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REZUMAT 

Proiectată şi construită de ing. Stan Vidrighin, Staţia de Epurare Timişoara este într-un proces amplu de retehnologizare prin fonduri 

ISPA. Pe lângă preocupările cotidiene, colectivul Staţiei de Epurare a realizat unele cercetări pe diverse domenii, cum ar fi: 

condiţionarea şi deshidratarea nămolului, biodegradabilitatea detergenţilor, studii pe staţii pilot, studii de filtrare descendentă.  

Tot pe aceeaşi linie vor continua şi viitoarele studii, dar şi pe alte teme de actualitate. 
 

ABSTRACT 

The Waste Water Treatment Plant from Timisoara, built and designed by eng. Stan Vidrighin, will be rehabilitated and refurbished  

by ISPA founds. Besides the daily interests, the staff of the Waste Water Treatment Plant achieved some researches, like: the sludge 

conditioning and dewatering, the biodegradability of detergents, studies on pilot plants, descendend filtration studies. The future 

studies will be continued with the same tasks, but also with other topical tasks. 

 

Cuvinte cheie: staţie de epurare, namol umflat, biodegradabilitate, condiţionare, deshidratare, staţii pilot, filtrare descendentă.  

Keywords: Wastewater treatment plant, bulking activated sludge, biodegradability, conditioning, dewatering, pilot plants, descendent filtration.  

 

1. INTRODUCERE 

La ora actuală, S.C. AQUATIM S.A. Timişoara are 

statut de operator regional, unul dintre sectoarele de bază 

fiind reprezentate de Staţia de epurare a apelor uzate, 

colectate prin reţeaua de canalizare a oraşului şi restituirea 

acestora în emisar (râul Bega). 

Proiectată şi construită de ing. Stan Vidrighin, Staţia de 

Epurare şi Pompare a oraşului a fost printre primele 

construite în ţară. Lucrările de construcţie au început în 

anul 1909 şi au fost terminate la sfârşitul anului 1911. 

Staţia a intrat apoi în probe tehnologice şi a fost pusă în 

funcţiune pe data de 26.10.1912. Capacitatea nominală a 

staţiei era de 570 l/s, fiind prevăzută iniţial numai cu 

treaptă mecanică. 

O etapă nouă în funcţionarea staţiei de epurare a 

început în anul 1968, când s-a pus în funcţiune extinderea 

şi modificarea staţiei vechi, la o capacitate de 1000 l/s. 

Creşterea în continuare a debitelor de ape uzate, datorate 

dezvoltării rapide edilitare şi industriale a oraşului, a dus 

la necesitatea amplificării în continuare a staţiei de 

epurare. Totodată, au apărut şi probleme legate de pro-

tecţia calităţii emisarului, astfel încât, pe lângă dezvoltarea 

treptei mecanice de epurare, a devenit necesară o nouă 

treaptă, calitativă, de epurare biologică. Astfel, între anii 

1979 şi 1981 s-a mărit capacitatea treptei mecanice cu 

1000 l/s şi s-a realizat o treaptă biologică de epurare 

pentru un debit de 2000 l/s. 

În prezent, staţia de epurare are un debit mediu anual 

de 51 milioane m
3
, respectiv debit mediu lunar de 1600–

1900 l/s. Recordurile „absolute” în materie de debit s-au 

realizat în august 2005 (23 600 l/s) şi în luna august 2007 

(22 500 l/s). 

2. MĂSURA ISPA 

Prin aprobarea şi demararea Măsurii ISPA „Re-

abilitarea tehnologiei de epurare a apei şi îmbunătăţirea 

canalizării pentru populaţia Municipiului Timişoara” se 

vor realiza următoarele: 

● reabilitarea tehnologică a staţiei de epurare; 
● construirea unui laborator nou de analize apă; 
● reabilitarea a 2,46 km canalizare; 
● extinderea a 10 km canalizare. 
Staţia de epurare va beneficia de reabilitarea tehnologică, 

care va cuprinde: 

1. treapta de epurare mecanică, formată din: 
● staţie pompare ape pluviale; 
● grătare rare (50 mm); 
● grătare dese (6 mm); 
● compactarea reziduurilor de la grătare; 
● staţie pompare ape uzate; 
● deznisipatoare cuplate cu separatoare de grăsimi; 
● condiţionarea nisipului; 

 

2. treapta de epurare biologică, formată din: 
● bazine de aerare; 
● zonă denitrificare; 
● zonă nitrificare; 
● decantoare secundare; 
● tratarea chimică a fosforului; 

3. treapta de tratare a nămolului, formată din: 
● tratarea cu polielectrolit; 
● îngroşarea nămolului; 
● deshidratarea nămolului (20% S.U.); 
● depozitarea la deponie. 

 
3. CERCETAREA APLICATIVĂ 

Pe lângă urmărirea şi controlul parametrilor fluxului 
tehnologic, colectivul statiei de epurare a încercat şi a 
reuşit de-a lungul timpului să demareze diferite proiecte de 
cercetare pe care şi le-a propus. Unele dintre aceste 
cercetări vor fi continuate şi datorită primirii unei staţii 
pilot în urma Parteneriatului încheiat între Primăria 
Timişoara şi Departamentul de Ape Uzate din Primăria 
München, în urma căruia la 17 aprilie 2007, a fost înfiinţat 
„CENTRUL NAŢIONAL DE COMPETENŢĂ ÎN 
DOMENIUL APEI UZATE”, care va pregăti viitorii 
specialişti în domeniul epurării apelor uzate, atât din judeţ 
cât şi din ţară. 
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Staţia pilot este formată din două conteinere identice, 

automatizate, care cuprind câte o linie de aerare (4 com-

partimente) şi câte un decantor. 

Dintre cercetările efectuate de colectivul nostru se 

prezintă unele exemple. 

3.1. Biodegradabilitatea detergenţilor 

anionactivi din apa uzată 

Motivaţia studiului: 

● existenţa unor cantităţi însemnate de detergenţi în 

apa uzată, în unele perioade ale anului; 

● influenţa pe care o au detergenţii asupra oxigenului 

dizolvat şi, implicit, asupra epurării biologice. 

Biodegradabilitatea s-a determinat prin metoda statică, 

cu ajutorul microorganismelor din nămolul activ aflat în 

instalaţie. 

Dintre concluziile studiului amintim: 

● pierderea de substanţă activă (biodegradabilitatea) 

este de aproximativ 97%, în cazul probei de apă uzată cu 

nămol, şi de aproximativ 99,8%, în cazul probei de apă 

uzată cu nămol şi detergent etalon (lauril sulfat se sodiu); 

● prin treapta biologică a staţiei de epurare se pot reduce 

detergenţii biodegradabili, dacă se măreşte timpul de aerare; 

● spumarea intensă a detergenţilor îngreunează înglo-

barea oxigenului în masa de apă, ducând la scăderea 

cantităţii de oxigen dizolvat, necesar biomasei. 

3.2. Cercetarea fenomenului de 

umflare a nămolului activ 

Motivaţia studiului: 

● determinarea calităţii nămolului format în bazinul de 

aerare al staţiei pilot şi a condiţiilor favorizante pentru 

umflarea acestuia. 

Cercetările s-au efectuat pe o staţie pilot construită 

pentru a simula epurarea terţiară. 

Pentru evitarea fenomenului de umflare a nămolului 

activ din instalaţia pilot se recomandă următoarele măsuri:   

● eliminarea şocurilor de încărcare organică, debit, pH; 

● asigurarea unei alimentari cu apă uzată corespunzătoare; 

● eliminarea nămolului umflat, urmată de spălarea 

instalaţiei, respectiv de formarea unui nămol nou. 

3.3. Condiţionarea nămolului 

Motivaţia studiului: 

● găsirea unor soluţii optime pentru eliminarea apei din 

nămol; 

● găsirea unui polielectrolit potrivit pentru nămolul din 

Staţia de Epurare Timişoara şi stabilirea dozei optime. 

Polielectroliţii folosiţi au fost: FeCl3, Fennopol A 321 
(Merck), Praestol BC 853, Zetag 7587, Zetag 8180, Zetag 
7664.Deoarece acest domeniu este foarte vast, cercetările 
vor continua şi pe nămolul obţinut din noua staţie pilot. 

Din concluziile preliminare se pot aminti: folosirea ca 
agent de condiţionare doar a clorurii ferice nu este 
rentabilă din punct de vedere economic, iar adaosul de 
clorură ferică la dozele de polielectrolit îmbunătăţeşte 
considerabil calităţile nămolului în vederea deshidratării lui. 

3.4. Filtrarea descendentă – procedeu 
fizic de epurare avansată a apelor 
reziduale 

Motivaţia studiului: găsirea unei alternative la 
procesele clasice de epurare. 

Din concluziile desprinse din acest studiu amintim: 
● filtrarea ca procedeu fizic de epurare avansată reduce 

cantitatea de substanţe organice; 
● prin filtrare descendentă, concentraţia de amoniu din 

influent scade, în timp ce concentraţia de NO3 creşte 

mai mult în comparaţie cu cantitatea de NO2 (proces 

de nitrificare); 
● în ceea ce priveşte gradul de încărcare microbiană,  

s-a constatat că acesta scade semnificativ după 
parcurgerea stratului filtrant. 

3.5. Tratarea cu cenuşă şi var, în vederea 
indepărtării apei din nămolul 
provenit din staţia de epurare 

Scopul acestei cercetări a fost găsirea unui amestec 
optim de nămol şi cenuşă, în vederea scăderii umidităţii 
nămolului. 

Avantajele utilizării cenuşei de CET Sud Timisoara şi 
a varului, pe termen scurt, scurt următoarele: 

● oxizii din cenuşă reacţionează cu varul şi apa din 
nămol formând compuşi de consolidare;  

● se constată creşteri ale pH-ului; 
● agenţii patogeni sunt distruşi; 
● metalele grele se fixează. 
În ceea ce priveşte avantajele pe termen lung ale 

utilizării cenuşei de CET Sud Timişoara şi a varului, se 
pot menţiona:   

● cementarea – factorul principal care duce la întărire 
(silicaţi disponibili); 

● carbonatarea. 
S-a lucrat cu amestecuri variabile de nămol şi cenuşă 

de 1:1, 1;3, 1;5 şi 1:7 (raportate la substanţa uscată) şi cu 
procente variabile de var între 2 şi 8%. 

Din concluziile acestui studiu, cele mai importante sunt: 
● scăderea umidităţii probelor, începând cu a doua zi; 

● creşterea substanţelor minerale şi scăderea substanţelor 

volatile; 
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● raport optim de amestec nămol-cenuşă 1:1; 

● creşterea cantităţii de var adăugate contribuie la scă-

derea umidităţii amestecurilor studiate. 

3.6. Optimizarea procesului de epurare 

într-o staţie de epurare tip ORM (5 EL) 

Cercetările s-au efectuat pe o staţie pilot tip ORM, 

echivalentă pentru cinci locuitori. 

Obiective urmărite: 

● monitorizarea indicatorilor specifici; 

● optimizarea timpului de oxigenare; 

● comportarea la simulari de avarii. 

Eficienţe obţinute: la CCOCr: 34–78%, la CBO5:  

65–81% şi la MS: 51–90%. 

4. CONCLUZII 

Deşi au fost obţinute rezultate satisfăcătoare în unele 

domenii de interes cum ar fi deshidratarea nămolului, 

cercetările vor continua pe această temă, dar şi pe alte 

teme de actualitate. 

 


