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Obiective:

Obiectivul major al acestui proiect îl reprezintă identificarea celor mai bune
tehnologii de degradare a compuşilor de tip MTBE, coroborat cu analizarea
anumitor surse de apă utilizată pentru consumul uman care prezintă risc ridicat de
prezenţă a compusului.
Dintre obiectivele ştiinţifice şi tehnice generale ale proiectului se menţionează:
− realizarea de cercetări ştiinţifice la nivel de laborator şi la scara pilot pentru
stabilirea modalităţilor concrete de adaptare a tehnologiilor existente în
vederea conformării;
− promovarea şi testarea de tehnologii şi soluţii noi, neconvenţionale de tratare a
apei;
− realizarea de workshopuri şi seminarii ştiintifice prin care să se comunice
experienţa dobândită către producători de apă din ţară;
− creşterea calităţii apei destinate consumului uman, coroborată cu reducerea
riscului de îmbolnăvire a populaţiei;
− publicarea de lucrări ştiinţifice la conferinţe naţionale şi internaţionale;
Obiectivele etapei derulate în anul 2008 au fost:
• efectuarea de cercetări experimentale privind degradarea MTBE prin oxidare
urmată de procedee biologice utilizând diferiţi oxidanţi şi diferite concentraţii
iniţiale de MTBE;
• Efectuarea de cercetări experimentale privind degradarea MTBE prin procedee
de oxidare urmate de adsorbţie pe cărbune activ;
• evaluarea eficienţelor de degradare a MTBE pe trepte de tratare;
• evaluarea eficienţelor de degradare pentru diferite tehnologii utilizate;
• evidenţierea influenţei calităţii apei brute asupra gradului de degradare a MTBE;
• influenţa sursei de carbon adiţionale asupra gradului de dezvoltare a biomasei în

cadrul proceselor biologice precum şi influenta tipului de suport de ataşare a
biomasei asupra eficienţelor de degradare;
• analiza comparativă a rezultatelor obţinute;
• realizarea unui ghid privind tehnologiile de degradare a MTBE din apa destinată
consumului uman;

Conţinutul cercetării:

Cercetările efectuate în cadrul proiectului au presupus:
− analiza diferitelor tipuri de apă din zone reprezentative ale ţării în vederea
stabilirii nivelului de încărcarea acestora cu MTBE;
− realizarea de cercetări ştiinţifice la scară pilot în vederea identificării celei mai
bune tehnologii de degradare a compuşilor de tip MTBE din apa destinată
consumului uman;
− realizarea unei metode de determinare cantitativă a MTBE din apă;
In anul 2008, în cadrul proiectului s-a derulat etapa nr. 6: "Analiza diferitelor
scheme de tratare pentru degradarea compuşilor de tip MTBE din apa destinată
consumului uman". In cadrul acestei etape s-au efectuat cercetări experimentale
privind degradarea MTBE prin combinarea diferitelor procese de tratare.
Proiectul s-a încheiat cu un ghid privind tehnologiile de degradare a MTBE din apa
destinată consumului uman.

Rezultate obţinute/preconizate:

Proiectul s-a încheiat cu un ghid privind tehnologiile de degradare a MTBE din apa
destinată consumului uman. De asemenea a fost elaborată o metodă pentru
determinarea MTBE din probe de apă.
In anul 2008 a fost publicat un articol în Revista de Chimie (Corina Bradu, Ion
Udrea, Marian Neata, Nicoleta Mihalache, Sorin Marius Avramescu, Gabriel
Racoviţeanu, Elena Vulpaşu – "Degradarea metal terţ-butil eterului din soluţii
apoase prin oxidare catalitică cu peroxid de hidrogen – Revista de Chimie –
acceptată pentru publicare în septembrie 2008, revista cotată ISI, factor de
impact 0.261) şi a fost organizat un workshop.

Dotări realizate/în curs de realizare:

