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Introducere 

• Obiectiv  

 Promovarea tehnicilor de epurare prin metode neconvenţionale a apelor reziduale rezultate în 

urma activităţilor din minerit şi industria de metale neferoase. 

 

• Apele uzate 

 Menajere; 

 Industriale; 

 Orășenești. 

 

• Efectele produse de apele uzate 

• Contaminarea surselor de apă potabilă; 

• Afectarea faunei și a florei; 

• Afectarea sistemului de irigații; 

• Dezvoltarea interesului pentru recuperarea și valorificarea metalelor grele 

 

 



Studiu de caz 

• Ape uzate din industria minieră 

 Ape de mină provenite de la extracția minereurilor 

  Ape uzate rezultate din procesul de preparare a minereurilor 

  

• Metale grele de interes 

 Pb, Zn, Cu; 

 

• Materialul adsorbant – Nanomagnetită (Fe3O4) 

 Suprafață specifică mare; 

 Afinitate pentru anumiți poluanți; 

 Separare simplă după procesul de adsorbție 

 Posibilitate de regenerare și reutilizare 

 Impact minim asupra mediului 

 
Fig. 1. Nanomagnetită - pulbere din sulfaţi 

de fier obținută în laborator 



Caracterizarea Morfologică și Structurală a Nanomagnetitei  

Fig. 2. Nanomagnetită – Difracție de Raze X, 

detaliu reprezentativ al difractogramei 

Numele compusului Formula Rezultat 

Magnetită 01-071-6336   

  

  

Fe3O4 

~100% 

Dimensiune de cristalit (Scherrer) 10,4 nm 

Sistem Cubic 

Z (unități per celulă) 8 

  

Parametrii de celulă 

Inițial: 8,37780 Å 

Final: 8,37842 Å 

Tab. 1. Rezultatele analizei prin Difracție de 

Raze X 

Fig. 3 (stânga) și Fig. 4 

(dreapta). Agregate de 

nanoparticule F3O4 

obţinute din sulfaţi de 

fier cu dimensiuni sub 

13 nm 



Experimentări 
Adsorbția ionilor de Cu, Pb, Zn –influența cantității  de nanomagnetită  

Tabelul 2. Parametrii de lucru la care s-au efectuat experimentările de adsorbţie pentru a evidenția 

influența cantității de material și gradul de îndepărtare a poluantului 

PLUMB ZINC CUPRU 

Nr. 

Crt. 

Nanomagnetită 

(g) 

Grad de 

îndepărtare, 

% 

Grad de 

îndepărtare, 

% 

Grad de 

îndepărtare, 

% 

1 0.1 99.82 13.68 72 

2 0.25 99.77 25.64 94.8 

3 0.35 99.82 29.06 99.25 

4 0.5 99.82 41.03 99.8 

5 1 99.82 66.67 99.8 

• Parametrii constanți:  

 Timp: 30 min. pentru Pb și Cu; 180 min. pentru Zn; 

 pH: 5.3  

 Temperatura de lucru: 250C 

 Concentrație poluant: 100 mg/l 



Experimentări 
Adsorbția ionilor de Cu, Pb, Zn –  influența pH-ului  

Tabelul 3. Parametrii de lucru la care s-au efectuat experimentările de adsorbţie pentru a evidenția 

influența pH-ului și gradul de îndepărtare a poluantului 

PLUMB ZINC CUPRU 

Nr. 

Crt. 

pH Grad de 

îndepărtare, 

% 

Grad de 

îndepărtare, 

% 

Grad de 

îndepărtare, 

% 

1 2.5 84 50 

2 3.5 99.77 94 

3 4 25.91 

4 4.3 99.80 96.4 

5 5.1 94.8 

6 5.3 99.77 5.3 99.8 

7 6.2 27.96 

• Parametrii constanți:  

 Timp: 30 min. pentru Pb și Cu; 180 min. pentru Zn; 

 Cantitate nanomagnetită: 0.25 g  

 Temperatura de lucru: 250C 

 Concentrație poluant: 100 mg/l 



Experimentări 
Adsorbția ionilor de Cu, Pb, Zn –  influența  timpului  

Tabelul 4. Parametrii de lucru la care s-au efectuat experimentările de adsorbţie pentru a evidenția 

influența pH-ului și gradul de îndepărtare a poluantului 

PLUMB ZINC CUPRU 

Nr. 

Crt. 

Timp 

(min) 

Grad de 

îndepărtare, 

% 

Grad de 

îndepărtare, 

% 

Grad de 

îndepărtare, 

% 

1 5 99.48 17.39 90 

2 10 99.55 21.74 92.1 

3 20 99.74 20.65 95.9 

4 30 99.79 21.74 94.4 

5 60 99.79 22.83 96.1 

6 120 99.79 23.91 96.7 

7 180 99.79 27.17 

• Parametrii constanți:  

 pH: 4.3 pentru Pb; 6.2 pentru Zn; 4.3 pentru Cu; 

 Cantitate nanomagnetită: 0.1 g pentru Pb și 0.25 g pentru Zn și Cu 

 Temperatura de lucru: 250C 

 Concentrație poluant: 100 mg/l 



CONCLUZII 

 Influența cantității de nanomagnetită 

 Pb: gradul de îndepărtare nu creşte cu cantitatea de material adăugată în sistem. În cazul adaosului cantităţii de 

0,1 g de material adsorbant, cca. 99,8% din cantitatea de plumb prezentă în soluție este scoasă din sistem fiind  

reținută pe suprafața materialului.  

 Zn: eficiența de îndepărtare creşte odată cu cantitatea de nanomagnetită adăugată în sistem. La o valoare de 0,25 

g material adsorbant adăugat,  cca. 25% din cantitatea de zinc prezentă în soluție este reținută pe suprafața 

acestuia; 

 Cu: eficiența de îndepărtare creşte odată cu cantitatea de nanomagnetită adăugată în sistem. La o valoare de 0,5 

g material adsorbant adăugat, cca. 99.8% din cantitatea de cupru prezentă în soluție este reținută pe suprafața 

acestuia.  

 Influența pH-ului 

 Pb: Se observă o creștere semnificativă a capacității de adsorbție de la pH 2,5 la 3,5, apoi în intervalul 3,5-4,5 nu 

se înregistrează o creştere semnificativă, urmată de o creştere mai rapidă până la valoarea pH-ului de 5,3; 

 Zn: odată cu creșterea pH-ului crește și capacitatea de adsorbție. O valoare ridicată a pH-ului duce la creșterea 

capacității de adsorbție a zincului. pH-ul optim pentru procesul de adsorbție este de minim 6,2; 

 Cu: Se observă o creștere semnificativă a capacității de adsorbție de la pH 2,5 la 4,3, apoi în intervalul 4,3-5,1 se 

înregistrează o scădere. 

 Influența timpului 

 Pb și Zn: Se poate observă faptul că în primele minute are loc un proces rapid de adsorbţie urmat de un proces 

mai lent. Echilibrul se stabileşte începând cu perioada de 30 min.  

 Cu: Se poate observă faptul că are loc un proces lent de adsorbţie. Echilibrul se stabileşte începând cu perioada 

de 30 min 



Continuarea studiilor 

• Regenerarea materialului adsorbant în vederea reutilizării; 

• Crearea unei baze de date pentru a crea modele cinetice pentru a optimiza procesul de 

adsobție de metalele grele 

• Elaborarea studiului tehnico-economic al variantei tehnologice stabilite care ar putea fi 

considerată conformă cu reglementările BAT în sectorul de purificare şi tratare al apelor 

reziduale. 

• Efectuarea unor cercetări privind purificarea apelor uzate industriale cu conţinut de metale 

neferoase; 



VĂ MULŢUMESC 

PENTRU ATENŢIE! 


