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REZUMAT 
 

În cadrul etapei 3 au fost realizate activităţi de dezvoltare experimentală şi de diseminare în 
conformitate cu planul de realizare a proiectului. Activităţile de dezvoltare experimentală au avut ca scop 
aplicarea metodelor pentru controlul activităţii şi viabilităţii nămolului activ implicat în procesul de epurare 
biologică a apelor uzate generate din procesul tehnologic de fabricaţie al SC AMBRO SA Suceava şi au constat 
în: 

 Stabilirea frecvenței de prelevare a probelor și a programului de efectuare a analizelor- pe baza 
rezultatelor obţinute în etapele anterioare ale proiectului cu privire la inventarierea principalelor surse 
de poluare a apelor de proces şi a hărţii punctelor de prelevare, în această etapă s-a stabilit de comun 
acord cu toţi partenerii implicaţi în proiect programul de monitorizare, pentru perioada martie – iunie 
2018,  respectiv indicatorii de analiză atât pentru apele uzate cât și pentru nămolul activ;   

 Monitorizare, control și evaluare globală a eficienței  procesului de epurare a apelor  uzate și 
evaluarea impactului economic și de mediu al măsurilor implementate - programul de 
monitorizare, control și evaluare s-a desfăşurat săptămânal, în perioada martie 2018 – iunie 2018. 
Măsurătorile au fost efectuate pe două direcţii: (i) determinarea caracteristicilor de calitate a apelor 
uzate la intrarea şi ieşirea din staţia de epurare biologică, precum și în diferite puncte ale stației de 
epurare (ieșire treapta primară de epurare, ieșire din treapta 1 de epurare biologică) - în scopul 
identificării unor potenţiale surse de substanţe toxice inhibitoare pentru procesul de epurare biologică 
şi al evaluării eficienţei staţiei de epurare; (ii) determinarea şi monitorizarea caracteristicilor 
chimice, fizice şi biologice ale nămolului activ implicat în procesul de degradare a impurităţilor de 
natură organică – în bazinele de aerare şi continuarea aplicării unor metode de evaluare a viabilităţii 
şi activităţii acestuia. Un alt aspect al programului experimental l-a constituit efectuarea de teste și 
măsurători privind tratamentul apei uzate epurate cu zeoliți în scopul reducerii concentrației de 
poluanți și încadrării în LMA prevăzute de normative. Având în vedere problemele semnalate de-a 
lungul perioadei de monitorizare  a caracteristicilor de calitate a apei uzate epurate și a parametrilor 
procesului tehnologic de epurare a apelor din cadrul SC AMBRO SA, în cadrul acestei etape s-a 
elaborat un Plan de măsuri și tehnici de control pentru procesul de epurare biologică cu nămol activ 
a apelor uzate provenite din industria celulozei și hârtiei, care cuprinde: aspecte privind parametrii 
specifici de epurare a apelor uzate provenite din aceste procese industriale; aspecte privind 
importanța proceselor de epurare primară în contextul unui proces performant de epurare biologică; 
variante tehnologice privind configurarea procesului de epurare a apelor, astfel încât indicatorii de 
calitate a apelor epurate să se încadreze în LMA prevăzute în autorizații; controlul procesului de 
epurare biologică cu nămol activ și o serie de proceduri de lucru privind determinarea și evaluarea 
activității biologice a nămolului activ implicat în procesul de degradare a impurităților organice din 
apa uzată. 

 Organizare stagii de practică studenţi. Diseminare rezultate - activitatea de practică şi cercetare 
pentru studenţii studiilor de masterat  și licență – domeniul Ingineria şi Protecţia Mediului – 
Facultatea de Inginerie şi Agronomie din Brăila a fost condusă în scopul: 

- furnizării sub aspect practic şi teoretic a tehnicilor de determinare a caracteristicilor calitative şi a 
informaţiilor privind: (i) epurarea biologică a apelor uzate – anul IV studii de licență în cadrul 
orelor de curs și laborator la disciplina: Tehnologii și echipamente pentru protejarea și epurarea 
apelor uzate; (ii) direcţiile de valorificare a nămolurilor rezultate de la epurarea apelor uzate 
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industriale – anul I studii de master, în cadrul orelor de curs şi laborator la disciplina Tehnologii 
şi  echipamente de neutralizare a reziduurilor poluante; 

- elaborării lucrării de licență cu tema: “Metode de evaluare si control al procesului de epurare 
biologică a apelor uzate”, în care s-a realizat un program de laborator de testare a metodelor de 
evaluare a activității și viabilității nămolului activ (metoda dehidrogenazei) identificate în cadrul 
proiectului, în două instalații de epurare biologică: ape uzate industriale și ape uzate orășenești;  

- introducerea în programa analitică a disciplinelor Tehnologii și echipamente pentru protejarea și 
epurarea apelor uzate (anul IV studii universitare de licență – domeniul Ingineria Mediului) și 
Tehnologii și echipamente pentru neutralizarea reziduurilor poluante (Anul I Studii de masterat 
– domeniul Ingineria Mediului) , în cadrul orelor de laborator (Semestrul al II lea) a lucrării: 
Determinarea activității biologice a nămolului activ prin metoda dehidrogenazei. 

Diseminarea rezultatelor proiectului s-a realizat prin publicare de articole în reviste indexate în BDI (1), 
organizare de workshop-uri pe tema epurării apelor, precum şi prin intermediului site-ului proiectului 
http://biowwater.ugal.ro . 
 
Obiectivele etapei 
 

 Testarea şi introducerea unor metode de control şi monitorizare a parametrilor procesului biologic de epurare 
(viabilitatea şi activitatea culturii de microorganisme ca parametru esenţial prin - testul de reductază şi metoda 
de măsurare a nivelului ATP şi a calităţii influentului) pentru restabilirea echilibrului microbiologic şi 
aducerea staţiei de epurare la condiţii normale de funcţionare;  

 Identificarea factorilor care influenţează reacţiile metabolice ale culturii de microorganisme şi stabilirea unui 
set de măsuri pentru combaterea fenomenului de dezvoltare necontrolată şi excesivă a bacteriilor filamentoase 
(îmbolnăvirii biomasei) în bazinele de aerare;   

 Identificarea și propunerea unui plan de măsuri pentru reconfigurarea  procesului de epurare a apelor uzate în 
scopul obținerii unui efluent de calitate corespunzătoare în raport cu limitele impuse în NTPA001 
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