspirant 
amestecând şi omogenizând mediul polifazic. 

Astfel, în figura 3.47 se prezintă un aerator 
mecanic de medie adâncime 3 amplasat pe fundul 
bazinului de aerare 4. Prin refularea debitului 
lichid, rotorul realizează depresiunea necesară 
pentru aspiraţia şi introducerea în masa de apă a 
aerului atmosferic, pe conducta 2 de aer dotată cu 
un filtru 1. Totodată, în bazin se asigură formarea 
curenţilor hidrodinamici necesari menţinerii 
flocoanelor de nămol activ în suspensie. 

Figura 3.48. prezintă rotorul dublu aspirant 
apă-aer. Pala rotorului, pe circuitul de  apă, este 
mult mai groasă decât este necesar astfel că pe 
partea opusă se poate săpa un canal destinat 
aspiraţiei de aer. La turaţia mare a rotorului cele 

două faze sunt intim amestecate şi refulate simultan în bazin. Apa pompată asigură 
aspiraţia aerului atmosferic prin efect de ejecţie. Prin 
interiorul arborelui, de construcţie tubulară, aerul aspirat 
este introdus în centrul curentului de apă pompat de rotor. 
Performanţele acestui echipament sunt relativ reduse 
datorită debitului mic refulat de rotor. Echipamentul de 
oxigenare este alcătuit dintr-un electromotor, pe arborele 
căruia se montează direct rotorul. Acesta este de tip dublu 
flux pentru circuitul de aer la partea superioară şi lichid 
aspirat prin zona inferioară. Pentru cazul funcţionării cu ape 
uzate care spumează puternic, se introduce o coloană 
specială care permite aspirarea şi redizolvarea spumei 
formate. Pentru a aspira spuma, trebuie ca înălţimea 
tubului exterior să depăşeasca cota nivelului static al apei 
cu circa 5...10 mm funcţie de proces şi concentraţie. 

3.8.4. Oxigenarea apei cu pompe cu jet de fluid 

Antrenarea aerului atmosferic prin intermediul pompelor cu jet de fluid – 
transformatoarelor hidraulice – bazate pe principiul tubului Venturi, a căpătat în 
ultimii ani o importanţă deosebită. Avantajele acestor echipamente statice, în raport 
cu cele mecanice şi pneumatice, sunt: a) nu au piese în mişcare, cu excepţia 
pompei de recirculare, deci sunt dispozitive care prezintă o anduranţă ridicată; b) 
se renunţă la conductele de aer comprimat cu armăturile, dispozitivele de siguranţă 

 

 
 
Fig.3.47. Aerator mecanic de 

adâncime cu rotor dublu 
aspirant  1 – filtru de aer; 2 –

ţeavă de aer; 3 – aerator dublu 
aspirant; 4 – bazin aerare. 

 
 

Fig.3.48. Rotor dublu 
aspirant apă-aer. 
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şi control ca în cazul sistemului de aerare pneumatic clasic; c) se pot introduce la 
adâncimi mari; d) nu necesită întreţinere şi supraveghere în funcţionare. 
Dezavantajele acestor echipamente statice sunt: a) au randamente energetice 
reduse specifice transformatoarelor hidraulice  (injectoare - ejectoare); b) 
dependenţa strictă a performanţelor hidraulice şi de oxigenare de forma şi 
dimensiunile dispozitivului, precum şi de pregătirea şi experienţa în domeniu a 
proiectantului; c) variaţia performanţelor hidraulice şi de oxigenare ale pompei cu 
jet de fluid relativ rapid în timp ca urmare a modificării formei şi dimensiunilor duzei 
prin efect de abraziune şi coroziune cavitaţională.  
 

Pompele cu jet de 
fluid, figura 4.47, denumite şi 
transformatoare de pompare 
se clasifică în: a) injector, când 
refularea dispozitivului se face 
la o presiune superioară celei 
atmosferice având deci scop 
de introducere; b) ejector, când 
refularea aparatului se face la 

presiunea atmosferică, deci cu scop de extracţie a unui fluid dintr-o incintă. 
 Fluidul de injecţie, apa, trece prin duză cu viteză mare, scade presiunea şi 
se asigură aspiraţia aerului amestecându-se cele două fluide în zona gâtului 
cilindric. Amestecul bifazic este refulat prin conducta de la capătul dispozitivului. 

 
....................................................................................................................................
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.......................................................................................................................... 

 
 

Fig.4.49. Schema pompei cu jet de fluid. 
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Fig.3.50 Schema bazinului de aerare 

Q- debitul de apă uzată; B- lăţimea bazinului; H – 
adâncimea bazinului; L – lungimea bazinului; h- poziţia 

echipamentului de aerare faţă de radier 


