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CAPITOLUL 1 Introducere 

y 
1. Introducere 

1.1. Aspecte de ordin general 
Se poate afirma că apa reprezintă elementul esenţial pentru existenţa vieţii pe 

pământ. Având multiple utilizări într-o formă largă de aplicaţii, de la cele domestice la 

cele industriale, cantităţile necesare de apă au cunoscut o creştere exponenţială odată 

cu dezvoltarea societăţii umane. 

Apa naturală nu este niciodată absolut pură, calitatea ei în general, este 

determinată de totalitatea substanţelor minerale sau organice, a gazelor dizolvate, de 

particule în suspensie şi organismele vii prezente. 

Aşadar, sarcina tratării diferitelor surse de apă naturală revine staţiei de tratare, 

care prin diverse construcţii şi instalaţii realizează un lanţ de procese (flux tehnologic) 

prin care în final, apa distribuită la consumator se înscrie în normele de potabilizare. 

Dezvoltarea centrelor populate coroborată cu cerinţele din ce în ce mai severe 

privind calitatea apei potabile implică modernizarea şi reabilitarea permanentă a 

uzinelor de producţie a apei potabile. 

în acelaşi timp se constată o degradare a calităţii apei surselor atât ca urmare a 

dezvoltării tehnologice cât şi a activităţii sistematice de control a distribuirii resurselor 

prin intervenţii în hidro-morfologia surselor de suprafaţă. 

Lucrarea de faţă are un caracter multidisciplinar, la elaborarea ei fiind apelate 

cunoştinţe şi documentări din următoarele domenii: tehnologie, hidraulică, optimizare, 

automatizare, matematică, informatică. 

Obiectul de studiu al tezei s-a conturat din necesitatea perfecţionării continue a 

proceselor de exploatare eficientă a staţiilor de tratare a apei şi prin interesul pe care 

doctorandul l-a manifestat privind procesele eficiente, modeme de exploatare a staţiilor 

de tratare a apei în general, cu atenţie deosebită a staţiilor de limpezire şi potabilizare a 

apei de suprafaţă. 

Doresc să mulţumesc şi să-mi exprim recunoştinţa faţă de domnul prof cons. dr. 

ing. Jura Cornel pentru exemplul personal oferit şi pentru bagajul de cunoştinţe 

transmise pe parcursul elat)orării tezei de doctorat şi a perioadei în care am lucrat sub 

coordonarea dânsului. 
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CAPITOLUL 8 Introducere 
Doresc să mulţumesc Comisiei de doctorat pentru îndrumarea de care am 

beneficiat pe parcursul finalizării tezei. 

Doresc să mulţumesc domnului prof. dr. ing. Ion MIREL pentru sprijinul acordat 

pe parcursul elaborării tezei de doctorat. 

Mulţumesc de asemenea Conducerii Facultăţii de Hidrotehnică pentru sprijinul 

acordat pe parcursul elaborării tezei. 

Partea experimentală a prezentului studiu de caz, culegerea de informaţii şi 

discuţiile pe marginea acestui subiect s-au realizat în perioada 2001 - 2006 prin 

amabilitatea Conducerii Regiei Autonome de Apă Canal AQUATIM din Timişoara, ţin şi 

pe această cale să aduc mulţumirile mele D-lui Director General conf. dr. ing. Ilie 

VLAICU , întregului consiliu de administraţie şi nu în cele din urmă d-nei dr. ing. Katalin 

BODOR şefa Uzinei 2-4 pentru sprijinul acordat. 

Sunt recunoscător colegilor din cadrul Catedrei de Hidraulică şi Ingineria 

Mediului pentru susţinerea colegială acordată. 

Nu în ultimul rând doresc să mulţumesc soţiei, părinţilor şi prietenilor apropiaţi 

pentru înţelegerea, sprijinul moral şi material acordat. 
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CAPITOLUL 9 Introducere 

1.2. Necesitatea şi oportunitatea optimizării exploatării staţiilor de tratare 
în prezent agenţii economici care exploatează sistemele de alimentare cu apă se 

confruntă cu numeroase dificultăţi în activitatea practică de exploatare, dezvoltare a 

investiţilor precum şi de gestiune economico-financiară a sistemului. 

în acest sens o pârghie de acţiune, pentru creşterea performanţelor tehnice şi a 

calităţii serviciului prestat, este optimizarea exploatării instalaţiilor dintr-o staţie de 

tratare prin automatizarea şi monitorizarea sistemului de alimentare cu apă care este cu 

atât mai justificată în cazul oraşelor mari, unde sistemul de alimentare este dezvoltat 

pe distanţe foarte mari şi este caracterizat printr-un volum mare de informaţii necesare 

pentru o exploatare optimă şi operativă. 

în cazul sistemului de alimentare cu apă al unui centru populat cu peste 300.000 

locuitori, oportunitatea optimizării exploatării staţiilor de tratare, prin introducerea 

sistemelor de automatizare, monitorizare, este impusă de următoarele probleme şi 

situaţii concrete: 

a. complexitatea schemei tehnologice pentru captarea, tratarea, pomparea, 

înmagazinarea şi distribuţia apei; 

b. dezvoltarea pe o suprafaţă foarte extinsă şi la distanţe mari a componentelor 

sistemului de alimentare cu apă - fronturi de captare, staţie de tratare, reţele de 

distribuţie; 

c. dezvoltarea în mai multe etape a staţiilor de tratare, care impune culegerea de 

date şi controlul la fiecare punct tehnologic semnificativ; 

d. dificultăţile actuale de urmărire în timp real şi în mod continuu a parametrilor de 

funcţionare a instalaţiilor; 

e. necesitatea centralizării comenzilor pentru obiectele cu tehnologii complexe; 

f. urmărirea consumurilor de reactivi chimici şi a consumurilor energetice în scopul 

scăderii acestora şi implicit a costurilor de exploatare; 

g. controlul consumurilor de apă în cadrul proceselor tehnologice şi a cantităţilor de 

apă pompate în reţea, corelat cu presiunile indicate în punctele de măsură; 

h. detectarea avariilor apărute în sistem pentru remedierea lor rapidă precum şi 

asigurarea unei bune întreţineri şi exploatări [89,90,91]. 

Abordarea unitară atât a automatizării cât şi a monitorizării sistemului de 

alimentare cu apă a unui centru populat asigură o optimizare atât a cheltuielilor 

investiţionale cât şi o etapizare a acestora în ordinea importanţei lor din punct de vedere 

tehnico-economic [10,11,17,20]. 
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CAPITOLUL 10 Introducere 

1.3. Obiectivele cercetării 
Prezenta teză îşi propune ca obiective următoarele: 

în primul capitol "Introducere" se evidenţiază câteva aspecte de ordin general 

precum şi necesitatea şi oportunitatea optimizării exploatării staţiilor de tratare. De 

asemenea în cadrul acestui capitol sunt enumerate şi obiectivele cercetării. 

în cel de-al doilea capitol "Stadiul actual al evoluţiei tehnologiilor de tratare a 

surselor de apă în vederea potabilizării, apelor de suprafaţă şi subterane" se vor 

prezenta: resursele de apă pentru alimentarea centrelor populate, caracteristidie 

resurselor de apă utilizate pentru alimentarea centrelor populate, categorii şi norme 

tehnice de calitate a apei, criterii privind alegerea resurselor de apă pentru alimentarea 

centrelor populate, criteriile de alegere a tehnologiilor de tratare, tehnologiile şi 

schemele de tratare a apelor de suprafaţă şi a apelor subterane. 

în cel de-al treilea capitol "Modelarea proceselor de separare a suspensiilor prin 

decantare şi filtrare dintr-o staţie de tratare a apelor de suprafaţă" se va urmări 

modelarea şi simularea proceselor de sedimentare din decantoarele orizontale 

longitudinale şi modelarea proceselor de reţinere din filtrele rapide deschise. 

în cel de-al patrulea capitol "Optimizarea exploatării staţiilor de tratare a apelor 

de suprafaţă" se prezintă conceptul de optimizare împreună cu optimizarea exploatării 

globale pe întregul proces tehnologic şi pe obiecte a unei staţii de tratare a apei de 

suprafaţă, de automatizare, monitorizare, dispecerizare, echipamentele şi sistemele 

automate pentru măsurarea parametrilor cantitativi şi calitativi ai apelor uzinate, 

structura sistemului informatic al unei staţii de tratare precum şi instrucţiuni generale de 

exploatare pe obiecte. 

în cel de-al cincilea capitol" Studiu de caz. Optimizarea exploatării proceselor de 

tratare la Uzina de apă nr. 4 - Timişoara" se vor prezenta contribuţiile privind 

optimizarea exploatării uzinei de apă de suprafaţă nr 4 , global pe întregul proces 

tehnologic şi în particular pe obiecte, va fi soluţionată problema optimizării 

decantoarelor orizontale longitudinale prin introducerea unor dispozitive de 

automatizare şi prin schimbarea tehnologiei existente. 

în capitolul şase „Concluzii generale" se vor prezenta conţinutul lucrării, 

contribuţiile şi originalitatea lucrării, perspective, propuneri şi recomandări. 
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CAPITOLUL 2 Stadiul actual al evoluţiei tehnologiilor de tratare a surselor de apă în vederea 
potabilizării, apelor de suprafaţă şi subterane 

2. Stadiul actual al evoluţiei tehnologiilor de tratare a 
surselor de apă în vederea potabilizării, apelor de suprafaţă 
şi subterane 

2.1. Resursele de apă pentru alimentarea centrelor populate 
Apa este unul din factorii de mediu esenţial pentru existenţa vieţii pe Terra, fiind 

componenta majoră a materiei vii în care intră în proporţie de 60 - 90 %. în organismul 

animalelor superioare procentul de apă este de 60 - 70 %, în unele organisme marine; 

meduze, unele alge, procentul de apă are o valoare mult mai mare 98%, în timp ce în 

bacterii este de doar de 50 %. Pierderile de apă din organism în proporţie de 10% 

conduc la boli grave, iar deshidratarea în procent de 20 % devine letală. 

O apă naturală nu este chimic pură ea poate fi definită ca o soluţie a diferitelor 

substanţe solide, lichide şi gazoase. Din punct de vedere al existenţei, apele naturale 

pot fi clasificate în: ape subterane şi ape de suprafaţă. 

Apele subterane sunt ape de infiltraţie ce provin din precipitaţii atmosferice, care 

pătrund prin porii şi fisurile rocilor, se acumulează în straturile permeabile formând ape 

freatice şi ape de adâncime. Apele freatice sunt apele subterane, care formează primul 

orizont acvifer de sub nivelul terenului. Proprietăţile fizico-chimice ale apelor freatice 

diferă de la un strat la altul, fiind determinate de roca ce vine în contact cu acesta. 

Apele de adâncime sunt ape subterane cantonate în roci permeabile, situate sub 

cel puţin un strat impermeabil. Proprietăţile fizico - chimice ale apelor de adâncime 

variază de la un strat la altul. în categoria apelor de suprafaţă intră cursurilor de apă în 

situaţie naturală sau amenajate, apa de mare, ape meteorice. Apele de suprafaţă se 

deosebesc de apele subterane prin compoziţia lor fizico - chimică, radioactivă, 

biologică şi bacteriologică. 

Cercetările pe plan naţional şi internaţional sunt axate în direcţia limitării poluării 

resurselor de apă subterană şi de suprafaţă şi a eliminării poluanţilor existenţi în apă, 

printr-o foarte bună cunoaştere a mecanismelor în care sunt implicate aceste substanţe 

[7,8,85]. în general, calitatea apelor naturale este determinată de totalitatea 

substanţelor minerale sau organice, de gazele dizolvate, de particulele în suspensie şi 

organismele vii prezente în ea. 
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Majoritatea substanţelor care se găsesc în apele naturale într-o cantitate 

suficientă pentru a influenţa calitatea lor, se pot clasifica conform tabelului 2.1. [7,8], 

Substanţe care se găsesc în apele naturale Tabelul 2.1 
Substanţe Ioni Ioni 

Provenienţă Suspensii Coloizi Gaze neionizate pozitivi negativi 
şi dipoli 

din solul mineral şi Nămol. Argile HCOa 
roci Nisip, alte Si02 Mg^^ CI" 

substanţe FezOa Na' SO4" 
anorganice AI2O3 K' NO3" 

Mn02 Fe*' CO3-
CO2 Mn** HsiOa' 

Zn** H2BO3 
HPO4" 
H2PO4 
OK 
F 

din atmosferă Aerosoli cenuşa N2 HCO3 
O2 SO4" 
CO2 
SO2 

din descompunere sol organic, Materii CO2 Materii Na' cr 
organică resturi vegetale NH3 vegetale NH/ NCO3 

organice organice. O2 colorate, H* NOz'NOa" 
resturi N2 resturi OH.HS-
organice H2S organice radicali organici 

CH4 
H2 

din organisme vii Peşti, alge. Viruşi, 
diatomee. Bacterii, 
organisme Alge, 
minuscule Diatomee 

în afara substanţelor nnenţionate, în apele naturale se mai pot găsi şi alte tipuri 

de elemente (plumb, cupru, arsen etc.). 

în continuare vom insista pe acei indicatori, pe acele aspecte, care permit pe de-

o parte caracterizarea fizico-chimica generală a apei, iar pe de altă parte determină într-

o pondere foarte mare, tratabilitatea apei şi alegerea fluxului tehnologic de tratare 

corespunzător, respectiv optimizarea exploatării staţiilor de tratare. 

2.2. Caracteristicile resurselor de apă utilizate pentru alimentarea 

centrelor populate 

2.2.1. Caracteristicile fizico - chimice ale resurselor de apă 

Mirosul apei - Apele naturale au uneori un miros mai mult sau mai puţin intens. Apele 

de suprafaţă, mai ales cele stătătoare, pot avea miros, datorat în special materiilor 

organice în curs de descompunere sau a unor substanţe chimice provenite din apele 

uzate industriale (de exemplu fenoli). 
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Gustul apei - Apa chimic pură este fadă. Apele naturale au un gust nnai mult sau mai 

puţin pronunţat datorat substanţelor dizolvate din ele (gaze şi substanţe minerale). 

Gustul reprezintă modalitatea de percepţie a proprietăţilor chimice ale 

substanţelor solubile în apă cu care organismul vine în contact. 

Apa potabilă trebuie să aibă un gust plăcut. Gustul particular al apei este 

determinat de prezenţa sărurilor minerale şi a substanţelor organice prezente în apă , 

când acestea depăşesc anumite limite. Apele care se supun dezinfecţiei cu clor, în 

prezenţa unor cantităţi mici de fenoli capătă un gust medicamentos prin formare de clor-

fenol [7,8]. 

Culoarea apel - Culoarea apei poate evidenţia prezenţa în cantitate crescută a unor 

poluanţi solubili în apă. Este produsă de prezenţa unor substanţe organice sau minerale 

dizolvate sau în stare coloidală. 

Culoarea naturală se datorează contactului apei cu diverse tipuri de sol şi de 

alge, care detennină introducerea ionilor de Fe, Mn, acizi humici în stare coloidală sau 

datorită contactului apei cu diferite materiale de origine vegetală (lemn, plante), în 

diferite stadii de descompunere. 

Culoare reductibilă este numită partea de culoare care se îndepărtează prin 

procedee clasice de tratare (coagulare - sedimentare - filtrare) [54], 

Partea de culoare ce rămâne după îndepărtarea acestor suspensii fine este 

culoarea reală ce se datorează substanţelor dizolvate, a căror îndepărtare necesită alte 

procedee speciale de tratare. Coloraţia apei în sine nu este dăunătoare, însă distribuţia 

acesteia către consumator impune anumite limite. 

Temperatura apel - Poate fi un indicator indirect de poluare, mai ales pentru apele 

subterane, unde se ştie că temperatura este constantă. O apă rece, (sub 5 °C), produce 

scăderea rezistenţei locale cu favorizarea faringitelor, traheitelor, bronşitelor, iar o apă 

prea caldă (peste 17°C) are un gust neplăcut, nu satisface setea, ducând uneori la 

senzaţie de greaţă şi vomă şi de asemenea favorizează dezvoltarea microorganismelor 

în instalaţii de alimentare cu apă, mai ales când există substanţe organice şi elemente 

nutritive: azot şi fosfor [7]. 

Temperatura apelor de suprafaţă variază între O - 26 °C, în funcţie de 

temperatura aerului, de anotimp şi de zona geografică, pe când cea a apelor subterane 

este practic constantă (0-14° C) [8]. 

Vâscozitatea apel - Vâscozitatea este proprietatea fluidelor de a opune rezistenţă la 

curgere, ca rezultat al interacţiunii mecanice dintre particulele constituente. Coeficientul 
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dinamic de vâscx)zitate variază în mică măsură cu presiunea şi în mare măsură cu 

temperatura, la creşterea acesteia micşorându-se [8,52], 

pH-ul apei - Substanţele minerale conţinute în apă şi gazele dizolvate imprimă apei o 

reacţie: acidă, alcalină sau neutră. Dacă reacţia alcalină sau acidă este pronunţată apa 

prezintă agresivitate faţă de betoane, metale şi alte materiale corozive. 

Apele naturale prezintă un pH cuprins în general în domeniul [6.5-8.5], valoarea lui 

fiind influenţată de CO, liber de carbonaţi, bicarbonaţi şi mai ales de raportul dintre 

aceştia [8,51,53,54]. 

Eficienţa unor operaţiuni de tratare a apelor cum ar fi coagularea, eliminarea 

fierului şi manganului este funcţie directă de pH-ul apei brute. 

Duritatea apei - Este proprietatea conferită apei de totalitatea sărurilor solubile de 

calciu şi de magneziu. în funcţie de anionii de care sunt legate aceste elemente 

deosebim; duritate temporară, determinată de suma bicarbonaţilor de calciu şi 

magneziu în apă; duritatea permanentă, determinată de celelalte săruri solubile de 

calciu şi magneziu, în special de cloruri şi sulfaţi. Suma celor două durităţi dă duritatea 

totală. Duritatea se măsoară în grade convenţionale, denumite grade de duritate. în 

funcţie de duritatea lor, apele naturale se pot clasifica în: ape foarte moi (O - 4°G), ape 

moi (4 - 8°G), ape moderat dure (12 - IS'̂ G), ape dure (18 - 30°G) şi ape foarte dure 

(>30°G). De obicei apele subterane sunt mai dure, iar cele de suprafaţă au durităţi mai 

mici [7,8,]. 

Din punct de vedere fiziologic apele dure nu prezintă pericol, o anumită duritate 

conferă apei un gust plăcut, însă o apă foarte dură împiedică absorbţia unor elemente 

importante pentru organism (iodul) iar o apă moale poate avea efecte nefavorabile 

asupra aparatului cardiovascular. Duritatea apei poate fi redusă prin adoptarea unor 

tehnologii de dedurizare (folosind schimbătoare de ioni) [54,89]. 

Substanţele organice - Conţinutul de substanţe organice din apă este un indicator de 

calitate foarte important, deoarece substanţele organice servesc ca suport nutritiv 

pentru bacterii, virusuri şi alte organisme vii. 

în apele naturale substanţele organice provin din descompunerea organismelor 

vii din apă, din spălarea solului din bazinul hidrografic (substanţe humice), deversarea 

de ape uzate, menajere sau industriale. Majoritatea acestor substanţe conţin 

următoarele elemente: carbon, hidrogen, oxigen, azot, fosfor şi sulf. 

Azotul este elementul de bază din constituţia proteinelor si aminoacizilor ce 

provin din diferite procese biochimice de degradare a produşilor vegetali şi animali; 
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sunt transformaţi în ioni de amoniu, nitriţi, nitraţi sau rămân ca azot organic. 

Prin analiza chimică se stabileşte cantitativ formele de azot mineral si azot 

organic. Azotul total este redat în următoarea relaţie: 

= + N0 ;+ NO; (2.1) 

unde: azotul amoniacal: amoniacul N ̂ ^ , amoniu N ; azotul organic N ; 

azotiţii (nitriţii) NO;, reprezintă prima treaptă de oxidare a amoniului; 

azotaţii (nitraţii) NO;, reprezintă stadiul avansat de oxidare al amoniului; 

Prezenţa nitriţilor în apă poate indica o contaminare recentă şi existenţa unor 

produse reducătoare. Conţinutul de nitriţi trebuie întotdeauna corelat cu cel de nitraţi, 

substanţe organice şi indicatori bacteriologici [54,85], Prezenţa în concentraţii mari a 

nitriţilor si nitraţilor în apele poluate cu amine conduc la formarea nitrozoaminelor 

cancerigene pentru mamifere [7,8], 

Turbiditatea apei - Este un parametru care dă prima indicaţie asupra conţinutului de 

materii în suspensie de origine organică (plancton) şi minerale (argile). Turbiditatea este 

dată de particule foarte fine în suspensie, care nu sedimentează în timp. Ea depinde de 

cantitatea de suspensii (numărul lor), mărimea suspensiilor şi natura lor. Turbiditatea se 

exprimă în grade sau unităţi de turbiditate, grade silice (®Si02) sau grad de fonmazină 

(FTU, JTU, NTU). Aparatele folosite pentru determinarea turbidităţii se numesc 

turbidimetre. Operaţiile convenţionale pentru eliminarea turbidităţii sunt: coagularea -

flocularea, decantarea, filtrarea [7,8,54]. 

Suspensii - Orice substanţă insolubilă în apă poate persista mai mult sau mai puţin 

timp în suspensie în funcţie de greutatea particulei. Particulele foarte uşoare sau 

substanţele în stare coloidală se menţin practic indefinit în suspensie, găsindu-se în 

continuă mişcare în apă. 

în funcţie de sursa de apă, fiecărei valori a turbidităţii îi corespunde o anumită 

valoare a conţinutului de suspensii. Materialele în suspensie pot fi uşor decantabile şi 

greu decantabile (coloidale). La rândul lor, acestea pot fi de natură minerală, de natură 

organică şi fitoplanctonică [54]. 

Fierul şi Manganul - Fierul se găseşte în apă sub formă de compuşi minerali (săruri 

feroase , în care fierul este bivalent şi săruri ferice, în care fierul este trivalent) sau sub 

formă de compuşi organici ai acizilor humici, ai unor acizi graşi şi respectiv combinat cu 

substanţe organice, de obicei sub formă de săruri acide. 
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Prezenţa fierului şi a manganului sub formă organică de acizi humici este o 

formă deosebit de dificil de tratat, situaţie agravată şi de faptul că prezenţa substanţelor 

organice alături de cea a fierului şi a manganului, dă posibilitatea fero- şi 

manganobacteriilor să se dezvolte [7], 

Formele de fier existente în natură sunt redate în figura 2.1. 

FeOH" 
FeSz 

FeCOa 
Fe(OH)2 

silicaţi 
fosfaţi 

Acizi humici 
Acizi fulvici 

filtrabil neriltrabil mioeral organic Fe(OH>3 

Figura 2.1. Formele de fier din natură 

Radioactivitatea apei - Este emisia de radiaţii corpusculare (a şi p) şi electromagnetice 

(Y). Radioactivitatea apei poate fi naturală sau artificială. Radioactivitatea naturală, este 

produsă de radionuclizii emişi de radiaţiile cosmice şi de radioelementele prezente în 

organisme [6], 

Radioactivitatea apelor de suprafaţă este mică, fiind dată de radioelementele 

emise în atmosferă care se fixează pe aerosoli şi sunt antrenate de apele de ploaie (^H, 

^ R a , argon, beriliu, fosfor). Radioactivitatea apelor subterane este dată de emanaţiile 

de radiu, care este prezent în toate rocile. Metodele utilizate pentru tratarea apelor 

radioactive sunt: precipitare cu var, schimb ionic, osmoză inversă. 
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2.2.2. Caracteristicile biologice, bacteriologice şi virusologice ale resurselor de 
apă 
Caracteristicile biologice şi bacteriologice se referă la microorganismele care se 

dezvoltă în apele naturale. 

Analiza hidrobiologică - Analiza hidrobiologică constă în inventarierea microscopica a 

fito şi zooplanctonului (organisme din masa apei) precum şi analiza organismelor 

bentonice (situate pe fundul apei) şi a perifitonului (organisme situate pe diferite 

suporturi), din probele de apă prelevate. 

Analiza bacteriologică - Apa destinată utilizării de către om trebuie să fie cât mai puţin 

contaminată de bacterii sau virusuri patogene, această regulă fiind foarte strictă dacă 

apa este destinată consumului potabil sau este folosită în industria alimentară. în 

practica tratării apei au fost adoptaţi ca indicatori bacteriologici: numărul total de 

germeni şi determinarea bacilului coli. 

Numărul total de germeni - Acesta reprezintă numărul de colonii ce cresc prin 

însămânţarea unui mililitru de apă (sau diluţii din acest ml) într-un mediu de cultură, 

după 24 h de termostatare, la 37°C. Numărul total de germeni din apă reprezintă un 

indicator al purităţii sau poluării apei. Valoarea acestui indicator trebuie corelată cu 

ceilalţi indicatori bacteriologici, biologici, chimici. Analiza apei urmăreşte detectarea 

poluării fecale. Indicatorul poluării fecale este bacilul coli - Escherichia coli [6,54], 

2.3. Criterii privind alegerea resurselor de apă pentru alimentarea 
centrelor populate 

Rezervele disponibile de ape naturale sunt constituite din ape subterane (ape 

provenite din pânza freatică şi apele de adâncime) şi din ape de suprafaţă (ape 

curgătoare, apele din lacuri şi canale artificiale) [6]. 

Criteriile care stau la baza alegerii resursei de apă în vederea utilizării ei în scop 
potabil sunt: 

• cantitative, sursa trebuie să asigure cantitatea de apă cerută tot timpul anului de 

către utilizatori; 

• calitative, sursa trebuie să se încadreze în normele de calitate specifice pentru 

apa de alimentare; 

• tehnice, care se referă la modul de captare al sursei, recomandările privind 

tehnologia de tratare, echipamentele utilizate precum şi modul de exploatare; 

• economice, care se referă la costurile de proiectare, execuţie şi exploatare. 
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în România apele care pot fi utilizate în scop potabil provin 95% din surse 

de suprafaţă şi 5% din subteran. 

2.4. Categorii şi norme tehnice de calitate a apei 
Râurile şi lacurile reprezintă sursa de apă corespunzătoare pentru alimentarea 

cu apă a centrelor populate urbane cât şi a unităţilor industriale, deoarece acestea pot 

acoperi, în general, toate nevoile de apă. 

Indicatorii de calitate pentru apă potabilă cât şi pentru sursele de suprafaţă 

captabile, redaţi în tabelul 2.2, trebuie să se încadreze în limitele admise atât de 

legislaţia românească (Legea 458/2002, completată cu Legea 311/2004 şi NTPA 

013/2002), cât şi de cea europeană (Directivele 98/83/EEC şi 75/440/EEC) [133-141]. 

Indicatorii de calitate pentru cursurile de apă de suprafaţă şi pentru apa potabilă Tabelul 2.2 

Nr. 
Crt 

Parametnî de calitate Unitatea de 
măsură 

Apa de suprafaţă Apa potabilă 
Nr. 
Crt 

Parametnî de calitate Unitatea de 
măsură Valori admise NTPA 013/02 

Legile 
458/02 
311/04 

Directiva 
98/83/EEC 

Nr. 
Crt 

Parametnî de calitate Unitatea de 
măsură 

Categoria de calitate 
Legile 
458/02 
311/04 

Directiva 
98/83/EEC 

Nr. 
Crt 

Parametnî de calitate Unitatea de 
măsură 

Al A2 A3 

Legile 
458/02 
311/04 

Directiva 
98/83/EEC 

1 Aluminiu (Ai) mg/dm"̂  - - - 02 0,2 
2 Amoniu (NH%) mg/dm^ 0,5 1,5 4 0.5 05 
3 Amoniac (NH3) mg/dm"' 0,1 0.3 0.5 0,2 -

4 Azotaţi (NOs") mgldm^ 50 50 50 50 50 
5 Azotiţi (NO2') mg/dm"̂  1 3 - 0.5 0.5 
6 Bioxid de carbon liber mg/dm'' 50 50 50 - -

7 Cloruri (CI) mg/dm^ 200 200 200 250 250 
8 Cupm (Cu) mg/dm"̂  0.5 0.5 1 0,1 2 
9 Cianuri totale (CN) mg/dm^ 50 50 50 50 50 
10 Cianuri libere (CN) mg/dm" - - - 10 -

11 Duritate totală - - - 5 -

12 Fier (Fe) mg/dm^ 0,3 2 1 0,2 0.2 
13 Fosfat total (P) mg/dm^ 0,1 0.1 0,1 - -

14 Hidrogen sulfurat, sulfuri mg/dm'' - - - 100 -

15 Mangan (Mn) mg/dm^ 0,05 0.1 1 0.05 0,05 
16 Nichel (Ni) mg/dm^ 50 50 100 20 20 
17 Oxigen dizolvat (O) mg/dm"* 6 5 4 5 -

18 Plumb (Pb) mg/dm^ 50 50 50 10 10 
19 Turbiditate UNT 25 - - 5 5 
20 Temperatura 25 25 25 - -

21 Sulfaţi (SO4) mg/dm"̂  250 250 250 250 250 
22 Substanţe organice (KMn04) mg/dm^ - - - 20 20 
23 Hidrocarburi aromatice mg/dm'' 0.2 0.2 0.1 0.1 0.1 
24 Pestidde - totale mg/dm^ 1 2.5 5 0.5 0.5 
25 Clor rezidual liber -intrare mg/dm"* - - - 0.5 -

26 Clor rezidual iiber - ieşire mg/dm^ - - - 025 -

27 Trihalometani mg/dm^ - - - 100 100 
28 Activitate globală a Bg/dm^ - - - 0,1 -

29 Activitate globală p Bg/dm^ - - - 1 -

30 Escherichia coli E.coli/250cm'' - - - 0 0 
31 Esterococi Strept.fecali/250cm'' - - - 0 0 
32 Coliformi totali uniţii 00 cm" 50 5000 50000 0 0 
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2.5. Criterii de alegere a tehnologiilor pentru tratarea apei 

Selectarea proceselor de tratare a apei reprezintă o sarcină dificilă, având în 

vedere complexitatea parametrilor implicaţi. Printre factorii care trebuie avuţi în vedere 

la selectarea tehnologiilor de tratare se enumeră [2,28,95]: 

- calitatea apei brute - compararea calităţii apei brute la diferite surse disponibile 

în raport cu calitatea necesară a apei tratate reprezintă un alt criteriu esenţial. 

Trebuie analizate eforturile care ar fi necesare pentru tratarea apei brute din 

diferite surse, ţinându-se cont de necesitatea alimentării cu apă din sursă cât mai 

sigură [7]; 

- siguranţa proceselor de tratare - există anumite procese care în diferite situaţii 

sunt absolut necesare. Un exemplu este dezinfectarea apelor tratate cu clor (CI), 

aceasta trebuie făcută ţinând cont însă de posibilii sub-produşi care pot apărea 

(tricloruraţi, trihalometani) [6,73,75,90]; 

- condiţii existente - pot exista situaţii în care uzinele de apă existente să nu mai 

corespundă din punct de vedere al proceselor de tratare, în această situaţie este 

necesară reabilitarea uzinei de apă ceea ce se poate dovedi dificilă, sau 

realizabilă cu costuri de investiţii sau exploatare foarte ridicate [5,108]; 

- flexibilitate ridicată - o parte din procesele dintr-o uzină de apă sunt uşor 

adaptabile la modificările de calitate a apei brute. Printre procesele cu o 

flexibilitate ridicată se încadrează procesele de coagulare - floculare, decantare 

şi filtrare a apei. O uzină de apă trebuie să producă o apă cu o calitate constantă, 

indiferent de calitatea apei brute; 

- capacitatea operatorului - uzinei de apă de a se alinia în mod permanent la 

schimbările de standarde naţionale şi alinierea la standardele UE [104,108,109]; 

- costurile de investiţie şi de operare - trebuie puse în balanţă eforturile 

investiţionale şi costurile de operare precum şi rezultatele obţinute, uzual această 

balanţă se realizează pentru un orizont de timp relativ îndelungat 25 ani şi 

reprezintă un criteriu primordial la adoptarea procesului de tratare; 

- compatibilitatea cu mediul înconjurător - este un alt aspect de care trebuie 

să se ţină seama. O problemă este deversarea apelor de la spălarea filtrelor şi a 

nămolurilor din decantoare, de aceea trebuie avută în vedere recuperarea 

acestora şi realizarea unui impact cât mai scăzut asupra mediului 

[52,55,84,105,107]; 

- calitatea apei produse - în staţiile de tratare, se poate degrada în reţeaua de 
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distribuţie în anumite situaţii. în acest sens se va ţine seama de [27]: 

o stabilitatea chimică şi biologica a apei tratate; 

o prevenirea coroziunii; 

o controlul microbiologic în reţeaua de distribuţie; 

o compatibilitatea calităţii apei când există două surse diferite; 

o excluderea posibilităţii de fomriare a sub-produşilor de dezinfecţie. 

- dimensiunea proceselor - reprezintă un alt aspect important care trebuie 

luat în considerare la alegerea schemei de tratare. Există procese care sunt 

aplicate atât la debite mari cât şi la debite mici (coagularea - flocularea, 

decantarea, filtrarea) [27,28]. 

Se apreciază că adoptarea deciziilor privind alegerea unei scheme de tratare 

pentru o staţie de potabilizare a apei trebuie să aibă la bază următoarele: 

- studii sistematice asupra sursei, hidrochimice, biologice şi bacteriologice pe o 

perioadă cât mai îndelungată; 

- încercări experimentale "in situ" pe instalaţii pilot experimentale care să simuleze 

procesele tehnologice din filiera care se va adopta; 

- prognoza variaţiei calităţii apei sursei într-o perioadă de 10 -15 ani; 

- încercări experimentale şi simulări privind comportarea apei produse în 

ansamblul sistemului de distribuţie. 

2.6. Tehnologii şi scheme de tratare a apelor de suprafaţă 
Problemele tehnologiilor de tratare ale uzinelor de producţie a apei potabile sunt 

extrem de complexe datorită numeroşilor factori care intervin în procesele de tratare. 

Uzinele de tratare trebuie alcătuite astfel încât să se asigure: 

- circulaţia apei de la o instalaţie la alta; 

- corectarea tuturor indicatorilor de calitate ai apei; 

- minimum de cheltuieli de exploatare în condiţiile unei maxime siguranţe în 

potabilizarea apei livrate; 

- o exploatare elastică, care să permită adaptarea instalaţiilor la variaţia calităţii 

- apei din sursă; 

- posibilitatea dezvoltării ulterioare a staţiei de tratare în funcţie de creşterea 

necesarului de apă; 

- încadrarea staţiei de tratare în ansamblul sistemului de alimentare cu apă, în 

condiţiile unei fiabilităţi crescute şi a unor posibilităţi de automatizare şi 
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dispecerizare corespunzătoare nivelului de moment şi în perspectivă. 

în figura 2.2. sunt prezentate cinci scheme verticale de staţii de tratare 

[19,39,88,89]. 

Toate schemele sunt alcătuite pe acelaşi principiu: 

- o fază de tratare cu reactivi de coagulare a apei care necesită cameră de 

amestec şi cameră de reacţie şi o gospodărie de reactivi; 

- o fază de depunere masivă a suspensiilor, de limpezire care se realizează în 

decantoare, care pot fi verticale, suspensionale, orizontale sau alte tipuri; 

- o fază de limpezire finală realizată în filtre rapide de nisip; 

- o ultimă fază, de dezinfecţie a apei, care presupune tratarea cu dor şi un 

bazin în care are loc acţiunea clorului cu substanţele impurificatoare din apă 

precum şi înmagazinarea apei. 

în cazul filtrelor lente - schema C - se renunţă la coagulare. 

Faza de dezinfecţie este similară cazurilor prezentate anterior. 

Pe lângă calitatea apei brute, aşa cum am văzut anterior şi calitatea apei din 

sursă are un rol determinant în alcătuirea schemelor tehnologice de tratare. 

în continuare vom prezenta aceste scheme tip pentru cazul apelor provenite din 

sursa de suprafaţă, râu sau lac. 

în cazul apei râurilor s-a ales ca grad de apreciere a eficienţei schemelor de 

tratare gradul de eliminare a substanţelor organice din apa brută. 

Primele trei A, B, şi C sunt destinate tratării unor ape de râu, care nu depăşesc 

însă turbidităţi prea mari. Ultimele două scheme D şi E sunt destinate tratării unor ape 

provenite din lacurile de acumulare unde faza de decantare este înlocuită de alte tipuri 

de filtrare a apei: filtre de contact, prefiltre, filtre lente. 

în cazul filtrelor de contact - schema D - coagularea se face direct în stratul de 

nisip, la doze de reactivi mult mai mici. 
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Figura 2.2. Profite tehnologice de tratare a apei de râu, lac şi apă subterană 

a - cu decantoare verticale şi filtre rapide; b - cu decantoare suspensionale şi filtre rapide; c - cu 
decantoare orizontale şi filtre rapide; d - cu filtru de contact; e - cu prefiltre şi filtre lente; 1 - staţie de 
pompare treapta I; 2 - amestecător; 3 - gospodăria de reactivi; 4; 11 - cameră de reacţie; 5 - decantor 
vertical; 6 - filtru rapid; 7 - clorinator; 8 - rezervor de apă curată; 9 - staţie de pompare treapta a Ii-a; 10 
- decantor suspensional; 12 - decantor orizontal; 13 - filtnj de contact; 14 - prefiltru; 15 - filtru lent. 

Au fost alcătuite 7 schenr̂ e tehnologice cu eficienţele ior prezentate în figura 2.3. 

Alcătuirea fluxului tehnologic s-a făcut pe baza condiţiei de obţinere a unei ape potabile 

cu un consum de permanganat (KMn04/l) sub 10-12 mg/l [19,27,39,40,115,124]. 
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Figura 2.3. Scheme tehnologice de tratare 
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Astfel; 

o pentru un conţinut în apa brută de până la 20 mg KMn04/l, avem 

fluxul: coagulare + decantare + filtrare + clorare; eficienţa de reducere 

a substanţelor organice este de 30-40% (schema 1); 

o pentru un conţinut în apa brută până la 30 mg KMn04/l, avem fluxul, 

preclorare + coagulare + adjuvant + decantare + filtrare + clorare; 

eficienţa 40-60% (schema 2); 

o pentm un conţinut în apa brută de până la 45 mg KMn04/l, avem 

fluxul: cărbune activ praf + coagulare + adjuvant + decantare + filtrare 

+ clorare; eficienţă 50-75% (schema 3); 

o pentru un conţinut în apa brută de până la 60 mg KMn04/l. avem 

fluxul: cărbune activ praf + coagulare + adjuvant + decantare + filtrare 

+ ozonizare + clorare ; eficienţa 60-80% (schema 4); 

o pentru un conţinut în apa brută sub 75 mg KMn04/l, avem fluxul: 

cărbune activ praf + coagulare + adjuvant + decantare + filtrare + 

ozonizare + filtru de cărbune activ + clorare; eficienţa 70-85% 

(schema 5); 

o pentnj un conţinut în apa bnjtă sub 90 mg KMn04/l, avem fluxul: 

preozonizare + cărbune activ + coagulare + adjuvant + decantare + 

filtrare + ozonizare + filtru cărbune activ + clorare ; eficienţă 80-90% 

(schema 6); 

o pentru un conţinut în apa bnjtă sub 100-110 mg KMn04/l. avem fluxul: 

preozonizare + cărbune activ praf + coagulare + adjuvant + 

permanganat + decantare + filtrare + ozonizare + filtru de cărbune 

activ + clorare; eficienţă 85-95% (schema 7). 

în cazul folosirii lacurilor ca sursă de alimentare cu apă, cei mai importanţi 

indicatori de calitate ai apei lacurilor de acumulare care influenţează tehnologia de 

tratare sunt: reducerea temperaturii; turbiditate redusă; conţinut de suspensii redus; 

dezvoltări masive de alge. 

Astfel tehnologia care se adoptă trebuie să asigure : 

- îndepărtarea organismelor din apă ; 

- înlăturarea suspensiilor fine şi a culorii; 

- reducerea gustului şi a mirosului; 

- dezinfecţia. 
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La fel de importantă ca şi în cazul râurilor şi lacurilor în alegerea schemei optime 

de tratare este calitatea apei din lac, exprimată prin gradul de trofie al lacului şi prin 

biomasa care îl caracterizează. 

Gradul de eliminare al elementelor prezente în apă prin diferite tehnici de tratare 

este prezentat în Tabelul 2.3. unde. P - foarte puţin (reducere O - 20%), F - puţin 

(reducere 20 - 60%), G - bun (reducere 60-90%), E - foarte bun (reducere 90 - 100%), 

- nu se aplică [2,6]. 

Gradul de eliminare al elementelor din apă prin diferite tehnici de tratare Tabelul 2.3 
Impurificatori Aerare Coagulare Tratare Schimb ionic Procese cu Oxidare Adsorbţie 

Sedimentare cu var membrană chimica 
Filtrare Anion 

i 
Cationi 01' UF' ED^ dezinfecţie GAC* PAC" 

Colifonni totali P G-E G-E P P E E - E F P 
Giardia lambtia P G-E G-E P P E E - E F P 
Viruşi P G-E G-E P P E E - E F P 
Turbiditate P E G F F E E - P F P 
Cianuri P - - - - G - G E - -

Azotati P P P G-E P G - G P P P 
Azotiti F P P G-E P G - G G-E P P 
VOC G-E P P-F P P F-E F-E F-E P-G F-E P-G 
SOC P-F P<3 P-F P P F-E F-E F-E P-G F-E P-E 
Pesticide P-F P-G P-F P P F-E F-E F-E P-G G-E G-E 
THM" G-E P P P P F-G F-G F-G P-G F-E P-F 
THM prec. P F-G P-F F-G - G-E F-E G-E F-G F-E P-E 
Duritate P P E P E E G-E E P P P 
Fier F-E E P G-E G-E G G-E G-E P P P 
Mangan P-F F-E E P G-E G-E G G-E F-E P P 
Culoare F-G F-G P-G - - - - F-E E G-E G 
Gust, miros F-E P-F P-F P-G - - - - F-€ G-E G-E 
TDS'' P P P-F P P G-E P-F G-E P P P 
Cloruri P P P F-G P G-E P G-E P P P 
Sulfat P P P G-E P E P E P P P 
TOC^" P-F G - G-E G G-E P-G G-E F F-G 
CO2 G-E P-F E P P P P P P P P 
H2S F-E P F-G P P P P P F-E F-G P 
Aluminiu P F F-G P G-E E - E P - -

®compuşi organici volatili, ^compuşi organici sintetid, ®trihalometani, ^otal solide dizolvate, 
°̂compuşi organici totali. 
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Exemple de scheme tehnologice de tratare a apelor de suprafaţă la nivel mondial 

[2,3,26,28,43,44,45,46,47,70]. 
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Figura 2.4. Schema tehnologică generală uzina de apă de suprafaţă Timişoara 
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Figura 2.5. Schema tehnologica a uzinei de apă Moshannon Valley - Pennsylvania 
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Figura 2.6. Schema tehnologică a uzinei de apă New Castie - Pennsylvania 
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în figura 2.5. este prezentată schema tehnologica a uzinei de apă Moshannon 

Valley - Pennsylvania [3,94] caracterizată printr-o tratare care utilizează un număr mare 

de reactivi chimici. 

în figura 2.6. se poate urmări filiera tehnologică a uzinei de apă New Castie 

(Pennsylvania) [3,94] care utilizează o sursă de suprafaţă. Ideea de bază care se 

urmăreşte este ca prin procesele de tratare valorile THM (trihalometani) să rămână în 

limitele sursei acest lucnj este prezentat în figura 2.6. 
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Figura 2.7. Variaţia THM (mg/l) uzina New Castie - Pennsylvania 

Din analiza celor două scheme tehnologice rezultă: 

fiecare uzină prezintă o schemă unică de tratare; 

în cazul uzinei New Castie - Pennsylvania se recuperează atât apele de la 

spălarea filtrelor cât şi cele rezultate din nămolurile de la decantare realizându-

se doar amestecul de la cele două categorii de ape; 

uzina de apă Mashannon Valley prezintă singura schemă tehnologică în care 

nămolurile de la treapta de decantare sunt amestecate direct cu apele de la 

spălarea filtrelor; 

necesitatea urmăririi riguroase în toate treptele de tratare a stabilităţii chimice a 

apei prin adaos de reactivi chimici, utilizarea frecventă a preoxidării cu CI2 CIO2. 
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2.7. Tehnologii de tratare a apelor subterane 
2.7.1. Tehnologii de deferizarea şi demanganizare a apelor subterane 
Tratarea apei din punct de vedere al proprietăţilor chimice constă în eliminarea 

fierului şi manganului, în reducerea durităţii, în îndepărtarea gazelor dizolvate etc. 

Prin studiile hidrogeologice întreprinse, s-a stabilit ca cea mai mare parte a 

râurilor principale din ţară şi pânzele de apă subterană din luncile acestora, au ape cu 

conţinut de fier şi mangan peste limitele admise. Ape cu conţinut de fier şi mangan se 

mai găsesc, de asemenea, în pânzele de apă de mare adâncime. Aceste ape, 

inutilizabile fără o prealabilă tratare, necesită pentru eliminarea fierului şi manganului 

staţii de deferizare - demanganizare. [48,49] 

în apele de suprafaţă fierul se găseşte sub formă de silicaţi, hidroxid feric şi mai 

puţin sub formă de bicarbonat feros. 

în apele de izvor care conţin mult bioxid de carbon, bicarbonatul feros poate fi 

destul de abundent. 

în apele stătătoare fierul se găseşte sub formă de silicaţi de fier, carbonat de fier, 

sulfură de fier. 

în apele subterane fierul se găseşte în dispersii moleculare care constituie 

sisteme discrete şi stabile, formate din molecule simple, în echilibru tennodinamic, 

reprezentate prin soluţii ale compuşilor bivalenţi. Particulele dispersiei, cu mărime de 1 

m|i, trec în această stare prin toate filtrele, dializează şi difuzează şi nu sunt deci într-o 

stare de agregare favorabilă separării şi reţinerii lor în apă. Această stare se datorează 

în principal lipsei de oxigen, prezenţei de carbon liber şi uneori a hidrogenului sulfurat, 

unor valori scăzute de pH (sub 6,8), unor potenţiale de oxidoreducere reduse, unor 

potenţiale electorcinetice ridicate, în echilibrul general jucând un rol important şi gradul 

redus de mineralizare a apei. 

Prezenţa fierului în apă poate influenţa organismele în funcţie de concentraţia sa. 

Astfel, apa cu un conţinut de Fe mai mic de 0,2 mg/dm^ şi de mangan mai mic de 0,1 

mg/dm^ nu dăunează dezvoltării sau sănătăţii organismului. Peste aceste limite poate 

provoca uneori tulburări şi devine greu digestibil [21,40,41]. 

Prezenţa firului şi a manganului peste limita de 0,1 mg/dm^, devine supărătoare 

la o temperatură a apei de 20 - 30 °C. Apa cu conţinut de fier peste 0,2 mg/dm^ utilizată 

în scopuri potabile şi industriale, prezintă numeroase dezavantaje. 
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Are o culoare galben opalescentă, un gust neplăcut, acru, iar apele cu o 

concentraţie de fier bivalent mai mare de 3 mg/dm^ are un gust metalic. 

Un conţinut de fier sau mangan de numai 0,1 mg/dm^ favorizează dezvoltarea 

ferobacteriilor respectiv a manganobacteriilor care pot fi găsite în izvoare, puţuri, lacuri, 

rezervoare şi conducte şi din a căror prezenţă în apă decurg neajunsuri uneori foarte 

mari şi anume [77,88.113,115]: 

• Apa capătă o tulbureală brună, datorită bacteriilor moarte, iar descompunerea 

acestora provoacă gust şi miros neplăcut şi favorizează dezvoltarea altor 

microorganisme ca urmare a creşterii substanţei organice. 

• Se formează depozite mari în conducte, aparate de măsură, rezervoare, 

micşorându-se secţiunea de curgere până la opturarea completă. 

• Bacteriile moarte pot bloca filtrele de nisip. 

• Bacteriile vi secretă o substanţă mucilaginoasă şi din acest motiv, în cazul în care 

ajung la filtre, formează bulgări de nisip compactat care creează fisuri în masa 

filtrantă. 

• Ferobacteriile au posibilitatea de a extrage fienji, de care au nevoie în metabolismul 

lor, fie din apă fie din conductele sau suprafeţele metalice cu care sunt în contact, 

provocând chiar grafitizarea conductelor din fontă. 

Manganul dizolvat nu schimbă culoarea apei, întru-căt nici pentru concentraţii de 

câteva mg/dm^ manganul bivalent nu este oxidat de oxigenul dizolvat în apă, însă 

compuşii de mangan insolubili se depun în conducte în punctele unde apa circulă cu 

viteză redusă iar în cazul unor variaţii bruşte de presiune, aceste depuneri se pot 

desprinde ajungând la consumatori. 

Depunerile de mangan au o consistenţă pătoasă şi uneori se pietrifică, mărind 

coeficientul de frecare în conducte şi deci scumpind operaţia pompării. Efectele 

secundare ale depunerilor de mangan în reţeaua de conducte şi în instalaţii prezintă 

dificultăţi foarte mari. Dezinfectarea apei mai ales în lunile de vară, când temperatura 

apei creşte, este foarte dificilă şi uneori tratarea cu dioxid de clor nu este suficientă, 

necesitând curăţirea mecanică a acestor depuneri care este foarte costisitoare. 

Realizarea unei deferizări - demanganizări optime se bazează pe cunoaşterea 

următorilor factori: 

• Cunoaşterea calităţilor apei din punct de vedere al agresivităţii ei faţă de fier; 

• Cunoaşterea proceselor din cadrul deferizării - demanganizării apei; 
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• Cunoaşterea influenţelor factorilor fizico-chimici ai apelor brute asupra proceselor de 

deferizare - demanganizare; 

• Posibilităţii de eliminare a factorilor de agresivitate din ape, în funcţie de 

caracteristicile apelor. 

Prezenţa fierului în apă se datorează fenomenelor de alterare a rocilor 

determinată de factori chimici şi fizici. La baza oricărei alterării chimice se află apa, care 

în stare pură, având pH-ul = 7, are o acţiune de descompunere destul de slabă, pe 

când soluţiile acide şl alcaline descompun mineralele într-un ritm mult mai rapid. 

Oxigenul, bioxidul de carbon, acidul azotic, acidul sulfuric, complecşii humici, 

amoniacul şi clorurile sunt cele mai importante substanţe care, dizolvate în apă 

accelerează descompunerea rocilor. 

Apele subterane sunt în general de calitate superioară. Sunt limpezi au 

temperatura aproape constantă, fără microorganisme şi agenţi dăunători sănătăţii, au 

un conţinut chimic favorabil asigurând astfel condiţia de potabilitate. Cantităţile de apă 

subterană destinate potabilizării sunt foarte importante . Apele freatice în unele 

împrejurări au de suferit de pe urma procesului general de impurificare a mediului 

înconjurător. Hotărâtoare în această situaţie este supravegherea atentă a zonelor de 

protecţie sanitară. 

Deferizarea şi demanganizarea apei se bazează pe o serie de procese fizico-

chimice care pot şi trebuie să fie influenţate în vederea scopului de tratare ala apel. 

Aceste procese sunt următoarele: 

1) Procesul de oxidate a compuşilor bivalenţi solubili de fier şi mangan, în compuşi 

insolubili. 

Este cel mai important proces din cadrul deferizării demanganizării apei şi 

depinde de: alcalinitatea bicarbonică a apei, valoarea pH, conţinutul de O2 dizolvat în 

apă, conţinutul de CO2 liber, potenţialul de oxido-reducere, duritatea temporară a apei, 

prezenţa H2S şl a ferobacterillor, presiunea aerului, temperatura, prezenţa azoţilor etc. 

2) Procesul de eliminare a CO2 liber agresiv din apă. 

Eliminare a CO2 liber agresiv din apă, determină procesul de oxidare al 

compuşilor ferici şi manganici şi este la rândul ei influenţată de alcalinitatea 

bicarbonatică şi duritatea temporară a apei, temperatura şi presiunea aeailui, de 

concentraţia de saturaţie a gazului în apă, de prezenţa sulfaţilor etc. 
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3) Procesul de eliminare a H2S din apă. 

Eliminarea H2S măreşte potenţialul de oxido-reducere al apei şi este în funcţie de 

valoarea pH. Prezenţa oxigenului sulfurat împiedica procesul de oxidare prin aerare a 

compuşilor feroşi şi manganoşi. 

4) Procesul de oxidare al substanţelor organice din apă. 

Eliminarea substanţelor organice din apă este necesară când acestea au o 

concentraţie mare, care dăunează acţiunii de oxidare catalitica a compuşilor bivalenţi de 

fier si mangan, prin acoperirea materialului filtrant cu o peliculă gelatinoasă, consumând 

totodată pentru oxidarea acestor substanţe oxigenul dizolvat în apă. 

5) Procesul de coagulare al dispersiilor coloidale. 

Precipitarea dispersiilor coloidale de Fe şi Mn în vederea reţinerii lor in instalaţiile 

de decantare şi filtrare, este influenţată de alcalinitatea apei, natura coagulanţilor, timpul 

de reacţie, viteza de agitare etc. 

6) Procesul de decantare a apei. 

Se utilizează în cazul tratării apei cu substanţe alcaline sau absorbante, şi 

este influenţat de felul tratării. 

7) Procesul de oxidare cu substanţe chimice oxidante a fierului şi manganului bivalent. 

Are loc când procedeele de aerare nu pot fi aplicate sau nu dau rezultate şi este 

necesară intervenţia cu substanţe oxidante. 

8) Procesul de alcalinizare al apei cu substanţe alcaline. 

Tratarea apei cu substanţe alcaline se aplică în cazul apelor cu alcalinitate 

bicarbonatică scăzută. 

9)Procesul de filtrare a apei cu conţinut de fier şi mangan. 

Se efectuează prin reţinerea fierului şi manganului în masa granulară a filtrului ca 

urmare a fenomenelor de adsorbţie, chemosorbţie sau oxidare catalitică. Este influenţat 

de starea de dispersie a compuşilor de fier şi mangan din apă, de concentraţia 

acestora, de valoarea pH, conţinutul de O2 dizolvat al apei, de tratările anterioare, de 

potenţialul de oxido-reducere a apei în timpul filtrării etc. 

10) Procesul de eliminare a ferobacteriilor sau manganobacteriilor 

Eliminare ferobacteriilor sau manganobacteriilor necesită întotdeauna tratare cu 

substante oxidante. 
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11) Procesul de tratare al compuşilor humici de fier sau mangan. 

Este cel mai complicat proces din cadrul deferizării demanganizării apei şi este 

de fapt o îmbinare între procesele de aerare, tratare cu substanţe chimice oxidante, 

alcalinizate şi coagulate, filtrării speciale etc. 

Factori care influenţează aceste procese sunt: 

- natura minerală sau organică a compuşilor de fier şi mangan; 

- alcalinitatea bicarbonatică a apei; 

- reacţia pH, temperatura şi rezistivitatea apei; 

- concentraţia de CO2 liber; 

- duritatea temporară a apei; 

- oxigenul dizolvat în apă; 

- potenţialul de oxido-reducere; 

- complecşii humici; 

- fero şi manganobacteriile; 

- amoniacul, azotiţii, azotaţii, clorurile, hidrogenul sulfurat, sulfurile, sulfaţii; 

- concentraţia fierului şi manganului în apă; 

- gradul de oxidare şi dispersie al compuşilor de Fe şi Mn. 

Cele trei metode de îndepărtarea fierului şi manganului din apă mai des folosite 

pentru îndepărtarea fierului şl manganului din apele de alimentare sunt: 

a) Precipitarea, urmată de filtrare; 

b) Reţinerea pe schimbători de ioni; 

c) Stabilizarea cu agenţi de dispersie; 

Toţi aceşti factori determină şi alegerea schemei tehnologice de deferizare-

demanganizare a apei.[28,40,88,131] 

2.7.2. Scheme tehnologice de deferizare şi demanganizare a apelor 
subterane 

Parametrii de tratare pot fi stabiliţi ţinând seama de influenţa factorilor fizico -

chimici ai apelor brute asupra proceselor de deferizare - demanganizare. Se prevăd în 

acest scop în toate cazurile compartimente de aerare şi filtrare şi după caz, 

compartimente de tratări speciale cu reactivi oxidanţi de alcalinizare sau coagulanţi. 
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Din practica deferizării şi demanganizării apei a rezultat că fierul se îndepărtează 

mai uşor decât manganul şi că este mai uşor să se deferizeze o apă care conţine fier in 

cantităţi mai mari de fier şi mangan, decât o apă care se găseşte la limitele admise de 

norme. 

Din practica îndelungată a staţiilor de deferizare demanganizare a apei au 

rezultat următoarele procedee ce pot fi utilizate [88,89,90,106]: 

- procedeul de oxidare prin aerul atmosferic, urmat de limpezirea apei; 

- procedeul de dublă filtrare; 

- procedeul de oxidare cu reactivi chimici; 

- procedeul cu cationiţi. 

Procedeul de oxidare prin aerul atmosferic, urmat de limpezirea apel. în cazul când 
fierul precipită, schema staţiei de deferizare se alcătuieşte ca în figura 2.8. 

L.: 

M ''v 
lil'.iîi; lli'lv; 

! . , i ' , ' 1 ' .i-iViV;'' vi'. 

Figura 2.8. Staţie de deferizare prin aerare şi filtrare 
1 - reţea de conducte; 2 - conductă pentru apa deferizată; 3 - conductă de apă pentru spălare; 
4 - conducta de evacuare a apei de spălare; 5 - conducta de golire; 6 - preaplin; 7 - canal colector 
de evacuare; 8 - jgheaburi de colectare a apei. 

Printr-0 reţea de conducte (1) apa este distribuită la stropitoarele fixate la 

aproximativ 2,0 m deasupra nivelului apei din bazin, care constituie chiar filtrul de nisip 

necesar pentru limpezirea apei. Grosimea stratului de nisip filtrant trebuie să fie de 

0,30...0,40 m, iar grosimea stratului de apă de deasupra nisipului de aproximativ 1,50 

m. Apa deferizată iese din conducta (2).Instalaţia hidraulică a filtrului este completată cu 
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O conductă de apă pentru spălare (3), cu jgheaburi de colectare a apei murdare (8) şi cu 

conductă de evacuare a apei de spălare (4), precum şi cu o conductă de golire (5) şi cu 

un preaplin (6). 

Evacuarea apei de spălare şi de preaplin se descarcă într-un canal colector de 

evacuare (7). întreaga instalaţie este adăpostită într-o construcţie foarte bine ventilată. 

Masa de contact din granule este alcătuită într-un singur strat de 2...3 m grosime, 

sau din 3 sau 4 straturi de câte 0,30...0,50 m grosime, separate prin straturi de aer de 

0,20...0,30 m. Limpezirea apei de fulgi de hidroxid feric, se face prin decantare şi filtrare 

rapidă. O staţie de deferizare după acest procedeu este reprezentată în figura 2.9. 

Figura 2.9. Staţie de deferizare a apei prin aerare, masă de contact, decantare şi filtrare 

Apa brută intră în conducta (1) şi este distribuită la pulverizatoarele (2), care 

aruncă apa până la 2...3 m înălţime. Picăturile de apă cad peste masa de contact C, 

după care apa ajunge în decantorul (D), unde se depune o parte din fulgii de hidroxid 

feric. Prin conducta (3) apa este trecută din decantor în filtru de nisip (F). Apa deferizată 

iese din conducta (4). Instalaţia hidraulica este completată cu o conductă de apă de 

spălare (5) pentru filtru, cu o conductă de evacuare a apei de spălare (6), cu o conductă 

de golire (7) a decantorului şi (8) a filtrului, precum şi cu preaplinul (9). Toate golirile, 

evacuările şi preaplinul debuşează într-un canal colector de evacuare (10). 
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Barbotarea apei cu mijloace mecanice reprezintă un procedeu eficient şi de mare 

randament pentru aerarea apei şi constă în agitarea mecanică a apei cu rotori cu palete 

în bazine de formă specială. 

Aerarea apei se produce atât ca urmare a aruncării picăturilor de apă în aer şi 

prelingerea lor pe copertina rotorului, cât şi prin antrenarea bulelor de aer în bazin, 

formarea spumei abundente şi a valurilor, toate acestea contribuind la dizolvarea în apă 

a oxigenului din aer. 

Procedeul de deferizare prin dublă filtrare. Ultimele cercetări pe staţiile pilot au arătat 

că procesele de aerare şi decantare nu sunt indispensabile pentru deferizarea apei. 

Eficienţa reţinerii fierului este funcţie de condiţiile de filtrare (viteza de filtrare, grosimea 

stratului filtrant, compoziţia granulometrică a acestuia etc)[19,20,40]. 

Din rezultatele experimentale efectuate pentru deferizarea apei atât la noi cât şi 

în alte ţări se pot trage următoarele concluzii; 

a) se verifică ipoteza caracterului fizico-chimic al procesului de reţinere a fierului. 

Oxidarea nu este completă, înainte de filtrare, iar în filtru nu se poate produce 

fenomenul chimic simplu de oxidare, deoarece durata de parcurgere este de 

5... 10 min, pe când acest proces durează în mod obişnuit 4...5 h; 

b) Dubla filtrare asigură deferizarea; tipul de filtrare se alege astfel: 

- în cazul apelor cu un conţinut mic de fier se adoptă filtre cu grosime mare a 

stratului de nisip şi cu strat subţire de apă; 

- în cazul apelor cu conţinut mare de fier se adoptă filtre cu grosime mică de 

nisip şi grosime mai mare a stratului de apă, sau filtre sub presiune. 

c) Caracteristica principală a filtrului rapid de nisip, ca instalaţie de deferizare, 

este capacitatea de reţinere a fierului exprimată în kg/m^ filtru. Experimental 

sa constatat că această caracteristică are ordinul de mărime 1...3 kgf Fe/m^. 

Ea depinde de: 

- pH - ul apei (la un pH ridicat capacitatea de reţinere este mai mare); 

- viteza de filtrare (capacitatea de reţinere scade odată cu creşterea vitezei); 

- conţinutul de fier din apă (capacitatea de reţinere este mai mare când apa 

conţine mai mult fier); 

- grosimea stratului filtrant şi compoziţia lui granulometrică (capacitatea de 

reţinere scade cu creşterea mărimi granulelor). 
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d) Se recomandă adoptarea unor viteze de filtrare de 4... 10 m/h, în funcţie de 

conţinutul de fier, la care ciclul de funcţionare durează de la 15 până la 500 h. 

Grosimea stratului filtrant se recomandă a se lua 0,8. .1,2 m iar mărimea 

granulelor 1 ...1,5 mm. Spălarea nisipului se face cu apă şi aer comprimat; 

e) în anumite experienţe din Belgia a rezultat că efectul produs de dubla filtrare 

(cu prima treaptă de 8 m/h şi a doua de 4 m/h) este echivalentă o filtrare 

unică cu viteza de 1 m/h; 

f) Adoptarea unei scheme de dublă filtrare duce la reducerea de volum a staţiei 

şi deci la o reducere de investiţii. 

în continuare vom prezenta o schemă tehnologică în figura 2.10. care are la bază 

procedeul dublei filtrări. 
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Figura 2.10. Schemă care are la bază procedeul dublei filtrări. 

Procedeul de oxidare cu reactivi chimici. în cazul în care apa conţine compuşi 

organici de fier şi mangan sau sulfat feros procedeele arătate mai înainte nu mai sunt 

suficiente şi trebuie să se folosească reactivi chimici care să coaguleze aceşti compuşi, 

după care să urmeze o filtrare pentru limpezirea apei. 
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Ca reactivi se folosesc: hidroxidul de calciu, sulfatul de aluminiu şi clorul. 

Hidroxidul feric precipită sub formă de fulgi, astfel încât poate fi eliminat din apă 

prin decantare şi filtrare, sau chiar numai prin filtrare. 

Aşadar schema staţiei de deferizare prin oxidare cu reactivi chimici cuprinde: 

- staţie de preparare şi dozare a reactivilor, 

- bazin de reacţie, 

- decantoare şi filtre, adică va avea dispoziţia generală a unei staţii de limpezire cu 

coagulant. 

în continuare vom prezenta o schemă tehnologică în figura 2.11 care are la bază 

procedeul de oxidare cu reactivi chimici. 
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Figura 2.11. Variante de precipitare şi filtrare pentru reţinerea fierului şi manganului 
1 - pompa; 2 - apa brută; 3 - var; 4 - aerator, 5 - bazin de sedimentare; 6 - filtru; 7 - clor; 8 - rezervor de 
apă curată; 9 - spre consumator; 10 - pământ de diatomee; 11 - amestec rapid (5-10 minute); 12 - filtru cu 
pământ de diatomee. 

Procedeul cu mase cationîce. Acest procedeu constă prin trecerea apei cu conţinut 

de fier, printr-o masă granulară, care are proprietatea de a ceda cationul de Na, 

respectiv H, reţinând în locul lor cationul de fier, de aceea, aceste substanţe se numesc 

şi mase cationice sau schimbătoare de ioni. 
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După câteva ore de funcţionare, masa cationica îşi pierde capacitatea de 

schimb, deoarece a pierdut toţi ionii de Na sau H; în acest moment, ea trebuie 

regenerată cu o soluţie de NaCI, pentru masa cationică de sodiu, şi cu H2SO4, pentru 

masa cationică de hidrogen. 

Pentru utilizarea la maximum a efectului cationitului se folosesc mai multe filtre 

cu masă cationică dispuse în serie, apa brută trecând mai întâi prin filtrul de masă 

cationică cea mai epuizată şi apoi prin cele cu material mai proaspăt. 

în felul acesta, în primul filtru, fierul şi manganul sunt reţinute prin adsorţie, iar in 

ultimul numai prin schimb de ioni. 

Prin acest procedeu se pot deferiza apele cu un conţinut de fier 2...3 mg/dm^ şi 

1 mg/dm^ mangan şi cu o duritate temporară suficientă pentru a obţine întâi cationitul 

de calciu, la care se înlocuieşte în procesul de filtrare cationitul Ca cu cationitul Fe. 

2.7.3. Tehnologii de dedurizare a apelor subterane [19,20,88] 

Apa din sursele naturale are uneori o duritate care depăşeşte limitele admise de 

normele stabilite pentru calitatea apei. Pentru apa potabilă limita de duritate admisă 

este de 20 de grade şi în mod excepţional chiar peste 40 de grade. 

Pentru o serie de consumatori industriali limitele sunt mai reduse, uneori chiar la 

fracţiuni de grad. 

în cazurile în care duritatea apei surselor naturale depăşeşte limita admisibilă 

pentru consumator este necesar să se reducă, în mod artificial, duritatea apei. 

Dedurizarea apei este un proces specific tratării apei pentru industrii şi se aplică 

foarte rar în cazul apei potabile. 

2.7.4. Scheme tehnologice de dedurizare a apelor subterane 
Dedurizarea se face prin: procedee cu reactivi, procedee cu schimbători de ioni, 

procedeul termic, procedee combinate. 

Procedeul cu reactivi. Se aplică atunci când se cere o reducere a durităţii temporare a 

apelor de suprafaţă până la 4 - 5 grade. 

Procedeul constă în introducerea în apă a unor reactivi (var, sodă, sulfat de 

aluminiu dizolvat în apă, etc.), care intră în combinaţie cu compuşii de calciu şi de 
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magneziu pe care îi precipită sub formă de compuşi insolubili, şi separarea acestora de 

apă în decantoare şi filtre. Schema tehnologică de dedurizare folosind reactivi cuprinde: 

dispozitiv pentru prepararea şi dozarea reactivilor, camera de amestec, camera de 

reacţie, decantoare şi filtre. 

Procedeul de dedurizare cu var se aplică pentru reducerea durităţii datorate 

bicarbonaţilor (duritate temporară), având ca efect şi asupra durităţii pemnanente. 

Varul poate fi introdus în apă sub formă de soluţie saturată de Ca(0H)2, sub 

formă de lapte de var, mult mai concentrat, adică în stare de suspensie, sau sub fonma 

vanjiui hidratat pulverulent. 

Varul stins pulverulent poate fi introdus în apa brută direct sub formă de pulbere 

sau sub formă de lapte de var. Avantajul folosirii varului stins pulverulent constă în 

simplificarea instalaţiilor, mai ales în cazul introducerii varului în apa brută sub formă de 

pulbere. Dozarea varului în pulbere se face cu dozatoare cu disc rotativ şi cuţite 

reglabile, iar amestecul varului (care iese din dozator) cu apa bmtă se realizează într-o 

cameră de amestec hidraulic, cu şicane, cu circulaţia apei pe verticală. 

Procedeul de dedurizare cu sodă (carbonat de sodiu, Na2C03) se aplică pentru 

reducerea durităţii permanente datorită sulfatului şi clorurii de calciu. 

Procedeul de dedurizare cu var şi sodă se foloseşte pentru reducerea durităţii din 

sulfaţi şi cloruri de magneziu. 

Acest procedeu reclama uneori şi coagularea, pentru sedimentarea suspensiilor 

naturale fine, cât şi pentru accelerarea depunerii suspensiilor care rezultă din reacţiile 

chimice. Se poate folosi fie sulfatul de aluminiu, fie compuşi de fier. în cazul folosirii 

coagulantului, doza de var trebuie mărită, pentru a ţine seama de consumul suplimentar 

de var necesar pentru producerea reacţiei acestuia cu coagulantul. 

Deoarece carbonatul de calciu şi hidroxidul de magneziu care se formează în 

apa a cărei duritate a fost redusă, sunt totuşi solubili în apă, într-o oarecare măsură, 

duritatea apel se poate reduce, prin procedeul indicat mai înainte, cu numai 4-5 grade. 

După terminarea operaţiei de reducere a durităţii apei prin procedeul cu reactivi, apa 

trebuie supusă limpezirii prin decantare urmată de filtrare rapidă. 

în figura 2.12 este redată schema unei instalaţii de dedurizare cu var şi sodă. 

Apa brută este adusă prin conducta 1 într-o cameră cu trei compartimente: prin 

compartimentul central trece mai departe apa brută, iar în compartimentele laterale se 

prepară soluţia de sodă 2 şi soluţia de var 3. Din compartimentul central se trimite apă 

prin conducta 4 spre saturatorul de var 5, situat în dreapta. în saturatorul de var se 

aduce o doză constantă de lapte de var şi se obţine o soluţie saturată de 
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var, particulele ne dizolvate şi impurităţile sedimentând la partea inferioară a 

saturatorului de unde se elimină periodic sub formă de nămol. 

Soluţia saturată de var urcă în saturator, cu viteză din ce în ce mai mică, datorită 

formei lui conice, şi ajunge în camera de amestec 6. Aici este adusă şi soluţia de sodă, 

dacă este cazul, precum şi apa brută. 

Din camera de amestec apa trece în camera de reacţie 7, din centrul 

decantomlui vertical 8, şi străbate decantorul de jos în sus. Apa decantată este 

colectată de jgheabul periferic şi trece în filtrul rapid 9, de unde iese ca apă dedurizată 

prin conducta 10. Filtrul rapid se spală în contracurent, cu apă adusă prin conducta 11, 

precum şi cu un curent de vapori de apă 12, care uşurează desprinderea carbonatului 

de calciu de pe granulele de nisip. Instalaţia este dotată cu conductele de evacuare a 

apei de spălare 13 şi a nămolului din decantor 14. 
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Figura 2.12. Instalaţie de dedurizare cu var şi sodă 

O variantă a schemei de reducere a durităţii apei cu reactivii examinaţi este 

schema prevăzută cu un reactor turbionar figura 2.12 {dispozitivul în care se realizează 
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coagularea şi reducerea durităţii, deci reacţiile). Reactorul turbionar este alcătuit fie 

dintr-un recipient conic cu vârful în jos, cu o parte superioară cilindrică. în zona de 

contact, unde au loc reacţiile, reactorul poate fi cilindric. Reactorul se încarcă până la 

aproximativ jumătatea părţii conice, cu nisip având dimensiunea granulelor de 2-2,4 

mm. Apa de tratat şi reactivii se introduc în partea de jos a reactorului, tangenţial la 

secţiunea recipientului, viteza apei fiind astfel aleasă încât masa de contact să fie 

menţinută în stare de suspensie. Apa tratată este colectată la partea superioară a 

reactorului. Coagulantul, dacă este necesar, se introduce în conducta prin care se 

transportă apa de la reactor la instalaţiile de limpezire. 

în reactorul redat în figura 2.13 are loc reacţia de reducere a durităţii. Carbonatul 

de calciu rezultat se depune în momentul formării, sub formă cristalizată, pe granulele 

de nisip, suspensia masei împiedicând cimentarea ei. Eliminarea durităţii se face prin 

cristalizare. Datorită depunerii pe granulele de nisip a carbonatului de calciu, acestea se 

îngroaşă continuu, devin mai grele şi se sedimentează în partea de jos a reactorului, de 

unde sunt evacuate periodic, iar în reactor se introduce o cantitate corespunzătoare de 

nisip cu granule curate. Viteza de dedurizare este mare, iar durata cristalizării pe 

granulele de nisip este de câteva secunde. Reducerea durităţii apei poate fi adusă până 

la 2 - 3 grade duritate. Debitul tratat variază între 50 şi 2000 mVh. 
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Figura 2.13. Reactor pentru dedurizarea apei 
1 - apa brută; 2 - reactivi; 3 - nisipul; 4 - diafragme de amestecare; 5 - apa dedurizată; 
6 - coagulant; 7 - evacuarea masei catalizante; 8 - golire; 9 - introducerea germenilor; 
1 - zona de cristalizare; II - zona de limpezire 
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Procedeul cu mase cationice. Aceasta este tot o metodă chimică de tratare şi se 

realizează prin trecerea apei, a cărei duritate trebuie redusă, printr-un strat filtrant de 

material granular de cationit, în filtre speciale. Acest material are proprietatea de a 

înlocui cationii de Na sau H pe care îi conţine cu cationii de Ca şi Mg aflaţi în compuşii 

de apă, astfel încât prin transformările care au loc, apa îşi pierde duritatea. Dedurizarea 

prin mase cationice de contact se aplică în cazul apelor fără suspensii (ape subterane 

sau ape de suprafaţă tratate prin decantare şi filtrare prealabilă), pentru a nu avea un 

conţinut de suspensii peste 5-10mg/dm^. 

Schimb de cationi de Na. în mod prescurtat schimbătorul de ioni de Na se notează 

(Cat)Na2, iar cel de hidrogen (Cat)H2. 

în urma schimbului de cationi de Na, se formează în soluţie de săruri de sodiu 

care nu dau duritate apei şi, ca urmare, apa îşi măreşte alcalinitatea. 

în figura 2.14 de mai jos este reprezentată schema unei instalaţii de dedurizare 

cu cationi de sodiu. 

Figura 2.14. instalaţii de dedurizare cu cationit de sodiu 
1 - apa dură; 2 - filtru de cationit de sodiu; 3 - strat de cationit; 4 - strat suport din pietriş;5 - apa 
dedurizată; 6 - rezervor pentru pregătirea soluţiei de clorură de sodiu; 7 - strat filtrant din pietriş; 8 -
conducta pentru soluţia de clorură de sodiu; 9 - rezervor de apă pentru afănare; 10 - regulatorul vitezei 
de afănare; 11 - conducta de evacuare a apei de spălare din rezervorul de clorură de sodiu; 12 - golire. 
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Schimb de catîoni de H. Reducerea durităţii apei cu mase cationice de hidrogen se 

bazează pe proprietatea cationului de hidrogen de a se schimba cu cationi de calciu şi 

magneziu. 

Ca urmare, se formează în apă soluţii de acizi (sulfuric şi clorhidric), aciditatea 

apei creşte şi pH-ul scade. De aceea, după cationizarea cu H, apa are proprietăţi 

corosive şi nu se poate utiliza fără neutralizarea acidităţii sale. Deosebirea de 

construcţie între filtrele instalaţiilor cu mase cationice de Na şi cele de mase de 

hidrogen, constă în faptul că suprafaţa interioară a filtrelor cu mase cationice de 

hidrogen trebuie protejată de acţiunea mediului agresiv, prin acoperiri de protecţie 

specială. Schema instalaţiei de dedurizare cu cationi de hidrogen este redată în figura 

2.15. 
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Figura 2.15. Instalaţie de dedurizare cu cationit de hidrogen 
1 - apa dură; 2 - filtre de cationit de hidrogen; 3 - strat de cationit; 4 - strat suport de pietriş; 5 - apa 
dedurizată; R1 - rezervor pentru acid sulfuric concentrat; 6 - conducta de aer comprimat; 7 - conducta 
pentru transvazarea acidului sulfuric; R2 - rezen/or de acid sulfuric; R3 - rezervor de măsură pentnj acid; 
R4 - rezervor de acid sulfuric diluat; 8 - conducta de recuperare a acidului în exces; 9 - rezervor de apă 
pentm afânare ; 10 - regulatorul vitezei de afânare; 11 - golire. 

39 

BUPT



CAPITOLUL 2 Stadiul actual al evoluţiei tehnologiilor de tratare a surselor de apă in vederea 
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Tratarea combinată cu mase cationice de H şi Na. Pentru a preântămpina efectele 

dăunătoare ale unei ape prea acide sau prea alcaline, se aplică tratarea combinată cu 

mase cationice de H şi Na, astfel ca în final apa dedurizată să aibă reacţie neutră. 

Filtrarea cationică cu H şi Na se poate realiza în paralel, figura 2.16 în serie sau 

combinată. 

Metoda filtrării cationice cu H şi Na în paralel constă în împărţirea apei a cărei 

duritate trebuie redusă în două fluxuri: unul trece prin filtrul cu H - cationit, celălalt printr-

un filtru cu Na - cationit; apa care iese din cele două filtre se amestecă în raport optim 

pentru a obţine o apă dedurizată şi neutră. 

Metoda filtrării cationice cu H şi Na succesiv (în serie) prevede trecerea unei părţi 

din apa de tratat printr-un filtru cu mase cationice de H, care reduce duritatea 

temporară, mai departe, se amestecă cu restul cantităţii de apă dură şi toată cantitatea 

de apă se trece prin filtrul cu cationiţi de Na în care se reduce şi duritatea permanentă. 
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Figura 2.16. Schema de cationizare în paralel cu H si Na 
Ab ~ apa brută; At - apa tratată; 1 - filtru cu masă cationică de Na; 2 - filtru cu masa cationica de H 
3 - pregătirea soluţiei de NaCI; 4; 6 - rezervor de apă pentru afânare; 5 - rezervor cu soluţie de 
regenerare a masei cationice de H; 7 - degazorul de C02; 8 - rezervor; 9 - pompă; 10 - golire. 
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Această metodă se aplică mai ales pentru prelucrarea apelor cu duritate relativ 

mare datorită carbonaţilor figura 2.17. 
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Figura 2.17. Schema de cationizare în serie 
Ab - apa brută; At - apa tratată; 1 - filtru cu masă cationică de H; 2 - filtru cu masă cationică de Na; 3 -
rezervor pentru pregătirea soluţiei de NaCI; 4; 5 - rezervor de apa pentru afânare; 6 - rezervor cu soluţia 
de acid ; 7 - degazorul de CO2; 8 - rezervor intermediar; 9 - pompă; 10 - goliri. 
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CAPITOLUL 3 Modelarea proceselor de separare a suspensiilor prin decantare şi filtrare 
dintr-o staţie de tratare a apelor de suprafaţă 

3. Modelarea proceselor de separare a suspensiilor prin 
decantare şi filtrare dintr-o staţie de tratare a apelor de 
suprafaţă 

3.1. Modelarea şi simularea proceselor de sedimentare din decantoarele 
orizontale longitudinale. 
3.1.1. Decantarea particulelor gravimetrice 

Decantarea particulelor gravimetrice este caracterizată de faptul că acestea îşi 

conservă proprietăţile fizice iniţiale (formă, dimensiune, densitate) în cursul procesului. 

Viteza de sedimentare este independentă de concentraţia în substanţe solide. Acest tip 

de decantare se regăseşte în principal în cazul deznisipatoarelor. în practică, aceste 

tipuri de particule sunt relativ rare, chiar în deznisipatoare existând tendinţa de 

aglomerare [94,95], 

Prin fenomenul de sedimentare, viteza de sedimentare a particulei creşte până 

când forţa de sedimentare devine egală cu forţele de frecare. Această situaţie, pentru 

care (dvp/dt) = O, corespunde punctului de echilibru al forţelor care acţionează asupra 

particulei. 

Forţele care acţionează asupra particulei în cursul procesului de sedimentare a 

particulelor gravimetrice sunt: - F^ (3.1) 

Unde: forţa de frecare - ; forţa gravitaţională - F^ ;forţa rezultantă - F^. 

Expresiile forţelor de frecare, gravimetrice şi rezultanta sunt: 

forţa gravitaţională: 

(3.2) 

forţa de frecare: 

forţa rezultantă: 

K = (3.4) 
at 
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unde: 

Pp - densitatea particulei {kglm^y, 

p^ - densitatea apei (^kg/m^): 

V - volumul particulei (w^); 

Ap - aria secţiunii particulei, nomnală la direcţia verticală (w* ^; 

C^ - coeficient de frecare; 

v^ - viteza de sedimentare a particulei {m/s ) ; 

/ - timpul (.s); 

g - acceleraţia gravitaţională {m/s^) 

Pentru particulele sferice, aria secţiunii particulei şi volumul acesteia sunt; 

(3.5) 

K = ^ (3.6) 
O 

unde: d - diametrul particulei (m) 

Particula în procesul de sedimentare este accelerată până când (Jv^ / d i ) = 0 . 

La echilibru rezultă: 

Coeficientul de frecare C^ este o funcţie de numărul Reynolds (Re) şi de forma 

particulei. Numărul Reynolds este definit de relaţia: 

= (3.8) 

unde: 77 - vâscozitatea dinamică a apei {Pa • s). 

in cazul particulelor sferice, se poate estima valoarea coeficientului de frecare 

24 

(3.7) 

pentru cazurile umiătoare: C . = 
"" Re 
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94/7 
a), regimul laminar: 1 < Re < 1 C„= — — — (3.9) 

P, -Vr'd 

14 3 
b). regimul tranzitoriu: l < R e < 1 0 ' C „ = — + - = + 0.34 (3.10) 

Re VRe 

c). regimul turbulent: Re > 10' C„ = 0.44 (3.11) 
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Figura 3.1. Variaţia coeficientului de frecare în funcţie de numărul Reynolds 

pentru diferite forme ale particulelor 

Bazinul de sedimentare ideal [1,12,15,95] 

într-un bazin de sedimentare ideal (figura 3.2.), parametrii principali sunt următorii: 

A - aria secţiunii longitudinale a zonei de sedimentare (L - B); 

A - aria secţiunii transversale a zonei de sedimentare (H - B); 

H - adâncimea totală a zonei de sedimentare; 

h - adâncimea parţială a zonei de sedimentare; 

L - lungimea zonei de sedimentare; 

Q - debitul de apă; 

vh - viteza orizontală a apei (Q/A'); 
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vp - viteza de sedimentare a unei particule oarecare; 

vo - viteza de sedimentare a particulei în cazul cel mai defavorabil; 

B - lăţimea bazinului de sedimentare. 

/una de dccanlarc 

X) 
H /otui 

ci 

V Si ti 
iĉ irc 

-o 
03 c o 

N 

Zona de depuneri 

L 

Figura 3.2. Bazin de sedimentare ideal 

în interiorul unui bazin ideal de sedimentare se diferenţiază următoarele zone[88,95]: 

1. Zona de intrare: este zona la interiorul căreia debitul este distribuit uniform pe 

întreaga secţiune A; 

2. Zona de sedimentare: zona la interiorul căreia are loc sedimentarea particulelor 

gravimetrice; 

3. Zona de ieşire: zonă în interiorul căreia are loc evacuarea apei decantate; 

4. Zona de depuneri: zonă în care are loc acumularea depunerilor. 

Se remarcă faptul că toate particulele cu viteza de sedimentare superioară 

valorii vo sunt practic eliminate. în cazul particulelor cu viteza de sedimentare mai 

redusă faţă de viteza vo, acestea nu vor fi eliminate decât dacă pătrund în bazinul de 

sedimentare la o înălţime mai redusă, h [15,95]. 

Dacă se consideră că în zona de intrare debitul este uniform distribuit pe 

întreaga secţiune transversală, se poate demonstra că pentru particulele cu viteza de 

cădere Vp, fracţiunea de particule eliminate F, este următoarea: 
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F = — (3.12) 
H 

înălţimea de depunere este egală cu produsul dintre viteza şi timpul de 

parcurgere al bazinului. Rezultă: 

V ' t V 
F = = (3.13) 

V • / V 

'o 

Timpul de parcurgere al bazinului, pentru orice tip de particule se determină cu 

relaţia următoare: 

t o = — (3.14) 

Viteza vo este o funcţie de debitul şi de aria secţiunii longitudinale a bazinului, 

după cum urmează: 

V = — = ^ = ^ = — (3.15) 
' t, L L-B A 

Prin înlocuire în relaţia 4.13 se obţine: 

F = (3.16) 
QJA 

Ecuaţia 3.16 permite calcularea randamentului unui bazin de decantare ideal în 

ceea ce priveşte eliminarea particulelor ale căror viteză de sedimentare este aceeaşi 

(Vp). 

Datorită faptului că vitezele de sedimentare ale particulelor au în realitate valori 

diferite, se poate calcula randamentul global al bazinului de sedimentare dacă se 

cunoaşte distribuţia acestora. 

în figura 3.3. se prezintă un astfel de caz. Ordonata reprezintă fracţiunea 

particulelor cu viteza de sedimentare inferioară vitezei v(f), se remarcă faptul că 

particulele cu viteza de sedimentare superioară vitezei vo vor fi eliminate. 

Dacă fo reprezintă fracţiunea particulelor a căror viteză de sedimentare este 

inferioară valorii Vo, fracţiunea particulelor complet eliminate este reprezentată prin 

diferenţa (1-fo). Prin integrarea curbei de distribuţie din figura 3.3. de la O la fo rezultă 

fracţiunea adiţională de particule eliminate. 
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Fracţiunea totală a particulelor eliminate rezultă: 

(3.17) 
Vo o 

g > 
^ i 
= I 05 Fi 

^ ^ t O 
I t 

- -c 

\ Q V iteza dc dccanlare (V ) 

Figura 3.3. Calculul randamentului global al bazinului de sedimentare 

într-un bazin de sedimentare real, curenţii de densitate pot modifica curgerea 

apei. în cazuri extreme, modificarea regimului de curgere poate conduce la reducerea 

timpului real de curgere cu până la 90%. Apariţia acestor curenţi este datorată în 

principal variaţiilor de temperatură şi de turbiditate ale apei. 

în figura 3.4. este redată variaţia regimului de curgere într-un decantor orizontal 

longitudinal datorat variaţiei de temperatură (creşterii de temperatură cu 0.3°C) [95;. 

Vedere in plan 
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9 
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Figura 3.4. Variaţia regimului de curgere datorat variaţiei de temperatură 
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3.1.2. Decantarea particulelor cololdale 
Particulele din apa naturală variază ca origine, concentraţie şi mărime. Acestea 

pot să provină din sol sau din surse atmosferice. Sau pot să fie rezultatul proceselor 

chimice şi biologie care au loc în apa brută. 

Dimensiunile particulelor pot varia cu câteva ordine de mărime, de la câteva zeci 

de nanometrii (virusuri) până la câteva sute de micrometrii (microplanctonul) [13,96,99]. 

Substanţele humice sunt componenta organică majoritară din apele naturale 

nepoluate. Acestea provin atât din sol cât şi în urma proceselor chimice şi biologice cum 

ar fi descompunerea vegetaţiei. 

Substanţele humice sunt clasificate, în funcţie de solubilitatea lor după cum 

urmează: acizi fulvici - solubilitate ridicată sunt predominanţi în apă; acizi humici -

solubilitate scăzută. 

Pentru a aglomera particulele coloidale (de natură humică) acestea trebuie mai 

întâi destabilizate. Destabilizarea se poate realiza doar prin adaosul de reactivi chimici. 

Cel mai des folosit destabilizator (coagulant) este sulfatul de aluminiu hidratat 

Al2(S04)3X nHzO; 

Utilizarea sărurilor de aluminiu îşi găseşte o explicaţie în regula valenţei, potrivit 

căreia coagularea se produce întotdeauna cu ioni de semn contrar sarcinii solului, iar 

pragul de coagulare scade foarte mult şi brusc cu creşterea valenţei ionului coagulant. 

La anumite concentraţii ale solilor, pragul de coagulare este dependent de 

activităţile ionilor coagulanţi şi este independent de natura lor. 

Sărurile de aluminiu prezintă o anomalie a coagulării numită dublă coagulare 

care constă în redizolvarea precipitatului coagulat prin adăugarea unei cantităţi mari de 

electrolit şi coagularea lui din nou, dacă continuă adăugarea electrolitului. 

Explicaţia acestui fenomen constă în reâncărcarea particulelor coagulate cu 

sarcini de acelaşi semn cu cele ale ionilor coagulanţi. 

Diagramele de coagulare pentru sulfatul de aluminiu redate în figura 3.5. au fost 

dezvoltate prin suprapunerea condiţiilor chimice în prezenţa cărora are loc coagularea 

peste diagrama de stabilitate termodinamică. 

Diagramele de coagulare sunt valabile în principiu pentru temperaturi cuprinse 

între 15 - 25 °C şi trebuie folosite cu grijă în cazul apelor reci. 
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Figura 3.5. Diagrama de coagulare a sulfatului de aluminiu şi relaţia cu potenţialul zeta 

Toate aceste particule pot fi eficient îndepărtate din apă dacă procesele de 

coagulare - floculare, decantare şi filtrare au fost corect proiectate şi instalaţiile sunt 

corect exploatate şi conduse. 

Procesele de coagulare - floculare a particulelor coloidale din apă se desfăşoară 

în trei faze [94,95]: 

- neutralizarea sarcinii electrice a particulelor coloidale prin adaosul de 

coagulant, în această fază se recomandă amestecul rapid; 

- formarea microflocoanelor prin ciocnirea particulelor datorită mişcării 

browniene (faza pericinetică); 
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- formarea macroflocoanelor pe măsură ce mărimea lor creşte (faza 

ortocinetica). 

Smoluchowski a conceput modelul matematic care caracterizează procesele de 

coagulare -floculare prin expresiile următoare: 

dN 
dt 

= (3.18) 

^ = (3.19) 

în care: Np, No - numănji de ciocniri între particule de tipul 1, respectiv tipul 2; 

ni, n2 - numărul de particule de tipul 1, respectiv tipul 2; 

dl, d2 - diametrele particulelor de tipul 1, respectiv tipul 2; 

Di2 - suma coeficienţilor de difuzie pentru particulele de tipul 1 , respectiv 2; 

G - gradientul de viteză. 

Particularizând ecuaţiile (3.18) şi (3.19) pentru fazele peri şi ortocinetice rezultă: 

dN^ A-k'T , 
— ^ = a ^ • n ' (3.20) 

dt 3-77 

în care: a - fracţiunea de ciocniri eficace; 

k - constanta Boitzmann; 

T - temperatura absolută; 

77 - vâscozitatea dinamică; 

d - diametml particulei. 

Prin integrare, expresia (3.20) devine: 

n. N = 
P 

1 + 
U-k'T't-n^'^ 

3-77 

(3.21) 

în care: no - numărul (concentraţia) de particule la momentul t = 0. 

Decantarea modernă se bazează în principal pe mecanismele de reţinere în 

stratul suspensional. Gregory stabileşte relaţia care guvernează reţinerea suspensiilor 

coloidale floculate în stratul suspensional: 

^ = (3.22) 
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unde: <1) - flux (rata masică a sedimentării); 

Us - viteza de sedimentare a suspensiilor; 

C - concentraţia particulelor în suspensie. 

X 
3 

Concentraţia, C 

Figura 3.6. Corelaţia între concentraţie şi flux 

Corelaţia flux - concentraţie este prezentată în figura 3.6. Se disting patru regiuni 

şi anume[13,95]: 

a - particulele sunt relativ independente. O suspensie de particule cu viteze diferite de 

sedimentare are o interfaţă difuză cu lichidul limpede de deasupra; 

b - pe măsură ce creşte concentraţia ia naştere fenomenul de încetinire până la 

atingerea valorii maxime a fluxului; 

c - o creştere a concentraţiei determină reducerea fluxului şi stratul suspensional 

devine omogen; 

d - din punct de inflexiune al curbei, orice creştere a concentraţiei este asociată cu 

îngroşarea stratului, respectiv cu fenomenul de sedimentare prin tasare. 

Modelul matematic al decantării cu strat suspensional a fost dezvoltat pe teoria 

fluxului. Se poate scrie ecuaţia diferenţială care descrie balanţa de masă în interiorul 

decantorului: 

(3.23) 
a dz' dz ' 

unde: X - concentraţia masică a substanţelor în suspensie; 

t- t impul; 
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D - coeficientul de dispersie; 

V - viteza ascensională; 

z - distanţa pe verticală; 

Rx - rata de reacţie (afectează concentraţia substanţelor în suspensie). 

Pentru rezolvarea ecuaţiei de balanţă de masă decantorul este împărţit într-un 

număr finit de strate, fiecare cu un volum identic iar ecuaţia este scrisă pentru fiecare 

strat. 
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Figura 3.7. Fazele decantării suspensionale, fără fazele de coalescenţâ şi aglomerare 

Considerând o suspensie în care lipseşte faza de coalescenţă figura 3.7. rezultă: 

- în triunghiul BOC, concentraţia şi viteza de sedimentare sunt constante şi 

egale respectiv cu valorile iniţiale din B; 

- în triunghiul COD, curbele de egală concentraţie sunt drepte care trec prin 

origine şi care semnifică faptul că, din primele momente ale decantării, 

straturile mai apropiate de fund se aglomerează şi au concentraţiile cuprinse 

între concentraţia iniţială şi cea corespunzătoare punctului D, începutul 

executării compresiunii straturilor inferioare. 

Dacă se analizează stratul de suspensii, de înălţime (ti - b) momentul ti, se 

remarcă trei zone distincte: 
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- o zonă superioară (b - c), în care concentraţia şi viteza de sedimentare sunt 

uniforme şi păstrează valorile iniţiale Co şi vo, 

- o zonă intermediară (c - d), în care concentraţia creşte progresiv de la c la d 

şi în consecinţă viteza de sedimentare se reduce; 

- o zonă inferioară (d - tj), în care flacoanele se aglomerează şi sunt supuse 

concentrării. 

Pentru a calcula concentraţia într-un punct M al zonei C - D, se trasează 

tangenta în M, care intersectează axa în punctul Hj. 

înălţimea ht permite să se calculeze concentraţia Ci, în punctul M: 

(3.24) 

Căreia îi corespunde o viteză de sedimentare: 

dh 
V. = — ( panta dreptei M - Hj) (3.25) 

dt 
Concentraţia medie a suspensiilor pe toată înălţimea h, va fi: 

C = (3.26) 
h 
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3.1.3. Tehnici de inteligenţă artificială folosite pentru identificarea proceselor 
hidrodinamice 

în practică există numeroase cazuri care necesită determinarea unui model al 

procesului: 

• conducerea cu reacţie negativă care necesită estimarea ieşirii procesului; 

• predicţia performanţelor procesului atunci când ieşirea reală a acestuia nu 

este disponibilă; 

• diagnoza de defecte; 

• proiectarea off - line a unui regulator dintr-o structură adaptivă de conducere. 

Reţelele neurale (RN) sunt utilizate pentru modelarea şi identificarea sistemelor 

dinamice neliniare necunoscute pentru care sunt disponibile doar date referitoare la 

comportarea intrare/ieşire a acestora [9,10,11,17,18,116,117], 

Principala caracteristică care justifică utilizarea RN pentru identificarea 

sistemelor dinamice neliniare, este capacitatea acestora de a aproxima aplicaţii 

neliniare. Reţelele neurale de tip MLP cu un singur strat ascuns cu unităţi neliniare, sunt 

capabile să aproximeze orice funcţie continuă cu un grad dorit de precizie. Procedura 

de antrenare a reţelei se reduce la estimarea ponderilor necunoscute ale reţelei (care 

reprezintă parametrii modelului). 

Există două categorii importante de metode de utilizare a unei reţele neurale 

pentru modelarea unui proces: 

* modelare directă (forward plant modelling) - reţeaua neurală va aproxima dinamica 

directă a procesului, figura 3.8. 

u 
Proces 

X + 
\ 

i 

Model I 
proces i 

RN ' 

Figura 3.8. Modelare directă (forward plant modelling) 
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Modelarea directă presupune antrenarea unei reţele neurale pentru a aproxima 

dinamica intrare-ieşire a procesului (dinamica directă). 

Modelul neural este plasat in paralel cu sistemul ce trebuie modelat, ca semnal 

de antrenare al reţelei utilizându-se eroarea dintre ieşirea sistemului şi ieşirea reţelei 

(eroarea de predicţie). 

Aceasta este structura clasică de învăţare cu supervizare, iar în cazul particular 

în care se utilizează reţele de tip MLP se poate folosi ca algoritm de antrenare 

algoritmul back - propagation. 

Datele de antrenare pot fi obţinute prin observaţii ale comportării intrare-ieşire a 

procesului. Reţeaua primeşte aceeaşi intrare ca şi procesul, iar ieşirea procesului este 

ieşirea ţintă a reţelei. 

* modelarea inversă (inverse plant modelling) - reţeaua va reprezenta dinamica inversă 

procesului, figura 3.9. 

Obiectivul modelării inverse a procesului este obţinerea unui regulator, astfel 

încât întreaga arhitectură regulator + proces să aibă o funcţie de transfer unitară. Ca 

intrare a procesului, respectiv a reţelei neurale, se foloseşte un semnal de antrenare 

sintetic. Ieşirea sistemului este folosită ca intrare a reţelei. Ieşirea reţelei va fi comparată 

cu semnalul de antrenare (ieşirea sistemului), ca semnal de antrenare fiind utilizată 

eroarea. 

X 
\ 

I 

Proces 

j Model 
; invers proces 
! RN 
i 

Figura 3.9. Modelare inversă (inverse plant modelling) 

Erorile de modelare pot perturba această aplicaţie unitară. Pentru ca modelul 

invers să fie bine definit, este necesar ca setul de date de antrenare să fie unic, cerinţă 
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ce este satisfăcută atunci când procesul este inversabil sau datele de antrenare pentru 

un proces ne inversabil sunt conţinute într-o zonă restrânsă a spaţiului intrărilor, unde 

procesul este local, în funcţie de alegerea vectorului de regresie se definesc o serie de 

structuri de modele neliniare 

Modelul NNARMAX , (neural network autoregressive moving average externai 

input). date schematic în figura 3.10. 

>tt-l) r 

y{t-n) ! 
A 
y(t) 

— — — • 

u(t-d) i NN 

I 

Ut-d-ni) ; 
. E(t) 

-l : E(t-i) I 
i ^ I + ^ 

q-'̂ ' E(t-k) : " v:' ! y(t) 
— I 

Figura 3.10. Structura de model NNARMAX 

Este modelul cel mai general pentru sisteme neliniare. Eroarea de predicţie 

depinde de ieşirea modelului. Modelul reţelei cu reacţie este uzual denumit reţea 

recurentă. Pentru modelele NNARMAX este dificilă analiza stabilităţii. Stabilitatea se 

consideră proprietate locală, modelul poate fi stabil când lucrează într-o regiune şi 

instabil în altele. 
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3.1.4. Modelarea matematică a repartiţiilor de concentraţie prin 

considerarea mişcării fluidelor polifazice 

Se consideră mişcarea fluidelor polifazate printr-un decantor longitudinal 

amplasat într-un sistem de axe triortogonal, euclidian, aşa cum se arată în figura 3.11. 

în decantor intră debitul Qi cu concentraţia Ci şi iese debitul Qgf de efluent cu 

concentraţia C©. Prin partea de jos iese debitul de nămol Q n CU concsntraţia Cn în 

suspensii solide [1.2,11,15,86,87.88,97,98,99,100], 

Q i 

Ci 

T r 

Figura 3.11. Schema de amplasare a axelor de coordonate 

Se face ipoteza că prin acest decantor apare o mişcare laminară, uniformă, de 

tip piston, unidirecţională a unui fluid bifazic, format dintr-o masă apoasă şi particule 

solide dispersate în mediul purtător de bază. Ecuaţiile de mişcare ale celor doi 

constituent! sunt scrise restrâns sub formă vectorială: 

di 
{pP, V,) = -C,.V/7,. + V 7; + pP, / „ „ + + - p, )VC, (3.27) 

în care: 

• /Oi Ci Vi reprezintă viteza - baricentrică a fazei i, i = s pentru solid şi i = f 

în cazul fluidului; 

• Cj - concentraţia constituentului precizată prin Cs = C la solid şi respectiv 

Cf- 1 - C în cazul fluidului; 
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• pi - presiunea hidrostatică - o mărime caracteristică fluidului (particulele 

solide nu pot exercita presiune cu atât mai mult cu cât ele nu sunt în contact 

fizic); 

• Tj - tensorul tensiunilor de viscozitate ; 

• fmi - forţa masică unitară (în problema considerată este forţa verticală 

gravitaţională), iar ultimul termen din ecuaţia vectorială ia în consideraţie presiunea 

difuzivă. 

Termenul n, reprezintă interacţiunea hidrodinamică şi mecanică a celor doi 

constituenţi din mediul bifazic. 

Ecuaţia (3.27) se poate scrie: 

a 
dt 

(AC , v,. ) + (V,. V)(/?,.C,. V,) = -C . V/7, + V . V,. {pC, V,) - pp,g + n^ (3.28) 

în care s-a explicitat forţa masică unitară fm (O, O, -g) şi s-a neglijat influenţa presiunii 

difuzive care are o pondere mică în problema sedimentării în bazin 

[97,98,99,100,122,123]. 

în cazul problemei considerate se fac următoarele ipoteze; 

- mişcarea este permanentă şi deci termenul ce consideră forţele unitare locale de 

inerţie este nul aşadar —(^p c.v.) = O; 

dt 

- mişcarea este unidirecţională şi deci în cazul fluidului va rămâne numai componenta 

Us celelalte fiind nule (Vf = Wf = 0); în cazul particulei solide se consideră că aceasta este 

sub influenţa a două componente una orizontală Us şi cealaltă w, figura 3.12. între 

componentele orizontale ale celor două faze există relaţia vitezei relative Vr = Uf - Usi 

- mişcarea este uniformă de tip piston şi deci ea se va reproduce identic în toate 

planurile paralele cu planul vertical de bază xOz. 
X 

w 

Figura 3.12. Schema vitezelor 
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Ecuaţia de mişcare vectorială (3.28) se scrie pe componente sub forma: 

) + U, ) + V, ) + | - ( A C , « , ) = - C ţ + 
dt OX C^ OZ ax 

V. 
d' d' 

dx dv dl 

(3.29) 

Se ţine cont de faptul, ca în bazinul de sedimentare faza fluidă se va deplasa pe 

direcţia axei Ox cu viteza constantă de transport Uo= - (?, 

BH 

Particula solidă se deplasează pe o direcţie oblică corespunzătoare celor două 

componente ale vitezei care se combină: viteza orizontală Us ce apare ca efect al 

mişcării de transport şi componenta verticală w - mărimea hidraulică a granulei. 

Dacă se consideră mărimile constante din ecuaţiile de mişcare pe direcţia axei 

Ox acestea devin: 

a).în cazul fazei fluide purtătoare 

~d\l-Q d\l-C)' 
ot ox ox dx' dz' 

+ nf̂ r (3.30) 

b) pentru faza solidă transportată 

dic) . a d 
ox oz Ps^, ̂ r r ^ + PsK + p^wu^ ^ ( C ) = - c ^ - rifs dt 

^ Z 
dx 

(3.31) 

Dacă la ultimul termen al ecuaţiei (3.30) se aplică operatorul diferenţial se obţine 

sistemul de ecuaţii pentru faza fluidă pe cele trei axe de coordonate: 

dC ,dC ,, ^.dp 
dt dx dx 

d'C d'C 
dx' dz' 

+ n 

dp 
0 = + 

Pentm faza solidă se obţine sistemul de ecuaţii: 

dC , d dC ^dp 
dt dx dz dx 

(3.32) 

./Sa 

0 = -C^~n 
dy fsy (3.33) 
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ac dc ,dc ^dp ^ 
Of ox oz oz 

în ecuaţiile (3.32) şi (3.33) termenul de interacţiune interfazică dintre constituenţi 

nfs apare cu plus în ecuaţia fluidului şi cu minus în cea a fazei solide transportate. Acest 

termen pune în evidenţă interacţiunea dintre cele două faze ale mediului polifazat. Ca 

urmare a principiului acţiunii şi reacţiunii termenii sunt egali şi de semn contrar în cele 

două sisteme de ecuaţii [97,98,99,100]. 

Prin însumarea celor două ecuaţii corespunzătoare axei Ox se obţine o ecuaţie 

cu derivate parţiale de variaţie a concentraţiei în care s-au neglijat tennenii ce 

corespund tensorului tensiunilor de văscozitate. 

,ac , , dc dp [Ps"s - Pf^o]^ + - PfK]-^ + of ox oz ox 
d'C d'C 
dx' dz' 

(3.34) 

Ecuaţia cu derivate parţiale (3.34) este cea care va preciza repartiţiile de 

concentraţie, prin decantorul longitudinal, în funcţie de mărimea hidraulică (dependentă 

de mărimea fizică a granulei, floconului). Mărimea hidraulică a particulei care se va 

reţine în decantor, va trebui să respecte condiţia w > Ws pentru a se depune, unde w, 

este încărcarea hidraulică de suprafaţă precizată prin raportul Wg = . 
BL 

Dacă inegalitatea nu se respectă, atunci particula va fi antrenată în efluent şi ea 

nu va participa la stabilirea curbelor de egală concentraţie [6,96, 97,98,99,100]. 

Soluţia analitica a ecuaţiei diferenţiale a repartiţiei de concentraţie 

în ipoteza mişcării permanente se consideră ecuaţia a treia din sistemul (3.33) 
dC ,dC ^ dp 

•— + p^ • w — = -C — 
dx dz dz 

în această ecuaţie se face ipoteza unui gradient neglijabil a concentraţiei după 

direcţia orizontalei (axei Ox) în raport cu valorile pe verticală, stabilit ca efect al 

acţiunii forţelor gravitaţionale, — « — ; ca urmare ecuaţia, prin neglijarea termenului 
dx dz 

de presiune hidrostatică şi de interacţiune dintre constituenţi, devine: 

p y ^ = p^Cg sau = (3.36) 
dz dz 
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La această ecuaţie simplificată se poate obţine o soluţie analitica prin separarea 

dC g variabilelor: 
C 

-ct care prin integrare cu w - constant conduce la 
M' 

Soluţia ecuaţiei de mai sus în regim permanent este : 

hi — = sau ^ = 
W 

(3.37) 
w 

Curbele de concentraţie pentru bazinul de sedimentare sunt prezentate în figura 

3.13. Parametrul este mărimea hidraulică w a granulei solide transportate de către apă, 

care cuprinde în ea dimensiunea particulei conform formulei: 

\v = 
i 

4 gd P.-Pf (3.38) 

unde: d - reprezintă diametrul particulei; 

CR - este coeficientul de rezistenţă la înaintare; 

T - coeficientul de sfericitate. 

Z A 

a 

\\\ 

iĂx w mic (particule mici si uşoare) 

z = h 

w mare (particule grele) 
• c/q, 

Figura 3.13. Curbele de repartiţie a concentraţiei 

La particule mari şi grele curba de repartiţie a concentraţiei este mult mai 

scurtă, atingându-se concentraţia din nămol la fundul bazinului, pe o distanţă mai mică 

faţă de zona de admisie [97,98,99,100], 
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în cazul granulelor mici şi mai uşoare, curba de distribuţie a concentraţiei este 

mai lungă; în acest caz concentraţia particulelor din nămol se atinge la o distanţă mai 

depărtată de zona de admisie din decantor [98]. 

La particule foarte fine, repartiţia de concentraţie ar fi dreaptă, aproape paralelă 

cu nivelul liber, dar de fapt aceste granule se regăsesc în efluentul bazinului de 

sedimentare. 

Soluţia ecuaţiei repartiţiei de concentraţie prin integrarea ecuaţiei cu derivate 

parţiale a curgerii fluidelor polifazate , prin metoda elementului finit 

Distribuţia de concentraţie se obţine prin integrarea ecuaţiei cu derivate parţiale 

(3.34) în ipoteza regimului permanent de curgere prin bazinul de sedimentare. 

dx dz ax ox dz 

Soluţiile acestei ecuaţii dau distribuţiile de concentraţie ale particulelor solide, 

prin decantorul longitudinal, aceste curbe se obţin prin integrarea ecuaţiei cu derivate 

parţiale, prin metoda elementului finit în bidimensional. 

3.1.5. Modelarea şi simularea proceselor de sedimentare cu ajutorul 

programului MATLAB 

Modelul matematic al unui sistem este un ansamblu de relaţii matematice, ecuaţii 

şi inecuaţii, care caracterizează şi descriu interdependenţa dintre parametrii constructivi 

şi funcţionali ai sistemului [14,90,91,93,96 -100], 

în construcţia modelului se adoptă în general, o linie de compromis între cerinţele 

legate de o descriere riguroasă a procesului (ecuaţii complexe) şi posibilităţile de 

simulare numerică. Nu este necesar ca modelul să constituie o descriere extrem de 

amănunţită a mecanismelor din sistem. El trebuie să aibă gradul de complexitate minim 

cerut de scopul pentru care a fost construit. 

MATLAB este un mediu de programare bazat pe operaţii asupra tablourilor, de 

unde şi numele „MATrix LABoratory". MATLAB include şi aplicaţii specifice numite 

TOOLBOX-uri. Acestea sunt colecţii de fişiere de tip funcţie cu extensia .m dedicate 

rezolvării unor probleme inginereşti [24,91,93]. 

în cele ce urmează vom prezenta principiile şi modul de operare pentm 

modelarea repartiţiilor de concentraţie cu ajutorul programului MAŢţ_AB, urmând ca pe 
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parcursul capitolului 5 să fie prezentate programele de modelare şi simulările efectuate 

pentru un decantor orizontal longitudinal de la Uzina de apă de Bega Timişoara. 

în continuare vom folosi pentru soluţionarea ecuaţiei generale (3.31) rezolvarea 

numerică prin utilizarea MATLAB cu toolbox -ului PDE (Parţial Differential Equations). 

într-o primă aproximaţie se caută o soluţie numerică, prin metoda elementului finit, la 

ecuaţia simplificată (3.31). Pentru modelare, s-a considerat o secţiune verticală a unui 

decantor longitudinal, deoarece mişcarea se reproduce identic în toate planurile 

paralele cu acesta; un astfel de plan este cel de sedimentare într-un bazin de decantare 

(mişcarea se consideră plană).Schema de principiu a unui decantor longitudinal este 

prezentată în figura 3.14. [11.97,98,100.114,116,117], 

Q. 

sistem de 
, , . . liniştire 

canal admisie / 
\ 

I ! 

evacuare apa decantata 

£=J= a a 

de sediineiitaife - j-ri--—-

pompa 
evacuare 
nămol 

Figura 3.14. Schema unui decantor orizontal longitudinal 

Acest domeniu (domeniu de integrare) a fost conceput sub forma unui poligon 

dreptunghic ABCD cu dimensiunile din figura adoptată în confonnitate cu cotele 

decantorului longitudinal utilizat la .modelarea procesului prin programul Settling 

Specialist [11,100]. 

Dimensiunile decantorului longitudinal sunt: 

a) lungimea bazinului de sedimentare L = 30m 

b) lăţimea decantorului B = 4m 

c) adâncimea bazinului h =3,5m 
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D 

B 

L 

Figura 3.15. Bazin de sedimentare - decantor 

Secţiune în plan vertical 

Pentru modelare se consideră un decantor de ia Uzina nr.4 Timişoara cu volumul 

V = 300 m^ în care intră un debit de Q = 0,032 m^/s cu o concentraţie în suspensii de 

110 mg/l pentru o turbiditate 80 NTU, cu densitatea Ps = 1100 kg/m^. Pe radierul 

decantorului, marcat în figura 3.15 cu AB, suspensiile solide se depun sub formă de 

nămol. în zona AD a decantorului intră debitul Q = 115,2 m^/h cu o concentraţie de 95 

mg/l în apa brută. în zona CD apa brută din decantor este în contact cu aerul atmosferic 

- linia CD reprezintă suprafaţa liberă a apei din decantor. 

Viteza particulei solide s-a considerat Us = 0,91 uo şi deci viteza relativă dintre 

faze este dată de Vr = Uo - Us = 0,09 uo. Pentru sedimentare s-a considerat că se vor 

depune particulele cu o viteză mai mare decât încărcarea hidraulică de suprafaţă sub 

forma w = 1,095 Ws. 

Pentru integrarea numerică prin metoda elementului finit a ecuaţiei cu derivate 

parţiale se formulează următoarele condiţii la limită: 

a) pe latura AD - concentraţia de suspensii din apa brută este de 110 mg/l -

condiţie de tip Dirichiet; 

b) pe latura DC - concentraţia în suspensii de la suprafaţa liberă este C = 

110 mg/l ipoteză care asigură valoarea impusă de condiţiile de puritate ale 

apei tratate - condiţie de tip Dirichiet; 

c) pe latura BA - suprafaţa de fund a decantorului se impune condiţia de 

realizare a concentraţiei maxime a suspensiilor în nămol - condiţie de tip 

Dirichiet; 

64 

BUPT



CAPITOLUL 3 Modelarea proceselor de separare a suspensiilor prin decantare şi filtrare 
dintr-o staţie de tratare a apelor de suprafaţă 

d) pe latura BC - marginea verticală a decantorului la care domeniul 

mediului apos este mărginit de latura din beton a bazinului de 

sedimentare, se impune condiţia să nu existe schimb de suspensii cu 

materialul de construcţie = O condiţie de tip Neumann [11,98,99], 

Pentru condiţia iniţială se dă valoarea concentraţiei la momentul t=0. Se 

consideră că la momentul iniţial, când se aplică injecţia de debit încărcat cu suspensii 

concentraţia este Clt=o=0. această condiţie este justificată de situaţia în care se 

amorsează funcţionarea decantorului. pentru că la regimul permanent de curgere există 

o concentraţie în orice moment de timp. 

Pentru identificarea repartiţiilor de concentraţie pe lungimea bazinului s-au 

măsurat concentraţiile pe întreaga lungime a bazinului. 

Simularea sistemelor tehnice dinamice reprezintă o tehnică larg utilizată de 

analiză asistată de calculator a sistemelor. Analiza unui sistem dinamic are ca rezultat 

concret colectarea de informaţii cu privire ia variaţia în timp a valorilor mărimilor 

sistemului. 

Simularea proceselor în mediul de programare MATLAB s-a realizat cu ajutorul 

extensiei SIMULINK care este una din cele mai populare medii de simulare. 

SIMULINK este un program performant pentru modelarea, simularea şi analiza 

sistemelor dinamice, conceput ca o extensie a pachetului de programe MATLAB. 

SIMULINK permite structurarea ierarhică de modele bazate pe diagrame bloc şi 

simularea concurentă. Programul SIMULINK se utilizează în două faze: definirea 

modelului, analiza acestuia. 

O sesiune de lucru tipică începe cu definirea modelului sau apelarea unui model 

definit anterior, după care se trece la analiza modelului respectiv. 

Pentru a facilita definirea modelului, SIMULINK utilizează o nouă clasă de 

ferestre numite diagrame bloc. în aceste ferestre, modelele sunt create şi desenate 

îndeosebi prin comenzi introduse cu ajutorul mouse-ului. în locul desenării blocurilor 

individuale, acestea sunt copiate din biblioteci. Bibliotecile standard sunt furnizate de 

SIMULINK, iar cele specifice sunt concepute de utilizator [114,116,117] 

După definirea modelului, acesta poate fi analizat fie prin alegerea opţiunilor din 

meniurile oferite de SIMULINK, fie prin utilizarea unor comenzi în ferestrele oferite de 

MATLAB. 
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Pentru rezolvarea sistemelor de ecuaţii diferenţiale mediul MATLAB/SIMULINK 

dispune de două grupe de tehnici, cu pas constant respectiv cu pas variabil[114], 

Vom începe prin prezentarea schemei de principiu a sistemului de reglare a 

concentraţiei figura 3.16 considerând ca mărimi de intrare concentraţia iniţială apă brută 

şi concentraţia finală la deversor [11]. 

Figura 3.16 Schema de principiu a sistemului de reglare a concentraţiei 

Variaţia concentraţiei de impurităţi în decantorul orizontal longitudinal se 

realizează după o lege neliniară exprimată de ecuaţia; 

dC _ kg; ab 
c 

dt BHt t 
(3.40) 

r r 

unde: 

a, b, tr, k, B, H sunt parametrii specifici decantorului având valorile prezentate în 

programul de simulare. 

Pentru reglarea automată a concentraţiei modelul procesului trebuie discretizat 

prin înlocuirea derivatei continue cu derivata discretă, folosind pentru aceasta metoda 

dreptunghiului conform relaţiei: 

dy y{t + \)-y{t) 

dt T e 

unde: Te reprezintă perioada de eşantionare. 

(3.41) 
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în aceste condiţii modelul procesului devine; 

y{t + \) = y(ţ) + T 
BHt t 

(3.42) 

înlocuirea modelului continuu cu modelul discret, deşi constituie o reprezentare 

aproximativă, oferă o precizie suficientă în practica de prezentare a fenomenelor reale, 

din instalaţia tehnologica [11,98,101,146], 

Ecuaţia discretă a regulatomlui automat de tip PI se obţine din modelul continuu 

al acestuia folosind metoda dreptunghiului, figura 3.17. 
/ 

u = K f + 
1 
T.d 

sdt (3.43) 
y 

t-To t 
Figura 3.17. Discretizare prin metoda dreptunghiului 

După transformarea relaţiei (3.43) se obţine legea de comandă discretă de forma: 

u{k) = K^ 1 + ZI 
T 

(3.44) 

Eficienţa decantorului este apreciată pe baza relaţiei: 

(3.45) 

Pe baza ecuaţiilor deduse anterior rezultă schema funcţională de simulare 

construită în simulink, cu ajutorul blocurilor din bibliotecile programului, din figura 

3.18. [11,24,98] 
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C( 

K. 
1 + Ts I +T,s 

Ci 

Figura 3.18. Schema funcţională a sistemului de reglare a concentraţiei 

într-un decantor 

în schema funcţională blocurile de simulare reprezintă; 

1 + 
1 

-reprezintă funcţia de transfer a regulatorului de tip PI, unde K 

este factorul de amplificare iar T, este constanta de timp de integrare. 

Hj,{s) = —-—reprez in tă funcţia de transfer a procesului considerat un element de 
1 + 75 

întârziere de ordinul I. 

= reprezintă funcţia de transfer a traductorului de concentraţie 
1 + 7,5 

considerat un element de întârziere de ordinul I. 

Modelare şi simularea procesului de reglare a concentraţiei de impurităţi folosind 

limbajul Matlab se realizează cu un program special conceput denumit pod. 

regl.conc.1m.care va fi prezentat la capitolul 5. 

Pentru reglarea nivelului vom începe prin prezentarea schemei bloc a sistemului 

de reglare a nivelului figura 3.19 considerând ca mărimi de intrare debitul de alimentare 

apă brută şi secţiunea de trecere a ventilului de pe conducta de evacuare. 

Q.(s) 
Kc Kc 

S(s) 
BCs BCs 

Figura 3.19 Schema bloc a sistemului de reglare a nivelului 
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2AH 
unde: T = - reprezintă constanta de timp a procesului; 

&.0 

2H 2H. 
Kp = = - reprezintă coeficienţii de transfer pe cele două căi a. 
Constanta de timp a procesului depinde de valorile din regimul staţionar al 

nivelului de lichid Ho şi de debitul de evacuare Qeo Prin urmare, odată cu schimbarea 

regimului staţionar se modifică şi constanta de timp a procesului şi deci vor trebui 

modificaţi şi parametrii regulatorului, de la un regim la altul[10,11]. Acest lucru se poate 

evita dacă se vor alege acele regimuri staţionare pentru care raportul H/Qe = constant. 

Pe baza schemei bloc reprezentată în figura 3.19. se poate stabili schema de 

reglare convenţională a nivelului, alegând ca mărime de comandă a procesului fie 

debitul de alimentare, figura 3.20, fie debitul de evacuare, figura 3.21. (cealaltă mărime 

constituindu-se o perturbaţie). 

r >5-x 

Regu la to r 
n i ve l 

H 

Qe 

Figura 3.20 Schema de reglare a nivelului considerând ca mărime de comandă Qi 

Q 

r 
Regulator 

nivel 

a 

Figura 3.21 Schema de reglare a nivelului considerând ca mărime de comandă Qe 
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Dacă pentru reglarea nivelului se consideră ca mărime de execuţie debitul de 

intrare Q\ atunci schema de principiu a sistemului prezentat în figura 3.19 capătă 

aspectul din figura 3.22. 

M < 

1 
Q . C . - ^ 

Instalaţie tehnologică (IT) 

H 

Figura 3.22 Schema de principiu a sistemului de reglare a nivelului într-un decantor orizontal 
longitudinal considerând ca mărime de comandă Qj 

Pe baza ecuaţiilor deduse anterior rezultă schema funcţională de simulare 

construită în simulink, cu ajutorul blocurilor din bibliotecile programului, din figura 3.23. 

Figura 3.23 Schema funcţională a sistemului de reglare a nivelului într-un decantor orizontal 

longitudinal 

în schema funcţională blocurile de simulare reprezintă: 

= + -reprezintă funcţia de transfer a regulatomlui de tip PI, unde Kr 

este factorul de amplificare iar Tj este constanta de timp de integrare. 

Hp {s) = — reprezintă funcţia de transfer a procesului considerat un element de 
\ + Ts 

întârziere de ordinul I. 
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= —7]—reprezintă funcţia de transfer a traductorului de nivel considerat un 

element de întârziere de ordinul I. 

Hpi^s) = ^ — ^ - reprezintă funcţia de transfer a perturbaţiei. 

3.2. Modelarea proceselor de reţinere în filtrele rapide 

3.2.1. Parametrii determinanţi şi stadiile caracteristice ale ciclurilor de filtrare 

Instalaţiile de filtrare sunt obiecte tehnologice prin care se realizează 

desăvârşirea proceselor de limpezire a apei în staţiile de tratare. 

Apa decantată este tratată prin instalaţiile de filtrare cu scopul de a reţine 

suspensiile rămase după decantare [63], 

Instalaţiile de filtrare pot funcţiona cu nivel liber sau sub presiune, alimentate în 

flux descendent sau ascendent, echipate cu materiale granulare omogene şi 

neomogene dispuse în strat unic sau multistrat. 

Instalaţiile de limpezire pentru apele de suprafaţă folosesc cu precădere filtrele 

rapide deschise echipate cu nisip de cuart 

Procesele de reţinere sunt determinate de un complex de parametrii 

determinanţi, după cum urmează [3,4,16,31-39,42]: 

- relaţia dintre proprietăţile fizice ale lichidului şi caracteristicile mediului poros; 

- influenţa vitezei de filtrare şi a mărimii granulelor stratului filtrant asupra duratei 

ciclurilor de filtrare; 

- de repartiţia cantitativă a suspensiilor reţinute în masa materialului filtrant; 

- de rezistenţa hidraulică totală a stratului filtrant; 

- de relaţia dintre intensitatea de spălare şi gradul de expandare a stratului filtrant 

la materiale cu granule uniforme şi omogene şi la materiale cu granule 

neuniforme. 

Procesul reţinerii particulelor fine din apa de limpezit prin procesele de filtrare 

rapidă se compune din două faze principale: 

- transportul particulelor; 

- reţinerea particulelor. 
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în faza de transport, particulele antrenate de apă în porii materialului filtrant se 

apropie mai mult sau mai puţin de granulele de nisip sau de depozitele produse pe 

acestea. în faza de reţinere particulele aderă la suprafaţa granulelor. 

La filtrarea rapidă regimul de mişcare este cel laminar, ceea ce face aplicabilă 

legea Darcy, deoarece numărul Reynolds are valori Re = 2 - 5. 

în procesul mecanismului de transport al particulelor aflate în stare de suspensie 

prin porii materialelor granulare apar următoarele fenomene: intercepţia, difuzia, inerţia, 

sedimentarea, antrenarea hidraulică. 

în cazul intercepţiei particulele cu diametrul S care urmăresc o linie de curent ce 

trece la o distanţă de suprafaţa granulei mai mică decât — va atinge această suprafaţă 

prin efectul de adeziune. 

Efectul de interceptare este independent de masa şi densitatea particulei, dar 

depinde de forma şi mărimea acesteia exprimat prin diametrul mediu şi diametru 

granulei materialului filtrant. Fenomenul de difuzie, în cazul particulelor foarte fine 5 < 

se produce datorită energiei termice a sistemului, iar mişcarea browniană poate 

aduce particulele în mişcare în vecinătatea imediată a granulelor mediului filtrant 

[25,26,27,28,29], 

Inerţia particulelor în mişcarea de filtrare face ca traiectoriile acestora să difere 

mult de liniile de curent Acest fenomen este influenţat de mărimea vitezelor particulelor 

de fluid (Us > Vf) şi de vâscozitatea lichidului, particulele tinzând să se apropie de 

suprafaţa granulelor mediului filtrant, traversând sau intersectând liniile de scurgere. 

La filtrarea apei datorită vâscozităţii lichidului, inerţia este neglijabilă, pe când la 

filtrarea aerului aceasta are un rol determinant. Sedimentarea este mecanismul care 

afectează în special mişcarea particulelor de dimensiuni mari {5 > 10p). 

Deplasarea particulelor în suspensie după direcţia acceleraţiei gravitaţionale cu o 

viteză de decantare Stokes face ca după traversarea liniilor de curent să vină în contact 

cu suprafaţa granulelor, cu preponderenţă pe calotele superioare ale acestora. 

Sub influenţa acestui mecanism, aglomerarea particulelor se face îndeosebi în 

păturile superioare, determinând reducerea porozităţii mediului filtrant, fapt ce conduce 

la majorarea vitezelor interstiţiale şi în consecinţă la obţinerea unor randamente mai 

scăzute de filtrare, în paralel cu diminuarea ciclului. 
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Efectele hidrodinamice sunt determinate de forţele laterale rezultate prin 

compunerea translaţiei şi a rotaţiei proprii a particulelor într-un câmp neuniform de 

viteze şi accentuată datorită disimetriei şi deformabilităţii particulelor în suspensie. 

Sub acţiunea forţelor laterale particulele în suspensie tind să traverseze liniile de 

curent ajungând pe granulele materialului filtrant unde se pot depune. 

în cazurile practice aceste mecanisme se combină între ele, preponderente fiind 

acelea care corespund mărimii, formei şi densităţii particulelor din apă. 

Difuzia acţionează de regulă la particulele sub 1|J, sedimentarea în porii 

particulelor > 10|j, având densitatea sensibil mai mare decât a apei, particulele mai mari 

sunt influenţate mai mult de intercepţie, iar acţiunea forţelor dinamice este mai 

accentuată la particulele mai alungite. 

Procesul mecanismului de fixare a particulelor de suspensie pe suprafaţa 

granulelor materialului filtrant este atribuit fenomenului de sită şi de adsorţie. 

Fenomenul de sită constă în reţinerea la suprafaţa filtrului a particulelor în 

suspensie al cărui diametru depăşeşte diametrul porilor filtranţi {d> dp). în acest caz, la 

suprafaţa filtrului se formează un strat de depuneri, care împreună cu masa filtrantă 

participă la realizarea procesului de separare. Ca urmare a fenomenului de aglomerare 

a particulelor în stare de suspensie pe suprafaţa mediului granular, pierderea de sarcină 

va avea o creştere exponenţială în timp, determinând micşorarea rapidă a ciclurilor de 

filtrare deşi materialul filtrant practic rămâne curat. 

în practica filtrării rapide acest fenomen poate să apară în situaţii accidentale 

(viituri), când instalaţiile de decantare nu pot să asigure turbidităţile admise pentru o 

funcţionare normală a instalaţiilor de filtrare (^>50-^ 100 UNT). 

Adsorţia este un fenomen de natură chimică sau fizică. Adsorţia chimică intervine 

numai în cazul mediilor cu un conţinut apreciabil în săruri, iar adsorţia fizică este 

atribuită în general forţelor electrocinetice şi ele de interacţiune intermoleculară (Van 

der Vaals). 

Faptul că particulele în suspensie şi granulele mediului filtrant sunt încărcate cu 

sarcini electromagnetice, pentru particulele cu potenţiale ridicate şi situate la distanţe 

mai mari de granulele mediului filtrant apare forţa electrostatică de respingere. 

Pentru învingerea barierei energetice şi realizarea fixării este necesar ca 

particulele să dispună de o energie suplimentară cauzată de unul din mecanismele de 

transport care să le aducă în apropierea granulei, pentru ca forţele de atracţie 

moleculară să poată acţiona, sau ca energia potenţială a particulelor să fie foarte mică 
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în comparaţie cu energie potenţială a granulelor, pentru a se putea genera forţele de 

atracţie necesare separării. 

Efectele mecanismului de fixare se accelerează în cazul în care apa de limpezit 

conţine suficiente săruri dizolvate sau atunci când în apa curată se introduc reactivi de 

coagulare şi de alcalinizare. 

Mecanismele de detaşare sunt fenomenele care determină antrenarea 

depunerilor reţinute pe suprafaţa granulelor din masa filtrantă sau de antrenare directă 

în efluent, efect determinat de interacţiunea forţelor de suprafaţă şi a celor 

hidrodinamice. 

Procesul de detaşare este precedat de o fază necesară procesului de amorsare 

de obicei relativ scurtă, variind între 15-̂  20 min. Dar care poate atinge şi 2^3 h, după 

care urmează faza de regim cu o durată cuprinsă între 24 h zile. Pentru a se 

produce mecanismul de detaşare este necesar ca să existe simultan mecanismul de 

fixare condiţionat de existenţa fazelor de amorsare şi de regim. 

Mecanismele procesului de filtrare sunt rezultatul efectelor combinate a 

proceselor fizice, chimice, biologice şi hidrodinamice. 

Automatizarea proceselor de limpezire se stabileşte în raport cu procesele 

desprinse din optimizarea instalaţiilor [62,63,66,67,109,110]. 

Din cercetările efectuate până în prezent pe instalaţii de laborator sau pe filtre 

uzinale, s-a constatat că în prima parte a desfăşurării ciclului de filtrare, turbiditatea 

efluentului se reduce treptat până la o valoare constantă, care se menţine constantă în 

perioada de regim după care aceasta începe să crească, depăşind la un moment dat, 

limita maximă de calitate impusă de consumator. 

Pentru a evidenţia acest fenomen s-a considerat un filtru rapid echipat cu nisip 

de cuarţ de granulaţie constantă d şi de grosime L, prin care se scurge de sus în jos un 

curent de apă de concentraţie iniţială Cq. Modificările calitative ale efluentului pe 

grosimea patului filtrant, la diferite momente ale ciclului de filtrare, sunt redate în figura 

3.24.a, iar în figura 3.24. b sunt reprezentate modificările calitative ale efluentului în 

raport cu timpul de filtrare la nivelul diferitelor grosimi ale masei filtrante. 

La începutul procesului de filtrare , pierderea de sarcină este Ho, iar pe durata 

desfăşurării filtrării, liniile de presiune se deformează ajungând să atingă valoarea 

presiunii atmosferice. în momentul în care mărimea pierderilor de sarcină devine egală 

cu presiunea atmosferică, filtrul se scoate din funcţiune pentru a se spăla. Pentru 

presiuni mai mici decât presiunea atmosferică, apar dificultăţi în exploatarea filtrelor 
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datorită gazelor care se separă din apă, mărind astfel rezistenţa hidraulică a filtrului 

[22,23,82,83], 
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Figura 3.24. Modificările calitative ale efluentului pe grosimea stratului filtrant de-a 

lungul ciclurilor de filtrare 

Reprezentarea variaţiei presiunilor într-un filtru rapid pe parcursul unui ciclu de 

filtrare este redată în figura 3.25. 

Co 

! i 3 i 3 

i : i 
T C 

.. t 
t=0 

Hlim 
: Ho: 

Figura 3.25. Variaţia presiunilor pe parcursul unui ciclu de filtrare 

Domeniile caracteristice unui ciclurilor de filtrare sunt redate în figura 3.26, două 

alternative distincte: pentnj funcţia generală de separare F(x), respectiv pentru funcţia 

optimizată de separare F(Xopt.) [56,57,60,61,62]. 

Pentru descrierea matematică a procesului de limpezire prin filtrare este necesar 

să se delimiteze stadiile caracteristice pentm ciclurile de filtrare figura 3.26 
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Figura 3.26. Stadiile caracteristice ale ciclurilor de filtrare 

Pentru a defini momentele caracteristice ciclului de filtrare, se introduc 

următoarele notaţii [61-69,101,102.103]. 

to - perioada de timp în care concentraţia suspensiilor din efluent scade 

de la Co la C = CBm. (punctul a), filtrat care de regulă se descarcă la canalizare; 

ti - perioada de timp în care concentraţia efluentului C, scade din punctul 

a de la Ciim., până în punctul i, la o valoare C = Cmin.; 

t2 - perioada de timp în care concentraţia efluentului se menţine constantă 

şi egală cu Cmin. (punctele de la i la s); 

ts - perioada de timp de la care concentraţia efluentului creşte de la Cmin., 

din nou la Com. (punctele de la s la b); 

tu- ciclul util de filtrare tu =ti + ta + ta (3.46) 

t - ciclul maxim de filtrare sau timpul necesar de funcţionare între două 

spălări. Pentru a putea stabili o teorie generală este necesar să se definească 

unmătoarele stadii caracteristice; 

- Stadiul I, caracteristic perioadei iniţiale de încărcare (Co, a, i); 

- Stadiul II, caracteristic perioadei de regim (i-s); 

- Stadiul III, caracteristic perioadei de colmatare (s-b). 
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Stadiul 1 - Perioada iniţială de reţinere 

Perioada iniţială de reţinere, este intervalul de timp necesar filtrului de a reduce 

concentraţia efluentului de la valoarea iniţială Co la Cmin. 

în acest caz: ti= to + ti sau Ti = To+ Ti (3.47) 

unde: C = Co atunci t| = O (3.48) 

C = Ciim. atunci t| = t© (3.49) 

C = Cmin. atunci ti = to + ti (3.50) 

Perioada iniţială de reţinere constituie treapta prin care se realizează amorsarea 

filtrului, influenţând sensibil desfăşurarea în continuare a procesului. 

Efluentul obţinut în primele 15-20 minute fiind de proastă calitate se evacuează 

de obicei la reţeaua de canalizare. 

Stadiul II - Perioada de regim 

Perioada de regim este intervalul de timp în care concentraţia efluentului se 

menţine constantă la o valoare C = Cmin.-

în acest caz: tu = iz (3 51) 

în mod obişnuit acest stadiu poate atinge o durată de 1 la 2 zile şi numai în 

cazuri excepţionale la 6-7 zile 

Stadiul III - Perioada de colmatare 

Perioada de colmatare este intervalul de timp în care concentraţia efluientului C 
creşte de la Cmin. la C|,m.. Suspensiile reţinute, la început în stratele superioare, sub 

efectul mecanismelor de transport se deplasează către stratele inferioare, ca apoi să fie 

transferate efluentului. 

în acest caz: 

tiii=t3 (3.52) 

De cele mai multe ori, acest stadiu nu se utilizează la întreaga sa capacitate. 

Filtru! se scoate din funcţiune pentru a fi spălat în momentul în care a fost atinsă 

pierderea de sarcină maximă. Uneori spălarea începe chiar din stadiu II, eliminăndu-se 

funcţionarea filtrului în stadiul III. 
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3.2.2. Modele matematice utilizate în filtrarea rapidă 

3.2.2.1. Modelul matematic Mirel - pentru perioada iniţială de reţinere [60 - 68] 

Perioada iniţială de încărcare este caracterizată de sistemul general de ecuaţii 

diferenţiale cu derivate parţiale, în care acţionează mecanismele reţinerii, procesul de 

limpezire guvernat de sistemul de ecuaţii diferenţiale propus de Iwasaki [31]: 

(3.53,3.54) 
^C _ 1 do 
âx V âX 

Concentraţia efluentului C şi depozitul specific a sunt funcţii dependente de x şi t. 

Pentru acest stadiu de filtrare, parametrul filtrării se poate exprima prin 

intermediul funcţiilor: 

l = ko^ [^+ ( a t f ] (3.55) 

în care: 

Xq = AX- v^^ . • = A • v"^ • (3.56) 

Dacă C = C(x, t) şi a = o(x, t), prin diferenţiere în raport cu variabilele x şi t se 

obţine: 

âx ât 
(3.57, 3.58) 

âa , âa , d a = dx + dt 
âx ât 

Dacă: 

^ . âa ^ 
— = O Şl — = O avem: ât ^ âx 
dC ^ âC 
dx âx 

(3.59, 3.60) 
dcr _ âa 

Integrarea sistemului de ecuaţii diferenţiale (3.53) şi (3.54) pentru fiecare din 

formulările propuse: 
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1. - pentru X = Xo- (a t)"' ecuaţia diferenţială devine: 

^ = - X o { a - \ T 6 x (3.61) 

iar soluţia generală este: 

In C = - • (a t r X + In C, (t) (3.62) 

pentru: C = Co, x = O şi Ci (t) = Co 

Dacă a = 1/3, soluţia ecuaţiei diferenţiale este de forma: 
2 

C = Co-e-" ' ' "^ ' "^ ' (3.63) 

d C Determinarea funcţiei CT se face substituind ecuaţia = Ă-C în ecuaţia 
dx 

dC l do-diferenţiala: = 
dx V dt 

Integrând se obţine: 

a = Ao - V • Co • J(a • t)" • e d t + ct,(x) (3.64) 

- pentru a = 1/3 rezultă: 

^ = • " • t) + (3-65) 
a-ÂQ-x 

unde: 

E(x, t) = Xo^. x^ • (a-t) + 3 • . x^ . (a-t)^ + 6 • Xo • x • (a t) '̂̂  + 6 (3.66) 

- pentru t = O, a = O avem valoarea constantei de integrare: 

18.v.C„ <T,(X) = 
a - ^ - x " 

a - 4 - x ' 

(3.67, 3.68) 

2. - pentru = ?io • [1 + (a-t)"] ecuaţia diferenţială devine: 

- r = - X o [ 1 + ( a t ) " ] c (3.69) 
c 

Integrând şi punând condiţiile de margine pentru a = 1/3 se obţine: 

C (3.70) 

- pentru x = 0; C = Co 

t = 0; C = C o e ' ' ' 
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dintr-o staţie de tratare a apelor de suprafaţă 

Determinarea funcţiei o se face substituind în ecuaţia 

dC 

dx V dt 

ecuaţia - = i C după care se trece la integrarea sistemului de ecuaţii diferenţiale 
dx 

cu derivate parţiale pentru a = 1/3. 

Soluţia generală la care se ajunge este: 

a • /l^ • x"* 
E,(x, t) + o-,(x) (3.71) 

în care: 

Ei(x, t) = Xo® • x^. (a-t) + Xô  • x̂  • (Ao • X + 3) • (a t )^ + 2 • Xo • x • (Xo • x + 3) • (a t)''^ + 6 (3.72) 

- pentru t = O, o = O avem valoarea constantei de integrare: 

— 
a-Ao-x 

(3.73, 3.74) 

t) 

Funcţiile care guvernează desfăşurarea procesului de filtrare rapidă în perioada 

iniţială de reţinere sunt: 

C = C o (3.75) 

(3.76) 

în care: 

E(x, t) = Xô  • x^. (a-t) + Xô  - x^ • (Xo • X + 3) • + 2 • Xo • x • (X̂  • x + 3) • (a t)''^ + 6 (3.77) 

Relaţiile stabilite sunt valabile numai pentru stadiul I al procesului de filtrare, 

corespunzător timpului O < t < tj. 

Pentru Co / Cum şi Co / Cmin rezultă duratele t şi ti caracteristice perioadei iniţiale 

de încărcare [72,74.76,77-82]: 
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dintr-o staţie de tratare a apelor de suprafaţă 

1 
- ,3 1 a-/lo-x r 

c 
^miii ^ 

(3.78, 3.79, 3.80) 

t, = 
f C 

^min 
I n - ^ - ^ - x 

^min 

3.2.2.2. Modelul matematic Ives - pentru perioada de regim [32 - 38] 

în cadml modelului matematic Ives, sistemul de ecuaţii diferenţiale care descrie 

procesul filtrării rapide este cel propus de Iwasaki [31]: 

= A C 
^x 

âC _\ â<T 
âx V ât 

(3.53), (3.54) 

Ives consideră parametrul reţinerii X ca fiind o variabilă dependentă de depozitul 

specific o, exprimat sub forma: 

Ă = ĂQ + C-a-
Po-o-

Anulând derivata în raport cu a a funcţiei (3.72) se obţin soluţiile: 

1± 

I 
\ — I 2 

C + p. 

Valoarea maximă a parametrului )tmax. rezultă pentru soluţia negativă: 

'̂max -

I O + C - P O - 1-

1 ' 
2 

+ </>-Po-1- r ^ ^ 
1 > 
2 

I O + C - P O - + </>-Po- l c + p> 
l 

A 2 

(3.81) 

(3.82) 

(3.83) 
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dintr-o staţie de tratare a apelor de suprafaţă 

Pentru X = O rezultă a = amax = «Js, valoare ce corespunde colmatării stratului 

filtrant. în acest caz, valoarea maximă a depunerii specifice se exprimă sub forma: 

Pentnj a se putea asigura integrarea sistemului de ecuaţii diferenţiale, Ives 

propune o formă simplificată de exprimare a parametrului X exprimată sub forma: 

O-sl.2 = (3.84) 

m care: 

= a - b -a^ 

a = Xo + C • a 

Po-O-

(3.85) 

(3.86) 

(3.87) 

Pentru cr = O, X = X^ax ş\ X = O, c = Cmax = cTs, mărimile a şi b vor avea 

următoarele expresii: 

a = /lo + C-po 

1" 1" 

1 - r ^ ] 2 
1 -

2 

Ic + p; 
(3.88) 

b = 
C.po-^±V(^o-C-Po) '+4- / lo-Po-(C + <2>) 

Integrarea sistemului de ecuaţii diferenţiale conduce la următoarele şi soluţii: 

(3.89) 

(e^-1) 
(3.90) 

a = 

f - V 

2 
\ / 
(e -1) 

(3.91) 
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X = — • In 
2a 

1 -

IP-'L 
1 -

(3.92) 

in care: 

T = 2-C,-v + yfălo (3.93) 

- Pierderea de sarcină de-a lungul ciclului de filtrare se poate exprima sub forma: 

k H=Ho + 
2.(a-b) 

(3.94) 

m care: 

k = 
v - a 

A H - H o SI A = 
t 

(3.95, 3.96) 

Pentru x = O şi t = o avem: 

C = Co 

0-0 = 
2 

U ; U ' + i J 
(3.97) 

C = Co • e"®* şi a = O 

3.2.2.3. Modelul matematic Mintz- pentru perioada de colmatare [56,57,58,59] 

Mintz, consideră că procesul de separare prin filtrarea rapidă de următorul sistem 

de ecuaţii diferenţiale: 

âC 1 âa 
âx \ X 

âx V 
Soluţiile acestui sistem de ecuaţii A = const. şi P = const. sunt de forma: 

V D - l 

(3.98, 3.99) 

n=l (n- l) ! 
(3.100, 3.101) 

s n=l 
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unde: 

An = A,v1 - (M 
n-2 

(n-2) ! 

Al = e P ̂  

Bl = p t 

Introducem mărimile adimensionale X şi T; 

X = Xx şi T = p t 

Pentru cazul în care C / Co = constant: 

X = Xo + kT 

Combinând relaţiile: 

âx \ X 

(3.102) 

(3.103) 

(3.104) 

(3.105) 

(3.106, 3.107) 

(3.108) 

(3.109, 3.110) 

âx V 

rezultă sistemul de ecuaţii cu derivate parţiale de tip hiperbolic, prin care se descrie 

analitic procesul de filtrare rapidă: 

âx-âi âx ât 

âG 

(3.111, 3.112) 

dX'dX âx âx 

Soluţia ecuaţiei este de fonma: 

= 0 

C(X,T)=C l + X -
X ' X •A 

+ 
21 3! 

- e X + — . ( l + T ) + 
2! 3! 

r2\ 
1+T+- (3.113) 

Modelul matematic propus de Mintz caracterizează în special stadiul III de 

filtrare. 
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CAPITOLUL 4 Optimizarea exploatării staţiilor de tratare a apelor de suprafaţă 

4. Optimizarea exploatării staţiilor de tratare a apelor de 
suprafaţă 

4.1. Conceptul de optimizare 

A optimiza înseamnă a găsi într-o problemă sau o soluţie de decizie, soluţia care, 

dintr-un anumit punct de vedere prestabil, este cea mai avantajoasă dintre toate soluţiile 

posibile. Astfel, optimizarea poate fi definită ca modalitatea de determinare şi realizare a 

unei stări speciale a unui sistem dat, stare care este cea mai favorabilă dintr-un anumit 

punct de vedere. 

Practic, obiectivul optimizării constă în detenninarea modului de acţiune şi tipul 

de acţiune care trebuie să aibă loc asupra unui sistem dat, cu scopul obţinerii celui mai 

favorabil rezultat din punct de vedere calitativ şi tehnico-economic. 

Din aceste definiţii putem trage următoarele concluzii: 

- Pentru realizarea optimizării este necesar să existe mai multe soluţii posibile, 

dintre care se va alege cea mai bună. Daca punem problema exploatării unui sistem 

tehnic, condiţia de mai sus presupune că în sistemul respectiv există nişte variabile 

disponibile, care pot lua după dorinţă una sau mai multe valori posibile. Acestea poartă 

numele de variabile de decizie. Numărul variabilelor de decizie, într-o problemă de 

optimizare, dă dimensiunea problemei respective. 

- Este necesar să se definească riguros un anumit punct de vedere din care se 

realizează optimizarea. Acest punct de vedere, trebuie să poată lua forma unei 

variabile, funcţie sau funcţionale pentru a putea aprecia eficienţa diferitelor soluţii 

posibile, respectiv a diferitelor seturi de valori date variabilelor de decizie. Punctele de 

vedere care permit aprecierea şi chiar măsurarea eficienţei diferitelor soluţii poartă 

numele de criteriu de optimizare. El este exprimat sub forma unei variabile, funcţii sau 

funcţionale şi poartă numele de funcţie scop sau funcţie obiectiv. în orice problemă de 

optimizare se cere stabilirea acelor valori ale variabilelor de decizie care asigură, după 

caz, valoarea cea mai mare sau cea mai mică a criteriului de optimizare, deci putem 

spune că orice problemă de optimizare este o problemă de extrem. Ansamblul acelor 

valori ale variabilelor de decizie care asigură valoarea optimă a criteriului de optimizare 

poartă numele de soluţie optimă [124,125,126], 
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- Optimizarea este un caz particular al perfecţionării sau îmbunătăţirii unui sistem 

şi anume perfecţionarea sau îmbunătăţirea la maxim posibilă. în problemele de 

optimizare intervin întotdeauna restricţii care fac ca soluţia optimă să se poată găsi 

numai într-o anumită porţiune din spaţiul n-dimensional al variabilelor de decizie, numit 

domeniu de căutare. 

Varietatea şi complexitatea funcţiilor scop şi a restricţiilor care pot interveni au 

dus la elaborarea unui număr mare de metode sau tehnici de optimizare. 

Aceste metode se împart în patru mari clase şi anume: 

• Metoda enumerării eshausive, constă în calcularea funcţiei scop pentru un 

număr mare de valori ale vectooilui de decizie 

X ( A-,, x , , -r 3,... X -r ) unde jr.sunt variabilele de decizie. Este 

o metodă care, datorită volumului mare de calcule, se utilizează destul de 

rar. 

• Metode clasice de optimizare, sunt aplicabile în principiu, la funcţii scop 

definite, continue şi derivabile. Metodele se lovesc de dificultăţi crescânde 

pe măsură ce creşte numărul variabilelor de decizie şi al restricţiilor. 

• Modele numerice, aceste metode reprezintă experimente numerice 

planificate prin care se înaintează pas cu pas, prin îmbunătăţiri succesive, 

spre extremul căutat. 

• Metode de programare, care sunt metode de mare eficienţă care 

presupun, de regulă, utilizarea calculatoarelor numerice. 

în concluzie, fazele optimizării sunt: 

1. Elaborarea modelului matematic al sistemului. 

2. Construirea funcţiei scop sau a funcţiei obiectiv, care este expresia analitică a 

criteriului de optimizare pe care l-am ales, ea arătând dependenţa dintre 

mărimea a cărei valoare trebuie adusă la optim şi variabilele modelului 

matematic. 

3. Efectuarea calculelor necesare pentru determinarea efectivă a optimului prin 

calcul diferenţial clasic, prin metoda de căutare numerică a optimului, prin 

metode de programare. 

4. Aplicarea soluţiei pe sistem şi verificarea rezultatului obţinut. 
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4.2. Optimizarea exploatării staţiilor de tratare 

4.2.1. Optimizarea exploatării instalaţiilor de coagulare -floculare 

Coagularea suspensiilor din apă are drept scop să îmbunătăţească procesul de 

decantare, precipitând rapid în flocoane mari materiile coloidale conţinute în apa brută. 

Procesul de coagulare constă în principal din aglomerarea particulelor coloidale 

din apă în urma neutralizării câmpului electric negativ al acestora, care le ţine în 

echilibru, prin dispersarea în apă a particulelor de coagulant având sarcini 

electropozitive[6]. Precipitatul, care se formează, aglomerează în cădere sau în timpul 

agitării lente din camerele de reacţie alte particule, având astfel şi acţiune de eliminare 

a materiilor organice şi în anumite condiţii de fixare a substanţelor care colorează apa. 

Obiectivele optimizării exploatării proceselor de coagulare - floculare: 

- obţinerea unei turbidităţi minime; 

- obţinerea unei culori minime; 

- posibilitatea unei dezinfecţii finale eficiente, care este strâns legată de valoarea 

turbidităţii şi de pH-ul apei tratate; 

- obţinerea unor flocule de calitate bună. Doza de coagulant se va alege astfel 

încât să nu conducă la un volum exagerat de nămol şi la colmatarea rapidă a 

filtrelor; 

- obţinerea unui pH final optim al apei, egal cu pH-ul de echilibru al apei, pH la 

care apa nu depune şi nu dizolvă carbonatul de calciu; 

- obţinerea unei concentraţii minime a aluminiului rezidual, care în apa potabilă 

trebuie să fie sub 50[ig/l; 

- obţinerea unei concentraţii minime de THM, care în apa potabilă trebuie să fie 

sub 100ng/l, substanţele humice sunt precursori ai THM; 

- obţinerea unei coagulări eficiente la temperaturi scăzute. Dacă la temperatură 

scăzută turbiditatea apei filtrate creşte, iar a apei brute este mică, este de dorit o 

diminuare a dozei de sulfat de aluminiu, o supradoză conduce la creşterea 

conţinutului de aluminiu rezidual în apa tratată; 

Alegerea coagulantului este determinată de caracteristicile apei brute, rezultatele 

care se doresc a se obţine, modul de separare utilizat (decantare, filtrare) în 

dependenţă de costul pe care-l reprezintă. în practică, dozele aplicate sunt superiore 

dozelor minime teoretice pentru a asigura o precipitare abundentă a hidroxidului metalic 

şi garantarea efectului de aglomerare. 

Alegerea coagulantului şi stabilirea dozei optime de aplicare se determină prin 

încercări de laborator. Jar test în funcţie de turbiditate, indice de filtrabilitate. pH. 

87 

BUPT



CAPITOLUL 4 Optimizarea exploatării staţiilor de tratare a apelor de suprafaţă 

Principalii coagulanţi utilizaţi în tratarea apelor în vederea potabilizării sunt 

sărurile de aluminiu şi sărurile de fier. 

Principalii coagulanţi utilizaţi în tratarea apelor sunt: 

1. Sulfatul de aluminiu: Al2(S04)3*18 H2O, solid sau lichid, doze uzuale de tratare 

10 ^150 g/m^ sub formă de soluţii cu concentraţii de 100 ^ 200g/l, domeniul de 

pH 5,7 ^ 7.5, grad de eliminare a turbidităţii şi materiilor organice 70%, produs 

acid puţin periculos, reduce puternic pH -ul şi alcalinitatea apei, cel mai utilizat 

coagulant pentnj producerea apei potabile; 

2. Aluminatul de sodiu: Al203*Na20*nH20, solid sau lichid, doze uzuale 10 -r 40 

g/m^ de NaAI02 în pH acid, domeniul de pH 5,7 -r 7.5, preferat sulfatului de 

aluminiu atunci când apa tratată este acidă, măreşte pH-ul apei, poate fi utilizat 

pentru ajustarea pH-ului în locul laptelui de var, produs puternic alcalin; 

3. Policlorura bazică de aluminiu (PCBA) sau polihidroxiclonira de aluminiu: 

Aln(0H)p(CI)3r> )̂, lichid, doze uzuale de tratare 10 ^100 g/m^ pentai un domeniu 

de pH relativ extins, se utilizează în doze mai mici în raport cu sulfatul de 

aluminiu, nu modifică deloc pH-ul şi alcalinitatea temporară deoarece în 

momentul hidrolizei sale este prepolimerizat, reacţionează foarte repede cu apa, 

asigură o bună eliminare a materiilor organice; 

4. Policlorosulfaţii bazici de aluminiu: Alm(0H)n(S04)k(CI)3m-n-2k, lichid, doze uzuale 

de tratare 10 -^100 g/m^, domeniul de pH 6,0 9,0, modifică puţin pH-ul şi 

alcalinitatea temporară deoarece în momentul hidrolizei sale este prepolimerizat, 

reacţionează foarte repede cu apa, asigură o bună eliminare a materiilor 

organice; 

5. Clonjra ferică: FeCl3*6H20(solidă), FeCb 35% (soluţie), solid, lichid, sublimat, 

doze uzuale de tratare 5 -^100 gFe/m^ sub formă de soluţie comercială sau 

diluată 20%, domeniul de pH 5,0 ^ 8,5, produs acid şi corosiv, are afinitate mai 

mare pentru substanţele humice decât sulfatul de aluminiu, este mai eficient în 

calitate de decolorant, este utilizat în cazul apelor puternic colorate şi putemic 

mineralizate; 

6. Clorosulfatul feric: FeCIS04, lichid, doze uzuale de tratare 5 ^100 gFe/m^ sub 

formă de soluţie comercială sau diluată 20%, domeniul de pH 5,0 ^ 8,5, produs 

acid, se utilizează în general o doză inferioară celei de sulfat de aluminiu; 

7. Sulfatul feric: Fe2(S04)3*9H20, lichid, solid, doze uzuale de tratare 10 ^100 

gFe/m^, domeniul de pH 5,0 ^ 8,5, produs corosiv; 
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8. Sulfatul feros: FeS04®7H20, lichid, doze uzuale de tratare 10 40 gFe/m^ cu 

soluţii de 200 g/l, produs acid mai puţin periculos, domeniul de pH 5,0 ^ 8,5. 

Injectarea coagulantului este necesar să se facă extrem de rapid, pentm a se 

dispersa rapid şi uniform în întreaga masă de apă. Aceasta este necesar , atât din 

punct de vedere al realizării contactului cu particulele coloidale, cât şi datorită 

instabilităţii speciilor planctonice care au tendinţa de a hidroliza, ceea ce defavorizează 

total procesul de coagulare. 

Se recomandă ca injectarea să se facă într-un loc turbulent, caracterizat de un 

gradient al vitezei important cuprins între 400 -î- 1000 s"^[19,20,21] 

Realizarea unei bune floculări este condiţionată de trei parametrii: 

• tipul de floculant şi doza optimă de floculant, care se determină prin încercări de 

laborator prin metoda Jar test; 

• temperatura, influenţează etapa de floculare pericinetică (amestecarea rapidă, 

prin numărul de ciocniri eficace dintre particule (microflocoane). Scăderea 

temperaturii duce la scăderea numărului de ciocniri eficace datorită vâscozităţii 

apei, efectul fiind scăderea eficienţei decantării; 

• durata şi gradientul de viteza, în cazul floculării ortocinetice (amestecarea lentă) 

condiţionează desfăşurarea procesului de mărire a dimensiunilor floconului. 

Pentru garantarea unei bune decantări a floconului trebuie găsit un gradient de 

viteză optim (100 s'^). 

Tipuri de adjuvanţi de floculare: 

1. Floculanţi minerali (silicea activă); 

2. Floculanţi naturali organici (alginaţii); 

3. Floculanţi sintetici organici (polimeri de sinteză); 

Floculanţi minerali (silicea activă) - (Na20*Si02)n cu n = 1 - 4, doze uzuale de 

tratare 0,5 4 g/m^, se prepară in situ, prin activarea silicatului de sodiu cu sulfatul de 

aluminiu, inconvenient se poate gelifia, dacă neutralizarea este ineficientă produsul este 

inactiv. Floculanţi naturali organici (alginaţii) - AQUALGINE - (C6H807Na2)n. solid, doze 

uzuale de tratare 0,5 ^ 2 g/m^, concentraţia maximă a dispersiei 1 g/l , eficacitatea sa 

nu este afectată de către pH-ul apelor, este recomandat în cazul apelor cu turbiditate 

mare, în caz de floculare incompletă permite obţinerea unui flocon dens, bine 

omogenizat şi asigură o bună coeziune a nămolurilor. 

Floculanţi sintetici organici (polimeri de sinteză) - denumiţi şi polielectroliţi se 

obţin din macromolecule polimerizate obţinute din monomeri de sinteză, solidă, în 

soluţie sau emulsie, doze uzuale de tratare 0,05 ^0,5 g/m^. 
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4.2.1.1. Strategii de optimizare a exploatării instalaţiilor de coagulare -
floculare 

Pentru optimizarea exploatării instalaţiilor de coagulare - floculare în vederea 

potabilizării propunem două strategii şi anume: 

• automatizarea procesului de coagulare - floculare prin, conducere, control şi 

monitorizare cu ajutorul calculatorului, fără intervenţii majore în tehnologia 

existentă (TR1); 

• automatizarea procesului de coagulare - floculare prin, conducere, control şi 

monitorizare cu ajutorul calculatorului, cu intervenţii în tehnologia existentă (TR2) 

Avantajul alegerii primei strategii (TR1) este că aceasta se poate realiza în 

termen scurt, fără o investiţie majoră şi ulterior poate fi îmbunătăţită prin implementarea 

strategiei (TR2). 

Strategia (TR2) presupune, o cercetare pe termen lung, pentru alegerea unor 

reactivi mai performanţi având în vedere variaţia sezonieră a calităţii apei brute, investiţii 

majore ca de exemplu înlocuirea amestecătoarelor existente cu amestecătoare 

mecanice prevăzute cu agitatoare cu turaţie variabilă pentru o flexibilitate ridicată, 

înlocuirea decantoarelor existente cu altele mai performante sau modernizarea celor 

existente pentru creşterea eficienţei. 

Avantajul strategiei (TR2) este că ea se poate derula în paralel cu strategia 

(TR1) şi nu influenţează calitativ procesul de tratare a apei în scop potabil. 

4.2.1.2. Recomandări pentru exploatarea instalaţiilor de coagulare -

floculare 
Exploatarea instalaţiilor de gospodăriei de reactivi care se referă atât la 

reactivii de bază sau ajutători folosiţi la coagulare cât şi la cei utilizaţi la corectarea ph-

ului, va cuprinde următoarele operaţiuni[19,20]: 

• depozitarea şi manipularea corectă a substanţelor chimice, cu respectarea 

măsurilor de protecţie cu privire la substanţele agresive, toxice sau inflamabile; 

• prepararea soluţiilor, în general o dată pe schimb, prin dizolvare, diluare şi 

menţinerea omogenităţii soluţiilor, cu dispozitivele din dotare: agitatoare, pompe 

de recirculare, insuflare de aer comprimat etc ; 

• introducerea în apa de tratat în mod continuu şi constant, a cantităţilor de reactivi 

corespunzătoare cu debitul ce se tratează şi cu dozele preschse de personalul 

de serviciu al laboratorului staţiei; 

• asigurarea amestecului intim a reactivilor cu apa de tratat, prin menţinerea în 
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funcţiune a dispozitivelor prevăzute în acest scop; 

• verificarea din oră în oră a debitului de apă ce se tratează, a concentraţiilor 

soluţiilor de reactivi, a cantităţilor introduse în apă şi a rezervelor de soluţii, 

pentru stabilirea momentului când trebuie preparate alte şarje de reactivi; 

• modificarea imediată a dozelor, la solicitarea personalului de serviciu al 

laboratorului; 

• verificarea zilnică a stării protecţiilor anticorozive a recipienţilor, bazinelor etc. în 

care se află reactivii, a pompelor - dozatoare, instalaţiilor de ventilaţie şi a 

celorlalte dotări din cadrul staţiei de coagulanţi; 

4.2.2. Optimizarea exploatării decantoarelor 

Decantarea are drept scop reducerea turbidităţii apei ca urmare a sedimentării 

suspensiilor din apă. Trecerea apei limpezite peste peretele de la capătul aval al 

bazinului de sedimentare poartă numele de decantare. în aceste bazine se poate obţine 

depunerea particulelor în suspensie în proporţie de 80 ^ 90 %, restul suspensiilor sunt 

foarte fine (coloidale) şi nu se sedimentează ele fiind reţinute prin filtrare cu ajutorul 

instalaţiilor de filtrare rapidă [ 87,88,126,129,130]. 

Independent de tip, schema tehnologică a unui decantor trebuie să conţină: 

• un sistem de alimentare şi distribuţie a apei brute tratate în prealabil cu 

coagulanţi; 

• un spaţiu de sedimentare al suspensiilor (flocoane sau alte elemente în 

suspensie); 

• un spaţiu de sedimentare al nămolului decantat; 

• un sistem de colectare al apei decantate; 

• un sistem de curăţire şi de evacuare a nămolului. 

Sisteme distribuţie a apei în decantor. - Trebuie să asigure o distribuţie uniformă 

a debitului între diferitele unităţi de decantare şi o alta cât mai uniformă a debitului 

fiecărui decantor în secţiunea incipientă a spaţiului de decantare. De asemenea acest 

sistem trebuie să asigure păstrarea stării de coeziune a flocoanelor din apa coagulat, 

adică viteze suficient de reduse pentru a nu distruge aceste flocoane. 

în figura 4.1. sunt prezentate câteva sisteme de distribuţie în decantoarele 

orizontale. 

Spaţiul de decantare (sedimentare). - Trebuie să asigure condiţiile de decantare 

a suspensiilor cerute apei decantate (timp de parcurgere, volume, lungimi şi înălţimi). 

Forma şi amenajările spaţiului de decantare trebuie să asigure viteze cât mai uniforme 
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în secţiunile normale pe curentul de scurgere al apei şi să împiedice curenţii de 

convecţie. în acest sens, la decantoarele orizontale se limitează lăţimea decantorului la 

maximum 1/10 din lungime [39, 50,88,92,115,120,126,130]. 
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t 

Figura 4.1. Sisteme de distribuţie a apei în decantoare 
a - cu perete găurit; b - cu orificii şi pereţi longitudinali cufundaţi; c - cu pereţi cufundaţi. 

în general spaţiul de decantare corespunde unui volum egal cu 1,5 ^ 3 ori 

debitul orar maxim al decantorului. în tehnica decantoarelor modeme s-a reuşit ca acest 

spaţiu să fie redus chiar la volume sub debitul orar maxim al decantorului (cazul 

decantoarelor suspensionale). 

Sistemul de colectare a apei decantate. - Trebuie să asigure un debit de apă 

decantată uniform distribuită pe toată lungimea deversorului, conductelor sau canalelor 

colectoare, precum şi buna funcţionare a colectării apei pe timp de îngheţ. în acest scop 

se practică deversoare metalice în formă de dinţi de ferăstrău, reglabile pe înălţime şi 

conducte sau canale colectoare cu perforaţii situate sub adâncimea stratului posibil de 

îngheţ. 

Spaţiul de sedimentare al nămolului. - Trebuie să asigure volumul de acumulare 

de nămol între două spălări, el este foarte variabil în funcţie de tipul decantorului şi de 

sistemul de curăţire. 
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Sistemul de curăţire a nămolului. - se adaptează sistemului de decantor şi ele 

pot fi; mecanice (pod raclor), hidraulice. 

în prezent se folosesc numai bazine de decantare cu apă în mişcare deoarece 

prezintă faţă de celelalte o serie de avantaje şi anume: continuitate şi uniformitate în 

funcţionare, calitate uniformă a apei, cost mai redus de investiţie şi exploatare; uşurinţă 

în exploatare. 

4.2.2.1. Strategii de optimizare a exploatării decantoarelor 

Pentru optimizarea exploatării decantoarelor propunem trei strategii şi anume: 

• automatizarea procesului de decantare prin, conducere, control şi monitorizare 

cu ajutorul calculatorului, fără intervenţii majore în tehnologia existentă (D1); 

• automatizarea procesului de decantare prin, conducere, control şi monitorizare 

cu ajutorul calculatorului, cu intervenţii în tehnologia existentă (D2); 

• retehnologizarea procesului de decantare (03). 

Avantajul primei strategii (D1) este că aceasta se poate realiza în termen scurt, 

fără o investiţie majoră (introducerea sistemelor de automatizare) şi ulterior poate fi 

îmbunătăţită prin implementarea strategiei (D2). 

Strategia (D2) presupune, o cercetare pe termen lung, pentru tratarea cu reactivi 

de coagulare mai performanţi având în vedere variaţia sezonieră a calităţii apei bnjte, 

investiţii majore ca de exemplu înlocuirea sistemelor de distribuţie existente cu alte 

dispozitive moderne, sisteme de evacuare a nămolului. 

Avantajul strategiei (D2) este că ea se poate derula în paralel cu strategia (D1).şi 

nu influenţează calitativ procesul de tratare a apei în scop potabil. 

Strategia (D3) implică cheltuieli majore şi înlocuirea decantoarelor existente cu 

altele mai performante sau modernizarea celor existente pentru creşterea eficienţei. în 

acest scop se propun decantoare lamelare sau decantoare suspensionale. 

4.2.2.2. Recomandărî privind exploatare decantoarelor 

Exploatarea decantoarelor va cuprinde următoarele operaţiuni [39,50,88]: 

• controlul din oră în oră şi reglarea debitelor de apă ce intră în fiecare 

compartiment al bateriei de decantoare ; 

• îndepărtarea corpurilor plutitoare şi a spumei; 

• controlul vizual al eficienţei camerelor de reacţie, prin examinarea procesului de 

formare a fulgilor, a mărimii acestora etc ; 
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• controlul vizual al eficienţei decantării, prin observarea din oră în oră a 

transparenţei apei la deversorul de colectare al apei decantate ; 

• măsurarea zilnică a înălţimii şi a volumului de nămol depus în spaţiul de 

sedimentare; 

• evacuarea nămolului colectat, la intervalele prescrise în proiect; 

• întreţinerea curăţeniei zonei din jurul decantoarelor; 

• ţinerea evidenţei în ceea ce priveşte operaţiunile de curăţire a nămolului, 

funcţionarea dispozitivelor din camera de reacţie şi a podurilor - raclor. 

în cazul în care turbiditatea apei decantate este mai mare de 15 - 20° Si02, se 

consideră că exploatarea decantoarelor este necorespunzătoare, căutându-se cauza 

acestei situaţii, care poate fi: 

• coagularea insuficientă a apei ce intră în camerele de reacţie; 

• ne curăţirea la timp a nămolului, a cărui volum a depăşit limita admisibilă, 

micşorând prea mult spaţiul util al camerelor de sedimentare şi mărind implicit 

viteza orizontală a apei; 

• producerea în spaţiul de sedimentare a unor curenţi ascendenţi care antrenează 

în apa decantată o parte din nămolul depus pe fund. 

în funcţie de cauza fenomenului, personalul de exploatare va acţiona pentru 

înlăturarea deficienţelor, readucând apa decantată la turbiditatea corespunzătoare, prin 

îmbunătăţirea procesului de coagulare, evacuarea nămolului din camerele de 

sedimentare etc. 

4.2.3. Optimizarea exploatării filtrelor rapide deschise 

Optimizarea procesului de filtrare rapidă se realizează atunci când construcţia şi 

exploatarea determină realizarea concomitentă a condiţiilor limită de rezistenţă şi de 

calitate fără ca debitul să fie diminuat pe durata ciclului de filtrare 

[11,111,112,118,119,121], 

Scoaterea din funcţiune a unui filtru pentru a fi spălat se face atunci când: 

1. rezistenţa hidraulică a filtrului atinge limita maximă; 

2. calitatea efluentului depăşeşte limita maximă de calitate admisă de normele 

tehnice; 

3. debitul filtrului scade cu mai mult de 50% din debitul iniţial. 

Optimul procesului de filtrare se obţine atunci când se modifică viteza de filtrare, 

granulometria sau grosimea patului filtrant. Pentru o granulometrie şi o viteză de filtrare 

dată, în diagrama din figura 4.2, se reprezintă diferitele alternative de funcţionare a unui 

filtru rapid considerând modificarea concomitentă de-a lungul ciclului de filtrare, atât a 
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pierderilor de sarcină cât şi a calităţii efluentului [127,128,131,132]. 

Dacă grosimea stratului filtrant Xn = Xopt . concentraţia în suspensii a efluentului 

C = Ciim şi pierderea de sarcină H = H|jm sunt atinse concomitent la timpul t = tm. durată 

ce poartă denumirea de ciclu optim de filtrare. 

Daca Xk = Xopt, concentraţia limită a suspensiilor din efluent este atinsă la timpul 

tN = tw, cu mult înainte de a se consuma întreaga sarcină disponibilă. în acest caz, filtrul 

se opreşte pentru a se spăla, deoarece filtratul obţinut în continuare este de proastă 

calitate. 
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Figura 4.2. Modificarea concomitentă a pierderilor de sarcină şi a calităţii efluentului 

de-a lungul ciclului de filtrare 

Dacă Xn+i>Xopt, scoaterea din funcţiune a filtrului se face la timpul t'p<tM dictat de 

atingerea pierderii de sarcină Hiim, deşi capacitatea de reţinere a filtrului n-a fost în 

întregime exploatată. 

Datorită numărului mare de parametri care intervin în desfăşurarea procesului de 

separare prin filtrele rapide de nisip, teoriile care s-au dezvoltat până în prezent nu se 

pot utiliza decât în condiţii particulare la proiectarea şi exploatarea instalaţiilor de filtrare. 

La filtrarea descendentă prin straturi omogene au Ioc trei faze distincte care se 

întrepătrund şi împreună configurează derularea procesului de limpezire. 
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Figura 4.3. Stadiile caracteristice pentru un anumit ciclu de filtrare 

în cazul unei structuri filtrante optimizate, modificările de ordin calitativ parcurg 

trei faze distincte: 

- faza Iniţială (T|) necesară pentru amorsarea procesului; 

- faza de regim (Tn) în care concentraţia efluentului se menţine constantă; 

- faza de colmatare (Tm) este perioada de timp în care concentraţia efluentului 

tinde să crească, iar când a fost atinsă limita admisă (Cnm) filtrul se opreşte 

pentru a fi spălat. 

în mod obişnuit, la uzinarea filtrelor rapide, efiuentul obţinut în primele 1 5 - 2 0 

minute fiind de proastă calitate se elimină prin reţeaua de canali/iare, urmând a fi 

reţinută în rezervoarele de uzinaj, apa obţinută după trecerea acestui timp to. Mărimea 

timpului to, în ipoteza că toţi ceilalţi parametri care concură la desfăşurarea procesului 

nu se schimbă, este dependentă de grosimea stratului filtrant, structura granulometrică 

a acestuia şi viteza de filtrare. Pe măsură ce grosimea patului filtrant creşte, timpul to se 

poate reduce, teoretic până la zero. Acelaşi efect se poate obţine prin reducerea vitezei 

de filtrare sau a coeficientului de neuniformitate al masei filtrante. 

Ca urmare a acestor efecte există o tendinţă de reducere şi a duratei ti şi în 

consecinţă a întregii perioade de reţinere. Reducerea perioadei iniţiale de reţinere 

contribuie la majorarea ciclului real de filtrare şi tot odată la sporirea volumului de apă 

livrat consumatorilor. Perioada de reţinere constituie treapta prin care se realizează aşa 

zisa amorsare a filtrului şi influenţează sensibil desfăşurarea în continuare a procesului. 
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în mod obişnuit, la uzinarea filtrelor rapide de nisip, perioada de regim se poate 

atinge o durată de 1 la 2 zile şi numai în cazuri cu totul excepţionale după 6 - 7 zile. 

Perioada de colmatare este perioada de timp în care concentraţia efluentului C 

creşte de la Cmin la Cfim. Acest stadiu caracterizează limita maximă de reţinere a 

mediului filtrant. Suspensiile reţinute, la început în stratele superioare, sub efectul 

mecanismelor de transport, înaintează treptat către stratele inferioare, ca apoi să fie 

transferate efluentului. 

în exploatare, de cele mai multe ori, acest stadiu nu se utilizează la întreaga sa 

capacitate. Filtrul se scoate din funcţiune pentru a fi spălat în momentul în care a fost 

atinsă pierderea de sarcină maximă, deşi capacitatea de reţinere a mediului filtrant n-a 

atins limita maximă. Din acest motiv, uneori, spălarea se începe chiar în stadiul II, 

eliminându-se astfel funcţionarea filtrului în stadiul III. Cazul ideal de funcţionare ar 

corespunde momentului To (figura 4.3.) în care odată cu atingerea limitei maxime de 

calitate a efluentului a fost consumată întreaga sarcină disponibilă a filtrului. Corelarea 

celor două alternative se poate obţine printr-o alegere judicioasă a grosimii şi structurii 

granulometrice a mediului filtrant, a vitezei de filtrare cât şi a înălţimii de constmcţie a 

cuvei filtrului. 

La filtrarea descendentă cu straturi multiple este recomandabil să se utilizeze 

structuri granulare cu diametre descrescătoare constituite din materiale cu densităţi 

crescătoare, în scopul de a se utiliza întreaga capacitate de reţinere a mediului filtrant. 

Cercetările experimentale au pus în evidenţă efectele reţinerii suspensiilor din 

apa brută prin fiecare strat component. 

în straturile cu medii duble, combinaţia cea mai des folosită este antracitul 

amplasat deasupra nisipului cuarţos. Spălarea materialelor filtrante constituite din 

antracit şi nisip se recomandă a se face cu apă şi aer folosindu-se pentru aer o viteză 

de 80^100 m/h timp de 1^3 min., după care se introduce apa de spălare cu o viteză de 

60-Î-80 m/h timp de 1^3 min. După acest timp se opreşte accesul aemlui şi se continuă 

spălarea cu apă încă 3^5 min. 

Procesul de spălare cu apă sau cu apă şi aer trebuie conduse cu foarte mare 

atenţie pentru a nu se pierde materialul uşor din orizonturile superioare. 

Pentru aceasta este necesar ca suprafaţa jgheaburilor colectoare apei de 

spălare să se acopere cu plase din sârmă sau din material plastic având ochiurile mai 

mici decât cele mai fine granule din stratele componente. 

Structura materialelor filtrante va fi stabilită de aşa manieră încât coeficientul de 

uniformitate (u) să fie mai mic decât 2,5 - 3,0, iar de = dio = 0,4 - 0,5mm. 
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Gradul de limpezire se poate îmbunătăţi prin tratare directă a apei cu diferiţi 

reactivi de coagulare alcalinizare. Utilizarea reactivilor este determinată de 

caracteristicile suspensiilor din apa supusă limpezirii. 

în procesul de optimizare un rol determinant îl joacă şi grosimea stratului filtrant, 

corelată cu calitatea apei filtrate şi cu mărimea rezistenţelor hidraulice şi duratele 

ciclurilor de filtrare. 

Optimizarea structurilor filtrante cu straturi multiple se poate face pentru fiecare 

instalaţie prin cercetări prealabile la scară de laborator şi chiar direct pe filtre uzuale, 

punăndu-se în evidenţă eficienţa fiecărui strat prin corelaţie cu mărimea pierderilor de 

sarcină şi a ciclurilor de filtrare. 

în cadrul proceselor de exploatare structura mediului filtrant trebuie controlată 

periodic, completăndu-se pierderile de material granular cu sorturile granulometrice 

pentru realizarea condiţiilor iniţiale stabilite în cadrul proceselor de optimizare. 

4.2.3.1. Strategii de optimizare a exploatării filtrelor rapide deschise 

Pentru optimizarea procesului de filtrare propunem două strategii şi anume; 

• automatizarea procesului de filtrare prin, conducere, control şi monitorizare cu 

ajutorul calculatorului, fără intervenţii majore în tehnologia existentă (FI); 

• automatizarea procesului de filtrare prin, conducere, control şi monitorizare cu 

ajutorul calculatorului, cu intervenţii în tehnologia existentă (F2); 

Avantajul primei strategii (F1) este că aceasta se poate realiza în termen scurt, 

fără o investiţie majoră (introducerea sistemelor de automatizare) şi ulterior poate fi 

îmbunătăţită prin implementarea strategiei (F2). 

Strategia (F2) presupune, o cercetare pe termen lung, investiţii majore ca de 

exemplu înlocuirea sistemelor drenante cu crepine existente cu alte dispozitive 

moderne, schimbarea materialului filtrant cu materiale neomogene. 

Avantajul strategiei (F2) este că ea se poate derula în paralel cu strategia (F1).şi 

nu influenţează calitativ procesul de tratare a apei în scop potabil. 

4.2.3.2. Recomandări privind exploatarea filtrelor rapide deschise 

Exploatarea filtrelor rapide va cuprinde următoarele operaţiuni: 

- controlul, de 2 ori pe schimb, a debitelor de apă decantată ce intră în fiecare 

compartiment şi reglarea acestor debite în cazul în care filtrele nu dispun de 

dispozitive speciale în acest scop, astfel încât nivelul apei în filtru să fie 

menţinut constant; 
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- stabilirea momentului când devine necesară oprirea filtrării şi începerea 

operaţiunii de spălare şi anume: fie când pierderea de sarcină prin filtru a 

ajuns la 1,5 - 2,00 m fără a depăşi 95% din înălţimea totală a stratelor de 

nisip filtrant şi de apă decantată, fie când debitul a scăzut la 40% din valoarea 

iniţială, fie când durata ciclului de funcţionare a atins 72 ore ; 

- efectuarea spălării care, pentru a fi eficace, trebuie să asigure : uniformitatea 

spălării, intensităţile de aer şi de apa de spălare prevăzute în proiect, o 

înfoiere de min. 15% a nisipului filtrant precum şi evacuarea completă a apei 

murdare din spaţiul dintre nisip şi jgheaburile de spălare ; 

- menţinerea vitezei de filtrare la valorile prevăzute în proiect şi nu mai mult de 

9 m/oră ; 

- verificarea vizuală a stării drenajului, prin observarea suprafeţei filtailui în 

timpul spălării şi depistarea locurilor unde drenajul a fost eventual deranjat, 

inclusiv repararea acestuia; 

- verificarea lunară a grosimii stratului filtrant şi completarea acestuia când 

grosimea tinde să ajungă sub 0,70 m ; 

- asigurarea refacerii rezervei de apă de spălare, între 2 spălări succesive, în 

rezervor sau în castel; 

- ţinerea evidenţei debitelor filtrate, a operaţiunilor de curăţire şi a volumului de 

apă de spălare consumat. 

Spălarea se va face iniţial după reţeta prescrisă de proiectant, fiind corectată în 

prima perioadă de exploatare, astfel încât să se asigure o eficienţă cât mai bună ( pusă 

în evidenţă de durata ciclurilor de funcţionare şi de calitatea apei filtrate) cu consumuri 

minime de apă şi energie electrică. Spălarea compartimentelor de filtrare se poate face 

fie grupat, unul imediat după altul, fie în mod eşalonat în cursul zilei sau nopţii, în raport 

cu volumul de apă ce se poate înmagazina în rezervorul de spălare, cu vârful de 

consum de energie, cu cerinţele de apă în oraş etc. 

în cazul în care analizele indică o turbiditate a apei filtrate mai mare de 5° Si02, 

se consideră că exploatarea filtrelor este nesatisfăcătoare, căutându-se cauza acestei 

situaţii, care poate fi : decantarea necorespunzătoare a apei introdusă în filtre, spălarea 

insuficientă ca intensitate sau ca durată, modificarea în timp a granulometriei stratului 

filtrant, cu ocazia spălărilor, deteriorarea sistemului drenant. 
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în funcţie de cauza fenomenului, personalul de exploatare va acţiona pentru 

înlăturarea deficienţelor, readucând apa filtrată la turbiditatea corespunzătoare. Astfel 

se vor lua măsuri pentru îmbunătăţirea procesului de decantare, fie pentru sporirea 

eficienţei spălării mărindu-se intensităţile sau duratele diferitelor faze, fie pentru 

corectarea granulometriei nisipului filtrant, fie pentru repararea drenajului. 

înainte de darea in funcţie a staţiei de filtrare se recomandă a se face 

dezinfectarea cuvelor cu clorură de var. Soluţia cu concentraţie de 20 g/m^, trebuie să 

rămână în filtre timp de 24 h după care se fac spălări consecutive cu apă curată. 

Darea în exploatare a filtrelor pentru apă potabilă se face după obţinerea avizului 

scris al organelor sanitare, după 5 - 1 0 zile de la îndeplinirea condiţiilor de potabilitate 

cemte de standarde [22,41,42,43,82,83]. 

Recepţia este precedată de controlul riguros, care cuprinde următoarele elemente: 

o respectarea dimensiunilor şi cotelor de montaj în proiecte; 

o respectarea prescripţiilor de montaj şi funcţionarea corectă a utilajelor, 

vanelor, aparatelor de măsură şi control; 

o dotarea cu aparatură de măsură şi control; 

o respectarea măsurilor de protecţie şi de securitate a muncii. 

La recepţie va participa, în mod obligatoriu, în calitate de membru şi un delegat al 

unităţii care urmează a asigura exploatarea şi întreţinerea staţiei de filtrare. 

Punerea în funcţie, necesită în prealabil luarea următoarelor măsuri; 

o instituirea zonei de protecţie sanitară; 

o obţinerea autorizaţiei sanitare de funcţionare; 

o instruirea personalului de exploatare şi verificarea însuşirii de către acesta 

a regulamentului; 

o organizarea evidenţelor de exploatare; 

o asigurarea unui sistem corespunzător de informare şi de transmitere a 

datelor; 

Punerea în funcţiune se va face în prezenţa proiectantului care va participa cel 

puţin la primele 5 - 1 0 zile de funcţionare continuă, acesta urmând a verifica apoi modul 

de exploatare prin cercetarea parametrilor principali. 

în prima perioadă de funcţionare se va verifica în permanenţă modul în care 

personalul şi-a însuşit regulile tehnice de exploatare. 

Buna funcţionare a staţiei de filtrare este determinată, în principal, de îndeplinirea 

următoarelor condiţii: 

100 

BUPT



CAPITOLUL 4 Optimizarea exploatării staţiilor de tratare a apelor de suprafaţă 

a) Asigurarea condiţiilor tehnologice şi constructive cerute prin proiect: 

• calitatea materialului filtrant şi a grosimii startului; 

• orizontabilitatea şi reglajul sistemului de drenaj; 

• asigurarea intensităţilor de spălare cu aer şi cu apă; 

• amplasarea şi montajul corect al clapeţilor de admisie şi a 

dispozitivului de reglaj; 

• orizontabilitatea muchiilor deversante a jgheaburilor de 

colectare a apei de spălare; 

• etanşeitatea armăturilor din instalaţii. 

Toate acestea se verifică şi se consemnează periodic. 

b) Stabilirea momentului când devine necesară oprirea filtrării şi 

începerea operaţiunii de spălare: 

• când pierderea de sarcină prin filtru a ajuns la 2 m, fără a 

depăşi înălţimea totală; 

• când debitul a scăzut cu 40% din valoarea iniţială; 

• când durata ciclului de funcţionare a atins 72 ore. 

c) Efectuarea spălării trebuie să asigure: 

• uniformitatea spălării; 

• intensităţi de spălare cu apă şi aer conform proiectului; 

• evacuarea completă a apei murdare din spaţiul dintre nisip şi 

jgheaburile de spălare. 

d) Umplerea filtrului cu apă şi repunerea în funcţiune, după terminarea 

spălării. 

e) Menţinerea vitezei de filtrare la valorile prevăzute în proiect. 

f) Verificarea vizuală a stării drenajului, prin observarea suprafeţei 

filtrului în timpul spălării şi depistarea locurilor unde drenajul a fost 

deranjat, inclusiv repararea acestuia. 

g) Verificarea lunară a grosimii stratului filtrant şi completarea acestuia. 

h) Asigurarea refacerii rezervei de apă de spălare între 2 spălări 

succesive în rezervor. 

i) Ţinerea evidenţei debitelor filtrate, a operaţiunilor de curăţire şi a 

volumului de apă de spălare consumat. 

în cazul în care analizele indică o turbiditate a apei filtrate >5 NTU, se consideră că 

exploatarea filtrelor este nesatisfăcătoare, căutându-se cauza acestei situaţii. 
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Calitatea necorespunzătoare a apei filtrate se poate datora: 

o temperaturilor scăzute din timpul iernii; 

o schimbării calităţii apei brute; 

o spălării necorespunzătoare a filtrelor; 

o modificarea compoziţiei granulometrice a stratului filtrant cu ocazia 

spălării; 

o deteriorarea sistemului drenant; 

Reducerea duratei ciclului de filtrare apare în condiţiile: 

o unui conţinut mare de suspensii în apa brută; 

o spălării incomplete şi neuniforme a filtrului, 

în funcţie de cauza fenomenului, personalul de exploatare va acţiona pentru 

înlăturarea deficienţelor, reducând apa filtrată la turbiditatea corespunzătoare. 

Se recomandă ca în procesul de spălare să se parcurgă următoarele etape; 

1. Se identifică filtrul ce are nivelul de apă cel mai ridicat. Această comandă asigura 

închiderea vanelor de admisie apă decantata şi de ieşire apa filtrata către rezervoarele 

de stocare a apei). După închiderea acestor vane se comanda deschiderea vanei 

pentru golirea filtmlui. 

2. Se apasă pe butonul de comanda a spălării corespunzător acestui filtru. Aceasta 

comanda asigura închiderea automata a vanei de golire a filtrului şi deschiderea 

automata a vanei de golire filtrul. Când vana de golire filtru este deschisă se porneşte 

suflanta şi pompa simultan cu deschiderea electrovanelor de admisie a apei şi a aerului 

in filtrul selectat. Această etapa se numeşte etapa de barbotare a nămolului din stratul 

de nisip de filtrare. 

3. După etapa de barbotare unmează etapa de limpezire ce consta in oprirea suflantei 

simultan cu închiderea electrovanei de admisie aer şi se continua spălarea cu apa, prin 

oprirea pompei). 

4. După etapa de limpezire se opreşte pompa de apa simultan cu închiderea 

electrovanei de admisie a apei de spălare. După închiderea acestei electrovane se 

deschide vana de golire a filtrului ce rămâne deschisa . 

5. Reintroducerea filtrului in ciclul de filtrarea ce asigură deschiderea electrovanei de 

pe admisia de apa decantata şi a electrovanei de ieşire a apei filtrate către rezervoarele 

de stocare. 
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4.3. Optimizarea exploatării staţiilor de tratare prin implementarea 

automatizării proceselor tehnologice 

4.3.1. Conceptul de automatizare 

Automatizarea unui proces tehnologic constă în dotarea instalaţiei tehnologice cu 

anumite echipamente tehnice speciale în vederea efectuării automate a operaţiei de 

conducere a acestuia în condiţii prestabilite. 

Principalele operaţii impuse la automatizare sunt: 

- măsurarea sau determinarea prin calcul a principalelor variabile ale procesului 

condus; 

- semnalizarea depăşirii anumitor limite de către anumite variabile ale procesului; 

- reglarea la o anumită valoare, constantă sau modificabilă, a uneia sau mai multor 

variabile; 

- modificarea programată a unor variabile; 

- modificarea sau menţinerea unor rapoarte determinate între anumite variabile ale 

procesului; 

- menţinerea unor variabile sau funcţii de variabile la o valoare extremă maximă 

sau minimă; 

- protecţia instalaţiei în caz de avarie sau pericol. 

Automatizarea poate fi implementată în numeroase variante de realizare, 

funcţie de următorii parametrii: 

- natura procesului automatizat; 

- gradul de cunoaştere respectiv cantitatea de informaţie avută la dispoziţie 

referitoare la procesele tehnologice respective; 

- echipamentele tehnice puse la dispoziţie de firmele producătoare; 

- gradul de pregătire profesională a personalului de proiectare şi de exploatare. 

Indiferent de varianta de realizare, întotdeauna automatizarea este şi o problemă 

de optimizare. 

Automatizarea reprezintă în ultimă instanţă cea mai înaltă treaptă de conducere 

care poate să asigure performanţe ridicate pentru procesul condus. 

Automatizarea se defineşte ca operaţia de introducere într-un flux tehnologic a 

unor echipamente speciale cu scopul de a realiza conducerea procesului respectiv. 
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4.3.2. Sistem tehnic, sistem dinamic, mărimi de intrare, mărimi de ieşire. Sisteme 

automate (SA). 

Un sistem tehnic este un ansamblu coerent de elemente (unităţi funcţionale, 

componente) interconectate prin fluxuri de masă. energie sau informaţie, care 

îndeplineşte o anumită sarcină [9,10, 17,71], 

De exemplu, la momente de timp diferite pot fi considerate de acelaşi observator 

ca sisteme: 

- un robinet cu ventil; 

- un vas având evacuarea controlată de un robinet cu ventil; 

Fiecare din aceste sisteme au ca element component un sistem plasat mai sus 

în listă. Legăturile dintre elementele componente ale sistemului determină structura 

sistemului. Toate sistemele implicate în automatizare sunt sisteme dinamice. Un sistem 

este dinamic dacă prezintă sau poate prezenta evoluţie în timp. în cele ce urmează prin 

sistem vom înţelege întotdeauna sistem tehnic dinamic. 

Legătura dintre mediul extern şi mediul intern se face prin mărimile de intrare şi 

mărimile de ieşire. 

O mărime de intrare reprezintă o cale prin care mediul extern influenţează 

sistemul, iar o mărime de ieşire reprezintă o cale prin care sistemul influenţează mediul 

extern lucru reprezentat în figura 4.4. 

Mărimi de intrare 

I SISTEM 
Mărimi de ieşire 

Figura 4.4. Sistemul tehnic dinamic 

Mărimile de intrare, ieşire şi de legătură sunt fluxuri de masă, energie sau informaţie. 

A. Mărimile de intrare, pot fi împărţite în două categorii. 

- mărimi de comandă sunt acele intrări cu care se impune sistemului evoluţia 

dorită; comenzile vor fi notate cu „n°, 

- mărimi perturbatoare sunt acele intrări care au o evoluţie întâmplătoare ne 

controlabilă, perturbaţiile vor fi notate cu „v". 

Comenzile sunt acele intrări care pot fi modificate în scopul îndeplinirii 

finalităţii sistemului iar perturbaţiile sunt intrările care împiedică îndeplinirea acestei 

finalităţi. 
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B. Mărimile de ieşire, pot fi şi ele împărţite în: 

- ieşiri principale (numite ieşiri comandate) sunt mărimi care definesc finalitatea 

sistemului „rezultatele" acestuia; ieşirile comandate se notează cu „y". Ieşirile 

comandate sunt mărimi cu semnificaţie redusă din punct de vedere al 

observatorului. 

Cu notaţiile precizate mai sus voi reprezenta un sistem în figura 4.5. 

INTRĂRI Mărime perturbatoare 

Ţ -. (V) 

Mărime de âomandă Mărime comandată 
(n)\ (y) 

^—¥ SISTEM ^ • 

Mărime de ieşire 
\ 

secundară 

"IEŞIRE 

Figura 4.5. Mărimi de intrare. Mărimi de ieşire 

Sisteme automate (SA) 

Ansamblul format din proces-dispozitivul de automatizare se numeşte sistem 

automat şi este redat în figura 4.6, vom folosi pentru sistem automat prescurtarea SA 

[9,10]. 

Figura 4.6. Sistem automat (SA) 

Aplicarea dispozitivului de automatizare a procesului se numeşte automatizarea 

procesului. Procesul ca parte a SA, se mai numeşte şi instalaţie automatizată. 
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Din punct de vedere al scopului automatizării se pot identifica următoarele tipuri 

de SA [9.10, 17,71]: 

1). Sisteme automate de măsură; 

2). Sisteme automate de semnalizare, 

3). Sisteme automate de comandă; 

4). Sisteme automate de protecţie; 

5). Sisteme automate de reglare. 

4.3.3. Sisteme automate de măsură (SAM) 

Desfăşurarea unui proces tehnologic într-o staţie de tratare a apelor de suprafaţă 

este definită de valorile unor mărimi caracteristice numite parametrii procesului, aceştia 

sunt: presiunea, temperatura, turbiditatea, pH-ul, oxigenul dizolvat, conductivitatea, 

debitul, nivelul, puterea instalată, ş.a.m.d. 

Aprecierea stării unui proces tehnologic se face prin determinarea valorii 

numerice (măsurând) parametrii săi. 

Un sistem automat de măsurare (SAM) asigură măsurarea automată (fără 

intervenţia umană) a parametrilor procesului, valorile măsurate apar afişate pe ecrane, 

cadrane, diagrame de hârtie, grafice etc. şi sunt stocate în memoria calculatorului de 

proces. în figura 4.7 este reprezentată schema de principiu a unui SAM. 

Paranaetrul̂ rnă_suLaţ _VaJo_area_p_arajneJruLui măsurat 

Element de 
calcul 

Canal de 
transmitere 

Aparat 
QPPi inH r̂ Proces Traductor — ^ 

Element de 
calcul — • 

Canal de 
transmitere — • 

Aparat 
QPPi inH r̂ Proces Traductor 

Element de 
calcul 

Canal de 
transmitere 

Dispozitiv de măsurare automat 

Figura 4.7. Schema de principiu a unui SAM 

Elementele obligatorii într-un dispozitiv de măsurare automată sunt două: 

traductorul şi aparatul secundar. [17,30,71] 
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Un traductor este un dispozitiv care transformă (după o relaţie de tip funcţional) 

o mărime de natură fizică oarecare într-o mărime de altă natură fizică. 

Din punct de vedere al rolului jucat în cadrul instalaţiei de automatizare, se 

disting patru tipuri de traductoare: 

- Traductoare de intrare, care convertesc mărimea furnizată de elementul de 

referinţă, în vederea introducerii acesteia în elementul de comparaţie al 

sistemului de reglare automată; 

- Traductoare de reacţie, care convertesc parametrul reglat, astfel încât 

mărimea de reacţie să poată fi comparată cu mărimea de referinţă SRA 

(sistem de reglare automată); 

- Traductoare pentru alimentarea aparatelor de măsură indicatoare şi 

înregistratoare şi a aparatelor de semnalizare; 

- Traductoare utilizate în cadrul sistemelor în circuit deschis pentru controlul 

parametrilor cu care se realizează comanda automată. 

în general, problema alegerii naturii fizice a mărimii de ieşire a traductorului este 

legată de necesitatea transmiterii la distanţă a informaţiilor dată fiind repartiţia spaţială a 

echipamentului de automatizare. Din acest motiv, convertirea se face, în cele mai multe 

cazuri, în mărimi de natură electrică. Schema bloc generală a unui traductor este 

prezentată în figura 4.8. 

Ă 
i 

^ 
E S e' TB e 

W 

Figura 4.8. Schema bloc generală a unui traductor 

Traductorul sesizează nivelul parametrului controlat i, cu ajutorul unui element 

sensibil ES. Mărimea de ieşire a elementului sensibil, de cele mai multe ori, o deplasare 

sau un semnal electric, este aplicată traductorului de bază TB. 

Traductorul de bază realizează amplificarea semnalului primit şi convertirea lui 

într-o mărime de natură electrică, care convine sistemului automat[30]. 

Amplificarea se realizează pe seama energiei primite de la sursa externă, 

figurată printr-o săgeată punctată în figura 4.8. 

Se urmăreşte ca, domeniul de lucru, caracteristica statică a traductorului să fie 

liniară 

e = k*i (4.1) 
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Liniaritatea şi invariabilitatea în timp sunt caracteristicilor traductoarelor sunt 

performanţe de care depinde în mod esenţial buna funcţionare a sistemelor de control şi 

reglare. 

Comportarea în regim dinamic a traductorului este descrisă în mod uzual, printr-o 

ecuaţie diferenţială de ordinul întâi, respectiv printr-o funcţie de transfer de forma: 

(/ + Ts) 

Este de dorit ca traductorul să răspundă cât mai rapid la variaţia parametrului 

controlat, deci ca valoarea constantei de timp T să fie cât mai redusă. De regulă 

constanta de timp a traductorului trebuie să fie inferioară cu un ordin de mărime 

constantei de timp principale, care caracterizează regimul dinamic al procesului 

controlat. 

De cele mai multe ori mărimea de ieşire a traductorului este de natură mecanică 

(lungime, forţă, etc.) sau electrică (tensiune, intensitate, rezistenţă electrică, etc.), 

transformarea este necesară deoarece mărimea de ieşire a traductorului este uşor de 

prelucrat de elementele următoare ale SA. 

Aparatul secundar este un indicator - adică un aparat care prezintă valoarea 

curentă (momentană) a parametrului măsurat- sau un înregistrator - un aparat pe care 

poate fi văzută o istorie a valorilor care Ie-a avut parametrul măsurat. 

Pe lângă cele două componente obligatorii de mai sus SA de măsurare poate 

conţine şi unul sau mai multe elemente de calcul, acestea efectuează diferite prelucrări 

ale semnalului obţinut la ieşirea traductorului, un element de calcul comun este 

amplificatorul. 

Funcţiile de aparat secundar şi eventual de calcul suplimentar poate fi jucată şi 

de un calculator sau alt dispozitiv numeric asemănător; afişarea valorilor curente în 

formă numerică sau grafică, reprezentarea istoriei variabilei sub formă de curbă, 

prelucrarea numerică (integrarea în timp - de exemplu) sunt activităţi simple pentru un 

calculator [30], 

SA de măsură pot fi clasificate, după distanţa care separă traductorul de aparatul 

secundar, în: 

- SA de măsură locală - aparatul de măsură local se află lângă traductor, 

pentru prelucrarea datelor operatorul trebuie să se afle lângă aparatul 

secundar deci şi lângă traductor. Un exemplu este termometrul de sticlă cu 

lichid. 
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- SA de măsură cu transmitere la distanţă a indicaţiei - apare necesitatea unui 

canal de transmitere prin care semnalul produs de traductor şi transformat 

eventual de elemente de calcul, să ajungă până la aparatul secundar plasat 

la distanţă. 

4.3.4. Sisteme automate de semnalizare (SAS) 

Un S.A. de semnalizare (SAS) numit şi sistem de semnalizare automată (SSA), 

atrage atenţia operatorului la apariţia unor situaţii deosebite care pot necesita o 

eventuală intervenţie umană, după tipul de situaţie specială avută în vedere se disting 

următoarele categorii de sisteme de semnalizare: 

- SAS de prevenire; 

- SAS de avarie; 

- SAS de execuţie; 

- SAS de prezenţă. 

SAS de prevenire se numesc şi sisteme de alarmare şi sunt şi cele mai 

răspândite. 

SAS de prevenire atenţionează operatorul atunci când un parametru iese din 

limitele de funcţionare stabilite. 

SAS de avarie semnalizează situaţiile de defecţiune a instalaţiilor care pot 

produce pierderi materiale. 

SAS de execuţie avertizează operatorul asupra executării sau neexecutării unei 

comenzi. 

SAS de prezenţă semnalizează prezenţa sau absenţa unui anumit obiect într-un 

anumit loc. Exemplu - depăşirea anumitor limite de calitate a apei. 

O altă clasificare a SAS se poate face după tipul(natura) semnalului de 

avertizare folosit. în practică se utilizează următoarele categorii de SAS; 

- SAS optice care folosesc un semnal optic pentru atenţionarea operatorului; 

ca sursă de semnal se poate folosi o lampă electrică, un LED, un element de 

imagine pe un ecran de monitor etc.; 

- SAS acustice care utilizează un semnal acustic- un sunet- pentnj avertizarea 

operatorului, sursa poate fi o sonerie, un buzer, o sirenă, un sintetizator 

electronic de sunet etc.; 

- SAS combinate, optice şi acustice cumulează avantajele sistemelor optice şi 

acustice, eliminând dezavantajele acestora. 

109 

BUPT



CAPITOLUL 4 Optimizarea exploatării staţiilor de tratare a apelor de suprafaţă 

Ca urmare a celor prezentate până acum putem aprecia că structura unui S A S. 

este cea din figura 4.6. 

Proces 
Traductor Element 

de calcul 

Valoare 
crilică 

Sursa de 
semnal 

Dispozitiv de semnalizare automată 

Figura 4.6. Sisteme automate de semnalizare (SAS) 

4.3.5. Sisteme automate de comandă (SAC) 

Prin comandă înţelegem, în general, acţiunea prin care se impune unui sistem 

oarecare regimul dorit de funcţionare folosind o cantitate de energie mult mai mică 

decât cea manevrată, dezvoltată de sistemul controlat. 

Un sistem automat de comandă (SAC) care se numeşte şi sistem de comandă 

automată (SCA) se poate descrie prin schema de elemente din figura 4.7. 

Unde: 

Figura 4.7. Sistem de comandă automată 

E.I.Com. element de iniţiere a comenzii; 

E.Com. element de comandă; 

Element de calcul; 

C.T. Canal de transmisie; apare dacă locul din care se iniţiază comanda nu 

este acelaşi cu cel în care se află procesul; 

E.E. Element de execuţie; acest element va apărea şi în alte categorii de S.A. 
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4.3.6. Sisteme automate de protecţie (SAP) 

Un sistem automat de protecţie (SAP), numit şi sistem de protecţie automată 

(SPA), urmăreşte continuu valorile unui parametru potenţial periculos; sistemul nu face 

nimic atât timp cât nu sunt ieşiri din limitele normale, dar inten/ine activ, oprind total sau 

parţial procesul, la depăşirea limitei periculoase. 

SAP primeşte din exterior valoarea limită (critică) pentru parametrul periculos; 

această valoare este comparată (de elementul de comparaţie) cu valoarea curentă a 

parametrului, valoarea curentă obţinută cu ajutonji unui traductor. 

4.3.7. Sisteme de reglare automate (SRA) 

Autoreglarea este proprietatea internă a sistemului de a-şi menţine starea 

curentă egală cu o anumită stare de referinţă fără nicio referinţă din afara sistemului. 

Toate sistemele automate care au conectat dispozitivul de automatizare în opoziţie cu 

procesul sunt sisteme de autoreglare sau sisteme de reglare automată (SRA). Variabila 

de intrare este uneori denumită şi valoare precisă sau valoare dorită (Xp), iar variabila 

de ieşire, mărime reglată sau parametru reglat (x). în figura 4.11. este prezentată 

schema bloc a unui SRA. 

Figura 4.11. Schema bloc a unui SRA 
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4.4. Echipamente şi sisteme automate pentru măsurarea parametrilor 

cantitativi ai apei în uzinele de apă de suprafaţă [142 -146]. 

în cadrul soluţiei tehnice de automatizare-monitorizare a uzinelor de apă de 

suprafaţă, un rol important îl are aparatura de culegere de/* date din proces în punctele 

de măsură în prealabil stabilite prin studii şi simulări ale proceselor respective. 

în consecinţă, echipamentele de proces cuprinse în următoarea prezentare sunt 

echipamente utilizate în mod curent în uzinele de tratare a apei cu referinţe certe din 

ţară sau străinătate, cu parametri de performanţă stipulaţi în cărţile tehnice. 

Se vor evita, pe cât este posibil, utilizarea unor echipamente (analizoare, 

traductoare, senzori, etc.) care au o durată scurtă de viaţă, erori ce pot denatura 

procesul, calibrări şi recaiibrări dese sau dificile cu echipamente speciale, consumabile 

care să impună costuri exagerate în timpul exploatării dând senzaţia unei achiziţii ieftine 

la ofertare, uşor de întreţinut şi exploatat. 

în acest subcapitol, se vor descrie tipurile de traductoare propuse a fi utilizate 

pentru măsurarea parametrilor, precum şi principalele caracteristici tehnice şi 

performanţele acestora. 

Traductoare 

Alegerea traductoarelor trebuie făcută ţinându-se seama de parametrul măsurat, 

de caracteristicile fizico - chimice ale acestuia, precum şi de alte date tehnice şi de 

montaj care trebuie luate în consideraţie. 

Se propune utilizarea tipurilor de traductoare cele mai performante şi mai fiabile, 

astfel încât acestea să satisfacă integral cerinţele impuse. 

în cele ce urmează se vor descrie câteva tipuri de traductoare utilizate în mod 

frecvent în tehnica tratării apei. 

Traductoare de presiune 

Traductoarele de presiune se folosesc pentru monitorizarea presiunii aerului sau 

apei, medii care nu ridică nici o problemă deosebită. Aceste traductoare se conectează 

direct la fluidul din proces şi transmit un semnal electric proporţional cu presiunea 

măsurată. Există o gamă diversificată de traductoare de presiune, cu fiabilitate ridicată. 

Clasa de precizie a traductoarelor de presiune variază între clasa etalon 0,1 % si 

1% pentru aplicaţiile mai puţin precise în care se doreşte doar o monitorizare a 

presiunilor. 
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Traductoare de presiune Tabelul 4.1 

-JKŞ p — 

Tipul 
traductorului P3MB P3MB P6A P8AP 

-JKŞ p — Traductor 
pentru: 

Presiune Presiune 
absoluta 

Presiune 
absoluta -JKŞ p — Traductor 

pentru: absoluta relativa 
Presiune 
absoluta 

Presiune 
absoluta -JKŞ p — 

x1 bar 1, 5 1, 5 

x10 bar 2, 5 1, 2, 5 1, 2, 5 

x100 bar 1.2, 5 1, 2, 5 1. 2, 5 

X1000 bar 1, 2, 5, 10 
Clasa precizie 0.1/0.15/0.2 02 0.2 0.3 

Limita de 
presiune (%) 200 100 200 150 

Norme 
protectie IR 67 IP67 IP67 IP67 

Material Otel inox Otel Inox Otel placat cu 
nichel Otel Inox 

Calitati Robust/ 
precis 

Robust/ 
precis Robust Pret redus 

Traductoare de presiune diferenţială 

Acest tip de traductoare se utilizează pentru determinarea gradului de colmatare 

a filtrelor. Amplasarea acestora este pe conducta de apă de ieşire de la filtre, presiunea 

creată în această conductă fiind proporţională cu gradul de colmatare a filtrelor, iar 

variaţia este între 1-3 m coloană de apă. în vederea măsurării acestei presiuni, este 

necesar să se realizeze diferite amenajări pe aceste conducte. 

Presiunea, respectiv căderea de presiune, se va măsura cu un traductor de 

presiune diferenţială, similar cu traductorul de presiune, cu deosebirea că, racordarea la 

proces se face diferenţial, una din prize rămânând ne conectată, adică este la 

presiunea atmosferică. 

Deoarece în strategia de funcţionare a staţiilor de filtrare, se impune menţinerea 

unui nivel constant al apei în filtre, procesul de reglare al deschiderii vanei de evacuare 

a apei dintr-o baterie de filtre se realizează prin menţinerea constantă a presiunii 

măsurate de un traductor de presiune montat înaintea acestei vane 

Traductoarele de presiune tip ST 3000, produse de firma Honeywell - SUA, 

constituie o soluţie precisă şi sigură de măsurare a presiunii diferenţiale, relative 

şi absolute în diferite aplicaţii. Traductorul conţine un senzor piezorezistiv care 

converteşte mărimea de măsurat în semnal, electric. 

Simultan acesta furnizează informaţii despre presiunea statică şi 

temperatura, informaţii ce permit micşorarea erorilor suplimentare. 
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Traductorul este din clasa „smart" fiind prevăzut cu un adaptor electronic cu 

microprocesor, soluţie ce permite : 

o Creşterea raportului de reglare 

o îmbunătăţirea preciziei 

o Reducerea efectului factorilor perturbatori 

Figura 4.12. Traductoare de presiune diferenţiale şi echipamente auxiliare 

Traductoare de debit pentru apă 

Măsurarea debitului de apă, se realizează cu debitmetre ultrasonice, amplasate 

în diferite puncte ale procesului tehnologic. 

Pentru extinderea măsurării debitului de apă în alte puncte de măsură, se vor 

folosi tipuri similare de debitmetre, adică debitmetre ultrasonice. 

Avantajul acestui tip de debitmetre constă în uşurinţa montajului. Realizarea 

acestuia nu necesită intervenţii în conductă, deoarece cei doi senzori se ataşează la 

exteriorul conductei. Senzorii se racordează la un transmitere de debit. Transmiterul de 

debit furnizează un semnal electric de 4 - 20 mA, proporţional cu mărimea măsurată. 

Transmiterul de debit este dotat cu un microprocesor care are multiple facilităţi 

tehnice, el putând fi programat corespunzător. 

Debitmetrele se vor utiliza pentru determinarea cantităţii de soluţie de ALSAL si 

Sulfat de Aluminiu în procesul de tratare al apei. 

Instalarea debitmetrului se va face vertical, orizontal sau înclinat - flux ascendent, 

buna funcţionare a instrumentului de măsură nu este afectată de turbulenţe determinate 

de funcţionarea în apropiere a unor valve, atâta timp cât nu apare fenomenul de 

cavitatie. 
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Figura 4.13. Debitmetre electromagnetice AQUAFLUX 110F / IFM 411 OF şi 

AQUAFLUXOlOK.F 

AQUAFLUX 010K,F este considerat "calul de bătaie" pentru măsurarea apei 

potabile, a apei brute, în transporturi hidraulice, măsurarea apelor uzate, apă/canal. 

Varianta economică, la dimensiuni DN> 250mm, preţul este comparabil cu cel al 

contoarelor mecanice AQUAFLUX 01 OK, F în varianta compactă sau cu elemente 

separate, este format din: 

- senzor de debit tip Aquaflux F având tubul de măsură căptuşit cu cauciuc dur sau cu 

ebonită 

- convertor de semnal IFC 010K,F cu afişaj LCD (debit instantaneu si total volum) 

Senzorul de debit are: 

- o suficientă rezistentă la abraziune, fată de domeniul de aplicaţie; 

- rezistentă chimică la fluide alcaline (până la 50% NaOH); 

- rezistentă chimică la fluide alcaline (până la 5% NOH3). 

Traductoare de măsură nivel în rezervoare 

Având în vedere dimensiunile rezervoarelor se propune utilizarea unor 

traductoare ultrasonice. Aceste echipamente sunt de tipul non contact şi se montează 

deasupra rezervoarelor în zone fără valuri. Emiţătorul traductorului emite un semnal 

acustic spre nivelul care se doreşte măsurat. 
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Figura 4.14. Traductor de nivel VEGASON 52K 

Semnalul reflectat de suprafaţa lichidului este recepţionat de transmitere, care 

transformă acest semnal în semnal electric. 

4.5. Echipamente şi sisteme automate pentru măsurarea parametrilor 

calitativi ai apei în uzinele de apă de suprafaţă. 

Analizoare de turbiditate 

Turbiditatea este un indice important al calităţii apei. Aparatul de măsură pentru 

turbiditate se compune dintr-un senzor de turbiditate care se conectează la un 

transmitere echipat cu microprocesor (ce poate prelua şi transmite informaţia furnizată 

de senzorii de turbiditate), iar măsurarea se face în flux sau în afara fluxului prin 

prelevare de eşantioane. Unele tipuri de aparate pot măsura în acelaşi timp turbiditatea 

şi temperatura apei potabile, întrucât senzorul poate fi prevăzut şi cu o termorezistenţă. 

Senzorul trebuie să fie dotat cu sistem de auto curăţare cu jet de apă în special pentru 

măsurarea turbidităţii apei brute. 

Transmiteml furnizează la ieşire un semnal electric de 4 - 20 mA, proporţional cu 

mărimea măsurată sau poate avea o interfaţă serială. 

Măsurarea turbidităţii poate fi exprimată în diferite unităţi inginereşti: NTU, FTU, 

ppm, gr/l, %.., cuprinse în SR sau ISO. 

Caracteristicile analizorului de turbiditate sunt adaptate la domeniile măsurate în 

fiecare punct ( apă brută, apă decantată, apă filtrată, apă distribuită). 
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f 

Figura 4.15. Turbidimetru de flux 

pH-metre 

Aceste echipamente sunt necesare pentru măsurarea pH-ului în apă. Aparatul are un 

senzor (electrod), care se racordează la transmitere şi se asigură o măsurare în flux. 

Transmiterul este echipat cu un microprocesor care furnizează la ieşire un semnal 

electric de 4-20 mA, proporţional cu valoarea măsurată. 

Figura 4.16. IQ500 processLab pH Figura 4.17. pH + controller 

Domeniul de măsură poate fi stabilit în cadrul valorii 0-14 pH. pH - metrele 

trebuie să aibă posibilitatea de a măsura în acelaşi timp şi temperatura, întrucât 

senzorul este prevăzut şi cu o termorezistenţă. Rezoluţia de măsură este 0,01 pH. 

Pentru analiza concentraţiei de compuşi organici din apa brută şi tratată se 

impune măsurarea concentraţiei de carbon organic total din eşantioanele de apă 

prelevate. 
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4.6. Structura sistemului informatic al unei staţii de tratare 

Una din sarcinile principale ale realizării sistemelor informatice eficiente, este de 

aceea de a asigura o structură, un volum şi o cantitate corespunzătoare a informaţiei, 

necesare şi suficiente la diferite niveluri şi puncte de decizie, cu un timp de răspuns şi 

cost cât mai redus. Organizarea informaţiei în fişiere şi bănci de date. trebuie să 

cuprindă întreg fluxul informaţiei respective, de la generarea ei, până la valorificare, 

respectiv revalorificare. 

Volumul şi structura informaţiei ce intră, frecvenţa acestor intrări de informaţie, 

determină principalele caracteristici tehnice şi de exploatare ale sistemelor de 

prelucrare a datelor. 

Calculatorul electronic este un auxiliar indispensabil în activitatea de conducere 

automată a procesele din staţia de tratare. 

Activitatea de conducere, reprezintă un proces complex de cunoaştere, judecată 

şi acţiune, ce înseamnă, puţin simplificat: informare, decizie, acţiune, control, reglare. 

Activitatea de culegere şi prelucrare a acestor informaţii necesare conducerii 

sistemului informaţional. Acesta este intermediul între sistemul de conducere şi sistemul 

condus. 

Sistemul informatic este în consecinţă acea componentă a sistemului 

informaţional care realizează culegerea, stocarea, transmiterea şi prelucrarea datelor în 

mod automat, utilizând calculatonji şi alte echipamente de prelucrare electronică a 

datelor. El cuprinde o mare arie din sistemul informaţional, dar nu se va suprapune 

niciodată peste acesta [46,55]. 

Locul pe care îl ocupă sistemul informatic în cadrul sistemului informaţional este 

prezentat în schema din figura 4.18. 

D E C I Z I 

D A T 

DAT 

.STSTF.M 
i 

r 
SISTFM 

i 

STSTFM 

INFORMAŢI 

DEClZn 

SISTEM 

Figura 4.18. Schema de principiu a unui sistem informaţional 
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în figura 4.19 este redată schema sistemului informaţional într-o staţie de tratare 

a apelor de suprafaţă. 

CALCULATOR 

INTERFAŢA I/O (intrare ieşire) 

A/D 
— 

D/A INTERFAŢA DIGITALA 
* 

Traductoare 
analogice 

- A -

Reglare 
elemente 

de execuţie 1 1 1 ^ t ' 

STATE DE TRATARE A APELOR DE SUPRAFAŢĂ 

Figura 4.19. Schema sistemului informaţional într-o staţie de tratare a apelor de suprafaţă 

Sistemul informatic 

Sistemul informatic este un sistem deosebit de complex, care se integrează într-

un cadru bine stnjcturat şi este reprezentat în figura 4.20. 

Toate aceste elemente se pot grupa în următoarele componente: 

1. baza tehnică sau hardware-ul; 

2. sistemul de programe sau software-ul; 

3. baza informaţională; 

4. resursele umane şi cadrul organizatoric. 

Baza tehnică sau hardware-ul sistemului informatic, este constituit din totalitatea 

mijloacelor de culegere, transmitere şi prelucrare de date, în care locul central îl are 

calculatorul de proces. 

Sistemul de programe sau software-ul sistemului informatic, cuprinde totalitatea 

programelor utilizate ce se implementează în calculator, înainte de a fi racordat la 

sistem. 
M • 

. f • • 
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Se împarte în două categorii: 

• Software de bază - programele sistemului de operare, pachetele de programe 

de firmă; 

• Software de aplicativ - programele scrise pentru necesităţile concrete de 

conducere a procesului respectiv.( Test Point, Matlab, SCADA, Oracle etc ). 

Baza informaţională cuprinde ansamblul datelor supuse prelucrării. 

Realizarea sistemului informatic, presupune acţiuni conjugate prin care să asigure 

în final, toate aceste componente care să funcţioneze sincron , cu obiectivele stabilite 

pentru întreg sistemul. 

Echipamente de 
transmitere date 

Echipamente de 
prelucrare 

Echipamente 
de memorare 

Echipamente 
de culegere si 
verificare date 

Echipamente 
de redare 
infonfnatii 

Figura 4.20. Componentele hardware 
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4.7. Necesitatea şi oportunitatea automatizării - monitorizării -

dispecerizării proceselor tehnologice din cadrul staţiilor de tratare a 

apelor de suprafaţă 

în acest sens o pârghie de acţiune, pentru creşterea performanţelor tehnice şi a 

calităţii serviciului prestat, este monitorizarea şi dispecerizare sistemului de alimentare 

cu apă - cu atât mai justificat în cazul oraşelor mari unde sistemul de alimentare cu apă 

este dezvoltat pe distanţe foarte mari şi este caracterizat printr-un volum mare de 

informaţii [55] 

Abordarea automatizării cât şi a monitorizării sistemului de alimentare cu apă a 

unui centru populat asigură o optimizare atât a cheltuielilor investiţionale cât şi o 

etapizare a acestora în ordinea importanţei lor din punct de vedere tehnico-economic. 

Monitorizarea parametrilor de exploatare şi parţial automatizarea unor mici părţi 

din proces dar deosebit de importante pentru o staţie de tratare este de dorit a se 

realiza sub formă de module funcţionale subordonate sistemului central de comandă şi 

control din staţie, care în faza finală vor fi subordonate sistemului de comandă şi control 

din sediul central al gospodăriei de apă din localitatea respectivă 

Propunem ca sistemul de dispecerizare al alimentării cu apă să cuprindă 3 

nivele ierarhice şi anume: 

a. Dispecerul centrai (D.C.) - ce se va amplasa în spaţiul existent din sediul 

gospodăriei de apă care va asigura supravegherea cantităţii de apă potabilă şi 

industrială din sistem, debitele de apă vehiculate către rezervoare, debitele de apă 

injectate în sistem, calitatea apei din sistem, presiunile în punctele semnificative din 

reţea, consumuri energetice, depistarea avariilor apărute în sistem precum şi corelarea 

funcţionării Uzinei de apă prin reparametrizarea Dispecerului local DL, (presiuni pe 

refulare, debite pe captare, debite pe refulare, regim de lucru zi / noapte, vara / iama, 

etc.) 

b. Dispecerul local (D.L.) amplasate în zonele cele mai importante ale 

sistemului, astfel: DL - va fi amplasat în incinta Uzinei de apă; 

Dispecerul local trebuie să îndeplinească următoarele funcţiuni: 

• colectează datele din zona de responsabilitate după cum urmează: 

- date referitoare la procesul tehnologic de producere al apei; 

- calitatea , cantitatea apei potabile şi pomparea ei în sistemele de distribuţie. 

• prelucrează datele colectate prevăzându-se posibilitatea transmiterii lor către DC; 

• să prevadă posibilitatea primirii comenzilor de la DC şi transmiterea către SMA 

(sisteme de monitorizare şi automatizare a proceselor tehnologice); 
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• supraveghează funcţionarea echipamentelor (pompelor, suflantelor, etc.) aferente 

zonei de responsabilitate, din punct de vedere al parametrilor energetici specifici; 

• conduc parţial procesul din subordine; 

• declanşează alarma în caz de avarie în zona de responsabilitate. 

Pentru monitorizarea şi controlul unor procese complexe de tratare sau pompare 

a apei se impune utilizarea unor sisteme de monitorizare şi automatizare (SMA) pe care 

rulează aplicaţii soft care urmează a fi expuse în teza de doctorat ce au în subordine 

mai multe sisteme de comandă şi control al proceselor (SCC) fiecare echipat cu un 

automat programabil (AP) prin intermediul căruia se asigură monitorizarea şi 

automatizarea unui proces tehnologic. Pentru monitorizarea şi automatizarea fiecărui 

proces tehnologic se solicită folosirea unor sisteme de comanda si control de proces -

SCC (module programabile), cu intrări şi ieşiri digitale şi analogice. 

SCC trebuie să îndeplinească următoarele funcţiuni: 

• colectează date direct de la traductorii montaţi în sistem; 

• concentrează datele colectate; 

• transmit datele către SMA; 

• acţionează echipamentele din teren; 

• raportează starea echipamentelor către SMA. 

c. Punctele de colectare a datelor şi manevră în sistem SMA, vor fi 

amplasate în punctele semnificative ale sistemului, din care datele sunt colectate şi 

transmise dispecerului local. Colectarea datelor din punctele de colectare se face cu 

traductori de măsură care determină coerenţa funcţiunilor sistemului de monitorizare, şi 

se vor amplasa urmărind procesul de tratare: captare, tratare, stocare, pompare, 

distribuţie, cantitatea şi calitatea apei. 

122 

BUPT



CAPITOLUL 5 Studiu de caz. Optimizarea exploatării proceselor de tratare la uzina de 
apă nr. 4 - Timişoara 

5. STUDIU DE CAZ. OPTIMIZAREA EXPLOATĂRII 
PROCESELOR DE TRATARE LA UZINA DE APĂ NR. 4 -
TIMIŞOARA 

Introducere 

Profilul de activitate al Uzinei de apă (UA) nr. 4 constă în tratarea apei captate 

din râul Bega în vederea potabilizării, înmagazinarea şi pomparea acesteia în reţeaua 

de distribuţie a municipiului Timişoara. 

în 16 decembrie 1959 a fost pusă în funcţiune UA a apei captate din râul Bega în 

vederea potabilizării cu o capacitate de tratare de 120 l/s. în perioada 1965 -1976, 

aceasta a suferit trei etape de dezvoltare ajungând la o capacitate de tratare de 1380 

l/s. Datorită creşterii cerinţei de apă în 1980 s-a pus în funcţiune o nouă UA amplasată 

pe malul stâng al râului Bega amonte de uzina Hidroelectrică şi vechea UA, cu 

capacitate de tratare de 900 l/s care a fost extinsă în 1994 ajungând la o capacitate 

totală de tratare de 1290 l/s. Astfel, capacitatea totală de tratare a apei râului Bega în 

vederea potabilizării în 1994 a ajuns la 2670 l/s. 

Datorită scăderii cerinţei de apă în perioada actuală nu m-ai funcţionează decât 

Uzina nr. 4 cu un debit de 1000 l/s, iar Uzina nr. 2 este în conservare. 

Specific, surselor de suprafaţă este variaţia calităţii lor, condiţii în care asigurarea 

parametrilor de calitate se poate realiza prin flexibilitatea tehnologiilor de tratare şi/sau 

utilizarea unor reactivi noi de tratare care pot mării flexibilitatea. 

Optimizarea exploatării uzinei de tratare existente presupune: 

- înlocuirea unor utilaje cu altele mai performante; 

- creşterea flexibilităţii utilajelor în flux, ce presupune, o cunoaştere a 

fiecărei operaţii, cunoaşterea factorilor care influenţează operaţiile 

respective şi implicit a parametrilor care pot fi modificaţi respectiv limitele 

în care este necesară modificarea acestora; 

- completarea cu operaţii noi; 

- automatizarea unor faze ale procesului tehnologic (decantarea, filtrarea); 
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- utilizarea de reactivi noi de coagulare floculare după testarea lor în 

prealabil pe staţia piiot existenta; 

- dezvoltarea capacităţilor de cercetare existente şi cooptarea unor 

specialişti în domeniul edilitar. 

Schema procesului tehnologic de tratare a apei râului Bega în vederea 

potabilizării Uzina de apă nr. 4 este prezentată în figura 5.1. 

i Captare apa bruta BEGA { 

i 
I 

Amestecare 

Sulfat de aluminiu 
Lapte de var 
Aluminat de sodiu 

Coagulare-floculare 
propriu zisa 

Decantare 

Preclorinare 
Postclorinare 

Pompare 

Filtrare 

Imnagazinare 

Distributie apa 
potabila 

Figura 5.1. Schema procesului de tratare a apei în vederea potabilizării pe râul Bega 
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Din descrierea succintă a sistemului de alimentare cu apă rezultă că principala 

sursă de apă potabilă pentru municipiul Timişoara o constituie apa râului Bega a cărui 

curs, regularizat într-un sistem hidrotehnic situat în amonte de oraş, asigură debite 

suficiente funcţionării uzinelor de apă. 

Datorită regimului de curgere a apei, determinat de barajul uzinei hidroelectrice 

ce asigură nivelul de apă necesar funcţionării prizelor, apa are un curs lent, cu viteze 

mai mici de 0,5 m/s, albia râului în acest perimetru având o acoperire importantă cu 

vegetaţie specifică apelor stătătoare. 

Nămolurile transportate de râu se depun în zona prizelor, în straturi ce uneori 

depăşesc înălţimi de 1m, ceea ce impune o curăţire permanentă a albiei prin dragare. 

Dependentă de natura terenului în zona de formare a bazinului râului Bega, apa 

asigurată la prizele sistemului de tratare are perioade importante în care nu se 

încadrează în gnjpa I - a de calitate, în special în ce priveşte transportul de aluviuni 

(turbidităţi ce depăşesc în anotimpurile ploioase 1800® NTU, (cu cazuri excepţionale de 

4000° NTU în cazul viiturilor) materii organice, un nivel scăzut de oxigen dizolvat şi 

temperaturi mari în anotimpul călduros, ceea ce creează dificultăţi atât în asigurarea 

unor debite corespunzătoare consumului localităţii cât şi a unei calităţi satisfăcătoare. 

Din această cauză recomandăm crearea unui bazin de pre - limpezire înaintea 

prizelor de captare, fapt care ar atenua impactul şoc în exploatarea instalaţiilor 

tehnologice al staţiei de tratare greu de efectuat în cazul viiturilor. 

Dezvoltarea uzinei de apă fără o tehnologie avansată şi o exploatare judicioasă 

va genera dificultăţi în ţinerea sub control a funcţionării şi asigurării permanente a 

debitelor de apă necesare consumatorilor precum şi asigurarea unei calităţi 

corespunzătoare a apei. 

în anexa A se pot vedea poze din cadrul Uzinei de apă nr. 4 - ordinea fiind dată 

de obiectele fluxului tehnologic. 

125 

BUPT



CAPITOLUL 5 Studiu de caz. Optimizarea exploatării proceselor de tratare la uzina de 
apă nr. 4 - Timişoara 

5.1. Optimizarea expioatăril instalaţiilor de coagulare - floculare 

Procesul de coagulare - floculare este un proces complex, pluridisciplinar care 

prezintă particularităţi importante pentru fiecare staţie de tratare în parte funcţie de 

amprenta apei. 

Conducerea şi exploatarea corectă a acestor instalaţii este determinată în 

obţinerea unor eficienţe ridicate în staţiile de tratare a apei. 

Metodele folosite pe plan mondial pentru controlul şi conducerea procesului de 

coagulare -floculare cunosc o continuă dezvoltare. 

Printre cele mai folosite metode se enumără: metodologia Jar - test, măsurarea 

mobilităţii electroforetice, numărarea particulelor din apa coagulată şi determinarea 

sarcinii electrice a contraionilor din apă (SCD). De asemenea se pot folosi metode 

indirecte pentru controlul coagulării, metode bazate pe prelucrarea statistică a datelor 

de calitate a apei. 

Obiectivele optimizării exploatării instalaţiilor de coagulare - floculare sunt: 

- obţinerea unei turbidităţi minime la intrarea în decantoarele orizontale 

longitudinale; 

- obţinerea unei culori minime; 

- posibilitatea unei dezinfecţii finale eficiente, care este strâns legată de valoarea 

turbidităţii şi de pH-ui apei tratate; 

- obţinerea unor flocule de calitate bună. Doza de coagulant se va alege astfel 

încât să nu conducă la un volum exagerat de nămol. 

- obţinerea unui pH final optim al apei, egal cu pH-ul de echilibru al apei, pH la 

care apa nu depune şi nu dizolvă carbonatul de calciu; 

- obţinerea unei concentraţii minime a aluminiului rezidual, care în apa potabilă 

trebuie să fie sub SOtig/l; 

- obţinerea unei concentraţii minime de THM, care în apa potabilă trebuie să fie 

sub 100iig/l, substanţele humice sunt precursori ai THM; 

- obţinerea unei coagulări eficiente la temperaturi scăzute; 

- folosirea unor metode de conducere şi control ale proceselor de coagulare 

floculare optime , specifice situaţiei date de râul Bega; 

- monitorizarea şi exploatarea de către personal bine calificat; 

- obţinerea unor costuri minime în ceea ce priveşte exploatarea instalaţiilor; 
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5.1.1. Situaţia existentă a instalaţiilor de coagulare - floculare 

Având în vedere faptul ca adăugarea de reactivi în apa brută are un rol 

important în desfăşurarea întregului proces tehnologic de tratare a apei s-a realizat 

retehnologizarea gospodăriei de reactivi, comasarea reactivilor, asigurarea volumelor 

de stocare a reactivilor pe 30 zile la un debit de 5040 mc/h pentm Uzina de apă nr.4. 

Sulfatul de aluminiu, achiziţionat în blocuri sau concasat, este descărcat la 

Uzina de apă nr. 4 din autobasculante într-un bazin de beton cu un volum de 400 mc, 

amenajat cu un compartiment de descărcare din grinzi de lemn de unde, prin stropire cu 

apă rece ( caldă ) şi recircularea soluţiei, este trecut în soluţie concentrată şi depozitat, 

prin pompare, în cel de-al doilea bazin de beton căptuşit la interior cu membrană 

protectoare. 

Tot pentru soluţie concentrată se utilizează şi un bazin din beton (neprotejat 

chimic) la Uzina nr. 2 unde se descarcă şi sulfat în stare solidă în cazul unor 

transporturi ce depăşesc capacitatea de dizolvare a bazinului de la Uzina nr.4. 

Pentru asigurarea volumului de stocare pentru o perioadă de 30 zile s-a realizat 

încă un bazin nou de stocare-dizolvare a sulfatului de aluminiu având volumul V = 400 

mc la Uzina de apă nr.2, pe amplasamentul celui existent. Soluţia concentrată de sulfat 

de aluminiu din acest bazin va fi pompată la bazinele existente de soluţie concentrată 

de la Uzina de apă nr.4 prin intermediul unei staţii de pompare în imediata vecinătate a 

bazinului. 

Dizolvarea sulfatului de aluminiu se asigură cu apă la 15®- 20°C iar accelerarea 

dizolvării se face prin insuflare cu aer prin ţevi amplasate sub podina de lemn, 

obţinându-se astfel o soluţie cu concentraţia de 20-25%. 

Staţia de pompare este echipată cu 3 electropompe, 2 pentru transportul soluţiei 

concentrate, 1 pentru pomparea reziduurilor rezultate la spălarea bazinului. 

în interiorul celor două bazine existente înspre staţia de pompare-dozare s-au 

prevăzut două bazine de soluţie diluată, protejate antiacid, bazine izolate prin vane în 

scopul utilizării lor ca bazine de aspiraţie pentru pompele dozatoare. 

Prin izolarea şi acoperirea lor, acestea sunt utilizate ca şi căzi de lucru prin 

realizarea concentraţiei dorite a soluţiei în scopul aplicării dozelor corespunzătoare 

tratării. în staţia de pompare-dozare există două pompe dozatoare noi pentru 

posibilitatea dozării soluţiei de sulfat de aluminiu la fiecare bazin de amestec la doza şi 
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concentraţia dorită, rezervă în cazul în care o pompă s-ar defecta se asigură cu una din 

pompele existente. 

Lângă staţia de pompare dozare există şi o staţie de hidrofor având rolul de 

ridicare a presiunii apei la minim 5 bar, presiune necesară spălării instalaţiilor de 

îngroşare, respectiv deshidratare a nămolului cât şi realizării amestecului cu clor în 

vederea preclorării şi postciorării apei. 

întreaga activitate privind utilizarea aluminatului de sodiu este concentrată în 

zona gospodăriei de silicat. 

Depozitarea soluţiei de aluminat de sodiu este realizată în prezent prin 

următoarele: un recipient metalic cu un volum de 16 mc din interionji staţiei de silicat, 

un rezervor de beton cu un volum de 32 mc din interiorul staţiei de silicat, un recipient 

metalic cu un volum de 20 mc amplasat în exteriorul staţiei, doi recipienţi cu volumul de 

40 mc fiecare, recipienţi ce se vor amplasa în spatele gospodăriei de silicat. 

Pentru depozitare există un rezervor de 16 mc şi unul de 10 mc, suplimentar se 

necesită încă 32 mc. Prepararea se face într-un rezervor de 10 mc care este un 

rezervor de activare. 

După terminarea neutralizării care se face foarte precis cu soluţie de sulfat de 

aluminiu până la un pH exact, se aşteaptă o oră pentru îmbătrânire, după care se 

pompează în rezervorul de soluţie de silicat activat de 40 mc, care este şi rezervor de 

dozare. Pentru asigurarea debitului minim permanent în pâlnia de aspirare a pompei pe 

lângă soluţia de silice, se conduce şi apă. Cele trei pompe refulează soluţia activată la 

cele trei camere de amestec din uzină. Soluţia activată se dozează în camera de 

amestec, după dozarea sulfatului de aluminiu, la sfârşitul camerei de amestec. Tratarea 

cu silice activă se realizează numai în perioada cu temperaturi scăzute. 

Varul deshidratat se asigură prin transportul în vrac, cu cisterne descărcate 

pneumatic, în bazinele existente la Uzina nr. 2 şi la Uzina nr. 4 .Depozitarea este 

rezolvată într-un bazin de beton cu un volum de 140 mc din care 100 m c volum util la 

Uzina nr. 2 şi în cele 5 bazine din beton de la Uzina nr. 4 care au un volum de 5x70 mc 

Pasta de var adusă în stadiul de suspensie concentrată este vehiculată cu 

ajutorul unor pompe tip A C V 65 spre căzile de lucru aferente fiecărei uzine . De aici 

,prin pompare , suspensia este dozată gravitaţional spre captare prin intermediul unor 

dozatoare hidraulice cu un nivel constant. Este realizată automatizarea proceselor de 

dozare a tuturor reactivilor chimici (SA şi ALSAL) adăugaţi în apa bmtă funcţie de debit, 

turbiditate, pH, temperatură. 
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5.1.2. Modelarea procesului de coagulare - floculare [6]. 

în figura 5.2. este prezentat procesul de estimare al valorilor parametrilor 

modelului. Această estimare se poate face doar dacă este cunoscută structura 

modelului, acest model fiind valabil doar în limitele în care au fost modificate variabile. 

De obicei calculul parametrilor se face pe baza unui criteriu de eroare, de cele mai 

multe ori fiind folosită eroarea medie pătratică. 

Multitudinea factorilor face, practic, dificilă utilizarea modelelor matematice 

propuse pentru acest proces de diferiţi autori, cu atât mai mult cu cât unii din factorii 

care influenţează procesul de coagulare - floculare se modifică iar alţii pot modifica 

uşor mecanismul de acţiune al reactivilor utilizaţi. 

Nu vom insista asupra modelării şi optimizării deoarece problema a fost 

soluţionată în anul 2005 printr-un studiu finalizat cu o Teză de doctorat susţinută în 

cadrul U.P.Timişoara la Facultatea de Chimie Industrială şi Ingineria Mediului [Bodor 

Katalin]. 

i Erori de modelare 

Ecuaţii cu i liniarizare 
denvate parţiale, 

nelineare 

Legi fizico-chimice 

i Proces 

Masurare variabile 
proces 

Date de 
măsurare 

Tratare • Mod de 
! tratare 

j Erori de liniarizare 
1 

1 , 
Ecuaţii cu I . T , ^ ^ , 1 reducere ^ denvate partialej ^̂  

I liniare 

JL 

Structura 

i Erori de masurare I Erori de tratare 

structura 

Erori de reducerd 

Ecuaţii 
diferenţiale 
ordinare 

Mcxiel 

! Parametrii' 
modelului i 

Estimare 
parametri 
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Figura 5.2. Procesul de estimare al valorilor parametrului modelului [6] 
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Modele matematice pentru determinarea comportării dinamice a staţiei de tratare 

în ceea ce priveşte procesul de coagulare - floculare după autor [6], sunt necesare 

pentru a determina timpul în care calculatorul trebuie să ia o decizie (pentru aplicare 

unei doze optime de reactivi chimici). Un exemplu concludent dacă reglarea pH- de 

coagulare (Bega - pH-ul optim = 7) se face după legea reglării după abatere timpul 

staţionar la intrarea în camera de reacţie unde se va monta traductorul de pH este 

cuprins între 4 şi 8 minute. 

Modelele matematice [6] ale camerei de amestec valabile pe ST sunt pentru: 

• determinarea timpului critic Tc, < s > 

T = 219,49528 - 8957,49 • 10"' • O ' + 15,57 • 10"" • O' (5.1) 

• detemninarea timpului staţionar Ts, < s > 

T; = 559,76208 - 22481,462 • 10"' • O ' + 3,88 • 10"" • (5.2) 

unde; Q este debitul de alimentare al ST exprimat în l/s 

Modelele matematice [6] ale camerei de reacţie valabile pe ST sunt pentru: 

• determinarea timpului critic Tc, < s > 

Z; = 29,736917-0,932899• 10" •0 + 9065,2369• l O V ^ ' (5.3) 

• determinarea timpului staţionar Ts, < s > 

7; = 34,152618 - 0,01043119 • O +1060,1944 • IO"* / Q ' (5.4) 

Modelul matematic care dictează reactivul de coagulare - floculare ( modelul este 

valabil pentru un domeniu de alcalinitate al apei râului Bega de 1,2 - 1,8 mvali/l şi pH 

de 7,2 - 8,2) în funcţie de calitatea apei râului Bega este: 

P ^ . = P^AB - 0,00017 • D / - 0,14 • Z ) / ' (5.5) 

Performanţele modelului matematic descris de autor pentru stabilirea dozei totale 

de sulfat de aluminiu funcţie de turbiditatea apei bmte pe râul Bega [6] a condus la 

determinarea unor curbe de dozare optime minime, medii, maxime. 
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în continuare vom prezenta în figura 5.3., 5.4., 5.5 valorile estimate a celor trei 

curbe de dozare a reactivului de sulfat de aluminiu în funcţie de turbiditatea râului Bega 

şi pe baza modelelor matematice. 

Curba minimă a dozei totale de SA funcţie de 
turbiditatea apei brute a râului Bega 

r{NTU) 
• 3000 

y = 0,0013x® - 0,1066x^ + 5.6337x - 32,466 
R̂  = 0,9987 

20 40 60 80 100 120 140 160 

SA 
(mq/l) 

180 • 

sulfat de aluminiu SA (mg/) 
— —Poly. ( sulfat de aluminiu SA (mg/)) 

Figura 5.3. Curba minimă a dozei totale de SA funcţie de turbiditatea apei bmte a râului Bega 
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SA 
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Figura 5.4. Curba medie a dozei totale de SA funcţie de turbiditatea apei brute a râului Bega 

Curba maximă a dozei totale de SA funcţie de 
riNTU^ turbiditatea apei brute a râului Bega 

y = O.OOOQx̂  - 0,0704^ + 3.4923x - 18,085 
R^ = 0,9969 

20 40 60 80 100 120 140 
sulfat de aluminiu SA (mg/) 

160 180 

SA 
(mg^ 

Figura 5.5. Curba maximă a dozei totale de SA funcţie de turbiditatea apei brute a râului Bega 
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5.1.3. Automatizarea şi conducerea proceselor de coagulare - floculare 

Obiectivul automatizării, monitorizării procesului de coagulare - floculare a apei 

râului Bega este optimizarea exploatării acestui proces, astfel încât indiferent de 

calitatea apei râului Bega după faza de decantare turbiditatea să fie < 5,00 NTU iar 

după faza de filtrare turbiditatea < 1.00 NTU. 
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\ T» / \ pH^ / 

J1U_ 

da 

Rux 

Manual D t 

Dt 

V da 
pHt 

nu 

da 

\DSA=I>T 

—I— i ^ u 

nu 

nu ^ r 

Manual Qsa 
nu 

Qsa 
J. 

da 

Manual Qsa 
nu 

^ STOP 

v r y 

Manual, D©/ 
Dsa/ DAN 

^ Dsa, Dan 

Qan 

da 

nu 

Manual Qan I 
M STOP ^ STOP ^ 

Figura 5,6. Schema logică pentru automatizarea procesului de coagulare - floculare pentru râul 
Bega [6] 
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unde: 

START ^ 

STOP ^ 

1 

bloc de început şi de sfârşit bloc de citire 

i 

J 

bloc de scriere 

Regim automat 
: "fj!-"' ! 

Regim manual 

JAB - turbidltatea râului Bega citită în flux sau la turbidimetrul portabil, NTU 

PHab- pH-ul râului Bega citit în flux sau la pH-nnetrul portabil, unităţi de pH 

PC - calculatorul de proces pe care rulează softul de aplicaţie 

pHt - pH-ul teoretic determinat automat pe baza modelului matematic 

DŢ - doza totală de sulfat de aluminiu, determinată automat pe baza modelului 

matematic 

DSA, DSA - doza de sulfat de aluminiu respectiv aluminat de sodiu 

Do - doza"zero" 

QAB - debitul captat de apă brută determinat în flux 

QSA, QAN - debitul de sulfat de aluminiu respectiv aluminat de sodiu 

Cn - concentraţia aluminatului de sodiu determinată în laborator 

p - densitatea sulfatului de aluminiu determinată în flux sau în laborator. 

Din figura 5.7. prin analiza graficelor 1,2,3, putem trage următoarele concluzii: 

• deşi debitele captate din râul Bega scad datorită diminuării consumului de către 

populaţie, se observă o creştere a consumului de reactivi chimici de coagulare floculare 

datorată schimbării proprietăţiilor fizico - chimice ale apei captate; 

• se observă creşterea conţinutului de materii în suspensie datorat preponderent 

coloizilor de natură humică, fapt care atrage după sine şi o responsabilitate în ceea ce 

priveşte dozarea optimizată a reactivilor de coagulare - floculare , avându-se în vedere 

că elementele coloidale de natură humică sunt precursori ai THM extrem de periculoşi 

pentru consumatori; 

• aceste schimbări vis-a-vis de parametrii studiaţi pe perioada considerată îşi au 

originea în schimbările climatice de la nivel mondial, fapt pentru care trebuie luate în 

considerare şi astfel de prognoze în stabilirea strategiilor de optimizare propuse. 
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Figura 5.7. Variaţia multianuală a cantităţilor de coagulanţi în raport cu debitele captate 
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în figura 5.8. este redată variaţia multianuală a temperaturii medii din apa brută. 

16 
14 
12 
10 
8 
6 
4 
2 
O 

TEMPERATURI MEDII MULTIANUALE 2000-2005 
APA BRUTA 

/ 
2000 

ZUUZ 
2004 2005 

•APA BRUTA 

Timp (ani) 
• 

Figura 5.8. Variaţia multianuală a temperaturii medii apa brută Bega 

5.1.4. Strategii de optimizare propuse 

Pentru optimizarea exploatării instalaţiilor de coagulare - floculare a râului Bega 

în vederea potabilizării propunem două strategii şi anume: 

• optimizarea proceselor din camerele de amestec şi camerele de reacţie 

existente (Ex. micşorarea timpului critic în camera de amestec, mărirea 

vitezei de amestec); 

• testarea de noi reactivi de coagulare - floculare pe staţia pilot existentă şi 

după aceea implementarea lor în sistem; 

Avantajul alegerii primei strategii (1) este că aceasta se poate realiza în termen 

scurt, fără o investiţie majoră. 

Strategia (2) presupune, o cercetare pe termen lung, pentru alegerea unor 

reactivi mai performanţi avându-se în vedere variaţia sezonieră a calităţii apei brute 

Avantajul strategiei (2) este că ea se poate derula în paralel cu strategia (1) şi nu 

influenţează procesul de tratare a apei în scop potabil. 
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5.2. Optimizarea exploatării decantoarelor orizontale longitudinale 

5.2.1. Situaţia existentă - decantoare orizontale longitudinale 

Uzina de apă nr. 4 Timişoara dispune de un număr de 27 + 6 decantoare 

dreptunghiulare de tip orizontal având următoarele caracteristici geometrice 

L = 32 m, B = 4 m, H = 3,5 m, V = 300 m ,̂ realizate din beton amnat monolit. 

Constructiv sunt realizate trei baterii, cuprinzând fiecare câte 9 decantoare 

aşezate în linie şi o baterie de 6 decantoare alăturată camerelor de reacţie (extindere). 

Alimentarea cu apă a decantoarelor se face dintr-un canal de secţiune 

dreptunghiulară prin intermediul stăvilarelor de intrare. Apa parcurge lungimea 

decantorului în 1 - 2,5 h, în funcţie de debitul captat. 

Fiecare decantor este prevăzut cu instalaţiile hidraulice necesare: vane, preaplin, 

perete semi - înecat, şi lamă deversoare triunghiulară pentnj reglare. La capătul aval al 

decantorului apa este colectată printr-un canal din beton armat conectat prin 

intermediul unor vane la conductele de transport a apei decantate spre bazinele de 

aspiraţie ale staţiei de pompare treapta l-a. 

3 
\ D-VU 1-27/D-VUI-VI 

! ! 
i D -V L l -26/D -V L1 -V 

.sta vi Iar 

D-Sl-27'D-PpI-Yl 

,,preopJin 
"(D-Ppl-27.D-PpJ-VJ) 

\ 

-[ X ]—evacuarc nam ol 

- ! I t ! j "^^D-VLl Decantor-DVl 

\ 

m 
' i r I cuaal 

I ; : D-si 

; JD-G2 

A 
! XD-VL2 
I -̂ -î-̂  

; canal 
: ' D-S2 

D-PpV 

Figura 5.9. Decantor orizontal longitudinal existent 
D-S1-27/D-SI-VI - Stăvilar de alimentare; D-G1-27/D-GI-VI - Vana de golire; D-VU 1-27/D-VLI-Vl - Vana 
de umplere a decantorului din canalul de apă acumulată; D-VL1-26/D-VLI-V - Vană de legătură între 
două decantoare- 1 - camera de admisie a apei în decantor; 2 - bazin de sedimentare. 3 - perete semi 
scufundat; 4 - lamă deversoare, D-LD1-27. D-LDI-VI; 5 - Canat apă decantată. D-CAD1-27, D-CADI-VI 
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Spălarea decantoarelor se asigură prin izolarea şi scoaterea lor din funcţiune, 

unul câte unul după un program bine stabilit sau funcţie de necesitate, închizând 

stăvilanji de acces al apei şi deschizând vana de golire D = 200 mm pentru evacuarea 

gravitaţională a apei şi nămolului acumulat pe radierul acestuia. La fiecare spălare se 

pierde cel puţin % din volumul de apă conţinut în fiecare decantor precum şi apa 

utilizată la spălarea cu jet sub presiune a pereţilor şi radieailui. La punerea în funcţiune 

a decantorului, % din apa decantorului vecin care urmează să fie spălat se recuperează 

prin vana de comunicare amplasată pe peretele comun dintre decantoare. 

Staţia de pompare a nămolului este dotată cu: 

• două electropompe Q = 174 m^/h; H = 10mCA; P = 7,5 kW; 

• electropompă Q = 300 m^/h; H = 10mCA; P = 15 kW; 

• electropompă Q = 150 m%; H = 30mCA; P = 11 kW 

o c 
I 

J 

l--" i 

T I 
J B 

Figura 5.10. Schema de principiu a decantorului 

Pentru studiu se consideră decantorul VI extindere din fluxul tehnologic de la 

Uzina nr.4 Timişoara cu următoarele caracteristici geometrice: volumul V = 300 m^ , L = 

32 m, B = 4 m, h = 3,5 m. 

• Pe radierul decantomiui, marcat în figura 5.10. cu AB, suspensiile solide se 

depun sub fonmă de nămol. 

• în zona AD a decantorului intră debitul Q = 115,2 m^/h cu o turbiditate de 80 NTU 

apa tratată cu reactivi. 

• în zona CD apa brută din decantor este în contact cu aerul atmosferic - linia CD 

reprezintă suprafaţa liberă a apei din decantor. 

• Determinările şi măsurătorile experimentale s-au efectuat la diferite debite de 

intrare, turbidităţi, viteze, temperaturi, doze de reactivi. 
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1.A. Studiu experimental - etapa I - determinarea curbei de dependenţă 

turbiditate - suspensii apă brută râul Bega. 

Turbiditatea apei s-a măsurat cu ajutorul turbidimetrului HACH ( figura 5.11). 

Scara care s-a folosit pentru măsurarea turbidităţii la turbidimetru este gradul J.T.U., 

turbidimetrul fiind etalonat la această scară. S-a lucrat în N.T.U. raportul de 

transformare între cele două scări fiind 1 la 1. Intervalele de timp s-au măsurat în ore, 

zile şi ani. 

Turbidimetru 

Figura 5.11. Turbidimetru HACH - laborator Chimia apei 

Masa suspensiilor existente în diferite probe de apă s-a determinat cu ajutorul a 

două metode de lucru. 

Prima metodă a constat în filtrarea unui volum de apă de 1 I pe o hârtie de filtru 

(HF), iar apoi HF împreună cu suspensiile rămase pe HF s-au uscat în etuvă (figura 

5.12.) până la evaporarea completă a apei ( 3 ore la 105°C). Hârtia de filtru cu 

suspensii uscate se măsoară la o balanţă analitică BOCH, masa suspensiilor rezultând 

din diferenţa între masa HF cu suspensii şi masa HF, măsurată înainte de filtrare. 

Dezavantajele acestei metode sunt două. Primul este, filtrarea apei cu volum de 1 litru 

printr-o hârtie de filtru fină, necesară pentru a reţine şi suspensiile coloidale, durează 
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foarte mult . aproximativ 24 h, iar al doilea este faptul că se produc erori importante 

datorită fenomenului de absorbţie de apă din mediul înconjurător în hârtia de filtru. 

Figura 5.12. Etuvă - laborator Chimia apei 

A doua metodă folosită, considerată mai sigură, cu erori mai mici şi mai rapidă 

este aceea de a măsura un volum de apă (1 litru) şi de al introduce într-un vas special 

în etuvă pentru evaporarea completă a apei. în urma acestui procedeu, în vas va 

rămâne reziduul total. Pentru determinarea reziduului fix se procedează la uscarea în 

etuvă a unui volum de apă egal cu cel dinainte, dar filtrat. Prin diferenţa măsurată la 

balanţa analitică a celor două probe uscate, rezultă masa de suspensii totale din apă. 

Analizele şi determinările efectuate în cadrul laboratorul de Chimia apei de la 

Facultatea de Hidrotehnică, în ceea ce priveşte dependenţa masei suspensiilor în 

funcţie de turbiditatea apei râului Bega în secţiunea Hidrotehnică, sunt evidenţiate în 

graficul din figura 5.13. 

Masa de suspensii s-a considerat destul de mică şi în acest fel s-a stabilit ca 

unitatea de măsură să fie mg. Deci unităţile de măsură utilizate în stabilirea graficului 
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din figura 5.13. sunt pentru turbiditate N.T.U. iar pentru masa de suspensii conţinute 

într-un litru (dm^) de probă este mg/l. 

în paralel cu analizele de turbiditate şi suspensii în cadrul laboratorului s-au 

efectuat şi alte analize pe probele prelevate din secţiunea urmărită cum ar fi 

determinarea: temperaturii, pH - ului, durităţii apei, alcalinităţii apei, compuşilor pe bază 

de azot (amoniac, nitriţi, nitraţi, azot organic), CBO5, ş.a.m.d., aceste date fiind 

centralizate într-un registru de monitorizare a apei râului Bega în perioada 2001 - 2006 

aflat la sediul laboratorului. 

C (mg/l) 

500 

Curba de dependenţă a suspensiilor în funcţie de 
turbiditatea apei brute din râul Bega 

y = 1E-07X* - 6E-05x' + 0.0093x^ • 0,7047x + 6,9222 
r 2 = 0,999 

Curba experimentală 

Curba teoretică 

T{NTU) 
• 

o 20 40 60 80 100 120 140 160 180 200 220 240 260 280 300 320 340 360 380 400 

curba ce rezulta din determinări experimentale 
— Polinomială. ( curba ce rezulta din determinan expenmentale) 

Figura 5.13. Dependenţa masei suspensiilor din apa brută (râul Bega) în funcţie de turbiditate 
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Din analiza graficului (figura 5.13.) se desprinde faptul ca la turbidităţi mici, masa 

suspensiilor este destul de mare, iar la turbidităţi medii creşterea masei nu mai este aşa 

de importantă, ceea ce denotă faptul că la turbidităţi mici particulele au caracter 

gravimetric, iar pe măsură ce turbiditatea creşte apar în apa brută şi suspensii coloidale, 

care deşi nu sunt grele, sunt foarte multe şi acestea dau de fapt turbiditatea apei. 

La turbidităţi mari se constată creşterea semnificativă a masei suspensiilor, ceea 

ce arată că, aceste ape cu turbidităţi mari, sunt ape de viitură cu încărcătură mare de 

particule gravimetrice şi suspensii coloidale. 

în graficele din Anexa C se poate observa variaţia turbidităţii medii a apei brute 

înainte de tratarea cu reactivi chimici de coagulare şi turbiditatea apei potabile după 

tratare pe intervalul studiat 

I.B. Studiu experimental - etapa II - determinarea curbei de dependenţă 

turbiditate - suspensii apă tratată cu reactivi chimici de coagulare - floculare. 

Turbiditatea apel s-a măsurat cu ajutoml turbidimetrului de laborator Nephia -

Lange existent la Uzina nr.4. Scara care s-a folosit pentru măsurarea turbidităţii la 

turbidimetnj este gradul N.T.U., turbidimetrul fiind etalonat la această scară. 

Masa suspensiilor existente în probele de apă prelevate s-a determinat cu 

ajutorul metodelor de lucru amintite mai sus, în cadrul laboratorului de Chimia apei de 

la Facultatea de Hidrotehnică. 

Masa de suspensii s-a considerat destul de mică şi în acest fel s-a stabilit ca 

unitatea de măsură să fie mg. Deci unităţile de măsură utilizate în stabilirea graficului 

din figura 5.14. sunt pentru turbiditate N.T.U. iar pentru masa de suspensii conţinute 

într-un litru (dm^) de probă este mg/l. 

Din analiza graficului (figura 5.14.) se desprinde faptul că la turbidităţi mici, masa 

suspensiilor este destul de mare, iar la turbidităţi medii şi mari creşterea masei este 

importantă, ceea ce denotă faptul că la turbidităţi mici particulele au caracter 

gravimetric, iar pe măsură ce turbiditatea creşte apar în apa brută şi flocoanele. 

La turbidităţi mari se constată creşterea semnificativă a masei suspensiilor (nr. 

flocoanelor), ceea ce arată că, aceste ape cu turbidităţi mari. sunt ape de viitură cu 

încărcătură mare de particule gravimetrice şi suspensii coloidale. 

Se consideră că apa brută cu diferite turbidităţi a fost tratată cu dozele de reactivi 

de SA corespunzător curbelor din figurile 5.3, 5.4, 5.5. 
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c (mg/l) 
Curba de dependenţă a suspensiilor în funcţie de 

turbiditatea apei tratate cu reactivi chimici 
500 

480 

500 

480 y = 4E-08x̂  - 2E-05x' + 0,0026x̂  + 1,0758x + 11,551 I 
460 R2 = 0,9993 / 

440 

420 

400 \ / 
380 

360 \ Curba experimentală / 

340 \ \ / 
320 

\ \ / 
300 

\ \ JR 
280 \ 
260 

240 
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220 \ Y 
200 \ 
180 \ Y 
160 

140 

120 • ^ 
100 

80 

60 - JF 

40 

20 

N 
M - - T{NTU) 

• 
0 20 40 60 80 100 120 140 160 180 200 220 240 260 280 300 320 340 360 380 400 

— — curba ce rezulta din determinări experinfientale 
— —Polinomială. ( curba ce rezulta din determinări experimentale) 

Figura 5.14. Dependenţa masei suspensiilor din apa tratată cu reactivi chimici în 
funcţie de turbiditate 

143 

BUPT



AMFXA C 

CAPITOLUL 5 Studiu de caz. Optimizarea exploatării proceselor de tratare la uzina de 
apă nr. 4 - Timişoara 

I.C. Studiu experimental - determinarea curbei de variaţie a concentraţiei 

pe adâncimea şi pe lungimea decantorului studiat 

Determinările experimentale s-au efectuat pe decantorul VI extindere Uzina nr. 4 

având unnătoarele date: L = 32 m ( L bazin= 30); B = 4 m; H = 3.5 m; ora 9°°;Qti= 

10001/s; 33 - decantoare, din care 31 în funcţiune (două curăţire manuală);Qdi=32.26 

l/s; Vi=2,31 mm/s; ti=16,2 °C; Dsai=31 mg/l SA. ph = 7.0; turbiditate apă tratată cu 

reactivi după camera de amestec în camera de alimentare 80 NIL) ( C = 110 mg/l), 

turbiditatea de ieşire din decantor 5 NTU (C = 11,8 mg/l). Probele s-au prelevat de pe 

lungimea decantorului studiat la intrare - 5m - lOm - 15m - 20m - 25m - 30 m - ieşire 

şi pe adâncime la O, -0.5m, -I.Om, -1.5m, -2.Om, -2.5m, -3,Om. 

r ( N T U ) 
480 
460 
440 
420 
400 
380 
360 
340 
320 y 
300 
280 
260 
240 
220 
200 
180 
160 
140 
120 
100 
80 
60 
40 
20 
O 

—•—Nivelul apei 
— —- 0.5 m 

1.5m 
-2.0m 

2.5 m 

3.0 m 

Figura 5.15a. 

VARIAŢIA CONCENTRAŢIEI PE ADANCIMEA SI LUNGIMEA 
DECANTORULUI 

y + 359.5X - 314 

= 0,8007x^ - 20,569x x +1188,5 

y = 0,3 

0 m 5m lOm 15m 20 m 25m 30 m 

0 3,1 3 2,9 2,8 2,9 3 

0,5 3,34 4,34 4,84 5,3 4,95 4,69 

1,5 75,3 102 54 28 40,3 41 

2 126,9 170 122 75 60 60 

2,5 195 324 270 209 162 121 

3 235 382 

L(m) 

Variaţia concentraţiei pe adâncimea şi lungimea decantorului după o oră 
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Ora 10°°; QTI= 10001/S; 33 - decantoare, din care 31 în funcţiune (două curăţire 

manuală);Qdi=32,26 l/s; VI=2,31 mm/s; t2=16,4 °C; DSAI=31 mg/l SA. ph = 7.0; 

turbiditate apă tratată cu reactivi după camera de amestec în camera de alimentare 80 

NTU ( C = 110 mg/l), turbiditatea de ieşire din decantor 4,42 NTU (C = 10,8 mg/l). 

VARIAŢIA CONCENTRAŢIEI PE ADANCIMEA SI LUNGIMEA 
DECANTORULUI 

L(m) 

Figura 5.15b. Variaţia concentraţiei pe adâncimea şi lungimea decantomlui după două ore 
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Ora 11°°; QTF 10001/S; 33 - decantoare, din care 31 în funcţiune (două curăţire 

manuală);Qdi=32,26 l/s; vi=2,31 mm/s; t3=16,4 °C; DSAI=31 mg/l SA. ph = 7.0; 

turbiditate apă tratată cu reactivi după camera de amestec în camera de alimentare 80 

NTU ( C = 110 mg/l), turbiditatea de ieşire din decantor 3 NIL) (C = 7.2 mg/l). 

T{NTU ) 
A 360 

- Nivelul apei 
0.5 m 

- 1 . 5 m 
•- 2.0 m 
•-2.5m 

3.0 m 

VARIAŢIA CONCENTRAŢIEI PE ADANCIMEA SI LUNGIMEA 
DECANTORULUI 

L(m) 

0 m 5m 10m 15m 20 m 25m 30 m 

0 3.4 3 2.9 28 3.4 3 

0.5 5.1 4,34 4,84 6.6 4.95 6.8 

1,5 69.6 89,9 54 31,3 31.1 32 

2 103.2 161,6 122 72,7 65,7 70.3 

2.5 209.5 267,3 244 206,3 186,8 189 1 

3 220 322.8 

Figura 5.15c. Variaţia concentraţiei pe adâncimea şi lungimea decantorului după trei ore 
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Ora 12°°; QTII= 800 l/s; 33 - decantoare, din care 31 în funcţiune (două curăţire 

manuală);Qd2=25,80 l/s; V2=1,84 mm/s; T4=16,6 °C; DSAI=31 mg/l SA. ph = 7.0; 

turbiditate apă tratată cu reactivi după camera de amestec în camera de alimentare 80 

NTU ( C = 110 mg/l), turbiditatea de ieşire din decantor 4 NTU (C = 10.1 mg/l). 

VARIAŢIA CONCENTRATEI PE ADANCIMEA SI LUNGIMEA DECANTORULUI 

- Nivelul apel 
— —- 0.5 m 

1.5m 
2.0 m 

— - 2.5 m 
- 3.0 m 

L(m) 

j j / 
0 m 5m 10m 15m 20 m 25m 30 m 

0 3,1 3 4 4.7 2,9 3 

0,5 3,34 4,7 4.7 5,3 4,95 4,69 

1.5 76,6 104,7 73,5 48,5 34,4 28,9 

2 127,4 174,3 136,8 93,8 71.1 61.7 

2.5 209,5 269,7 256 213,4 189,9 193,1 

3 220 309,5 

Figura 5.15d. Variaţia concentraţiei pe adâncimea şi lungimea decantorului după patru ore 
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Ora 13°°; QTII= 800 l/s; 33 - decantoare, din care 31 în funcţiune (două curăţire 

manuală);Qd2=25,80 l/s; V2=1,84 mm/s; t5=16,8 °C; DSAI=31 mg/l SA. ph = 7.0; 

turbiditate apă tratată cu reactivi după camera de amestec în camera de alimentare 60 

NTU ( C = 89 mg/l), turbiditatea de ieşire din decantor 3 NTU (C = 7.2 mg/l). 

VARIAŢIA CONCENTRAŢIEI PE ADANCIMEA SI LUNGIMEA 
DECANTORULUI 

- Nivelul apei 
•-0.5m 
- 1 . 5 m 
•-2.0m 
•-2.5m 

3.0 m 

L(m) 

0 m 5m 10m 15m 20 m 25m 30 m 

0 3,1 4 4,7 4,7 4 3 

0,5 4,7 5.5 5,5 5,3 4,95 3,1 

1,5 78,8 110 79,5 57,7 42.1 36,7 

2 143,5 175,5 136,8 93,8 71.1 64,7 

2,5 203,5 269,7 260,5 216,8 196 196,5 

3 215,2 312,7 

Figura 5.15e. Variaţia concentraţiei pe adâncimea şi lungimea decantorului după cinci ore 
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Ora 14°°; QTII= 800 l/s; 33 - decantoare, din care 31 în funcţiune (două curăţire 

manuală);Qd2=25,80 l/s; V2=1,84 mm/s; t6=16,8 °C; DsA=31mg/l SA, ph = 7.0; turbiditate 

apă tratată cu reactivi după camera de amestec în camera de alimentare 60 NTU ( C = 

89 mg/l), turbiditatea de ieşire din decantor 3 NTU (C = 7.2 mg/l). 

VARIAŢIA CONCENTRAŢIEI PE ADANCIMEA SI LUNGIMEA 
DECANTORULUI 

- Nivelul apei 
•-0.5m 
-- 1.5m 
•-2.0m 
•-2.5m 

3.0 m 

0 m 5m 10m 15m 20 m 25m 30 m 

0 3,1 4 4,7 4,7 4 3 

0,5 4,7 5,5 5,5 5,3 4,95 3,1 

1,5 78,8 110 79,5 57,7 42,1 36,7 

2 143,5 175,5 136,8 93,8 71,1 64,7 

2,5 213,7 255 252,7 216,8 198,9 196,5 

3 229,7 320 

L(m) 

Figura 5.15f. Variaţia concentraţiei pe adâncimea şi lungimea decantorului după şase ore 
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Ora 15°°; QTIIF 700 l/s; 33 - decantoare, din care 31 în funcţiune (două curăţire 

manuală);Qd3=22,58 l/s; V2=1.61 mm/s; t7=16,8 °C; DsA=31mg/l SA, ph = 7.0; turbiditate 

apă tratată cu reactivi după camera de amestec în camera de alimentare 80 NTU ( C = 

110 mg/l), turbiditatea de ieşire din decantor 4 NTU (C = 10.1 mg/l). 

VARIAŢIA CONCENTRAŢIEI PE ADANCIMEA SI LUNGIMEA 
DECANTORULUI 

L(m) 

0 w - 0 m 5m 10m 15m 20 m 25m 30 m 

—•—Nivelul apei 0 3.1 4.7 4.7 5,5 4,7 3 

— — - 0 . 5 m 0,5 5.5 6,2 5.5 6,2 5.5 5,5 

1.5m 1.5 85 104 79,5 57,7 42,1 42,1 

2 155,2 173.1 145 101,4 76 73,3 

2.5 224 260.5 248 210,6 201,2 205,9 

- 3.0 m 3 248 331.4 

Figura 5.15g. Variaţia concentraţiei pe adâncimea şi lungimea decantorului după şapte ore 
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Ora 16°°; Qtiii= 700 l/s; 33 - decantoare, din care 31 în funcţiune (două curăţire 

manuală);Qd3=22,58 l/s; V2=1,61 mm/s; t7=16,8 °C; DsA=31mg/l SA, ph = 7.0; turbiditate 

apă tratată cu reactivi după camera de amestec în camera de alimentare 80 NTU ( C = 

110 mg/l), turbiditatea de ieşire din decantor 3 NTU (C = 7.2 mg/l). 

T{NTU ) 
A 360 

VARIAŢIA CONCENTRAŢIEI PE ADANCIMEA SI LUNGIMEA 
DECANTORULUI 

-Nivelul apei 

•-0.5m 
- 1.5m 

•-2.0m 
•-2.5m 

3.0 m 

L(m) 

0 m 5m 10m 15m 20 m 25m 30 m 

0 4 4 4,7 5.5 4 7 2.5 

0,5 5.5 5.8 5.5 6,6 5.8 5.5 

1.5 94,6 105,3 82,1 61,4 45,6 44 

2 175 185,8 151 107 84 75.5 

2,5 230,6 262.1 250,5 217,3 202.4 188 

3 253 332,6 

Figura 5.15h. Variaţia concentraţiei pe adâncimea şi lungimea decantorului după opt ore 
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VARIAŢIA TEMPERATURII MEDII MULTIANUALE 2000 - 2005 
APA POTABILA 

Timp (ani) 
• 

•APA POTABILA 

Figura 5.16. Variaţia multianuală a temperaturii medii apa potabilă 

Variaţia turbiditatii medii multianuale dupa decantare 

T(NTV) 
A 25 

20 

15 

10 

2001 2002 2003 2004 2005 
•TURBIDITATE 

Figura 5.17. Variaţia turbidităţii medii multianuale după decantare în perioada 2001 - 2005 
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Evoluţia depunerilor In timp pe intervalul de lungime al decantorului cuprins 
intre 4,5 m -12,2 m (Qd1 =32,26 l/s; vi =2,31 mm/s) 

înălţime (m) 

t 0 . 8 

0,7 

0 , 6 

0,5 

0,4 

0,3 

0 , 2 

0 ,1 

O 

y » 5E-08X* - 4E-06x' + 0,0002x* - 0,002Sx' • 0,0167x^ • 0,0023x + 0,0347 
R* = 0,9971 

Evoluţia depunerilor in timp pe intervalul de lungime al decantorului cuprins 
intre 15 m - 30 m (Qd1=32,26 l/s; v1=2,31 mm/s) 

înălţime (m) 

t 0,3 

0,25 

0 , 2 

0,15 

0,1 

0,05 

O 

y = 3E-09x' • 7E-07x̂  + 6E-05x̂  - 0,001+ 0,0268x + 0,0249 

Timp(zile) 
• 

10 15 20 25 30 

Figura 5.18. Evoluţia depunerilor în timp pe diferite intervale de lungime ale decantorului la 

Qdi=32,26 l/s; Vi=2,31 mm/s la C mediu 200 NTU 
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CAPITOLUL 5 Studiu de caz. Optimizarea exploatării proceselor de tratare la uzina de 
apă nr. 4 - Timişoara 

5.2.2. Modelare şi simularea procesului de sedimentare din decantorul 

orizontal longitudinal 

Pentru identificarea repartiţiilor de concentraţie pe lungimea şi adâncimea 

bazinului de decantare prin metoda experimentală s-au măsurat concentraţiile la 

diferite puncte de pe lungimea şi adâncimea decantorului. 

Folosind funcţia polifît din programul Matlab care aproximează un set de date cu 

un polinom de gradul n , au fost trasate curbele de repartiţie a concentraţiei la diferite 

adâncimi pe lungimea bazinului. 

în cele ce unmează vom descrie programul conceput sub Matlab cu care se 
soluţionează această problemă denumit prog. podo.1 m: 

„Program general" 

clear; 

L = [ 0 . L i . L 2 . U . U L 5 . L 6 l ; 

Cl=[c10 c12 c13 c14 c15 c16]; 
C2=Ic20 c21 c22 c23 c24 c25 c26]; 
C3=[c30 c31 c32 c33 c34 c35 c36] 
C4=[c40 c41 c42 c43 c44 c45 c46] 
C5=lc50 c51 c52 c53 c54 c55 c66] 
C6=[c60 c61 c62 c63 c64 c65 c66] 
C7=[c70 c71 c72 c73 c74 c75 c76] 
C8=[c80 c81 c82 c83 c84 c85 c86] 
c1=polyfit{L,C1.n) 
y1=polyval(c1,L) 
c2=polyfit(L,C2,n) 
y2=polyval(c2,L) 
c3=polyfit(L,C3,n) 
y3=poiyval(c3,L) 
c4=polyfit(L,C4,n) 
y4=polyval(c4,L) 
c5=polyfit(L,C5.n) 
y5=polyval(c5,L) 
c6=polyfit(L,C6.n) 
y6=polyval(c6,L) 
c7=polyfit(L.C7,n) 
y7=polyval(c7,L) 
c8=polyfit(L,C8,n) 
y8=polyval(c8,L) 
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plot(L,y1.L.y2,L.y3,L.y4.L,y5.L,y6.L.y7,L.y8);grid 
xlabel('Lungimea decantorului (m)') 
ylabelCconcentrata (NTU)') 

title(Variatia concentraţiei pe lungimea decantorului la diferite adâncimi") 

unde: n este polinomul de diferite grade. 

în continuare am considerat pentru rulare şi verificarea programului datele 

experimentale de la 1.C. Parte experimentală Figura 5.15a. primul caz. 

în urma rulării programului am obţinut curbele din graficul din figura 5.19. 

Variaţia concentraţiei pe lungimea decantorului la diferite adancimi 

10 15 20 
Lungimea decantorului (m) 

Figura 5.19. Variaţia concentraţiei în funcţie de lungimea decantorului pe diferite 
adâncimi 

Se poate observa că aliura curbelor din figura 5.15a este aproximativ aceeaşi cu 

cea din figura 5.19. 
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CAPITOLUL 5 Studiu de caz. Optimizarea exploatării proceselor de tratare la uzina de 
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Pentru a face modelarea concentraţiei de particule cu o reţea neuronală 

multistrat (cea descrisă la Capitolul 3 sub cap. 3.1.3.) au fost făcute măsurători care 

sunt definite în programul ce urmează a fi prezentat. Aceste măsurători sunt redate în 

tabelul următor folosindu-se concentraţii relative: 

Tabelul 5.1. 
C(%) 0.21 0.20 0.19 0.18 0.17 0.16 0.15 0.14 0.13 0.12 0.11 0.1 0.09 0.08 
L(m) 0 2.5 5 7 5 10 12.5 15 17.5 20 22.5 25 27.5 30 

Pentru iniţializarea reţelei a fost folosită funcţia initff iar antrenarea acesteia cu 

funcţia tralnbp 

Rezultatul rulării este prezentat în figura 5.20. 

0.22 

0.2 

^ 0.18 3 O 
'•c 

CC £2. 

Modelarea concentraţiei de particule cu reţea neuronala multistrat 

0.16 (T 

c5 

§ 0.14 c 
o 
o 

0.12 

0.1 

1 

\ 
\ 

^^ 

1 1 1 1 ] 1 1 1 

X 

\ 

X x. 
r -

i i 1 1 i 

_ 

i i 
O 5 10 15 20 25 

Lungimea decantorului orizontal longitudinal (m] 
30 

Figura 5.20. Modelarea concentraţiei de particule cu reţea neuronală multistrat 

în continuare vom elabora un program care să soluţioneze variaţia concentraţiei 

pe lungimea şi adâncimea decantorului în timp c.timp. podo.m. 
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Se va folosi pentru determinarea [t,y]=ode45('decantor_orizontar,0,8,C(k)); din 

Matlab, definim concentraţiile (din figura 5.15a) din rezultatele experimentale enumerate 

în paragraful anterior. 

Variaţia concentraţiei in decantorul onzontal longitudinal pe L 

(D Ol CO 
CO 
(D 

^ O) 
o c 
o 
o 

1 1 1 1 t 1 t 1 

i 
.H = Or 

1 % 
\ ^ 

• ^^^ 
i i 1 

i i 
3 4 5 

Timpul [ore] 
8 

Figura 5-21. Variaţia concentraţiei pe lungimea şi adâncimea decantorului în timp 

Pentru diferite concentraţii de intrare variaţia în timp este redată în graficul de 

mai jos: 

Variaţia concentraţiei (funcţie de tinnp ) in decantorul orizontal longitudinal 

a> CZ (U Q-
(/> 

Cf> 
CD 

-O 
05 
CO 

§ 30 
cz o 
o 

80 

70 

60 

50 

40, i J 

20 

10 

O 

1 1 1 

C = 80 hfRI; Qd1=32^ l/s; v1=2; 31 mnn/s; DSA1=3 

1 

i mg/i SA V. 

l/s v1=2.31 1 mm/s; D£ 5A1=31 rr ig/ISA. _ 

r = 60 NTU;Qd1= =32.26 1/ v1=2.31 mm/s; Dl SA1=31 r ng/l SA. 

i 1 

2 3 4 5 6 
Timpul [ore] 

Figura 5.22. Variaţia concentraţiei pe lungimea decantorului în timp 
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2500 < 
Variaţia concentraţiei (funcţie de timp) in decantorul orizontal longitudinal 

C =2500 NTU;Qd1=32.26 l/s; v1=2.31 mm/s; DSA1=31 mg/l SA 
2000 

i 1500-V>" 
CO 
o:> 
(D 

I 1000 

C =2000 NTU;Qd1=323 l/s 

C =1500 NTU;Qd1=32.26 l/s 

NTU;Qd1=32.26 l/s 

O) u c: 
o O 

500 ' I ̂  1, 

" ̂  1 

v1=2.31 mm/s; DSA1=31 mg/l SA 

v1=2,31 mm/s DSA1=31 mg/l SA 

v1=2.31 mm/s; DSA1=31 mg/l SA 

4 5 6 
Timpul [ore] 

10 

Figura 5.23. Variaţia concentraţiei pe lungimea decantorului în timp la concentraţii 

Pentru calculul eficienţei decantorului vom realiza un program EF% podo.m sub 

Matlab pe care îl vom reda în continuare: 

• Se definesc parametrii geometrici ai decantorului; 

• Se definesc Hn=0.15 x H şi Cn= 2 x 10"̂ ; 

• T - constanta de timp a procesului; 

• Kr -factorul de amplificare al regulatorului; 

• Tj -constanta de timp de integrare a regulatorului care în cazul PI (PID) se 

ia 0.1; 

• Se defineşte perioada în care facem studiul EF [%]; 

• Stabilim EF% până la care să funcţioneze decantorul. 

• Introducem concentraţiile de intrare. 

C1 =[80 60 40]; EF(k)= 70% -impunem 

C1 =[80 60 40]; EF(k)= 50% -impunem 
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100 

90 

80 

70 

60 

11 50 
LI— 
UJ 

40 

30 

20 

10 

0 

Eficienta decantorului orizontal longitudinal 

O 10 

1 1 1 1 1 1 1 
1 1 1 
1 1 1 
1 1 1 

BO 6 0 4 0 ] ; jEF(k)= 7 0 % -impuner 1 
g r 

1 ; 

c 

1 • 

; i = f 8 0 6 0 4 0 1 ; EFrk)=i 5 0 % - i m p jnem 
• 1 1 1 

jnem 

1 
1 
1 
1 
1 
1 • 

1 

i 

i i i i i i î i i i 
15 20 
Timpul [zile] 

25 30 35 

Figura 5.24. Variaţia eficienţei în timp a decantorului 
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5.2.3. Automatizarea şi conducerea proceselor de limpezire din decantorul 

orizontal longitudinal 

Automatizarea decantoarelor impune: 

Reglarea concentraţiei 

Regulator de 
concentraţie 

Traductor de 
concentraţie 

Oecantor 
1 . 

Oecantor 

Figura 5.25. Reglarea concentraţiei 

în continuare dacă considerăm debitul de intrare constant putem determina 

variaţia concentraţiei în cadrul procesului de reglare vom folosii concentraţii relative. 

Pentru aceasta se realizează următorul program denumit generic progvarl.m. 

în unma rulării programului progvarl.m se obţine rezultatul grafic din figura 5.26. 
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Variaţia concertratia in decartoriJ cxizontal longpttdnai 
0,9 

0.8 

0.7 

= 55 c K 
</) 

5 0.5 

(D 
I 0.4 c 0) o c o 
" 0.3 

0.2 

0.1 

O 
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

TimpJ [rrinute] 

Figura 5.26. Variaţia concentraţiei în decantorul orizontal longitudinal la variaţii ale 

concentraţiei de intrare Cj 

Din grafic se observă ca pe măsură ce concentraţia iniţială creşte, se modifică 

caracteristica de reglare. Se deplasează prin translaţie spre valori mai mari ale 

concentraţiei de ieşire. 
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Vom realiza în continuare un program unde se menţine concentraţia iniţială 

constantă şi se modifică debitul de intrare, program denumit progvar2.m. 

Rezultatul rulării este prezentat în figura 5.27. 

Q9, 
Vfenafeucjujtidiei in dacartorU c r i ze i 

Q8 

Q7 

= ^^ <0 c (U Q. W 5Q5 
0 "D 
CD 

I Q4 c O) o c o 
"Q3 

Q2 

0.1 

4 5 6 
Tinpi [nim^ 

10 

Figura 5.27. Variaţia concentraţiei în decantor la variaţii ale debitului de intrare 

Din analiza graficelor 5.26 şi 5.27 se trage concluzia că pe măsură ce creşte 

debitul de intrare Qj concentraţia de impurităţi la ieşirea decantorului orizontal 

longitudinal creşte. 
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Reglarea nivelului 

Figura 5.28. Reglarea nivelului considerând mărimea de comandă Q, 

Schema funcţională de simulare este cea din figura 5.29 

H* 
K, 

u H 

Figura 6.29. Schema funcţională a sistemului de reglare a nivelului într-un decantor orizontal 
longitudinal 

Simularea procesului de reglare a nivelului folosind limbajul Matlab se realizează 

cu programul progvarS.m care foloseşte modele discretizate enunţate la capitolul 3. 
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Vanatia debitului de intrare (variabila de comanda) 
0.6 

0.5 

0.4 

0.3 

0.2 

0.1 

O 

- 0 . 1 
O 2 4 6 8 10 12 14 16 18 20 

timpul [minute] 

Figura 5.30. Variaţia nivelului în decantor la variaţii ale debitului de intrare 

Variaţ ia semnalu lu i de eroare 
0 . 0 4 

O 0 3 

O 0 2 

0 01 

-O 0 1 

2 ^ g 8 10 12 14 16 18 2 0 

t impul [minute] 

Figura 5.31. Valoarea semnalului de eroare al sistemului 
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Var ia ţ ia concent ra ţ ie i de ieşire 

O 05 

O 0 4 5 ' 

O 04 ; 

O 0 3 5 

O 03 

O 0 2 5 

O 02 

O 0 1 5 

O 01 

O 0 0 5 

O 
O 2 4 6 8 10 12 14 16 18 20 t impul [minute ] 

Figura 5.32. Variaţia concentraţiei de ieşire din decantor la variaţii ale nivelului 
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PLC 

I FOUNDATION 

PLC 

PROFIBUS 

T 

I 

PROFIBUS > J 
Interfata 
digitala 

HART 

Traductoare Traductoare 

Figura 5.33. Schema de principiu a unui sistem condus cu ajutorul calculatorului de proces 

în Anexa B este prezentată situaţia existentă împreună cu propunerea pentru 

Automatizare - Sistem de comandă şi control la uzina nr.4 Timişoara. 
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5.2.4. Strategii de optimizare propuse 

Pentru optimizarea procesului de decantare propunem trei strategii şi anume: 

• automatizarea procesului de decantare prin, conducere, control şi monitorizare 

cu ajutorul calculatorului, fără intervenţii majore în tehnologia existentă (D1); 

• automatizarea procesului de decantare prin, conducere, control şi monitorizare 

cu ajutorul calculatorului, cu intervenţii în tehnologia existentă (D2); 

• retehnologizarea procesului de decantare (D3). 

Avantajul primei strategii (D1) este că aceasta se poate realiza în termen scurt, 

fără o investiţie majoră (introducerea sistemelor de automatizare) şi ulterior poate fi 

îmbunătăţită prin implementarea strategiei (D2). 

Strategia (D2) presupune, o cercetare pe termen lung, pentru tratarea cu reactivi 

de coagulare mai perfonnanţi având în vedere variaţia sezonieră a calităţii apei brute, 

investiţii majore ca de exemplu înlocuirea sistemelor de distribuţie existente cu alte 

dispozitive moderne, sisteme de evacuare a nămolului. 

Avantajul strategiei (D2) este că ea se poate derula în paralel cu strategia (D1) şi 

nu influenţează calitativ procesul de tratare a apei în scop potabil. 

Strategia (D3) implică cheltuieli majore şi înlocuirea decantoarelor existente cu 

altele mai performante sau modernizarea celor existente pentru creşterea eficienţei. în 

acest scop se propune echiparea unui număr de 14 decantoare cu module lamelare de 

tip „A", la care se adaugă în plus două decantoare, unul în reparaţie şi unul în spălare, 

total 16 decantoare. Fiecare decantor se va echipa cu un pod raclor care să transporte 

nămolul în zona başei pentru nămol. Nămolul se va evacua continuu prin intermediul 

unor electropompe submersibile la îngroşătorul de nămol. 

Pentru spălarea decantoarelor se vor prevedea o instalaţie de spălare şi o 

instalaţie de recuperare a apei din decantoare prin realizarea unei staţii de pompare 

echipată cu electropompe submersibile. 
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5.3. Optimizarea exploatării proceselor de reţinere din filtrele rapide deschise 

Optimizarea procesului de filtrare rapidă se realizează atunci când construcţia şi 

exploatarea determină realizarea concomitentă a condiţiilor limită de rezistenţă şi de 

calitate fără ca debitul să fie diminuat pe durata ciclului de filtrare. 

5.3.1. Situaţia existentă - filtre rapide deschise 

Pentru filtrarea apei Uzina nr.4 dispune de trei staţii de filtrare, toate în funciune. 

Se utilizează filtre rapide deschise echipate cu nisip cuarţos cu granulometria de 0,7 -

1,4 mm, h = 0,9 m şi strat suport din pietriş mărgăritar de 4-7 mm,cu h = 0,1 m. 

Suprafaţa totală de filtrare este 1200m^. 

Pentru colectarea apei filtrate şi spălarea în contracurent cu apă şi aer, patul 

drenant este realizat din plăci din beton armat echipate cu crepine având fanta de 0,4 

mm. 

Filtrele sunt realizate din beton monolit, asemănător constnjctive. 

Staţia de filtrare etapa a-lll-a uzina de apă nr.2 are în componenţa s-a 

următoarele instalaţii: 

echipată cu 8 filtre rapide deschise cu o singură cuvă; 

suprafaţa de filtrare fiind de 37,5m^/filtru, adică 300 m^ în total; 

admisia apei în fiecare filtru se face prin intermediul unor stăvilare 

manuale dintr-un canal deschis cu secţiune dreptunghiulară; 

spălarea filtrelor se face cu apă şi aer în contracurent, de regulă o dată 

la 72 de ore, utilizându-se următoarele echipamente: două electropompe 

Brateş 350( Q = 900m^/h, H = 14,5 mCA, P = 55 kW). două 

electrosuflante SRD40 (Q = 1300m^/h, H = 5 mCA, P = 35 kW), două 

electropompe MIL501 (Q = 150m%, H = 30 mCA, P = 18,5 kW) 

Staţia de filtrare etapa a-IV-a uzina de apă nr.2 are în componenţa s-a 

următoarele instalaţii: 

echipată cu 8 filtre rapide deschise cu o singură cuvă; 

suprafaţa de filtrare fiind de 37,5m^/filtru, adică 300 m^ în total; 

admisia apei în fiecare filtru se face prin intermediul unor stăvilare 

manuale dintr-un canal deschis cu secţiune dreptunghiulară; 
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spălarea filtrelor se face cu apă şi aer în contracurent, de regulă o dată 

la 72 de ore, utilizându-se următoarele echipamente: două electropompe 

Brateş 350( Q = 900mVh. H = 14,5 mCA, P = 55 kW), două 

electrosuflante SRD40 (Q = 1300mVh, H = 5 mCA, P = 45 kW), două 

electropompe MIL501 (Q = 150mVh. H = 30 mCA, P = 18,5 kW). 

Staţia de filtre uzina nr.4 are în componenţa s-a următoarele instalaţii: 

echipată cu 12 filtre rapide deschise cu două cuve; 

suprafaţa de filtrare este de 50m^/filtru, adică 600 m^ în total; 

admisia apei în fiecare filtru se face prin intermediul unor stăvilare 

manuale dintr-un canal deschis cu secţiune dreptunghiulară; 

spălarea filtrelor se face cu apă şi aer în contracurent, de regulă o dată 

la 72 de ore, utilizându-se următoarele echipamente: CERNA 200 (Q 

=1.300m^/h, H = 5 mCA, P = 30 kW), patru electrosuflante SRD40 (Q = 

1300m%, H = 5 mCA, P = 30 kW), o electropompă MIL501 (Q = 

150m%, H = 30 mCA, P = 18,5 kW), electrocompresor EC1 şi C1.5. 

Menţinerea unui nivel minim de apă deasupra stratului filtrant se face automat 

prin reglarea unei electrovane fluture de pe coloana totală de apă filtrată prin 

intermediul traductorului de presiune. 

Toate staţiile de filtrare sunt echipate cu instalaţii hidraulice formate din conducte 

de oţel, vane cu clapă fluture manevrate manual sau pneumatic (uzina nr. 4), instalaţii 

de recoltare probe, etc. Vitezele de filtrare a apei sunt cuprinse între 3 -4 m/h. Se 

monitorizează în flux calitatea apei filtrate prin intermediul turbidimetrelor de proces 

1720D de tip HACH(0 - 100 NTU), montate pe coloana totală de apă filtrată. 
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5.3.2. Automatizarea şi conducerea proceselor de reţinere din filtrele rapide 
deschise. 

Urmărind fluxul tehnologic pentru conducerea corectă a procesului de tratare în 

uzina de apă se doreşte monitorizarea unor parametri semnificativi şi utili din acest 

punct de vedere, şi parţial automatizarea unor mici părţi din proces care, unmare a 

monitorizării lor, nu implică investiţii deosebite însă măresc gradul de siguranţă în 

exploatare ( ex; clorinarea, dozarea reactivilor, unele vane), astfel; 

- debitul apei brute va fi monitorizat de un debitmetm electromagnetic şi va fi 

reglat de o electrovană montată pe conducta de captare. Reglarea debitului captat se 

va face funcţie de nivelul apei din rezervoarele de stocare a apei tratate (se va menţine 

nivelul maxim); 

- turbiditatea apei brute se va monitoriza prin intermediul unui turbidimetru cu 

domeniul de măsură O -100 NTU. Peste această valoare se va comanda închiderea 

electrovanei de pe conducta de captare; 

- monitorizarea şi automatizarea dozării reactivilor de tratare a apei utilizând 

pompe dozatoare cu debitul controlat prin semnal 4 - 2 0 mA. Debitul de reactiv va fi 

proporţional cu debitul captat şi turbiditatea apei brute. 

- monitorizarea şi automatizarea procesului de dezinfecţie a apei prin injecţie 

clor gazos in conducta de apă filtrată ; 

- nivelul apei în canalul colector al apei din filtre (monitorizat de un traductor 

ultrasonic de nivel) va fi menţinut constant prin reglarea unghiului de deschidere a 

clapetei electrovanei de pe conducta de apă; 

- asigurarea unui nivel minim de apă în filtre prin montarea pe coloana totală 

de apă filtrată a celor patru filtre rapide a unei electrovane precum şi a unui 

traductor de presiune (pentru măsurarea nivelului mediu al apei in filtre); 

- măsurarea nivelului apei din filtre pentru determinarea gradului de colmatare 

al acestora şi deci pentru a se determina momentul introducerii acestora in 

ciclul de spălare automată; 

- prin intermediul electrovanelor montate pe conductele; 

- de alimentare cu apa a filtrelor; 

- de colectare a apei filtrate; 

de golire a filtrelor (in procesul de limpezire); 

- pe conductele de spălare a filtrelor; 

de alimentare cu aer pentru spălare; 
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se asigură scoaterea din flux a filtrelor colmatate şi introducerea automată a acestora in 

procesul de spălare prin pornirea staţiei de spălare filtre; 

- staţia de spălare filtre este compusă din pompe şi suflante cu posibilităţi de 

reglaj a debitelor; 

- consumurile energetice vor fi monitorizate prin intermediul unui traductor de 

energie montat in TGD (tabloul general de distribuţie) 

- calitatea apei tratate se va monitoriza prin următoarele analizoare montate in 

tabloul analizoarelor de calitate a apei captate si filtrate: 

- pH-metru cu domeniu de măsură O - 14; 

- turbidimetru cu domeniu de măsură 0 -10 NTU; 

- analizor de clor rezidual cu domeniu O - 2 mg Cl/I; 

5.3.3. Strategii de optimizare propuse 

Pentru optimizarea procesului de filtrare propunem două strategii şi anume: 

• automatizarea procesului de filtrare prin, conducere, control şi monitorizare cu 

ajutorul calculatorului, fără intervenţii majore în tehnologia existentă (1); 

• automatizarea procesului de filtrare prin, conducere, control şi monitorizare cu 

ajutorul calculatorului, cu intervenţii în tehnologia existentă (2); 

Avantajul primei strategii (1) este că aceasta se poate realiza în termen scurt, 

fără o investiţie majoră {introducerea sistemelor de automatizare) şi ulterior poate fi 

îmbunătăţită prin implementarea strategiei (2). 

Strategia (2) presupune, o cercetare pe termen lung, investiţii majore ca de 

exemplu înlocuirea sistemelor drenante cu crepine existente cu alte dispozitive 

modeme, schimbarea materialului filtrant cu materiale neomogene. 

Avantajul strategiei (2) este că ea se poate derula în paralel cu strategia (1) şi nu 

influenţează calitativ procesul de tratare a apei în scop potabil. 
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6. CONCLUZII GENERALE 

6.1. Conţinutul lucrării 

Lucrarea este structurată pe 6 capitole, dezvoltată pe 207 de pagini, conţine 3 

anexe, 120 de relaţii, 113 figuri, 5 tabele, 28 poze şi o listă bibliografică cu 146 de titluri 

din care 88 sunt publicaţii de date recente. 

Tema abordată în prezenta lucrare de doctorat se referă la contribuţii privind 

optimizarea exploatării staţiilor de tratare. 

în primul capitol "Introducere" se pun în evidenţă aspectele de ordin general ale 

subiectelor tratate, necesitatea şi oportunitatea optimizării exploatării staţiilor de tratare. 

De asemenea în cadrul acestui capitol sunt evidenţiate şi obiectivele cercetării. 

în cel de-al doilea capitol "Stadiul actual al evoluţiei tehnologiilor de tratare a 

surselor de apă în vederea potabilizării, apelor de suprafaţă şi subterane" se prezintă : 

resursele de apă pentru alimentarea centrelor populate, caracteristicile resurselor de 

apă utilizate pentm alimentarea centrelor populate, categorii şi norme tehnice de 

calitate a apei, criterii privind alegerea resurselor de apă pentru alimentarea centrelor 

populate, criteriile de alegere a tehnologiilor de tratare, tehnologiile şi schemele de 

tratare a apelor de suprafaţă şi a apelor subterane. 

în ultima parte a acestui capitol, în cadrul tehnologiilor de tratare a apelor 

subterane sunt evidenţiate tehnologiile şi schemele pentru dedurizarea apei, 

deferizarea şi demanganizarea apei. 

în cel de-al treilea capitol "Modelarea proceselor de separare a suspensiilor prin 

decantare şi filtrare dintr-o staţie de tratare a apelor de suprafaţă" se urmăreşte 

modelarea şi simularea proceselor de sedimentare din decantoarele orizontale 

longitudinale şi modelarea proceselor de reţinere din filtrele rapide deschise. 

Interpretarea ecuaţiilor generale ale filtrării rapide s-a făcut pe baza modelelor 

matematice propuse de Mirel (pentru perioada iniţială de reţinere), Ives, Mintz (pentm 

perioada de regim şi de colmatare). 
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în cel de-al patrulea capitol "Optimizarea exploatării staţiilor de tratare a apelor 

de suprafaţă" sunt prezentate: conceptul de optimizare împreună cu optimizarea 

exploatării globale pe întregul proces tehnologic şi pe obiecte a unei staţii de tratare a 

apei de suprafaţă, conceptul de automatizare, monitorizare, dispecerizare, 

echipamentele şi sistemele automate pentru măsurarea parametrilor cantitativi şi 

calitativi ai apelor uzinate, stmctura sistemului informatic al unei staţii de tratare, 

strategiile generale de optimizare a exploatării precum şi recomandări generale pentru 

exploatarea instalaţiilor. 

în cadrul conceptului de automatizare se evidenţiază sistemele automate (SA), 

sistemele automate de măsură (SAM), sistemele automate de semnalizare (SAS), 

sistemele automate de comandă (SAC), sistemele automate de protecţie (SAP) şi 

sistemele de reglare automate. 

în cel de-al cincilea capitol" Studiu de caz. Optimizarea exploatării proceselor de 

tratare la Uzina de apă nr. 4 - Timişoara' vor fi prezentate obiectivele cu privire la 

optimizarea exploatării uzinei de apă de suprafaţă nr 4 , global pe întregul proces 

tehnologic şi în particular pe obiecte, sunt prezentate contribuţiile privind optimizarea 

exploatării instalaţiilor de coagulare - floculare, este tratată problema optimizării 

exploatării decantoarelor orizontale longitudinal prin optimizarea condiţiilor de intrare 

respectiv de calitatea finită a apei de ieşire din decantor, spălarea curentă a spaţiilor de 

depuneri, prin introducerea unor dispozitive de automatizare şi prin schimbarea 

tehnologiei existente şi problema optimizării exploatării proceselor de reţinere din filtrele 

rapide deschise, optimizarea ciclului de filtrare în condiţiile spălării eficiente, fără 

pierderi de nisip, evităndu-se deficienţele grave care au avut loc în trecut. 

Tot la acest capitol sunt prezentate obiectivele optimizării exploatării uzinei: 

modernizarea utilajelor, aplicarea condiţiilor de realizare a fluxului optim în linia 

tehnologică a tratării, introducerea unor utilaje şi tehnologii performante în limitele 

resurselor disponibile şi în cadrul bazei materiale existente, utilizarea unor noi reactivi 

şi îmbunătăţirea condiţiilor de captare şi perfecţionarea personalului tehnic de 

exploatare. 

în cel de-al şaselea capitol " Concluzii generale " sunt prezentate conţinutul 

lucrării cu problemele specifice abordate în cadrul tezei, concluziile generale, 

elementele de originalitate, perspectivele privind aplicativitatea propunerii şi 

recomandări pentnj dezvoltarea cercetărilor viitoare. 
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6.2. Contribuţii personale şi originalitatea lucrării 

Contribuţiile originale ale autorului pot fi prezentate sintetic astfel: 

• Identificarea parametrilor de natură fizică, chimică, biologică care trebuie 

măsuraţi în fiecare proces unitar şi global.(Cap.2 , 2.2.1, 2.2.2) 

• Efectuarea unei sinteze documentare pe baza bibliografiei de specialitate 

consultate privind evoluţia modelelor matematice utilizate de diferiţi autori 

în raport cu mecanismele care generează procesele de limpezire prin 

instalaţiile de decantoare şi de filtrare prin materiale omogene şi 

neomogene. ( Cap.3, 3.1, 3.2) 

• Modelarea şi simularea proceselor hidrodinamice în decantoarele 

orizontale longitudinale cu ajutorul unor programe concepute de autor sub 

mediul de programare MATLAB. (Cap. 3, 3.1.4., 3.1.5, 5.2.3.) 

• Elaborarea unui scheme de control automat pentru procesele 

hidrodinamice de pe linia apei care să conducă la menţinerea 

concentraţiei de ieşire în limitele admise de legislaţia în vigoare.(Cap. 3, 

3.1.5) 

• Elaborează un studiu general şi particular de detaliu asupra problemei 

optimizării exploatării prin introducerea automatizării, monitorizării, staţiilor 

de tratare a apelor de suprafaţă, respectiv a proceselor unitare de pe linia 

apei. (Cap.4, 4.2.1., 4.2.2., 4.2.3.) 

• Stabilirea unor strategii generale de optimizare a exploatării obiectelor 

tehnologice dintr-o staţie de tratare.(Cap.4, 4.2.1.1., 4.2.2.1, 4.2.3.1.) 

• Stabilirea regulamentelor de exploatare optimizată a obiectelor 

tehnologice de limpezire a apelor de alimentare din surse subterane şi de 

suprafaţă.(Cap.4, 4.2.1.2., 4.2.2.2, 4.2.3.2.) 

• Studiul de caz privind optimizarea exploatării decantoarelor orizontale 

longitudinale de la Uzina 4. Timişoara prin introducerea dispozitivelor de 

automatizare şi control a concentraţiilor pentru apa limpezită.(Cap.5, 

5.2.4) 

• întocmirea unui program de calcul sub mediul de programare 

MATLAB/SIMULINK, pentru simularea funcţionării decantorului în sistem 

de control şi de conducere automată a procesului de sedimentare, care 

permite stabilirea eficienţei decantorului orizontal longitudinal.(Cap.5, 

5.2.3). 
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• Stabilirea unor curbe de dependenţă între turbiditate şi suspensii conţinute 

în apa brută a râului Bega şi apa tratată cu reactivi chimici de coagulare -

floculare. (Cap.5, 5.2.2). 

• Stabilirea unor strategii de optimizare a exploatării obiectelor tehnologice 

de pe linia apei la Uzina de apă nr.4.( Cap.5) 

Lucrarea de faţă poate fi utilizată practic la predicţia parametrilor hidrodinamici 

urmăriţi într-un decantor orizontal longitudinal destinat separării prin procese fizice a 

fazelor prezente în mediul apos. 

Lucrarea de faţă constituie un ghid practic pentru specialiştii din proiectare şi 

pentru personalul care activează în exploatarea uzinelor de apă. 

6.3. Perspective, propuneri şi recomandări 

în urma investigaţiilor întreprinse a rezultat necesitatea continuării 

cercetărilor teoretice şi experimentale şi pentru mediile de reţinere din 

filtrele rapide ale uzinei nr.4, propunându-se implementarea sistemelor de 

automatizare şi la nivelul acestora. 

Stabilirea vitezei optime de spălare la filtre în vederea diminuării 

pierderilor de materiale filtrante. 

Stabilirea vitezelor maxime de filtrare în vederea eliminării fenomenului de 

fluidizare. 
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STUDIU DE CAZ - STATIA DE TRATARE A APELOR DE 
SUPRAFAŢĂ - TIMIŞOARA ( Uzina de apă nr.4) 

1. staţia de tratare a apei de suprafaţă Timişoara - Clădire dispecer 

2. Captarea cu grătar de mal 
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m CAPTARE 2 m 

3. - captare 2 în funcţiune 

4. Debitmetre pentru măsurarea debitului captat 
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5. Tablou măsură pH şi turbiditate 

. . • ̂  • , I •• • 'V 

6. Introducerea reactivilor de coagulare - floculare în camera de amestec 

BUPT



ANEXA C- • 

7. Cameră de amestec cu pereţi în şicană 

8. Cameră de amestec cu pereţi în şicană 
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ANEXA A 

9. Tablou măsură pH şi turbiditate intrare cameră de reacţie 

i 

10. Cameră de reacţie cu compartimente bateria 1 
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11. Cameră de reacţie cu compartimente 

12. Decantoare orizontale longitudînale(alimentare cameră de liniştire) 
Decantorul VI - extindere 
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13. Decantoare orizontale longitudinale - camera de liniştire 

14. Decantoare orizontale longitudinale - spălare 

BUPT



AMFXA n 

15. Dozatoare clor pentru dezinfecţie comandă automată 

16. Dozatoare clor pentru dezinfecţie comandă manuală 
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17. Monitorizarea - dispecerizarea şi comanda procesului de dezinfecţie 
(preclorinare - clorinare - postciorinare) cu ajutorul calculatorului de proces 

18. Depozitarea clorului pentru dezinfecţie 
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A - 1 11 I 

19. Filtre rapide deschise 

20. Filtre rapide deschise - suport drenant 
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21. Camera pompelor - filtre rapide deschise 
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