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Abstract: The usage of advanced pre-oxidation in the process of drinkable water making in order to
obtain a bariere of pollutants reduction. The present article presents the advanced pre-oxidation water
treatment stage using multiple oxidants, as a component of drinking water treatment process. The purpose of
using multi-oxidants-multi-barrier at this stage is to increase the effectiveness of water depolluting chemical
reactions. By this, the iron ions, the manganese, ammonia, arsenic, humic acids, pesticides, herbicides,
petroleum products, waste from drugs and cosmetics can be oxidized and the reaction products will be
retained in the other water treatment process stages (like filtering and clarifying). At this pre-oxidation stage,
the oxygen-generated ozone is mixed into the process water, and the other oxidants, like active oxygen,
hydroxyl radicals, hydrogen peroxide, chlorine ions, are electrochemically generated by medium frequency
pulsed electrolysis. The multi-oxidants advanced oxidation process involves smaller doses and a reaction
time interval compared to the classic ozone pre-oxidation and improves the coagulation-flocculation and
water filtering process.
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Introducere
Opţiunile de pre-tratare a apei cuprind o serie destul de diversificată de procedee începând
cu simpla aerare a apei şi sfârşind cu osmoza inversă. Procedeul ales trebuie să fie fiabil, să nu
impună cheltuieli de investiţie şi exploatare exagerate şi să rezolve problemele impuse de sursa de
apă utilizată [1]:
- reducerea şi pregătirea pentru extracţie a substanţelor organice greu procesabile în procesul
de potabilizare a apei (ierbicide, pesticide, acizi humici, fenoli, substanţe rezultate din consumul de
medicamente);
- reducerea ionilor metalici dizolvaţi în sursa de apă;
- reducerea germenilor biologici şi bacteriologici.
Treapta cea mai uzuală de pre-tratare a apei în vederea potabilizării acesteia, este treapta de
pre-oxidare, care se face utilizând următorii oxidanţi [2]:
- clorul gazos;
- aer sau oxigen cu puritatea de 80-90%, provenit de la concentratoare de oxigen din aer;
- dioxidul de clor;
- ozonul;
- oxidarea avansată (o metodă nouă recomandată pentru obţinere a apei potabile dată de
Asociaţia Internaţională a Apei - IWA).
Prezentarea proceselor din treapta de pre-oxidare avansată cu bariera multiplă
Potenţialul de oxidare exprimat în electroni-volţi al substanţelor utilizate în procesul de pretratare a apei în scopul obţinerii apei potabile este redat în tabelul 1.
Termenul de oxidare avansată a poluanţilor din apă (AOP-iniţialele în limba engleza), se
atribuie acelor tipuri de reacţii în care se implică specii cu un potenţial ridicat de oxidare, a cărei
valoare depăşeşte potenţialul de oxidare al ozonului (2.07 eV). Pentru obţinerea acestui lucru se
apelează la tehnicile combinate de oxidare a poluanţilor apei cum ar fi ozon + lumină ultravioletă
sau ozon + apă oxigenată.
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Tabelul 1
Potenţialul de oxidare (eV) al substanţelor utilizate în procesul de pre-tratare a apei
Oxidant
Radiaţii ultraviolete
Fluor
Radical hidroxilic
Oxigen atomic
Ozon
Peroxid de hidrogen (apă oxigenată)
Permanganat de potasiu
Hipoclorit de sodiu
Clor gazos
Dioxid de clor
Oxigen molecular

Potenţialul de
oxidare (eV)
3...8
3.0
2.8
2.42
2.07
1.78
1.7
1.49
1.36
1.27
0.48

În cadrul treptei de pre-oxidare, utilizarea ozonului şi a luminii ultraviolete nu se poate
aplica datorită suspensiilor din apă, care împiedică propagarea radiaţiei ultraviolete. Din această
cauză singura metodă aplicabilă de pre-oxidare avansată este ozon şi apă oxigenată, care prezintă
dezavantajul că aceasta trebuie aprovizionată periodic. Apa oxigenată poate fi preparată la faţa
locului, chiar în procesul de tratare a apei, utilizând electroliza în impulsuri de medie frecvenţă,
producându-se totodată şi radicali hidroxil, aşa cum este redat în relaţia 1:
O 3  2 H 2 O  2 e    O 2  2 OH  ( RADICAL
_ HIDROXIL
)  1 
Utilizand electroliza pulsatorie, din punct de vedere teoretic, oricare din combinaţiile
chimice a cărei energie de legătură este mai mică decât tensiunea aplicată între electrozi, se poate
scinda şi apoi oxida în prezenţa oxigenului dizolvat în apă. Efectul ozonului şi a electronilor liberi
din apă este acelaşi cu a radicalior hidroxil din apă în prezenţa oxigenului dizolvat, reacţia fiind
reversibilă (2) [3].
2 H 2O  O2  4 H   4e 
(2)
O2  2 H   2e   H 2O2
În cadrul acestui proces apar, de fapt, mai multe specii intermediare, cum ar fi:

OH , OH 0 , HO2 , HO2 , etc . Sărurile prezente în apă suferă fenomenul de electroliză rezultând în
cazul clorurii de sodiu, fără diafragmă:
NaCl  H 2O  NaOCl  H 2  (3)
Ca o primă concluzie rezultă că, aplicând electroliza pulsatorie în faza de ozonizare, rezultă
un complex de oxidanţi, cu diferite potenţiale de oxidare, care participă la reacţiile de depoluare. În
treapta de ozonizare clasică, rata de consum a ozonului în apă este dată de o ecuaţie de gradul 1, dar
utilizând un complex de oxidanţi, gradul acestor reacţii creşte:

dCOZON (r , t )

  wTEMP  wCHIMIC  C k OZON (r , t )
dt
(4)
unde k = 1 pentru treapta de ozonizare şi k = 2, pentru oxidare avansată.
Soluţia ecuaţiei definite mai sus este de forma

1
COZON (r , t ) 
K0  w  t
(5)
pentru k = 2 şi


COZON (r , t )  COZON (r0 ,0) exp(  w  t ) (6)

pentru k = 1.
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Concentraţia ozonului dizolvat în apă este dată de relaţia 5 descreşte mult mai repede decât
concentraţia ozonului reprezentată de relaţia 6, adică în prezenţa oxidanţilor multipli, ozonul se
consumă mai repede la concentraţii mari (mg/l), iar la concentraţii mici (µg/l), mai încet. De
asemenea, treapta de pre-oxidare cu ozon sau clor favorizează decantarea suspensiilor din apă şi
treapta de filtrare a acesteia.
Modelarea treptei de pre-oxidare avansată
Modelarea treptei de preoxidare s-a făcut pentru staţia de apă din comuna Varsolt, judeţul
Sălaj, care alimentează oraşul Zalău, la un debit de 1000 m3/h.
Pentru proiectarea unei trepte de ozonizare, pre-ozonizare, se pleacă de la recomandarea
Agenţiei de Mediu din SUA-EPA, că pentru ca o treaptă de ozonizare să fie eficientă, în condiţii
variabile, utilizând ca sursă de apă pentru obţinerea apei potabile, apa de suprafaţă, concentraţia
ozonului dizolvat în apă în punctul de injecţie să fie de 1,5 mg/l şi timpul de trecere a acesteia prin
treapta de tratare să fie de 5 minute. Alegând aceşti parametri se asigură un coeficient CT de 7,5
mg*min/l, valoare de 3,75 ori mai mare decât valoarea de dezinfecţie a ozonului redată în tabelul 2.
Se defineşte coeficientul de dezinfecţie a unei substanţe utilizate în procesul de potabilizare a apei,
prin concentraţia biocidului dizolvat în apă înmulţită cu timpul de reacţie, astfel că numărul de
germeni bacteriologici să scadă cu cel puţin un ordin de mărime. Acest coeficient depinde de
caracteristicile apei, dar valorile relative medii obţinute în decursul exploatării unor uzine de apă
din SUA şi publicate de EPA, sunt redate în tabelul 2. Un biocid (dezinfectant) al apei este mai
eficient cu cât coeficientul acestuia este mai mic, astfel coeficientul de dezinfecţie al clorului gazos
este de 60 de ori mai slab decât al ozonului.
Tabelul 2
Eficienţa unor substanţe biocide
Biocidul
CT
Clor gazos
122
Cloramine
2200
Dioxidul de clor
26
Ozonul
2
Astfel, în loc să utilizăm o pre-oxidare cu ozon a apei la o doză maximă de 1,5 mg O3/l,
propunem o pre-oxidare avansată cu ozon şi electroliză pulsatorie, la o doză de ozon maximă de 1
mg O3/l şi maxim 0,4 mg/l clor generat electrochimic, la acelaşi consum energetic. Treapta de
tratare a apei de electroliză pulsatorie, se dimensionează pentru a genera echivalent 0,4 kg/ora clor
generat electrochimic (această cantitate este teoretică şi devine reală, în cazul în care electroliza se
produce în soluţie de saramură, rezultă această cantitate de clor).
În fig. 1 este redată dependenţa teoretică a intensităţii medii a curentului electric prin camera
de generare în funcţie de masă orară a clorului generat electrochimic.
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Fig. 1. Intensitatea medie a curentului în funcţie de cantitatea de clor generată.
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Utilizând împreună treapta de ozonizare cu treapta de generare a radicalilor hidroxil obţinuţi
prin electroliză pulsatorie la medie frecvenţă, doza de ozon se poate reduce de la 1,5 mg/l la 1 mg/l,
fiind suplinită de ceilalţi oxidanţi generaţi în apă pe cale electrochimică. În acest fel viteza de
reacţie a ozonului cu poluanţii apei se măreşte. Alte avantaje ale utilizării treptei de oxidare
avansată-AOP, sunt:
- producţia de microfloculanţi şi coagulanţi care favorizează procesele ulterioare de
decantare şi filtrare, rezultând doze mai mici de coagulanţi şi floculanţi (10-20%);
- rămânerea în apă în cantităţi mici a combinaţiilor chimice active dintre oxigen şi clor care
au un caracter dezinfectant şi nu permit dezvoltarea ulterioară a germenilor în apă;
- reduce probabilitatea de apariţie a biofilmelor în conductele de distribuţia apei;
- concentraţia mare de ozon dizolvat în apă este între punctul de injecţie a acestuia şi până în
camera de generare a radicalilor hidroxil, restul reacţiilor desfăşurându-se pe trasee obişnuite de
apă.
În figura 2 este prezentată schema de principiu pentru treapta de pre-oxidare avansată în
procesul de obţinere a apei potabile în scopul obţinerii unei bariere multiple de reducere a
poluanţilor.
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Fig. 2. Schema de principiu a treptei de pre-oxidare avansată.
În această schemă linia de producere a ozonului este dublată, în sensul că una din ele este în
funcţiune, iar cealaltă este rezerva, linie ce are în componenţă un compresor de aer pentru
alimentarea unui concentrator de oxigen, un generator de ozon şi o cameră de injecţie a ozonului în
apă, urmată de un mixer static pentru dispersie. După acest mixer static urmează o cameră de
electroliză pulsatorie la medie frecvenţă în care se intensifică reacţiile dintre ozon şi poluanţii apei
şi în acelaşi timp se generează oxidanţi multipli (radicali hidroxil, apă oxigenată, ioni ai sărurilor
din apă) şi al doilea mixer static, reacţiile de oxidare continuând pe conducta de transport a apei
către treapta de decantare.
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Pentru modelarea procesului de oxidare avansată în cadrul treptei de pre-oxidare s-a apelat
la softul EPANET 2 la care s-a inclus extensia pentru mai multi oxidanţi [4]. Modelul rezultat este
redat în figura 3.

Fig. 3. Modelul treptei de preoxidare avansată făcut cu ajutorul programului EPANET.
Modelul utilizat în cadrul programului se compune din următoarele componente:
- rezervor apă intrare (bazin de captare);
- rezervor apă ieşire (treapta de decantare);
- nod între bazinul de captare şi punctul de injecţie a ozonului în apă, între ele este o
conductă cu diametrul de 800 mm şi lungimea de 500 m;
- nod între punctul de injecţie a ozonului şi mixerul acestuia (diametrul de 2000 mm şi
lungimea de 3 m din oţel inoxidabil);
- nod după mixerul static de ozon (diametrul de 2000 mm şi lungimea de 3 m din oţel
inoxidabil, prevăzut cu şicane);
- nod după camera de generare a radicalilor activi (oxigen atomic, radicali hidroxil, apă
oxigenată şi compuşi ai clorului proveniţi din electroliza clorurilor dizolvate în apă, cameră
paralelipipedică cu dimensiunile exterioare de 2x2x3 m, din oţel inoxidabil);
- nod după al doilea mixer static (diametrul de 2000 mm şi lungimea de 3 m din oţel
inoxidabil, prevăzut cu şicane);
- nod după al doilea mixer static şi treapta de decantare a apei, între ele este o conductă cu
diametrul de 1200 mm şi lungimea de 100 m, astfel încât apa în această conductă trece într-un timp
de 450 secunde (volum echivalent - apa o străbate în 5 minute la un debit de 900 m3/h). În această
conductă se termină reacţiile dintre ozon şi poluanţii apei începute în camera de injecţie a ozonului.
Aceasta este în mod normal o conductă din PVC sau polietilenă.
Rularea modelului
Modelul a fost rulat pentru şase cazuri: treapta de preoxidare cu ozon la valori diferite ale
coeficientului de reacţie (Bulk Coeff. = -116, -125.5 şi -135); treapta de preoxidare avansată cu
ozon la valori diferite ale coeficientului de reacţie (Bulk Coeff. = -150, -163 şi -175). Valorile medii
obţinute pentru cele două variante sunt prezentate în figura 4.
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Fig. 4. Concentraţia ozonului dizolvat în apă obţinută prin rularea modelului: ozon; -ozon si
electroliza pulsatorie.
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Concluzii
Aşa cum rezultă din rularea modelului, pentru pre-oxidarea apei cu ozon şi pre-oxidarea
avansate cu oxidanţi multipli, viteza de reacţie a ozonului cu poluanţii apei este mai mare în cazul
oxidării avansate. Aceasta duce la volume mai mici ale camerelor de reacţie. Utilizând oxidanţi
multipli cu potenţiale de oxidare diferite, se asigură o barieră eficientă de oxidare a diferiţilor
poluanţi, care sunt reţinuţi ulterior în treptele de decantare sau filtrare, fără a mări consumurile
energetice specifice.
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