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 Abstract 

The paper presents an innovative technological process for water treatment to obtain drinking water from raw 

water (e.g. using surface water  or underground water) which contains a wide range of  pollutants such as: iron ions, 

hydrogen sulphide, arsenic, manganese, ammonium, nitrites, nitrates, humic acids, pesticides, herbicides, petroleum 

products, residues of drugs and cosmetics. Following treatment, after final processing, the parameters of drinking 

water will be in compliance with the in force law (law of water no. 458/2002 modified through law no. 311/2004). The 

automatic modules for drinkable water include the following stages: a pressurized aeration stage, a pre-oxidation 

stage with oxidants obtained by electrochemical processes, a bio-filtration stage and a disinfection stage with ozone 

which can be completed with sodium or calcium hypochlorite. The ammonium and nitrate concentration reduction from   

the water is done in a bio filter with sequential operation. In the filter volume, the ammonium ions are converted to 

nitrates by a nitrification process by fostering the nitrification conditions, following that during standby filtration, the 

nitrates are reduced to nitrogen gas through a denitrification process. The innovative technological system, here 

presented, is optimally controlled in order to minimize energy consumption and maximize performance. The work also 
includes a mathematical model of the main biochemical and physical processes used by the presented technology. 

 

INTRODUCERE 
Datorită implementării programului de alimentare cu apă al localităţilor din România, în 

faza actuală, pentru multe localităţi rurale a căror consum nu depăşeşte 100...300 m3/zi, singurele 
surse de apă disponibile în vecinătate sunt sursele de apă subterană- apa subterană extrasă din 
puţuri de medie adâncime (150...200 m), şi,  mai rar sursele de apă de suprafaţă cu un debit 
suficient şi constant. Sursele de apă subterană au, în general,  parametrii constanţi în timp, dar în 
multe regiuni (Crişana, Banat, Oltenia, Bărăgan, Moldova, Dobrogea) acestea sunt impurificate cu 
ioni de fier, mangan, amoniu, nitraţi şi arsen, în concentraţie mai mare decât valoarea maxim 
admisă de către normele legale în vigoare. Pentru comunităţile  cu consumuri de apă relativ mici nu 
se justifică implementarea de staţii de potabilizare a apei compuse din multe trepte de tratare, care 
să utilizeze în procesul de potabilizare reactivi chimici relativ greu de aprovizionat şi care să 
necesite personal de operare  cu experienţă avansată în domeniu. În scopul rezolvării acestor 
cerinţe, pentru reducerea poluanţilor menţionaţi sub nivelul concentraţiilor maxim admisibile, la 
consumuri energetice şi de reactivi moderate, relativ uşor de automatizat, se pretează foarte bine 
modulele de potabilizare a apei bazate pe procese de oxidare avansată a poluanţilor din apă urmate 
de procese de biofiltrare [1, 2]. Fluxul de tratare a apei se bazează pe oxidarea avansată a 
poluanţilor printr-un tratament electrochimic [3] şi, eventual ozon, astfel încât substanţele organice 
macromoleculare, nebiodegradabile, să fie transformate/oxidate în substanţe cu molecule mai mici, 
uşor biodegradabile, astfel încât acestea să poată fi metabolizate şi consumate de către bacteriile 
dopate în biofiltru [4].  

Biofiltrul este un filtru în care pe suprafaţa materialelor filtrante se dezvoltă pelicule 
biologice (biofilme) alcătuite din bacterii  care se hrănesc cu anumiţi poluanţi din apă. Pe lângă 
fenomenul de reducere biologică a poluanţilor în biofiltru, biofilmele dezvoltate micşorează porii 
materialelor filtrante din acesta, astfel încât caracteristicile de filtrare ale biofiltrelor se 
îmbunătăţesc, ajungând în domeniul microfiltrării şi ultrafiltrării [5]. Astfel, într-un singur biofiltru 
multistrat  pot fi reduse concentraţiile pentru o gamă extinsă de poluanţi. Procesul de biofiltrare a 
poluanţilor din apa destinată potabilizării a fost pus în evidenţă, din întâmplare, în anumite staţii de 
potabilizare a apei în momentul în care pentru anumite perioade nu s-au mai adăugat reactivi în 
treapta chimică de tratare, iar  spălarea filtrelor s-a făcut la intervale mai mari de timp, fiind 
observată,  în timp,  o evoluţie pozitivă  a parametrilor apei procesate. În momentul în care s-a făcut 
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corelaţia dintre parametrii apei procesate (intrare-ieşire), cu populaţia de culturi bacteriene 
dezvoltate în mediile filtrante, procesele au început să fie înţelese.  

Aceste procese au fost aplicate ulterior pentru a creşte preformanţele unor procese existente, 
şi, în special pentru a servi ca  bază pentru o nouă generaţie de procese biologice de tratare oferind 
o îmbunatăţire evidentă a performanţelor de filtrare. Apa rezultată din procesul de biofiltrare, săracă 
în oxigen, este tratată cu ozon în scopul creşterii gradului de oxigenare, a corectării gustului şi  a 
reducerii eventualilor nitriţi.  În scopul păstrării parametrilor apei potabile în reţeaua de distribuţie a 
acesteia, la ieşirea din modulul de potabilizare, în apă, se dozează un biocid (hipoclorit de sodiu sau 
calciu).  

 

 

PREZENTAREA PROCESELOR DIN FLUXUL DE POTABILIZARE AL APEI  
Procesul de potabilizare a apei  utilizat în cadrul modulelor automate de oxidare avansată şi 

biofiltrare (bariere multiple), aşa cum s-a amintit mai sus, include trei trepte de tratare. 
I. Treapta a-I-a- Precondiţionare in vederea biofiltrării.  Aceasta se  face prin tratament 

electrochimic şi aerare sub presiune, sau prin ozonizare urmată de o  treaptă de tratare 
electrochimică. Atât procesul de ozonizare, cât şi  procesul de tratament electrochimic urmat de 
aerare, au rolul de a oxida ionii dizolvaţi în apă la o stare de valenţă superioară în vederea reţinerii 
lor în materialele filtrante [6]. De asemenea, au rolul  de a reduce materia organică naturală (NOM) 
prin oxidare totală sau parţială până la oxizi anorganici sau materie organică biodegradabilă, şi de 
îmbogaţire a apei cu oxigen pentru favorizarea reacţiilor de nitrificare-denitrificare din biofiltru. 
Reacţia ozonului cu materia organică naturală poate avea loc pe calea ozonului molecular sau pe 
calea radicalilor liberi. Ambele căi au ca rezultat formarea unor compuşi organici puternic oxidaţi, 
cu masă moleculară mică, rezultând o bună biodegradabilitate a apei. În figura 1 este reprezentată 
concentraţia de carbon organic asimilabil (AOC) obţinută în urma tratamentului cu ozon a acizilor 
humici [7]. La doze specifice de ozon mici (de ex. până la 1,5 mg O3/mg DOC ) s-a observat o 
relaţie liniară între doza de ozon şi formarea AOC. Pentru doze mari de ozon, ratele de formare 
AOC ajung la saturatie. Acest lucru se poate datora efectului următor: doze mai mari   de ozon 
oxidează o parte dintre compuşii cu masă moleculară mică la CO2, şi,   în paralel, creşte 
concentratia AOC datorită  compuşilor  cu masă moleculară mare rămaşi. Atunci când se utilizează  
ozon in tratamentul de obţinere a apei potabile sunt necesare măsuri de protecţie speciale pentru a 
ne asigura că următoarele etape de tratare sunt bine proiectate pentru a elimina compuşii uşor 
biodegradabili.  

 
                Figura 1 – Efectul dozei de ozon asupra formării AOC [7] 

Tratamentul electrochimic urmat de oxigenarea apei (cu oxigen pur sau cu  aer) are un efect 
similar ozonizării apei. În procesul electrochimic de tratare a apei, electrozii (cel puţin un catod şi 
un anod) sunt imersaţi fie direct în volumul de apă ce trebuie tratat, fie într-o conductă de by-pass. 
Un curent continuu sau pulsatoriu este aplicat între electrozi, conducând la electroliza apei, în acest 
mod reacţia producându-se „in situ”.  
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 La anod principalul produs este oxigenul, având loc acidificarea apei în vecinatatea 

anodului: 
2��� → �� + 4�� + 4��	 (1) 

La catod, se formează hidrogen, astfel apa din apropierea catodului devine alcalină [8]:  
2��� + 2�� → �� + 2���(2) 

Prin utilizarea pulsurilor de curent şi prin curgerea turbulentă pe muchii cu rază mică se 
obţin zone locale cu densitate mare de energie disipată care fac posibile unele reacţii chimice, care 
în condiţii obişnuite nu au loc, fiind urmate de o difuzie la scara  nanometrică a produşilor de 
reacţie. Oxidarea electrochimică este o tehnică electrochimică eficientă, care este folosită pentru 
oxidarea diferiţilor compuşi din apă. Această tehnică este, de asemenea, ecologică, deoarece nu se 
utilizează reactivi chimici [9]. Oxidarea electrochimică depinde de alegerea anodului, putând  fi 
iniţiată prin  transferul direct a  unuia sau a  mai mulți electroni de la substrat la anod, sau substratul 
poate fi oxidat indirect de către intermediari formaţi în urma oxidării apei. În urma tratamentului 
electrochimic, la catod se degajă şi hidrogen în cantităţi mici (aprox. 0,4 l de hidrogen în condiţii 
normale este produs de un amper*oră-Ah), care nu crează probleme  în majoritatea cazurilor, iar în 
cazul biofiltrării facilitează procesele. Atât în urma ozonizării, cât şi   a tratării electrochimice se 
obţin următoarele efecte: oxidarea  substanţelor dizolvate în apă, pre-dezinfecţia apei,  şi reducerea 
concentraţiei de substanţe organice [10]. Un avantaj suplimentar al tratării electrochimice în raport 
cu procesul de ozonizare este dat de  generarea apei cu un potenţial redox (ORP) scăzut sau chiar 
negativ, potenţial care favorizează reacţiile biochimice din biofiltru. Apa obţinută în urma 
tratamentului electrochimic are o tensiune superficiala mai scăzută,  rezultând o cădere de presiune 
hidraulică pe biofiltru mai mică, ceea ce duce la o scădere a consumului energetic necesar 
funcţionării modulului de potabilizare, iar produşii de reacţie rezultaţi sunt dispersaţi în apă ataşaţi 
unor structuri nanometrice, fiind astfel utilizaţi mai eficient de către biomasa din biofiltru. De 
asemenea, în apă, concentraţia  nitraţilor este mai mică decât în cazul ozonizării.  

II. Treapta a-II-a- Biofiltrarea. Aceasta este realizată într-o singură etapă, în filtru 
multimedia dopat cu bacterii specifice de reducere a poluanţilor ţintă, în condiţiile reglării 
permanente a  concentraţiei oxigenului din apă. S-a observat că filtrele cu cărbune activ granular 
(GAC) şi nisip cuarţos au fost capabile sa elimine NOM-ul chiar daca capacitatea de adsorbţie 
fizică este epuizată, acest aspect stând la baza dezvoltării unor procese de biofiltrare pentru tratarea 
apei potabile. Datorita costurilor scăzute de întreţinere şi a eficienţei de reducere a poluanţilor, 
biofiltrarea a devenit un proces atractiv de tratare. Când sunt puse în funcţiune noi biofiltre, acestea 
trec printr-o fază de colonizare pentru a-şi dobândi activitatea de biodegradare completă. Creşterea 
biofilmului în biofiltrele noi este un proces lent, al cărui timp de creştere este de ordinul lunilor. 
Pentru a reduce timpul de formare a biofiltrelor, materialele filtrante, la montaj, se dopează cu 
bacterii specifice pentru reducerea poluanţilor. De asemenea, ori de câte ori este necesar,  se 
introduc culturi de bacterii la intrarea în biofiltru. Elementul  critic pentru reuşita funcţionării 
biofiltrului constă în controlul şi menţinerea biomasei în stare bună pe suprafaţa mediului suport. 
Deoarece performanţa biofiltrului depinde de activitatea microbiologică,  pentru o funcţionare de 
lungă durată este necesară o cantitate constantă de substrat (substanţe organice şi nutrienţi) în 
influent. Procesele biochimice din celula vie (metabolismul) pot fi clasificate, 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, au loc în trepte succesive, fiecare treaptă fiind catalizată de enzime specifice. 
Dezvoltarea biofilmelor pe suprafaţa solidelor în contact cu apa trece prin patru etape de evoluţie 
care sunt:  

• Formarea filmului de condiţionare;  
• Aderarea iniţială a microorganismelor pe suprafaţă;  
• Creşterea biofilmului  
• Maturarea biofilmului – echilibru între acumulare şi detaşare. 
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Dezvoltarea, morfologia şi stabilitatea fizică a biofilmelor sunt influenţate de câţiva factori 

ca: temperatura şi pH-ul, condiţiile chimice şi hidrodinamice, natura substratului şi furnizarea 
nutrienţilor. Schimbări în chimia apei pot destabiliza biofilmul, cauzând ruperea acestuia. Vitezele 
mari de curgere (curgerile turbulente) pot determina forfecarea biofilmului. Ambele procese ar 
putea duce la mobilizarea materialului microbian prin sistemul de pori şi, prin urmare, ar putea 
determina creşterea concentraţiei bacteriene în efluent, cu rezultate negative pentru procesul de  
biofiltrare. Culturile de bacterii întâlnite în secţiunile de transport şi de procesare a apei potabile 
sunt legate de substanţele dizolvate în apă, care alături de carbon sunt utilizate de către acestea ca şi  
nutrienţi. Acestea sunt:  

• Bacterii din ciclul azotului, în special cele de nitrificare şi denitrificare;  
• Bacterii din ciclul fierului şi manganului;  
• Bacterii din ciclul sulfului.  

În funcţie de scopul urmărit, biofiltrul poate opera în regim de filtru de nitrificare  sau de 
filtru de denitrificare. 

 

Filtrul de nitrificare (reducerea amoniului)  
 
Culturile bacteriene din interiorul biofiltrului aderă, în primă etapă,  la suprafaţa 

materialului filtrant şi consumă amoniul pe care îl transformă în nitriţi (cultură specifică de 
Nitrosomonas). 

���

� � �� → 2�� ����

� � ���    (3) 
În a doua etapă, bacteriile care oxidează nitriţii (Nitrobacter), oxidează nitriţii la azotaţi. 

Viteza de reacţie a oxidării nitriţilor în azotaţi este mai mică decât reacţia de nitrificare, astfel că 
viteza intregului lanţ de reacţie este dată de viteza acestei reacţii: 

���

� � 0,5�� → ���

�   (4) 
Pentru  ca  aceste reacţii să se poată desfăşura, concentraţia oxigenului dizolvat în apa din 

influent trebuie să fie suficientă, ţinând cont că  fiecare mg de amoniu necesită 4,5 mg de oxigen. 
Dacă concentraţia amoniului în influent este mai mare de 3 mg/l, necesarul de oxigen  este mai 
mare decât concentraţia dizolvată în influent,  diferenţa de concentraţie de oxigen fiind, în acest 
caz,  suplinită prin oxigenare la baza filtrului (figura 2). Pentru a ţine activ biofilmul, filtrul trebuie 
să fie tot timpul umplut cu apă, chiar în perioadele de stand-by (lucru realizat prin intermediul unei 
„lire” de ieşire, evidenţiată în figura 2). De asemenea, pentru respiraţie şi creştere, biofilmul are 
nevoie de o sursă de carbon organic sau anorganic (dioxid de carbon),  şi de fosfor. Dacă aceste 
componente nu există în apa de intrare, substanţele amintite se dozează în influent. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 2. Schema de principiu a biofiltrului de nitrificare (reducerea amoniului) 
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Filtrul de denitrificare (reducerea nitraţilor)  
Filtrul de denitrificare (reducerea nitraţilor) este utilizat în cazul în care în sursa de apă, 

concentraţia nitraţilor este mare, iar prin procesul de potabilizare utilizat în mod curent concentraţia 
acestora în apa procesată la ieşirea din staţie depăşeşte concentraţiile maxim admise (50 mg/l). De 
subliniat că această  valoare a concentraţiei maxim admise este în contradicţie cu recomandările 
medicale, conform cărora, pentru ca o apă să fie sanogenă, mai ales pentru copii, concentraţia 
nitraţilor nu trebuie să depăşească pragul  de 10 mg/l. Diferenţa  dintre cele două valori duce la 
concluzia că mulţi producători de apă nu livrează o „apă sanogenă pentru toţi consumatorii”,  
sau, altfel spus,   apa potabilă livrată prezintă „riscuri pentru anumiţi consumatori” dacă 
concentraţia nitraţilor din apă depaşeşte 10 mg/l. Concentraţia mare de nitraţi din sursele de apă se 
datorează atât utilizării în agricultură a îngrăşămintelor chimice,  cât şi azotaţilor dizolvaţi din roci.  
Reacţia de denitrificare se derulează conform relaţiei 5: 

 
��		�

� → ���

�
	→ �� → ��� → ��     (5) 

Filtrul de reducere a nitraţilor are aceeaşi configuraţie ca şi biofiltrul utilizat pentru 
nitrificare cu următorele modificări:  

• Materialele filtrante se dopează cu bacterii denitrificatoare;  
• Apa din influent nu se oxigenează deoarece reacţiile biochimice de denitrificare se 

desfăşoară în absenţa oxigenului (maxim 0.1…0.2 mg/l);  
Astfel, biofiltrele din componenţa modulelor de potabilizare a apei, în timpul filtrării apei se 

comportă ca biofiltre de nitrificare, iar în timpul pauzelor de filtrare, trec în faza de filtre de 
denitrificare, reducând nitraţii din apă. Acest lucru se observă după mai multe săptămâni de 
funcţionare a biofiltrelor. În timpul pauzelor de filtrare este foarte important ca materialele filtrante 
să fie imersate în apă, pentru a păstra biofilmele din acestea active şi, în acest scop, la ieşirea din 
biofiltru există o coloană verticală care previne golirea biofiltrului. În funcţie de încărcarea apei, 
temperatura şi pH-ul acesteia, debitul de filtrare şi volumul straturilor multimedia, există un raport 
optim al eficienţiei de reducere a azotului din apă, între perioada de filtrare şi de pauză a 
biofiltrului.  

 
Efectul  de reducere simultană a mai multor poluanţi 
 
Materialele filtrante din componenţa biofiltrului (nisipul cuarţos de ex.) sunt capabile, de 

asemenea,  să reţină şi alţi poluanţi din apă, de exemplu fierul şi manganul aduse la o formă 
superioară de oxidare în urma treptei de pre-oxidare a apei. În cadrul filtrului biologic, la echilibrul 
dintre formele reduse ale fierului şi manganului (dizolvate) şi formele oxidate-precipitate, se 
dezvoltă biofilme care secretă polimeri extracelulari care înglobează oxizii de fier şi mangan 
reţinându-i cu o eficienţă mare. 

III. Treapta a-III-a- Dezinfecţia şi îmbogăţirea în oxigen. Aceasta se realizează utilizând 
procese de ozonizare la concentraţii ridicate de ozon (obţinut din oxigen). Utilizând ozonul în 
treapta de dezinfecţie a apei se reduc eventualii nitriţi rezultaţi din treapta de biofiltrare, se 
corectează gustul apei, iar concentraţia substanţelor organice dizolvate în apă tinde spre valoarea 0. 
Acest lucru este foarte important, mai ales în cazul utilizării ca şi dezinfectant a unui biocid 
remanent pe bază de clor, caz în care probabilitatea apariţiei trihalometanilor este dată de relaţia 
următoare [11]:  

����	
����
�� = 43.78 ∙ (����)
�.���  (6) 

Aşa cum arată relaţia anterioară, cu cât este mai mică concentraţia carbonului organic total 
prezent în apă (COT), cu atât este mai mică probabilitatea de apariţie a trihalometanilor în apă, 
aceştia fiind consideraţi produşi cancerigeni.  

În cazul în care reţelele de distribuţie a apei potabile nu prezintă siguranţă, adică sunt vechi, 
pline de depuneri şi cu risc ridicat de infestare a apei pe conducte, fluxul de dezinfecţie a apei  se 
completează prin dozarea hipocloritului de sodiu sau calciu. 
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PREZENTAREA FLUXURILOR DE POTABILIZARE A APEI UTILIZATE 
Ca şi aplicaţii tipice,  prezentăm două module de potabilizare a apei implementate în 

localităţile Ghilad-judeţul Timiş şi Goieşti-judetul Dolj. Modulul de potabilizare a apei din 
localitatea Ghilad foloseşte ca sursă de apă două puţuri forate până la al doilea strat de apă freatică. 
Apa conţine: fier, mangan şi amoniu peste limita admisă de legislaţia în vigoare (amoniu- 1,2 mg/l, 
1,7 mg/l fier şi 0,2 mg/l mangan). De asemenea, sunt prezente  culturi de bacterii coliforme. Pentru 
corectarea parametrilor  neconformi ai apei  s-a implementat un modul de potabilizare a apei care 
este constituit din 3 trepte: treapta de oxidare avansată cu ozon  şi tratare electrochimică cu curenţi 
pulsatorii de medie frecvenţă (care generează radicali hidroxil)- în scopul oxidării ionilor de fier şi 
mangan şi de asemenea în scopul dezinfecţiei apei, treapta de filtrare –are drept rezultat reţinerea 
impurităţilor pe un filtru cu nisip şi cărbune activ, şi treapta de dezinfecţie finală (Figura 3). În 
această din urmă treaptă, apa limpezită care se obţine la ieşirea din filtru este supusă procesului de 
dezinfecţie finală (cu ozon) în treapta a doua de oxidare, după care apa ajunge într-un rezervor de 
stocare de unde este pompată către utilizatori prin intermediul unui grup hidrofor. Monitorizarea 
procesului de potabilizare se face prin măsurarea on–line a potenţialului redox al apei după treapta 
a doua de ozonizare, şi reglarea producţiei generatorului de ozon. Procesul de potabilizare a apei se 
consideră corect în momentul în care potenţialul redox al apei rezultate este mai mare de 740 mV. 
În acest caz materialele filtrante nu au fost dopate cu bacterii nitrificatoare, dar în decurs de 
aproximativ 60 de zile de la punerea în funcţiune, acestea s-au dezvoltat pe cale naturală, astfel 
încât concentraţia ionului de amoniu la ieşirea din filtru a scăzut de la 0.6 mg/l în primele zile de 
funcţionare la o valoare nedetectabilă după timpul de funcţionare menţionat, filtrul funcţionând în 
regim de biofiltru.  

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figura 3. Schema modulului de potabilizare a apei utilizând oxidarea avansată şi biofiltrarea, 

modul implementat în localitatea Ghilad-judeţul Timiş 
Modulul de potabilizare a apei din localitatea Goieşti-judeţul Dolj este destinat reducerii 

ionului de amoniu prezent în cele două puţuri de apă, la o concentraţie de 6 mg/l. Pentru 
potabilizarea apei, modulul este constituit dintr-o treaptă de oxidare avansată (aerarea apei în 
conducta de intrare şi tratatment electrochimic cu ajutorul curenţilor pulsatorii de medie frecvenţă) 
(vezi figura 4) şi o treaptă de biofiltrare (biofiltru cu nisip şi cărbune activ, dopat la punerea în 
funcţiune a modulului cu  bacterii de nitrificare).  
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Figura 4. Schema modulului de potabilizare a apei utilizând oxidarea avansată şi biofiltrarea, 

modul implementat în localitatea Goieşti-judeţul Dolj 
 

Pentru satisfacerea cererii de oxigen din biofiltru, la baza acestuia se introduce aer prin 
intermediul unui compresor uscat, cu membrană. Apa limpezită care se obţine la ieşirea din 
biofiltru, sărăcită în oxigen dizolvat, este supusă procesului de dezinfecţie finală care se face prin 
oxidare avansată cu ozon şi lumină ultravioletă (oxigenarea şi reducerea încărcăturii 
microbiologice). Pentru păstrarea parametrilor apei în reţeaua de distribuţie, în apă se dozează 
hipoclorit de sodiu (păstrarea potenţialului redox ridicat pe o durată mare). Monitorizarea şi 
controlul procesului de potabilizare se face prin măsurarea on line a potenţialului redox a apei după 
ieşirea din modulul de potabilizare,  prin reglarea producţiei generatorului de ozon. Modulul de 
potabilizare a apei funcţionează până la atingerea valorii de nivel maxim impusă în bazinul de 
stocare, moment în care nu mai circulă apa prin biofiltru şi nu se mai injectează aer la baza 
acestuia, astfel încât concentraţia oxigenului dizolvat în apa din filtru scade spre valoarea zero, 
apărând condiţiile de existenţă a bacterilor de reducere a nitraţilor la azot gazos (denitrificare). 
Apariţia acestor culturi de denitrificare a fost pusă în evidenţă prin măsurarea nitraţilor în apa 
filtrată la începutul ciclului de filtrare şi la sfârşitul acestuia. Ciclul de tratare a apei în modulul de 
potabilizare se reia în momentul în care nivelul apei în bazinul de stocare ajunge la valorea minimă 
prestabilită. În scopul menţinerii culturilor de bacterii de nitrificare şi de denitrificare, în apa de 
intrare în biofiltru se dozează o concentraţie mică de nutrienţi (acid acetic şi acid fosforic 
alimentar).  
 
 
           MODELAREA PROCESULUI DE BIOFILTRARE (REDUCEREA AMONIULUI) 

Un model matematic este o încercare sistematică de a traduce conceptual înţelegerea 
fenomenelor din lume reală în termeni matematici, în scopul estimării stărilor viitoare ale 
modelului pornind de la o anumită stare prezentă. De aceea, un model este un instrument  valoros 
pentru o deplina întelegere a funcţionarii unui sistem. Prin simularea diferitelor scenarii (evoluţia în 
timp a parametrilor de intrare), modelele permit utilizatorilor să ajusteze parametrii operaţionali ca: 
debitele de apă procesată, dozele de aer sau ozon, timpi de operare, etc.,  la nivelele optime. Din 
punct de vedere a evoluţiei în timp, modelele sunt statice (nu depind de timp - procese ajunse la 
starea de echilibru) şi dinamice (procese în stările tranzitorii). Pentru modelarea unui proces produs 
într-un bioreactor (biofiltru), ca şi în oricare alt caz, se porneşte de la relaţia de conservare a masei 
şi energiei, aplicată atât fiecărei specii chimice, cât şi întregului sistem. Complexitatea unui model 
se alege în aşa fel încât acesta să fie util, adică soluţiile rezultate prin rularea modelului să se 
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încadreze în toleranţele impuse. În acest caz tratăm toate microorganismele ca pe un sistem căruia i 
se atribuie o rată medie de creştere. Aplicând legea conservării masei, se scrie [12]: 
 

����	���������

	
	�������	
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����	��		
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	�������	
�

����	��		��	��

	
	�������	
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	�����	�

	
	�������	
   (7) 

 
unde:  
-V este volumul reactorului (biofiltrului) măsurat în m3; 
-Q0 debitul de intrare măsurat în m3 /s; 
-Q1 debitul de ieşire măsurat în m3 /s; 
-ρ densitatea lichidului (apa) măsurată în kg/m3 . 
 
Pentru un anumit substrat S (prin substrat se înţelege o substanţă chimică supusa reacţiei, de ex. 
amoniu, nitrat)  

���∙���

��
� �� ∙ �� � �	 ∙ �	 � �� ∙ �  (8) 

unde: 
- S0- este concentraţia de intrare măsurată în kg/m3; 
- S1- concentraţia de ieşire; 
- rS-rata de reducere a poluantului S de către biofilmul X (biomasa), măsurată în kg/(m3 sec) 
 
Ratele (vitezele) de reacţie sunt date de: 

�
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Vitezele de reacţie ri se deduc din starea staţionară (de echilibru, adică dS/dt=0 si dX/dt=0). 
Ratele de reacţie sunt de tip Monod. Sistemul de ecuaţii diferenţiale care se formează pornind de la 
relaţia (8) în care se introduc ratele de reacţie redate de relaţia (9), se transformă într-un sistem de 
ecuaţii integrale (10) care reprezintă evoluţia substratului şi a biomasei în funcţie de timp. Acesta 
este cel mai simplu model al biofiltrului pentru  reducerea amoniului, şi exprimă tranziţia modelului 
de la starea iniţială la starea de echilibru dinamic. 
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Reacţia de nitrificare în volumul biofilmului fixat pe suprafaţa materialului filtrant se 

desfăşoara în doi paşi: oxidarea amoniului la nitriţi, urmată de oxidarea nitriţilor la nitraţi. Putem 
considera modelul biofiltrului ca fiind format din două subsisteme de microorganisme cărora le 
atribuim rate medii de creştere. Substratul pătrunde în interiorul biofilmului prin difuzie. Pentru 
filtrele de apă, deci şi pentru biofiltre, sistemul de axe se poate reduce la două dimensiuni, o axă pe 
înălţime notată de obicei cu x sau h pe direcţia de curgere a apei şi o axă radială, notată de obicei cu 
z, pe direcţia de dezvoltare a biofilmului. Considerând că biofilmul s-a dezvoltat uniform pe 
direcţia x de curgere a apei, se poate scrie relaţia bilanţului de masă pentru substrat sub forma:  
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Particularizând pentru fiecare specie chimică de substrat rezultă: 
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Pentru fiecare poluant (amoniu, fier, mangan) coeficientul care reprezintă cererea de oxigen 
are altă valoare : 


��������	��� = ���	�	
.

�����_��

∙  �������	��

�������	��	��������	���
� ∙ ��		 ∙ ���. (−��(�) ∙�)      (14) 

unde: 
         - JPOLUANT(t) este fluxul de (POLUANT) care intră în biofilm (g/m2 x zi); 
          - JOXIGEN-MAX fluxul de oxigen, care depinde de caracteristicile materialului filtrant (g/m2 x 
           zi); 
         - CCERERE-OXYGEN coeficientul stoichiometric al reacţiei biochimice; 
         - KPOLUANT  valoarea de jumătate a valorii de saturaţie a concentraţiei poluantului (mg/l); 
         - CPOLUANT concentraţia poluantului la intrare (mg/l); 
         - E0  eficienta biofiltrului (adimensional); 
       - kN(t) constantă empirică de reducere a poluantului la timpul t de la începerea biofiltrării (m-1); 
         - H înălţimea stratului biofiltrant (m). 

În această relaţie trebuie să se cunoască parametrul E0, care este eficienţa de reducere a 
poluantului de către biofiltru, eficienţă obtinuţă în general după câteva zile de funcţionare a 
biofiltrului,  şi care depinde de încărcătura hidraulică a acestui (debitul de apă raportat la suprafaţa 
filtrului). Valorile acestei mărimi rezultă în urma experimentărilor.  

Dacă ratele de creştere (viteza) ale biomasei din interiorul biofilmului se neglijează, deci se 
consideră că biofilmul este în stare staţionară, adică dX/dt=0, fapt care se produce după un anumit 
timp de la punerea în funcţiune a biofiltrului, se poate scrie relaţia următoare care este o relaţie la 
echilibru dinamic putand fi  utilizată în proiectare. 

����
�	���		

��� = ���
�	��

� 	× exp	[−(���	 ∙ ���	 + ��
�
� 	 ∙ ��
�
�) ∙ �
] (15) 

 
unde Q - este debitul specific, iar m are valoarea de - 0,68. 

De asemenea, se poate scrie  o relaţie pentru întreg biofiltrul: 
 

����
����		

��� = ���
�	��

� ∙ exp	[−(����������	 ∙ ����������) ∙ �
]  (16) 

În figura 5 este redat un model al biofiltrului de reducere a amoniului elaborat cu ajutorul 
modulului SIMULINK din cadrul softului Matlab. 
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Figura 5. Modelul biofiltrului de reducere a amoniului din cadrul modulului de potabilizare a 

apei 

 
 
 
REZULTATELE EXPERIMENTALE PRIVIND MONITORIZAREA STAŢIILOR DE 

TRATARE A APEI 
Parametrii monitorizaţi la staţia de apa din localitatea Ghilad-judeţul Timiş au fost: 

oxidabilitatea, amoniul, fierul şi azotaţii. Datele pe baza cărora s-au alcătuit graficele reprezintă 
media valorilor pe durata unei luni. 

 
Figura 6. Evoluţia substanţei organice în apa procesată, 

la ieşirea din staţia de tratare Ghilad -judeţul Timis 
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Figura 7. Evoluţia amoniului în apa procesată, 

la ieşirea din staţia de tratare  Ghilad - judeţul Timiş 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fgura 8. Evoluţia fierului în apa procesată, 

ieşirea din staţia de tratare – Ghilad - judeţul Timiş 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 9. Evolutia azotaţilor în apa procesată la ieşirea din staţia de tratare - Ghilad-judeţul Timiş 
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Pentru staţia de apă Goieşti - judeţul Dolj parametrii monitorizaţi au fost: amoniul 
(prioritar),  azotaţii şi oxidabilitatea. 

 
Figura 10. Evoluţia amoniului în apa procesată, 

la ieşirea din staţia de tratare- Goieşti -judeţul Dolj 

 
Figura 11. Evoluţia azotaţilor în apa procesată 

la ieşirea din staţia de tratare - Goieşti- judeţul Dolj 

 
Figura 12. Evoluţia oxidabilităţii în apa procesată,   

la ieşirea din staţia de tratare - Goieşti-judeţul Dolj 
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CONCLUZII  
    În scopul reducerii semnificative a poluanţilor (ioni de fier, hidrogen sulfurat, arseniu, 
mangan, amoniu, nitriţi, nitraţi, acizi humici, pesticide, ierbicide, produse petroliere, reziduuri de 
produse farmaceutice sau produse cosmetice) din sursele de apă destinate obţinerii apei potabile, la 
consumuri energetice mici, este fezabilă utilizarea treptei de biofiltrare care la rândul ei, pentru o 
funcţionare optimă, trebuie precedată de către o treaptă de pre-oxidare avansată cu ozon sau tratare 
electrochimică şi oxigenare, iar după biofiltrare, o etapă de îmbogăţire a apei în oxigen, corectare a 
gustului şi reducere a eventualilor nitriţi apăruţi. Pentru reducerea amoniului şi a nitraţilor din apă 
în biofiltrarea  cu funcţionare secvenţială, în etapa de biofiltrare are loc conversia ionilor de amoniu 
în nitraţi, prin favorizarea condiţiilor de nitrificare, urmând ca în timpul pauzei de filtrare, nitraţii să 
fie reduşi la azot gazos printr-un proces de denitrificare.  

După cum reiese din monitorizarea parametrilor apei la ieşirea din staţiile de potabilizare ale 
căror fluxuri sunt prezentate în lucrare, apă potabilă  obţinută este de o foarte  bună calitate (aspect 
semnalat şi de către consumatori).  Consumurile energetice specifice ale modulelor de potabilizare 
a apei sunt în gama consumurilor normate pentru staţiile mici şi medii de potabilizare a apei. De 
asemenea, consumurile de reactivi chimici sunt diminuate prin faptul că oxidanţii utilizaţi, în 
primul rând ozonul şi radicalii hidroxil, sunt generaţi la faţa locului utilizând doar energie electrică. 
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