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REZUMAT. Apa este un element esenţial pentru viaţǎ şi pentru procesele naturale. Existenţa noastrǎ şi activitǎţile noastre 
economice sunt în totalitate dependente de aceastǎ preţioasa resursǎ. În cadrul acestei lucrǎri se prezintǎ posibilitǎţile de 
depoluare a apelor cu conţinut de arsen, prin adsorbţie pe materiale oxidice sintetice (dioxid de siliciu şi oxizi sau oxihidroxizi de fier 
etc.) cu caracteristici adsorbante special concepute pentru acest scop. Ca materiale adsorbante au fost studiate şi produse 
secundare cu conţinut de fier rezultate din alte procese de prelucrare a unor deşeuri.  
     
Cuvinte cheie:  depoluarea apelor, compuşi cu arsen, materiale oxidice, adsorbţie, deşeuri. 
 
ABSTRACT. Water is an essential element for life and for the natural processes. Our existence and our economical activities are 
totally dependent on this precious resource.  In this paper are presented possibilities of depollution of arsenic containing waters, 
through adsorption on synthetic oxides materials (silicon dioxide and iron  oxides or oxide hydroxides etc.) with adsorbent 
characteristics specially designed for this purpose. As adsorbent material a sludge with iron content resulting from other processes 
was also  studied.  
 
Key words: waters depollution, arsenic compounds, oxides materials, adsorption, wastes. 
 

1. INTRODUCERE 

Arsenul este relativ puţin răspândit în natură. Se 
găseşte uneori în stare liberă, ca bucăţi compacte de 
culoare cenuşie inchisă. Principalele minerale de arsen 
sunt cele două sulfuri: realgarul, As4S4, şi auripigmentul, 
As2S3.  

Arsenul solubil apare sub două forme primare: 
anorganic şi organic. Arsenul anorganic se poate găsi în 
mediu în diferite forme şi valenţe, dar în apele naturale 
şi în acest mod şi în cele potabile, se găseşte cu 
preponderenţă la valenţă 3 (As III) şi valenţă 5 (As V). 
Speciile organice sunt abundente în apa de mare şi 
includ forme ale acidului monometil arsenic (MMAA), 
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dimetil arsenic (DMAA) sau zaharide cu arsen. Aceste 
specii nu sunt foarte periculoase pentru sănătate şi sunt 
repede eliminate de organism. 

Arsenul este probabil unic printre metalele grele 
datorită mobilităţii ridicate la valori de pH tipice pentru 
apele subterane: 6,5- 8,5. Valenţa şi speciile anorganice 
ale arsenului sunt dependente de condiţiile redox şi de 
pH-ul apelor subterane. În general arsenitul - forma 
trivalentă reducătoare a As - se găseşte în apele 
subterane (supusă condiţiilor anaerobe) iar arseniatul - 
forma pentavalentă oxidantă - este răspândită în apele 
de suprafaţă (condiţii aerobe). În unele foraje s-a 
identificat doar As(III), în altele doar As(V), în timp ce 
unele surse subterane au fost găsite ambele forme.  

În soluţiile apoase ale As(V) există 4 specii: H3AsO4, 

H2AsO4
-, HAsO 2

4 , AsO 3
4  (fig. 1). În mod similar în 

soluţiile apoase ale As (III) există speciile: H3AsO3 , 

H2AsO 
3  , HAsO 2

3 , AsO 3
3 (fig. 2). Speciile ionice ale As 

(V) predomină la pH > 3, iar în soluţiile As (III) predo-
mină specia neutră la pH < 9 şi cele ionice la pH > 9 [1]. 
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Fig. 1. Diagrama de distribuţie a speciilor As (V) în funcţie de pH: 
pKa1 = 2,2; pKa2 = 6,8; pKa3 = 11,5 [2]; 

o – AsO4
3; 1 – HAsO4

2; 2 – H2AsO4
; 3 – H3AsO4. 
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Fig. 2. Diagrama de distribuţie a speciilor As(III) în funcţie de pH: 
pKa1 = 9,2; pKa2 = 12,1; pKa3 = 13,4 [2]; 

o – AsO3
3; 1 – HAsO3

2; 2 – H2AsO3
; 3 – H3AsO3. 

Existǎ dovezi clare cǎ expunerea cronicǎ la arsen 
anorganic creşte riscul de cancer. Studiile au arǎtat cǎ 
inhalarea arsenului duce la un risc crescut de cancer 
pulmonar. Ingestia arsenului a fost asociatǎ cu un risc 
crescut de cancer de piele şi cancer la vezica, ficat şi 
plǎmâni. Prin urmare, Organizaţia Mondialǎ a Sǎnǎtǎtii 
a diminuat concentraţia maxim admisǎ (CMA) pentru 
arsen de la 0,05 mg/L la 0,01 mg/L începând cu 23 
ianuarie 2006 [3]. 

Ca urmare a celor prezentate anterior se subliniazǎ 
importanţa eliminǎrii compuşilor cu arsen din ape, în 
special din apa potabilǎ.  

Adsorbţia este una din metodele des utilizate pentru 
eliminarea arsenului, atingându-se concentraţii rezi-
duale de 0,01 mg/L [3-8]. În ultimii ani, s-a pus accent 
pe acestǎ metodǎ, utiliând o diversitate de materiale, în 
special adsorbanţi cu conţinut de fier [4-11].  

În aceastǎ lucrare ne-am propus studierea unor 
materiale neconvenţionale, ca de exemplu oxizi de fier 
obţinuţi prin calcinarea unor sǎruri de fier cât şi produse 
secundare cu conţinut de fier provenite de la tratarea 
apelor uzate [12,13].  

2. REZULTATE ŞI DISCUŢII 

2.1. Studii privind stabilirea pH-ului 
optim. punctul de sarcină electrică 
nulă (PZC = „point of zero charge”)  

În vederea stabilirii influenţei pH-ului asupra com-
portamentului materialului adsorbant utilizat s-a 
determinat punctul de sarcină electrică nulă al acestuia. 

Pentru sistemele în care ionii care determină 
potenţialul interfeţei sunt H+/OH, punctul de sarcină 
electrică nulă este exprimat în termeni de pH. Valoarea 
pH-ului la care suprafaţa prezintă o sarcină electrică 
netă nulă reprezintă punctul de sarcină electrică nulă al 
materialului respectiv, notat cu pHpzc. 

Într-o soluţie cu pH scăzut (concentraţie mare a 
ionilor H+), ionii H+ sunt reţinuţi pe suprafaţă şi nu trec 
în soluţie. Prin urmare, suprafaţa va fi încărcată pozitiv 
(exces de ioni H+). Într-o soluţie cu pH ridicat 
(concentraţie mică a ionilor H+), ionii H+ trec în soluţie. 
Prin urmare, suprafaţa va fi încărcată negativ (deficit de 
ioni H+). 

Pentru un material dat, suprafaţa acestuia va avea o 
sarcină pozitivă la valori ale pH-ului mai scăzute decât 
pHpzc;  pe o astfel de suprafaţă se pot adsorbi anioni. Pe 
de altă parte, la valori ale pH-ului mai mari decât pHpzc 
suprafaţa va avea sarcină negativă şi pe ea se pot 
adsorbi cationi. 
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Punctul de sarcină electrică nulă poate fi determinat 
prin mai multe metode. 

 

a. Metoda aducerii la echilibru. Tehnica se 
bazează pe ipoteza că ionii care determină potenţialul 
suprafeţei sunt protonii H+ şi ionii hidroxil OH. În 
mediu apos, particulele materialului studiat adsorb ioni 
H+ sau OH. Încărcarea electrică netă a suprafeţei 
fiecărei particule depinde de pH-ul soluţiei. Grupările 
de la suprafaţa particulelor pot ceda protoni în soluţie 
sau pot reţine protoni din soluţie, în funcţie de pro-
prietăţile materialului şi de pH. Astfel, în mediu acid 
suprafaţa devine încărcată pozitiv datorită reţinerii 
ionilor H+ din soluţie, iar în mediu bazic devine 
încărcată negativ datorită trecerii ionilor H+ în soluţie. 
Valoarea pH-ului la care suprafaţa prezintă o sarcină 
electrică netă nulă (pHpzc) este caracteristică pentru 
suprafeţele cu caracter amfoter.  

Pentru determinarea punctului de sarcină electrică 
nulă se procedează în modul următor: materialul solid 
se amestecă cu soluţia unui electrolit tare (KCl, NaCl, 
KNO3 etc) de o anumită concentraţie (pentru asigurarea 
unei tării ionice constante), într-un raport S/L bine 
determinat şi constant. Suspensiile sunt agitate şi lăsate 
în repaus până la atingerea echilibrului. pH-ul iniţial al 
suspensiilor se ajustează la valoarea dorită prin adaus 
de soluţie de NaOH sau HNO3. După atingerea echi-
librului se determină valoarea finală a pH-ului. Se 
reprezintă grafic pH-ul final în funcţie de pH-ul iniţial 
[14,15].  

 

b. Metoda titrării potenţiometrice. Materialul 
solid studiat se amestecă cu soluţii de electrolit tare (de 
exemplu NaCl) de diferite concentraţii. Dispersiile sunt 
agitate şi păstrate până la atingerea echilibrului, apoi 
sunt titrate cu soluţie de NaOH sau cu soluţie de HCl 
(HNO3). După fiecare adăugare de reactiv titrant se 
aşteaptă atingerea echilibrului şi se măsoară pH-ul. Se 
reprezintă grafic diferenţa între cantitatea de OH 
adăugată (nOH) şi cantitatea de H+ din soluţie (nH) în 
funcţie de pH-ul dispersiei. pHpzc reprezintă punctul de 
intersecţie al curbelor de titrare obţinute pentru diferite 
concentraţii ale electrolitului tare. 

Punctul de sarcină electrică nulă a fost determinat 
prin metoda aducerii la echilibru pentru două dintre 
materialele studiate: produsul secundar cu conţinut de 
fier, uscat la 105C (pHpzc = 6,7) şi oxid de fier obţinut 
prin descompunerea termică, la 550°C, a oxalatului de 
fier (II) dihidrat Fe(COO)2·2H2O (pHpzc = 6,1).  S-a 
constatat cǎ ambele materiale funcţioneazǎ ca sisteme 
tampon acido-bazice în domeniile de pH = 4-9 pentru 
produsul secundar şi pH = 6-9,5 pentru oxidul de fier 
sintetizat din oxalat. În aceste domenii de pH în care 
apare efectul de tamponare al materialelor, pentru orice 

valoare a pH-ului iniţial, pH-ul final este aproximativ 
acelaşi şi corespunde pHpzc. Domeniile de pH în care 
apare efectul de tamponare şi în care se încadrează 
valoarea pHpzc corespund pH-ului apelor naturale             
[16, 17].  

Pentru stabilirea pH-ului optim la care să se efec-
tueze adsorbţia, s-a determinat influenţa pH-ului asupra 
capacităţii de adsorbţie a materialului adsorbant (produs 
secundar). Rezultatele au arǎtat că domeniul de pH în 
care se atinge capacitatea maximă de adsorbţie este 4-9, 
domeniu în care se încadrează pH-ul apelor naturale. La 
valori ale pH-ului mai mici de 4 are loc solubilizarea 
parţială a materialului adsorbant şi în consecinţă 
capacitatea de adsorbţie a acestuia scade. 

În cazul utilizării produsului secundar ca material 
adsorbant, la valori ale pH-ului mai mari decât pHpzc = 
= 6,7 suprafaţa materialului este încărcată negativ, ceea 
ce explică scăderea capacităţii de adsorbţie la pH > 9, 
domeniu în care predomină speciile anionice ale 
As(III).  

Deoarece domeniul de pH în care se atinge capacita-
tea maximă de adsorbţie a materialului corespunde 
domeniului de pH în care specia predominantă a As(III) 
este cea neutră (H3AsO3) se poate presupune ca aceasta 
este specia care se adsoarbe pe nămol [18-20]. 

2.2. Studii cinetice  

În vederea reţinerii arsenului din ape sintetice şi a 
studierii mecanismului de reţinere s-au utilizat 3 mate-
riale:  

– produsul secundar cu conţinut ridicat de fier 
provenit din procesul de epurare a apelor uzate din 
procesul de zincare termică, uscat la 105°C; 

– oxid de fier obţinut prin calcinarea oxalatului de 
fier (II) dihidrat Fe(COO)2·2H2O, la 550°C; 

– oxid mixt obţinut prin calcinarea la 550°C a unui 
amestec omogen de oxalat de fier şi SiO2 (introdus sub 
formă de Ultrasil VN3 Degussa) astfel încât raportul 
Fe2O3/SiO2 = 1:1. 

Aceste materiale au fost selectate în vederea studierii 
performanţelor lor în procesul de adsorbţie al arsenului 
din ape datorită suprafeţelor lor specifice ridicate pe 
care le reamintim în tabelul 1. 
 

Tabelul 1 

Suprafeţele specifice ale materialelor studiate în procesul de 
adsorbţie a As(III) din ape 

Material Produs secundar 
calcinat la 200°C 

Fe2O3 Fe2O3/SiO2 

Suprafaţa 
specifică, m2/g 

50,5 [17] 14,6 [16] 78,0 [21] 
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S-a studiat influenţa diferiţilor parametri fizico-
chimici (timpul de contact, concentraţia iniţială a 
As(III) din ape şi temperatura) asupra procesului de 
adsorbţie a As (III)  din ape pe materialele. 

Pe parcursul determinărilor experimentale pH-ul 
iniţial al soluţiilor a fost menţinut în intervalul 6-7, 
acesta fiind  intervalul de pH în care se obţine cea mai 
mare capacitate de adsorbţie a produsului secundar în 
procesul de îndepărtare a As(III) din ape. Totodată acest 
interval de pH corespunde valorilor de pH cel mai des 
întâlnite în apele naturale. 

 

a. Influenţa timpului de agitare. Studiile cinetice 
au fost realizate în vederea determinării timpului 
necesar atingerii echilibrului şi în vederea stabilirii 
mecanismului procesului de adsorbţie.  

În toate cazurile timpul de echilibru a fost atins după 
90 de minute. În tabelul 2 sunt prezentate capacităţile 
de adsorbţie şi gradele de eliminare a arsenului obţinute 
la timpul de echilibru de 90 de minute pentru toate 
materialele.  

Capacitatea de adsorbţie a materialelor qt (µg/g) 
reprezintă cantitatea de As(III) adsorbită pe un gram de 
adsorbant la un anumit timp t şi se calculează conform 
următoarei ecuaţii: 

( )0 t
v

q C C
t m
   

unde: C0 şi Ct reprezintă concentraţia As(III) din soluţie 
în momentul iniţial şi la timpul t; v – volumul soluţiei, 
iar m cantitatea de adsorbant utilizată. 

Un alt parametru de interes este gradul de eliminare 
al As(III) care se calculează conform ecuaţiei: 

0

0

( )
(%) 100tC C

C


    

unde C0 şi Ct au aceleaşi semnificaţii.  
 

Tabelul 2 

Capacităţile de adsorbţie şi gradele de eliminare a As(III) 
obţinute la timpul de echilibru de 90 de minute pentru 

Co = 100µg/g, temperatura de 18C 

Material 
Parametru 

Produs 
secundar 

Fe2O3 Fe2O3/SiO2 

Capacitatea de 
adsorbţie, µg/g 

96 97 79 

Gradul de eliminare 
a As, % 

95 98 79 

 
Se observă că produsul secundar provenit din 

procesul de zincare termică prezintă o comportare 
asemănătoare cu oxidul de fier sintetic. În cazul 
utilizării ca material adsorbant în procesul de eliminare 

al As(III) din ape a oxidului mixt Fe2O3/SiO2, cu toate 
că introducerea SiO2 duce la creşterea suprafaţei speci-
fice a oxidului de fier, performanţele sale în procesul de 
adsorbţie scad.  

În cazul utilizării produsului secundar şi oxidului de 
fier ca materiale adsorbante, s-au obţinut viteze de 
îndepărtare a As(III) ridicate în comparaţie cu alte 
rezultate raportate în literatură (timpi de echilibru de 3, 
8, 12 şi chiar 24 de ore)  [22-25].  Deasemenea şi 
gradele de eliminare obţinute au fost ridicate faţă de 
valorile raportate în literatură ce se situează in intervalul 
50-80% [14, 24, 26-28].  

 

b. Studii cinetice. Pentru a investiga cinetica 
procesului de adsorbţie a As(III) pe materialele studiate 
şi pentru a determina mecanismul procesului de adsorb-
ţie, datele experimentale au fost prelucrate utilizând 
diferite modele cinetice şi anume:  modelul cinetic de 
pseudo-ordin-unu propus de Lagergren (1898) [14, 23, 
24, 29, 30] şi modelul-cinetic de pseudo-ordin-doi 
propus de Ho şi McKay [14, 23, 29, 31]. 

Forma liniară a modelului cinetic de pseudo-ordin-
unu este dată de ecuaţia: 

ln( ) ln 1q q q k te et   , 

iar forma liniară a modelului cinetic de pseudo-ordin-
doi este dată de ecuaţia: 

1t t

q h qet
     

unde: qt şi qe reprezintă cantităţile de arsen adsorbite pe 
un gram de adsorbant la timpul t, respectiv la  timpul de 
echilibru [µg/g]; k1  – constanta de viteză a modelului 
cinetic de pseudo-ordin-unu  [min-1]; h = k2·qe

2;  k2  – 
constanta de viteză a modelului cinetic de pseudo-
ordin-doi [min-1(µg/g)-1].  

Constanta de viteză pentru modelul pseudo-ordin-
unu se determină din reprezentarea liniară a ln(qe-qt) în 
funcţie de timp, iar constanta de viteză pentru modelul 
pseudo-ordin-doi este estimată din reprezentarea liniară 
a t/qt  în funcţie de timp.  

În cazul modelului cinetic de pseudo-ordin-unu s-a 
obţinut un coeficient de regresie mai mic decât în cazul 
modelului cinetic de pseudo-ordin-doi, care este foarte 
apropiat de 1, pentru toate cazurile studiate. 

Mai mult, în cazul modelului cinetic de pseudo-
ordin-doi, cantitatea teoretică de As(III) adsorbită la 
echilibru per gram de material (qe, calc) este apropiată 
de cea determinată experimental (qe, exp). Acest lucru 
indică faptul că cinetica îndepărtării As(III) prin ad-
sorbţie pe materiale cu conţinut de fier este descrisă de 
modelul cinetic de pseudo-ordin-doi.  
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c. Influenţa concentraţiei iniţiale şi determinarea 
capacitǎţii maxime de adsorbţie. În toate cazurile 
capacitatea de adsorbţie creşte cu creşterea concentraţiei 
arsenului la echilibru până când atinge o valoare con-
stantă. Capacitatea maximă de adsorbţie a produsului 
secundar determinată experimental este >550 µg/g, 
capacitatea maximă de adsorbţie a oxidului de fier sin-
tetizat din oxalat este ~490 µg/g, iar în cazul oxidului 
mixt capacitatea maximă de adsorbţie determinată 
experimental este ~340 µg/g. 

Datele experimentale au fost prelucrate cu ajutorul 
izotermelor Langmuir şi Freundlich.  

Forma liniară a izotermei Langmuir poate fi scrisă 
confom ecuaţiei: 

1C Ce e
q K q qe m mL

   

iar forma liniară a izotermei Freundlich poate fi scrisă 
astfel: 

1
ln ln lnq K Ce eF n

   

în care: Ce reprezintă concentraţia reziduală a As(III) în 
soluţie la echilibru (µg/L); qm capacitatea maximă de 
adsorbţie (µg/g); KL – constanta Langmuir ce se referă 
la energia liberă de adsorbţie; KF şi 1/n – constante ce 
se referă la capacitatea de adsorbţie relativă a adsor-
bantului şi la intensitatea adsorbţiei [14, 22, 23, 25, 28, 
32-37]. 

Prin reprezentarea grafică a Ce/qe în funcţie de Ce se 
obţine o dreaptă din a cărei pantă se calculează KL şi 
capacitatea maximă de adsorbţie a materialelor. Prin 
reprezentarea grafică a lnqe în funcţie de lnCe se obţine 
o dreaptă din a cărei pantă se pot determina constantele 
KF şi 1/n.  

S-a constatat că pentru toate materialele studiate 
reprezentarea grafică a izotermei Freundlich prezintă 
valori ale coeficienţilor de corelare foarte mici, ceea ce 
sugerează o restricţie în utilizarea acestei izoterme. 

Izoterma Langmuir descrie efectiv datele de adsorb-
ţie cu valori ale coeficienţilor de corelare apropiate de 
unitate pentru toate materialele studiate. Prin urmare, 
izoterma urmăreşte procesul de adsorbţie pe întreg 
intervalul de concentraţii studiat. Mai mult, valorile 
capacităţilor maxime de adsorbţie ale materialelor stu-
diate obţinute din reprezentările Langmuir sunt foarte 
apropiate de valorile capacităţilor maxime de adsorbţie 
obţinute experimental: produs secundar – 625 g/g;  
oxid de fier – 500 g/g; oxid mixt – 435 g/g. Putem 
concluziona că procesul de adsorbţie al As(III) din ape 
pe materiale cu conţinut de fier este descris de izoterma 
de adsorbţie Langmuir [16, 17, 21]. 

Factorul de separare RL a fost utilizat pentru a 
descrie caracteristicile esenţiale ale izotermei Langmuir  
şi se determină cu ajutorul ecuaţiei: 

1

1 0
RL K CL


 

 

în care: RL > 1 este adsorbţia nefavorabilă; RL = 1 – 
adsorbţie liniară; 0 < RL <1 – adsoorbţie favorabilă;                
RL =0 – adsorbţie ireversibilă) [14, 28].  

Valorile RL au fost calculate pe întreg intervalul de 
concentraţii studiat pentru toate cele trei materiale şi  
s-au găsit a fi mai mari decât 0 şi mai mici decât 1, 
acest lucru sugerând adsorbţie favorabilă.  

Dintre toate cele trei materiale studiate, produs 
secundar prezintă cea mai mare valoare a capacităţii 
maxime de adsorbţie a As(III) din ape, iar oxidul mixt 
Fe2O3/SiO2 prezintă cea mai mică valoare a capacităţii 
maxime de adsorbţie. Cu toate că adausul de SiO2 are ca 
efect creşterea suprafeţei specifice al oxidului de fier, acest 
lucru duce la scăderea performanţelor în procesul de 
adsorbţie a As(III). Acest lucru subliniază încă o dată 
importanţa naturii feruginoase a materialelor utilizate ca 
adsorbanţi în procesul de eliminare a As(III) din ape. 

Un parametru important este şi concentraţia reziduală a 
As(III) din soluţii, care în cazul produsului secundar şi al 
oxidului de fier este mai mică de 4 µg/L, valoare compa-
rabilă cu alte rezultate raportate în literatură. Toate acestea 
indică existenţa unor interacţii foarte favorabile între sorbit 
şi adsorbent [17, 28]. În cazul oxidului mixt concentraţiile 
reziduale obţinute au fost mai mari (~ 20 g/L).  

3. CONCLUZII 

În aceastǎ lucrare ne-am propus studierea unor 
materiale neconvenţionale, ca de exemplu oxizi de fier 
obţinuţi prin calcinarea unor sǎruri de fier cât şi produse 
secundare cu conţinut de fier provenite de la tratarea 
apelor uzate. 

Punctul de sarcină electrică nulă a fost determinat prin 
metoda aducerii la echilibru pentru două dintre materialele 
studiate: produsul secundar cu conţinut de fier, uscat la 
105C (pHpzc = 6,7) şi oxid de fier obţinut prin 
descompunerea termică, la 550°C, a oxalatului de fier (II) 
dihidrat Fe(COO)2·2H2O (pHpzc = 6,1).  S-a constatat cǎ 
ambele materiale funcţioneazǎ ca sisteme tampon acido-
bazice în domeniile de pH = 4-9 pentru nămol şi pH = 6-
9,5 pentru oxidul de fier sintetizat din oxalat.  

Pe parcursul determinărilor experimentale pH-ul 
iniţial al soluţiilor a fost menţinut în intervalul 6-7, 
acesta fiind  intervalul de pH în care se obţine cea mai 
mare capacitate de adsorbţie a produsului secundar în 
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procesul de îndepărtare a As(III) din ape. Totodată acest 
interval de pH corespunde valorilor de pH cel mai des 
întâlnite în apele naturale. 

Studiile cinetice au fost realizate în vederea 
determinării timpului necesar atingerii echilibrului şi în 
vederea stabilirii mecanismului procesului de adsorbţie. 
Pentru aceasta, s-a studiat influenţa diferiţilor parametri 
fizico-chimici (timpul de contact, concentraţia iniţială a 
As(III) din ape şi temperatura) asupra procesului de 
adsorbţie a As (III)  din ape pe materialele. 

Procesul de adsorbţie decurge dupǎ un model cinteitc 
de pseudo-ordin doi. Timpul de atingere a echilibrului 
este 90 minute.  

Capacitatea maximă de adsorbţie a produsului se-
cundar determinată experimental este >550 µg/g, 
capacitatea maximă de adsorbţie a oxidului de fier 
sintetizat din oxalat este ~490 µg/g, iar în cazul oxidului 
mixt capacitatea maximă de adsorbţie determinată 
experimental este ~340 µg/g. 

Izoterma Langmuir descrie efectiv datele de adsorbţie 
cu valori ale coeficienţilor de corelare apropiate de 
unitate pentru toate materialele studiate. 

Datoritǎ conţinutului ridicat de fier acest produs 
secundarur poate fi utilizat ca şi material adsorbant. 
Utilizarea acestui deşeu sub formǎ de adsorbant pentru 
depoluarea apelor cu conţinut de arsen prezintǎ eficienţǎ, 
pe de o parte datoritǎ prevenirii poluǎrii mediului 
înconjurǎtor, iar pe de altǎ parte din punct de vedere 
economic, datoritǎ reducerii utilizǎrii resurselor naturale.  

Acknowledgements 

The authors gratefully acknowledge financial support 
provided by the UEFISCSU, under Grant No. 
694/19.01.2009, Code 927, „Integrated Concept about 
Depollution of Waters with Arsenic Content, through 
Adsorption on Oxide Materials, followed by Immobiliza-
tion of the Resulted Waste in Crystalline Matrices”.  

BIBLIOGRAFIE 

[1] Parlea M., Muntean C., Qualitative Analytical Chemistry. 
Theoretical Aspects (in Romanian), Eurobit, Timişoara, 2001. 

[2] Ohe, K., Tagai, Y., Nakamura, S., Oshima, T. and Baba, Y. 
(2005) J. Chem. Eng. Jpn 38, 671. 

[3] Y. Jeong, M. Fan, S. Slingh et.all, Evaluation of iron oxide and 
aluminium oxide as potential arsdenic (V) adsorbents, Chemical 
Engineering and Processing, 46 (2007), pp. 1030-1039; 

[4] Pinisakul, C. Polprasert,P. Porkplan and J. Satayarirod, 
Arsenic removal efficiency and mechanisms by electro-chemical 
precipitation process, Water Science and Technology, vol 46, 
no 9, pp 247-254; 

[5] Mark C. Ciardelli, H. Xu, N. Sahai, Role of Fe(II), 
phosphate, silicate, sulphate, and carbonate in arsenic uptake 
by co precipitation in synthetic and natural groundwater, 
Water Research, 42 (2008) pp. 625-624; 

[6] C. Y. Kwan, Wei Chu, Effect of ferrioxalate-exchanged resin 
on the removal of 2,4-D by a photocatalytic process, Journal 
of Molecular catalysis, 255 (2006), pp. 236-242; 

[7] P. Mondal, C.B. Majumder, B. Mohanty, Effects of 
absorbent dose, its particle size and initial arsenic 
concentration on the removal of arsenic, iron and manganese 
from simulated ground water by Fe(III) impregnated activated 
carbon, Journal Hazardous Materials, 150 (2008), pp. 695-
702; 

[8] V. Lenoble, C. Laclautre, et. all., Journal hazardous 
materials, B123 92005), pp. 262-268; 

[9] M. Ersoz, Transport of mercury through liquid membranes 
containing calixarene carries, Advances in Colloid and 
Interface Science 134-135 (2007), pp. 96-104; 

[10] Bodalo, J.L. Gomez, E. Gomez, A.M. Hidalgo, A. Aleman, 
Viability study of different reverse osmosis membranes for 
application in the tertiary treatment of wastes from the tanning 
industry, Desalination, 180, (2005) pp. 277-284; 

[11] Negrea, L. Lupa, P. Negrea, M. Ciopec, C. Muntean, 
Buletinul AGIR nr. 2-3, 2009, pp. 44-48 

[12] M. Streat, K. Hellgardt, N.L.R. Newton, Hydrous ferric 
oxide as an adsorbent in water treatment. Part2. Adsorption 
studies, Process Safety and environmental protection 86 
(2008), pp. 11-20; 

[13] Qaio Li Zhang, Y.C. Lin, X. Chen, N. Y. Gao, A method for 
preparing ferric activated carbon composites adsorbents to 
remove arsenic from drinking water, Journal of hazardous 
materials; 

[14] Borah, D., Satokawa, S., Kato, S. and Kojima, T. (2009) 
J. Hazard. Mater. 162, 1269. 

[15] Cerovic, Lj.S., Milonjic, S.K., Todorovic,  M.B., Trtanj, 
M.I., Pogozhev, Y.S., Blagoveschenskii, Y. and  Chen, Y.N., 
Chai, L.Y., Shu, Y.D. (2008) J. Hazard. Mater. 160, 168.  

[16] Negrea, M. Ciopec, L. Lupa, C. Muntean, R. Lazǎu, P. 
Negrea, WATER POLLUTION X, WIT Transactions on 
Ecology and Environment, Volume 135,2010, pp. 117-128 

[17] Negrea, L. Lupa, M. Ciopec, R. Lazǎu, C. Muntean, P. 
Negrea,  Adsorption Science & Technology, vol. 28, No. 6, 
2010. 

[18] Hou W.-G., Jiang P., Han S.-H., Hu J.-F., Li D.-Q., Studies 
on zero point of charge and intrinsic ionization constant of Zn-
Mg-Al ydrotalcite-like compounds, Colloid and Polymer 
Science 281 (2003) 738. 

[19] Sakurai K., Ohdate Y., Kyuma K., Potentiometric Automatic 
Titration (PAT) method to evaluate Zero Point of Charge 
(ZPC) of variable charge soils, Soil science and plant nutrition 
35(1) (1989) 89. 

[20] Cornell R. M. , Posner A. M. , Quirk J. P., A titration study 
on alumina-coated rutile pigments. Part 1: Proth and hydroxyl 
uptake, Colloid and Polymer Science 261(2) (1983) 137 

[21] Negrea, L. Lupa, M. Ciopec, C. Muntean, R. Lazǎu, M. 
Motoc, Revista de Chimie, vol. 61, nr. 7, 2010, p. 691-695 

[22] Chutia, P., Kato, S., Kojima, T. and Satokawa S. (2009) 
J. Hazard. Mater. 162, 204. 

[23] Gupta, K. and Ghosh, U.C. (2009) J. Hazard. Mater. 161, 
884. 

[24] Chen, Y.N., Chai, L.Y., Shu, Y.D. (2008) J. Hazard. Mater. 
160, 168. 



DEPOLUAREA APELOR CU CONŢINUT DE ARSEN, PRIN ADSORBŢIE PE MATERIALE OXIDICE  

Buletinul AGIR nr. 2/2011 ● aprilie-iunie 77

[25] Jeong, Y., Fan, M., Singh, S., Chuang, C.L., Saha, B. and 
van Leeuwen, J.H. (2007) Chem. Eng. Process. 46, 1030. 

[26] Hsu, J.C., Lin, C.J., Liao, C.H. and Chen, S.T. (2008) 
J. Hazard. Mater. 153, 817. 

[27] Mondal, P., Majumder, C.B. and Mohanty, B. (2008) 
J. Hazard. Mater. 150, 695. 

[28] Thirunavukkarasu, O. S., Viraraghavan, T. and Subra-
manian, K.S. (2003) Water SA 29, 161. 

[29] Kul, A.R and Caliskan, N. (2009) Adsorpt. Sci. Technol. 
27(1), 85. 

[30] Shan, H.Y. (2004) Scientometrics 59, 171. 
[31] Jeong, Y., Fan, M., Singh, S., Chuang, C.L., Saha, B. and 

van Leeuwen, J.H. (2007) Chem. Eng. Process. 46, 1030. 

[32] Faghihian,  H. and Nejati-Yazdinejad, M. (2009) Adsorpt. 
Sci. Technol. 27(1), 19. 

[33] Faghihian,  H. and Nejati-Yazdinejad, M. (2009) Adsorpt. 
Sci. Technol. 27(1), 107. 

[34] Banerjee, K., Amy, G.L., Prevost, M., Nour, S., Jekel, M., 
Gallagher, P.M. and Blumenschein, C.D. (2008) Water Res. 
42, 3371. 

[35] Partey, F., Norman, D., Ndur, S. and Nartey, R. (2008) 
J. Colloid Interface Sci.  321, 493. 

[36] So, H.U., Postma, D., Jakobsen, R. and Larsen, F. (2008) 
Geochim. Cosmochim. Acta 72, 5871. 

[37] Ohe, K., Tagai, Y., Nakamura, S., Oshima, T. and Baba, Y. 
(2005) J. Chem. Eng. Jpn 38, 671. 

 
 
 
 
 


