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THEORETICAL CONSITERATIONS OF BIOLOGICAL
TREATMENT IN WASTEWATER
The article presents theoretical considerations about the role of
microorganisms in the biological wastewater treatment, as an advance water
treatment method, in the vision of sustainable development.
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1. Introducere
Obiectivele majore ale epurării biologice a apelor uzate
menajere sunt: ● transformarea (oxidarea) constituenŃilor biodegradabili
aflaŃi sub forma de particule sau dizolvate, în constituenŃi acceptabili din
punct de vedere ecologic; ● capturarea şi încorporarea substanŃelor
solide suspendate şi nedecantabile în flocoane biologice sau în
biofilme; ● transformarea sau înlăturarea nutrienŃilor, cum sunt
nitrogenul şi fosforul; şi ● în unele cazuri, înlăturarea urmelor
componentelor şi constituenŃilor organice specifice [1].
2. Câteva definiŃii importante
Cele mai întâlnite definiŃii în domeniul epurării biologice sunt
prezentate în tabelul 1.
121

Primele cinci noŃiuni din tabel, se referă la funcŃia metabolică
ale proceselor. Procesele princiale de epurare biologică a apelor uzate,
se pot clasifica respectând procesele metabolice, astfel: procese
aerobe, procese anaerobe, procese anoxice, procese facultative şi
procese combinate. Terminologia utilizată pentru descrierea tipului de
procedeu este prezetntat în a doua grupă în Tabelul 1. Principalele
procese de epurare a apelor uzate se clasifică în creştere în suspensie,
creştere ataşată de o suprafaŃă sau combinaŃia celor două.
Tabelul 1
Termen

DefiniŃie

FuncŃie
metabolică
Proces aerob
(oxic)

Proces de epurare biologică care se desfăşoară în
prezenŃa oxigenului.

Proces anaerob

Proces de epurare biologică care apere în lipsa
oxigenului.

Proces anoxic

Procesul prin care azotul din nitraŃi este transformat
biologic în azot gazos în absenŃa oxigenului.

Proces facultativ

Procesul de epurare biologică în cadrul căruia
organismele funcŃionează atât în prezenŃa cât şi în
absenŃa oxigenului molecular.

Pocese combinate
aerobe / anoxice /
anaerobe

Variate combinaŃii ale proceselor aerobe, anoxe şi
anaerobe grupate împreună pentru a atinge anumite
parametrii de epurare.

Procese de
epurare
Procesul de
creştere în
suspensie

Procesul de epurare biologică în care,
microorganismele, responsabile de transformarea
materiei organice şi a altor componente ale apei
uzate în gaze şi biomasă, se află în suspensie.

Procesul de
creştere ataşată

Procesul de epurare biologică în care,
microorganismele, responsabile de transformarea
materiei organice şi a altor componente ale apei
uzate în gaze şi biomasă sunt ataşate de un mediu
inert, cum ar fii piatră, zgură, sau materiale ceramice
special proiectate sau materiale plastice. Prcesul de
creştere ataşat se mai numeşte şi proces de filmfixat.
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Procese combinate

Termen folosit pentru descrierea proceselor
combinate (adică proces de creştere suspendat şi
ataşat combinat)

Procese de lagună

Un termen generic aplicat proceselor care se
desfăşoară în diferite lacuri sau lagune având
aspecte şi adâncimi diferite.
* Tradus şi adaptat după Crites şi Tchobanoglous ( 1998)

3. Rolul microorganismelor în epurarea apelor uzate
Pentru înlăturarea carbonului dizolvat sau sub formă de
suspensii coloidale precum şi a materiei organice din apele uzate, pe
cale biologică sunt utilizate diverse microorganisme, în principal
bacterii. Microorganismele sunt folosite pentru a oxida (tranforma)
materiile organice disolvate şi aflate în suspensie, în produşi de
degradare inofensivi (bioxid de carbon, apă, alte produse) şi în masă
celulară nouă (biomasă) [3], după următoarea ecuaŃie valabilă pentru
oxidarea aerobică a materiei organice.
ν1 ( materie organică) + ν2 O2 + ν3NH3 + ν4PO4
M.O.

3-

M.O.

ν5 ( biomasă) + ν6 CO2 + ν7 H2microorganisme
O

unde νi = coeficient stoichiometric
M.O. = microorganisme

(1)
3-

În ecuaŃia (1) oxigenul (O2), amoniacul (NH3), şi fosfaŃii ( PO4 )
reprezintă nutrienŃii necesari pentru transformarea materiei organice în
produşi finali inofensivi, adică CO2 şi apă. Microorganismele sunt
deasemenea folosite pentru înlăturarea nitrogenului şi a fosforului din
apele uzate. Bacteriile specifice sunt capabile să oxideze amoniacul
(nitrificare) în nitriŃi şi nitraŃi, iar alte tipuri de bacterii sunt capabile să
oxideze nitrogenul în nitrogen gazos. Pentru defosforizare, procesele
biologice sunt astfel configurate încât să încurajeze creşterea şi
dezvoltarea bacteriilor capabile să lege şi să stocheze o mare cantitate
de fosfor anorganic.
Deoarece biomasa are o greutate specifică mai mare decât
ceea a apei, se poate îndepărta din apa epurată prin sedimentare
gravitaŃională (decantare). Este important de specificat că în cazul în
care biomasa rezultată în urma transformării materiei organice, nu se
îndepărtează periodic, nu se va atinge epurarea completă a apei uzate,
deoarece biomasa fiind organică, va fi măsurată ca şi concentraŃie
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CBO în efluent. Fără îndepărtarea biomasei din apa epurată se va
realiza doar oxidarea bacteriilor din materiile organice prezente la
început în apa uzată.
4. Concluzii
■ Epurarea biologică a apelor uzate constituie o metodă
ecologică de tratare, Ńinând cont de faptul că apele uzate în general
conŃin o cantitate însemnată de materie organică.
■ Prin utilizarea
microorganismelor se elimină utilizarea
chimicalelor pentru degradarea materiei organice, cât şi pentru
înlăturarea nitrogenului şi fosforului, astfel se elimină compuşii chimici
secundari care ar necesita tratamente ulterioare specifice costisitoare.
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