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REZUMAT. S.C. AQUATIM  Timişoara are in prezent statut de operator regional de apa-canal. Unul dintre sectoarele de bază ale acestei 
societăţi este 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 a oraşului a fost printre primele construite în ţară. La SC 
Aquatim, susţinem necesitatea cercetării aplicative, cu ţinte clare de eficientizare a proceselor de epurare a apelor uzate. 
 
Cuvinte cheie: operator regional, staţie de epurare,  cercetare aplicativă.   
 
ABSTRACT. S.C. AQUATIM  Timişoara became a Regional operating company for water and wastewater. One of the main sectors of the 
company is the WWTP responsable for the collection of the waste water from the city sewage and the restituition into Bega river. The 
WWTP and the pumping stations were designed and build by ing. Stan Vidrighin. They were the first ones build in the country. At S.C. 
AQUATIM , we support the neccesity of applied research, always keeping in mind the efficiency of the waste water treatment processes. 
 
Key words: Regional Operating Company, Waste Water Treatment Plant, Applied research. 
 

S.C. AQUATIM  SA Timişoara are in prezent statut de 
operator regional de apa-canal. Unul dintre sectoarele de 
bază ale acestei societăţi este 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 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. Aceasta a fost prevăzută numai cu treaptă 
mecanică. 

Inginerul Stan Vidrighin a fost „părintele” sistemelor 
moderne de apă şi canalizare ale Timişoarei. El nu 
aparţine trecutului, ci posterităţii. Conceptul după care 
şi-a planificat şi condus proiectele - lucrări de pionierat 
acum 100 de ani, este cel foarte actual, al dezvoltării 
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durabile. A mobilizat resurse, oameni, fonduri, logistică 
într-o vreme când asemenea proiecte erau la început de 
drum. Stan Vidrighin a lăsat o amprentă puternică 
asupra oraşului şi credem că această lucrare a sa de 
început a fost întâlnirea cu destinul, ceea ce a conturat 
viziunea şi a dat un sens realizărilor sale viitoare. 

Primul obiect al Staţiei de epurare, amplasat chiar după 
unirea celor două colectoare pe malul drept al Begăi, a 
fost deversorul unde se făcea separarea apelor pluviale 
de apele uzate menajere, care după trecerea prin grătare 
rare erau trimise spre procesul tehnologic. După epurare, 
aceste ape erau pompate în Bega. În cazul ploilor 
torenţiale la depăşirea unui prag deversor, apele pluviale 
erau evacuate în Bega prin intermediul a trei pompe 
centrifuge cuplate cu maşini de aburi. Centrala termică 
pentru producerea aburului tehnologic a avut în dotare 
două cazane tip Cornwall şi două cazane tip Slick. 

Dezvoltarea accentuată a industriei a dus la creşterea 
ponderii apelor industriale şi a cantităţilor de poluanţi în 
apele uzate din care cauză în anul 1960 a devenit nece-
sară înfiinţarea unui laborator fizico–chimic propriu 
care să urmărească permanent atât calitatea apei la 
intrarea în staţie, a apei deversate în emisar cât si a apei 
deversate în canalizarea oraşului  de către principalele 
unităţi industriale 

Creşterea în continuare a debitelor a pus problema 
trecerii la acţionarea electrică a agregatelor de pompare, 
a măririi capacităţii de epurare şi de modernizare a 
procesului tehnologic. 

O etapă nouă în funcţionarea Staţiei de epurare a în-
ceput în anul 1968, când s-a pus în funcţiune extinderea 
şi modificarea staţiei vechi la o capacitate de 1000 l/s. 
Totodată au apărut şi probleme legate de protecţia calităţii 
emisarului, astfel încât pe lângă dezvoltarea treptei 
mecanice de epurare a devenit necesară o nouă treaptă, 
calitativă, de epurare biologică. Între anii 1979-1981 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 paralel cu instalaţiile de epurare s-a realizat şi o 
staţie nouă de pompare pentru ape pluviale, prevăzută 
cu un deversor. Această staţie de pompare ape pluviale, 
care refulează apa direct în Bega, avea o capacitate in-
stalată de 14.000 l /s. Între anii 1987-1994 s-a construit 
o extindere a treptei de epurare mecanică pentru un 
debit de 1500 l/s. 

În ultima perioadă în lume se pune tot mai mare accent 
pe protecţia mediului înconjurător. Emisarul Staţiei de 
epurare a Municipiului Timişoara fiind râul Bega, care 
este un râu transfrontalier, normele de deversare ale 
efluentului staţiei trebuie să respecte prevederile legale 
ale legislaţiei româneşti în vigoare (NTPA 001 /2002 ) 
şi cele ale Comunităţii Europene (Directiva 271 / 11 

mai /1991). La această oră, aceşti parametrii sunt adesea 
depăşiţi cu implicaţii majore asupra ecosistemului. 

Printre proiectele identificate pentru finanţare ISPA 
(Instrument for Structural Policies for Pre-Accesion) de 
către SC AQUATIM SA, un prim loc îl ocupă reabilita-
rea tehnologiei de tratare a apelor uzate, astfel încât 
calitatea efluentului să respecte standardele europene 
prevăzute în  Directiva CE  271/11 mai/1991, pentru 
apele uzate urbane. 

Sistemul de canalizare al Municipiului Timişoara 
este de tip unitar prezentând probleme specifice unui 
astfel de sistem, cu deversări de ape industriale netratate 
sau parţial tratate şi cu încărcare hidraulică mare în 
timpul ploilor torenţiale. 

Reţeaua de canalizare este constituită din canale de 
serviciu, colectoare secundare şi din 4 colectoare 
principale Nord (2) şi Sud (2) care descarcă apele uzate 
şi cele pluviale în Staţia de Epurare. 

Colectoarele principale Nord şi Sud vechi construite 
după anul 1910 se descarcă  în linia 1 (veche Vidrighin), 
iar cele noi realizate după 1972 se descarcă în linia 
tehnologică 2 (realizată după 1972). Între cele două lini 
de epurare există un canal pentru by-pasarea debitelor 
de epurare de la o linie la alta. 

În noua schemă tehnologică se va renunţa la tratarea 
separată a apelor uzate provenite din colectoarele vechi 
şi din colectoarele noi, iar apa va fi omogenizată şi apoi 
trimisă spre epurare. Noul proces tehnologic va 
cuprinde o treaptă de epurare mecanică şi o treaptă de 
epurare biologică avansată. 

Treapta de epurare mecanica se va compune din 
grătare rare şi dese performante, staţie de pompare ape 
uzate, desnisipatoare, separatoare de grăsimi. Toate 
deşeurile colectate de grătare vor fi compactate şi apoi 
depozitate în conteinere. Nisipul colectat în deznisipatoa-
re va fi spalat şi deshidratat. Grăsimile vor fi colectate 
în compartimente special prevăzute, evacuate către un 
rezervor de unde vor fi trecute printr-o instalaţie de 
separare de partea apoasă. 

Gravitatea problemelor generate de existenţa com-
puşilor pe bază de azot şi fosfor (elemente cu caracter 
fertilizant) peste limitele admisibile în apele uzate a 
condus la impunerea unor limitări severe ale concentra-
ţiilor acestor poluanţi refractari in efluenţii descărcaţi în 
emisarii naturali (pericolul de eutrofizare). 

Epurarea biologică avansată a apelor uzate din Staţia 
de epurare Timişoara va cuprinde procedeul de nitrificare 
şi denitrificare a compuşilor cu azot şi eliminarea prin 
procedeu chimic a fosforului din apa uzată (precipitare 
cu sulfat de aluminiu). Nămolul obţinut în Staţia de 
epurare se va îngroşa si deshidrata cu ajutorul poli-
electroliţilor şi apoi se va depozita în deponeul de deşeuri 
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al oraşului Timişoara sau se va folosi ca fertilizant in 
agricultura, daca calitatea acestuia va permite. 

Toate utilajele şi echipamentele mecanice sau electrice 
vor fii înlocuite cu altele performante tehnologic şi 
eficiente energetic. Acest lucru se va traduce prin 
realizarea unor exigenţe crescute în ceea ce privesc 
parametri de descărcare a efluentului, în conformitate cu 
prevederile NTPA 001 şi normativul 91 /271 /EEC . 

Problemele apărute în exploatare şi complexitatea 
lor, noile tendinţe în tehnologie (eliminarea azotului şi 
fosforului) ne-au determinat să începem experimentări 
pe diferite tipuri de staţii pilot, după cum urmează. 

 

Statie pilot I (2000-2001). Statia pilot este formată 
din: compartiment de denitrificare, compartiment de 
nitrificare cu sistem de aerare cu bule fine, decantor 
secundar. Printre studiile efectuate amintim: 

 Test de biodegradabilitate al detergentilor din 
influentul Staţiei de epurare; 

 Studiu experimental privind  utilizarea metodelor 
fizico-chimice la epurarea apelor uzate (clorura ferică); 

 Studiu experimental privind epurarea avansată a 
apelor uzate. 
 

Statie pilot II - ORM 5 (2006). Sistemul ORM cu 
debit constant, pentru 5 LE, este alcătuit dintr-un  rezervor, 
compartimentat în patru şi realizat din PAFS (răşini 
poliesterice armate cu fibra de sticla). În cele patru 
compartimente au loc procese mecanice şi biochimice de 
epurare. 

Studiile efectuate pe aceasta staţie se referă la 
optimizarea proceselor, influenţa apei uzate colectate în 
sistem unitar, cercetări asupra eventualelor întreruperi 
în alimentarea staţiei, posibile avarii, influenţa aportului 
extern de sursă de carbon etc. 

 

Statie pilot III (donaţie din partea Departamentului 
de ape uzate al primăriei din München (2008 - prezent).  

Staţia pilot este compusă din două containere echipate 
identic (produse de firma ZETTL). Staţia este proiectată 
pentru a simula procesul de epurare biologică simplă 
şi/sau epurare biologică avansată (nitrificare şi denitri-
ficare). 

Studiile care se realizează pe această staţie pilot 
vizează în special procesul de îndepărtare a azotului din 
apele uzate în vederea reducerii proceselor de eutro-
fizare a emisarului, precum şi studii privind calităţile 
nămolului rezultat în vederea găsirii unei soluţii viabile 
de eliminare a lui din viitoarea Staţie de epurare. 

 

Statie pilot IV (colaborare cu Fraunhofer Institut für 
Grentzflachen und Bioverfahrenstehnik IGB (2009 -
prezent). Statia pilot este configurată pentru procese de 
epurare biologică avansată (nitrificare şi denitrificare), 
la care se adaugă o etapă de ultrafiltrare. Apa folosită în 
proces este o apă exclusiv menajeră, care de asemenea 
necesită o filtrare prealabilă pentru eliminarea substan-
ţelor grosiere. 

Se  studiază parametri caracteristici ai apelor uzate 
menajere în vederea utilizării rezultatelor obţinute ca 
reper pentru proiectarea/dimensionarea unei posibile 
Staţii de epurare a acestor ape uzate, folosind tehno-
logia membranelor filtrante. 

 

La SC Aquatim SA, susţinem necesitatea cercetării 
aplicative, cu ţinte clare de eficientizare a proceselor 
din mediul tehnologic real. Cercetarea aplicativă este un 
punct cheie în strategia de dezvoltare a organizaţiei. 

Criza resurselor de apă şi poluarea reprezintă o 
provocare în creştere în multe ţări. Tot mai multe muni-
cipalităţi folosesc tehnologia epurării cu membrane 
pentru a creşte gradul de reutilizare a apelor uzate. 
Reutilizarea apelor reziduale reduce impactul asupra 
mediului şi, în acelaşi timp, oferă o apă de calitate, care 
poate fi folosită pentru irigaţii. 

 


