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REZUMAT
Încărcarea cu poluanţi a apelor uzate industrial constituie cea mai masivă şi nocivă categorie de poluare. După aderarea României
la Uniunea Europeană, reţinerea metalelor grele din apele de mină va deveni o operaţie obligatorie, cel puţin din două puncte de
vedere. În primul rând, pentru că ionii de metale grele sunt toxici şi, în prezent, sunt deversaţi în emisari poluându-i şi, astfel, apa de
suprafaţă nu mai este sursă de apa potabilă. Pe de altă parte, fauna acvatică şi flora sunt afectate de această poluare. Utilizarea
acestor ape ca sursă pentru irigaţii nu este recomandată pentru că metalele grele se acumulează în sol şi, în acelaşi timp, unele
plante acumulează aceste metale, iar plantele consumate de animale pot ajunge în lapte sau în alte produse din carne, produse
consumate de om. Reţinerea acestor metale este utilă şi din punct de vedere economic, oprindu-se/păstrându-se de regulă
metalele grele care sunt mai scumpe. Valorificarea acestor metale poate duce la scăderea costurilor operaţiilor de epurare.
ABSTRACT
Pollutant load of industrial waste waters is the most massive and harmful type of pollution. After the Romanian adjuration to the
European Union, heavy metal retention from mine waters will become a mandatory operation from at least two points of view. First,
because heavy metals ions are toxic and are presently being dumped in water sources, polluting surface water as well, rendering it not
healthy for drinking. Secondly, aquatic flora and fauna are affected by this pollution. Using those waters as irrigation sources is not
recommended because the heavy metals accumulate in the soil and in some plants. Animals that consume these plants carry the
accumulated heavy metals further in milk and meat products that we humans consume. Retaining the heavy metals is also useful from
an economic point of view. Retaining those rare and expensive to produce metals could lead to a decrease in purification costs.
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1. ASPECTE GENERALE PRIVIND
POLUAREA
Poluarea este procesul de alterare a mediilor de viaţă
biotice şi abiotice şi a bunurilor create de om, cauzat
mai ales de deşeurile provenite din activităţile umane,
de origine industrială, agricolă, menajeră etc., dar şi din
cauza unor fenomene naturale (erupţii vulcanice, furtuni
de praf ori nisip, inundaţii etc.).
După multele episoade dramatice, care s-au soldat
cu grave dezechilibre naturale şi economice, omul se
pare că a devenit mai conştient şi mai responsabil faţă
de problematica deosebit de sensibilă pe care o ridică
protecţia mediului, care nu este un lux, ci o necesitate.
Omul trebuie să renunţe la ignoranţa ecologică şi să-şi
însuşească lecţiile pe care i le oferă natura despre
armonie, echilibru, dinamică, ordine. Orice dezechilibru
ecologic determină dezarmonie şi haos cu urmări nefaste pentru viaţă. Trebuie să ştim că nu putem progresa
în afara mediului şi că orice dereglare în relaţia cu
natura se repercutează negativ asupra organismelor vii,
plante, animale şi om.
Interesul faţă de protecţia omului este motivat de
importanţa funcţională şi neechivocă a calităţii aerului,
apei şi solului ca principal factor de mediu pentru diferite forme de viaţă. Este de remarcat nu numai că aerul,
apa şi solul înregistrează şi acumulează în masa lor
efectele poluanţilor, dar le şi transmit aerului prin intermediul relaţiilor naturale directe sau indirecte stabilite
între ele.
Conceptul de dezvoltare durabilă a început să fie
acceptat şi aplicat în ţările dezvoltate şi în cele în curs
de dezvoltare, acest concept referindu-se atât la dezvoltarea socio-economică globală, cât şi a diferitelor
sectoare, el având ca suport dezvoltarea, cu luarea în
considerare a factorilor de mediu. Mediul este abordat
în dubla sa calitate, ca sursă de materii prime şi ca mediu de viaţă.
Conceptul de dezvoltare durabilă nu limitează şi nu
îngrădeşte dezvoltarea industriei, considerată o necesitate obiectivă pentru fiecare stat. Această dezvoltare nu
trebuie să se realizeze printr-o folosire abuzivă a surselor de materii prime şi printr-o evacuare excesivă de
noxe în mediul înconjurător, printr-o lipsă de preocupare privind consecinţele negative asupra sănătăţii umane.
Aşa se explică modificările climatice la nivel global, ca
urmare a evacuării gazelor cu efect de seră, aşa se
explică dispariţia treptată a unor specii de animale şi
plante, micşorarea potenţialului productiv al pământului, deşertificarea şi alte fenomene.
Industria minieră şi industria metalurgică constituie
sursa unor poluanţi cum sunt: plumbul, zincul, cuprul,
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cadmiul, arsenul, mercurul şi altele. Metalele grele acţionează în general asupra organismelor vii, ca substanţe
toxice, determinând inhibarea proceselor enzimatice
celulare sau provocând alte numeroase dereglări fiziologice. Depoluarea apelor se realizează în instalaţii de
epurare special amenajate care la noi, în cele mai multe
cazuri, nu funcţionează la capacitate.
După aprecierea Organizaţiei Mondiale a Sănătăţii,
circa 2/3 din îmbolnăviri au drept cauză apa poluată.
Pentru diminuarea efectelor poluării apelor este nevoie
de o strategie comună. Începând cu Ministerul Apelor,
Pădurilor şi Protecţiei Mediului, celelalte organe centrale vizate, continuând cu organele locale şi unităţile
poluatoare, este nevoie să se acţioneze cu toată energia
în vederea prevenirii şi combaterii fenomenelor legate
de poluarea apelor.

2. COMPOZIŢIA APELOR UZATE
PROVENITE DIN MINERIT
Încărcarea cu poluanţi a apelor uzate industrial constituie cea mai masivă şi nocivă categorie de poluare.
Cauzele poluării cu ape uzate industrial îşi au originea
în lacunele concepţiei despre procesul de producţie,
examinarea sumară a fenomenelor secundare care nu influenţează rezultatele procesului de bază; se procedează
la eliminarea cât mai simplă a deşeurilor şi subproduselor fără preocupări speciale în ceea ce priveşte
consecinţele ce pot avea loc asupra mediului.
Caracteristica esenţială a apelor uzate industrial o
constituie varietatea nelimitată de poluanţi şi nocivitatea lor deosebită. În poluarea cu metale grele a apelor
uzate industrial ponderea cea mai mare o au industria
minieră, industria metalurgică şi industria chimică.
Industria minieră. Apele uzate de la extracţia minereurilor sunt impurificate atât cu suspensii minerale
cât şi cu substanţe chimice.
Industria extractivă generează două categorii de ape
uzate:
• ape de mină provenite de la extracţia minereurilor;
• ape uzate rezultate din procesul de preparare a
minereurilor.
Principalele surse de formare a apelor de mină ar fi:
– apele provenite din precipitaţii atmosferice şi pânzele freatice ale apelor de suprafaţă, care se infiltrează
în formaţiunile litologice de profunzime;
– apele subterane acumulate în formaţiuni acvifere
deschise prin lucrări miniere de explorare, de exploatare
sau lucrări speciale de asecare;
– apa tehnologică introdusă în exploatările miniere
pentru foraj umed, combaterea prafului, rambleierea hidraulică a golurilor excavate.
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Evacuarea apelor de mină se realizează prin drenaje
adecvate regimului hidrologic. În cazul minelor cu
regim hidrologic stabil, evacuarea apei subterane se
realizează prin drenaj pasiv, constând din lucrările
miniere de deschidere şi exploatare obişnuite (puţuri,
galerii, plane înclinate, rostogoale), iar pentru minele cu
formaţiuni acvifere importante şi regim hidrologic
variabil în limite largi se prevăd sisteme speciale de
drenaj activ, constând din lucrări de asecare prealabilă
exploatării (puţuri de asecare, foraje, filtre, baraje etc.).
Apele de mină pot fi introduse în fluxul tehnologic
al uzinelor de preparare în combinaţie cu apa limpezită
din iazul de decantare şi/sau apă de completare prelevată din sursa de suprafaţă.
Elementele dizolvate în apele de mină se pot grupa în:
– anioni: SO4 2-, HCO3-, PO43-, Cl-, Br-– cationi: Ca2+, Mg2+, Cu2+, Zn2+, Fe2+, Mn4+
– microelemente: As, Zn, Cd. Ni, Ti, Be, S, V, Co,
Ga, Mo, Ag, Sn, Te, Bi, Ba.
Turbiditatea apelor de mină anulează procesele de
fotosinteză, prin împiedicarea pătrunderii luminii la
plante şi alge. Când reaeraţia prin contactul apei cu
aerul şi prin fotosinteză nu reuşeşte să refacă balanţa de
oxigen dizolvat al apei, rezultă un deficit de oxigen care
poate determina micşorarea sau anularea capacităţii de
autoepurare a receptorului, când materiile organice nu
pot fi oxidate total şi substanţele chimice agresive nu se
mai neutralizează. În astfel de cazuri dispare fauna
piscicolă şi uneori întreaga faună acvatică.
Conţinuturile mari de ioni de Fe3+ şi Mn4+ determină
formarea precipitatului Fe(OH)3 şi Mn(OH)4 care colmatează fundul albiei şi malurile. reducând pânza

freatică şi distrugând flora şi fauna acvatică. Plumbul,
atât ca sedimente cât şi din masa apei, poate trece în
lanţurile şi reţelele trofice, fiind acumulat cu intensităţi
variabile de diferite specii, în funcţie de concentraţia lui
în mediu şi de alţi factori. Metalele grele cu efect nociv
(Zn, Ni, Pb, Cr), acumulate în sedimente şi biocenoze,
conduc la aşa-numita poluare terţiară, ca urmare a resolubilizării la scăderea pH-ului. Metalele grele cu efect
nociv (Zn, Ni, Pb, Cr) conduc la poluări secundare, prin
bioconversia realizată de organisme acvatice.
Ramura preparării minereurilor utilizează cantităţi
importante de apă, datorită faptului că majoritatea proceselor tehnologice de concentrare a substanţelor minerale
utile se realizează în mediu umed.
Tot în sectorul de concentrare (preparaţii şi flotaţii)
apar efluenţi cu conţinut de produşi organici (agenţi de
flotaţie) care produc spumă şi sunt toxici.
Apele reziduale de la extracţia şi prelucrarea minereurilor radioactive pentru obţinerea combustibilului
nuclear prin procese hidrometalurgice au o activitate
specifică de iradiere foarte mare şi o puternică acţiune
nocivă. Uraniul mai ales sub formă de oxizi (UO2 şi
UO3), se găseşte în peste 150 minerale, dintre care cele
mai răspândite sunt pechblenda (uranitul), micelele de
uraniu (uranitele) şi nasturanul.
Apele uzate de la extragerea, concasarea şi măcinarea minereurilor pot conţine materii în suspensie, săruri
dizolvate (ioni de Fe, Mn, U, As, V, sulfaţi, azotaţi,
cloruri) şi impurificatori radioactivi.
Circuitul antropogen industrial şi agricol al metalelor grele este prezentat în figura 1.

Fig. 1. Circuitul antropogen industrial şi agricol al metalelor grele.
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Fig. 2. Fluxul tehnologic.

3. PROCEDEE DE REŢINERE A
METALELOR DIN APELE DE MINĂ,
UTILIZÂND SCHIMBĂTORI DE IONI
SINTETICI
În funcţie de natura şi caracteristicile fizico-chimice
ale substanţelor impurificatoare şi de condiţiile locale,
epurarea apelor de mină se realizează prin metode
combinate, urmărindu-se atât efectele sociale cât şi
recuperarea elementelor care au valoare economică.
Dintre procedeele fizice, cele mai utilizate sunt:
decantarea particulelor solide, tratarea magnetică sau
electrică a apei, coagularea.
Procedeele chimice aplicate în epurarea apelor de mină
se stabilesc în urma cercetării elementelor impurificatoare
aflate sub formă de suspensii sau sub formă de ioni în
soluţie. Dintre acestea, cele mai frecvent utilizate sunt:
neutralizarea pH-ului, precipitarea cationilor şi anionilor
impurificatori, extracţia cu schimbători de ioni, flotaţia,
osmoza inversă şi procedeele chimice combinate, care
includ două sau mai multe dintre procedeele amintite.
Epurarea cu răşini schimbătoare de ioni se aplică în
special pentru îndepărtarea ionilor de fier, mangan,
zinc, cupru, sulfaţi prezenţi în apele de mină în concentraţii ridicate. Schimbătorii de ioni utilizaţi cu rezultate
bune sunt cei din gama Ambertite, Purolite etc.
Decuprarea, de exemplu, prin extracţii cu schimbători de ioni se realizează trecând apa de mină (decantată
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în prealabil, pentru eliminarea suspensiilor grele) printro coloană cu răşină cationică în care sunt reţinuţi ionii
de cupru, care apoi sunt extraşi prin eluţie (cu HCl,
H2SO4 10 %). Se obţine, de exemplu, după eluţie, clorura
de cupru (sulfat de cupru) care se prelucrează prin
electroliză, rezultând cupru metalic.
După terminarea eluţiei, masa cationică este spălată
pentru îndepărtarea elementului reţinut în spaţiile
interstiţiale ale granulelor, apoi este regenerată cu un
acid ales corespunzător valorii pH-ului a cationitului şi
din nou se spală pentru eliminarea excesului de agent de
regenerare, după care se reia ciclul de extracţie cu o altă
încărcătură de apă de mină. Apa decuprată se poate
trece în continuare printr-o coloană cu răşină amintită,
care reţine o mare parte din ionii SO4²⎯ şi, totodată,
aduce pH-ul la 6,5–7.
Din punct de vedere tehnologic, purificarea apelor
reziduale prin schimb ionic se realizează prin trecerea
apei de tratat printr-o coloană umplută cu răşină schimbătoare de ioni (filtru ionic), parcurgându-se etapele
prezentate în continuare.
a) Prefiltrarea. În apele de mină există o serie de
impurităţi mecanice transportate de apa de mină. Toate
aceste impurităţi, în special cele fine, pot produce înfundarea porilor de răşină şi a spaţiului intergranular,
având drept urmare creşterea rapidă a pierderii de
presiune prin strat. Pentru eliminarea suspensiei de materii solide din apa de spălare se folosesc filtre mecanice
sub presiune montate în amonte de filtrele ionice. UtiBuletinul AGIR nr. 1/2007 ● ianuarie-martie
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lizarea cărbunelui activ, ca material filtrant, permite
reţinerea din ape a substanţelor tensioactive şi a altor
compuşi organici precum şi realizarea unei filtrări mecanice fine; particulele coloidale, care trec prin stratul
de nisip cuarţos, sunt absorbite şi reţinute de cărbunele
activ, îndepărtându-se şi urme de grăsimi şi ulei.
b) Decationizarea. Aceasta este prima treaptă de
schimb ionic. Răşina schimbătoare de ioni utilizată,
de regulă este cationitul puternic acid de formă H+.
Cationii se reţin în masa cationică în ordinea afinităţii
lor faţă de răşini.
c) Dezanionizarea. Eliminarea anionilor din apele
de spălare decationizate se realizează prin trecerea lor
prin coloane cu schimbători de ioni anionici slab bazici
şi puternic bazici, regeneraţi sub forma OH⎯. Schimbătorii de ioni slab bazici şi mediu bazici conţinând drept
grupe active amine primare şi secundare sunt capabili
să schimbe numai anionii acizilor puternic şi mediu
disociaţi în apă. Schimbătorii de ioni puternic bazici,
ale căror grupe active sunt constituite din amine terţiare
şi cuaternare, schimbă anionii tuturor acizilor dizolvaţi
în apă, inclusiv cei ai acizilor slab disociaţi ca: H2CO3,
HCN, H2SiO3, acizi organici etc. Datorită proprietăţilor
avantajoase, cea mai utilizată este răşina slab bazică, ce
are o capacitate de schimb dublă faţă de cea puternic bazică şi o afinitate mare pentru ionii OH⎯, ceea ce necesită
un mic exces de reactivi pentru regenerare. De asemenea,
prezintă o bună stabilitate la acţiunea oxidantă a substanţelor existente în apă precum şi o bună stabilitate termică.
Răşinile puternic bazice formează cu anionii complecşi ai
metalelor grele legături chimice puternice care nu pot fi
desfăcute la o regenerare normală, ceea ce constituie un
motiv pentru utilizarea răşinilor slab bazice. Deoarece
acizii slabi ca acidul salicilic, cianhidric, carbonic, acizii
organici, nu sunt reţinuţi pe răşina slab bazică, este
necesară şi o treaptă de tratare cu o răşină puternic bazică.
d) Regenerarea răşinii. În cursul regenerării, ionii
străini sunt reţinuţi în masa ionică, sunt eluaţi şi răşina
schimbătoare de ioni este readusă la forma sa ionică
activă iniţială. Ionii H+, respectiv OH⎯ necesari pentru
refacerea legăturii ionice active a grupelor funcţionale
sunt furnizaţi de soluţia de acid sau hidroxid utilizată la
regenerare. Procedeul de regenerare cel mai utilizat este
cel în contracurent, ceea ce înseamnă că în timpul
deionizării apa de tratat intră în partea de sus a filtrului
ionic, traversează stratul de răşină în sens descendent şi
iese în partea de jos a filtrului, iar în timpul regenerării
soluţia de regenerare intră în partea de jos, trece prin
strat în sens ascendent şi părăseşte coloana în partea
superioară a acestuia. În cazul regenerării în contracurent, soluţia de regenerare proaspătă şi cu mare exces
de reactivi regenerează complet zona inferioară a
stratului de răşină cu care vine în contact, astfel că în
Buletinul AGIR nr. 1/2007 ● ianuarie-martie

cursul următorului ciclu de funcţionare apa de tratat,
înainte de ieşirea din filtru, va traversa stratul de răşină
cu capacitatea cea mai mare, care reţine şi urmele de
ioni străini ce nu au fost reţinuţi în zonele superioare ale
umpluturii de răşină. În acest fel, concentraţia reziduală
de ioni străini neadsorbiţi pe răşină este foarte mică în
efluent, obţinându-se o apă deionizată într-un grad foarte avansat. Datorită faptului că granulele de răşină îşi
schimbă volumul de mai multe ori în timpul ciclului de
funcţionare şi pentru efectuarea unei spălări corespunzătoare trebuie prevăzută o posibilitate de expansiune a
stratului, fixarea patului de răşină trebuie să fie elastică
şi uşor înlăturabilă.

Fig. 3. Filtru ionic pentru regenerarea în contracurent,
cu două plăci de drenare şi spaţiu liber pentru afânare–spălare:
a – regenerare; b – încărcare cu circuit auxiliar pentru mărirea
vitezei de curgere.

Spălarea după regenerare se face cu un volum dublu
de apă faţă de volumul răşinii. Cantitatea de eluat se
stabileşte concret de la început şi se ia de obicei
maximum de 3 ori volumul răşinii de cationit şi de 3,5
ori volumul răşinii de anionit. Schimbul ionic cu
încărcare în pat fluidizat şi regenerare în contracurent
are avantajul de a realiza un contact intim foarte eficient
între granulele de solid şi un fluid în curent
ascendent. Coloana schimbătoare de ioni are două
planşee de drenaj cu duze, unul inferior şi altul
superior, între care se află răşina schimbătoare de ioni.
Pentru alegerea tipului schimbătorului de ioni şi forma
ionică activă a acestuia se are în vedere în primul rând
încărcarea electrică a ionului sau ionilor de separat
ţinând cont că în multe cazuri metalul se află în soluţie
sub forma unui anion complex şi poate fi separat atât
sub formă anionică complexă pe o răşină anionică, dar
şi sub formă de cation metalic pe o răşină cationică ce
descompune anionul complex. De asemenea, se ia în
considerare natura compusului chimic sub forma căruia
este cel mai avantajos să se obţină la regenerarea răşinii
metalului recuperat.
Alegerea tipului de răşină trebuie să se facă în
funcţie de caracterul chimic al soluţiei din care se reţine
componentul urmărit, în sensul că în condiţii de pH şi
de compoziţie a soluţiei date, răşina schimbătoare de
ioni să aibă o selectivitate corespunzătoare. Schimbă-

11

CREŞTEREA EFICIENŢEI UTILIZĂRII RESURSELOR
torii de ioni cationici cu grupe active carboxilice slab
acide şi schimbătorii chelatici prezintă o selectivitate
pronunţată faţă de metale ca zinc, cupru, nichel, cadmiu
etc. Aceste tipuri de răşini au o capacitate de schimb
mult mai mare faţă de răşina puternic acidă. O proprietate caracteristică a răşinilor cationice selective este
afinitatea lor maximă faţă de ionii de hidrogen, în timp
ce cationiţii puternic acizi prezintă faţă de aceşti ioni
afinitatea cea mai mică. Din această cauză, necesarul de
acid pentru eluarea metalelor fixate pe răşină în cazul
răşinilor selective este aproape de cantitatea teoretică.,
Din cauza afinităţii mari faţă de ionii H+, cationiţii slab
acizi în forma H nu pot reţine în mod satisfăcător ionii
de metale grele. De aceea, după regenerare în forma H
cu un acid, aceşti cationiţi trebuie condiţionaţi înaintea
reutilizării, adică trebuie convertiţi la forma Na cu o soluţie de hidroxid de natriu. Pe de altă parte, regenerarea
directă a răşinii în forma Na nu asigură eluarea corespunzătoare a ionilor de metale grele fixate în răşină. În
consecinţă, regenerarea trebuie făcută în două faze. În
prima fază metalul este eluat din răşină cu acid, răşina
trecându-se în forma H, de exemplu pentru nichel:
R

Ni + 2H+ ↔ 2R–H + Ni+

R
Eluatul este constituit din soluţia apoasă a sării metalului separat cu acidul de regenerare. Faza a doua a
regenerării are loc de regulă cu soluţie de hidroxid de
sodiu:
2R–H + 2NaOH → 2R–Na + 2H2O
Tot din cauza afinităţii deosebite a acestor tipuri de
răşini faţă de ionii H+, pH-ul soluţiei de tratat nu trebuie
să fie prea mic, deoarece răşina leagă ionii de hidrogen
în mod preferenţial înaintea ionilor metalici. Selectivitatea schimbătorilor de ioni cationici slab acizi este
influenţată şi de natura anionilor din soluţia de lucru.
Afinitatea faţă de zinc a răşinii cu grupa funcţională
aminodiacetică, în soluţie de cloruri este mai mare decât
faţă de cadmiu, în aceleaşi condiţii de pH, în timp ce în
soluţii de sulfat acest raport este invers. Recuperarea
cadmiului din electroliţii de cadmiere se realizează cu o
răşină cationică slab acidă, cu grupă activă carboxilică.
Datorită afinităţii mari a grupei aminodiacetică faţă de
cupru, răşina schimbătoare de ioni chelatică poate absorbi chiar în forma H urme de cupru din soluţii neutre
sau slab acide. Cuprul poate fi recuperat chiar din
soluţii amoniacale şi cu ajutorul răşinii cu grupa activă
carboxilică. Recuperarea nichelului impune utilizarea
schimbătorului de ioni selectiv sub forma monosodică.
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Pentru reţinerea nichelului pot fi utilizate ambele tipuri
de răşină selectivă cu menţiunea că răşina cationică slab
acidă carboxilică este mult mai puţin selectivă pentru
nichel în prezenţa ionilor de calciu decât cea chelatică.
Pentru reţinerea ionului cromat se foloseşte o răşină
anionică slab bazică. În băile de aurire aurul se află sub
forma anionului complex de dicianoaurat [Au(CN)2]⎯
care se reţine foarte energic pe schimbătorul anionic
puternic bazic în forma OH⎯.

4. CONCLUZII
Încărcarea cu poluanţi a apelor uzate industrial constituie cea mai masivă şi nocivă categorie de poluare.
După aderarea României la Uniunea Europeană,
reţinerea metalelor grele din apele de mină va deveni o
operaţie obligatorie cel puţin din două puncte de vedere.
În primul rând, pentru că ionii de metale grele sunt
toxici şi în prezent sunt deversaţi în emisari, poluându-i
şi, astfel, apa de suprafaţă nu mai este sursă de apă
potabilă.
Pe de altă parte, şi fauna acvatică şi flora sunt
afectate de această poluare. Utilizarea acestor ape ca
sursă pentru irigaţii nu este recomandată pentru că
metalele grele se acumulează în sol şi, în acelaşi timp,
unele plante acumulează aceste metale, iar plantele
consumate de animale pot ajunge în lapte sau în alte
produse din carne, produse consumate de om.
Reţinerea acestor metale este utilă şi din punct de
vedere economic, oprindu-se/păstrându-se de regulă
metalele grele care sunt mai scumpe. Valorificarea
acestor metale poate duce la scăderea costurilor operaţiilor de epurare.
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