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În lucrare s-a studiat degradarea Cristal Violetului (CV) din ap! prin procedeele electrochimice de oxidare 

avansat!: oxidare anodic! (OA), electro- Fenton (EF) "i foto-electro-Fenton (FEF). CV este un colorant utilizat în 
cantit!#i mari, în special în industria textil!. Peste 15% din colorant se pierde în apa rezidual!. Metodele conven#ionale 
de tratare a apei reziduale nu asigur! mineralizarea complet! a CV care este un poluant toxic "i cancerigen. S-a folosit o 
instala#ie experimental! original! care a inclus o celul! necompartimentat! cu catod de C- PTFE difuzie O2 "i anod de Pt 
sau de BDD. În anul 2005, când s-au ob#inut datele experimentale, utilizarea anodului de diamant dopat cu bor (BDD) 
în instala#ii de depoluare a apei era o noutate pe plan mondial. Obiectivele studiilor teoretice "i experimentale efectuate 
în aceast! lucrare au fost urm!toarele. 

1. Fundamentarea sistemului ales pentru studiu, pe baza datelor recente din literatur!: importan#a economic! a CV, 
propriet!#ile fizico chimice, toxicitatea "i poten#ialul cancerigen, impactul CV asupra mediului acvatic. 
Rezultatele acestor studii sunt prezentate în capitolul 1. 

2. Analiza performan#elor procedeelor conven#ionale existente de epurare a apelor uzate care con#in coloran#i din 
industria textil!. Este capabil! instala#ia de tratare biologic! cu n!mol activ s! mineralizeze CV? R!spunsul la 
aceast! întrebare este c!utat în capitolul 2. 

3. Studiul procedeelor de oxidare avansat! (AOP), bazate pe oxidarea cu radicali hidroxil genera#i in situ, în vederea 
alegerii procedeelor aplicate în cercet!rile proprii. Rezultatele acestor studii teoretice sunt prezentate în capitolul 

3 "i sunt finalizate cu alegerea procedeelor electrochimice de oxidare avansat! OA, EF "i FEF. 
4. Conceperea unei instala#ii originale "i flexibile care s! permit! studiul celor trei procedee electrochimice alese. 

Originalitatea const! în utilizarea anodului de diamant dopat cu bor (BDD) "i compararea cu anodul de Pt. 
Descrierea instala#iei, a protocolului experimental "i a programului experimental sunt expuse în capitolul 4. 

5. Sunt cele 3 procedee capabile, "i în ce condi#ii, s! genereze o concentra#ie suficient de mare de peroxid de 
hidrogen la catod, pentru oxidarea avansat! a CV? Rezultatele acestor experimente preliminare, pentru cele 3 
procedee, pentru intervale largi de varia#ie a factorilor specifici, sunt prezentate în primul paragraf din capitolul 5. 

6. Determinarea curbelor cinetice TOC (carbon organic total)-timp "i grad de mineralizare-timp la oxidarea anodic! 
(OA) pentru anod de Pt "i/sau BDD.  

7. Determinarea curbelor cinetice TOC (carbon organic total)-timp "i grad de mineralizare-timp la metoda electro-
Fenton (EF) "i identificarea valorilor optime ale celor 7 factorilor specifici: natura anodului, intensitatea 
curentului, doza de ioni de cupru din solu#ie, pH, doza de fer, temperatura, concentra#ia ini#ial! a CV. 

8. Determin!ri similare la metoda foto-electro Fenton (FEF) la valorile parametrilor, g!site optime în cazul EF. 
Rezultatele privind îndeplinirea obiectivelor 6, 7, 8 sunt prezentate în paragrafele 5.2, 5.3, 5.4. 

9. Elucidarea mecanismului procesului de mineralizare electrochimic! a CV "i modelarea matematic! cinetic!, 
identificarea constantelor cinetice necesare proiect!rii reactorului industrial. Acest obiectiv complex este urm!rit 
în capitolul 6. 

10. Determinarea experimental! a randamentului de curent al mineraliz!rii "i a consumului specific de energie 
electric! în cele 3 procedee electrochimice studiate. Rezultatele sunt prezentate "i comentate în capitolul 7. 

Capitolul 8, Concluzii generale, prezint! modul în care au fost îndeplinite cele 10 obiective propuse. Lucrarea se 
încheie cu Nota"ii #i indici, Bibliografie, Anexele ce con#in datele primare ob#inute la degradarea CV (Anexa 1 con#ine 
date cu privire la TOC corespunz!tor degrad!rii CV în timp prin cele trei procedee: OA, EF, FEF ; Anexa 2 con#ine date 
ob#inute pentru evaluarea criteriilor de performan#!: randamentul de curent "i consumul specific de energie) #i Lista 
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