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 Potrivit unui raport al ONU (The New York Times, 26
iulie 2005):

 mai mult de un miliard de oameni nu au acces la apă
potabilă,

 apa poluată contribuie la moartea a 15 milioane de copii
în fiecare an,

 UNESCO a estimat că până în anul 2050, între două şi
şapte miliarde de oameni se vor confrunta cu lipsa apei
potabile

 se estimează că disponibilul de apă potabilă pentru
fiecare persoană va scădea în următoarele două
decenii?

STIAȚI CĂ…



REFLECȚIE

Ce sunt apele uzate?

Ce sunt apele poluate și cum influențează viața 
organismelor?

Care sunt sursele de uzare și poluare a apelor?

La ce se referă tratarea apelor?

Care sunt metodele comune de tratare a apelor?

Ce sunt stațiile de epurare a apei?

Ce  alte soluții există, pentru tratarea și reutilizarea apelor?

Cum se reutilizează apele?



APELE UZATE

• Apele uzate sunt apele care au fost afectate de activitățile umane, fiind un 

produs secundar al activităților menajere, industriale, comerciale, miniere 

sau agricole.



APELE UZATE

 Tipurile de ape uzate includ:



APELE UZATE

 Surse de ape uzate menajere:

 Toalete - apă neagră

 Chiuvete,

 Mașini de spălat vase,

 Mașini de spălat, - apă gri (poate fi reutilizată)

 Căzi de baie

 Dușuri.



APELE UZATE

 Surse de ape uzate industriale

 Fabrici de prelucrare lapte

 Fabrici de bere

 Fabrici de zahăr

 Distilării

 Tăbăcării

 Fabrici de celuloză și hârtie

 Spălătorii de haine



APELE UZATE

Apele uzate pot conține poluanți:

• Metale grele (mercur, plumb, crom)

• Particule organice, si anorganice (fecale, fire de păr, deșeuri alimentare, 
fibre de hârtie, nisip, ceramică)

• Substante organice solubile (zaharuri din fructe, proteine, medicamente)

• Toxine (pesticide, ierbicide,otravuri) 

Chimici

• Materii fecale

• Bacterii (Salmonella, Shigella, Campylobacter, Vibrio cholerae)

• Virusuri ( hepatic A, rotavirus, enterovirusuri)

• Protozoare (Entamoeba histolytica, Giardia lamblia, Crytospoidium parvum)

• Paraziți (limbrici, tenii, oxiuri)

Biologici



POLUAREA APEI

 Atunci când substanțele nocive - adesea substanțe chimice sau

microorganisme - contaminează un râu, lac, ocean, acvifer, degradând

calitatea apei și făcând-o toxică pentru om sau mediu, apare fenomenul

de poluare al apei.



POLUAREA APEI

 Efectele poluării apei sunt:

 moartea organismelor,

 distrugerea lanțului trofic,

 boli,

 distrugerea ecosistemului.



POLUAREA APEI

 La nivel global, aproximativ 80% din apele uzate produse sunt deversate în 

mediu netratate, ceea ce provoacă o poluare largă a apei.



EPURAREA APELOR

 Epurarea apelor uzate se definește ca un ansamblu de măsuri și 

procedee prin care cantitățile de impurități chimice și microbiologice sunt 

diminuate astfel încât apa rezultată să poată fi vărsată într-un bazin 

receptor (râu), fără să-i dăuneze din punct de vedere calitativ.



EPURAREA APELOR

 Epurarea cuprinde 3 tipuri de procedee:

1. Mecanice – sunt înlăturate impuritățile de dimensiuni mari cu ajutorul unor: 

 Grătare  rare

 Grătare dese

 Deznisipatoare

 Separatoare de grăsimi

 Decantoare

 Sisteme de aerare

Separator grăsimi Decantoare

Sisteme de aerareGrătar



EPURAREA APELOR

 Epurarea cuprinde 3 tipuri de procedee:

2. Chimice - sunt utilizate pentru îndepărtarea

poluanților în suspensie și dizolvați (metale

grele, cianuri, fenoli, coloranți), din apele uzate

industriale

 materiile in suspensie fină (coloizi) se elimină

cu ajutorul unor reactivi chimici, numiți

coagulanți (săruri de aluminiu și fier în

asociere cu alți reactivi, polielectroliți) –

eficiență 95%



EPURAREA APELOR

 Epurarea cuprinde 3 tipuri de procedee:

2. Chimice - sunt utilizate pentru îndepărtarea

poluanților în suspensie și dizolvați (metale

grele, cianuri, fenoli, coloranți), din apele uzate

industriale

 poluanții dizolvați sunt eliminați prin reacții

chimice, în care reactivul introdus (lapte de var,

clor, ozon) formează cu poluantul un produs

greu solubil, care se depune pe fundul bazinului

de reacție, sau e descompus și transformat intr-

o subțanță inactivă



EPURAREA APELOR

 Epurarea cuprinde 3 tipuri de procedee:

 Biologice – sunt utilizate pentru îndepărtarea poluanților organici 

biodegradabili care pot constitui hrana pentru microorganisme și alge 

folosind:

Nămol activ Biofiltre Iazuri de oxidare



EPURAREA APELOR



TRATAREA ȘI REUTILIZAREA APELOR

 Regenerarea este procesul de recuperare şi de tratare a apei pentru a o

face disponibilă pentru reutilizare;

 Reciclarea este o operaţie de recuperare şi reutilizare (fie că este sau nu

supusă unui tratament).



TRATAREA ȘI REUTILIZAREA APELOR

 Tehnologii utilizate pentru tratarea apelor uzate pentru reutilizare:

 ozonare,

 oxidare avansată

 ultrafiltrare,

 osmoză înainte,

 osmoză inversă,

 tratament aerob (bioreactor cu membrană).



TRATAREA ȘI REUTILIZAREA APELOR

 Apele uzate tratate pot fi reutilizate în:

 industrie,

 agricultură (irigare – fertilizarea plantelor, dacă apa reciclată conține fosfor,

azot, potasiu)

 reabilitarea ecosistemelor naturale

 pentru a crește rezervele de apă potabilă (cazuri mai rare).

 Apa tratată provenită de la băi și dușuri, ar putea fi refolosită pentru

spălarea toaletelor!
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