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Studiu, concepție și proiectare model demonstrativ în mediu industrial ESELFBio.
Realizare model demonstrativ în mediu industrial ESELFBio
Rezumatul etapei
Prin colaborare directă între echipele CO (S.C. ICPE Bistrița S.A.) și P1 (INCDIE ICPE-CA)
au fost derulate activitățile aferente realizării obiectivelor Etapei I/2020 ale proiectului 12PTE/2020
- ESELFBio, respectiv:
Act. 1.1. Concepția / schema bloc a generatorului de tensiune ELF;
Act. 1.2. Concepția electrozilor de polarizație aferenți ESELFBio;
Act. 1.3. Proiectarea componentelor ESELFBio;
Act. 1.4. Elaborarea proiectului de implementare a modelului funcțional în mediu industrial
ESELFBio pe o instalație de epurare existentă (com. Romuli, jud. BN.);
Act. 1.5. Realizarea izolației pentru electrozii de polarizație si acordarea de asistenta tehnica la
aplicarea acesteia;
Act. 1.6. Realizarea generatorului de tensiune ELF pentru modelul funcțional în mediu industrial;
Act. 1.7. Realizarea electrozilor de polarizație pentru modelul funcțional în mediu industrial;
Act. 1.8. Implementarea model funcțional în mediu industrial ESELFBio pe bazinele unei stații de
epurare existente (com. Romuli - jud. BN);
Act. 1.9. Diseminarea rezultatelor: prezentarea proiectului pe pagina web a CO și P1.
În acest context obiectivele principale ale etapei s-a concentrat astfel:
➢ O1 - Concepția, proiectarea și realizarea electrozilor de polarizare;
➢ O2 - Concepția, proiectarea și realizarea generatorului de tensiune ELF;
➢ O3 - Concepția sistem ESELFBio, proiect de implementare și implementare model
demonstrator în mediu industrial la o stație de epurare ape reziduale menajere (com.
Romuli, jud. BN);
➢ O4 - Diseminarea rezultatelor & protecția proprietății industriale.
Fată de activitățile inițial prevăzute, în urma derulării activității A.1.2. Concepția electrozilor
de polarizație aferenți ESELFBio a rezultat posibilitatea și avantajele deosebite a înlocuirii
electrozilor inițial prevăzut a fi realizate din plasă de sârmă înglobat în material electroizolant cu
electrozi metalici neizolați imersați direct în suspensia în apă reziduală cu nămol activ. Această
schimbare a impus înlocuirea Act. 1.5. - respectiv Act. A.1.5.1. „Realizarea izolației pentru
electrozii de polarizație si acordarea de asistenta tehnica la aplicarea acesteia” cu studii și
cercetări pentru găsirea și caracterizarea funcțională (în condițiile concrete de exploatare date) a
unor materiale metalice adecvate aplicației. Astfel, prin studii experimentale de laborator realizate
prin tehnicile XRD, SEM-EDAX, gravimetrice și electrochimice s-a ajuns la concluzia că electrozii
din plasă de sârmă izolați pot fi înlocuiți cu succes cu electrozi din tablă de oțel austenitic INOX
18/8 sau cu electrozi inerți din fontă silicioasă cu 8÷18% Si - soluție tehnică care prezintă o serie de

avantaje atât tehnico-funcţionale cât și economice (soluție tehnică originală, pentru care s-a solicitat
protecție prin Brevet de Invenție prin înregistrarea la OSIM a depozitului național reglementar
aferent cererii de Brevet de Invenție - „Procedeu de stimulare a nămolului biologic și bioreactor
pentru epurarea biologică a apelor reziduale” cu 4 revendicări).
În urma derulării activităților au fost realizate toate obiectivele fazei prin rezultatele obținute,
respectiv:
➢ concepție generator de tensiune ELF - schemă bloc;
➢ temă de proiectare și proiect generator de tensiune ELF - model funcțional;
➢ execuție model funcțional generator de tensiune ELF;
➢ concepție electrozi de polarizare - studii / raport selecție de material adecvat;
➢ proiect electrozi de polarizație;
➢ execuție model funcțional electrozi de polarizație - 1 set pentru implementare pe
ESELFBio model demonstrator în mediu industrial;
➢ proiect de implementare model demonstrator în mediu industrial;
➢ Sistem ESELFBio model demonstrator în mediu industrial implementat pe bazinul de
epurare aerobă a liniei 2 de epurare biologică a stației de epurare ape reziduale
menajere din comuna Romuli -jud. BN.
Diseminarea rezultatelor obținute în Etapa I/2020 s-a realizat prin:
➢ două pagini web;
➢ două lucrări prezentate la manifestări științifice internaționale de prestigiu (cu
comitet de program);
➢ trei articole predate și acceptate spre publicare la reviste de specialitate cotate ISI;
➢ două articole predate și acceptate spre publicare la reviste de specialitate indexate în
baze de date internaționale (SCOPUS).
Descrierea științifică și tehnică prezentat sintetic este structurată pe 7 Capitole și este susținută
de 17 figuri, 1 tabel, 12 referințe bibliografice si 12 anexe.

Descrierea științifică și tehnică
1. Introducere- obiectivele etapei
Principalele obiective ale etapei constau în concepția, proiectarea, realizarea și
implementarea/punerea în funcțiune a unui model demonstrativ în mediu industrial ESELFBio.
Atingerea acestor obiective a presupus desfășurarea următoarelor activități:
- concepția/schema bloc a generatorului de tensiune ELF;
- concepția electrozilor de polarizare aferenți ESELFBio;
- proiectarea componentelor ESELFBio, respectiv:
➢ proiectarea electrozilor de polarizare
➢ proiectarea generatorului de tensiune ELF
- proiect de implementare, model demonstrativ, în mediu industrial ESELFBio pe o instalație
de epurare existentă;
- realizare electrozi de polarizare- model demonstrativ în mediu industrial;
- realizare model demonstrativ în mediu industrial a generatorului de tensiune ELF;
- implementare model demonstrativ în mediu industrial ESELFBio pe bazinele unei stații de
epurare existente (com. Romuli, jud. BN);
- diseminarea rezultatelor- protecția proprietății industriale:
2. Concepția, proiectarea și realizarea electrozilor de polarizare
La concepția electrozilor de polarizare au fost abordate două variante, respectiv:

a) varianta foliei metalice izolate de mediul electrolitic (ape reziduale tratate)- conform
modelelor din [1] și [2];
b) varianta electrozilor plan metalici.
În urma analizei comparative a avantajelor și dezavantajelor celor două variante, s-a
ajuns la concluzia că, dacă se găsește materialul metalic adecvat (stabilitate ridicată- coroziune
minimă- la polarizare în curent alternativ în mediul electrolitic dat)- varianta b) prezintă o serie de
avantaje cum ar fi:
- rezistență de dispersie mică, ceea ce duce la tensiuni de lucru reduse de numai până la 30 V,
fată de 3-5 kV în cazul variantei a)- astfel, la realizarea prototipului se elimină problemele
specifice privind asigurarea electrosecurității instalației, se simplifică realizarea
generatorului de tensiune ELF etc.;
- greutate ridicată, ceea ce asigură o stabilitate ridicată a electrozilor de polarizare atârnați în
bazinele de epurare biologică a stației de epurare - chiar și în condiții de agitare intensă prin
barbotare cu aer.
Având în vedere aceste considerente atenția s-a concentrat asupra selectării de material
metalic adecvat aplicației care să fie inert, respectiv, să prezinte stabilitate ridicată în condițiile
concrete de exploatare- inclusiv la polarizare în curent alternativ la densități de curent de până la 1
A/m2. În acest context, prin metode specifice (XRD, SEM-EDAX, gravimetrice și electrochimice)
au fost investigate comportarea la polarizarea în curent alternativ a unor aliaje de fontă silicioasă cu
conținut de siliciu cuprins între 3 și 18%. Din aceste investigații a rezultat că, în condiții de
polarizare în medii electrolitice clorurate (mai agresive din punct de vedere coroziune decât apele
reziduale menajere) în curent alternativ, aliajele FeSi cu conținut mai mare de 8% prezintă o
stabilitate deosebită- respectiv:
- pe toate probele investigate la densități de curent de până la 10 A/m2 pierderile de masă sunt
nesemnificative (sub 0,2 g, respectiv sub 8,3x10–5 g/Ah);
- la densități de curent de 100 A/m2, probele cu un conținut mai mare de 8% Si au pierderi de
masă sub 3,75x10–4 g/Ah (de cca. 150 ori mai puțin decât în cazul materialelor similare
polarizate anodic în curent continuu [3]).
- la densități de curent de 1 A/m2, valoare maximă estimată în aplicația ESELFBio, pierderile
de masă au fost de: 6,25x10–5 g/Ah la 3% Si; 4,16x10–5 g/Ah la 8%Si; 3,33x10–5 g/Ah la Si
11%; 2,0x10–5 g/Ah la Si 14% și de numai 1,6x10–5g/Ah.
Rezultatele experimentale obținute, au fost prezentate Anexa 1 [4] la o conferință științifică
internațională cu comitet de program (Materials Science & Engineering– Mat Science 2020,
November 5-6, 2020- https://www.matscienceconference.com/ -Anexa II) și sunt prezentate în
detaliu în articolele transmise spre publicare la revista Materials Science Forum (indexat
SCOPUS)- “Corrosion of AC polarized High-Silicon Cast Irons”[5] Anexa III și la revista Studia
Chemia UBB (cotată ISI)- „Behavior in AC polarization of High-Silicon Cast Irons”[6] Anexa IV.
În baza rezultatelor experimentale obținute s-a constatat că, fontele silicioase cu mai mult de 8%
siliciu se pretează la realizarea de electrozi pentru prize de pământare durabile (cu durata de
exploatare de peste 100 ani), electrozi pentru asigurarea electrosecurității și protecției anticorozive a
conductelor metalice subterane perturbate de curenți de dispersie “vagabonzi” în curent alternativ,
electrozi inerți cu aplicații în diverse tehnologii electrochimice și bio-electrochimice (cum ar fi
stimularea metabolismului microorganismelor în câmp electromagnetic ELF- inclusiv la epurarea
apelor reziduale), etc.
De asemenea a fost studiată experimental comportarea în soluții clorurate în condiții de
polarizare în curent alternativ a oțelului austenitic inox 18/8. Din determinări gravimetrice a rezultat
că pierderile de masă la densități de curent Jac mai mici de 10 A/m2 sunt de sub 9,5x10–5 g/Ah, iar la
Jac de 1 A/m2 (valoare estimată maximă în aplicația ESELFBio) este de 3,7 x 10–5g/Ah.

Având în vedere aceste rezultate experimentale se constată că, atât aliajele de fontă silicioasă
cu conținut în siliciu cuprins între 8% și 18%, cât și oțelul austenitic INOX 18/8 prezintă pierderi de
masă nesemnificative (de până la 0,135 grame/an) în condițiile de utilizare drept electrod de
polarizare în bireactoarele stațiilor de epurare ape uzate menajere- au fost proiectate 2 variante de
electrod de polarizare, respectiv unul realizat din tabla de oțel austenitic INOX 18/8 cu grosimea de
2 mm și unul realizat din fontă silicioasă având un conținut de siliciu cuprins între 8% și 18%.
În Fig. 1 și Fig. 2 se prezintă schițele electrozilor de polarizare realizați din INOX 18/8,
respectiv, din fontă silicioasă.

Fig. 1. Schița cotată a electrozilor de polarizare realizați din oțel austenitic INOX 18/8

Fig. 2. Schița electrozilor de polarizare realizați din fontă silicioasă cu 8……18% siliciu
În baza proiectului de electrozi de polarizare din oțel austenitic INOX 18/8 Anexa V, a fost
realizat un set de electrozi pentru implementarea modelului funcțional în mediu industrial
ESELFBio pe unul din bazinele de epurare biologică aerobă a stației de epurare ape din comuna
Romului jud. BN.
În Fig. 3 se prezintă imaginea unui modul de electrod de polarizare realizat din tablă de inox
18/8.

a)
b)
Fig. 3. Imaginea modului de electrod de polarizare din tablă de INOX18/8 realizat:
a) imagine de ansamblu; b) detaliu element de prindere, izolator și racord electric.
3. Concepția, proiectarea și realizarea generatorului de tensiune ELF

Din studiile experimentale privind influenta câmpurilor electromagnetice de extremă joasă
frecvență aspra metabolismului, creșterii și multiplicării microorganismelor, a rezultat că, rezultate
reproductibile se obțin numai prin controlul strict al frecvenței și a intensității câmpului aplicat. De
asemenea s-a constatat că metabolismul, creșterea și multiplicarea microorganismelor poate fi
realizat doar la anumite frecvente discrete în domeniul ELF, frecvente ce sunt determinate atât de
specia microorganismului, cât și de sursa de hrană [1, 7, 8].
În acest context, pentru concepția și proiectarea generatorului de tensiune ELF în primul rând
trebuie determinate pentru condițiile concrete de exploatare, comportamentul florei microbiene din
nămolul activ al stației de epurare, la expunere în câmp electromagnetic ELF, respectiv, frecvențele
„sensibile” și intensitatea câmpului la care are loc stimularea activității microbiene.
În cadrul proiectului, pentru determinarea frecvențelor sensibile la care are loc stimularea
metabolismului microorganismelor, au fost făcute studii atât prin tehnica spectroscopiei dielectrice,
cât și prin analize chimice specifice (pentru determinarea gradului de stimulare, respectiv de
eficientizare a procesului de epurare). Astfel, din studiile realizate prin spectroscopie dielectrică pe
nămolul activ recoltat din stația de epurare a municipiului Bistrița s-a constatat că, biomasa poate fi
stimulată la frecvențele de 26,5 Hz și 50,1 Hz [9]- rezultatele studiilor fiind prezentate în extenso în
articolul „Dielectric Behavior of Sludge from Wastewater Treatment” Anexa VI, predat și acceptat
spre publicare la revista Studia UBB Chemia.
Din studiile experimentale realizate prin tehnica spectroscopiei dielectrice și analize chimice
specifice pe nămolul activ recoltat din stația de epurare a comunei Romuli a rezultat că, modificări
semnificative în comportarea microorganismelor se pot obține la 49.9; 99.9; 130.8; și 150.4 Hz
(Fig. 4, Fig. 5 și Fig. 6) la intensități ale câmpului cuprins între 0,04 și 0,08 V/cm [10]. Analizele
chimice au indicat faptul că, metabolismul microorganismelor este accelerat semnificativ prin
aplicarea câmpului de 40 și 60 mV/cm, respectiv, fată de proba de referință (neexpusă câmpului
ELF)- reducerea COD cu cca. 45% (la 48 ore). Rezultatele detailate sunt prezentate în Tabelul 1,
din care rezultă că N-NH4+ scade cu peste 90% în numai 12 ore și Pt cu cca. 58% (la 48 ore).
Această scădere semnificativă a poluanților are drept efect și creșterea semnificativă a gradului de
oxigenare, respectiv LDO crește cu cca. 27% (la 48 ore) [10].
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Fig. 4. Evoluţia pierderilor dielectrice în funcţie
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Fig. 5. Determinarea frecvențelor la care are loc stimularea activității microbiene din nămolul
activ de la stația de epurare ape reziduale menajere din comuna Romuli, jud. BN [10]
Tabelul 1. Efectul câmpului de 50 mV/cm la 50 Hz asupra activității microbiene din nămolul activ
recoltat de la stația de epurare Romului (jud. BN)– evoluția în timp a parametrilor de calitate și a
poluanților
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Rezultatele experimentale au fost prezentate ca poster- Anexa VII la conferința de
compatibilitate electromagnetică CEM 2020- Anexa VIII și descrise în extenso (inclusiv
interpretarea rezultatelor) în articolul- Effects of extremely low frequency electromagnetic fields on
microorganisms from water treatments [10]- Anexa IX, predat spre publicare la revista Rev. Roum.
Sci. Techn.– Électrotechn. et Énerg. (cotată ISI).
În baza acestor considerente și rezultate experimentale, a fost concepută schema bloc a
generatorului de tensiune ELF- prezentată în Fig. 5.

Fig. 5. Schema bloc a generatorului de tensiune ELF
De asemenea, au fost stabilite datele tehnice- tema de proiectare- a generatorului de tensiune
ELF, ca fiind:
- banda de frecvențe:- reglabilă în domeniul 10 …….. 200 Hz;
- tensiunea de ieșire:- reglabilă în domeniul 5………30 Vrms pentru bazine de epurare cu
lungimea cuprinsă între 1 și 6 m;
- curent maxim debitat:- 3 A- pentru electrozi de polarizație cu suprafața de până la 5 m2;
- tensiunea de ieșire, frecvența și curentul debitat, monitorizabile și reglabile prin rețea
Ethernet de la portul unui sistem de calcul/laptop.
În baza temei de proiectare elaborată, a fost proiectat și executat modular generatorul de
tensiune ELF- model funcțional în mediu industrial. În Fig. 6 se prezintă schema electronică a
generatorului de tensiune ELF proiectat, iar în Fig. 7 se prezintă imagini reprezentative privind
generatorul realizat.

Fig. 6. Schema electronică a generatorului de tensiune ELF

Fig. 7. Imagini ale generatorului de tensiune ELF pentru ESELFBio
Din Fig. 6 se observă că, generatorul de tensiune ELF este format din patru blocuri
funcționale majore: sursa de semnal ELF formată dintr-o placă de dezvoltare Raspberry PI,
amplificatorul de putere, unitatea de măsură tensiune/curent și sursa de alimentare.
Semnalul ELF generat cu ajutorul interfeței de sunet al plăcii de dezvoltare Raspberry PI
este amplificat și introdus pe electrozii de polarizare.
Unitatea de măsură tensiune/curent furnizează valorile măsurate plăcii de dezvoltare
Raspberry Pi, fiind posibil controlul curentului furnizat cu ajutorul unei bucle PID.
Din Fig. 7 se observă că, generatorul de tensiune este realizat în construcție compactăexecuție IP68, cu dimensiunile 400x200x100 mm. Alimentarea generatorului se realizează print-un
transformator toroidal coborâtor de tensiune din rețeaua de 230 V c.a, curentul maxim absorbit fiind
de 2 A. Echipamentul se activează cu ajutorul selectorului de comandă local, aflat pe lateralul
cutiei, lampa de semnalizare a funcționării fiind integrată în acesta.
Ajustarea/comanda parametrilor de funcționare specifici generatorului se realizează prin
interfață web.
Din probele preliminare realizate cu echipamentul realizat, a rezultat că:
- tensiunea de ieșire este sinusoidală, fără distorsiuni și armonici;
- domeniul de frecvențe comandabile: 1 Hz – 22 kHz;
- tensiunea de ieșire în banda 10 – 200 Hz (vizat de aplicația ESELFBio) comandabilă în
domeniul 1,5 V ÷ 19,5 Vrms ;
- curent maxim debitat: 2,5 A.
4. Concepția sistemului ESELFBio, proiect de implementare și implementare model
demonstrativ în mediu industrial la o stație de epurare ape reziduale menajere (com.
Romuli, jud. BN)
Înainte de concepția, proiectarea și implementarea modelului demonstrativ în mediu
industrial la stația de epurare ape reziduale menajere a comunei Romului, jud. BN, a fost realizat un
studiu-analiza de caz privind situația actuală la obiectivul vizat, în special sub aspectul consumului
specific de energie aferent epurării apelor reziduale menajere. Din aceste studii/analiză de caz a
rezultat că, consumul de energie aferent etapelor biologice de epurare este în funcție de temperatura
ambiantă (de procesare) și reprezintă cca. 67.9% în ianuarie 2020, respectiv, cca. 66.9% în iulie
2020 din consumul total de energie. Aceste valori sunt în bună concordanță cu cele prezentate în

[11]. Rezultatele acestor studii/analiză de caz sunt prezentate detailat în articolul [12]- The energy
efficiency of domestic wastewater treatment processes- case analysis Anexa X, transmis și acceptat
spre publicare în revista Electrotehnică, Electronică, Automatică (EEA)-indexat BDI- SCOPUS.
În baza modelului de instalație experimentală și a determinărilor experimentale de laborator
prezentate detailat în [10]- Effects of extremely low frequency electromagnetic fields on
microorganisms from water treatments, a fost conceput sistemul ESELFBio. Schița sistemului
conceput este prezentată în Fig. 8.

Fig. 8. Schița sistemului ESELFBio conceput: 1- bazin de epurare biologică aerobă; 2- electrod de
polarizație; 3- element de legătură; 4- bară de susținere; 5- suport electroizolant; 6- conductori de
legătură; 7- generator de tensiune ELF; 8- suflante de aer comprimat fotografiate pe fundul
bazinului
Din Fig. 8 se constată că, modelul demonstrativ în mediu industrial, aplicat pentru un bazin
(1) de epurare biologică aerobă prevăzut cu suflante de aer comprimat (8), se asigură expunerea
biomasei (nămol activ) dispersate în apa reziduală tratată prin electrozii de polarizare (2), care prin
elementele de legătură (3) sunt suspendați pe bara de susținere (4), așezată pe suporturi
electroizolante, și care prin conductorii (cablu flexibil izolat) de legătură (7), se conectează electric
la bornele de ieșire ale generatorului de tensiune ELF.
În baza acestei concepții, s-a proiectat implementarea ESELFBio, model demonstrativ în
mediu industrial, pentru situația concretă a stației de epurare ape reziduale menajere a comunei
Romuli- jud. BN. Proiectul de implementare este prezentat sumar în Fig. 9.
Detaliile de execuție aferente Fig. 9. sunt prezentate în Anexa XI, cu detaliile aferente
Anexa V.

Sistemul ESELFBio- modelul funcțional în mediu industrial- în baza proiectului de
implementare, a fost realizat și implementat pe bazinul de epurare biologică aerobă a liniei 2, din
stația de epurare ape reziduale menajere a comunei Romului, jud. BN. În figurile Fig. 10.-Fig. 17.,
se prezintă imagini reprezentative privind implementarea modelului funcțional în mediu industrial
ESELFBio la Romuli.

Fig. 9. Proiectul de implementare a modelului funcțional în mediu industrial ESELFBio pe
instalația de la Romuli- jud. BN.

Fig. 10. Stația de epurare ape menajere din
com. Romuli- jud. BN

Fig.11. Bazinele liniilor de epurare biologicădetaliu

Fig. 12. Detaliu implementare ESELFBiomontarea electrozilor pe bara de susținere

Fig. 13. Detaliu implementare ESELFBioelectrodul pregătit pentru montaj

Fig. 14. Detaliu implementare ESELFBioizolatorul și cablul pentru conectare electrică

Fig. 15. Detaliu implementare ESELFBiomontarea electrodului pe bara de susținere

Fig. 16. Detaliu implementare ESELFBioFig. 17. Detaliu implementare ESELFBioimersarea electrodului
poziționarea ansamblului electrod/bară susținere
5. Rezultate obținute- diseminarea rezultatelor și protecția proprietății industriale
Din Capitolele 2-4 se constată că principalele rezultate obținute în urma derulării activităților
programate în cadrul etapei 1/2020 a proiectului 12PTE2020- ESELFBio sunt:
A.) concepție generator de tensiune ELF- schemă bloc;

temă de proiectare și proiect generator de tensiune ELF- model funcțional;
execuție model funcțional generator de tensiune ELF;
concepție electrozi de polarizare-studii/raport selecție de material adecvat;
proiect electrozi de polarizație;
execuție model funcțional electrozi de polarizație- 1 set pentru implementare pe
ESELFBio model demonstrativ în mediu industrial;
G.) proiect de implementare model demonstrativ în mediu industrial;
H.) Sistem ESELFBio model demonstrativ în mediu industrial, implementat pe bazinul de
epurare aerobă a liniei 2 de epurare biologică, a stației de epurare ape reziduale
menajere din comuna Romuli, jud. BN.
Pentru susținerea tehnică a celor de la A.)- H.), au fost efectuate o serie de studii
experimentale de laborator și studii de caz în teren cum ar fi:
- prin tehnica spectroscopiei dielectrice s-a studiat comportarea în câmp electromagnetic ELF
a suspensiei de nămol activ biologic în apă reziduală menajeră, recoltată de la stația de
epurare a municipiului Bistrița;
- prin tehnica spectroscopiei dielectrice și analize chimice specifice s-a studiat influența
câmpului electromagnetic ELF de diverse frecvențe și la diverse intensități asupra activității
metabolice a microorganismelor din nămolul activ, recoltat de la stația de epurare ape uzate
menajere din com. Romului - jud. BN.
- prin tehnicile XRD, SEM-EDAX, spectrometrie cu emisie optică, electrochimice specifice și
gravimetrie s-a studiat comportarea, respectiv, coroziunea, atât a oțelului austenitic INOX
18/8, cât și a unor fonte silicioase cu conținut în siliciu cuprins între 3 și 18% polarizat în
curent alternativ la densități de curent cuprinse între 0,1 și 300 A/m2.
- Analiza condițiilor de funcționare actuale, cu accent pe consumul specific de energie
electrică (comparativ perioadă de vară/iarnă) a stației de epurare ape reziduale menajere din
comuna Romului- jud. BN.
Diseminarea rezultatelor
Rezultatele studiilor experimentale de laborator și a studii de caz în teren, au fost
diseminate prin:
a) Două lucrări prezentate la manifestări științifice internaționale de prestigiu (cu comitet de
program):
a.1) Iosif Lingvay, Csaba Bartha, Monica Jipa, Attila Tókos, Adriana Borș, DanielaMaria Ignat, Corrosion of AC polarized High-Silicon Cast Irons, 2nd International
Conference on Materials Science & Engineering – Mat Science 2020, November
5-6, 2020-virtual;
a.2.) Csaba Bartha, Monica Jipa, Alina Caramitu, Andreea Voina, Attila Tókos,
Daniela-Maria Ignat, Iosif Lingvay, Effects of extremely low frequency
electromagnetic fields on microorganisms from water treatments, The 12th
International Workshop of Electromagnetic Compatibility – CEM2020; 3 – 5
November, 2020- virtual.
b) Trei articole predate și acceptate spre publicare la reviste de specialitate cotate ISI:
b.1) C. Bartha, A. Caramitu, M. Jipa, D.M. Ignat, A. Tókos, Dielectric Behavior Of
Sludge From Wastewater Treatment, Studia UBB Chemia (2020) - in press;
b.2) Csaba Bartha, Virgil Marinescu, Monica Jipa, Gabriela Sbarcea, Attila Tókos,
Alina-Ruxandra Caramitu, Iosif Lingvay, Behavior in AC polarization of HighSilicon Cast Irons, Studia Chemia UBB- in press;
B.)
C.)
D.)
E.)
F.)

b.3) Bartha, C., Jipa, M., Caramitu, A-R., Voina, A., Tókos, A., Ignat, D-M., Lingvay,
I., Effects of extremely low frequency electromagnetic fields on microorganisms
from water treatments, Rev. Roum. Sci. Techn.– Électrotechn. et Énerg- in press.
c) Două articole predate și acceptate spre publicare la reviste de specialitate indexate în
baze de date internaționale (BDI):
c.1) Iosif Lingvay, Csaba Bartha, Monica Jipa, Attila Tókos, Adriana Borș, DanielaMaria Ignat, Corrosion of AC polarized High-Silicon Cast Irons, Materials Science
Forum, 2020- in press;
c.2.) Csaba BARTHA, Monica JIPA, Daniela Maria IGNAT, Attila Tókos, Iosif
LINGVAY, The energy efficiency of domestic wastewater treatment processes case analysis, Electrotehnică, Electronică, Automatică (EEA), 2020, vol. 68,(4)- in
press.
De asemenea, pentru diseminarea avansată a rezultatelor obținute în cadrul proiectului au
fost create două pagini web:
- una pe site-ul CO: https://www.icpebn.ro/ro/pagini/74-proiect-pn-iii-cerc-co-pte-2-2019.html
- una pe site-ul P1: http://www.icpe-ca.ro/echipament-pentru-stimularea-proceselor-biochimicedin-instalatiile-de-epurare-a-apelor-reziduale/
Protecția proprietății industriale
În urma desfășurării activităților aferente etapei 1/2020, s-a identificat o soluție tehnică
originală pentru care au fost întocmite documentele aferente depozitului național reglementar și a
fost înregistrată la OSIM cererea pentru Brevetul de Invenție „Procedeu de stimulare a nămolului
biologic și bioreactor pentru epurarea biologică a apelor reziduale” cu 4 revendicări (Autori:
BARTHA Csaba, TÓKOS Attila, CARAMITU Alina-Ruxandra, VOINA Andreea, JIPA Monica,
VLAD Grigore și LINGVAY Iosif)- Anexa XII.
6. Concluzii
Susținut de 17 figuri, 1 tabel, 12 referințe bibliografice și 12 anexe, au fost prezentate
lucrările și activitățile desfășurate în cadrul etapei 1/2020 a proiectului 12PTE/2020- ESELFBio.
Astfel, se prezintă realizările:
- concepția, proiectarea și realizarea electrozilor de polarizare;
- concepția, proiectarea și realizarea generatorului de tensiune ELF;
- concepția sistemului ESELFBio, proiect de implementare și implementare model
demonstrativ în mediu industrial la o stație de epurare ape reziduale menajere (com.
Romuli, jud. BN.
Principalele rezultate parțiale/intermediare obținute, în concordanță cu planul de realizare a
proiectului, sunt:
- concepție generator de tensiune ELF- schemă bloc;
- temă de proiectare și proiect generator de tensiune ELF- model funcțional;
- execuție model funcțional generator de tensiune ELF;
- concepție electrozi de polarizare- studii/raport selecție de material adecvat;
- proiect electrozi de polarizație;
- execuție model funcțional electrozi de polarizație- 1 set pentru implementare pe ESELFBiomodel demonstrativ în mediu industrial;
- proiect de implementare model demonstrativ în mediu industrial;
- sistem ESELFBio- model demonstrativ în mediu industrial, implementat pe bazinul de
epurare aerobă a liniei 2 de epurare biologică a stației de epurare ape reziduale menajere din
comuna Romuli, jud. BN.

Pentru susținerea tehnico-știinţifică a soluțiilor tehnice elaborate, au fost elaborate o serie de
studii experimentale în laborator și de analize de caz în teren, rezultatele acestor studii au fost
prelucrate și prezentate detailat în 7 lucrări științifice publicate.
Diseminarea rezultatelor s-a realizat prin:
- două pagini web;
- două lucrări prezentate la manifestări științifice internaționale de prestigiu (cu comitet de
program);
- trei articole predate și acceptate spre publicare la reviste de specialitate cotate ISI;
- două articole predate și acceptate spre publicare la reviste de specialitate indexate în baze
de date internaționale (SCOPUS).
Protecția proprietății industriale- pe parcursul lucrărilor derulate, s-a identificat o soluție
tehnică originală pentru care au fost întocmite documentele aferente depozitului național
reglementar și a fost înregistrată la OSIM cererea pentru Brevetul de Invenție „Procedeu de
stimulare a nămolului biologic și bioreactor pentru epurarea biologică ape reziduale” cu 4
revendicări (Autori: BARTHA Csaba, TÓKOS Attila, CARAMITU Alina-Ruxandra, VOINA
Andreea, JIPA Monica și LINGVAY Iosif).
Având în vedere cele de mai sus, se consideră că toate obiectivele și rezultatele prevăzute
pentru etapa 1/2020 a proiectului ESELFBio, au fost realizate cu prisosință (chiar depășite prin 7
lucrări publicate/comunicate și o cerere de Brevet de Invenție). Prin implementarea modelului
demonstrativ în mediu industrial la o stație de epurare ape reziduale menajere (com. Romuli, jud.
BN), au fost create condițiile pentru continuarea lucrărilor, respectiv derularea lucrărilor aferente
etapei 2/2021 „Experimentare model demonstrativ în mediu industrial ESELFBio” și a
activităților aferente.
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