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CAPITOLUL I PRELEVAREA PROBELOR
I.1.PRELEVAREA PROBELOR DE APĂ
Este o etapă foarte importantă pentru procesul de analiză de laborator deoarece:
-

Probele recoltate trebuie să fie reprezentative ( o probă se consideră reprezentativă atunci
când compoziția apei recoltată este identică cu cea a apei din care s -a făcut recoltarea);

-

Tehnica de recoltare trebuie să fie adecvată astfel încât să nu se introduce modificări în
compoziția și calitățile apei.

Cantitatea de apă recoltată deinde de analizele care trebuie efectuate, aceasta variind între 500
ml-20l
I.1 1.Metodologia cercetării sanitare a apei
Respectă obligatoriu principii generale aprobate de OMS și MS din fiecare țară, principii ce pot fi
rezumate astfel:


Stabilirea de obiective precise: cercetarea sanitară urmărește calitatea apei utilizate de
populație și factorii care intervin astfel încât să fie eliminate orice risc pentru sănătate;



Stabilirea principalilor indicatori de determinat și valorile limită ale acestora: tipul și
nivelul indicatorului (valoarea limită= concentrații maxim admise CMA) se stabilește în
funcție de situația concr etă de utilizare a apei: apă potabilă, apă pentru piscine, pentru
irigații, etc.
Examenele de laborator vor cuprinde următoarele determinări minimale:

-

Pentru apele de suprafață: suspensiile, pH -ul, CBO- consum biochimic de oxygen, ODoxigenul dizolvat, CCO- consumul chimic de oxigen

-

Pentru apele subterane: pH-ul, CCO, reziduul fix.
De la caz la caz se pot introduce și alti indicatori:

-

Indicatori specifici de poluare: pesticide, detergenți, metale neferoase, fenoli, etc)

-

Indicatori specifici de mineralizare: cloruri, nitrați, fier, mangan, duritate, fluor, iod, etc.



Stabilirea metodelor de analiză: trebuie să sețină cont de o serie de calități ale acestora:
limita de detecție (cea mai mica cantitate de substanță posibilă a fi pusă în evidență),
sensibilitatea (decelarea celei mai mici variații în probă a concentrației substanței de
analizat), selectivitatea sau evitarea interferenței cu alte substanțe prezente în probă),
exactitatea, rapiditatea metodei, gradul de dificultate al metodei. Actual se folosesc atât
metode manuale, cât și metode instrumentale, tendința fiind către cele instrumentale.



Stabilirea locului și ritmului prelevării probelor: se recomandăca recoltarea să fie făcută
de aceeași persoană care face și analiza, sau aceasta să cunoască foarte b ine tehnica de
analiză. Locul recoltării poate fi diferit în funcție de sursa de apă.
4



Momentul și frecvența recoltării se stabilește în funcție de variabilele luate în considerare:
calitatea apei, regimul de distribuție, debitul sursei).



Stabilirea terminologiei de exprimare: trebuie să fie unitară, standardizată la nivel
international.

I.1.2 Pregătirea materialului pentru recoltare
Condiții:
-

Recoltarea se face în vase de sticlă sau polietilenă prevăzute cu dop rodat sau închise
ermetic;

-

Vasele de recoltare trebuie să fie perfect curate pentru a nu se impurifica proba;

-

Spălarea se face cu apă și detergent sau cu amestec sulfo-cromic dacă există depuneri, se
clătesc în final cu apă distilată și se usucă.

I.1.3 Tehnici de recoltare a probelor de apă
În momentul recoltării flaconul se va clăti de 2-3 ori cu apa de recoltat, apoi se umple cu apă de
analizat până la refuz, iar dopul se va fixa astfel încât să nu rămână bule de aer în interiorul vasului.
Modul în care se face recoltarea depinde de sursa de apă:


DIN REȚEAUA DE DISTRIBUȚIE
Se curăță robinetul cu un tampon curat pe dinafară și pe dinăuntru, se lasă să curgă
aproximativ 5 minute apa stagnată pe conductă, după care se face recoltarea.



DIN REZERVOARE DE ÎNMAGAZINARE
Probele se recoltează la punctele de ieșire.



DIN FÂNTÂNI CU POMPĂ
Probele se recoltează după o pompare de minim 10 minute



DIN FÂNTÂNI CU GĂLEATĂ
Recoltarea se face introducându-se găleata la10-30 cm sub oglinda apei



DIN APELE DE SUPRAFAȚĂ
Se fixează flaconul la un suport special care îi confer greutate (PRELEVATOR); recoltarea
se face pe firul apei unde e cea mai mare adâncime, în amonte și î naval de eventuali
efluenți.



DIN APELE REZIDUALE
Se recoltează probe unice, medii și medii proportionate, după standard specific, urmărindu se ca și în celălalte cazuri, reprezentativitatea probei.
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I.2. PRELEVAREA PROBELOR DE AER

Este o etapă foarte importantă pentru procesul de analiză de laborator.
I.2.1 Metodologia cercetării sanitare a aerului
Respectă obligatoriu principii generale aprobate de OMS și MS din fiecare țară.
Cercetarea sanitară a poluării aerului cuprinde:
A. Cercetarea nivelurilor de poluare a aerului, în vederea stabilirii riscului pentru sănătatea
populației;
B. Cercetarea acțiunii poluării aerului asupra sănătății.
A.Cercetarea nivelurilor de poluare a aerului, în vederea stabilirii riscului pentru sănătatea
populației;
Se parcurg următoarele etape:


Determinarea emisiilor poluante- cunoașterea lor permite stabilirea naturii poluant ului, a
volumului în care este eliminate în atmosferă, precum și a punctelor de eliminare. Ca
metode de determinare a emisiilor se folosesc: utilizarea datelor existente în diferite
instituții, folosirea chestionarelor, determinarea concentrației poluanților la locul de emisie,
care poate fi continua sau periodică.
Numărul de poluanți din aer este foarte mare și de aceea se determină poluanții cei mai
caracteristici(indicatori). De exemplu, pentru poluările produse de arderea combustibililor se
utilizează: dioxidul de sulf, oxizii de azot, pulberile în suspensie. Pentru poluarea produsă de
autovehicule se utilizează: oxidul de carbon, oxizii de azot, suspensii negre(funingine),
plumbul.



Stabilirea ariei de răspândire a poluanților -sepoate face prin calcul și /sau prin observație
directă.
Determinarea prin calcul se realizează pe baza unor formule matematice care utilizează date
caracteristice pri vitoare la emisii și principalele date meteorologice.
Observația direct cuprinde cercetarea teritoriului, urmărindu-se efectele poluării asupra
mediului, date care se completează cu ancheta asupra populației.
În funcție de aria de răspândire a poluanților se fixează numărul și locul punctelor de
recoltare.



Determinarea nivelului de poluare a aerului-ridică trei probleme: stabilirea metodelor de
determinare, fixarea punctelor de recoltare și a frecvenței de recoltare.



Stabilirea metodelor de determinare- pot fi manuale, semiautomate, automate.
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Fixarea punctelor de recoltare- depinde decaracterul surselor de poluare, de natura
poluanților,de aria de răspândire a acestora, de populația expusă, de echipamentul și
personalul disponibil.
Recoltările în puncta fixe sunt cel mai frecvent folosite. Se constituie astfel o rețea de
control, rezultatele fiind reprezentative pentru teritoriul vizat.



Frecvența recoltărilor - trebuie să asigure obținerea unor rezultate care să reflecte situația
reală a poluării aerului în perioada cercetată. Cel mai correct rezultat se obține prin
determinarea permanent, zilnică, a nivelului de poluare pe o perioadă de cel puțin 1 an,
pentru a surprinde toate variațiile sezoniere. Determinările periodice se fac la un ritm mai
mic de 7 zile pentru a se evita erorile.



Evaluarea datelor-se utilizează metode matematice de stocare a datelor. Cel mai
frecvent se utilizează valorile integrate de 24 ore. Fiind vorba de un număr foarte mare de
date se folosesc procedee de stocare și prelucrare automata.

B.Cercetarea acțiunii poluării aerului asupra sănătății.
Constituie o obligație stabilită prin lege pe ntru rețeaua sanitară. Metodele epidemiologice pot fi
mai simple sau mai complexe, având valoare mai mult orientativă, datorită multitudinii de factori
care le influențează. Concluziile care se obțin duc la recomandarea unor măsuri.
I.2.2 Metode de recoltare a probelor de aer
Probele de aer se pot recolta folosind una din metodele de mai jos în funcție de posibilitățile de
recoltare, de proprietățile poluanților și de concentrația acestora în aer:
A. Recoltarea în flacoane închise
B. Recoltarea prin aspirație
C. Recoltarea prin sedimentare

A. Recoltarea în flacoane închise
Se practică pentru substanțe care se găsesc în concentrație mare în aer deoarece prin acest procedeu
nu se poate realiza o concentrare a poluantului. De asemenea nu se pot obține decât probe de scurtă
durată, fapt care limitează această metodă. Vasele de recoltare sunt din sticlă sau plastic cu o
capacitate de 1-5 litri care se închid ermetic. Se folosesc trei modalități de recoltare:
-

Recoltarea prin golire

-

Recoltarea prin înlocuirea aerului

-

Recoltarea cu ajutorul vidului
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B. Recoltarea prin aspirație
Se folosește pentru determinarea concentrațiilor mici și foarte mici de substanțe toxice care se pot
concentra dintr-un volum mare de aer. Este nevoie de:


un dispozitiv de aspirație,



un dispozitiv de măsurat aerul



dispositive de reținere a substanțelor sau suspensiilor

Cel mai folosit dispositiv de aspirațieeste dispozitivul hidrostatic.
Dispozitivele de măsurat aerul sunt de 2 feluri: reometre (gazometre) – măsoară debitul de aspirație,
gazometrele- măsoară volumul total de aer.
Dispozitive de reținere :
-

Microabsorbitorul

-

Microimpingerul

-

Alonja de sticlă

-

Conimetrul ZEISS

-

Hârtia de filtru

-

Membrane filtrante

I.2.3. Indicații generale privind recoltarea aerului pentru analiză


stabilirea locurilor de recoltare trebuie să fie cât mai representative;



se vor nota condițiile meteorologice în timpul recoltării și variațiile zilnice, sezoniere, etc.



se fac corecțiile de volum pentru relația condiții de lucru - condiții normale (presiunea 1 atm,
temperatură 00C)



Pentru determinări de gaze, parallel cu dispozitivul în care se recoltează substanța de
analizat se mai pregătește un dispozitiv identic dar fără a recolta aer prin el, reprezentând
proba martor



În cazul recoltării pulberilor dispozitivul de reținere va fi ambalat astfel încât să fie ferit de
prăfuire



pentru reținerea totală a substanței de analizat se indică folosirea a 2 -3 dispozitive de
reținere legate în serie



durata de timp este de maxim 30 min pentru concentrația momentană și de 24 ore pentru
concentrația medie zilnică



volumul de aer recoltat este în funcție de concentrația presupusă a substanței respective în
aer și de sensibilitatea metodei Ritmul și durata recoltărilor poate fi periodic sau continuu în
funcție de scopul determinărilor
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după recoltarea probelor de aer dispozitivele se vor transporta la laborator în condiții
corespunzătoare pentru ca probele să nu sufere modificări în timpul transportului

CAPITOLUL II DICȚIONAR ECOLOGIC
Dicționar de termeni ecologici

Termeni specifici

Explicația științifică

Acvatic

Care ține de apă, ca mediu de viață; pe lângă faptul că este
indispensabil
vieții, apa este domeniul de viață cel mai bogat în viețuitoare în
comparație cu domeniul terestru și cel aerian.

Aerosoli

Sistem coloidal în care mediul de dispersie este gaz, iar particulele
solide sau lichide, de dimensiuni foarte mici, se află în suspensie.

Afânare

Răcolirea prin arăură a solului, care are ca scop creșerea volumului
de goluri prin care săcircule apa și să părundă aerul, precum și
distrugerea buruienilor; contribuie la fertilizarea solurilor.

Alunecare de teren

Deplasarea lentă sau rapidă a unei cantități de pământ; are loc pe un
strat argilos, moale, umed contribuind la degradarea acestuia.

Aluviuni

Materiale (mâl, nisip, pietriș) transportate și depuse de apele
curgătoare.

Amprentă ecologică

Măsoară suprafața de teren productiv și cantitatea de apă necesară
unui individ, unei localități, unei țări sau unei unități sprea produce,
folosind tehnologia dominantă, toate resursele pe care le consumă,
dar și timpul necesar pentru a absorbi toate deșeurile pe care le
generează

Amonte

Parte din cursul unui râu aflată în apropierea izvorului sau sector al
cursului unui râu situat spre obârșia acestuia, în raport cu un punct de
reper.

Aerob

În prezența oxigenului

Anaerob

Care poate trăi într-un mediu lipsit de 9oxygen (exemplu:
microorganismele care produc fermentațiile).

Anorganic

Corp în compoziția căruia intră numai substanțe minerale.
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Apă freatică

Apele acumulate în porii solului și crăpăturile existente în scoarța
terestră. Formează pânze de apă- pânzele freatice

Apă reziduală

Apă impurificată, rezultată din activitatea umană

Arie naturală protejată

Zonă cu perimetru legal stabilit și având un regim special de ocrotire
și conservare în care există specii de plante și animale, elemente și
formațiuni

biogeografice,

peisagistice,

geologice

cu

valoare

ecologică și culturală deosebite
Audit de mediu

Termen folosit pentru a defini controlul autorizat al cărui scop este
de a verifica în ce măsură o întreprindere respectă cerințele legale,
locale sau naționale de protecția mediului.

Autoepurare

Proces biologic, chimic și fizic care permite unui mediu poluat să -și
recapte puritatea inițială fără intervenții externe.

Bacterie

Organism microscopic unicelular, cu forme variate, prezent în toate
mediile de viață; are o mare răspândire, se înmulțește rapid și are un
rol important în circuitul materiei, în procesele biochimice și de
alterare a rocilor.

Barieră ecologică

Orice factor sau obstacol de natură ecologică ce limitează sau
interzice accesul unei specii sau a unui sistem la un mediu oarecare

Bentos

Totalitatea animalelor și plantelor care trăiesc pe fundul apelor

Bilanț de mediu

Metodă de a obține informații asupra cauzelor și efectelor negative
care fac parte din acțiunea de evaluare a mediului.

Biodegradare

Proces complex de acțiune a viețuitoarelor asupra diferitelor
elemente de mediu, cu consecințe variabile: descompunerea masei
organice nevii,
prin acțiunea diferitelor organisme vii (bacterii, ciuperci); atacarea și
distrugerea unor construcții, tablouri etc.; modificarea nedorită a unor
ecosisteme, prin dezvoltarea rapidă a unor plante sau animale
(pășunat

excesiv);

descompunerea

poluarea

reziduurilor

aerului,
industriale,

apei,
sau

solului,
din

prin

complexe

agrozootehnice; alterarea biochimică a rocilor.
Biodiversitate

Diversitatea de organisme vii provenite din ecosistemele acvatice și
terestre, precum și din complexele ecologice din care acestea fac
parte; cuprinde diversitatea din interiorul speciilor, dintre specii și
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dintre ecosisteme.
Biogaz

Gaz rezultat în procesul de fermentare a materiei organice și folosit
drept combustibil, biometan.

Biosferă

Totalitatea ființelor care trăiesc pe pământ, în apă și în partea
inferioară
a atmosferei

Calitatea mediului

Vizează însușirile esențiale ale mediului, vizavi de calitatea
condițiilor naturale.

Clorofluorocarboni (CFC) Familie de substanțe chimice întâlnite în aerosoli, bureți artificiali,
folosite la frigidere și aparate de aer condiționat; ajunse în atmosferă,
distrug stratul de ozon; se mai numesc și freoni.
Compost

Amestec de resturi vegetale, resturi animale, resturi menajere,
biodegradabile, folosit ca îngrășământ natural în agricultură.

Defrișare

Înlăturarea, prin tăiere sau prin ardere, a plantelor de pe un teren,
care se pregăeșe pentru agricultură; poate duce la erodarea solului
sub acțunea ploilor șia vântului.

Depoluare

Acțiune de reducere a unei surse sau stări de poluare.

Desalinizare

Proces care are ca scop extragerea sărurilor din apă folosit mai ales,
în cazul eliminării clorurilor din apa de mare, prin distilare.

Deșeuri (reziduuri)

Resturi dintr-un material rezultat într-un proces tehnologic de
realizare a unui anumit produs, care nu mai poate fi utilizat direct
pentru realizarea produsului;

Dezechilibru ecologic

Perturbarea, modificarea relațiilor dintre organisme și mediul lor de
viață, datorită acțiunilor omului (braconaj, poluare, supraexploatare a
terenurilor, urbanizare etc.).

Dezvoltare durabilă

Concept ce presupune dezvoltarea care corespunde necesităților
prezentului, fără a compromite posibilitatea generațiilor viitoare de
a-și satisface propriile necesități.

Deversare

Scurgerea unor substanțe în apă prin conducte subterane sau de
suprafață; este principala cauza a poluării apelor, datorită reziduurilor
urbane, și industriale cât și substanțelor aruncate din navele maritime
și platformele petroliere marine.

Ecologie

Știința care se ocupă cu studierea rela țiilor organismelor ori
grupurilor de organisme cu mediul lor; altfel spus, se ocupă cu
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studierea interrelațiilor organismelor vii cu mediul lor.
Ecosistem

Unitate funcțională în care se manifestă și se evidențiază toate
interacțiunile dintre specii și mediul lor de viață ca și acelea dintre
ele.

Efectul de seră

Proces de încălzire indirectă a aerului din apropierea suprafeței
Pământului, ca urmare a reflectării radiațiilor de către dioxidul de
carbon din aer.

Epurare

Acțiune de curățare, de purificare a aerului, a apei.

Fitoplancton

Organisme vegetale din plancton (alge) prezente în mări, lacuri, ape
curgătoare; realizează fotosinteza eliberând oxigen în atmosferă.

Fotosinteză

Proces prin care plantele verzi și un ele microorganisme, în prezența
luminii, transformă dioxidul de carbon, apa și sărurile minerale în
substanțe organice și elimină oxigen.

Faună

Totalitatea speciilor de animale de pe Pământ.

Floră

Totalitatea speciilor de plante de pe glob, sau dintr-o țară, regiune,
localitate care a fost identificată, descrisă și clasificată.

Gaz de seră

Gaz cu efect de seră, care provoacă efectul de seră.

Încălzire globală

Proces de încălzire, în timp, a temperaturii aerului, datorat subțierii
stratului de ozon și a efectului de seră.

Lanț trofic

Totalitatea legăturilor ce se stabilesc între diferite animale, în
procesul căutării și obținerii hranei, prin care circulă substanța
organică, fiecare organism constituind o verigă ce reprezintă hrana
pentru organismul situat mai sus în lanț.

Litieră

Strat organic format din frunze, ramuri uscate, flori, fructe căzute pe
sol. Litiera pădurii protejează solul pădurii de îngheț și de acțiunea
apelor de șiroire.

Management

Ansamblul activităților de organizare, de conducere și de gestionare a
unor instituții, procese etc.

Mediu

Totalitatea lucrurilor din jurul nostru, rezultat al integrării mediului
natural, antropic și social -economic, care condiționează viața.

Mediu antropizat

Fragmente ale scoarței terestre pe care fenomenele se desfășoară în
cadrul parametrilor unui echilibru afectat mai mult sau mai puțin de
om,existența lui fiind dependentă de intervențiile acestuia
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Mediu înconjurător

Ansamblu de condiții și elemente naturale ale Terrei: aerul, apa, solul
și subsolul, toate straturile atmosferice, toate materiilree organice și
anorganice, ființele vii, sistemele naturale în interacțiune, valorile
materiale și spirituale

Monitorizarea mediului

Supravegherea continuă, repetată și sistematică a concentrații lor
poluanților din atmosferă, pentru estimarea nivelului de poluare și
cunoașterea rezultatelor în urma aplicării unor măsuri de prevenire și
combatere a poluării.

Nișă ecologică

Locul ocupat într-un ecosistem de un organism sau o specie, în
funcție de relațiile sale cu mediul, de ansamblul relațiilor sale trofice.

Noxă

Agent chimic, fizic, biologic, substanță sau factor cu acțiune
dăunătoare
asupra organismelor (emanații de gaze, zgomote, poluanți lichizi
etc.).

Ozon

Gaz de culoare albăstruie, cu miros caracteristic, a cărui moleculă se
compune din trei atomi de oxigen, care se găsește în natură sau se
poate obține prin descărcări electrice în aer și care absoarbe radiațiile
ultraviolete emise de Soare.

pH

Concentrația ionilor de hidrogen dintr-o soluție, mărime care
stabilește gradul de aciditate sau alcalinitate

Piramidă trofică

Reprezentarea grafică a lanțului trofic

Plancton

Totalitatea organismelor vegetale și animale ce plutesc liber pe
suprafața mărilor și oceanelor; se clasifică în fitoplancton (alge) și
zooplancton (protozoare, crustacee, moluște).

Ploaie acidă

Precipitație a cărei aciditate este crescută prin emisia sulfaților sau
nitraților poluanți în atmosferă

Poluanți

Substanțe toxice care provoacă prin natura lor, prin conc entrația în
care se găsesc și prin timpul cât acționează, efecte nocive asupra
sănătății omului, plantelor și animalelor, alterând calitatea vieții.

Poluare

Fenomen de alterare a condițiilor naturale ale mediului înconjurător,
prin modificarea componentelor naturale datorate prezenței unor
substanțe străine, numite poluanți.
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Reciclare

Operațiunea de prelucrare (mărunțire, topire) a anumitor deșeuri
(hârtie, sticlă, fier, cupru, plumb, plastic, textile, cauciuc) în vederea
reintroducerii materialului în circuitul economic.

Rețea trofică

Un sistem rezultat din interconectarea lanțurilor trofice

Specii

Categorii de plante și animale cu trăsături și însușiri 14comune, cu
caractere distinctive și aceeași zestre ereditară.

Schimbări climatice

Variațiile importante ale caracteristicilor climei, pe termen lung și
scurt.

Schimbări globale

Rezultatul unor schimbări ecologice majore, cu efecte la nivel de
ecosferă și biosferă, rezultate din modificări semnificative ale unor
factori abiotici sau ale unor cicluri biogeochimice

Specie

Unitate taxonomică fundamentală a lumii vii, nivel de organizare
materiei vii, în care sunt integrate populațiile provenite din strămoși
comuni, cu aceeași zestre ereditară și cu caractere distincte.

Stație de epurare a apei

Instalație în care are loc epurarea apei (îndepărtarea p oluanților din
apa potabilă, industrială, de canal etc.).

Sursă de poluare

Locul unde se generează, unde se pot găsi sau de unde se dispersează
substanțele poluante; generator de poluare; poate fi naturală (erupție
vulcanică, torent, vânt puternic etc.) sau artificială (legată de
activitatea omului).

Valență ecologică

Domeniul de reacționabilitate a unei specii la un anumit factor de
mediu. Este sinonim cu Potență ecologică.

Valoare ecologică

Nivel fixat pe baza cunoștințelor științifice, în scopul evitării,
prevenirii sau reducerii sau reducerii efectelor dăunătoare asupra
sănătății omului sau mediului înconjurător, care se atinge într-o
perioadă de timp dată și care nu trebuie depășită odată atinsă.

Zonă protejată

Parte dintr-un teritoriu care cuprinde valori științifice, ecologice sau
peisagistice, supusă unui regim de protecție.

Zooocenoză

Societate animală ca parte a unei biocenoze

Zooplancton

Animale acvatice care plutesc în straturile superioare ale apelor fără a
se deplasa (protozoare, crustacee, moluște).
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CAPITOLUL III CONDIȚII DE CALITATE PENTRU APA POTABILĂ
CONDIȚII DE CALITATE PENTRU APA POTABILĂ

Indicatori organoleptici
Valori

Valori

admise

excepțional

Miros (grade)

2

2

STAS 6324 - 61

Gust (grade)

2

2

STAS 6324 - 61

Indicatori

admise

Metoda de analiză

Indicatori fizici
Valori

Valori admise Metoda

admise

excepțional

(unități pH)

6,5 … 7,4

max. 8,5

Conductivitate electrică (μS/cm)

1000

3000

Culoare (grade)

15

30

5

10

Indicatori
Concentrația ionilor de hidrogen (pH)

Turbiditate (grade

sau

de turbiditate de formazină)

unități

de

analiză
SR

ISO

10523:1997
SR EN 27888
SR

EN

ISO

7887:2002
STAS 6323 - 88

Indicatori chimici
Indicatori chimici generali
Indicatori

Valori admise

Aluminiu (mg/l)

Valori

admise

excepțional

Metoda de analiză

0,05

0,2

STAS 6326 - 90

Amoniac (mg/l)

0

0,5

SR ISO 5664:2001

Azotiți (mg/l)

0

0,3

STAS 3048/2 - 90

15

Calciu (mg/l)

100

Clor rezidual

180

(mg/l)

La

SR EN ISO 7393 -

consumator

-

clor

rezidual

liber 0,10 … 0,25 -

-

clor

rezidual

total 0,10 … 0,28 -

La

în

rețea

rezidual

liber

intrarea

-

clor

STAS 3662 - 62

1:2002
SR EN ISO 7393 2:2002
SR EN ISO 7393 3:2002

- clor rezidual total
0,50

-

0,55

-

Cloruri (mg/l)

250

400

STAS 3049 - 88

Compuși fenolici distilabili (mg/l)

0,001

0,002

STAS 10266 - 87

Cupru (mg/l)

0,05

0,1

STAS 3224 - 69

Detergenți sintetici, anionici (mg/l)

0,2

0,5

STAS 7576 - 66

Duritate totală (grade germane)

20

30

STAS 3026 - 76

Fier (mg/l)

0,1

0,3

SR ISO 6332:1996

Fosfați (mg/l)

0,1

0,5

STAS 3265 - 86

Magneziu (mg/l)

50

80

STAS 6674 - 77

Mangan (mg/l)

0,05

0,3

SR

8662-1:1997

SR

8662-2:1997

SR ISO 6333:1996
Oxigen dizolvat (mg/l)
Reziduu

6

6

100

30

800

1200

STAS 6536 - 87

fix (mg/l)

min.
max.

STAS 3638 - 76

Substanțe organice oxidabile (mg/l)
Prin

metoda

cu

permanganat

de

STAS 3002 - 85

potasiu:
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-

CCO

Mn

permanganat

Prin

metoda

(O2)

de
cu

potasiu 2,5

3,0

dicromat 10

12

de potasiu CCO Cr (O2)

3

5

Sulfați (mg/l)

200

400

Sulfuri și hidrogen sulfurat (mg/l)

0

0,1

Zinc (mg/l)

5

7

STAS 3069 - 87
SR

7510

SR ISO 10530:1997
STAS 6327 - 81

Indicatori chimici toxici
Concentrația

Indicatori
Amine
(fenil - B - naftaline), (mg/l)
Arsen (mg/l)

admisă
aromatice

Metoda de analiză

0

STAS 11139 - 78

0,05

STAS 7885 - 67
SR ISO 7890 - 1:1998

Azotați (mg/l)

SR ISO 7890-1:1998

45

SR ISO 7890 - 2:1998
SR ISO 7890 - 3:1998

Cadmiu (mg/l)

STAS

0,005

ISO

STAS 11184 - 78
STAS

Cianuri libere (mg/l)

5961

0,01

10847-77

SR

EN

ISO

14403:2003
Crom (mg/l)

0,05

Fluor (mg/l)

1,2

SR ISO 9174:1998
SR

ISO

1:2001

Hidrocarburi policiclice aromatice (μg/l) 0,05
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10359

-

Mercur (mg/l)

0,001

STAS 10267 - 89

Nichel (mg/l)

0,1

-

Pesticide (insecticide organuclorurate,
organofosforice,

carbamice,

erbicide)

(μg/l)
-

fiecare

STAS 12650 - 88

componentă

- suma tuturor componentelor din fiecare 0,1
clasă

0,5

Plumb (mg/l)

0,05

STAS 6362 - 85

Seleniu (mg/l)

0,01

STAS 12663 - 88

Trihalometani
-

(mg/l)
total

- din care cloroform
Uraniu natural (mg/l)

STAS 12997-91

0,1
0,03
0,021

STAS 12130 - 82

Indicatori radioactivi
Valorile maxim admise sunt indicate în STAS 1342 - 91 Apă potabilă, astfel:


activitatea globală alfa și beta, maxim admisă, care se stabilește în funcție de aportul însumat
maxim al radionuclidului radiu 226 alfa radioactiv și al radionuclidului stronțiu 90 beta
radioactiv;

Măsurarea activității alfa, respectiv beta, se face în conformitate cu SR ISO 9696:1996, respectiv
SR ISO 9697:1996.


activitatea specifică admisă a fiecărui radionuclid.

Determinarea activității volumice a radionuclizilor se face în conformitate cu SR ISO 1073:2001.
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Indicatori bacteriologici
Numărul

Numărul

total

probabil

de
Felul apei potabile

bacterii de

care

furnizată

de

probabil

bacterii

celiforme

se dezvoltă la (coliformi

Apă

Numărul

37 °C/cm3

totali)

(UFC/cm3)

/100 cm3

de

bacterii

coliforme
termotolerante
(coliformi
fecali)

Numărul
probabil
de streptococi
fecali
/100 cm3

/100 cm3

instalații

centrale
și

urbane

rurale

cu

apă

dezinfectată
- punct de intrare în rețea
- punct din rețeaua de distribuție
Apă

furnizată

de

sub
sub 20

20 0

0

0

0

0

0

30

0

instalații

centrale
urbane

și

rurale

cu

apă

nedezinfectată
- punct de intrare în rețea
- punct din rețeaua de distribuție

sub

100 sub

sub 100

sub 3

0

0

sub 300

sub 10

sub 2

sub 2

Apă furnizată din surse locale
(fântâni, izvoare, etc.)

Abrevierea UFC reprezintă unități formatoare de colonii.

Metodele de analiză se fac în conformitate cu STAS 3001 - 91.
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Indicatori biologici
Concentrații admise

Indicatori
Volumul

sestonului

fileu

prin

obținut

filtrarea

(cm3/m3)

planctonic

-

instalații

în

prin
centrale

- în instalații centrale
Organisme

animale,

1
10

vegetale

și

particule

vizibile

cu ochiul liber

lipsă

Organisme animale microscopice (număr/l)

20

Organisme

care

prin

înmulțirea

în

masă

modifică

proprietățile organoleptice sau fizice ale apei în 100 l

lipsă

Organisme indicatoare de poluare

lipsă

Organisme

dăunătoare

sănătății:

ouă

de

geohelminți,

chisturi de giardia, protozoare intestinale patogene

20

lipsă

CAPITOLUL IV ANALIZE DE APĂ
IV. 1 DETERMINAREA pH-ului
Generalități
Evaluarea acidităţii unei soluţii se face prin pH, care reprezintă logaritmul zecimal negativ
al concentrației ionilor de hydrogen (HIDRONIU), exprimată în moli pe litru. pH -ul apelor variază
foarte puțin față de pH -ul neutru datorită prezenței CO 2, carbonațiolor și bicarbonaților. Apele dure
au pH mai ridicat față de apele moi (datorită concentrației mai ridicate a sărurilor ce dau hidroliză
bazică- carbonați și bicarbonați metalici, în principal).
pH-ul apelor reziduale poate fi acid sau alcalin și co nstituie o cauză a perturbării echilibrului
biologic al bazinului receptor, îmiedicând desfășurarea normal a procesului de autopurificare.
Pentru determinarea pH-ului apei se folosesc metode colorimetrice (măsurare aproximativă și
electrometrice (măsurare exacta).

A. Metode colorimetrice

I.

Măsurare cu hârtia de pH

Hârtia de pH este impregnată cu un amestec de indicatori. Aceasta, introdusă în apă, îşi modifică
culoarea în acord cu aciditatea/alcalinitatea mediului.

Culoarea este apoi comparată cu aceea indicată pe etaloanele de pH ataşate cutiei cu hârtia
indicator. Precizia determinării este de aproximativ 0,5 unităţi de pH dar determinarea poate fi
denaturată de prezenţa clorului sau de salinitatea ridicată a unor ape. Denaturarea măsurătorii poate
proveni şi din păstrarea incorectă a hărtiei indicator sau din expirarea duratei de valabilitate.
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II.

Metoda colorimetrică folosind comparatorul HELLIGE

Materiale necesare
-

Comparator Hellige

-

Indicator

-

Discuri colorate
pentru

diferite

valori pH

Mod de lucru
Într-una din cuvele aparatului se introduc 10 ml de apă de analizat și 0,5 ml indicator potrivit pHului apei de analizat. Se agită și se introduce cuva în orificiul din dreapta aparatului. În cealaltă
cuvă se introduce 10 ml apă de analizat fără indicator și se amplasează în oficiul din stânga al
aparatului. Se rotește discul respective până se obține o uniformitate de culoare a câmpului visual.
Se citește pH -ul direct pe disc.
B. Metode potențiometrice (electrometrice)
Măsurarea exactă a pH-ului se face cu ajutorul aparatului numit pH-metru care în
esenţă este o pilă electrică a cărei forţă electromotoare depinde de concentrația
protonilor(H+) în soluţie. Celula galvanică este alcătuită dintr-un electrod de referinţă (de argint sau
calomel) şi un electrod senzor de pH (electrod de sticlă).
pH = - lg [H+]
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Principiul metodei
Diferența de potential existentă între un electrod de sticlă și un electrod de referință (de obicei
electrod de calomel- soluție de KCl saturată), introduși în proba de apă de analizat, variază liniar cu
pH-ul probei. Prezenţa unor specii concurente pot determina denaturarea măsurătorii, de aceea s-a
introdus definiţia operaţională a pH-ului. Ea se bazează pe conceptul că pH-ul se măsoară cu un
electrod de hidrogen combinat cu un electrod de referinţă (pentru a forma celula galvanică
adecvată). Soluţia electrodului de referinţă este pusă în contact cu soluţia electrodului de hidrogen
printr-o punte de KCl cu concentraţia de minim 3,5 moli/1000 g solvent.

Materiale necesare
-

Potențiometru

-

Electrod de referință, de calomel

-

Electrod de sticlă
Soluție tampon pentru diferite valori ale pH-ului

Mod de lucru
Etalonarea aparatului se efectuează folosind soluțiile tampon cu pH cunoscut și se corectează cu
ajutorul butonului de corectare a abaterii.
Aparatele de laborator, pH-metrele, prezintă
în marea lor majoritate o scală dublă,
în unităţi de pH şi în valori de potenţial (V) şi
se livrează cu soluţiile standard de
calibrare.

Calibrarea

se

realizează

cu

următoarele sisteme tampon, aflate la aceeaşi
temperatură cu proba analizată:
- Pentru măsurători în domeniul neutru, sistem
tampon pH=7 conţinînd fosfat
monosodic de potasiu 0,025 M + fosfat
disodic de potasiu 0,025 M;
- Pentru măsurători în domeniul acid, sistem tampon pH = 4, cu soluţie 0,05 M de ftalat acid de
potasiu;
- Pentru măsurători în domeniul bazic, sistem tampon pH = 9: soluţie 0,01 M de borax sau sistem
tampon pH = 10: soluţie bicarbonat de sodiu 0,025 + bicarbonate de calciu 0,025 M.
În ultimii ani, pH-metrele au fost dotate cu un electrod combinat.
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După spălarea electrozilor cu apă bidistilată și clătirea lor cu apă de analizat se introdsuc în apa de
analizat și se citește pH-ul direct pe indicatorul de pe aparat. Pentru a evita contaminarea electrodul
se clăteşte cu apă distilată înainte şi după fiecare utilizare şi calibrare.

Calcul: rezultatul se exprimă în pH după ce se face media a trei determinări.

Observații
Este recomandat, dacă este posibil, ca electrozii aparatului să se introduce direct în sursa de apă de
analizat. În caz contrar, se recoltează apa într-un vas și determinarea se efectuează la locul de
recoltare. Metoda electrometrică este mai precisă și poate fi utilizată și pentru ape tulburi sau
colorate.

IV.2. DETERMINAREA MATERIILOR ÎN SUSPENSIE (SUSPENSII TOTALE)
Generalități
Conţinutul total de solide aflate în suspensie reprezintă cantitatea de substanțe în suspensie prezente
într-un volum măsurat de apă, filtrat și uscat la
105˚C. Orice substanță insolubilă în apă poate
persista mai mult sau mai puțin timp în funcție
de greutate: particulele foarte ușoare sau
particulele coloidale se mențin
indefinit

în

suspensie,

găsindu-se

practic
într-o

continuă mișcare în apă. Solidele în suspensie
prezente în apele uzate pot fi compuși organici
sau anorganici solizi, sau lichide nemiscibile
cu apa ca de exemplu uleiurile și grăsimile.
Suspensiile au importanță în procesul de tratare a apei în vederea potabilizării, eficacitatea
procesului de sedimentare fiind monitorizat prin intermediul solidelor totale în suspensie.
Parametrul materii în suspensie este un parametru de monitorizare, inclus ca un poluant
convențional. Materiile în suspensie din stația de epurare sunt în majoritatea lor de natură organică
și pot servi ca refugiu pentru microorganisme și bacterii dăunătoare. Apele uzate au conţinut
variabil de substanţe solide aflate în suspensie, în funcţie de provenienţă. În staţia de epurare,
majoritatea solidelor în suspensie sunt eliminate în etapa mecanică (prin trecere pe grătare, ciururi şi
filtre), dar substanțele coloidale nu pot fi eliminate prin procese convenţionale de filtrare.
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Principiul metodei
Separarea particulelor în suspensie prin filtrare sau centrifugare. Solidele din filtru se usucă la o
temperatură standard de105˚C și apoi se cântăresc.

Materiale necesare
- Filtre: pâlnie cu membrană filtrantă, filtru Buchner, creuzet Gooch cu capacitatea de 25-40 mL,
filtre din fibră de sticle (oricare din aceste filtre pot fi folosite);
- Vas de aspirație de 500 mL; - Pompă de vid;
- Etuvă cu temperatura de 105˚C;
- Exicator;
- Balanță analitică.

Mod de lucru (metoda cu hârtia de filtru)
Se pregătește instalația pentru filtrarea la vid;
Se agită energic eșantionul și se măsoară 100 mL într -un cilindru gradat, se toarnă această porțiune
de probă în pâlnia filtrantă. Se clăteşte cilindrul cu o porțiune mică de apă distilată, apoi se toarnă
conținutul în pâlnia filtrantă. Dacă conținutul în suspensii este mic se poate utiliza un volum mai
mare de probă;
Atunci când filtrarea este completă, se scoate filtrul cu atenție cu ajutorul unei pensete și se pune în
etuvă. Se usucă timp de cel puțin 1 oră la 103 -105 °C. Se răcește într -un exicator și se cântărește;
Se repetă ciclul de uscare, exicare și cântărire până când pierderea de mas ă este mai mică de 0,5
mg;
Se notează masa finală cântărită (g).

Calcul: suspensiile totale (exprimate în mg/L) prezente în apa analizată se vor determina cu
următoarea relație:

=

1−

1000

Unde: m=masa filtrului, mg;
m1=masa filtrului și masa solidelor din proba de apă rămase pe filtru după filtrare, mg;
V=volumul probei filtrate, mL
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IV.3. DETERMINAREA ACIDITĂȚII APEI
GENERALITĂȚI
Aciditatea apei este determinată de prezența dioxidului de carbon liber, a acizilor minerali și a
sărurilor acizilor tari cu bazele slabe.
În soluție apoasă, anumite săruri dau reacție de hidroliză. Pentru ca o sare să hidrolizeze trebuie să
provină dintr-o reacţie de neutralizare în care cel puţin un reactant să fie un electrolit slab. Soluţia
rezultată capătă caracter chimic de acid sau bază în funcţie de componentul cu grad maxim de
ionizare. Astfel:


hidroliza unei sări rezultate dintr-un acid tare şi o bază slabă (NH4Cl), conduce la obţinerea
unei soluţii cu caracter acid deoarece NH4OH rezultat, fiind o bază slabă, ionizează puţin
comparativ cu HCl.



hidroliza unei sări rezultate dintr-un acid slab şi o bază tare (Na2CO3), conduce la obţinerea
unei soluţii cu caracter bazic,

deoarece acidul carbonic rezultat, fiind un acid slab,

ionizează puţin comparativ cu NaOH.


hidroliza unei sări rezultate dintr-un acid slab şi o bază slabă (CH3COONH4), conduce la
obţinerea unei soluţii al cărui caracter va depinde de gradele de ionizare ale acidului şi bazei
rezultate ale căror constante de aciditate (Ka) şi respectiv bazicitate (Kb).

Aciditatea surselor naturale de apă este foarte puțin posibilă, prezența ei indicând o poluare cu ape
reziduale.

PRINCIPIUL METODEI: neutralizarea probei de apă cu o bază, în prezență de indicator.
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Aciditatea determinată în prezența fenolftaleinei constituie aciditatea totală și se datorează
prezenței dioxidului de carbon liber.
Dioxidul de carbon în apă formează un acid foarte slab, acidul carbonic, ceea ce imprimă apei un
caracter slab acid (pH‹ 7). Acidul carbonic nu poate fi izolat din soluție.
Aciditatea determinată în prezența metiloranjului constituie aciditatea reală și se datorează
prezenței acizilor minerali.
INTERFERENȚE
Clorul rezidual interferează în determinare și se înlătură cu câteva picături de tiosulfat de sodiu
0,1N.
RECOLTAREA
Se face în sticle de pirex sau polietilenă și determinarea se face în ziua recoltării.

MATERIALE NECESARE
a. REACTIVI
-

Sol NaOH 0,1 N

-

Fenolftaleină

-

Metiloranj

-

Tiosulfat de sodiu 0,1N

-

Apă distilată

b. USTENSILE (necesare pentru titrare)
-

Biuretă

-

Pâlnie

-

Pipete

-

Cilindru gradat

-

Pahare Erlenmeyer

-

Pahare Berzelius

-

Hârtie de filtru

-

Sticluțe pentru indicatori

-

Pisetă pentru apă distilată

-

Baghetă

MOD DE LUCRU
Pentru determinarea acidității totale se iau 100 ml apă de analizat într -un flacon Erlenmeyer și se
titrează cu soluția de NaOH 0,1 N în prezența a două picături de fenolftaleină până la apariția
colorației roz pal persistent.
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Dacă apa de analizat are pH-un mai mare de 4,5 aciditatea datorată acizilor minerali (aciditatea
reală) este zero. În cazul în care pH-ul este sub 4,5, aciditatea reală se determină astfel: se iau 100
ml apă de analizat și se adaugă 2 -3 picături de metiloranj și se titrează cu NaOH 0,1 N până ce
colorația portocalie virează spre galben.

CALCUL
Aciditatea totală (ml NaOH 0,1 N/dm3= VNaOH. FNaOH
V= ml NaOH 0,1 N folosiți la titrare
F= factorul soluției de NaOH 0,1N
Aciditatea reală (ml NaOH 0,1 N/dm3= VNaOH. FNaOH
V= ml NaOH 0,1 N folosiți la titrare
F= factorul soluției de NaOH 0,1N
Observație: Calculele se efectuează pentru proba de apă de 100 ml. Dacă se lucrează cu volume
diferite de probă, aciditatea se calculează proporțional.
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IV.4 DETERMINAREA ALCALINITĂȚII APEI

GENERALITĂȚI
Alcalinitatea apei este dată de prezența bicarbonaților, carbonaților alcalini, alcalino - pământoși și a
hidroxizilor.
OBS. Metale alcaline= grupa I A
Metale alcalino- pământoase- grupa II A

PRINCIPIUL METODEI:
Neutralizarea unei cantități din apa de analizat cu un acid diliuat, în prezență de indicator.
Alcalinitatea determinată în prezența fenolftaleinei (pH=8,2) constituie alcalinitatea permanent și
este dată de bazele libere și de carbonații alcalini:
NaOH + HCl → NaCl + H2O
K2CO3 + HCl → KHCO3 + KCl
Alcalinitatea determinată în prezența metiloranjului (pH=4,4) constituie alcalinitatea totală și este
dată de bazele libere, carbonații și bicarbonații alcalini.
NaOH + HCl → NaCl + H2O
K2CO3 + HCl → KHCO3 + KCl
Ca(HCO3)2 + HCl → CaCl2 + 2 H2CO3
INTERFERENȚĂ
Determinarea este interferată de prezența clorului residual care este îndepărtat prin tratarea apei de
analizat cu câteva picături de tiosulfat de sodium 0,1N.
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RECOLTAREA PROBELOR
Se face în flacoane de pirex sau polietilenă, care vor fi păstrate la rece până se vor lua în lucru,
determinarea efectuându-se în prima zi de la recoltare.

MATERIALE NECESARE
c. REACTIVI
-

Sol HCl 0,1 N

-

Fenolftaleină

-

Metiloranj

-

Tiosulfat de sodium 0,1N

-

Apă distilată

d. USTENSILE (necesare pentru titrare)
-

Biuretă

-

Pâlnie

-

Pipete

-

Cilindru gradat

-

Pahare Erlenmeyer

-

Pahare Berzelius

-

Hârtie de filtru

-

Sticluțe pentru indicatori

-

Pisetă pentru apă distilată

-

Baghetă

MOD DE LUCRU
Se iau 100 ml apă de analizat și se introduce într-un pahar Erlenmeyer peste care se adaugă 2
picături de fenolftaleină. Dacă nu apare colorația roz, alcalinitatea permanent este zero (pH -ul apei
este sub 8,2). În cazul apariției colorației roz, proba se titrează cu HCl 0,1 N până la incolor și se
obținea alcalinitatea permanentă.
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Dacă în prezența fenolftaleinei nu a apărut colorația roz se trece la determinarea alcalinității totale
folosind ca indicator metioranjul. Se măsoară 100 ml apă de analizat într-un flacon Erlenmeyer, se
adaugă 2,3 picături metiloranj și se titrează cu HCl 0,1N până ce culoarea virează de la galben la
portocaliu.

CALCUL
Alcalinitatea permanentă (ml HCl 0,1 N/dm3= VHCl. FHCl
V= ml HCl 0,1 N folosiți la titrare
F= factorul soluției de HCl 0,1N
Alcalinitatea totală (ml HCl 0,1 N/dm3= VHCl. FHCl
V= ml HCl 0,1 N folosiți la titrare
F= factorul soluției de HCl 0,1N
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IV.5DETERMINAREA REZIDUULUI FIX
GENERALITĂȚI
Reziduul fix reprezintă totalitatea substanțelor organice și anorganice dizolvate în apă și care nu
sunt volatile la temperature de 1050C.

PRINCIPIUL METODEI
Substanțele organice și anorganice dizolvate în apă se separă prin evaporare și apoi se cântăresc.

MATERIALE NECESARE
-

Capsulă

-

Baie de apă

-

Etuvă termoreglabilă

-

Balanța analitică

MOD DE LUCRU
Se ia o probă de apă de analizat (50-100 ml) filtrată în prealabil dacă nu este perfect limpede și se
introduce într-o capsulă tarată. Se evaporă pe baia de apă până la sec. Apa se introduce în capsulă în
cantități mici (să nu se umple capsula mai mult de jumăt ate) iar flaconul cu care s-a măsurat apa se
clătește de 2-3 ori cu apă bidistilată care se adaugă de asemenea în capsulă.
După evaporare reziduul se usucă la etuvă la 1050C timp de 2 ore și după răcire în exicator,
se cântărește. Operația de uscare și cântărire se repetă până la masă constant.
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CALCUL
mg reziduu fix /dm3=

dm3

G1- greutatea capsule cu reziduu uscat la 1050C , în mg
G2- greutatea capsule goală, în mg
V- volumul de apă luată în lucru, în ml
DETERMINAREA REZIDUULUI LA 1800C
Deoarece reziduul uscat la 1050C mai conține o cantitate de apă de cristalizare, reziduul se va usca
în continuare la etuvă la temperature de 1800C. După răcire timp de o jumătate de oră în exicator, se
cântărește.

CALCUL
mg reziduu fix /dm3=

dm3

G1- greutatea capsule cu reziduu uscat la 1800C , în mg
G2- greutatea capsule goală, în mg
V- volumul de apă luată în lucru, în ml

DETERMINAREA REZIDUULUI CALCINAT
GENERALITĂȚI
Reziduul fix prin calcinare pierde substanțele organice și o parte din substanțele minerale volatile.

PRINCIPIUL METODEI
Arderea reziduului fix la temperatura de 5250C ± 250C

MATERIALE NECESARE
-

Bec BUNSEN

-

Cuptor termoreglabil

MOD DE LUCRU
Capsula ce conține reziduul fix se calcinează pe flacăra unui bec Bunsen până ce rezi duul se albește
complet. Dacă reziduul se calcinează în cuptor se folosește temperatura de 525 0C ± 250C. După
răcire capsula se cântărește.
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CALCUL
mg reziduu fix /dm3=

dm3

G1- greutatea capsule cu reziduu calcinat , în mg
G2- greutatea capsule goală, în mg
V- volumul de apă luată în lucru, în ml

OBSERVAȚII
Diferența între reziduul fix la 1050C și reziduul calcinat la 525 0C reprezintă substanțele organice
prezente în apă.
Prin calcinarea la 5250C obținem cantitatea aproximativă a substanțelor minerale deoarece la
această temperatură sunt descompuse nu numai substanțele organice ci și o parte din substanțele
anorganice cum sunt: nitrați, carbonați, cloruri și săruri de amoniu.
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IV.6DETERMINAREA CALCIULUI DIN APĂ

GENERALITĂȚI
Calciul este elementul prezent în toate apele sub
formă de bicarbonaţi, sulfaţi şi cloruri. Excesul de
calciu imprimă apei un gust sălciu, fiind incriminat
în favorizarea calculozei renale; lipsa de calciu pare
a juca un rol negativ putând produce tulburări
funcţionale ale cordului (aritmii) sau chiar infarctul
de miocard. Calciu conferă oaselor rigiditatea
caracteristică, are un rol esențial în funcționarea
mușchilor și a nervilor. Rolul lui în apa potabilă este
pus și în legătură cu iodul, fiind determinant în apariția gușei. Ca și magneziul, determină duritatea
apei.
PRINCIPIUL METODEI
Ionii de Ca2+au proprietatea de a forma combinaţii complexe stabile cu soluţia de complexon III
(EDTA - sarea disodică a acidului etilendiamnotereaacetic) la pH = 12 – 13. Sfârşitul reacţiei este
arătat de indicatorul murexid care virează de la roz la violaceu.

În urma reacției se înlocuiesc doi protoni (H+) cu ionul de Ca+2.
MATERIALE NECESARE
e. REACTIVI
-

Soluţie complexon III 0,01 M

-

Soluţie tampon de NaOH 1 N

-

Murexid solid preparat

-

Apă distilată
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f. USTENSILE (necesare pentru titrare)
-

Biuretă

-

Pâlnie

-

Pipete

-

Cilindru gradat

-

Pahare Erlenmeyer

-

Pahare Berzelius

-

Hârtie de filtru

-

Sticluțe pentru indicatori

-

Pisetă pentru apă distilată

-

Baghetă

MOD DE LUCRU
Se iau 25 ml apă de analizat într-un flacon Erlenmeyer de 100 ml. Se diluează cu apă distilată până
la 50 ml, se adaugă aproximativ 1 ml soluție tampon NaOH și se verifică pH -ul. Se adaugă 0,1 g
murexid (un vârf de spatulă). Se titrează cu complexon până ce virează de la roz la violaceu.
CALCUL
mg Ca2+/ dm3 apă =
unde:

VCIII  cCIII  40,08
1000
Vp

Vp - volumul de soluţie complexon III utilizat la titrare, ml
CCIII - concentraţia soluţiei de complexon III
40,08- masa atomic a calciului
Vp - volumul probei de apă, ml

Înainte de titrare
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Punctul final al titrării

IV.7 DETERMINAREA MAGNEZIULUI DIN APĂ

GENERALITĂȚI
Magneziul se găseşte în apă în general sub formă de
sulfaţi şi în concentraţie mare imprimă apei un gust
dezagreabil şi un efect laxativ. De asemenea el mai poate
fi prezent în apă sub formă de cloruri şi bicarbonaţi. Ca
și calciul, determină duritatea apei.

PRINCIPIUL METODEI
Ionii de Mg2+ au proprietatea de a forma combinaţii complexe stabile cu soluţia de complexon III
(EDTA) la pH = 10. Sfârşitul reacţiei este arătat de indicatorul negru eriocrom T care virează de la
roşu la albastru net.

În urma reacției se înlocuiesc doi protoni (H+) cu ionul de Ca+2.

MATERIALE NECESARE
g. REACTIVI
-

Soluţie complexon III 0,01 M

-

Soluţie tampon de (NH4Cl + NH3)

-

Negru Ericrom T solid preparat

-

Apă distilată
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h. USTENSILE (necesare pentru titrare)
-

Biuretă

-

Pâlnie

-

Pipete

-

Cilindru gradat

-

Pahare Erlenmeyer

-

Pahare Berzelius

-

Hârtie de filtru

-

Sticluțe pentru indicatori

-

Pisetă pentru apă distilată

-

Baghetă

MOD DE LUCRU
Se iau 25 ml apă de analizat într-un flacon Erlenmeyer de 100 ml. Se diluează cu apă distilată până
la 50 ml, se adaugă aproximativ 1 ml soluție tampon (NH 4Cl + NH3) și se verifică pH -ul. Se adaugă
0,1 g negru Eriocrom T (un vârf de spatulă). Se titrează cu complexon până ce virează de la roșu la
albastru net.
CALCUL
mg C Mg2+/ dm3 apă =
unde:

VCIII  cCIII  24,32
1000
Vp

Vp - volumul de soluţie complexon III utilizat la titrare, ml
CCIII - concentraţia soluţiei de complexon III
24,32- masa atomică a magneziului
Vp - volumul probei de apă, ml

Înainte de titrare

La finalul titrării
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IV.8DETERMINAREA DURITĂȚII APEI
GENERALITĂȚI
Duritatea apei este dată de prezenţa în apă a tuturor cationilor în afară de cei ai metalelor alcaline.
Ionii de calciu şi de magneziu se găsesc în apă în cantitate mult mai mare faţă de ceilalţi cationi şi
din acest motiv determinarea durităţii apei va consta în determinarea concentraţiei ionilor de calciu
şi de magneziu.
Apele dure sunt neplăcute la gust; la fierberea apei sărurile în exces se depun pe vase, cazane,
conducte și /sau împiedică o bună fierbere a legumelor; cu săpunul dau săruri insolubile, fiind
neeconomice. Duritatea excesivă a apei are implicații de ordin economic deoarece crustele depuse
pe pereții vaselor micșorează transmisia căldurii, determinând astfel o creștere a consumului de
combustibil.

Apele

moi

au

efecte

în

producerea

Clasificarea apelor după duritate

TIPUL DE APĂ

DURITATEA

APE MOI

<4

APE CU DURITATEA MEDIE

4-8

APE DURE

8-12
 12

APE FOARTE DURE
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afecțiunilor

cardio-

vasculare.

Duritatea

apei reprezintă

așadar

proprietatea imprimată acesteia de
conținutul total de săruri solubile
de calciu și magneziu.

In funcție de natura acestor săruri se deosebesc două tipuri de durități:


Duritate temporară (carbonatată) (dT)



Duritate permanent (necarbonatată) (dP)

Duritatea temporară (dT) este dată de conținutul de bicarbonat de calciu și bicarbonat de
magneziu care prin fierbere se transformă în carbonați insolubili, ce se depun. Duritatea temporară
reprezintă aproape în totalitate duritatea apei, ea fiind componenta principală. De asemenea
predomină duritatea dată de ionii de calciu.

Ciclul acidului carbonic
CO2 + H2O → H2CO3
CaCO3 + H2CO3 → Ca(HCO3)2
Ca(HCO3)2 → CaCO3 + CO2 + H2O
Carbonatul de calciu se depune sub forma unei cruste de culoare albă pe pereții vaselor.
Duritatea permanentă (dP) este dată de conținutul de săruri de calciu și magneziu care nu se
îndepărtează prin fierbere (cloruri, sulfați , azotați ). Ea se referă la conținutul în săruri care precipită
la temperature mai mari. Este o componentă secundară.
Duritatea totală(DT)se exprimă prin suma durităților temporară și permanentă:
DT = dP+ dT
Duritatea apei se exprimă în grade de duritate. Un grad de duritate reprezintă convențional o
anumită concentrație de săruri, exprimată sub forma unor compuși de calciu. Există însă mai multe
definiții pentru gradul de duritate.
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Grad german: 1 grad= 10 mg CaO
Grad francez: 1 grad= 10 mg CaCO3
Formula pentru transformări este:
1 grad german = 1,79 grade franceze = 1,25 grade engleze

PRINCIPIUL METODEI
Ionii de Ca2+ şi Mg2+ ce sunt responsabili de duritatea totală a apei, formează cu soluţia de
complexon III (EDTA), în mediu bazic şi în prezenţa indicatorilor specifici (negru eriocrom T),
combinaţii complexe stabile, de tip chelat. Duritatea se determină prin titrare complexometrică.

În urma reacției se înlocuiesc doi protoni (H+) cu ionul de Ca+2.

MATERIALE NECESARE
i. REACTIVI
-

Soluţie complexon III 0,01 M

-

Soluţie tampon NH4Cl+ NH3

-

Indicator Negru Eriocrom T

-

Apă distilată
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j. USTENSILE (necesare pentru titrare)
-

Biuretă

-

Pâlnie

-

Pipete

-

Cilindru gradat

-

Pahare Erlenmeyer

-

Pahare Berzelius

-

Hârtie de filtru

-

Sticluțe pentru indicatori

-

Pisetă pentru apă distilată

-

Baghetă

MOD DE LUCRU
Se iau 25 ml apă de analizat și se
introduce într-un balon cu fundul plat
de 100 ml. Se diluează volumul până
la 50 ml cu apă distilată Se adaugă un
ml soluție tampon pentru a obține pH ul 10 și 0,1 g indicator (un vârf de
spatulă) negru Eriocrom T. Se titrează
cu soluție de Complexon III până ce
culoarea virează de la roșu ca vinul la
albastru net.

CALCUL

DURITATE TOTALĂ (GRADE GERMANE DE DURITATE) =

unde :

.

.

,

V1 - volumul de soluţie complexon III utilizat la titrare, ml
F- factorul soluţiei de complexon III
CCIII- concentraţia soluţiei de complexon III
0,561 – echivalentul în mg CaO pentru 1 ml soluție complexon III
10 - mg CaO ce corespund unui grad de duritate german

Vp - volumul probei de apă, ml
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1000

DETERMINAREA DURITĂȚII TEMPORARE

PRINCIPIUL METODEI
Neutralizarea bicarbonaților și carbonaților de calciu și magneziu prin titrare cu un acid mineral în
prezență de indicator.

Ca(HCO3)2 + 2HCl → CaCl2 + 2CO2 + 2 H2O
MgCO3 + 2HCl → MgCl2 + CO2+ H2O

MATERIALE NECESARE
k. REACTIVI
-

Soluţie HCl 0,1 N

-

Metilorange

-

Apă distilată

l. USTENSILE (necesare pentru titrare)
-

Biuretă

-

Pâlnie

-

Pipete

-

Cilindru gradat

-

Pahare Erlenmeyer

-

Pahare Berzelius

-

Hârtie de filtru

-

Sticluțe pentru indicatori

-

Pisetă pentru apă distilată

-

Baghetă

MOD DE LUCRU
Se iau 100 ml apă de analizat și se introduce într -un flacon Erlenmeyer. Se adaugă 2 picături
metiloranj și se titrează cu soluție H Cl 0,1 N până se obține virajul de la galben la portocaliu.
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CALCUL

Duritate temporară (GRADE GERMANE DE DURITATE) =

.

,

1000

Unde:
V- volumul soluției de HCl 0,1 N folosit la titrare, ml
F- factorul soluției de HCl 0,1 N
2,8- echivalentul în mg CaO al unui ml de hCl 0,1 N
Vp- cantitatea de apă de analizat, ml
10- mg Ca|O corespunzător unui grad de duritate

IV.9 DETERMINAREA CLORURILOR DIN APĂ
GENERALITĂȚI
Clorul se găsește în apă sub forma de cloruri fiind, cel mai frecvent, de natură minerală. Prezența în
cantități mari a clorurilor dau apei un gust neplăcut, caracteristic (sărat). Clorurile pot fi și de natură
organică (urina și fecalele conțin cantități importante de cloruri).
Clorurile din apă provin din sol sau în urma unei
poluări

de

origine

animal

sau

umană

când

concentrația variază în timp.

PRINCIPIUL METODEI
Ionul clorură reacționează cu azotatul de argint în mediu neutru pentru a forma clorura de argint,
precipitat alb care la lumină se înnegrește. Sfârșitul reacției este indicat de cromatul de argint care
este folosit ca indicator. Azotatul de argint reacționează cu viteză mai mare cu ionul clorură până la
consumarea integral a acestuia. Excesul de azotat de argint reacționează cu cromatul de potasiu care
își schimbă culoarea de la galben la roșu cărămiziu datorită formării cromatului de argint, insolubil.
Cl- + AgNO3 → AgCl + NO3K2CrO4 +2 AgNO3 → Ag2CrO4 + 2KNO3
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Interferențe
Reacția nu este specifică deoarece și ceilalți halogeni dau această reacție cu azotatul de argint dar
fiind prezenți în apă în concentrație mică față de cloruri, intereferența lor poate fi neglijată.

MATERIALE NECESARE
m. REACTIVI
-

Sol AgNO3 0,1 N

-

Sol K2CrO4 soluție 10%

-

Acid sulfuric 0,,1 N

-

Hidroxid de sodiu 0,1N

-

Roșu neutru

-

Apă distilată

n. USTENSILE (necesare pentru titrare)
-

Biuretă

-

Pâlnie

-

Pipete

-

Cilindru gradat

-

Pahare Erlenmeyer

-

Pahare Berzelius

-

Hârtie de filtru

-

Sticluțe pentru indicatori

-

Pisetă pentru apă distilată

-

Baghetă

MOD DE LUCRU
Se ia o probă de apă de analizat (100 ml) și se neutralizează cu Acid sulfuric 0,1 N sau Hidroxid de
sodiu 0,1N în prezență de roșu neutru. Se ia din nou aceeași cantitate de apă și se introduce de la
început cantitatea de Acid sulfuric 0,1 N sau Hidroxid de sodiu 0,1N pentru neutralizare. Se adaugă
2 picături de cromat de potasiu și se titrează cu azotat de argint până ce culoarea variază de la
galben la roșu cărămiziu.
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CALCUL
Calcul: mg Cl- / dm3 apă =
Unde:

V AgNO  c AgNO  ACl
3

3

Vp

1000

VAgNO3 - volumul de soluţie AgNO3 utilizat la titrare, ml
CAgNO3 - concentraţia soluţiei de AgNO3
ACl - masa atomică a clorului
Vp - volumul probei de apă, ml

Înainte de titrare

Sfârşitul titrării
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