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Prezenţa ionilor metalici, indiferent de natura lor (ioni ai metalelor grele sau nu) în mediul
înconjurător are efecte deosebit de grave asupra unei mari varietăţi de forme de viaţă (floră, faună)
datorită toxicităţii, persistenţei, mobilităţii, tendinţei de acumulare şi non-biodegradabilităţii acestora.
Deşi, ioni de Co(II) şi Ni(II) nu generează efecte toxice deosebite asupra mediului înconjurător,
îndepărtarea acestora din apele uzate industriale înainte de deversarea lor în receptori naturali sau reţele
de canalizare, este impusă legislativ şi în tara noastră.

Adsorpţia este un proces eficient de îndepărtare a ionilor metalici din apele uzate, a cărui largă
aplicabilitate în ingineria mediului este datorată costului foarte scăzut, dar şi varietăţii mari de
materiale, naturale sau sintetice, care pot fi utilizate ca sorbenţi.

Un exemplu de sorbent ce poate fi utilizat cu succes pentru îndepărtarea ionilor metalici din ape
uzate, prin adsorbţie, este turba. Turba este un material natural disponibil în cantităţi destul de mari, a
cărei obţinere nu necesită costuri foarte ridicate şi care are o capacitate de adsorpţie relativ mare pentru
numeroşi de ioni metalici.

Materialul prezentat în acest studiu a fost structurat în două părţi: prima parte – studiul de
literatură, şi partea a doua – în care sunt prezentate realizările personale, fiecare parte având obiective
specifice, care să contribuie la realizarea unei imagini de amsamblu asupra posibilităţi de utilizare a
proceselor de adsorbţie pentru îndepărtarea ionilor metalici din apele uzate.

Astfel, în prima parte a tezei – Studiul de literatură – s-a urmărit : caracterizarea generală a
ionilor de Co(II) şi Ni(II), metode utilizate pentru îndepărtarea ionilor metalici din apele uzate,
adsorbţia ionilor metalici din apele uzate.

În cea de-a doua parte a lucrării – Contribuţii personale – obiectivele vizate au fost:
îndepărtarea ionilor de Co(II) şi Ni(II) din soluţii apoase prin adsorbţie pe turbă, îÎndepărtarea ionilor
de Co(II) şi Ni(II) din soluţii apoase prin adsorbţie pe turbă tratată cu acizi minerali, îndepărtarea
ionilor de Co(II) şi Ni(II) din soluţii apoase prin adsorbţie pe turbă tratată cu soluţii de sare anorganică,
îndepărtarea ionilor de Co(II) şi Ni(II) din soluţii apoase prin adsorbţie pe turbă tratată cu baze tari.

Concluziile prezentate în finalul lucrării prezintă comparativ caracteristicile de adsorbţie a
ionilor de Co(II) şi respectiv Ni(II) din soluţii apoase pe turbă în stare naturală şi activată, în funcţie de
parametrii experimentali urmăriţi, evidenţiind potenţialul aplicativ al acestei metode din perspectiva
utilizării ei, la îndepărtarea ionilor metalici din ape uzate industriale.
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