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Descrierea succintă a corelării cursului cu programul de studii 

Cursul “Adsorbanţi carbonici” include studiul metodelor de obţinere a cărbunilor activi din 

diverse materii prime, care sunt deşeurile industriei alimentare. Evaluarea capacităţii adsorbţionale a 

adsorbanţilor carbonici obţinuţi. Calculul parametrilor de structură a acestor mostre de cărbuni activi 

obţinuţi, dar şi a altor adsorbanţi performanţi, în scopul utilizării lor în diverse procedee tehnologice de 

purificarea a diferitor categorii de ape. Utilizarea diferitor modele, cunoscute în literatura de 

specialitate, pentru descrierea procesului adsorbţional pe mostre de adsorbanţi carbonici cu structuri 

poroase diferite.   

Prezentarea cursului se realizează prin expunerea orală a informaţiilor din suportul scris al 

cursului, apelând şi la ajutorul unor mijloace tehnice (proiector, tablă). 

Lucrările practice constau în determinarea concentraţiilor poluanţilor cel mai des întâlniţi în apele 

de suprafaţă şi  subterane (hidrogenul sulfurat, sulfurile, ionii de nitraţi, ionii de nitriţi, ionii de amoniu, 

sulfaţii).  

Competenţe dezvoltate în cadrul cursului:  

Competenţe transversale: 

– aprofundarea, analiza şi sinteza cunoştinţelor din domeniul chimiei; 

– analiza critică a literaturii ştiinţifice; 

– aplicarea cunoştinţelor teoretice din domeniul chimiei in rezolvarea sarcinilor ştiinţifice practice; 

– definirea unui subiect de cercetare din domeniul chimiei materialelor noi şi elaborarea unui plan de 

realizare a obiectivelor propuse; 

– argumentarea scopurilor, obiectivelor şi rezultatelor cercetărilor proprii; 

– planificarea consecutivităţii cercetărilor teoretice şi practice proprii in dependenţă de obiectivele 

propuse; 

– rezolvarea problemelor de cercetare prin identificarea şi folosirea tehnologiilor informaţionale; 

– organizarea şi realizarea activităţii in grup in scopul derulării activităţii ştiinţifice de cercetare a 

proprietăţilor fizico-chimice a compuşilor chimici; 

– aplicarea strategiilor de muncă eficientă şi responsabilă, de punctualitate, seriozitate şi răspundere 

personală. 

Competenţe specifice: 

 aplicarea conceptelor, teoriilor, principiilor, metodelor şi modelelor contemporane ale chimiei; 

 operarea cu noţiunile de structură şi proprietăţi ale compuşilor chimici; 

 selectarea metodelor şi tehnicilor de analiză fizico-chimică adecvate a compuşilor noi obţinuţi; 

 obţinerea rezultatelor scontate în contextul utilizării raţionale şi optime a reagenţilor chimici şi 

utilajului specific; 

 iniţierea şi dezvoltarea unor proiecte inovative în domeniul profesional cu importanţă teoretică-

fundamentală şi aplicativă; 

 identificare posibilităţilor de utilizare a metodelor specifice chimiei şi nespecifice, din alte domenii 

ştiinţifice în realizarea proiectelor de cercetare. 

 

 



Finalităţi de studii ale cursului: 

La nivel de aplicare studenții vor: 

 identifica structura cărbunelui activ; 

 caracteriza metodele de obţinere a cărbunilor activi; 

 identifica chimia suprafeţei cărbunilor activi; 

 

La nivel de integrare studenții vor:  

 stabili după parametrii de structură a cărbunelui activ, eficienţa eliminării din apele de suprafaţă, 

subterane, reziduale a unor poluanţi toxici; 

 stabili modul de oxidare a cărbunelui activ pentru eliminarea din apele reziduale a metalelor 

grele; 

 calcula parametrii de structură a cărbunilor activi obţinuţi în laborator la lucrările practice 

Condiţii pre-rechizit:   Pentru studierea cursului Adsorbanţi carbonici este necesară parcurgerea 

nivelului 6, conform ISCED – studii universitare de licenţă 

Teme de bază: Cărbuni activi-produşi chimici strategici pentru economie. Obţinerea cărbunilor activi 

prin metode fizico-chimice, chimice şi mixte de activare. Studierea proceselor fizico-chimice şi chimice 

de obţinere a cărbunilor activi din materie primă locală. Izotermele de adsorbţie.Forţele de adsorbţie. 

Corpuri solide poroase şi neporoase cu suprafeţe mari specifice. Suprafeţe interioare şi exterioare. 

Clasificarea porilor pe dimensiuni. Micro-,mezo- şi macropori. Factorii ce determină valorile suprafeţei 

moleculare.Regiunea adsorbţiei polimoleculare.Analiza izotermelor de adsorbţie, t-metoda De-

Boer.Izotermele de adsorbţie de tipul IV.Tipurile de histereză. Porometria.Adsorbţia în 

micropori.Cîmpul adsorbţional în structuri poroase foarte fine.Evaluarea microporozităţii.Teoria 

Dubinin-Raduşchievici. Încercările de a modifica această teorie. Aplicabilitatea teoriei Dubinin-

Raduşchievici la adsorbţia din soluţii. Volumul maximal al spaţiului de adsorbţie şi volumele 

macroporilor, mezoporilor şi microporilor. Utilizarea t-metodei la determinarera volumului microporilor 

şi a suprafeţei mezoporilor adsorbanţilor carbonici. Determinarea energiei de adsorbţie standart 

Influienţa temperaturii asupra adsorbţiei din soluţii. Adsorbţia selectivă din soluţii 

policomponente.Regenerarea cărbunilor activi.  

Strategii de predare-învăţare: 

Învăţare centrată pe student: prelegeri interactive, lucrări de laborator, lucrări individuale, 

platforma MOODLE, proiecte, consultaţii. 

Strategii de evaluare: teste de evaluare, prezentări, rapoarte, dezbateri, elaborarea portofoliilor, 

teze/proiecte etc. Nota finală se constituie din rezultatul evaluării finale (40%), curente (40%) și calităţii 

lucrului individual al studentului pe parcursul semestrului (20%).   
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