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REZUMAT 
Studiul poluărilor permanente sau accidentale ale solului a demonstrat că, în 80–90% din aceste cazuri, sursa de poluare o constituie 
hidrocarburile de origine petrolieră: carburanţii (benzine sau motorine), uleiurile de motor, lubrifianţii uzaţi. Acestea reprezintă o 
importantă sursă de compuşi organici volatili, generând poluări punctuale, cu concentraţii ridicate. Extracţia sub presiune redusă şi 
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ventilarea in situ constituie două metode fizice de depoluare a solurilor poluate cu compuşi organici volatili, bazate pe extracţia fizică a 
poluanţilor din mediul contaminat. În această lucrare se prezintă un studiu experimental comparativ al celor două tehnici de depoluare, 
în vederea stabilirii metodei celei mai potrivite pentru depoluarea unui sol poluat artificial cu o „benzină sintetică”.  

 

ABSTRACT  

The study of chronic or accidental soil pollutions revealed that, in 80–90% of cases, the pollution sources are the petroleum 

hydrocarbons: fuels (gasoline or diesel), engine oils, used lubricants. These products are important sources of VOCs, inducing local 

and concentrated pollutions. Soil vapour extraction (SVE) and soil venting are two in situ unsaturated (vadose) zone soil remediation 

technologies in which a pressure or a vacuum is applied to the soil to induce the controlled flow of air and remove volatile 

contaminants from the soil. The purpose of this paper is to present comparatively the two remediation technologies and to 

determine which one is more effective for the remediation of a soil artificially polluted with a “synthetic gasoline”.  

 

Cuvinte cheie: depoluarea solului, compuşi organici volatili, extracţia sub presiune redusă, ventilarea in situ 

Keywords: soil remediation, VOC, SVE, venting 

 

1. INTRODUCERE 

Conform Ordonanţei de Urgenţă nr. 91 din 20 iunie 

2002 pentru modificarea şi completarea legii protecţiei 

mediului nr. 137/1995, prin poluare se înţelege „Intro-

ducerea directă sau indirectă, ca rezultat al unei activităţi 

desfăşurate de om, de substanţe, de vibraţii, de căldură 

şi/sau de zgomot în aer, în apă ori în sol, care pot aduce 

prejudicii sănătăţii umane sau calităţii mediului, care pot 

dăuna bunurilor materiale ori pot cauza o deteriorare sau o 

împiedicare a utilizării mediului în scop recreativ sau în 

alte scopuri legitime” [1]. 

Prin tehnici de depoluare se înţelege totalitatea tehni-

cilor curative destinate să neutralizeze sau să „imobilizeze” 

substanţele generatoare de poluare. Tehnicile de reabilitare 

a solurilor poluate sunt în general clasate în patru mari 

categorii: procedee fizico - chimice, termice, biologice şi 

de izolare (confinement). Acestea se disting de asemenea 

prin modul lor de punere în aplicare: tehnici in situ şi 

tehnici ex situ (în afara situ-ului sau pe site) [2–4].  

În cazul poluărilor accidentale se impun măsuri de 

depoluare rapide, realizabile prin utilizarea unor metode 

de remediere in situ. Procedeele de extracţie a poluanţilor 

din sol cu ajutorul curenţilor de aer sunt adecvate în cazul 

poluanţilor volatili [5]. Principalele tehnici de depoluare a 

solului cu ajutorul curenţilor de aer sunt: 

– extracţia sub presiune redusă (SVE); 

– ventilarea in situ (venting).  

Extracţia sub presiune redusă (SVE) constă în a creea o 

depresiune în sol prin intermediul unor pompe de vid 

racordate la sonde sau puţuri de extracţie. Se creează astfel 

o circulaţie controlată a gazelor, poluanţii volatili prezenţi 

în zona nesaturată fiind antrenaţi de curentul generat de 

pompa de vid şi evacuaţi la suprafaţa solului.  

Ventilarea in situ (venting) constă în a trimite în sol un 

flux de aer prin intermediul unor puţuri crepinate 

localizate la marginea zonei de tratat şi de a aspira din 

mijlocul zonei contaminate aerul încărcat cu gaze poluante.  

Lucrarea prezintă un studiu experimental comparativ al 

celor două tehnici de depoluare, în vederea stabilirii 

metodei celei mai potrivite pentru depoluarea unui sol 

artificial poluat cu o „benzină sintetică”.  

2. INSTALAŢIA EXPERIMENTALĂ ŞI  

METODOLOGIA UTILIZATĂ  

La realizarea studiilor experimentale s-au folosit două 

instalaţii de laborator (figurile 1 şi 2) destinate aplicării 

celor două metode de depoluare vizate [5, 6].  

Solul studiat provine de la Liceul Agricol „Côte Saint 

André” (Isère), Franţa, având un conţinut în materie 

organică de 2,2%, o porozitate de 52,2% şi o umiditate de 

12%. De asemenea, compoziţia lui granulometrică indică 

un sol bogat în nisip şi praf (43,2% – nisip; 39,8% – praf; 

17% – argilă). Poluarea acestui sol s-a realizat cu un 

amestec sintetic de compuşi organici, a cărui compoziţie 

este similară cu aceea a unei benzine comerciale fără plumb.  

Umplerea recipienţelor cilindrice şi realizarea poluării 

au fost efectuate după o metodă bine definită, astfel încât 

permeabilitatea, porozitatea solului şi poluarea să fie 

omogene. În acest fel s-a obţinut un grad de poluare în 

fază lichidă, de 6 g/kg sol.  
Timpul de contact între compusul organic şi sol a fost 

fixat la 9 zile, perioadă considerată ca suficientă pentru ca 
echilibrul între fazele de existenţă ale unei poluări în sol să 
fie atins. După această perioadă, recipienţele au fost supuse 
procesului de depoluare.  

Instalaţia experimentală concepută pentru depoluarea so-
lului prin metoda ventilării in situ (venting) este prezentată 
în figura 1. 

Pentru a realiza circulaţia gazului de depoluare de-a 
lungul coloanei de sol (7), partea inferioară a recipientului 
este conectată la o butelie de azot (1) şi un dispozitiv de 
detentă (a). Acest sistem provoacă circulaţia fluxului de 
azot, creând o uşoară suprapresiune în coloană.  

În ceea ce priveşte instalaţia experimentală concepută 
pentru depoluarea solului prin metoda extracţiei sub 
presiune redusă (fig. 2), partea superioară a recipientului 
este conectată la o pompă de vid (4). Acest sistem 
provoacă circulaţia gazului de depoluare (aer atmosferic) 
de-a lungul coloanei de sol (2), creând o uşoară depresiune 
în recipient. 

Debitul de depoluare a avut o valoare de 3600 ml.min
-1

, 
valoarea sa fiind măsurată cu ajutorul unui debitmetru 
Platon montat la ieşirea din recipient.  

http://en.wikipedia.org/wiki/Hydrocarbons
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Fig. 1. Instalaţia experimentală pentru aplicarea tehnicii de depoluare prin ventilare in situ (venting): 

a – dispozitiv de detentă cu membrană, clasa 2, dublă detentă; b – debitmetru Platon; c – microgaz cromatograf P200H Agilent 
technologies (µGC); 1 – butelie de azot; 2, 4 – manometre; 3 – supapă de reducţie; 5 – robinet de reglare a debitului; 6 – debitmetru;  

7 – recipient cilindric: L × D=106 × 98,4 mm; 8 – pompa de aspiraţie a µGC; 9 – coloana capilară a µGC; 10 – calculator. 

 
Atât suprapresiunea cât şi depresiunea obţinute în cele 

două situaţii de depoluare au fost măsurate într-un 
experiment paralel, cu ajutorul unor detectoare de presiune 
montate în trei găuri filetate de pe suprafaţa laterală a 
recipienţelor. 

În trecerea sa prin sol, fluxul de gaz de depoluare se 
încarcă în vapori de poluant. Analiza compoziţiei acestui 
amestec gazos se realizează la ieşirea din coloana de sol, 
cu ajutorul unui cromatograf P200H Agilent technologies. 
Acesta aspiră periodic eşantioane gazoase prin intermediul 
unui robinet şi al unei pompe integrate. Informaţia 
furnizată de detectorul cromatografului (catarometru sau 
TCD) este trimisă către un calculator, care permite 
prelucrarea rezultatelor analizelor în timp real, cu ajutorul 
limbajului de programare EZ-Chrom. 

Datorită cantităţii scăzute de poluant din coloana de 
sol, gazele care rezultă în urma depoluării sunt trimise 
direct către hota de evacuare, fără niciun tratament prealabil. 

3. REZULTATE ŞI DISCUŢII 

Pentru studiul eficienţei celor două metode de 
depoluare au fost efectuate patru seturi de experienţe: două 
pentru metoda de depoluare prin ventilare in situ şi două 
pentru metoda de extracţie sub presiune redusă.  

Temperaturile şi presiunile de lucru pentru fiecare 
dintre cele patru experienţe sunt prezentate în tabelul 1. 

 

 

Fig. 2. Instalaţia experimentală pentru aplicarea tehnicii  

de depoluare prin extracţie sub presiune redusă: 

a – microgaz cromatograf P200H Agilent technologies (µGC);  

1, 3 – robinet de reglare a debitului; 2 – recipient cilindric: L × D = 

106 × 98,4 mm; 4 – pompă de vid; 5 – pompa de aspiraţie a µGC;  

6 – coloana capilară a µGC; 7 – calculator. 
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Tabelul 1. Condiţiile de lucru pentru situaţiile studiate 

Parametru Exp. 1 Exp. 2 Exp. 3 Exp. 4 

Tamb, [°C] 19,6 19,5 21,0 20,5 

Presiune în 

sol [Pa] 
0,6316·105 0,6316·105 1,1483·10

5
 1,1483·10

5
 

 

Rezultatele experimentale obţinute au fost prelucrate, 

curbele de depoluare fiind prezentate sub forma evoluţiei 

în timp a raportului dintre valoarea concentraţiei poluan-

tului (C) în fluxul de gaz de depoluare la temperatura de 

lucru şi valoarea concentraţiei de saturaţie a compusului 

pur (Csat) la aceeaşi temperatură. Această modalitate de 

prezentare a rezultatelor s-a ales deoarece s-a dorit luarea 

în considerare şi a temperaturii de lucru, parametru 

important în procesul de depoluare. 

Drept poluant s-a utilizat un amestec sintetic, scopul 

fiind de a simula o poluare cu o benzină fără plumb. 

Alegerea compuşilor şi proporţia lor în amestec au fost 

realizate pornind de la studiul compoziţiei unui carburant 

real. Astfel, s-au ales compuşi organici volatili, ce fac 

parte din două clase diferite de hidrocarburi: alcani şi 

hidrocarburi aromatice. În conformitate cu aceste conside-

raţii, în tabelul 2 sunt prezentate substanţele şi cantităţile 

ce formează amestecul tip „benzină”.   

Tabelul 2. Compoziţia amestecului tip „benzină” 

Poluant Cantitate de poluant, [moli] Fracţia molară 

Toluen 0,0119 0,2 

n-Heptan 0,0012 0,02 

Etilbenzen 0,0121 0,2 

m-Xilen 0,0189 0,31 

p-Xilen 0,0040 0,07 

Propilbenzen 0,0119 0,2 

TOTAL 0,06 1 

Pentru a evalua eficacitatea procedeului de extracţie s-a 

calculat randamentul de depoluare final pentru fiecare 

dintre cele patru experienţe: 

                             [%]100
i

e

m

m
                                 (1) 

unde: me este cantitatea de amestec poluant extrasă [mg]; 

mi este cantitatea de amestec poluant introdusă [mg].  

 

Primele determinări experimentale efectuate au urmărit 

testarea montajelor experimentale de depoluare prin 

extracţie sub presiune redusă şi, respectiv prin ventilare in 

situ. 

Testarea montajului experimental de depoluare prin 

extracţie sub presiune redusă. În acest sens, două 

recipiente cu sol (nr. 1 şi nr. 2) au fost poluate şi depoluate 

în condiţii identice. Evoluţia concentraţiei poluanţilor în 

fluxul de depoluare în funcţie de timp, pentru cele două 

experienţe studiate, este prezentată în figura 3. 

Cantităţile de poluanţi existente în sol, la începutul 

poluării (mi), cele extrase în urma aplicării tratamentului 

de depoluare (me), precum şi randamentele de depoluare 

( ) sunt prezentate în tabelul 3. 

Testarea montajului experimental de depoluare prin 

ventilare in situ. Similar cu situaţia anterioară, două 

recipiente cu sol (nr. 3 şi nr. 4) au fost poluate şi 

depoluate în condiţii identice. Evoluţia concentraţiei 

poluanţilor în fluxul de depoluare în funcţie de timp, 

pentru cele două experienţe studiate, este prezentată în 

figura 4. 

Parametrii de depoluare pentru aceste experienţe sunt 

prezentaţi în tabelul 4.  

 

 

Fig. 3. Testarea montajului experimental de depoluare prin extracţie sub presiune redusă. 
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Tabelul 3. Parametrii de depoluare pentru experienţele 1 şi 2 

Poluant Experienţa 1 Experienţa 2 

 mi [g] me [g]  mi [g] me [g]  

Toluen 1,1131 1,0781 0,97 1,1171 1,0612 0,95 

 n-Heptan 0,1223 0,1277 1,04 0,1166 0,1286 1,10 

 Etilbenzen 1,3194 1,2886 0,97 1,3297 1,2626 0,95 

 m-Xilen 2,0616 1,9719 0,96 2,0776 1,9559 0,94 

 p-Xilen 0,4283 0,4106 0,96 0,4316 0,4110 0,95 

Propilbenzen 1,4209 1,3391 0,94 1,4215 1,3690 0,96 
 

 

 

 

 

 

 

 

Fig. 4. Testarea montajului experimental de depoluare  

prin ventilare in situ. 

 

 

 

Tabelul 4. Parametrii de depoluare pentru experienţele 3 şi 4 

Poluant Experienţa 3 Experienţa 4 

 mi [g] me [g]  mi [g] me [g]  

Toluen 1,1037 1,0024 0,90 1,0993 1,0004 0,91 

 n-Heptan 0,1224 0,1238 1,01 0,1250 0,1240 1,00 

 Etilbenzen 1,3174 1,2431 0,94 1,3208 1,2547 0,95 

 m-Xilen 2,0585 1,9197 0,93 2,0638 1,9400 0,94 

 p-Xilen 0,4276 0,3998 0,93 0,4287 0,4008 0,93 

 Propilbenzen 1,4164 1,2336 0,87 1,4410 1,2681 0,88 

 

Analiza figurilor 3 şi 4 demonstrează o bună repro-
ductibilitate a măsurărilor, atât în ceea ce priveşte alura 
curbelor de depoluare cât şi randamentul de extracţie. 
Aceste constatări confirmă stabilitatea în funcţionare a 
celor două montaje de depoluare realizate. 

 

Studiu comparativ al eficienţei de depoluare. În con-
formitate cu raportul privind starea mediului în România în 
anul 2002, publicat de către Ministerul Apelor şi Protecţiei 
Mediului, poluarea cu compuşi petrolieri şi, respectiv, com-
puşi organici volatili este prezentă pe circa 50 000 ha [7].  

Odată eliberat în sol, un contaminant lichid se infiltrea-
ză în adâncimea acestuia şi în acelaşi timp dispersează în 
plan orizontal. În cazul unei poluări de dimensiuni mici, 
contaminanţii se pot acumula în interstiţiile particulelor de 
sol, neajungând la pânza de apă freatică. În cazul unor 
contaminări importante ale solului, poluanţii ajung la 
pânza freatică, formând o zonă saturată la suprafaţa apei.  

De îndată ce sursa de poluare şi magnitudinea ei au 
fost determinate, metodologia de remediere a solurilor 

poluate impune alegerea metodei de depoluare potrivită 
[8–10]. Folosind cele două montaje experimentale, a căror 
fiabilitate a fost demonstrată, s-au studiat performanţele 
tehnicilor de depoluare prin ventilare in situ şi, respectiv, 
prin extracţie sub presiune redusă. Curbele de depoluare 
obţinute în urma aplicării celor două metode de depoluare 
sunt prezentate în figura 5, iar parametrii de depoluare, în 
tabelul 5. 

 Analiza curbelor de depoluare evidenţiază că extracţia 

compuşilor are loc într-o anumită ordine, în funcţie de pre-

siunea lor de vapori saturaţi. O presiune de vapori saturaţi 

ridicată favorizează o extracţie mai rapidă. Astfel, ordinea de 

extracţie a componenţilor amestecului tip „benzină” este: 

heptan, toluen, etilbenzen, m-xilen, p-xilen, propilbenzen.  

Analiza comparativă a rezultatelor de depoluare pentru 

cele două experienţe realizate demonstrează că metoda 

prin extracţie sub presiune redusă este mai eficientă decât 

cea prin ventilare in situ, deoarece timpul de depoluare 

este mai redus, iar randamentul depoluării superior.  
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Fig. 5. Analiza comparativă a proceselor de depoluare prin ventilare in situ 

şi extracţie sub presiune redusă. 

Tabelul 5. Parametrii de depoluare pentru experienţele 1 şi 3 

Poluant Experienţa 1 Experienţa 3 

 mi [g] me [g]  mi [g] me [g]  

Toluen 1,1131 1,0781 0,97 1,1037 1,0024 0,90 

 n-Heptan 0,1223 0,1277 1,04 0,1224 0,1238 1,01 

 Etilbenzen 1,3194 1,2886 0,97 1,3174 1,2431 0,94 

 m-Xilen 2,0616 1,9719 0,96 2,0585 1,9197 0,93 

 p-Xilen 0,4283 0,4106 0,96 0,4276 0,3998 0,93 

Propilbenzen 1,4209 1,3391 0,94 1,4164 1,2336 0,87 

 

4. CONCLUZII 

În timp, s-a demonstrat că tehnicile de remediere 
convenţionale, cum ar fi excavarea şi spălarea solului, sunt 
costisitoare, lente şi ineficiente la îndepărtarea produselor 
petroliere din zonele nesaturate ale acestuia. Necesitatea 
introducerii unor metode care să înlăture dezavantajele 
celor convenţionale a condus la apariţia tehnicilor de 
depoluare prin ventilare in situ şi, respectiv, prin extracţie 
sub presiune redusă. Cu toate acestea, înainte de a începe 
un proces de depoluare trebuie realizat un studiu de 
rentabilitate şi stabilit un compromis între costul 
depoluării şi randamentul de depoluare.  

Studiul de laborator prezentat în această lucrare de-

monstrează că depoluarea solurilor poluate cu amestecuri 

tip „benzină” prin extracţie sub presiune redusă este mai 

eficientă decât cea prin ventilare in situ, atât din punct de 

vedere al duratei cât şi al randamentului de depoluare. 
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