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 Proiect 12DPST/20.08.2013  

MODULE AUTOMATE DE POTABILIZARE A APEI UTILIZAND PROCESE  

DE OXIDAREA AVANSATA SI BIOFILTRARE (BARIERE MULTIPLE)  

ACRONIM: MULTIBAR 

 

 

REZUMATUL  ETAPEI II: 

Realizare model functional al statiei compacte de potabilizare apa. Proiectare  prototip 

 

TERMEN DE REALIZARE:  30 noiembrie 2014 

 

Etapa a II-a din cadrul proiectului „MODULE AUTOMATE DE POTABILIZARE A APEI 

UTILIZAND PROCESE DE OXIDAREA AVANSATA SI BIOFILTRARE (BARIERE 

MULTIPLE)-MULTIBAR” prezinta activitatiile derulate pentru realizarea modelului functional al 

statiei compacte de potabilizare  si proiectarea instalatiei prototip.  

Proiectarea modelului functional al statiei compacte de tratare destinate obtinerii apei 

potabile in sistem centralizat, din surse apa de suprafata sau subterana de mica şi medie adancime 

cu contaminare complexa (amoniu, nitriti, nitrati, hidrogen sulfurat, fier, mangan, arseniu, pesticide, 

ierbicide, compusi farmaceutici, compusi din industria cosmetica, compusi petrolieri), surse 

improprii pentru potabilizare prin utilizarea tehnologiilor conventionale, se compune din urmatorele 

parti: 

a) Treapta de tratare electrochimica si aerare sub presiune (treapta de pre-oxidare); 

b) Treapta de biofiltrare in filtre sub presiune multimedia; 

c) Treapta de dezinfectie cu ozon; 

d) Tabloul de automatizare, senzorii si sistemul SCADA.  

     Proiectul este destinat sa creasca bunastarea populatiei locale si a sanatatii populatiei prin 

eliminarea din apa a compusilor toxici, sa reduca costurile de exploatare a unei statii de tratare prin 

faptul ca sunt reduse consumurile de reactivi chimici industriali, cei utilizati sunt produsi on-site 

folosind energia electrica, procesele fiind automatizate in totalitate.  

Pentru realizarea modelului functional a proiectului prototipului s-au desfasurat urmatorele 

activitati:  

1. Proiectare model functional al statiei compacte de tratare; 

2. Executie model functional al statiei compacte tratarea ape; 

3. Experimentare  model  functional al statiei compacte de potabilizare; 

4. Elaborarea referentialului  initial; 

5. Prezentarea si demonstrarea funcţionalitatii si utilitatii statiei compacte de potabilizare; 

6. Elaborarea documentatiei de analiza tehnico-economica; 

7. Elaborare specificatiei tehnice a modulelor de potabilizare; 

8. Proiectare prototip; 

9. Elaborare documentatie de pregatire a fabricatiei; 

10. Elaborare studiu de fezabilitate; 

11. Diseminarea rezultatelor.  

Primele trei activitati - proiectare, executie si experimentarea modelului functional - au avut 

ca scop optimizarea tehnologiilor de potabilizare a apei din punct de vedere a eficientei, costurilor 
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de exploatare si investitie. Scopul introducerii treptei de pre-tratare electrochimică în fluxul unei 

staţii de potabilizare a apei este de a creşte gradul de siguranţă a parametrilor apei obtinuţi prin 

faptul ca se înlătură diverşi poluanţi care apar accidental în apa de intrare şi de a scădea dozele 

necesare de reactivi utilizaţi în celelalte trepte de tratare. Printre efectele observate ale tratării 

electrochimice prin curenţi pulsatorii sunt obţinerea în apă a specilor active (radicali hidroxil, 

oxigen activ, ioni de clor etc.), reducerea nitraţilor şi a consumului chimic de oxigen (CCOMn). In 

procesul electrochimic de tratare a apei, electrozii (cel putin un catod si un anod) sunt imersati fie 

direct in volumul de apa ce trebuie tratata, fie intr-o conducta de by-pass. In figura 1a este 

prezentata imaginea celulei de electroliza din cadrul echipamentului de tratare electrochimica-

model functional si in figura 1b sursa de generare a curentilor aferenti.  

     
Figura 1. Imaginea echipamentului de tratare electrochimica 

 (1a. Celula de electroliza                                  (1b-Sursa de generare a curentilor de electroliza 

 

Procesul de biofiltrare se compune in esenta din doua procese suprapuse, un proces fizic de 

absortie prin filtrare a substantelor dizolvate in apa si un proces biochimic de reducere a acestor 

substante prin consumul lor de catre populatiile de bacterii specifice care se hranesc cu acesti 

poluanti. Populatiile specifice de bacterii utilizate in procesarea apelor se prezinta sub forma de 

aglomerari pe diferite suprafete, in vecinatatea carora sunt conditii favorabile de existenta si 

dezvoltare. Treapta de biofiltrare este compusa din cel putin doua biofiltre conectate in paralel (vezi 

figura 2) din punct de vedere hidraulic, niste vane hidraulice actionate electropneumatic de alegere 

a modului de lucru a acestora, filtrare sau spalare. Biofiltrele contin trei straturi active de filtrare: 

marmura granulara, nisip cuartos si carbune activ de origine vegetala.  
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Figura 2. Schema de principiu a treptei de biofiltrare 

Modelarea proceselor de biofiltrare, in cadrul acestei etape s-a realizat cu ajutorul softului 

Matlab, modulul SIMULINK si cu ajutorul softului Matcad.  

Treapta de dezinfectie a apei se realizeaza utilizand ozonul obtinut prin efect corona din aer 

uscat  imbogatit in oxigen (85…95 %), oxigen generat de catre un concentrator de oxigen din aer 

care are la baza fenomenul de absortie selectiva a gazelor din amestec in straturi zeolitice la presiuni 

diferite (PSA).   

Instalatia electrica si de automatizare are ca scop functional alimentarea cu energie electrica 

a elementelor de proces, precum si asigurarea functionarii acestora conform fluxului tehnologic 

propus. Tablou electric contine pe langa elementele de actionare si protectie (contactori, sigurante, 

dizjunctori), un PLC si un panou touch-screen. S-a ales, proiectat si testat sistemul de automatizare 

si monitorizare, prin care functionarea modulul de potabilizare poate fi setata de la distanta prin 

sistemul SCADA de monitorizare si control.  

Dupa realizarea modelului functional al modulului de potabilizare a apei, s-a elaborat un 

referential initial care prevede conditiile pe care trebuie sa le indeplineasca instalatia pilot. De 

asemenea s-a stabilit tipul de incercari si verificari care vor fi aplicate in faza de realizare si in 

exploatare, precum si metodele de verificare. Acestea se vor aplica in conformitate cu standardele si 

normativele legale in vigoare. Rezultatele au fost utilizate pentru proiectarea instalatiei pilot care se 

va realiza si experimenta in etapa urmatoare. Instalatia prototip va fi implementata la statia de apa 

din comuna Cruset, judetul Gorj, statie de apa care in prezent livreaza in reteaua de distributie apa 

nepotabila datorita faptului ca amoniul depaseste cu un ordin de marime concentratia maxim admisa 

de catre legislatie (12 mg/l fata de CMA=0.5 mg/l).  

S-a realizat un Studiu de piata care a fost utilizat pentru elaborarea Planului de Afaceri 

necesar la evaluarea indicatorilor financiari din care sa reiasa daca proiectul este fezabil si 

sustenabil si daca realizarea lui este oportuna. Indicatorii financiari analizati au condus la concluzia 

ca valoarea actualizată netă VNA > 0, rata internă de rentabilitate RIRF > 9% (rata de actualizare) 
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si indicele de profitabilitate IP > 1, în condiţiile unei rate de actualizare k = 9 %. Riscul ca rata 

internă de rentabilitate financiară a investitiei să scadă sub 9% se poate produce dacă veniturile din 

exploatare previzionate vor scădea cu mai mult de 15%, sau cheltuielile pentru exploatare vor creşte 

cu mai mult de 20 %. Dacă se ia în considerare faptul că la calculul veniturilor s-au avut în vedere 

preţuri minimale, iar la calculul costurilor s-au apreciat consumuri şi preţuri medii, considerăm că 

producerea acestor riscuri are o probabilitate redusă. Toate analizele asupra viabilităţii proiectului 

sunt pozitive.  

  Proiectul este destinat sa creasca bunastarea populatiei locale si a sanatatii populatiei prin 

eliminarea din apa a compusilor toxici si sa reduca costurile de exploatare a unei statii de tratare, 

prin implementarea noilor tehnologii si automatizarea in totalitate a proceselor.   

     In prezent, in Romania,  exista o piata consistenta pentru implementarea produselor rezultate 

prin derularea proiectului.  

 

 

 

 


