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REZUMAT 

În procesul de epurare a apelor uzate, rezultă ca rezidii cantităţi însemnate de nămoluri, cu 

conţinuturi bogate în substanţă organică, cu procente ridicate de elemente nutritive necesare 

culturilor agricole, cu o putere de fermentare ridicată ce presupune mirosuri dezagreabile şi o 

virulenţă ridicată, dar şi un conţinut mare de ioni ai metalelor grele. 

În vederea reducerii în mod semnificativ a puterii de fermentare şi a riscurilor sanitare 

rezultate prin utilizare, nămolurile se stochează pe termen lung.  

Datorită cantităţilor mari de nămol rezultate din procesul de epurare a apelor uzate urbane, 

cît şi similitudinii compoziţiei chimice cu cea a gunoiului de grajd, prin asimilare cu acesta, 

nămolurile de epurare au fost propuse ca fertilizatoare şi amelioratoare ale solului la diferite culturi 

agricole. 

Utilizarea în agricultură a nămolurilor de epurare reprezintă una dintre metodele de 

eliminare a reziduurilor menajere şi o formă de punere în valoare a conţinutului lor de materie 

organică şi elemente nutritive, fiind bogate în fosfor şi azot. Astfel, ca urmare cercetărilor realizate 

de Institutul de Genetică, Fiziologie şi Protecţie a Plantelor, Academia de Ştiinţe din Moldova, 

privind folosirea nămolurilor de epurare în calitate de fertilizante, s-a putut aprecia comportarea 

solurilor şi producţia de plante, precum şi acţiunea benefică a acestora asupra recoltelor, punîndu-se 

accent pe implementarea unei agriculturi biologice extinse în ţara noastră. 

Totodată, pentru tratarea şi eliminarea nămolurilor care nu îndeplinesc cerinţele de utilizare 

în agricultură se foloseşte incinerarea și depozitarea în incinta Staţiei de epurare sau la rampa 

ecologizată pentru depozitarea deşeurilor menajere. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



SUMMARY 

In the wastewater treatment process, results as residues significant amounts of sludge with 

rich content in organic matter, with high percentages of nutrients that are necessary for agricultural 

crops, with high fermentation power that involves unpleasant odors and high virulence and also 

with high content of heavy metal ions. 

In order to reduce significantly the power of fermentation and health risks, resulting through 

the use, the sludge is stored for long term. 

Due to large quantities of sludge resulting from urban wastewater treatment process and 

similarity of chemical composition with livestock manure, by deeming with it, sewage sludge was 

proposed as fertilizer and soil improver for different agricultural crops. 

The use of sewage sludge in agriculture represents one of the methods of release of the 

waste and a form of enhancing their content of organic matter and nutrients, being rich in 

phosphorus and nitrogen. Thus, as a result of the research performed by Institute of Genetics, 

Physiology and Plant Protection, on use of sewage sludge as fertilizer, was appreciated the behavior 

of soils and plant production and their beneficial action on crops, emphasizing the implementation 

of an extensive biological agriculture in our country. 

At the same time, for treatment and disposal of sludge which do not meet the requirements 

for use in agriculture, is used incineration and storage inside wastewater treatment plant or at the 

ecologically ramp for waste storage. 
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INTRODUCERE 

Odată cu dezvoltarea şi industrializarea masivă a mun. Chişinău, Staţia de epurare a apelor 

uzate din mun. Chişinău, care este parte componentă a sistemului municipal de alimentare cu apă şi 

de canalizare, a devenit, realmente, o fabrică importantă de nămol, care necesită a fi tratat, 

deshidratat şi evacuat de pe teritoriul Staţiei de epurare. Actualmente, volumul zilnic de producere a 

nămolurilor acumulate din sistemul municipal de canalizare se estimează la circa 1500 m
3
. 

De altfel, cu problema înmagazinării unor cantităţi enorme de diverse deşeuri se confruntă 

majoritatea administraţiilor oraşelor din Republica Moldova, atît la nivel central cît şi local. Dacă 

prelucrarea deşeurilor solide este cît de cît pe cale de soluţionare, metodele fiind clare, apoi 

problema nămolurilor de epurare, formate în rezultatul epurării apelor uzate este una specifică, 

deoarece procesarea şi utilizarea acestora este cu mult mai complicată şi costisitoare, dat fiind 

volumele mari, umiditatea sporită, compoziţia neuniformă şi substanţele organice, care se 

descompun rapid şi emană mirosuri pestilențiale.  

Totodată, prelucrarea nămolurilor de epurare atrage după sine cheltuieli considerabile pentru 

deshidratarea, stabilizarea, dezinfectarea, iar lipsa unei puteri calorifice considerabile, minimizează 

atractivităţile ulterioare de incinerare a acestora în scopuri economice. 

Pînă nu demult, utilizarea paturilor deschise de nămol la Staţia de epurare a apelor uzate din 

mun. Chişinău pentru deshidratarea şi mineralizarea nămolului, era una dintre cele mai simple şi 

neeficiente metode, care necesită suprafeţe imense de teren şi ca rezultat, conducea la poluarea 

mediului, emanarea mirosurilor pestilenţiale şi formarea unui climat socio – ecologic insuportabil 

pentru populaţia mun. Chişinău faţă de administraţia publică locală şi chiar cea centrală. 

În scopul eliminării poluării mediului, provocate de procesele de deshidratare şi mineralizare 

a nămolului, administraţia S.A. ,,Apă – Canal Chişinău” a recurs la utilizarea sacilor din pînză de 

geotextil de tip ,,Geotube”, în care se pompează nămolul împreună cu un floculant organic, care are 

o deosebită importanţă. Deshidratarea nămolului la Staţia de epurare din mun. Chişinău cu ajutorul 

sacilor din pînză geotextilă este o măsură temporară, utilizată în perioada proiectării şi construcţiei 

instalaţiilor noi a Staţiei de epurare a apelor uzate, care prevede implementarea unor procese şi 

tehnologii avansate de prelucarea a nămolului, însă la fel de important cu costuri de exploatare net 

superioare celor existente. 

Experienţa ţărilor Uniunii Europene în domeniul gestionării nămolurilor de epurare formate 

la Staţiile de epurare a apelor uzate, care sunt procesate cu utilizarea celor mai performante 

tehnologii, instalaţii şi utilaje, denotă oportunitatea utilizării acestora în calitate de îngrăşăminte 

organic la cultivarea diferitor culturi agricole, fertilizare şi restabilire a solurilor. 

Totodată, în plan mondial, nămolurile formate în procesul epurării apelor uzate la Staţiile 
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de epurare parcurg un ciclu bine determinat: formarea, stabilizarea, deshidratarea şi scoaterea 

completă din circuit, în scopul ca acestea să nu mai figureze ca deşeuri. Procesul final, se obţine 

prin trei metode bine cunoscute: incinerarea (arderea), depozitarea în depozite speciale şi utilizarea 

în calitate de fertilizant şi îngrăşămînt organic. 

În prezent, o mare parte din nămolurile de epurare formate în procesul epurării apelor uzate 

la Staţia de epurare din mun. Chişinău se află în etapa de finalizare a ciclului de prelucrare. De aici 

apare întrebarea: Ce-i de făcut cu nămolurile deshidratate din depozitele amenajate din cadrul 

Staţiei de epurare din mun. Chişinău, precum şi cu nămolurile altor staţii de epurare din ţară, luînd 

în calcul condiţiile economice reale ale Republicii Moldova şi ale administraţiei publice locale din 

mun. Chişinău? 

Actualmente, în mun. Chişinău lipsesc cu desăvîrşire industria grea, cea chimică şi drept 

urmare, nămolurile parvenite de la Staţia de epurare, practic, nu conţin metale grele, substanţe 

toxice sau chimice, astfel acestea după deshidratare, stabilizare şi dezinfectare, imediat din 

depozitele amenajate, pot fi utilizate în calitate de fertilizant şi îngrăşămînt organic pe cîmpurile 

arabile. 

Însă, în conformitate cu prevederile HG nr. 1157 din 13.10.2008 cu privire la aprobarea 

Regulamentului tehnic ,,Măsurile de protecţie a solului în cadrul practicilor agricole”, nămolurile 

respective pot fi utilizate, doar cu condiţia efectuării unor studii prealabile profunde, care vor stabili 

cum influenţează metalele grele, substanţele organice şi chimice din nămol asupra solului, culturilor 

agricole şi cum concentraţia restantă a acestor substanţe migrează în cerealele recoltate. 

Concomitent, este necesar de studiat cum influenţează asupra animalelor, consumul în calitate de 

hrană a cerealelor şi plantelor, care au fost recoltate pe cîmpurile agricole unde au fost utilizate 

nămolurile de la staţiile de epurare. 

Executarea acestor studii au fost efectuate de specialiştii bine pregătiţi în domeniu, pe 

terenuri agricole concrete, ţinînd cont de tipul, componenţa şi structura solului, cu respectarea 

dozelor minime şi maxime de nămol, precum şi monitorizarea permanentă a concentraţiilor de 

metale grele şi substanţe minerale permise pentru cultivarea acestor plante. 

Astfel, ţinînd cont de majorările substanţiale ale preţului la îngrăşămintele minerale, 

combustibil şi gaze naturale, necesare pentru incinerarea nămolului, s-a constatat că altă soluţie, la 

moment nu există, urmînd ca nămolurile de la Staţia de epurare să fie utilizate, cît mai curînd 

posibil, pe cîmpuri în calitate de îngrăşăminte organice, fapt care va duce la eliberarea terenurilor, 

unde în prezent sunt depozitate volume enorme de nămoluri. 
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1. STAȚIA DE EPURARE A APELOR UZATE DIN MUN. CHIȘINĂU 

1.1. Prezentare generală 

Staţia de epurare a apelor uzate din mun. Chişinău (figura 1) este situată în sud – estul 

oraşului, la aproximativ 7 km de centrul oraşului, lîngă rîul Bîc, în care este evacuat efluentul final. 

Avînd debite mici, fiind situat în zona oraşului şi ajungînd, în cele din urmă, în Marea Neagră, acest 

rîu ar fi considerat, după standardele Uniunii Europene, drept zonă sensibilă.  

 

Figura 1. Schema de amplasare a Staţiei de epurare a apelor uzate din mun. Chişinău 

Staţia de epurare din mun. Chişinău constituie un complex de construcţii inginereşti, utilaje 

şi comunicaţii (figura 2), care asigură schema clasică de epurare biologică, iar instalaţiile de epurare 

au fost construite în faze succesive, unde prima treaptă a Staţiei de epurare a apelor uzate a fost 

pusă în funcţiune în septembrie 1968. 

Starea structurală a instalaţiilor este foarte precară, iar performanţa procesului și calitatea 

efluentului final trebuie îmbunătăţite.   
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Figura 2. Planul general al Staţiei de epurare a apelor uzate din mun. Chişinău 

 

1.2. Descrierea procesului tehnologic la Staţia epurare din mun. Chişinău 

1.2.1. Fluxul apelor uzate 

Apele uzate din mun. Chişinău sunt colectate în colectoarele principale: colectorul de pe 

malul drept al rîului Bîc începe cu Ø 800 mm, colectorul de pe malul stîng al rîului Bîc Ø 1000 mm, 

şi apoi trec în dimensiunile 2500 x 2000 mm, prin intermediul cărora, gravitaţional, se transportă în 

camera de recepţie a Staţiei principale de pompare şi colectorul sub presiune Sîngera – Revaca – 

Chişinău, cu Ø 600 mm, prin care apele uzate se transportă la Staţia de epurare. 

Capacitatea Staţiei de epurare a apelor uzate din mun. Chişinău este de 340 mii m
3
/zi, însă 

de facto constituie 130 – 160 mii m
3
/zi. 
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Figura 3. Camera de recepţie a apelor uzate la SE din mun. Chișinău 

Camera de recepţie a Staţiei principale de pompare (figura 3) este utilată cu 4 grătare, cu 

greble mecanice, marca MG6T, dimensiunile 2000 mm x 2000 mm, lăţimea interspaţiilor – 16 mm, 

secţiunea de scurgere a grătarului – 1,9 m
2
 şi cu 2 grătare RCA1918, cu presă centrifugară, cu 

lăţimea spaţiilor – 10,5 mm. 

 

Figura 4. Reținerile de pe grătare, SE din mun. Chișinău 

Grătarele sunt destinate pentru reţinerea poluanţilor mecanici de proporţii mari. Viteza 

apelor uzate dintre tijele grătarelor este de 0,8 – 1,0 m/s. Înlăturarea reziduurilor de pe grătarele 

dotate cu greble MG6T se efectuează nu mai rar decît o dată pe oră în container (figura 4), care se 
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descarcă cu palanul electric pe roţi cu transport auto, cu transportarea ulterioară. Cantitatea 

deşeurilor reţinute este de – 4,5 t/24h.  

 

Figura 5. Deznisipatoarele Stației de epurare a apelor uzate 

În dependenţă de volumul apelor uzate recepţionate se conectează manual numărul necesar 

de pompe. La ora afluxului maxim se include o pompă de marca 26FV22 şi o pompă, marca 

16FV18, în ora de aflux minim – o pompă de marca 16FV18. Pompele pompează apele uzate în 

canalul de distribuţie pînă la deznisipătorul orizontal – longitudenal cu 4 secţii (figura 5). 

Deznisipătorul este destinat pentru colectarea nisipului şi a altor poluanţi insolubili minerali. 

Nisipul din buncherele de nisip se pompează cu hidroelevatorul sub formă de hidromasă în 

sacii din pînză de geotextil, care sunt amplasaţi pe platforma nr. 3, rîndul 4. 

Ulterior, apele uzate, gravitaţional se transportă în 2 camere de distribuţie ale decantoarelor 

primare radiale. Decantoarelor primare: D – 40 m, nr. 1 – 2 decantoare cu admisiune centrală şi 

evacuare periferică, nr. 2 – 4 decantoare cu admisiune periferică şi evacuare centrală. 

Decantoarele primare (figura 6) sunt destinate pentru depunerea impurităţilor insolubile care 

se conţin în apele uzate sub formă de suspensii sau coloidală, adică pentru limpezirea apelor uzate, 
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care, ulterior, vor fi supuse epurării biologice. Nămolul brut, depus în decantoarele primare, cu 

ajutorul  racletelor se colectează în canalul de nămol, de unde se pompează  în sacii din pînză de 

geotextil spre tratare de 2 – 3 ori pe zi (conform graficului de regim tehnologic, aprobat de către 

inginerul-tehnolog). 

Apa limpezită după decantoarele primare, gravitaţional se transportă în bazinele de aerare cu 

nămol activ pentru epurarea biologică (figura 7). Bazinele de aerare cu nămol activ – amestecător, 

fiecare cu volumul de 22,5 mii m
3
 (nr. 8, 9, 10) şi  bazinele de aerare cu nămol activ de tip piston, 

fiecare cu volumul de 12,5 mii m
3
 (nr. 1, 2, 3, 4), cu un volum de regenerare de 25 – 50 la sută. 

Doza medie de nămol în bazinele de aerare cu nămol activ este de 3÷4 g/l. 

 

Figura 6. Decantor primar de la SE mun. Chișinău 

La etapa iniţială în aerotancuri se produce amestecarea apelor uzate epurate cu nămolul activ 

ce reprezintă o masă aerobă de microorganisme adaptate. Astfel, începe procesul de oxidare a 

poluanţilor organici, dizolvaţi în apele uzate, adică descompunerea acestora în compuşi anorganici 

mai simpli.  

Totodată, are loc un proces de creştere a masei biologice. Mai întâi se desfăşoară procesul de 

distrugere a compuşilor organici uşor oxidabili, ulterior a compuşilor organici cu oxidabilitate 

medie (proteine, grăsimi, hidraţi de carbon – substanţe macromoleculare). După încheierea 

procesului de oxidare a substanţelor organice uşor oxidabile, concomitent cu procesul de oxidare a 

substanţelor organice cu oxidabilitate medie începe procesul nitrificării: oxidarea cu ajutorul 

oxigenului a azotului din sărurile de amoniu în formă intermediară – nitrite, mai apoi în nitraţi, care 

sunt concomitent compuşi de azot uşor oxidabili pentru flora lacurilor naturale şi ale 

acumulatoarelor de oxigen dizolvat. 
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Figura 7. Bazine de aerare cu nămol activ 

Amestecul apele uzate şi nămolului activ, gravitaţional se transportă în 3 camere de 

distribuţie ale decantoarelor secundare radiale. Decantoarelor secundare radiale: D – 40 m, 

decantoare (nr. 1; 2; 3; 4) cu admisiune centrală şi evacuare periferică, decantoare (nr. 5; 6) cu 

admisiune periferică şi evacuare centrală şi decantoare cu D – 50 m (nr. 7; 8) cu admisiune centrală 

şi evacuare periferică. 

După decantoarele secundare apele uzate sunt supuse dezinfectării iar ulterior sunt deversate 

în emisar (r. Bîc) cu condiţia resectării stipulărilor din HG nr. 950 din 25.11.2013 ,,pentru aprobarea 

Regulamentului privind cerinţele de colectare, epurare şi deversare a apelor uzate în sistemul de 

canalizare şi/sau în corpuri de apă pentru localităţile urbane şi rurale”.  

 

1.2.2. Fluxul nămolurilor 

Nămolul pompat din decantoarele primare are umiditatea de 94 – 96 la sută în funcţie de 

concentraţia suspensiilor din apele uzate şi de durata ciclului de funcţionare dintre pompări. Durata 

unei pompări de nămol brut constituie 20 – 40min. Pomparea nămolului se efectuează cu pompele,  

marca FG 450-22,5, care sunt montate la staţiile de pompare de nămol nr.1 şi nr.2.  
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Ulterior, se desfăşoară pomparea din colectoarele de grăsimi a substanţelor poluante, apărute 

şi înlăturate de pe suprafaţa apei din decantoarele primare prin instalaţiile semisubmersibile – 

colectorul de grăsimi. Umiditatea acestui nămol constituie 98 la sută. 

Regimul de pompare a nămolului se corectează în dependenţă de calitatea şi debitul apelor 

uzate care intră în staţie, în scopul prevenirii majorării concentraţiilor de materie în suspensie din 

decantoarele primare împreună cu apa limpezită şi putrefacţiile formate în nămolul depus. 

Nămolul activ în exces de la treapta de epurare biologică prin conducta gravitaţională cu 

D=200 mm se evacuează în camera de recepţie a staţiei principale de pompare a apelor uzate pentru 

amestecarea cu apele uzate transportate la Staţia de epurare.  

Nămolul activ recirculat se pompează conform necesităţii de evacuare al acestuia din ciclul 

epurării biologice.    

Pentru prelucrarea nămolurilor, care se formează la Staţia de epurare din mun. Chişinău în 

rezultatul epurării apelor uzate, au fost construite şi puse în funcţiune 32,2 ha platforme de nămol. 

Platformele de nămol sunt construite pe bază de asfalto – beton şi sistem de drenare. Rolul acestora 

constă în înlăturarea apei din nămol şi uscarea lui pînă la umiditatea de 75÷80 la sută. 

 

Figura 8. Sacii din pînză de geotextil de la SE din mun. Chişinău 

Astfel, în scopul intensificării şi eficientizării procesului de prelucrare a nămolului, 

micşorării suprafeţei platformelor de nămol, precum şi soluţionării problemei mirosului întru 

diminuarea impactului asupra mediului înconjurător, în anul 2008 a fost implementat proiectul pilot 

de tratare a nămolului cu utilizarea sacilor din pînză de geotextil (figura 8) şi reactivilor, care sunt 

însoţite de fişa tehnică, Certificatul de calitate de la producător şi Certificatele igienice, eliberate de 

către Centrul Naţional de Sănătate Publică. Conform proiectului au fost construite şi puse în 



12 

 

funcţiune 3,63 ha platforme, din beton, dotate cu un sistem de drenare şi şi pe care sunt instalaţi 

sacii din pînză de geotextil. 

Procesul curent de tratare a nămolului constă în deshidratarea nămolului mixt (nămol primar 

şi biologic) pompat din decantoarele primare și secundare către geotuburi unde este amestecat cu 

polimer şi păstrat timp de aproximativ de 2 luni.  

 

Figura 9. Principiul de deshidratare în Geotube 

Procesul de deshidratare a nămolului cu utilizarea sacilor din pînză de geotextil (figura 9) şi 

a reactivilor parcurge următoarele etape: 

 primirea floculantului de la depozit; 

 efectuarea testelor de laborator în scopul alegerii dozei de floculant; 

 pregătirea soluţiei de lucru a floculantului; 

 amestecarea nămolului brut cu apa tehnică pentru majorarea umidităţii (pînă la umiditatea 

de 97,5÷98 la sută); 

 dozarea floculantului; 

 flocularea particulelor de nămol sub acţiunea soluţiei de floculant introdusă în nămol 

tratat; 

 compactarea nămolului în sacii din pînză de geotextil, deshidratarea lui şi eliminarea 

apei; 

 filtrarea apei de nămol prin stratul geotextil, colectarea lui în sistemul de drenaj şi 

evacuarea lui gravitaţională în rezervorul Staţiei de pompare apelor drenate; 

 apele drenate sunt pompate cu ajutorul pompelor WILO (sau aerliftului) în camera de 

recepţie a Staţiei principale de pompare a apelor uzate, amplasată pe teritoriul Staţiei de epurare, 

pentru a parcurge ciclul întreg de epurare (mecanic şi biologic). 

 Intensitatea proceselor de deshidratare depinde de regimul de pompare, concentraţia şi doza 

de floculant, precum şi de proprietăţile de cedare a umidităţii, cantitatea şi calitatea nămolului. 

Nămolul se deshidratează în sacii din pînză de geotextil pe parcursul de 30÷180 de zile, perioada 

după care, nămolul deshidratat poate să fie transportat spre depozitare. Uscarea nămolului este între 
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15% şi 20% după deshidratarea în geotextile. Sacii din pînză de geotextil sunt deschise (figura 10), 

iar nămolul deshidratat este transportat de camioane la depozit (2 ha) care este situat la o distanţă de 

200 m de paturile de uscare (32 ha).  

 

Figura 10. Deschiderea sacilor din pînză de geotextil de la SE din mun. Chişinău 

Geotuburile generează aproximativ 87000 m
3
/an de nămol. La un procent de 20% uscare, 

aceasta este egal cu 17400 t/an sau 48 t/an. Acest lucru este în concordanţă cu presupunerea că un 

geotub (600 m
3
, 20% uscare) se umple în 3 zile (ceea ce generează o producţie de nămol de 

aproximativ 40 t/zi). Lixiviatul este colectat printr-un sistem de scurgere şi este transferat în a doua 

cameră de admisie. Totodată, varianta de eliminare integrală a nămolului nu a fost încă 

implementată.  
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2. PROGRAMUL DE ALIMENTARE CU APĂ ȘI TRATARE A APELOR 

UZATE ÎN MUN. CHIȘINĂU – STUDIU DE FEZABILITATE 

2.1. Date generale 

În scopul identificării şi abordării problemelor asociate cu prestarea serviciului public de 

alimentare cu apă şi de canalizare în mun. Chişinău, compania SEURECA, în asociere cu partenerii 

săi din Republica Moldova – Business Consulting Institute şi SC Ingineria Apelor SRL - a elaborat 

un Studiu de Fezabilitate „Programul de alimentare cu apă şi tratare a apelor uzate în mun. 

Chişinău”. Astfel, Programul de Investiții Prioritare (PIP) prevede reabilitarea Staţiei de epurare a 

apelor uzate cu construcţia unei noi linii de tratare a nămolului. 

Noile instalaţii propuse a fi construite pe durata PIP vor fi proiectate în aşa fel încât să poată 

a fi  uşor  integrate  în  viitoarea  staţie  de  epurare.   

Optimizarea  procesului  de  pre-tratare,  deshidratare  şi  fermentarea  anaerobă  a  

nămolului  va fi o soluţie eficientă pentru reducerea semnificativă a mirosului inacceptabil emanat 

de la Stația de epurare a apelor uzate. 

Deshidratarea şi fermentarea nămolului vor permite:  

i) o mai bună reducere a volumului de nămol, prin eliminarea a 1/3 din solidele uscate; 

ii) stabilizarea nămolului (în prezent, nămolul nu este stabilizat, aceasta fiind o cauză a 

mirosului); 

iii)  producerea de biogaz, care ar acoperi peste 50% din consumul de energie al Stația de 

epurare din mun. Chișinău (inclusiv al staţiei de pompare din amonte).   

Înainte de implementarea unei strategii pe termen lung şi durabile de eliminare a nămolului  

(utilizare  în  agricultură  sau  depozitare  ecologică),  se propune  continuarea  stocării  nămolului 

deshidratat  în  depozit  recent  construit  din  apropierea  staţiei.  Trebuie subliniat  faptul  că 

instalarea centrifugelor, pentru deshidratarea nămolului, va prelungi durata de serviciu a staţiei cu 

4÷6 ani. 

 

2.2. Staţia de epurare a apelor uzate din mun. Chişinău în perspectivă 

 Înainte de a fi reconstruită complet în viitor, Staţia de epurare din mun. Chişinău va fi 

exploatată prin utilizarea unui proces bazat pe nămol activat cu sarcină medie (tratarea CCO, CBO5, 

şi MS, dar nu N şi P). 
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 În cadrul PIP este planificată construcţia unor noi instalaţii de pretratare şi a unei noi linii de 

tratare a nămolului (figura 11). Linia de tratare a nămolului va include fermentarea anaerobă a 

nămolului iar buna funcţionare a acestui proces necesită o tratare stabilă şi o pretratare eficientă. 

 

Figura 11. Reabilitarea SE din mun. Chișinău și construcția unei noi linii de tratare a nămolului 

(Faza 1) 

 Trebuie subliniat faptul că instalaţiile de pretratare şi tratare a nămolului care vor fi 

construite prin PIP au fost proiectate luînd în considerare integrarea lor în viitor în ,,noua staţie de 

epurare”, care va trata carbonul, azotul şi fosforul. 

 Deoarece nămolul va fi supus fermentaţiei, varianta de eliminare finală a nămolului poate fi 

depozitarea ecologică sau utilizarea în agricultură. Nămolul nu necesită o pasteurizare după 

fermentare. 

 S.A. ,,Apă – Canal Chişinău” ar putea fi autorizată să producă energia necesară pentru a-şi 

acoperi cheltuielile, dar s-ar putea să nu fie autorizată să vîndă clienţilor surplusul. Oricum, se 

aşteaptă ca producţia de energie să acopere doar o parte din consumul staţiei (circa 50%). 
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 Fermentarea nămolului necesită eliminarea chimică a fosforului (în locul eliminării 

biologice), de exemplu prin injecţie de clorură ferică. Altfel, fosforul captat în procesul biologic va 

fi eliberat în etapa de fermentaţie şi recirculat spre instalaţiile de la începutul procesului.  

 

Figura 12. Schema tehnologică a SE mun. Chișinău (Faza 1 de reconsrucție) 

 Deshidratarea nămolului fermentat va avea ca rezultat un retur de ape uzate, cu o 

concentraţie ridicată de amoniu, deoarece jumătate din azotul conţinut în nămol este eliberat sub 

formă de amoniu în timpul descompunerii anarobe. Această cantitate suplimentară de amoniu de la 

intrarea în staţie va reprezenta aproximativ 10% din sarcina de intrare a apei brute. Returul 

recirculat spre instalaţiile de la începutul procesului va avea deci două consecinţe: 

 reducerea raportului C/N (redus deja prin decantare primară); 

 creşterea costului de tratare, datorită tratării cantităţii suplimentare de amoniu. 

Cînd staţia va fi reconstruită (cu tratarea azotului prin nitrificare şi de-nitrificare), 

monitorizarea atentă a raportului C/N va avea o importanţă majoră, totodată, pentru o de-nitrificare 

ar putea fi necesară injecţia de metanol sau ocolirea parţială a decantoarelor primare. 

Modernizarea Stației de epurare include două faze: 

 în faza 1 se vor reabilita o parte din decantoarele primare, rezervoarele de aerare şi 

decantoarele secundare, pentru a se asigura un nivel adecvat de tratare. Pe teritoriul Stației de 

epurare se vor construi noi linii de pretratare şi tratare a nămolului (figura 12). 

 În faza 2 vor fi reconstruite complet instalaţiile de tratare primară şi biologică a apei. 
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 Implementarea procesului de fermentaţie a nămolului necesită un proces sigur de tratare, 

adică o calitate bună a apei tratate şi o producţie stabilă de nămol (nămol primar şi nămol activat în 

exces). 

 Prin urmare, trebuie efectuate lucrări de reabilitare la linia existentă de epurare a apelor 

uzate, pentru a asigura o funcţionare adecvată a staţiei (proces bazat pe nămol activat cu sarcină 

medie, numai cu eliminarea C). 

 Astfel, mai jos sunt prezentate calculele preliminare în ceea ce privește construcția unei noi 

linii de nămol. 

Instalaţia de nămol 

 Producţia maximă de nămol pe zi este estimată la: 

 37300 kg de nămol deshidratat primar; 

 38000 kg de nămol biologic; 

 Total 75300 kg de nămol deshidratat pe zi. 

Îngroşarea nămolului primar 

Nămolul primar va fi îngroşat într-un bazin de îngroşare statică (prin gravitaţie), împrejmuit 

un cu gard şi prevăzut cu un screper: 

 Criteriile de proiectare: 37300 kg de nămol biologic pe zi, ceea ce în bazinul de îngroşare 

statică înseamnă 120 kg nămol deshidratat/m
2
/zi. Sarcina hidraulică este sub 1,0 m/h. 

 Diametrul – 20 m 

 Grad de deshidratare preconizat – 7% (70 g/l) 

 Volumul de nămol îngroşat – 532 m
3
/zi. 

Îngroşarea nămolului biologic 

Nămolul biologic extras din decantoarele secundare va fi îngroşat în sisteme de îngroşare cu 

bandă: 

 Criteriile de proiectare: 38000 kg nămol deshidratat activat în exces pe zi, ceea ce în 

sistemul de îngroşare cu bandă înseamnă 150 kg/h/ml. Îngroşătoarele cu bandă vor funcţiona 20 de 

ore pe zi. 

 Se vor instala 6 îngroşătoare (figura 13) cu bandă avînd o lăţime de 2,5 m. Lungimea va 

fi de 4 m (3 m pentru bandă). 

 Grad de deshidratare preconizat – 5% (50 g/l). 

 Cantitatea de nămol biologic îngroşat – 760 m
3
/zi. 
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Figura 13. Clădirea pentru îngroşarea nămolului biologic 

1 – camera pentru prepararea polimerului; 2 – camera cu panouri electrice;  

3 – îngroşător pentru nămol biologic 

Rezervorul de amestec a nămolului 

 Nămolul primar îngroşat şi cel biologic vor fi amestecate apoi într-un rezervor de 20 m
3
. 

Volumul total de nămol îngroşat = 1292 m
3
/zi. 

Fermentarea 

 Nămolul amestecat va fi apoi pompat spre un bazin de fermentaţie (figura 14) a nămolului 

(închis şi încălzit): 

 Criteriile de proiectare: Timpul de retenţie =  20 de zile. Volumul de nămol = 1292 m
3
/zi. 

 Se vor instala 4 bazine de fermentaţie avînd 6500 m
3
, cu diametrul de 24 m şi înălţimea 

de 15 m. 

 Reducerea aşteptată a MS = 30% 

 Cantitatea de nămol după fermentaţie = 52710 kg nămol deshidratat pe zi (40,8 g/l). 

Deshidratarea nămolului 

 După procesul de fermentaţie, nămolul va fi deshidratat în centrifuge, înainte de eliminare 

finală: 

 Criteriile de proiectare: centrifugele vor funcţiona 12 h/zi, cantitatea de nămol va fi de 

52710 kg nămol deshidratat pe zi. 

 Se vor instala 4 centrifuge (3+1) cu o capacitate de 45 m
3
/h 
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 Nămolul va fi depozitat într-un siloz (posibilitatea de depozitare – 3 zile) înainte de a fi 

preluat la locul de eliminare finală. 

Rezervorul de gaze 

Gazele generate în bazinele de fermentaţie vor fi stocate apoi într-un rezervor de gaze 

(figura 15): 

 Criteriile de proiectare: producţia maximă de biogaz = 21000 Nm
3
/zi 

 se va instala un rezervor de gaze cu membrană flexibilă avînd capacitatea de 5300 m
3
. 

 

 

Figura 14. Bazin de fermentare 
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Figura 15. Rezervor de stocare a biogazului 

Instalaţia de cogenerare: 

Se va utiliza clădirea existentă (cu cazanele, schimbătoarele de căldură, compresoarele de 

gaze, etc.). Aici se va produce căldură necesară bazinelor de fermentaţie şi energia electrică 

consumată pe teritoriul staţiei de epurare. 

Linia de recirculare a nămolului: 

Nămolul biologic va fi recirculat de după decantoarele secundare pînă în amonte de 

rezervoarele de aerare. 

În plus, apa eliminată din diversre instalaţii de tratare a nămolului va fi recirculată spre 

unitate de pretratare, înainte de camera de deznisipare: este vorba de procesele de îngroşare, 

fermentaţie şi centrifugare. 

 3 pompe cu debitul de 150 m
3
/h vor pompa nămolul biologic spre sistemele de îngroşare 

cu bandă. Acestea vor funcţiona 20 de ore pe zi. 

 3 pompe cu debitul de 1000 m
3
/h vor pompa lichidul mixt de la decantoarele secundare 

spre rezervoarele de aerare. Acestea vor funcţiona 24 de ore pe zi. 

 3 pompe cu debitul de 150 m
3
/h vor pompa nămolul primar spre bazinul de îngroşare 

statică. Acestea vor funcţiona 12 de ore pe zi. 

 3 pompe cu debitul de 150 m
3
/h vor pompa nămolul de la rezervorul de amestec spre 

bazinele de fermentaţie a nămolului. Acestea vor funcţiona 24 de ore pe zi. 

 3 pompe cu debitul de 100 m
3
/h vor pompa nămolul de la bazinele de fermentaţie a 

nămolului spre centrifuge. Acestea vor funcţiona 12 de ore pe zi. 
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2.3. Efecte pozitive asupra mediului aşteptate în urma implementării 

Programului de investiții prioritare 

 Implementarea fermentaţiei anaerobe a nămolului, urmată de generarea şi valorificarea 

biogazului, va avea ca rezultat o producţie de energie de aproximativ 35000 kWh/zi (13 MWh/an), 

adică peste 50% din energie necesară tuturor instalaţiilor de tratare. 

 Totodată, implementarea fermentaţiei anaerobe a nămolului va avea ca rezultat o reducere 

cu 25÷30 % a masei nămolului deshidratat, prin descompunerea materiilor organice (volatile). În 

plus, din nămolul fermentat vor lipsi aproape total bacteriile fecale şi virusurile (dar nu şi ouăle de 

viermi inestinali) şi nu se vor cauza mirosuri. 

 După deshidratare, nămolul va conţine 20÷25% solide uscate şi deci va fi uşor de manipulat, 

transportat şi administrat pe sol cu ajutorul utilajelor agricole (maşină de împrăştiere a 

îngrăşămintelor organice). Trebuie reamintit faptul că, în prezent, nămolul procesat în geotuburi 

poate conţine doar 15÷20% solide uscate. 

 

2.4. Impactul asupra mediului în etapa de exploatare 

2.4.1. Impactul asupra solului - poluarea solului cu depuneri de nămol 

 Chiar dacă, în comparaţie cu situaţia actuală, procesul de tratare a nămolului propus în PIP 

(deshidratare şi fermentaţie anaerobă) este indiscutabil o îmbunătăţire reală în termeni de cantitate, 

emisii de miros şi conţinut patogen, el nu va reduce toxicitatea nămolului cauzată de metale grele şi 

alţi poluanţi organici persistenţi (POP). Ambele soluţii propuse pentru evacuarea nămolului tratat 

(depozitarea ecologică sau utilizarea în agricultură) vor duce la creşterea concentraţiei de metale 

grele şi alţi poluanţi în sol. În cazul depozitării ecologice, nivelul de poluare va fi mai mare decît în 

cazul utilizării în agricultură, dar, dacă nămolul este împrăştiat în mod continuu pe terenuri agricole, 

concentraţia de metale grele din sol va creşte treptat. În prezent, reţeaua de canalizare din Chişinău 

nu primeşte efluenţi de la mari poluatori industriali, iar concentraţia de metale grele din apele uzate 

nu se prevede a fi o problemă importantă, cel puţin pentru tratarea biologică. 

 

2.4.2. Impactul asupra aerului 

 Biogazul generat de fermentaţia anaerobă a nămolului este compus în special (pînă la 90%) 

din metan (CH4) şi dioxid de carbon (CO2) – ambele fiind gaze cu efect de seră, dar netoxice şi 

nepericuloase pentru mediul local, nefiind considerate deci poluanţi atmosferici. Biogazul mai 
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conţine, în proporţii foarte mici (sub 1/1000 în volum), hidrogen sulfurat (H2S) şi alţi compuşi ai 

sulfului, amoniac şi un număr mare de gaze organice, precum hidrocarburi aromatice, compuşi 

organici cloruraţi, precum şi metale grele (cîteve μg/m
3
), din care o parte sunt cancerigeni sau 

toxici. Dacă biogazul este eliberat în aer pe la partea de sus a unui digestor, concentraţia iniţială 

foarte redusă şi diluarea slabă ar putea să diminueze efectul asupra sănătăţii populaţiei din jur la un 

nivel acceptabil. Nici un studiu nu a demonstrat vreun efect negativ al emisiilor de biogaz asupra 

sănătaţii populaţiei. Totuşi, pot apărea probleme de sănătate la lucrători, în caz de expunere intensă 

la biogaz sau în caz de spargere a conductei care transportă biogaz. 

 Biogazul este în general colectat şi ars fie într-un spaţiu deschis (cu flacără), fie în cazane, 

generatoare de electricitate sau instalaţii de cogenerare (căldură şi electricitate). Aceste procese de 

valorificare a biogazului permit adesea ca necesarul de energie electrică al staţiei de epurare să fie 

complet acoperit, cel puţin în lunile cele mai reci. PIP prevede utilizarea biogazului pentru 

alimentarea turbinei de cogenerare instalate la SE din mun. Chișinău, aflată încă în stare de 

funcţiune, deşi nu a mai fost utilizată de cîţiva ani buni. Această utilizare necesită un tratament de 

îmbogăţire şi purificare a biogazului pentru a elimina CO2, apa, H2S, amoniacul şi pulberile 

sedimentabile. Tratamentul va elimina şi marea majoritate a urmelor de gaze toxice. Reodorizarea 

biogazului va fi necesară pentru a permite detectarea oricărei scurgeri de gaze. 

 

2.4.3. Impactul asupra apei 

 După depozitarea ecologică sau utilizarea nămolului în agricultură, metalele grele vor 

ajunge în apele subterane superficiale, împreună cu infiltraţiile de ape pluviale, dar mobilitatea lor 

va fi redusă semnificativ de pH-ul destul de ridicat al solului (cu excepţia arsenicului). Datorită 

grosimii mari şi porozităţii destul de reduse a straturilor geologice care protejează apele subterane, 

apele de adîncime (utilizate pentru alimentare cu apă) sunt foarte puţin contaminate cu metale grele 

şi alţi poluanţi persistenţi eliminaţi de nămol. 

 Anumite condiţii neadecvate împrăştierii pe terenuri (zonă de pantă, sol îngheţat, etc.) pot 

cauza trecerea directă a nămolului în apele de suprafaţă, fapt care ar putea provoca o creştere a 

concentraţiei de materii organice şi metale grele. 

 

2.4.4. Impactul asupra mediului uman 

 Exploatarea  staţiei  de  epurare  reabilitate  va  cauza  intensificarea  traficului  vehiculelor 

care  transportă  materiale  (polimer,  var,  alte  substanţe  chimice)  şi  nămolul  tratat  ce urmează  
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a  fi  depozitat  în  afara  SE din mun. Chișinău  sau  împrăştiat  pe  terenuri  agricole.  Datorită 

fermentaţiei şi deshidratării, volumul nămolului se va reduce la mai puţin de 150 m
3
/zi, adică  

10÷20  de  camioane/zi.  De  fapt,  în  cazul  valorificării  nămolului  în  agricultură, numărul  

vehiculelor  poate  creşte  dramatic,  din  cauza  perioadei  limitate  de  aplicare  şi dimensiunii  

remorcilor  fermierilor.  Cu  toate  acestea,  nu  se  prevede  să  apară  blocaje majore sau alte  

probleme de trafic datorate transportării  nămolului. Amplasarea SE din mun. Chișinău  într-o  zonă  

industrială  de  la  marginea  de  est  a  Chişinăului  va  împiedica  traversarea zonelor mai populate 

ale oraşului de către cei care transportă nămolul. 

Risc de sănătate pentru utilizatori sau consumatori, asociat cu nămolul   
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3. CADRUL LEGISLATIV PRIVIND UTILIZAREA NĂMOLULUI DE LA 

STAȚIILE DE EPURARE A APELOR UZATE 

3.1. Legislaţia Uniunii Europene 

 Principalul act normativ al UE care reglementează gestiunea nămolurilor de epurare, atunci 

cînd este vorba de utilizarea acestora în agricultură, este Directiva 86/278/CEE din 12 iunie 1986  

privind protecţia mediului, în special a solului, atunci cînd se utilizează nămoluri de epurare în 

agricultură. 

 Potrivit Directivei 86/278/CEE, prin nămoluri se înţelege: 

1. produsele rezultate de la staţiile de epurare care tratează apele reziduale menajere sau urbane şi 

de la alte staţii de epurare care tratează apele reziduale cu o compoziţie similară apelor reziduale 

menajere şi urbane; 

2. produsele reziduale din fosele septice şi din alte instalaţii similare pentru tratarea apeor reziduale; 

3. produsele reziduale provenite de la alte staţii de epurare decît cele menţionate la punctele 1 şi 2. 

 Directiva 86/278/CEE a fost adoptată din următoarele considerente: 

 necesitatea prevederii unui regim special pentru acest tip de reziduuri dîndu-se totodată 

garanţia că se asigură protecţia omului, animalelor, vegetaţiei şi mediului înconjurător împotriva 

oricăror efecte prejudiciabile cauzate de utilizarea necontrolată a nămolurilor de epurare; 

 necesitatea stabilirii primelor măsuri comunitare în cadrul protecţiei solurilor; 

 nămolurile de epurare pot prezenta proprietăţi agronomice utile şi, în consecinţă, se 

justifică încurajarea valorificării lor în agricultură cu condiţia că ele să fie utilizate corect; utilizarea 

nămolurilor de epurare în agricultură nu trebuie să dăuneze calităţii solurilor şi producţiei agricole; 

 anumite metale grele pot fi toxice pentru plante şi pentru om prin prezenţa lor în recolte. 

Astfel, se impune fixarea unor valori limitate pentru aceste elemente în soluri; 

 utilizarea nămolurilor de epurare pe solurile agricole trebuie să se interzică atunci cînd 

solurile prezintă concentraţii ale metalelor grele ce depăşesc limitele stabilite; 

 concentraţia solurilor în aceste elemente nu trebuie să depăşească limitele impuse ca 

urmare a aplicării nămolurilor de epurare. Pentru a se evita astfel de fenomene, fie se vor limita 

dozele anuale de nămoluri ce pot fi aplicate pe solurile agricole, fie se va veghea la a nu se depăşi 

valorile limită aplicabile metalelor grele ce ar putea ajunge în soluri pe baza unei medii pe zece ani; 

 înainte de a fi utilizate în agricultură, nămolurile de epurare trebuie să fie tratate, iar 

statele memebre UE pot, totuşi, autoriza utilizarea nămolurilor de epurare netratate dar fără să existe 

riscuri privitoare la sănătatea omului şi a animalelor atunci cînd sunt încorporate sau injectate în 

soluri; 
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 este necesar ca între data aplicării nămolurilor pe solurile agricole şi data la care se scot 

animalele la păşumat, se recoltează plantele furajere, etc., să existe o perioadă de nefolosire a 

acestor terenuri pentru a se evita contactul direct cu solul; utilizarea nămolurilor de epurare în 

culturile legumicole şi fructifere în timpul perioadei de vegetaţie, cu excepţia arborilor fructiferi, 

trebuie interzisă; 

 utilizarea nămolurilor de epurare trebuie să se facă în condiţiile garantării protecţiei 

solului, a apelor de suprafaţă şi a celor subterane conform Directivelor 75/440/CEE din 16 iunie 

1975 privind cerințele calitative pentru apele de suprafață destinate preparării de apă potabilă în 

statele membre şi 80/68/CEE din 17 decembrie 1979 privind protecția apelor subterane împotriva 

poluării cauzate de anumite substanțe periculoase; 

 este necesar să se efectueze controlul calităţii nămolurilor de epurare şi a solurilor pe care 

se utilizează acestea, să se efectueze analiza asupra lor şi să se comunice rezultatele utilizatorilor. 

 În ceea ce priveşte metalele grele, Directiva 86/278/CEE prevede valori ale concentraţiilor  

acestora în solurile ce primesc nămoluri de epurare, ale concentraţiilor în nămolurile de epurare 

destinate valorificării agricole (tabelul 1) şi cantităţile maxime anuale ale acestor metale grele ce pot 

fi introduse în soluri agricole. 

Tabelul 1: Valori limită ale concentraţiilor în metale grele în nămolurile destinate utilizării în 

agricultură 

Nr. d/o Parametri Valori limită, mg/kg materie uscată 

1. Cadmiu 20 – 40 

2. Cupru 1000 – 1750 

3. Nichel 300 – 40 

4. Plumb 750 – 1200  

5. Zinc 250 – 4000  

6. Mercur 16 – 25  

7. Crom – 

 

Directiva 86/278/CEE încurajează folosirea nămolului de epurare în agricultură şi 

reglementează aceasta astfel încît să se prevină daunele asupra vegetaţiei, animalelor şi omului. 

Pentru aceasta se interzice folosirea nămolurilor netratate pe terenurile agricole. Nămolurile 

netratate se acceptă doar dacă după aplicare sunt imediat încorporate în sol. Nămolul tratat este 

definit ca produs care a fost supus unui tratament biologic, chimic, termic, depozitare pe termen 
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lung sau oricărui altui proces corespunzător pentru a-i reduce fermentabilitatea şi riscurile pentru 

sănătate în cazul utilizării lui. 

Directiva 91/271/CEE privind epurarea apelor uzate urbane se referă la colectarea, epurarea 

şi evacuarea apelor uzate urbane şi a epurării şi evacuării apelor uzate din anumite sectoare 

industriale. Directiva încurajează reciclarea nămolurilor care provin din epurarea apelor reziduale. 

Aceasta prevede ca nămolurile care provin din epurarea apelor reziduale, să fie tratate şi utilizate în 

mod corespunzător şi să facă obiectul unor norme generale şi al înregistrării şi autorizării.  

Proporţia nămolurilor valorificate către agricultura în UE nu s-a modificat din 1995, fiind în 

jur de 40%. Totuşi de-a lungul acestei perioade, a fost o continuă creştere a producţiei de nămol pe 

măsură ce Statele membre au implementat cerinţele Directivei privind epurarea apelor uzate urbane. 

Ca urmare, cantităţile efective de nămoluri ce sunt împrăştiate pe terenuri au crescut progresiv. Spre 

exemplu Norvegia utilizează în agricultură peste 90% din nămolul produs la staţiile de epurare. 

 

3.2. Legislaţia naţională  

 Legislaţia RM în domeniul respectiv este ajustată la Directivele UE prin Hotărîrea 

Guvernului nr. 1157 din 13.10.2008 cu privire la aprobarea Reglementării tehnice ,,Măsurile de 

protecţie a solului în cadrul practicilor agricole”, unde art. 11 prevede că nămolul de la staţiile de 

epurare poate fi utilizat în agricultură, astfel încît acumularea de metale grele în sol să nu ducă la o 

depăşire a valorilor – limită şi concentraţiile acumulate în timp de 10 ani pe aceeaşi suprafaţă să nu 

fie depăşite. Sunt oferite metode de analiză a nămolului şi a solului. Mai mult, utilizarea nămolului 

este interzisă pe: 

 păşuni sau pe culturi furajere cu minimum trei săptămîni pînă la începutul păşunatului şi 

recoltării culturilor furajere; 

 terenurile cultivate cu legume şi fructe în timpul perioadei de vegetaţie, cu excepţia 

culturilor de pomi fructiferi; 

 solurile destinate culturilor de legume şi fructe, pentru o perioadă de 10 luni înaintea 

recoltării şi în timpul recoltării. 

Totuşi, această Hotărîre de Guvern nu prevede responsabilităţi şi sarcini ale părţilor 

interesate implicate în gestionarea nămolului de canalizare. 

 

 

 



27 

 

4. PROCEDEELE DE TRATARE A NĂMOLURILOR 

4.1 Aspecte generale 

Procedeele de tratare a nămolurilor sunt foarte diverse şi ca urmare nu se pot stabili reţete şi 

tehnologii universal valabile, ci pentru fiecare staţie de epurare trebuie studiate caracteristicile 

nămolurilor supuse prelucrării.  

La baza tuturor procedeelor de tratare a nămolurilor stau două procese tehnologice distincte 

şi anume stabilizarea nămolurilor prin fermentare şi deshidratarea nămolurilor. Între aceste două 

procedee principale pot să apară diverse variante sau combinaţii de procedee a căror aplicare se face  

diferenţiat în funcţie de condiţiile locale, cantitatea şi calitatea nămolurilor, existența unor terenuri 

pentru amplasarea instalaţiilor şi platformelor de uscare şi depozitare, sau destinaţia nămolurilor etc.  

Clasificarea procedeelor  de tratare a nămolurilor (tabelul 2) se poate face după mai multe 

criterii şi anume:  

•  criteriul reducerii umidităţii;  

•  criteriul diminuării componenței organice;  

•  criteriul costurilor de prelucrare. 

Tabelul 2: Clasificarea procedeelor de tratare a nămolurilor 

Nr. d/o Grupa de clasificare Procedeul de prelucrare 

1. A. Condiţionare 

1. Fermentare anaerobă sau aerobă 

2. Îngroşare gravitaţională sau prin flotare 

3. Condiţionare chimică 

4. Condiţionare termică 

2. 
B. Deshidratare pînă la umiditatea de 50 

– 80% 

1. Iazuri de nămol 

2. Paturi de deshidratare 

3. Deshidratare mecanică – statică 

4. Deshidratare mecanică – dinamică  

3. C. Deshidratare sub 26% umiditate 
1. Deshidratare termică 

2. Împrăştiere pe teren 

4. 

D. Prelucrare finală în vederea 

reintegrării în mediul natural şi al 

valorificării 

1. Incinerare 

2.Compostare împreună cu deşeuri vegetale 

3. Agent de condiţionare a solului 

4. Halde permanente 

5. Acumulare pentru valorificare ulterioară 
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Procedeele menţionate în prima grupa se consideră ca fiind de fapt o etapă de pretratare a 

nămolurilor în vederea reducerii într-o limita mai redusă a umidităţii, dar pot apărea modificări a 

structurii nămolului. 

În a doua grupă sunt cuprinse procedee de deshidratare naturală: mecanică, cu o reducere 

semnificativă umidităţii nămolurilor. Procedeele din această grupă, de regulă se combină cu cele din 

prima grupa de procedee. 

În a treia grupă de procedee sunt incluse procedeele care conduc la reducerea avansată a 

umidităţii nămolului (până la o umiditate de 25%) unele dintre ele constituind chiar soluţii finale de 

prelucrare.  

Din ultima grupă fac parte procedeele de prelucrare finală care trebuie să asigure fie 

reintegrarea nămolului în mediul înconjurător fără al polua, fie valorificarea potenţialului de 

fertilitate în agricultură.  

În urma analizei tabelului 2 putem concluziona că procedeele de prelucrare conduc la 

obţinerea următoarelor tipuri de nămoluri sau reziduuri:  

•  nămol stabilizat (aerob sau anaerob);  

•  nămol deshidratat (natural sau artificial);  

•  nămol igienizat (prin pasteurizare, tratare fizico – chimică sau compostare);  

•  nămol fixat, rezultat prin solidificare în scopul imobilizării compuşilor toxici;  

•  cenuşă, rezultată din incinerarea nămolurilor.  

Tabelul 3: Exemple de procese de tratare a nămolului de epurare practicate pe plan internaţional 

Procesul Descrierea 

Pasteurizarea nămolului de 

epurare 

Minimum 30 minute la 70°C sau minimum 4 ore la 55°C (sau alte 

condiţii corespunzătoare), urmate întotdeauna de o fermentare 

primară anaerobă mezofilă 

Fermentare anaerobă 

termofilă 

Perioada medie de menţinere în fermentaţie este de cel puţin 7 zile, 

iar temperatura va fi de 55°C timp de cel puţin 4 ore 

Compostare (vrac sau 

grămadă aerată) 

Compostul trebuie menţinut la 40°C cel puţin 5 zile, iar timp de 4 

ore, în această perioadă, va trebui să atingă minimum 55°C în 

interiorul grămezii urmată de o perioadă de maturare adecvată pentru 

a asigura că reacţia compostului este completă durabilă 

Stabilizarea cu carbonat de 

calciu (CaCO3) 

Adăugarea de carbonat de calciu face să crească valoarea pH a 

nămolului pînă la circa 12. După aceea, nămolul poate fi folosit 

direct pe terenurile agricole (nămol sub formă de pastă aplicabilă cu 
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utiljele agricole destinate aplicării îngrăşămintelor organice) 

Păstrarea în stare lichidă Depozitarea nămolului lichid se face pe o perioadă minimă de 3 luni 

Deshidratarea şi depozitarea 

nămolului 

Condiţionarea nămolului de epurare cu carbonat de calciu sau cu alţi 

coagulanţi urmată de deshidratare şi depozitare timp de minim 3 luni 

se face dacă nămolul a fost supus anterior unui proces de fermentaţie 

mezofilă primară şi o depozitare pe o perioadă de cel puţin 14 zile 

 

În mod normal în prezent, nămolurile proaspete din staţiile de epurare urbane, sunt 

prelucrate în prealabil prin fermentare  anaerobă  (obţinîndu-se  biogaz),  după  care  urmează  

procesele  de  deshidratare  naturală  sau artificială  şi  în  final  valorificarea  lui  în  agricultură,  ca    

fertilizator,  dar  numai  dacă  corespunde  din  punct  de vedere bacteriologic. Prin fermentare 

anaerobă are loc şi o mineralizare a substanţelor organice, care devin inofensive faţă de mediu şi se 

obţine biogaz de fermentaţie.  

 

4.2. Îngroşarea nămolului 

 Această metodă constituie cea mai simplă şi larg răspîndită metodă de concentrare a 

nămolului, avînd drept rezultat reducerea volumului şi ameliorarea rezistenţei specifice la filtrare. 

Gradul de îngroşare depinde de mai multe variabile, dintre care mai importante sunt: tipul de nămol 

(primar, activat, fermentat), concentraţia iniţială a solidelor, temperatura utilizarea agenţilor 

chimici, durata de îngroşare etc. Prin îngroşare, volumul nămolului, pe seama apei eliminate, se 

reduce de circa 20 ori faţă de volumul iniţial, în schimb îngroşarea este eficientă pînă la o 

concentraţie de solide de 8 – 10%. Îngroşarea se poate realiza prin decantoare – îngroşătoare 

gravitaţionale, flotare sau centrifugare etc.  

 Îngroşarea gravitaţională se realizează în decantoare verticale (pentru staţii mici) sau 

decantoare radiale. Gradul de îngroşare depinde de durata procesului şi de înălţimea coloanei de apă 

(adîncimea bazinului) din decantor. Pentru a evita apariţia unor procese de fermentaţie a nămolului 

proaspăt a căror gaze afectează calitatea procesului de îngroşare, adîncimea apei la perete nu trebuie 

să depăşească 2,0. Panta radierului este mai mare faţă de cea a decantoarelor obişnuite, iar podul 

raclor este echipat cu o serie de bare metalice care se deplasează lent, cu o viteză de 1,0 rot/h, 

dirijînd nămolul spre conul de colectare centrală, de unde apoi se extrage. În figura 16 este prezentat 

un îngroșător de nămol. 
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 În vederea dimensionării îngroşătoarelor de nămol se are în vedere două aspecte, fie 

dimensionarea se bazează pe experienţa deja acumulată, fie se fac teste experimentale de laborator 

asupra nămolurilor care urmează a se îngroşa. 

 

Figura 16. Îngroşător radial de nămol 

 Parametrul de bază al dimensionării pe bază de experienţă este încărcarea cu substanţe 

solide. Prelungirea procesului de îngroşare este neeconomic şi ca urmare se limitează procesul de 

îngroşare în instalaţie. 

 În timpul funcţionării unui decantor – îngroşător de nămol se pot delimita trei zone distincte:  

 zona de suprafaţă a îngroşătorului formată din lichid, decantat care conţine o concentraţie 

scăzută de nămol şi care  se elimină;  

 zona de alimentare formată  din  nămol  cu  o  concentraţie constantă  aproape  uniformă  

în  volum;  în această zonă concentraţia nu este identică cu cea a nămolului de alimentare;  

 zona de compactare (tasare) formată din nămol a cărui concentraţie creşte pe măsura 

înaintării spre radierul decantorului unde atinge concentraţia de evacuare (de nămol îngroşat).  

 În funcţie de natura nămolului, timpul mediu de reţinere al materiilor solide în îngroşător, 

este de 0,5 – 2,0 zile, iar volumul nămolului se poate reduce la 20% din volumul iniţial. 

 Îngroşarea prin flotare se aplică pentru suspensii care au tendinţa de flotare şi sunt 

rezistente la compactare prin acţiunea gravitaţională. Se aplică procedeul de flotare cu aer insuflat 

sub presiune, care prin destindere la presiunea apropiată de cea atmosferică, elimină bule fine de aer 

care se ataşează flocoanele. 

 Îngroşarea prin centrifugare se recomandă pentru nămolul activat în exces, atunci cînd nu 

se dispune de spaţiu pentru executarea de decantoare – îngroşătoare.  

 Principiul de funcţionare, precum şi repartiţia forţelor într-o astfel de instalaţii de îngroşare 

prin centrifugare este prezentată în figura 17. 
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Figura 17. Principiul de funcţionare a uni rotor centrifugal 

 În practică se foloseşte o centrifugă cu transportor elicoidal sau care reţine circa 90% din 

materiile solide, nămolul activat în exces fiind în prealabil tratat cu floculanţi. Sub influenţa 

floculanţilor nămolul este ridicat la suprafaţa lichidului şi împins spre axa de rotaţie de unde este 

evacuat. Apa în schimb rămîne pe pereţii tamburului şi este evacuată în partea opusa nămolului.  

 Ţinînd seama de viteza mare de rotaţie a echipamentului (de 6.000 rot/min), consumul de 

floculanţi este mai mare datorită fragilităţii şi ruperii flocoanelor, deci costurile de exploatare sunt 

mai mari decît în cazul altor procedee. În consecinţă nu se recomandă acest tip de instalaţie decît în 

cazurile deosebite, respectiv de spaţiu. O astfel de instalație de îngroșare prin centrifugare a 

nămolului este prezentata în figura 18. Alimentarea cu  nămol  se  face  axial  prin  partea  dreaptă,  

evacuarea  nămolului  se  face  prin  partea  stîngă  (desecat),  iar evacuarea apei prin partea dreaptă.  

 

Figura 18. Centrifugă cu melc pentru sedimentarea nămolului  

 1 – corp cilindro – conic; 2 – ax melcat; 3 – melc; 4 – conductă de alimentare; 

 5 şi 6 – roţi de curea; 7 – orificiu pentru evacuarea nămolului (desecat-ului);  

8 – orificii pentru evacuarea apei (a fugatului); 9 – carcasă. 

 

 O  altă  metodă  de  îngroşare  a  nămolului  este  cea  ce  utilizează  filtrul  presă  cu  bandă. 

În figura 19 este prezentată schematic modul de funcționare a unei astfel de instalații.  
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Figura 19. Filtru – presă cu bandă 

 O construcţie mai simplă este cea a filtrului presă ce utilizează pînză filtrantă. Elementele de 

bază sunt camerele filtrante suprapunse prin care trece pînza de filtru. Filtru dispune de canale de 

drenaj a apei. În figura 20 este prezentată o astfel de instalație. 

 

Figura 20. Schema de funcţionare a unui filtru presă 

1 – placă   de  filtrare;  2 – canale  pentru  drenaj  apă; 3 –orificiu pentru evacuare apă; 

 4 – cameră de filtrare;  5 – pînză filtrantă; 6 – role de întoarcere.  

 

 O instalaţie mult mai modernă este cea ce utilizează vacuum pentru dezhidratarea nămolului 

(figura 21). 

 

Figura 21. Instalaţie de deshidratare cu vacuum 
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4.3. Fermentarea nămolurilor 

4.3.1. Fermentarea anaerobă a nămolurilor 

Procesul de fermentarea nămolurilor proaspete, se poate realiza prin procese anaerobe sau 

aerobe cu scopul pregătirii lui pentru depozitare sau pentru o eventuală prelucrare ulterioară.   

Prin fermentare anaerobă se înţelege procesul de degradare biologică a substanţelor 

organice din nămoluri, prin activitatea unor populaţii bacteriene, care în anumite condiţii de mediu 

(pH, temperatură, etc), descompun materiilor organice din nămol prin procese de oxido – reducere 

biochimică în molecule simple de CH4 , CO, CO2  şi H2 , care formează aşa numitul gaz de 

fermentaţie sau biogaz şi care  are o putere calorică medie de circa  5.000 kcal/Nm
3
. 

Procesele  biochimice  şi  microbiochimice  ce  stau  la  baza  degradării  materiilor  

organice  sunt  extrem  de complexe şi încă insuficient cunoscute, această situaţie datorîndu-se 

necunoaşterii complete a modului de degradare (mineralizare) a compuşilor organici complecşi şi 

insolubili. Acest proces este numit de unii, proces de condiţionare a nămolului, avînd în vedere şi 

modificarile structurale. În acelaşi timp, prin fermentare sunt distruse parţial şi unele bacterii 

patogene, restul bacteriilor nu se pot distruge decît prin pasteurizare.   

Cinetica fermentării anaerobe se desfăşoară sub influenţa a două grupe principale de bacterii 

care trăiesc în simbioză în acelaşi mediu fizic şi chimic respectiv bacterii anaerobe şi aerobe, care 

transformă, prin hidroliză, substanţele organice complexe (hidraţii de carbon, proteine, grăsimi) în 

substanţe organice mai simple (acizi organici inferiori, alcooli etc.) cu ajutorul enzimelor 

extracelulare. În continuare aceste substanţe sunt sursa de hrană pentru moleculele mai simple, care 

cu ajutorul enzimelor intracelulare sunt transformate în compuşi simpli şi inofensivi mediului: 

metan, dioxid de carbon etc. 

Rezultă că fermentarea anaerobă este un proces complex care se desfăşoară în două faze:  

•  faza de lichefiere;   

•  faza de gazeificare.   

 În prima parte a stadiului nemetanogen (hidroliza), celulele mai mari ale biopolimerilor, ce 

formează substanţa organică din nămol, sunt transformate (lichefiate) în unităţi mai mici, 

permeabile membranelor celulelor microorganismelor. În a doua parte a acestui stadiu de 

fermentare (acidogeneză), moleculele mici solubile obţinute în faza de hidroliza sunt transformate 

prin mecanisme variate dependente de structura compusului şi de microorganismul implicat, în acizi 

graşi volatili – AGV (acetic, lactic, propionic etc), compuşi neutri (etanol), gaze (CO2 şi H2S, 

amoniac) şi apă. Microorganismele care concură la faza acidogeneză au un timp de generare foarte 

scurt în comparaţie cu cele specifice fazei metanogene.  
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 În subfaza de acetogeneză are loc, sub acţiunea bacteriilor acetogene, transformarea AGV în 

acid acetic, hidrogen molecular şi dioxid de carbon. Hidrogenul ce apare în procesul de 

metanogeneză nu este detectabil decât foarte rar, deoarece el este rapid şi preferenţial oxidat de 

bacteriile metanogene cu reducere a gazului CO2 la CH4 şi apă. Dacă H2 nu este oxidat pe această 

cale, atunci se va acumula un amestec de produşi intermediari care pot inhiba descompunerea şi 

utilizarea substratului prin modificarea pH-ului.  

 În cazul fermentării aerobe, microorganismele care catabolizează aceste transformări, vor 

consuma în întregime energia conţinută în substanţa organică şi o vor transforma în căldură, precum 

şi în energia necesară înmulţirii microorganismelor. Energia termică nu poate fi utilizată tehnic 

decît în cazuri cu totul particulare şi aceasta duce la creşterea entropiei lichidului prelucrat. De 

asemenea, biomasa în exces va trebui prelucrată şi reintrodusă în circuitul natural. 

 La începutul procesului, viteza de fermentare şi de producere a biogazului este mică dar apoi 

creşte, pentru că la sfîrşitul procesului să descrească din nou, atunci cînd producţia de gaz se 

apropie de valoarea limită. 

 Durata minimă care trebuie avută în vedere este de 12 zile. Forma acestei curbe este 

asemănătoare cu cea a dezvoltării bacteriilor care participă la proces. În cazul experimentărilor 

efectuate în condiţii dinamice (cu alimentare continuă) se poate evita timpul de pornire (de 

amorsare a procesului) prin folosirea de nămol inoculat cu bacterii metanogene sau prin amestecul 

nămolului proaspăt cu cel fermentat,  adică  prin recircularea nămolului din instalaţia de producere a 

biogazului.  

 Procesul  de  fermentare  anaerobă  este  influenţat  de  foarte  mulţi  factori,  care  pot  fi  

grupaţi  în  două  mari categorii: 

•  Caracteristicile fizico – chimice ale nămolului supus fermentării;  

•  Concentraţia substanţelor solide;   

•  Raportul M/V, raportul dintre componenţa organică şi elementele nutritive (azot şi fosfor);   

•  Prezenţa unor substanţe toxice sau inhibatoare (metale grele) etc;  

• Concepţia şi condiţiile de exploatare ale instalaţiilor fermentare: temperatura, sistemul de 

alimentare – evacuare, sistemul de încălzire, de omogenizare, timpul de fermentare etc. 

 

Figura 22. Variaţia producţiei de gaz în funcţie de durata de fermentare 
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Concentraţia substanţelor solide din nămol trebuie să fie astfel aleasă încât să asigure apa 

fiziologică necesară bacteriilor. Se recomandă concentraţii de 5 – 10% materii solide (umiditatea de 

90 – 95%); concentraţii mai ridicate, peste 12% creează dificultăţi la pompare şi omogenizare.  

Componența organică a fazei solide prezintă, asemenea, importanţă în procesul de 

mineralizare şi în producţia gazului. Se apreciază că o reducere minimă de 50% a componentei 

organice în urma procesului de fermentare, asigură o stabilitate relativă a nămolului. Compoziţia 

gazului nu este influenţată de gradul de descompunere al materiei organice, ci de componentele 

organice (grăsimi, proteine, hidraţi de carbon) aşa cum s-a arătat în paragraful anterior.  

Componența minerală, mai ales în conţinutul de săruri de azot şi fosfor (nutrienţi), prezintă 

importanţă în fermentarea nămolului. Astfel, pentru o producţie bună de gaz, trebuie să fie un raport 

minim între carbon organic şi azot organic de 13÷14 (valori mai mari ale acestui raport, C/N, 

conduce la producţii mai mici de gaz). Cationii  de  Ca,  Mg,  K,  NH4  în  concentraţii  de  peste  10  

g/l   pot  influenţa  fermentarea  prin  inhibarea procesului. Sărurile de sodiu sunt relativ toxice faţă 

de bacteriile metanice, astfel că în cazul de neutralizare a nămolului supus fermentării să se evite 

hidroxidul de sodiu.  

Influenţa substanţelor toxice asupra procesului de fermentare este legată de prezenţa 

metalelor grele (Ni, Cr, Zi, Cu, Pb etc.) şi a pesticidelor (în special organo – clorurate) şi a unor 

substanţe organice în concentraţie mare (alcool metilic, etilic, propilic, benzen etc.) toate acestea 

producînd dereglări în fermentarea nămolurilor.  

Influenţa pH-ului asupra procesului este deosebit de importantă, valorile optime fiind 

cuprinse în intervalul 6,8 şi  7,6  interval  în  care  producţia  şi  compoziţia  gazului  sunt  normale.  

Modificarea pH-ului apare fie la modificarea calităţii nămolului proaspăt (prezenţa substanţelor  

toxice sau inhibatoare), fie la exploatarea incorectă a instalaţiei (creşterea încărcării organice, 

modificarea temperaturii, neomogenizare, etc). 

Încărcarea organică a instalaţiilor de fermentare este exprimată în kg substanţe volatile 

raportată la m
3
 rezervor şi zi, constituind unul din parametrii de proiectare şi funcționare a 

rezervorului. Valoarea încărcării organice depinde, în principal, de gradul de dotare cu echipamente 

a rezervorului (de amestec, de recirculare, de încălzire etc).   

Influenţa  temperaturii  este  mare  asupra  procesului  de  fermentare.  În  general,  

fermentarea  anaerobă  se poate realiza într-un interval larg de temperatură, între 40 şi 60 °C cu 

aclimatizarea bacteriilor în anumite zone de temperatură. Din punct de vedere termic, procesele de 

fermentare se pot clasifica în trei categorii:  

•  fermentare la temperatura mediului ambiant, fără încălzirea nămolului, în care  acţionează 

bacteriile criofile;  
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•  fermentare cu încălzire moderată a nămolului,  de  30÷35 ºC,  în care acţionează  bacteriile 

mezofile;  

•  fermentare cu temperaturi ridicate, de 50÷60 ºC, specifică bacteriilor termofile.  

Fermentarea, utilizată cel mai, larg este cea mezofilă. Fermentarea termofilă, deşi prezintă 

unele avantaje, ca reducerea duratei de fermentare şi implicit a volumului instalaţiilor, este totuşi rar 

aplicată, deoarece necesită consumuri suplimentare de energie calorică şi formează cruste şi spume 

în bazine.  

Indiferent de soluţia fermentării adoptate, important este menţinerea ei într-un regim 

constant, deoarece bacteriile metanice sunt foarte sensibile la variaţii de temperatură, chiar cu 2÷3 

°C. 

 

4.3.2. Instalaţii pentru fermentarea anaerobă a nămolurilor 

 Construcţiile pentru fermentarea anaerobă a nămolului sunt foarte diferite, dar se pot 

clasifica după anumite criterii.  

 Astfel, după poziţia spaţiului de fermentare faţă de apa uzată, deosebim:  

- comune cu apa uzată: fose septice, decantor cu etaj, iazuri de nămol;  

-  separate de apa uzată: rezervoare şi bazine de fermentare. 

 Fosele septice sunt construcţii în care, într-un singur volum, se produce simultan atît 

decantarea apei, cît şi fermentarea nămolului rezultat din sedimentare. Ele sunt folosite pentru 

obiective izolate care deservesc maximum 50÷100 locuitori, adică pentru un debit de până la 

15m
3
/zi. Timpul de decantare, respectiv de epurare este de minimum 2 zile şi maxim 10 zile. La un 

debit specific de 150 dm
3
/loc zi rezultă un volum de 300 cm

3
/loc, pînă la 1.500 dm

3
/loc. Volumul 

din urmă permite epurarea biologică deoarece aici nu fermentează numai nămolul, ci şi apa uzată. 

 Fluidul epurat poate fi evacuat în bazine de infiltraţie existente în apropiere, sau se poate 

vidanja cu ajutorul unor  utilaje speciale şi se transportă la cea mai apropiată staţie de epurare. 

Nămolul se evacuează odată sau de două ori pe an. După fiecare evacuare se lasă în bazin o 

cantitate de nămol vechi, adică un nămol ce conţine bacterii metanice necesare pentru fermentarea 

nămolului proaspăt ce urmează a fi mineralizat. 

 Decantoare cu etaj (Imhoff) îndeplinesc rolul de decantare a apei (etajul superior) şi de 

fermentare a nămolurilor (etajul inferior), ambele funcţiuni fiind desfăşurate într-un bazin din beton 

armat cu forma în plan circulară sau dreptunghiulară. Problema cea mai dificilă la aceste decantoare 

constă în distrugerea crustei care se formează la suprafaţa bazinului, crustă formată din materiale 
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uşoare (grăsimi, păr, materiale fibroase etc.) care se ridică, împreună cu nămolul plutitor, de către 

gazele rezultate din procesul de fermentare. 

 Iazuri de nămol, numite şi lagune se amplasează în depresiuni naturale (foste cariere de 

nisip sau de cărămidă, etc.) unde adîncimea este mai mare de 2,0 m, astfel încât să se creeze cît mai 

mult spaţiu pentru nămol. În aceste iazuri se introduce nămolul pentru fermentare, deshidratare sau 

depozitare finală pe termen nedefinit. Această soluţie, din motive igienice şi de protecţia mediului 

este mai puţin recomandată pentru fermentarea nămolurilor, dar este mult utilizată pentru 

deshidratarea naturală a nămolurilor. La proiectarea acestor iazuri se recomandă o încărcare de 20 

kg materii solide din nămolul proaspăt la 1,0 m
3
 de lagună. 

 Rezervoare de fermentare (metan-tancuri) reprezintă soluţia frecvent aplicată pentru 

localităţile ce depăşesc 20.000 locuitori, ele putînd fi de mică sau de mare încărcare. Se cunosc 

următoarele scheme tehnologice descrise mai jos. 

 Schema standard, pentru o instalaţie de mică încărcare cu substanţe organice (figura 23) 

constă într-o singură treaptă în care introducerea nămolului proaspăt şi evacuarea celui fermentat se 

face prin intermitenţă (2÷3 ori/zi). Lipsa agitării favorizează apariţia în aşa numitul digestor a 

următoarelor zone: zona de spumă (la partea superioară), o zonă de apă cu nămol, o zonă ocupată de 

nămol în curs de fermentare (zona activă) şi zona inferioară în care sedimentează nămolul fermentat 

şi inert (mineral). Instalaţiile de acest gen nefiind încălzite, au o durată de fermentare de peste 30 

zile, specifică fermentaţiei criofile.  

 

Figura 23. Instalaţie de fermentare de mică încărcare 

 Periodic se evacuează apa de nămol şi spuma pentru a mări zona activă de fermentare. 

Instalaţiile de fermentare de mare încărcare dispun în plus de un sistem de amestecare a nămolului 

şi de o instalaţie de încălzire a nămolului, fapt ce asigură o creştere a productivităţii şi o scurtare a 

perioadei de fermentare. Temperatura interioară este de 30 – 35 ºC (fermentare mezofilă), iar durata 

de fermentare este de peste 15 zile. Datorită dezavantajelor acestor tipuri de instalaţii s-a trecut la 
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modernizarea acestora şi astfel s-a ajuns la instalaţii în două trepte, care rezolvă o parte din 

dezavantaje. O asfel de instalație este prezentată în figura 24. 

 

Figura 24. Instalaţie de fermentare în 2 trepte 

S-a continuat modernizarea instalaţiilor şi a apărut o nouă generație de instalații de 

fermentare de contact (figura 25) şi care este asemănătoare cu cea precedentă, cu deosebire că aici 

nămolul fermentat din treapta a doua este recirculat în prima treaptă pentru însămînţarea nămolului 

proaspăt. Instalaţia funcţionează în analog cu treapta biologică a bazinelor de aerare, dar în prezent 

nu cunoaşte o răspîndire prea mare. 

 

 

Figura 25. Instalaţie de fermentare de contact în 2 trepte 

 Forma constructivă a digestoarelor este de obicei circulară, dar au apărut forme noi de 

rezervoare care au rezultat din studiul suprafeţelor de rotaţie. Tipizarea întregului ansamblu, 

constituie singura alternativă economică. Deoarece forma constructivă imprimă un aspect 

arhitectonic important al staţiei de epurare, se impune a avea în vedere alegerea variantei care să 

satisfacă şi această cerinţă. Se recomandă utilizarea de rezervoare de mare capacitate, respectiv 

capacităţi de 8.000 m
3
 , diametre de 12 m şi înălţimi de 34 m care sunt mai economice din punct de 

vedere al bilanţului termic, faţă de soluţia folosirii mai multor rezervoare mici însumând aceeaşi 
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capacitate. De obicei se utilizează două rezervoare de aceeaşi capacitate, între care se prevede o 

construcţie specială numită cameră de manevră. Aici sunt montate pompele de recirculare a 

nămolului, schimbătoarele de căldură, numeroase vane de manevră, echipamentul de control al 

fermentării, echipamentul electric de control, recuperatoarele de căldură, etc. Această cameră 

trebuie să fie bine ventilată şi prevăzută cu sisteme automate de alarmă la apariţia pericolului de 

explozie datorită  amestecului gaz metan cu aer.  

 Pe conducta de transport a gazului de fermentaţie (biogaz) spre gazometre şi centrala 

termică, trebuie să se prevadă: o instalaţie de introdus mercaptan în biogaz, numită odorizator; o 

instalaţie de eliminare a hidrogenului sulfurat (purificator de H2S); o instalaţie de reţinere a 

condensului şi a eventualelor particule în suspensie şi un debitmetru de gaz.  

 Fermentarea nămolului în două trepte se recomandată pentru staţiile de epurare ce deservesc 

localităţi cu peste 300.000, şi are în vedere recuperarea unei cantităţi suplimentare gaz, precum şi 

realizarea unui nămol îngroşat cu calităţi superioare pentru procesarea ulterioară.  

 Rezervoarele de fermentare a nămolurilor sunt echipate cu aparate de măsură şi control. 

Astfel, pentru controlul temperaturii nămolului proaspăt, fermentat şi în curs de fermentare sunt 

folosite termometre plasate pe peretele rezervorului, la diferite niveluri, în interior. Pentru 

evidenţierea nivelului apei de nămol, a crustei etc, se montează indicatoare de nivel care pătrund în 

bazin la diferite adâncimi, pentru ca tubul piezometric să fie umplut cu diferite tipuri de lichid 

funcţie de poziția tubului în rezervor. 

 De asemenea, se prevăd indicatoare de pH, precum şi dispozitive de luarea probelor de 

nămol, de gaz (pentru a stabili concentraţia gazelor) şi dispozitive pentru prepararea şi dozarea 

laptelui de var care intră în funcţiune în momentul în care procesul are tendinţa de a-aşi modifica 

pH-ul spre unul acid. Sunt prevăzute şi aparate de măsurare a debitului de gaz a debitului de nămol 

proaspăt şi fermentat. 

 Dimensionarea tehnologică a rezervoarelor de fermentare constă în determinarea volumului 

de fermentare, a dozei de încărcare zilnică, a volumului de gaze evacuate, a  duratei de fermentare, 

a cantităţii de căldură necesară, precum şi dimensiunile instalaţiilor de amestecare, de transport a 

nămolului, a pompelor de recirculare, inclusiv stabilirea aparatelor de măsură şi control.  

 Pentru înmagazinarea gazului de fermentaţie, se utilizează rezervoare speciale numite 

gazometre al căror volume se stabilesc procentual, respectiv de 30 – 50% din producţia zilnică de 

gaz. Ele se amplasează în apropierea rezervoarelor de fermentare, ambele obiective fiind protejate 

cu dispozitive adecvate de combatere a incendiilor şi exploziilor. Constructiv, un gazometru este 

alcătuit dintr-o cuvă circulară de beton armat, umplută cu apă, în care se aşează un clopot cilindric 

ce se deplasează pe verticală sub acţiunea presiunii gazelor de 200 ÷ 350 mm col. H2O (figura 26). 
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Figura 26. Rezervor de biogaz 

 Gazometrul este prevăzut cu conducte de preaplin, de golire a cuvei, conducte de intrare şi 

ieşire a gazului, cu dispozitive de măsurare a debitelor de gaz debitmetre, cu dispozitive de protecţie 

contra incendiilor. 

 Gazul  de  fermentaţie  este  utilizat  la  prepararea  agentului  termic  necesar  procesului  de  

fermentare (apă caldă, abur, etc.), precum şi la încălzirea spaţiilor administrative din cadrul staţiei 

de epurare. În  privinţa  gazometrelor  trebuie  menţionat  faptul  că  există  în  prezent  tendinţa,  

din  motive  economice  şi  de exploatare, să se  realizeze noi tipuri de rezervoare de înmagazinare 

bazate pe o  membrană elastică din cauciuc special.  

 În Statele Unite ale Americii, biogazul produs este amestecat cu gazele naturale şi este 

distribuit prin reţele de conducte  spre  a  fi  utilizat  în  domeniul  casnic,  iar  în  Japonia  biogazul  

purificat  este  lichefiat,  îmbuteliat  şi comercializat.   

 

4.3.3. Fermentarea aerobă a nămolurilor 

 Fermentarea aerobă – acest procedeu de tratare a nămolurilor, cunoscut şi sub denumirea 

,,procedeului nămolului stabilizat”, are la bază procesele biochimice cunoscute de la epurarea 

biologică a apelor uzate cu nămol activat. În acest scop, stabilizarea aerobă a nămolului poate avea 

loc în bazine separate sau în bazine comune cu apa uzată pentru debite foarte mici ce urmează a fi 

epurate biologic.  

 Comparativ cu fermentarea anaerobă, procesul de stabilizare aerobă este mai puţin influenţat 

de substanţele toxice, este lipsit de miros şi necesită o exploatare simplă. De asemenea, se 

înlocuiesc construcţiile înalte (rezervoare de fermentare) cu construcţii de mică înălţime (bazine din 

beton armat) cu cheltuieli de investiţii mai reduse. Dintre dezavantaje se semnalează, ca mai 

importante, consumul mare de energie pentru utilajele de aerare proprii, comparativ cu fermentarea 

anaerobă care produce şi gaz de fermentare (sursă de energie).  
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 Comparînd cele două sisteme de stabilizare biologică a nămolului organic, pentru staţiile 

mari de epurare, apare net avantajos procedeul de stabilizare anaerobă, mai ales sub aspectul 

energetic. 

 

4.4. Tratarea preliminară a nămolurilor 

 Aducerea nămolurilor primare, secundare, brute sau stabilizate în categoria nămolurilor uşor 

filtrabile, se realizează printr-o tratare preliminară a acestor nămoluri utilizînd următoarele 

procedee:  

 tratarea (condiţionarea) chimică;   

 tratarea (condiţionarea) termică; 

 elutrierea etc.  

 Teoretic, se pot obţine rezultate satisfăcătoare şi prin adaos de material inert (zgură, cenuşă, 

rumeguş etc.), dar acest procedeu prezintă dezavantajul de a creşte considerabil volumul de nămol 

ce trebuie prelucrat în continuare. Tratarea preliminară a nămolurilor constă deci în crearea 

condiţiilor favorabile necesare prelucrării ulterioare (deshidratatea naturală, artificială şi avansată). 

 Condiţionarea chimică (coagularea) nămolului cu reactivi chimici este o metodă de 

modificare a structurii sale cu consecinţă asupra caracteristicilor de filtrare, în special în filtrele 

presă sau cu vacuum.  

 Agenţii de condiţionare chimică (electroliţi) a nămolului se pot grupa în trei categorii:  

 minerali: sulfat de aluminiu, clorhidrat de aluminiu, clorură ferică, sulfat feros, sulfat 

feros clorinat, oxid de calciu etc;  

 organici: polimeri sintetici (anionici, catonici sau neionici), cu diferite denumiri 

comerciale (Medasol, Polias), produşi de policondensare (Ponilit) sau polimeri naturali;  

 micşti: amestec de polimeri sintetici cu săruri minerale sau amestec de coagulanţi 

minerali.  

Reactivii cei mai des utilizaţi sunt clorura ferică şi varul, fiecare avînd un cîmp de acţiune 

propriu. Sărurile de aluminiu, special clorhidratul de aluminiu, sunt eficiente, mai puţin corozive, 

dar costul este mai ridicat. Dintre polimerii organici, cei cationici se pot utiliza singuri, iar cei 

anionici sau neionici, în asociere cu coagulanţii minerali. În general, dozele de polimeri organici 

sunt mult mai reduse decît la cei minerali, dar costul este mai ridicat. Alegerea coagulantului şi doza 

optimă se fac pe baza studiilor experimentale de laborator, întrucît alegerea depinde de provenienţa 

nămolului, compoziţia sa chimică etc. 
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Rezistenţa specifică la filtrare şi variaţia sa cu doza de coagulant este metoda prin care se 

obţin date cantitative ce pot fi utilizate şi pentru calculul utilajelor de deshidratare. Aplicarea 

procedeelor de condiţionare prealabilă prin elutriere şi de îngroşare prin decantare, conduce la o 

scădere de 3 – 4 ori a dozei de coagulant. Eficienţa procesului de tratare (condiţionare) chimică este 

legată şi de o altă serie de factori tehnologici, ca: durata şi intensitatea amestecului, ordinea de 

introducere a agenţilor chimici în cazul condiţionării mixte etc. 

Condiţionarea (tratarea) termică are în vedere modificarea structurii nămolului cu 

ajutorul temperaturii şi presiunii ridicate. Condiţionarea termică se realizează la temperatura de 100 

– 200 ˚C, presiunea de 1 – 2,5 bar şi durata de încălzire pînă la 60 min. În figura 27 se prezintă 

schema tehnologică a procedeului PORTEOUS. 

 

Figura 27. Instalaţia de condiţionare termică a nămolului 

1 – bazin de stocare nămol brut; 2 – pompă; 3 – schimbător de căldură; 4 – reactor termic;  

5 – vană de descărcare automată; 6 – bazin de stocare nămol tratat termic; 7 – pompă;  

8 – filtru presă; 9 – cazan preparare abur. 

 

 Principalele părţi ale instalaţiei menţionate, sunt: bazinul pentru stocarea nămolului 

proaspăt, schimbătorul de căldură în care nămolul proaspăt este preîncălzit de către nămolul tratat, 

reactorul în care se realizează tratarea nămolului la temperatura de  100 – 200 ˚C, cazanul (boilerul) 

pentru prepararea aburului necesar ridicării temperaturii în reactor şi bazinul de stocare a nămolului 

tratat. Această instalaţie de condiţionare termică a nămolului are un consum de energie electrică de 

3,0 – 4,0  kWh/m
3
 nămol şi de circa 1,5 dm

3
 păcură/m

3
 nămol pentru prepararea aburului. 

Cantitatea de abur, ţinînd seama de pierderile de căldură din sistem, este de 60 – 70 kg abur/m
3
 

nămol. Cu toate neajunsurile de ordin energetic, condiţionarea termică se recomandă a fi aplicată 
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deoarece elimină mirosurile neplăcute, asigură sterilizarea nămolului prin distrugerea bacteriilor, 

reducerea conţinutului de substanţă organică, elimină necesitatea de reactivi chimici etc. 

 Elutrierea (spălarea) nămolului, împreună cu condiţionarea chimică ocupă un loc important 

în cadrul tratării preliminare a nămolurilor. Elutrierea nămolului este un proces fizic de condiţionare 

care asigură scăderea rezistenţei specifice la filtrare prin eliminarea din nămolul fermentat sau brut 

mineral a coloizilor şi a particulelor fin dispersate. Pe de altă parte, elutrierea reduce şi alcalinitatea 

nămolului, necesară în special, cînd se prevede folosirea de reactivi pentru condiţionarea nămolului 

(cazul vacuum – filtrelor).  

 Deoarece în procesul de fermentare anaerobă a nămolurilor organice, cantitatea de amoniac 

ce se formează, la care se adaugă acizi organici şi bicarbonaţi, conduc la o creştere a alcalinităţii 

faţă de nămolul brut, prin elutriere se reduce această alcalinitate şi deci şi necesarul de coagulant 

pentru condiţionarea chimică.  

 Ca agent de elutriere se utilizează apa de rîu, de reţea, din staţia de epurare (după treapta 

biologică), iar din punct de vedere tehnologic această operaţie se desfăşoară în bazin deschis care 

funcţionează într-o treaptă, în două trepte sau în contra curent. 

   

4.5. Deshidratarea nămolului 

 În mod obişnuit, nămolurile trebuie transportate cu vehicule la locul de valorificare sau de 

depozitare finală, această operaţie nu este însă posibilă, deoarece nămolurile fermentate conţin mari 

cantităţi de apă, umiditatea lor ajungînd la 95 – 97%. Această situaţie impune aplicarea unui proces 

de deshidratare chiar în staţia de epurare; prin aceasta volumul lor se reduce considerabil şi devin 

transportabile la uscat. În cazuri izolate se pot folosi iazuri de nămol, unde nămolul rămîne uneori 

pe loc, fără a mai fi necesar să fie transportat.  

 Deshidratarea se poate realiza prin următoarele procedee:  

 naturale, de evaporare şi drenare;  

 artificiale, care pot fi mecanice şi termice.  

 În funcţie de gradul de reducere a umidităţii, deosebim următoarele metode de prelucrare a 

nămolurilor:  

 deshidratarea naturală cu reducerea de umiditate la 75 – 80%;  

 deshidratarea mecanică, pînă la 50 – 75%;  

 deshidratarea termică (avansată), pînă la 20 – 30%. 

 Deshidratarea naturală: Procedeele naturale sunt cele mai răspîndite. În prezent, deoarece 

procedeul este simplu nu necesită construcţii complicate, utilajele sunt reduse şi forţa de munca, 
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practic este necalificată. În plus, procedeele naturale nu au nevoie de tratări preliminare, deci 

calitatea nămolului nu este alterată prin folosirea unor substanţe chimice, constituind un îngrăşămînt 

organic de bună calitate în agricultură.  

 Dezavantajul deshidratării naturale a nămolurilor, este legată de necesitatea existenţei unor 

terenuri întinse şi de dependenţa procesului de condiţii atmosferice, motiv pentru care acest 

procedeu devine neeconomic pentru localităţi mari, amplasate în zone geografice cu perioade mari 

de îngheţ şi cu precipitaţii abundente. În asemenea situaţii se recomandă deshidratarea mecanică.   

Operaţia de deshidratare naturală se poate face în iazuri de nămol şi pe platforme de uscare a 

nămolului.  

 Iazuri de nămol se amplasează în depresiuni naturale sau în fostele cariere de nisip, de 

cărămidă etc., acolo unde condiţiile locale oferă asemenea posibilităţi. Volumul acestora trebuie 

compartimentat în strînsă corelare cu cerinţele de exploatare (fermentare, uscare, depozitare), astfel 

încît să se asigure o funcţionare continuă.  

 Deshidratarea nămolului sub apă, necesită, o perioadă îndelungată de stagnare, cu degajare 

de miros neplăcut şi proliferarea insectelor. La cîţiva ani o dată, iazurile trebuie golite de nămol şi 

transportat la locurile de depozitare finală. 

 Platforme pentru uscarea nămolului sunt suprafeţe de teren îndiguite în care se 

depozitează nămolul fermentat sau şlamuri industriale. Platformele se fac cu sau fără strat drenant 

în funcţie de caracteristicile de permeabilitate ale solului şi de poziţia stratului acvifer. Dacă solul 

este permeabil şi nu există pericolul infectării apei subterane, stratul drenant de susţinere a 

nămolului are rolul de a colecta (drena) apa de nămol. În caz contrar, platformele se execută cu strat 

de susţinere impermeabil (din beton cu îmbrăcăminte asfaltică).  

 Deshidratarea pe platforme se realizează sub efectul drenării şi a evaporării apei din nămol. 

Drenarea începe să se producă din prima zi şi se continuă 1 – 2 săptămîni, fiind corelată cu procesul 

de evaporare. Nămolul deshidratat (uscat) prezintă la suprafaţă fisuri sau crăpături care, în cazul 

unui nămol bine fermentat, sunt puţine şi înguste, nămolul nu miroase urît şi nu atrage muştele, în 

timp ce un nămol insuficient fermentat (sau cu adaosuri chimice) prezintă crăpături largi, miroase 

urît şi abundă în muşte. După uscare nămolul este transportat la locul de depozitare finală sau direct 

la valorificare în agricultură. Dimensiunile platformelor de uscare sunt alese în funcţie de metoda 

adoptată pentru evacuarea nămolului deshidratat. Grosimea stratului de nămol ce se trimite pe 

paturile de uscare depinde de caracteristicile materialului şi de climatul zonei respective. În general 

se recomandă o grosime de 0,20 m.  

 Dimensionarea platformelor de nămol depinde de numeroşi factori, dintre care se 

menţionează natura şi cantitatea nămolului, condiţiile climatice etc. O pondere deosebită în 
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determinarea suprafeţei platformei de uscare o are timpul de deshidratare a cărei valoare depinde de 

grosimea stratului de nămol, care, aşa cum s-a arătat, în zone cu climă temperată este de 0,20 m. În 

general, în climat temperat, durata de deshidratare este cuprinsă între 40 şi 100 zile, ceea ce 

înseamnă că, în total, se poate conta pe o grosime de nămol ce se poate usca pe platformă de 1,5 – 

2,0 m/an, respectiv o productivitate de 80 – 100 kgMTS/m
2
 an.  

 Deshidratarea artificială a nămolului se realizează prin procedee statice (vacuum – filtre, 

filtre presă) sau procedee dinamice (centrifugare). 

 Principalele avanaje ale proceselor de deshidratare artificială sunt: durata scurtă a 

procesului, suprafața mică necesară pentru utilaje și lipsa de influență a inhibitorilor asupra 

proceselor de deshidratare. Dintre dezavantaje semnalăm: condiționarea prealabilă a nămolului, 

influența nulă asupra potențialului patogen, limitarea aplicării ulterioare a incinerării prin creșterea 

conținutului mineral al nămolului, în cazul condiționării cu săruri minerală și valoarea fertilizantă 

scăzută a nămolului deshidratat. 

 Deshidratarea avansată: Deshidratarea avansată a nămolurilor, cu reducerea componentei 

organice, se realizează prin procedee termice de prelucrare. În acest mod, în marile staţii de epurare 

unde volumele de nămol sunt importante se asigură condiţii de a manevra uşor nămolurile 

deshidratate, independent de condiţiile atmosferice. Metodele frecvente aplicate la deshidratarea 

avansată a nămolurilor sunt: uscare termică şi incinerarea.  

 Uscarea asigură deshidratarea nămolului, prin evaporarea forţată a apei, pînă la o umiditate 

de 10 – 15%, în instalaţii speciale şi cu aport energic. S-a calculat că pentru uscarea unui nămol cu 

umiditatea de circa 80%, pînă la o umiditate de circa 10%, sunt necesare circa 4.500 kcal/kg 

substanţă uscată. Pentru reducerea necesarului de căldură se recomandă deshidratarea prealabilă a 

nămolului, de aceea deshidratarea termică este asociată unor procedee mecanice. Deşi procedeul 

este costisitor şi puţin aplicat, are totuşi o serie de avantaje legate, mai ales, de valorificarea agricolă 

a nămolului, produce nămol steril, necesită suprafeţe de depozitare mici, nu este influenţat de 

prezenţa substanţelor toxice sau inhibatoare etc.  

 Principalele tipuri de instalaţii utilizate pentru uscarea termică a nămolului sunt: uscătoare 

cu vetre etajate, uscătoare rotative şi uscătoare prin atomizare. Uscarea nămolului poate avea loc 

prin sisteme directe cînd nămolul vine în contact direct cu gazele fierbinţi din instalaţie, sau prin 

sisteme indirecte, uscarea avînd loc pe suprafeţe încălzite cu diferiţi agenţi termici (abur, apă 

fierbinte etc.). Primul sistem este cel mai economic din punct de vedere energetic. 
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5. VALORIFICAREA ȘI EVACUAREA FINALĂ A NĂMOLURILOR 

 Valorificarea nămolurilor nu constituie un scop în sine în epurarea apelor uzate urbane, ea 

trebuie considerată numai ca fiind un mijloc de îndepărtare nămolurilor din zona staţiilor de 

epurare, fără a avea un impact negativ asupra mediului.  

 Nămolul din staţiile de epurare urbane conţin, în afară de gazele de fermentare, unele 

substanţe care pot fi valorificate. Unele dintre acestea, cum sunt substanţele hrănitoare pentru sol şi 

plante şi-au găsit o largă utilizare. În schimb, recuperarea de metale şi de alte substanţe utile se 

aplică în special, la nămolurile provenite din apele uzate industriale. 

Avînd în vedere că volumul de reziduuri/deşeuri industriale şi umane sunt în creştere, 

municipalităţile şi agenţiile guvernamentale din întreaga lume sunt puse în situaţia obligatorie de a 

găsi metode durabile pentru eliminarea acestora în mediul înconjurător. În prezent metodele folosite 

(figura 28) se referă în special la aplicarea lor pe terenurile agricole, compostarea şi utilizarea 

composturilor din nămoluri de epurare ca material fertilizant pentru culturile horticole sau ca sursă 

de materie organică şi nutrienţi pentru terenurile agricole. 

 

Figura 28. Variante de eliminare finală a nămolului 
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Figura 29. Ierarhia opțiunilor de gestionare a nămolurilor de epurare 

Astfel, în conformitate cu ierarhia gestionarii deșeurilor, nămolul de epurare trebuie 

valorificat ori de cîte ori este posibil înaintea depozitării finale. Deoarece nămolul de epurare 

conține compuși cu proprietăți agronomice utile (materii organice, azot, fosfor, potasiu, calciu, 

magneziu, microelemente, etc.), principala modalitate de valorificare a acestuia vizează utilizarea în 

agricultură, nefiind însă excluse posibilitățile de utilizare în silvicultură sau pentru remedierea 

terenurilor degradate (figura 29).  

Exceptînd situaţia în care sunt injectate în sol sau încorporate prin intermediul oricărei alte 

lucrări a solului, nămolurile de epurare trebuie să facă obiectul unui proces de tratare biologică, 

chimică sau termică, al unei depozitări pe termen lung sau al altui proces corespunzător, proiectat 

să-i reducă gradul de fermentabilitate şi riscurile privind sănătatea înainte de a fi aplicate pe 

terenurile agricole.  

 

5.1. Valorificarea nămolului în agricultură 

5.1.1. Compoziția fizico – chimică și bacteriologică a nămolului 

 Gestionarea deşeurilor  rezultate din procesarea apelor uzate urbane – cunoscute sub numele 

de nămoluri, constituie una dintre cele mai mari probleme ale regimului apei în marile colectivităţi 

umane. 

Termenul de ,,nămol rezultat de la epurarea apelor uzate urbane” este utilizat în foarte multe lucrări 

de specialitate, inclusiv în reglementări interne şi internaţionale. 

 În utlimul timp, însă acest termen este înlocuit cu cel de ,,biosolid” (figura 30), din cauză că 

el reflectă mai exact caracteristicile esenţiale benefice ale nămolului pentru pedoameliorarea 

solului. 
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Pentru a fi utilizat în agricultură se cunosc mai mult procedee de procesare a nămolului, cum 

ar fi îngroşarea nămolului, fermentarea nămolului – anaerobă sau aerobă, condiţionarea şi 

deshidratarea nămolului, etc. 

 

Figura 30. Valorificarea nămolului în agricultură 

 Aplicarea nămolului rezultat de la epurarea apelor uzate urbane pe soluri agricole este o 

practică uzuală în multe ţări din lume (peste 50% din producţia de nămol în SUA, peste 30% în 

UE), în timp ce în Republica Moldova aceasta înregistrează un început destul de timid.  

 În acest context, datorită cantităţilor deloc neglijabile de nămol care se produc anual, s-a 

încercat o modalitate de valorificare eficientă, dar ecologică în acelaşi timp, a nămolului rezultat din 

epurarea apelor uzate şi anume utilizarea lui în agricultură. 

Astfel, nămolul, principal deşeu al apelor uzate procesate, este un biosolid alcătuit din peste 

70 de elemente chimice şi un număr impresionant de compuşi organici, care continuă să crească în 

condiţiile perfecţionării metodelor de analiză. 

Utilizarea acestuia pentru bioremedierea solurilor, necesită în primul rînd cunoaşterea 

proprietăţilor fizico – chimice şi biologice ale biosolidului, în condiţiile în care riscul şi beneficiile 

aplicării în agricultură sunt dependente direct de variabilitatea analitică şi cea temporală a 

compoziţiei nămolului. 

Pe de altă parte, după cum se ştie, nămolul este un amestec complex de contaminanţi 

biologici şi chimici, iar cunoaşterea compoziţiei fizico – chimice şi bacteriologice a nămolului în 

vederea pedoameliorării este importantă în vederea luării unor decizii privind utilizarea acestora în 

agricultura durabilă şi anume: 

 dacă aplicarea practică este tehnic fezabilă; 

 costul efectiv al aplicării nămolului; 

 cantitatea de nămol aplicată pe unitatea de suprafaţă, anual sau cumulativ; 
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 monitorizarea sistemului sol – plantă – apă pentru evitarea aparaţiei fenomenului de 

poluare. 

În literatura de specialitate există o cantitate suficientă de informaţii privind calitatea 

nămolului rezultat de la epurarea apelor uzate urbane, pentru a putea fi utilizat pentru 

pedoameliorarea solurilor, în condiţiile unei agriculturi durabile. 

Din multitudinea de aspecte legate de aplicarea în agricultură a nămolului în interdependenţă 

cu compoziţia sa, în cele ce urmează sunt detaliate doar acele segmente care controlează şi limitează 

utilizarea nămolului rezultat de la epurarea apelor uzate municipale şi anume: 

 pH; 

 materia organică; 

 macronutrienţi; 

 micronutrienţi; 

 compuşi chimici organici; 

 potenţialii poluanţi riscanţi; 

 agenţi patogeni. 

 Compoziţia nămolului este dependentă în principal de caracteristicile apelor uzate, fiind 

influenţate însă şi de tratamentele aplicate în timpul procesării. 

 pH – reacţia nămolului aplicat, exprimată sub formă de pH, poate influenţa producţia 

agricolă, nu numai prin alterarea acestei însuşiri a solului, ci şi prin modificarea accesibilităţii 

pentru plante a nutrienţilor (macro şi microelemente) şi a metalelor grele. Astfel, la pH scăzut (în 

jur de 5,0 – 6,5), metalele grele sunt solubile în soluţia solului, în timp ce la pH ridicat (peste 10), 

solubilitatea acestor metale este redusă accentuat, în condiţiile în care şi multe microorganisme sunt 

îndepărtate. 

 materia organică – conţinutul ridicat de materie organică al nămolului din apele uzate 

municipale are influenţe benefice asupra regimului aero – hidric al solului, prin creşterea capacităţii 

pentru apă, prin reducerea gradului de compactare etc. 

 Matricea nămolului este de tip organo – mineral, pe care sunt absorbiţi o multitudine de ioni 

cu diferite forţe de reţinere, compuşi chimici complecşi de tip 2D şi 3D, cu o structură chimică 

foarte variată, care includ grupări organice funcţionale. 

 Principalele grupări de combinaţii organice prezente în nămol sunt următoarele: hidrocarburi 

polinucleare aromate, bifenil policloruri, policlorodibenzdioxine, compuşi organo halogenaţi, 

alchilbenzensulfonaţi liniari, nonilfenoli şi nonilfenoli etoxilaţi, di – 2 etilhexil – ftalaţi. 

 Concentraţia acestor compuşi este foarte diferită în nămoluri, variind de la micrograme la 

nanograme, toate avînd un efect toxic în condiţii de poluare. 
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 macronutrienţii – nutrienţii prezenţi în nămolurile rezultate din epurarea apelor uzate 

urbane, reprezentaţi prin macroelemente (azot, fosfor, potasiu) şi microelemente, esenţiali pentru 

creşterea şi dezvoltarea plantelor, se găsesc în cantităţi deloc neglijabile, avînd astfel proprietăţi 

fertilizante pentru soluri. Astfel, nămolul rezultat de la epurarea apelor uzate urbane poate fi o 

alternativă viabilă pentru agricultura ecologică, dar durabilă, prin înlocuirea îngrăşămintelor 

minerale şi a gunoiului de grajd. 

 micronutrienţii – în grupa micronutrienţilor sunt incluşi toţi ionii metalelor grele, 

precum şi anioni ai unor metale amfotere (As, Mo). O parte din aceşti ioni intervin în nutriaţia 

plantelor (Cu, Zn, Mo, etc.), iar o altă parte sunt doar ioni prezenţi în sol, al căror importanţă în 

sistemul sol – plantă încă nu se cunoaşte pe deplin (Pb, Cr, Se, etc.). 

 poluanţi riscanţi – pe baza evaluărilor de risc pentru microelemente stabilite de 

,,National Sewage Sludge Survey – 1990” (Studiul național a nămolului de epurare), s-au selectat 

doar 10 elemente potenţial toxice, care au un potenţial poluant şi în cantităţile prezente în 

nămolurile rezultate de la epurarea apelor uzate municipale şi anume: arsen, cadmiu, crom, cupru, 

plumb, mercur, molibden, nichel, seleniu şi zinc. 

 În acest context, rolul acestor ioni în evoluţia sistemului sol – plantă este foarte mare, în 

condiţiile în care în cantităţi mici pot foarte uşor să polueze solul. Poluanţii anorganici şi organici, 

care depăşesc limitele standardizate pentru testul de toxicitate, pot deveni riscanţi pentru materia 

vie. 

 agenţi patogeni – principalii agenţi patogeni, prezenţi în nămolul de ape uzate, fac parte 

din următoarele încrengături ale microfaunei şi microflorei şi anume: bacterii, viruşi, fungi, 

protozoare, viermi, levuri. 

Prin depozitarea nămolului la soare în vederea uscării timp de mai multe luni, numărul de 

agenţi patogeni se reduc simţitor, în condiţiile în care timpul de supravieţuire al acestora este de 

maxim 120 zile, cu excepţia ouălor de geohelminţi care este de ordinul lunilor. 

 Totodată, în cele ce urmează sunt detaliate unele aspecte ale utilizării în agricultură a 

nămolului rezultat de la epurarea apelor uzate urbane. 

 Beneficiile agronomice ale nămolurilor 

 Fiind o sursă bună de macro şi micronutrienţi, nămolul de la epurarea apelor uzate urbane 

poate fi utilizat în agricultură, deoarece reduce costurile de producţie şi îmbunătăţeşte calitatea 

solului prin aportul de nutrienţi şi materie organică necesară practicării unei agriculturi moderne, 

ecologice, în condiţiile îmbunătăţirii capacităţii de menţinere a umidităţii. 

 Azotul organic din nămol este utilzat faorte eficient de către recoltele de cereale, din cauză 

că este eliberat lent pe perioada de creştere şi dezvoltare a plantelor, ceea ce permite o absorbţie 
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eficientă.  Pe de altă parte, această eliberare lentă prin mineralizarea materiei organice evită apariţia 

poluării cu N a mediului înconjurător. 

 Nămolul introdus în soluri conţine cantităţi deloc neglijabile de K, dar acesta este sub formă 

de complecşi organici, accesibili plantelor doar în condiţii de mineralizare. 

 Răspunsul pozitiv al culturilor la aplicarea nămolului din apele uzate variază cu tipul de 

cultură şi condiţiile de sol. 

 Astfel, cele mai mari beneficii agricole prin aplicarea nămolului din ape uzate urbane se pot 

obţine cînd solul are o textură fină, este sărac în macro şi micronutrienţi, conţinutul de P şi materie 

organică a solului este redus, iar capacitatea de infiltrare este slabă şi conţinutul de argilă este 

ridicat. 

 Efectul nămolului asupra culturilor 

Aplicat în cantităţi care să nu aibă impact negativ asupra sistemului sol – plantă şi implicit 

asupra mediului înconjurător, efectul nămolului generează o îmbunătăţire a condiţiilor de nutriţie, 

asociată cu o creştere deloc neglijabilă a recoltelor, indiferent dacă este vorba de plante agricole, 

legume, fructe, flori, vegetaţie forestieră etc., aşa cum o demonstrează numeroase lucrări de 

specialitate. 

 Efectul nămolului asupra solului 

Efectul nămolului de la epurarea apelor uzate urbane asupra solului este investigat atît din 

punct de vedere al pedoameliorării, cît şi din punct devedere al impactului asupra mediului 

înconjurător. 

Astfel, cunoaşterea compoziţiei chimice a nămolului este de o importanţă deosebită atunci 

cînd se fac recomandări asupra ratelor de aplicare pe terenuri agricole. 

În prezent, recomandările privind dozele de aplicare pe soluri a nămolului se bazează pe 

fertilizanţi minerali prezenţi (N, P, K), precum şi pe metalele grele din nămol. 

Datorită compoziţiei chimice a nămolului, care conţine cantităţi deloc neglijabile de 

macronutrienţi, acesta constituie un pedoameliorator ecologic al solurilor. 

Prin energia şi nutrienţii introduşi în sol, nămolul generează nu numai recolte mai mari 

cantitativ şi calitativ, ci şi o îmbunătăţire a calităţii solului. 

Considerate excelente surse de macronutrienţi pentru plante, efectul nămolurilor a fost 

cercetat pînă la nivel de detaliu avansat, astfel că literatura de specialitate cuprinde numeroase 

lucrări care evidenţiază o multitudine de aspecte legate de evoluţia însuşirilor de fertilitate ale 

solurilor de diferite tipuri, de la acele acide la cele alcaline. 
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Fie că este vorba de soluri din Europa, Asia, America de Nord sau de Sud, de Japonia sau 

Australia, toate cercetările demonstrează îmbunătăţirea fertilităţii acestora, prin acumulări de N, P, 

K şi în special de materie organică. 

Metalele grele ocupă un loc preferențial în studiul nămolului şi a utilizării sale în 

agricultură, datorită potenţialului contaminant nu numai a sistemului sol – plantă, ci şi a întregului 

mediu înconjurător, cu multiple riscuri ce nu pot fi neglijate. 

În acest context, detalierea unor aspecte legate de metale grele introduse în sol prin aplicarea 

biosolidului a apărut ca o necesitate. 

Metalele grele prezente în sol sunt esenţiale pentru animale şi plante, fiind constituienţi 

naturali ai rocilor şi sedimentelor. 

În condiţii naturale, principala sursă de metale grele din soluri este materialul parental, dar 

sursele antropice, care includ emisiile industriale, biosolidul, pedoamelioratori şi pesticide pot 

contribui la creşterea conţinutului de metale grele din soluri la nivele semnificative, între aceste 

forme neexistînd însă limite de distincţie. Astfel, dintre metalele grele, cele esenţiale pentru om sunt 

în număr de 8 (Cr, Mn, Fe, Co, Cu, Zn, Se şi Mo), iar dintre cele neesenţiale sunt 4 (Hg, Pb, Cd şi 

As), recunoscute unanim ca riscante pentru sănătatea umană prin probleme majore pe care le 

generează. 

Capacitatea solului de a reţine şi elibera metalele grele este un important factor de predicţie 

a impactului aplicării nămolului asupra mediului înconjurător. 

Cînd pe sol se aplică nămolul din ape uzate urbane, metalele grele prezente în acesta 

modifică echilibrul dintre faza solidă şi cea lichidă, care este controlat de proprietăţile chimice ale 

solului şi a biosolidului. 

Pentru evaluarea impactului potenţial al aplicării biosolidului pe solurile agricole, este 

necesară înţelegerea mobilităţii şi bioaccesibilităţii metalelor grele din soluri. 

Solubilitatea metalelor grele este controlată prin reacţii de adsorbţie/desorbţie, 

precipitare/dizolvare şi de complexare. Aceste tipuri de reacţii influenţează repartiţia metalelor grele 

în cele două faze şi sunt responsabile de mobilitatea şi bioaccesibilitatea acestora în sistem. 

Formele solubile şi schimbabile de metale grele din sol şi din nămol sunt importante pentru 

poluarea pînzei de apă freatică şi pentru nutriţia plantelor. 

Pe de altă parte, deplasarea ionilor de metale grele în solurile pedoameliorate cu nămol este 

dependentă de prezenţa altor metale grele. 

 Procesul de adsorbţie 

 Reacţii de adsorbţie 
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 Adsorbţia – consecinţă a prezenţei tensiunii superficiale, este definită ca o acumulare de 

substanţe la interfaţa complexului adsorbtiv şi soluţia solului, fiind cel mai important proces chimic 

de controlare  a conţinutului şi bioaccesibilităţii metalelor grele din soluri. 

 Adsorbţia metalelor grele din nămol pe coloizii solului este generată de scăderea tensiunii 

superficiale a interfeţei prin aport de ioni. 

 Grupele chimice de pe faza solidă care complexează metalele grele sunt: grupele hidroxil, 

carboxil din cavităţile ditrigonale ale mineralelor argiloase, amine, grupe fenolice care sunt ataşate 

materie organice din sol. În adsorbţia metalelor grele sunt implicate atît mecanismul de schimb 

cationic sau adsorbţia nespecifică, cît şi adsorbţia specifică. 

 Tipuri de adsorbţie 

Adsorbţia nespecifică 

 Adsorbţia nespecifică a metalelor grele este cunoscută sub numele de schimb cationic, 

legăturile chimice fiind de natură electrostatică. Ionii din soluţia solului sunt în echilibru cu ionii 

absorbiţi pe coloizii solului. Este demonstrat faptul că această adsorbţie de metale grele este urmată 

de o desorbţie în cantităţi stoechiometrice, conform principiului electroneutralităţii. 

 Acest tip de adsorbţie este reversibil, controlat de procesele stoechiometrice şi de difuziune, 

fiind dependent de valenţa şi gradul de hidratare a ionilor de metale grele. Afinitatea coloizilor 

solului pentru cationii metalelor grele creşte cu creşterea valenţei în cazul cationilor de diferite 

valenţe, de la mono la trivalente, iar pentru metalele cu aceeaşi valenţă principiul 

electronegativităţii nu este respectat în totalitate 

Adsorbţia specifică 

 Adsorbţia specifică a metalelor grele de către sol presupune existenţa unor forţe de legătură 

specifice. Adsorbţia specifică a ionilor de metale grele pe suprafaţa coloidală a solului presupune 

formarea unor molecule stabile, cu o energie de legătură mare. Acest mecanism de adsorbţie a 

metalelor grele nu este de regulă reversibil, fiind afectat de legătura ionică din soluţia solului. 

 După o anumită perioadă de timp, ionii metalelor grele adsorbiţi de suprafaţa coloidală a 

solului au tendinţa să difuzeze spre interiorul particulelor, împiedicînd desorbţia. 

 Hidroxizii de Al, Fe şi Mn, precum şi materia organică sunt implicaţi în adsorbţia specifică a 

solului, majoritatea cationilor fiind adsorbiţi astfel în sol. 

 Metalele grele prezente în soluţia solului se află sub forma ionică hidratată, contribuind la 

reducerea încărcării electrice pe ion şi la descreşterea barierei energetice cînd ionii se apropie de 

suprafaţa de adsorbţie, facilitînd astfel interacţiunea între ioni şi colizii solului. Proprietăţile 

suprafeţelor de adsorbţie ale solului sunt modificate prin adsorbţia metalelor grele din nămol. 
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 Există următorii parametri, pentru a explica adsorbţia selectivă a metalelor grele în soluri şi 

prezenţa histerezisului: 

- prezenţa ionilor metalici (raza ionică, polarizabilitatea, grosimea stratului de hidratare, 

conductanţa echivalentă, entalpia şi entropia de hidratare); 

- pH dependent de locul de adsorbţie; 

- factori sterici; 

- formarea hidroxicomplecşilor; 

- afinitatea ionilor pentru complecşii organominerali şi stabilitatea lor; 

- interacţiunea cu hidroxizi amorfi. 

 Coeficient de partiţie (distribuţie) 

 Adsorbţia metalelor grele în sol este un proces competitiv între ionii metaici existenţi  în 

soluţia solului şi cei adsorbiţi de particulele sistemului coloidal, coeficientul de distribuţie a 

metalelor grele în sol fiind o măsură a raportului dintre cantitatea adsorbită şi cea din soluţia solului. 

 Cînd solul este pedoameliorat cu nămol, numai o mică fracţiune din metalele grele rămîn în 

soluţia solului, deoarece metalele grele au o mare afinitate adsorbtivă pentru matricea biosolidului. 

 Factori care afectează adsorbţia metalelor grele 

 Cercetările efectuate demonstreazî că principalele componente ale solului implicate în 

adsorbţia metalelor grele sunt materia organică, hidroxizii de Fe şi Al şi mineralele argiloase. 

 Astfel, ionii de Cd
2+

, Cu
2+

, Pb
2+

 şi Zn
2+

 pot fi trecuţia în forme dificil schimbabile sub formă 

de soluţii solide sau clusteri cu oxizii. Pe lîngă aceşti factori, pH solului şi potenţialul redox pot 

influenţa în mod constant mobilitatea ionilor de metale din soluri. Unul din principalii facori 

implicaţi în adsorbţia metalelor grele este pH-ul solului, accesibilitatea acestora fiind foarte redusă 

în domeniul de reacţie de 6,5 – 7.  

 Prezenţa ionilor de metale competitivi poate afecta adsorbţia metalelor grele în soluri. Ionii 

de Ca
2+

 interferă în procesele de adsorbţie cu Zn, Cd, Cu şi Pb, ca urmare a faptului că ionii de Zn şi 

Cd sunt reţinuţi în sol prin reacţii de schimb cationic, între timp ce Cu şi Pb formează complexe 

organice cu oxizii de Fe, A şi Mn.  

 Efectul nămolului asupra plantelor 

 Literatura de specialitate abundă în date legate de compoziţia chimică a plantelor cultivate 

pe solurile pedoameliorate cu nămol. 

 Indiferent de planta cultivată, aplicarea nămolului în doze optime determină o îmbunătăţire 

calitativă a nutriţiei plantelor şi implicit a recoltelor, cantitatea de metale grele adsorbite fiind sub 

limita de fitoxicitate. 
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 Toate cercetările realizate pe diferite tipuri de soluri evidenţiază că în porumb cantităţile de 

metale grele sunt reduse, în timp ce grîul şi soia acumulează cantităţi mai mari din aceste elemente, 

fie că este vorba de plantă sau de boabe. Totodată, cercetările arătau că plantele de cereale adsorb 

cantităţi mai mari de metale grele în condiţii în care plantele (grîu, porumb, ovăz) sunt crecute pe 

solori amendate cu nămol. 

 

5.1.2. Studii realizate privind utilizarea ecologică a nămolului deshidratat de la 

SE din mun. Chişinău în calitate de fertilizant organic 

 Este unanim acceptat, că deşeurile organice reziduale, de tipul nămolului orăşenesc de 

canalizare, au conţinuturi importante de materie oganică şi elemente nutritive, care ar putea fi 

valorificate prin aplicare pe terenurile agricole. Procesul de reciclare a diferitelor categorii de 

materiale reziduale prin introducerea în agricultură, după o etapă pregătitoare extrem de importantă 

privind modul de igienizare, adică de tratare şi prelucrare, a stărnit interes, atît în comunitatea 

ştiinţifică şi a practicienilor, cît şi în cea a administraţiei locale, şi nu în ultimul rînd a organismelor 

şi instituţiilor de protecţie a mediului înconjurător.  

 

Figura 31. Cercetări privind utilizarea nămolurilor de la SE din mun. Chișinău în calitate de 

fertilizant organic 

 În primăvara anului 2014 au fost demarate cercetări privind utilizarea nămolurilor 

deshidratate de la SE din mun. Chişinău în calitate de fertilizant organic (figura 31), efectuate de 

către specialişti pe terenurile experimentale ale Institutului de Genetică, Fiziologie şi Protecţie a 

Plantelor (IGFPP) din cadrul Academiei de Ştiinţe a Republicii Moldova (figura 32). 
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 Obiectivul de bază al cercetărilor este reciclarea nămolurilor de epurare prin valorificarea lor 

pe solurile agricole, ca metodă productivă şi respectuoasă faţă de mediul înconjurător. 

 Alte obiective acestor cercetări sunt: 

 caracteristica fizico – chimică a nămolului de la SE din mun. Chişinău; 

 stabilirea dozelor optime de nămol în calitate de pedoameliorant sub diferite culturi 

agricole; 

 stabilirea pretabilităţii solurilor (conţinutul de metale grele) la aplicarea nămolului 

generat la epurarea apelor uzate menajere; 

 stabilirea beneficiilor agricole în rezultatul aplicării nămolului; 

 prevenirea poluării cu metale grele a componentelor de mediu (apă, sol, plantă) în relaţie 

cu lanţul trofic sol-plantă-om. 

 

Figura 32. Plan de situaţie a poligonului experimental 

 

5.1.2.1. Riscurile prezentate de nămolurile de epurare 

 Aplicarea nămolului de epurare pe solurile agricole este reglementată de Directiva 

86/278/1986. Se recomandă ca anual, în medie pe 30 ani, să nu se aplice pe terenurile agricole mai 

mult de 0,15 kg/ha/an cadmiu, 6 kg/ha/an cupru, 3 kg/ha/an nichel, 6 kg/ha/an plumb, 18 kg/ha/an 

zinc şi 0,1 kg/ha/an mercur. 
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 La stabilirea acestor valori limită s-a luat în calcul faptul că nămolul orăşenesc nu constituie 

singura sursă de poluare cu metale grele a solului agricol. Dacă terenul pe care se aplică nămolul 

este unul foarte sărac în elemente nutritive (de exemplu haldele de steril rezultate de la exploatările 

miniere la zi, terenuri poluate cu petrol, haldele de cenuşă, haldele de fosfogips, etc.), se poate 

accepta ca dozele de nămol aplicate să ia în considerare necesarul de azot al culturii, nevoia de 

materie organică a solului, etc., deci elemente ce impun aplicarea unor doze ce vor depăşi cantitatea 

maximă anuală de metale grele. Folosirea nămolului de epurare în procesul de ameliorare a solului 

permite aplicarea unor doze anuale mari de nămol, dar astfel calculate încît în 30 de ani să nu se 

atingă valorile maxime admisibile pentru elementele poluante în sol. 

 Dozele maxime admise în procesul de ameliorare a solului vor lua în calcul necesarul de 

azot al culturii astfel încît să nu apară riscul de poluare de suprafaţă şi a celor freatice cu nitraţi. 

 Reciclarea nămolului de epurare pe terenurile agricole este în general considerată ca fiind 

cea mai bună opţiune practică pentru mediul înconjurător. Totuşi, nămolul de epurare conţine 

metale grele care se acumulează în stratul de sol arabil pentru că nu sunt levigate repede, iar ceea ce 

acumulează plantele este foarte puţin comparativ cu aportul realizat. Creşterea concentraţiilor de 

metale grele în soluri poate afecta pe termen lung fertilitatea acestora şi productivitatea agricolă.  

 În afara elementelor fertilizante, în nămol se găsesc cantităţi variabile de metale grele a căror 

acumulare în sol, peste anumite limite, poate afecta negativ viaţa din sol, viaţa plantelor, calitatea 

produselor agroalimentare, mediul înconjurător în ansamblu. 

 Concentraţia metalelor grele în nămolurile de epurare este limitată din cauza posibilităţii de 

transfer din sol, prin intermediul plantelor, de-a lungul lanţurilor trofice, pînă la consumatorul final 

– omul. Metalele grele sunt prezente ca săruri foarte solubile sau în combinaţii legate puternic de 

materialul organic prezent în nămol. Aceste metale grele se eliberează numai dacă solul este extrem 

de acid. 

 Unele metale grele sunt recunoscute ca microelemente sau oligoelemente necesare pentru 

nutriţia plantelor. Acestea manifestă toxicitate numai cînd sunt în cantităţi excesive. Altele (cadmiu, 

plumbul, mercurul), în toate cazurile manifestă acţiune toxică. Deşi se găsesc în cantităţi mici în sol, 

cînd ajung în hrană, chiar în cantităţi mici, metalele grele se acumulează treptat în organismele 

animalelor sau oamenilor şi uneori după cîţiva ani, după depăşirea concentraţiilor limită, pot să ducă 

la apariţia unor maladii incurabile. 

 Conţinutul în metale grele din nămolurile de epurare se datorează în principal apelor uzate 

industriale evacuate în canalizarea orăşenească. Pentru diminuarea acestor elemente toxice este 

necesară preepurarea corectă a acestor efluenţi în cadrul întreprinderilor industriale, însoţită de 

reţinerea nămolurilor anorganice rezultate. 
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Tehnologiile de epurare a acestui tip de efluent se stabilesc pentru fiecare caz în parte, în funcţie de 

ionii metalici conţinuţi. 

 O altă problemă legată de utilizarea nămolurilor de epurare în agricultură este datorată 

evantualului lor potanţial patogen (figura 33). Aceste nămoluri pot conţine bacterii (Salmonella sp., 

Shigella sp., Yersinia sp., Campylobacter jejuni, Listeria monocytogenes etc.), (Virusuri eneteice, 

Virusul hepatitei A, Rotaviruşi, Enteroviruşi), paraziţi protozoare (Cryptosporidium sp., Giardia 

intestinalis, Entamoeba histolitica), paraziţi helminţi (Ascaris lumbricoides, Trichus trichiura, 

Toxicara sp., Taenia sp., etc.) există temeri că unele dintre aceste microorganisme ar putea reactiva 

chiar şi după un anumit timp de la prelucrarea nămolurilor prin compostare. 

 

Figura 33. Ouă de helminţi 

 Măsurile de distrugere a microorganismelor şi organismelor sunt: 

 prin fermentare anaerobă, bacteriile patogene şi ouăle de helminţi sunt distruse; 

 prin pasteurizarea nămolului fermentat la temperatura de 80 – 90˚C; 

 prin tratarea cu var a nămolului, înainte de a fi utilizat în agricultură; 

 prin compostarea nămolului, cînd are loc humificarea şi se produce şi o dezinfecţie a 

acestuia. 
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5.1.2.2. Caracteristica nămolului în procesul de formare la SE din mun. 

Chişinău 

În literatura de specialitate există o cantitate suficientă de informaţii privind calitatea 

nămolului rezultat de la epurarea apelor uzate urbane, pentru a putea fi utilizat pentru 

pedoameliorarea solurilor, în condiţiile unei agriculturi durabile. 

Compoziţia nămolului este dependentă în principal de caracteristicile apelor uzate, fiind 

influenţate însă şi de tratamentele aplicabite în timpul procesării. 

Tabelul 4 : Caracteristica probelor de nămol de la SE din mun. Chișinău format prin deshidratarea 

în sacii din pînză de geotextil 

Indici/unitate de 

măsură 

Valorile indicilor 

Umiditatea naturală a nămolului 

din sacii din pînză de geotextil 

Materie uscată a nămolului din 

sacii din pînză de geotextil 

2 luni 4 luni 2 luni 4 luni 

pH 5,5 7,8 - - 

Umiditatea, % 80,2 76,1 - - 

Substanţă uscată, % 19,8 23,9 - - 

Substanţă organică, % 16,2 20,0 84,3 81,5 

Azotul total, % 0,62 0,69 3,1 2,6 

Fosfor total, (P2O5), % 0,34 0,42 1,7 1,7 

Potasiu total, (K2O), % 0,04 0,05 0,22 0,21 

(NO3), mg/100 g 11,7 23,4 58,2 95,5 

Pb, mg/kg 65,9 76,1 327,8 310,8 

Cd, mg/kg 6,1 7,5 30,5 30,8 

Cr, mg/kg 56,1 77,2 279,0 315,3 

Ni, mg/kg 16,9 21,1 84,0 86,3 

Cu, mg/kg 26,6 28,7 112,3 117,0 

Zn, mg/kg 68,7 91,0 341,8 371,3 
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Tabelul 5: Caracteristica microflorei patogene a nămolului format în procesul de epurare a apelor 

urbane (analiza probelor a fost efectuată la Centrul Sănătate Publică Municipal Chişinău) 

Nr. Indicii determinanţi 

Valoarea indicilor în probele de 

nămol 

Nivelul 

maxim 

admisibil 

DN privind 

metodele de 

investigaţie 1 2 3 

1 Indicele E. coli <10
3
/kg <10

3
/kg <10

3
/kg - 

IM nr. 

FŢ/4022 din 

24.12.2004 

2 Indicele Enterococi 10
4
/kg 10

5
/kg 10

7
/kg - 

3 Indicele C. perfringens 10
3
/kg 10

4
/kg 10

5
/kg - 

4 
Enterobacteriile patogene, 

inslusiv Salmonella 

în 10 g 

nu s-au 

depistat 

în 10 g s-

au depistat 

Salmonella 

gr. 07 

în 10 g 

nu s-au 

depistat 

- 

Proba 1 nămol proaspăt din sacii de pînză de geotextil – direct din saci; 

Proba 2 nămol de pe platforma de depozitare de 0,5 ani; 

Proba 3 nămol de pe platforma de depozitare de 1 an. 

 

Tabelul 6: Indicii helmintologici a nămolului format în procesul de epurare a apelor urbane din 

mun. Chişinău 

Locul prelevării 

Total ouă, larve la 1 kg de nămol, la 

diferite adîncimi 

0 cm 10 cm 30 cm 

Proba 1 nămol proaspăt din sacii din pînză de 

geotextil – direct din saci 
875 550 250 

Proba 2 nămol de pe platforma de depozitare de 0,5 

ani 
800 375 200 

Proba 3 nămol de pe platforma de depozitare de 1 an 250 125 75 

 

 

5.1.2.3. Caracteristica nămolului de la SE din mun. Chişinău utilizat în calitate 

de pedoameliorant pe cîmpurile Bazei experimentale a IGFPP al AŞM 

Caracteristicile chimice ale nămolului de epurare utilizat pe cîmpurile experimentale al 

IGFPP al AŞM sunt prezentate în tabelul 7. Nămolul de epurare are un conţinut mediu de materie 

organică şi elemente nutritive, iar concentraţiile maxime admisibile ale metalelor grele sînt în 
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limitele prevăzute de Directiva 86/278/CEE şi HG nr. 1157 din 13.10.2008 cu privire la aprobarea 

Reglementării tehnice ,,Măsurile de protecţie a aolului în cadrul practicilor agricole”. 

Compoziţia chimică a nămolului de epurare şi caracteristicile fizice, sunt variabile de la o 

şarjă de nămol la alta. Însă în toate cazurile conţinutul metalelor grele este sub limita concentraţiei. 

Tabelul 7: Caracteristica probelor de nămol de la SE din mun. Chişinău utilizat în calitate 

de pedoameliorant pe cîmpurile Bazei experimentale a IGFPP al AŞM 

Nr. 

d/o 
Indicii determinaţi 

Unitatea de 

măsură 

Valoarea indicilor după nr. probei 

1 2 3 

1 pH  7,3 7,4 7,2 

2 Umiditatea 

% 

47,1 48,6 51,94 

3 Materia uscată 52,9 51,4 48,04 

4 Substanţa organică 20,9 13,5 29,4 

5 Azotul total 

mg/100 g 

0,675 0,445 22,8 

6 P2O5 24,0 18,7 26,4 

7 K2O 75,6 55,6 65,8 

8 NO3 23,7 24,8 22,6 

9 Pb 

mg/kg 

75,0 66,0 56,8 

10 Cd 6,25 4,55 3,68 

11 Cr 405,8 431,3 414,9 

12 Ni 79,0 72,5 47,97 

13 Cu 299,9 184,9 263,11 

14 Zn 503,1 359,6 536,25 

15 Hg nu s-a depistat nu s-a depistat nu s-a depistat 

16 Helminţi nr. total/dm
3 

0 0 0 

 

 

5.1.2.4. Rezultatele experimentale privind evoluţia metalelor grele în solurile 

fertilizate cu nămol de la SE mun. Chişinău 

Rezultatele analizelor chimice efectuate pe probe medii de sol pe variante, la sfîrşitul 

primului ciclu de vegetaţie sunt prezentate în tabelul 8. Cantitatea de humus după primul an de 

cultură a fost cuprins între 1,45 – 2,10 % la variantele realizate pe sol tratat cu nămol ceea ce este 

mai mult cu 0,1 – 0,3 % decît în solurile netratate. 
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Conţinutul solului în azot total a fost, de asemenea, influenţat de aplicarea nămolului urban, 

valorile înregistrate fiind cuprinse între 0,087 – 0,123 mg/100 g la variantele cu sol netratat şi 0,14 

– 0,18 mg/100g la variantele la care s-a aplicat nămol urban. 

Fosforul total analizat pentru solul din variantele experimentale a avut valori reduse în 

variantele netratate, respectiv 1,7 – 2,0 mg/100 g, iar în variantele în care s-a aplicat nămol s-a 

constatat o creştere relativ proporţională cu doza aplicată, respectiv valori de la 2,1 la 6,7 mg/100g. 

În ceea ce priveşte pH-ul, în variantele netratate a avut valori cuprinse între 7,9 şi 8,1 

schimbîndu-se neesenţial în variantele tratate. 

Conţinutul metalelor grele în sol la sfîrşitul perioadei destinate studiului efectului nămolului 

urban asupra solului a fost în limitele normale citate în literatura de specialitate. 

Tabelul 8: Caracteristica agrochimică a solului din lotul experimental sub cultura de floarea 

soarelui (cîmpul nr.1)/de soia 

Nr. 

d/o 

Indicii 

determinaţi 

Unitatea  

de măsură 

Valoarea indicilor 

cultura floarea soarelui  

(cîmpul nr. 1) 
cultura de soia 

lot exper. 

50 t/ha 

lot exper. 

100 t/ha 

lot exper. 

150 t/ha 

lot exper. 

50 t/ha 

1. pH  8,25 7,8 7,35 7,95 

2. Humus % 1,55 1,45 2,10 1,9 

3. Azotul total 

mg/100 g 

0,18 0,14 0,18 0,14 

4. P2O5 2,1 2,9 6,7 4,3 

5. K2O 14,8 15,8 23,2 26,2 

6. Pb 

mg/kg 

13,8 14,6 20,4 12,9 

7. Cd 0,60 0,8 0,60 0,7 

8. Cr 77,0 42,0 67,0 71,0 

9. Ni 3,2 2,8 8,7 5,0 

10. Cu 16,0 14,0 14,3 17,0 

11. Zn 12,0 10,0 7,0 15,0 
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5.1.2.5. Rezultatele experimentale privind evoluţia metalelor grele în plantele 

cultivante pe solurile fertilizate cu nămol de la SE mun. Chişinău 

Pe timp ce analizele chimice efectuate pe probele de organe vegetative (tulpini, rădăcini) au 

în primul rînd scopul de a releva capacitatea de absorbţie a elementelor minerale de către plante şi 

prezenţa acestora în cantităţile necesare pentru a asigura funcţiile fiziologice ale plantei, cele 

efectuate pe probele de seminţe au rolul de a ne atenţiona asupra calităţii acestora şi a mărimii 

dozelor de aport din nămolul utilizat ca fertilizant. 

Analizele chimice efectuate la plantele de soia (tulpini, rădăcini) şi la boabe au evidenţiat 

următoarele aspecte: 

 tulpinele de soia au avut un conţinut în plumb uşor peste limitele normale în plantă dar 

sub nivelele fototoxice, în toate variantele experimentale; 

 rădăcinile plantei de soia au avut un conţinut în plumb, de asemenea uşor mai mare faţă 

de limitele normale dar sub limitele de fitotoxicitate, în variantele fertilizante cu compost din nămol 

de epurare cît şi nefertilizate; 

 boabele de soia au avut un conţinut în plumb în limitele normale în toate variantele; 

 conţinutul în cadmiu în tulpinile de soia a înregistrat valori sub limitele normale; 

 conţinutul de cadmiu în rădăcinile de soia au fost mai mari decît în tulpini, dar sub 

limitele pragului de toxicitate; 

 în boabele de soia s-a depistat cel mai scăzut nivel al cadmiului (0,11 mg/kg s.u.) în 

varianta tratată cu 50 t/ha şi 0,14 mg/kg în varianta tratată cu 100 t/ha de nămol; 

 concentraţia Ni, Cu şi Zn atît în tulpini, rădăcini cît şi în boabe a fost cu mult sub nivelul 

de toxicitate în toate organele plantei de soia indiferent de doza aplicată; 

Cu toate acestea este necesar de menţionat faptul, că odată cu creşterea dozelor de 

îngrăşămînt se observă o uşoară tendinţă de acumulare a metalelor grele în toate organele plantelor, 

ceea ce presupune un control riguros al cantităţilor de nămol aplicate (tabelul 9). 

Tabelul 9: Influenţa diferitor doze de nămol de la SE mun. Chişinău asupra conţinutului de metale 

grele în tulpina de soia, rădăcinile de soia şi în boabele de soia 

Doza de nămol Pb Cd Ni Cu Zn 

Tuplina de soia 

0 (martor) 24,1 0,10 8,7 6,30 20,5 

50 t/ha 25,1 0,12 9,8 7,20 24,1 

100 t/ha 27,6 0,17 11,2 8,50 27,8 
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CMA 3 – 15 1,0 30,0 15 - 20 200,0 

Rădăcina de soia 

0 (martor) 22,2 0,12 12,9 13,65 38,9 

50 t/ha 27,0 0,17 14,9 14,10 39,8 

100 t/ha 29,3 0,21 17,1 16,4 41,7 

CMA 3 – 15 1,0 30,0 15 - 20 200,0 

Boabe de soia 

0 (martor) 9,5 0,09 7,6 5,8 35,3 

50 t/ha 10,1 0,11 8,3 7,2 38,8 

100 t/ha 12,4 0,14 9,1 7,8 40,3 

CMA 3 - 15 1,0 30,0 15 - 20 200,0 
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c) boabe de soia 

Figura 34. Dinamica metalelor grele în: 

a) tulpina de soia; b) rădăcina de soia; c) boabe de soia 

 

 

5.1.2.6. Cercetarea eficienţei utilizării nămolului de epurare de la SE din mun. 

Chişinău asupra productivităţii plantelor agricole 

 

Figura 35. Lucrări de cercetare a acţiunii nămolului asupra recoltei 
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Pentru efectuarea studiului privind utilizarea nămolului deshidratat de la Staţia de epurare 

din mun. Chişinău în calitate de fertilizant organic, precum şi efectuarea lucrărilor de cercetare a 

acţiunii asupra recoltei (figura 35), gradului de îmburuenire şi combatarea a acestora, pe cîmpurile 

Institutului de Genetică, Fiziologie şi Protecţie a Plantelor al AŞM au fost transportate 11750 t de 

fertilizant de la Staţia de epurare din mun. Chişinău în 2 tranşe. 

Prima tranşă – 5500 t, unde 2250 t pe cîmpul experimental cu floarea soarelui şi 3250 t pe 

cămpurile de multiplicare (floarea soarelui, soia). A doua tranşă – 6250 t (orz, floarea soarelui, grîu 

de toamnă, soia, pămînt negru). 

Folosirea raţională a fertilizantului asigură majorarea productivităţii plantelor de cultură 

(tabelul 10) cu 20 – 46%. Încorporarea în sol a dozelor optime conduce la formarea unui spor de 

recoltă la floarea soarelui cu 211 – 461 kg, soia 160 – 490 kg, orz 146 – 266 kg/ha faţă de martor. 

Tabelul 10: Roada şi sporul producţiei diferitor culturi în rezultatul folosirii nămolului de epurare 

în calitate de fertilizant 

Doza de nămol, t/ha Cultura Roada, kg/ha Suplimentar faţă de martor kg/ha 

Control 

Floarea soarelui 

Soia 

Orz 

1069 

1126 

2164 

- 

- 

- 

50 

Floarea soarelui 

Soia 

Orz 

1290 

1286 

2310 

+211 

+160 

+146 

100  

Floarea soarelui 

Soia 

Orz 

1360 

1616 

2430 

+301 

+490 

+266 

150  Floarea soarelui 1530 +461 

200 Floarea soarelui 1450 +381 

250 Floarea soarelui 1380 +311 
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5.2. Compostarea nămolului 

Compostarea nămolului (figura 36)  este o  alternativă  la  utilizarea directă a  nămolului  în  

agricultură. Acesta este un procedeu foarte apreciat şi utilizat întrucît el permite, între altele, o 

foarte bună igienizare a nămolului de epurare, precum şi o co-compostare a unor deşeuri (ex.: 

compostarea nămolului de epurare în amestec cu deşeuri menajere urbane cu conţinut predominant 

organic, triate). 

Compostarea este procesul de conversie biologică a materialului organic solid într-un produs 

utilizabil ca fertilizant, substrat pentru producţia de ciuperci sau biogaz. Compostul poate fi 

considerat un produs organic igienic, liber de caracteristici nedorite, cu o largă aplicabilitate în 

agricultură şi în horticultură, precum şi o uşurare în ceea ce priveşte numeroase probleme legate de 

mediul înconjurător. 

 

Figura 36. Compostarea nămolului de epurare 

Compostarea este suma unei serii de procese metabolice şi de transformări complexe care 

este provocată de activitatea unui amestec de populaţii de micro-organisme.  

Compostarea poate fi definită ca un procedeu biologic controlat de conversie şi de 

valorificare a materialelor organice reziduale (subproduse ale biomasei, deşeuri organice de origine 

biologică) într-un produs stabilizat, igienic, asemănător pămîntului, bogat în compuşi humici. 

Compostarea este de asemenea o ecotehnologie pentru că ea permite întoarcerea materiei 

organice în sol şi deci reinserţia în marile cicluri ecologice vitale ale planetei noastre (figura 37). 

Compostul poate fi produs plecînd de la nămol de epurare presat şi deşeuri verzi şi 

lemnoase, nămol de epurare (21%) şi deşeuri municipale (62%). Rumeguşul şi talaşii de lemn oferă 

condiţii ideale ca agenţi de volum. Rumeguşul de lemn previne formarea masivelor de material ceea 
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ce permite ameliorarea porozităţii şi a circulaţiei aerului în grămada de compost. De asemenea, 

rumeguşul contribuie cu numeroşi macro- şi micro- nutrienţi la mixtura de compost. Toate acestea 

necesită urmărirea atentă în timpul procesului de compostare şi luarea măsurilor corespunzătoare. 

     

Figura 37. Procesul de compostare 

Co-compostarea nămolurilor de epurare deshidratate stabilizate anaerob, reziduuri solide, cu 

fracţiunea organică a deşeurilor municipale solide face să crească conţinutul în substanţe humice în 

produsul final. Nămolurile de epurare deshidratate, stabilizate anaerob, reziduuri solide, sunt suple 

şi se pretează la tratarea prin compostare datorită raportului mic C/N. Conţinutul în materie 

organică al nămolului de epurare este mic (45,10% şi 24,10%, respectiv), faţă de fracţiunea 

organică a deşeurilor municpale solide. Din această cauză, este necesară co-compostarea fracţiunii 

organice a deşeurilor municiaple solide care au conţinuturi mari în materia organică, substanţe 

humice, raport C/N, lignină şi celuloză faţă de nămolurile de epurare. 

 

Figura 38. Fazele procesului de compostare 
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 Astfel, au fost identificate trei faze principale ale procesului de compostare (figura 38): 

 faza 1, stadiul de fermentare mezofil, care este caracterizat prin creştearea bacteriilor şi 

temperaturi între 25 şi 40 ºC; 

 faza 2, stadiul termofil în care sunt prezente bacteriile, ciupercile şi actinomicetele (primul 

nivel al consumatorilor) la o temperatură de 50 – 60 ºC, descompunînd celuloza, lignina şi alte 

materiale rezistente; limita superioară a stadiului termofil poate fi la 70 ºC şi este necesar să se 

menţină temperatura ridicată cel puţin o zi pentru a asigura distrugerea patogenilor şi 

contaminanţilor; 

 faza 3, îl constituie stadiul de maturare, unde temperaturile se stabilizează şi se continuă 

unele fermentaţii, convertind materialul degradat în humus prin reacţii de condensare şi 

polimerizare; ultimul obiectiv este de a produce un material care este stabil şi poate fi judecat cu 

privire la raportul C:N; materialele bine compostate au un raport C:N redus; de ex. raportul C:N 

poate scădea de la 30 la începutul procesului de compostare la 15 în compostul matur. 

În timpul compostării active, descompunerea aerobă generează bioxid de carbon şi vapori de 

apă. Descompunerea anaerobă activă generează bioxid de carbon, metan şi alte produse de 

fermentaţie care creează mirosuri neplăcute, pH redus în grămada de compostare şi inhibă creşterea 

plantelor. Numeroşi factori afectează generarea de mirosuri: cantitatea de oxigen din grămadă, 

caracteristicile materialelor supuse compostării, pH –ul iniţial al amestecului şi materialele utilizate 

ca aditivi. Chiar dacă există o aprovizionare bună cu oxigen (obţinut prin difuzie, remaniere ori 

aerare forţată) în grămada de compostare tot rămîn unele pungi mai mici ori mai mari în care 

procesul se desfăşoară în condiţii anaerobe. Produsele din aceste pungi anaerobe se vor descompune 

în momentul în care ele ajung în condiţii aerobe în grămada de compostare (figura 39). 

 

Figura 39. Grămada de compostare 
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Organismele microbiene necesare pentru compostare apar natural în multe materiale 

organice. Totuşi, sunt numeroşi proprietari de produse vîndabile pentru a activa ori a fi folosite ca 

starter în compostare. Adăugarea de culturi bacteriene ori alte produse se referă la inoculare ori 

însămânţare. Cu toate că folosirea stimulatorilor poate stimula compostarea (în special a 

subproduselor care sunt relativ sterile), cei mai mulţi producători de compost le consideră rareori 

necesare.  

Totodată, în lume se practică cel puţin 5 metode de compostare: 

A. compostarea pasivă în grămadă deschisă; 

B. compostarea pe platformă, în şire sau în grămezi folosind un încărcător pentru întoarcere, 

amestec şi mînuire ; 

C. compostarea pe platformă folosind echipamente speciale de remaniere a grămezii; 

D. sisteme de grămezi statice aerate folosind conducte perforate; 

E. sistem de compostare în container. 

Primele trei metode se practică de obicei în aer liber, iar ultimele două în spaţii închise 

pentru a avea un mai bun control al umidităţii, tratamentului şi captării mirosurilor. 

A) Compostarea pasivă în grămadă deschisă (figura 40) implică formarea grămezii de 

materiale organice şi lăsarea ei nederanjată pînă cînd materialele sunt descompuse în produse 

stabilizate. Aceste grămezi mici au avantajul mişcării naturale a aerului. Datorită fermentării active 

grămada se încălzeşte în interior, aerul cald se ridică şi se pierde la suprafaţa superioară a grămezii, 

fiind înlocuit cu aerul rece ce pătrunde pe la baza grămezii şi pe lateral, împrospătînd astfel aerul în 

grămadă. În funcţie de mărimea grămezii curenţii de aer pot împrospăta mai repede sau mai încet 

aerul din grămadă activînd procesul de fermentaţie.  

 

Figura 40. Compostare deschisă 
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Dezavantajul compostării pasive ori nederanjate constă în faptul că grămada devine de 

negospodărit fiind prea umedă, prea uscată, prea compactată, putînd deveni repede anaerobă şi 

foarte mirositoare. 

B) Compostarea pe platformă în şiruri şi grămezi (figura 41) este cea mai comună formă de 

compostare. Pentru un management activ al procesului şirurile şi grămezile sunt remaniate cu 

ajutorul unei maşini speciale ceea ce evită compactarea grămezii, îmbunătăţeşte schimbul de aer, 

aduce la suprafaţa grămezii materialul din interior şi introduce în grămadă materialul de la suprafaţa 

grămezii. 

 

Figura 41. Compostarea pe platformă în şiruri și grămezi 

În acest mod pot fi distruse prin compostare seminţele de buruieni, agenţii patogeni şi 

larvele de muşte, ele ajungând în mijlocul grămezii unde temperatura este foarte mare. Întorcînd şi 

amestecînd din nou cu ocazia remanierilor materialele supuse compostării acestea se fragmentează 

în particule mai mici şi le creşte suprafaţa activă biologică de contact. Excesul de remanieri poate 

conduce la reducerea porozităţii grămezii dacă mărimea particulelor devine prea mică. Mărimea 

grămezii (a şirului) este dată de caracteristicile echipamentului ce realizează remanierea grămezii. 

Este de preferat ca platforma de compostare să fie înconjurată de un şanţ pentru colectarea 

scurgerilor. Lichidul colectat poate fi folosit pentru umectarea grămezii la remaniere dacă acest 

lucru este necesar sau se poate aplica pe terenul agricol ca fertilizant lichid. 

C) Compostarea pe platformă folosind echipamente de remaniere specializate se practică în 

unităţile mari producătoare de compost. Este identică ca mod de organizare cu metoda B – 
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compostare pe platformă în şiruri şi grămezi, dar este obligatorie prezenţa echipamentului special de 

remaniere. 

D) Sistemul de grămadă statică aerată cu conducte perforate – se poate dezvolta în spaţii 

deschise sau închise. În grămadă sunt încorporate către bază conducte perforate pentru aerare. 

Gazele fierbinţi din interiorul grămezii se ridică, iar aerul rece pătrunde prin conducte în interiorul 

grămezii. Se poate practica şi aerarea forţată folosindu-se un suflător de aer în conductele de la baza 

grămezii care face ca circulaţia aerului să fie mai rapidă. Sistemul de forţare a aerării permite 

creşterea grămezii şi un control mai bun al procesului de compostare. Aranjamentele de presiune 

negativă (în interiorul conductelor perforate) permit exaustarea aerului direct prin filtre biologice 

dacă mirosurile devin o problemă. Grămezile statice aerate au la bază aşchii de lemn, paie tocate ori 

alte materiale poroase. Materialul poros de la bază încorporează şi conductele perforate pentru 

aerare. Selectarea şi amestecul iniţial al materiilor prime supuse compostării sunt esenţiale, 

deoarece trebuie să aibe o structură bună pentru a-şi menţine porozitatea pe întrega perioadă de 

compostare. Această cerinţă generală este asigurată prin folosirea unui agent de menţinere a 

densităţii, cum sunt paiele sau aşchiile de lemn. Înălţimea iniţială a grămezii statice aerată este de 

1,5÷2,5 m. În iarnă grămezile mai mari ajută la menţinerea căldurii. Un strat de compost finisat 

acoperă grămada de compost. Lungimea grămezii statice aerate este limitată de distribuţia aerului 

prin conductele de aerare. Pentru grămezile statice aerate amestecul materialelor depuse în grămadă 

este esenţial deoarece grămada se formează o singură dată. Amestecarea grămezii se face cu 

ajutorul unui încărcător frontal de tip fadroma prin amestecare de cîteva ori într-o altă grămadă şi 

depunere apoi în grămada finală a materialelor amestecate. Se recomandă ca amestecarea şi 

formarea grămezii să se facă pe o suprafaţă betonată. 

E) Sistemul de compostare în (vas) container implică închiderea materialelor de compostare 

activă într-un container, clădire, etc. Sistemul în (vas) container are cel mai agresiv management şi 

în general cel cu investiţia cea mai mare de capital, dar oferă cel mai bun control al procesului de 

compostare. Cele mai multe metode în container implică o varietate de sisteme de aerare forţată şi 

tehnici de întoarcere mecanică conducînd la intensificarea procesului de compostare. Unele sisteme 

de compostare în containere (un sac enorm) include materialele de compostare fără întoarcere.  

Indiferent de metoda de compostare practicată, abilitatea grămezii de compostare de a se 

încălzi şi a menţine o temperatură ridicată este dependentă de 7 factori: 

 compoziţia fizică şi biologică a materialelor supuse compostării; 

 accesibilitatea elementelor nutritive, inclusiv a carbonului pentru microorganismele ce 

produc compostarea; 

 nivelul umidităţii în materialele supuse compostării; 
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 structura grămezii (mărimea particulelor, textura şi densitatea aparentă); 

 rata de aerare în grămadă ori în şiră; 

 mărimea grămezii de compostare, şi condiţiile mediului ambiant (temperatură, vînt, 

umiditate, etc.). 

Astfel, compostarea  este  relevantă  din  punct  de  vedere  economic  de  îndată  ce  

produsul compostat final este recunoscut ca produs valorificabil care poate fi certificat şi vîndut la  

un preţ ce permite acoperirea unei părţi din CAPEX (cheltuieli pentru investiţii) şi OPEX (cheltuieli 

pentru operare) relativ ridicate asociate cu acest  proces.  Aceste  condiţii  nu  sunt  îndeplinite  în  

contextul  local  din Republica Moldova  şi  pare prematur  să  se  investigheze  fezabilitatea  acestei  

opţiuni,  deoarece  nici  măcar  utilizarea agricolă a nămolului nu este încă garantată şi practicată în 

Republica Moldova. 

 

5.3. Incinerarea 

În cazul în care calitatea nămolului de la staţia de epurare nu este pretabilă folosirii în 

agricultură, staţia de epurare va trebui să găsească alte modalităţi de eliminare a nămolului. Toate 

tipurile de valorificări energetice precum: co-incinerarea în fabricile de ciment, arderea 

combustibililor sau incinerarea în pat fluidizat necesită o putere calorifică suficientă a nămolului. 

Aceasta presupune ca procesul de uscare să se producă într-o instalaţie separată sau în 

combinaţie cu un incinerator. Astfel pentru incinerare se recomandă reducerea prealabilă a 

umidităţii nămolului brut şi evitarea stabilizării aerobe sau fermentării anaerobe, care diminuează 

puterea calorică a materialului supus incinerării. 

Totodată, lipsa unui cadru legal adecvat privind incinerarea deşeurilor în Republica 

Moldova (comparabil cu legislaţia europeană care să prevadă incinerarea deşeurilor aşa cum se 

menţionează în Directiva 2000/76/CE care se referă la staţiile de  incinerare  şi  coincinerare  şi  

stabileşte  valorile  limită  pentru  emisiile  în  atmosferă  şi pentru evacuările de apă uzată provenite 

din epurarea gazelor reziduale) pericliteaza acceptarea acestei soluții tehnice de către 

municipalitate. Riscul ar putea fi redus, dacă în Republica Moldova ar fi adoptate reglementări 

conforme cu normele UE, aşa cum este de aşteptat. De asemenea, ar putea exista o opoziţie publică 

semnificativă. 

Incinerarea este un proces termic care arde nămolul. În prezent, cea mai utilizată tehnologie 

este „cuptorul cu pat fluidizat” (FBF). FBF sunt bazate pe principiul fluidizării unui pat de nisip cu 

aer fierbinte încălzit din partea inferioara. Aceasta tehnologie are ca rezultat arderea totală a 
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nămolului la o temperatura între 850 ÷ 900°C într-un interval de numai câteva secunde timp de 

retenție. 

Un incinerator cu pat fluidizat (figura 42) este compus dintr-un reactor cu patru părți: 

 zona de admisie a aerului fluidizant, caseta de aer (1). Aerul fluidizant care servește drept 

aer de combustie trece prin caseta de aer, fie la temperatura camerei (caseta cu aer rece), fie 

preîncălzit la circa 600°C (caseta cu aer fierbinte). Majoritatea incineratoarelor de nămol cu pat 

fluidizat sunt proiectate cu casete cu aer fierbinte; 

 un sistem de distribuție a aerului (2); 

 un pat de nisip fluidizat la aproximativ 750°C în care este injectat nămolul, cu sau fără 

carburant suport (3); 

 o cameră de combustie la nivelul superior (4). 

 

Figura 42. Schema unui cuptor cu pat fluidizat 

Incineratoarele cu pat fluidizat nu sunt foarte flexibile în materie de variații ale debitului de 

admisie a nămolului, la un echilibru termic constant (flexibilitate de aproximativ 15% cu privire la 

încarcarea nominală). Pe de altă parte, acestea pot face față opririlor și pornirilor frecvente. 

Căldura necesară pentru evaporarea apei și aducerea gazelor de ardere la temperatura dorită 

este generată prin: 

 oxidarea conținutului organic din nămol; 

 reîncălzirea aerului de combustie la aproximativ 600°C (caseta cu aer fierbinte); 

 utilizarea de carburant suport, dacă este necesar (gaze naturale, păcură). 
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Nămolul este complet distrus prin ardere, generînd urmatoarele trei produse secundare: 

 cenușa sau reziduuri nepericuloase: compuse din conținutul mineral al nămolului, care 

este recuperat la evacuarea incineratorului. Cantitatea de cenușă produsă depinde de conținutul 

mineral inițial al nămolului. Cenușa este de obicei eliminată la un centru de deșeuri sau poate fi 

reciclată pentru utilizarea în producția de ciment sau construcția de drumuri. 

 reziduuri ale gazelor de evacuare sau reziduuri periculoase: compuse din substanțe 

poluante conținute în nămol, care au fost capturate în timpul tratării gazelor de ardere, în principal 

metale grele și acizi. Cantitatea este estimata la 20÷40 kg/tDS pentru tratarea uscata și mult mai 

mică pentru tratarea umedă. Reziduurile sunt evacuate la o rampa ecologica specifică. 

 gaze de ardere: dispersate în atmosferă dupa recuperarea de energie (în faza de răcire) și 

tratare. Energia termică este recuperată din gazele de evacuare. 

 Reziduurile  din  incinerarea  nămolului  şi  tratarea  gazelor  de  ardere  constau  în  

cenuşă care  poate  fi  utilizată  ca  material  mineral  în  fabricile  de  ciment  sau  în  procesul  de  

fabricaţie  a  betonului  sau  ca  material  de  construcţii  pentru  construcţia  de  drumuri.  În ultimă 

instanţă, cenuşa poate fi de asemenea evacuată la o rampă ecologică.   

Avantajul  principal  al  oxidării  termice  este  capacitatea  de  a  produce  energie  datorită  

potenţialului  energetic  al  nămolului.  O  estimare  aproximativă  a  producţiei  de  nămol  

ilustrează  o  valoare  între  40  şi  80  g/l  de  solide  uscate  pe  zi  şi  pe  cap  de  locuitor, 

conţinînd  2/3  de  materii  organice  sau  mai  mult.  În  consecinţă,  potenţialul  energetic pentru o 

bază de carburant uscat atinge 10 – 15 W pe cap de locuitor.    

O cantitate uriaşă de energie este recuperabilă prin procese de oxidare termică. Practic, 

această energie, la un nivel ridicat de entalpie, este recuperată pe economizor. Fluidul de recuperare 

poate fi apa sub presiune, aburul sau uleiul diatermic (sau aerul dacă energia este utilizată).  Căldura  

poate  fi  folosită  direct  ca  fluid  termic  pentru  încălzirea  clădirii, cerinţele  tehnologice  sau  

preîncălzirea  nămolului  înainte  de  deshidratare/preuscare pentru a ameliora performanţele.   

Cel  mai  bun  mod  de  a  valorifica  potenţialul  energetic  este  în  mod  clar  o  instalaţie 

de cogenerare  prin  generarea  de  abur  cu  presiune  înaltă  şi  turbină  cu  extracţie  de  abur.  

Astfel,  pînă  la  35%  din  energia  potenţială  a  nămolului  poate  fi recuperată  sub  formă  de  

căldură  şi  10%  sub  formă  de  electricitate.  Aşadar, implementarea unei instalaţii de cogenerare 

este foarte benefică pentru mediu deoarece aceasta reduce utilizarea energiei fosile şi emisiile de 

gaze de seră aferente. 

 

 

 



76 

 

CONCLUZII 

Axul principal al politicilor de mediu îl constituie asigurarea unui mediu curat pentru 

sănătatea populaţiei, dar problema – cheie a dezvoltării durabile o constituie reconcilierea între două 

aspiraţii umane: necesitatea dezvoltării economice şi sociale, dar şi protecţia şi îmbunătăţirea a stării 

mediului, ca singura cale pentru bunăstarea atît a generaţiilor prezente, cît şi a celor viitoare. 

Procesul de epurare a apelor uzate, conduce la reținerea și formarea unor cantități importante 

de nămoluri ce înglobează substanțe poluante și substanțe inerte. 

Procedeele de tratare a nămolurilor sunt foarte diverse și ca urmare nu se pot stabili 

tehnologii universal valabile, ci pentru fiecare stație de epurare trebuie studiate caracteristicile 

nămolurilor supuse prelucrării.  

La baza tuturor procedeelor de tratare a nămolurilor stau două procese tehnologice distinct și 

anume stabilizarea nămolurilor prin fermentare și deshidratarea nămolurilor. Între aceste două 

procedee principale pot să apară diverse variante sau combinații de procedee a căror aplicare se face 

diferențiat în funcție de condițiile locale, cantitatea și calitatea nămolurilor, existența unor terenuri 

pentru amplasarea instalațiilor și platformelor de uscare și depozitare, sau destinația nămolurilor. 

Gestionarea nămolurilor rezultate din procesarea apelor uzate urbane constituie una dintre 

cele mai mari probleme în marile colectivităţi umane, unde producția de nămol este un proces 

continuu care presupune găsirea unor soluții flexibile și sigure de evacuare si valorificare. 

În ultimul timp, în condiţiile conştientizării efectului benefic al îngrăşămintelor organice în 

cadrul agricultuii biologice, utilizarea nămolurilor rezultate de la epurarea apelor urbane uzate 

constituie o alternativă deloc neglijabilă, în condiţiile în care poluarea mediului înconjurător cu 

acestea este practic înlăturată. Considerate adevărate bombe chimice datorită conţinutului de metale 

grele, valorificarea nămolurilor se poate face pe variate direcţii, însă se pare că în actuala 

conjunctură, cea mai eficentă cale este de a fi utilizat ca pedoameliorator al solurilor, în condiţiile în 

care folosinţa îngrăşămintelor minerale şi a gunoiului de grajd este tot mai limitată, în vederea 

evitării apariţiei fenomenului de poluare cu nitraţi în principal. 

Totodată, literatura de specialitate abundă în date legate de utilizarea nămolului de la 

epuraea apelor uzate urbane în agricultură, pe diferite tipuri de soluri din diferite zone ale lumii și 

diferite culturi, ca alternativă ecologică la utilizarea îngrășămintelor minerale și a gunoiului de 

grajd, în condițiile în care acest deșeu poate fi eliminat fără efecte negative asupra mediului 

înconjurător. 

 Din datele prezentate în această lucrare rezultă că nămolul de la epurarea apelor uzate 

urbane poate fi utilizat pentru pedoameliorarea solurilor, în vederea îmbunătăţirii calitative a 
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însuşirilor de fertilitate a solului, precum şi pentru ridicarea cantitativă şi calitativă a recoltelor de 

cereale care se pot obţine pe aceste soluri.  

 Astfel, experimentele efecuate în perioada anilor 2014 – 2015 pe cîmpurile Bazei 

experimentale a Institutului de Genetică, Fiziologie şi Protecţia Plantelor al AŞM au demonstrat 

eficacitatea utilizării nămolului deshidratat de la SE Chişinău în calitate de fertilizant sub diferite 

culturi agricole. 

Rezultatele obţinute demonstrează că cel mai mare spor al roadei a fost obţinut la cultura de 

floarea soarelui, constituind 15 – 43 % faţă de control. Sporuri semnificative s-au obţinut şi la 

cultura de orz – 12,3% în varianta în care s-au administrat 100 t/ha de nămol. Cultura de soia a 

realizat un spor de aproape zece la sută în ambele variante fiind mai puţin receptivă la mărirea dozei 

de nămol. 

 De asemenea și cercetările realizate la nivel mondial indică posibilitatea utilizării în 

agricultură a nămolurilor din apele uzate urbane, în scopul pedoameliorării solurilor, beneficiile 

obţinute fiind materializate în reducerea cheltuielilor cu culturile, îmbunătăţirea fertilităţii solului şi 

a condiţiilor de nutriţie a plantelor, generînd recolte calitativ şi cantitav superioare. 
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