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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 III:  

REALIZARE SI EXPERIMENTARE PROTOTIP. VALIDARE SI CERTIFICARE 

 

TERMEN DE REALIZARE:  30 noiembrie 2015 

Cuvinte cheie: pre-oxidare electrochimica, biofiltrare, ozon, amoniu, apa potabila 

 

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

UTILIZAND PROCESE DE OXIDAREA AVANSATA SI BIOFILTRARE (BARIERE 

MULTIPLE)-MULTIBAR” prezinta activitatile derulate pentru realizarea, exeprimentarea 

prototipului, validarea si cerificarea instalatiei prototip.  

Pentru realizarea  si certificarea prototipului s-au desfasurat urmatoarele activitati:  

1. Realizare SDV-uri; 

2. Realizare prototip; 

3. Experimentare  prototip; 

4. Validarea prototipului; 

5.  Elaborare manual de prezentare a produsului 

6.   Identificarea si protejarea drepturilor de proprietate intelectuala 

7.   Certificarea tehnologiei si a instalatiei prototip 

8.   Elaborarea/definitivarea referentialului 

9.   Activitati de diseminare  

 Prototipul MAPOx-20 (module automate de potabilizare a apei utilizand procese de oxidarea 

avansata si biofiltrare) este destinat obtinerii apei potabile in sistem centralizat, din surse de 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.  

    Acesta este destinat sa creasca bunastarea si sanatatea populatiei locale 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.  

In acesta etapa s-a realizat prototipul MAPOx-20 care a fost montat in statia de potabilizare  

a apei din comuna Cruset, jud. Gorj (figura 1) 
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Figura 1. Hala tehnologica in care este montat modulul MAPOx-20 

 

 Sursa de apa din comuna Cruset este poluata cu ionul amoniu, in acest caz concentratia 

ionului de amoniu in sursa de apa (forajele 1, 2 si 3 din localitatea Cruset) sunt in gama 12…14 

mg/l si este prezent si hidrogenul sulfurat in apa, in concentratie de 1.2…2.5 mg/l. Daca 

concentratia ionului de amoniu este mai mare de 2 mg/l in sursa de apa, procesul de potabilizare a 

apei se clasifica in categoria „dificil” conform normativului si se recomanda alegerea altei surse de 

apa, daca este posibil. Fluxurile actuale de potabilizare a apei din surse de apa in care concentratia 

amoniului este ridicata sunt prin clorinare in doza de 8…10 x CAMONIU , urmata de filtrarea apei in 

filtre de carbune activ pentru retinerea clorului legat. Dupa o perioada de functionare a statiei de 

ordinul lunilor, capacitatea de retinere a clorului legat de catre carbunele activ se reduce, astfel incat 

in apa produsa se va regasi o concentratie mai mare a clorului legat decat prevede legislatia in 

vigoare si gustul apei va fi alterat.  

Fluxul tehnologic de reducere a amoniului prin biofiltrare (dezvoltarea in filtre a culturilor 

de bacterii care utilizeaza amoniul ca sursa de hrana) este conceput ca o alternativa a fluxului de 

reducere a amoniului prin clorare si are avantajul ca nu produce substante toxice in apa (bacteriile 

de nitrificare nu sunt nocive pentru om, animale, pesti etc.). De asemenea, procedeul de biofiltrare 

asigura o apa ai carei parametrii respecta calitatile fundamentale, adica: 

a) turbiditate ≤ 10 NTU; 

b) conţinut de carbon organic total ≤ 3 mg C/dm3; 

c) biologie – zero; 

d) bacteriologie – zero; 

e) gust plăcut 

Dezavantajele reducerii amoniului prin biofiltrare sunt legate de faptul ca necesita volume 

mai mari si timpul de amorsare este de ordinul saptamanilor. 

Principalele etape ale procesului tehnologic de potabilizare cu modul MAPOx, sunt 

următoarele:  

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

2. Treapta de biofiltrare in filtre sub presiune multimedia; 

3. Treapta de dezinfectie cu ozon competata cu o doza remanenta de clor. . 

Scopul treptei de pre-tratare electrochimice este de a genera in apa oxidanti nespecifici 

(radicali hidroxil, apa oxigenata, oxigen activ, ioni de clor si ioni de hipoclorit) care sa oxideze 

materia organica dizolvata in apa pana la mineralizare sau pana la obtinerea de compusi cu masa 

moleculara mai mica, facandu-i biodegradabili in treptele de biofiltrare. Un rol foarte important al 

treptei de pre-tratare este faptul ca asigura o dizolvare la dimensiuni nanometrice (10-9 m) a 
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substantelor dizolvate in apa. In acest scop, inainte de treapta electrochimica se dozeaza saramura, 

daca in apa nu sunt suficiente cloruri, pentru generarea clorului liber. 

Echipamentul de tratare electrochimica se compune din sursa de generare a curentilor 

necesari camerei de electroliza si camera de electroliza (vezi figura 2). 

 
Figura 2. Treapta de tratare electrochimica (pre-oxidare) din cadrul MAPOx-20 

Aerarea apei dupa treapta de tratament electrochimic se face in scopul imbogatirii apei in 

oxigen si eliminarii gazelor nedorite dizolvate in apa (hidrogen sulfurat etc.). Aerarea apei se face 

intr-o coloana de amestec cu ajutorul unui compresor de aer fara ungere cu puterea de 250 W 

Scopul treptei de biofiltrare este de reduce compusii azotului din apa (amoniu, nitrati si 

nitriti) si substantelor organice cu ajutorul culturilor de bacterii care utilizeaza amoniul (compusii 

cu azot) si coarbonul organic ca sursa de hrana, prin intermediul proceselor biochimice de 

nitrificare, denitrificare şi anammox pentru reducerea compuşilor cu azot. 

Treapta de biofiltrare este compusa din pompa dozatoare a nutrientilor si a biomasei, cel 

putin doua biofiltre conectate in paralel din punct de vedere hidraulic, niste vane hidraulice 

actionate electropneumatic de alegere a modului de lucru a acestora, filtrare sau spalare, si cate un 

compresor de aer fara ungere de la baza fiecarui filtru-figura 3. 

 
Figura 3. Treapta de biofiltrare din cadrul modulului de potabilizare MAPOx-20 
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 Scopul treptei de dezinfectie cu ozon competata cu o doza remanenta de clor este de 

distruge microorganismele si bacteriile din apa si de a conferii un gust placut apei-figura 4. 

 
Figura 4. Treapta de dezinfectie din componenta modulului  

 

Treptele de tratare din cadrul procesului de potabilizare sunt in concordanta cu prevederile 

normativului NP 133-1/2013 in care treapta de pre-oxidare cu ioni de clor s-a inlocuit cu o treapta 

de tratare electrochimica care este mai eficienta fata de clorarea apei.   


