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REZUMAT. Procedeul de epurare de tip MBBR (Moving Bed Biofilm Reactor) are ca elemente centrale mici 
piese din plastic care se află în continuă mişcare în interiorul bazinelor aerobe. Proiectarea 
echipamentelor/reperelor suplimentare, precum sistemele de aerare, difuzorii de aer sau alte componente 
ale bazinelor aerobe constituie elemente esenţiale pentru buna funcţionare a sistemului de epurare în 
ansamblu. În lucrarea de faţă se prezintă rezultatele obţinute în urma cercetărilor experimentale elaborate în 
vederea determinării randamentului de oxigenare pentru câteva sisteme de aerare. 

Cuvinte cheie: epurare biologică, ape uzate, oxigenare, transfer masă. 

ABSTRACT. The MBBR (Moving Bed Biofilm Reactor) biofilm technology is based on specially designed plastic 
biofilm carriers or biocarriers that are suspended and in continuous movement within a tank or reactor of 
specified volume. The design of associated aerators, grids, sieves, spray nozzles and other integral parts to the 
reactor is also of great importance in making up the system as a whole. That is way this paper presents 
experimental researches in order to determine the efficiency of several aeration system. 

Keywords: biological treatment, wastewater, oxygenation, mass transfer. 

1. CONSIDETRAŢII TEORETICE  
PRIVIND PROCESUL DE OXIGENARE 
A APELOR 

În staţiile de epurare a apelor uzate, principalul 
proces de îndepărtare a compuşilor organici este cel 
biologic. În cadrul acestui proces asigurarea oxigenului 
necesar în masa de apă poate reprezenta între 50 - 80% 
din consumul energetic total al staţiei. Se impune astfel 
o optimizare a procesului de oxigenare cu scopul de a 
reduce costurile de operare, pentru a garanta o tratare 
eficientă şi fiabilă în astfel de instalaţii. In acest 
context, este necesară cunoaşterea necesarului de 
oxigen precum şi eficienţa sistemelor de aerare, în 
vederea adoptării celor mai bune decizii investiţionale. 

Calculul pantei dreptei de variaţie a deficitului de 
oxigen în timp, în proces nestaţionar, conduce la 
determinarea coeficientului de transfer KLa şi la 
precizarea valorilor capacităţii de oxigenare.  

Coeficientul de transfer al oxigenului KLa rezultă 
prin integrarea ecuaţiei )(dd 0CCKt/C SLa  sub 
forma: 
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În care Dt1, Dt2 [mg O2/l] reprezintă deficitul de 
oxigen faţă de saturaţie la momentul t1 şi respectiv t2 de 

timp. Capacitatea de oxigenare se determină cu 
formula: 

  /orăkgO  10 2
3 VCK.O.C ssLa  (2) 

unde: Css = 11,25 mgO2/l este concentraţia la satura-
ţie la temperatura standard de 10ºC (pentru Europa);    
V - volumul de apă în care funcţionează echipa-
mentul de oxigenare în perioada testării.  

Pentru asigurarea reproductibilităţii rezultatelor 
experimentale se impune adoptarea unei anumite 
succesiuni a fazelor procedeului de testare şi de 
prelucrare a datelor.  

 Pentru a nu influenţa cantitatea de oxigen dizol-
vat din masa de apă primul pas care trebuie realizat 
este curăţarea bazinului. Realizarea testelor se efectu-
ează în prezenţa apei curate. Se recomandă alegerea 
a minim 3 puncte de măsurare a concentraţiei oxige-
nului dizolvat în masa: unul în imediata vecinătate a 
suprafeţei libere, al doilea la adâncimea medie şi 
ultimul în apropierea radierului. Echipamentul de 
oxigenare trebuie să fie capabil să omogenizeze 
întreaga cantitate de apă din bazin în ceea ce priveşte 
cantitatea de oxigen dizolvat şi implicit să asigure o 
bună amestecare. Din literatura de specialitate este 
cunoscut faptul că oxigenul dizolvat trebuie să crească 
de la 10% la 80% faţă de saturaţie într-o perioadă de 
10...30 minute. Echipamentului de oxigenare trebuie 
lăsat să funcţioneze aproximativ două ore pentru ca 
apa din bazin să fie saturată cu oxigen şi bine 
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Tabelul 1. Randamentele sistemelor de aerare testate pe instalaţia experimentală 

 
Sistem aerare testat 

Randament echipament 
în bazin fără SAM 

[%] 

Randament echipament 
în bazin cu SAM 

[%] 

1 Sistem aerare cu ţevi perforate 1 mm 7,06 7,48 

2 Sistem aerare cu ţevi perforate 2 mm 5,21 5,73 

3 Sistem de aerare cu difuzor poros 2,36 2,42 

4 Sistem de aerare mixt 1,18 1,24 

5 Sistem aerare cu insuflare directă de aer 0,78 0,91 

 
Printre condiţiile obiective care conduc la 

dispersia rezultatelor faţă de repartiţia de tip 
exponenţial se aminteşte în primul rând creşterea 
neuniformă a concentraţiei oxigenului dizolvat într-un 
punct oarecare din bazinul de aerare, neuniformitate 
datorată curgerii turbulente, formării vârtejurilor 
întâmplătoare etc. S-a constat, ca urmare a efectuării 
testelor experimentale faptul că pentru tehnologia 
MBBR cel mai eficient sistem de aerare este cel cu 
ţevi perforate de 1 mm. 
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