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PREFAȚĂ
Apa este una dintre cele mai importante resurse naturale, un
factor vital pentru toate organismele vii și majoritatea ecosistemelor,
un factor esențial pentru sănătatea umană si dezvoltarea economică
si sociala. Resursele de apă reprezintă una dintre cele mai importante
provocări globale actuale și viitoare, fiind în mod esenţial direct legate
de dezvoltarea industriei, agriculturii, serviciilor, producerea energiei,
conservarea biodiversităţii şi a stării de sănătate a oamenilor. Astfel,
managementul calităţii apelor deține un rol primordial în cadrul
managementului factorilor de mediu. Acest rol este datorat atât
aspectelor referitoare la tratarea apelor în vederea potabilizării sau a
consumului industrial, cât şi a celor privind generarea şi posibilităţile
de epurare a apelor uzate, ape care, prin deversarea ulterioară, au un
impact semnificativ asupra calităţii apelor de suprafaţă.
Europa este considerată o zonă ce dispune de suficiente
resurse de apă accesibile tuturor locuitorilor, însă datorită poluarii
antropice si fenomenelor meteorologice extreme, deficitul de apă și
imposibilitatea de a utiliza unele dintre resursele de apa de suprafata
sunt tot mai frecvente, rezultând un dezechilibru pe termen lung dintre
cererea de apă și disponibilitatea resurselor. În contextul în care, atât
calitatea cât și cantitatea de apă disponibilă în Europa reprezintă
aspecte importante, Uniunea Europeană a adoptat în anul 2000,
Directiva Cadru privind apa cu scopul de a obține o "stare bună"
pentru toate corpurile de apă.
Apa - o mică enciclopedie abordează într-o manieră unitara
problematica legată de apă ca lichid vital, dar și ca resursă naturală
multifuncțională. Apa, prin natura sa, realizează o conectare cu toate
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celelalte surse naturale (solul, biocenozele, etc.) și este un factor
determinant în asigurarea premiselor pentru dezvoltarea durabilă.
Primul capitol al acestei cărți este destinat prezentării
argumentelor pentru care apa este un lichid exceptional, punându-se
accent pe structura moleculei de apă în toate cele trei stări de
agregare, precum și pe asocierea acestora prin legături de hidrogen.
Proprietățile fizice și chimice ale apei, precum și compoziția
sunt descrise în următoarele trei capitole, în contextul în care aceste
proprietăți diferă fundamental de caracterizarea celorlalte lichide.
Caracterul extrem de complex și anormal al moleculei de apă este
abordat din mai multe perspective: anomalii de fază, anomalii de
densitate, de material și termodinamice.
Proprietățile de solvent ale apei fac ca apa să se regăsească
în compoziția soluțiilor de toate tipurile, cunoscut fiind faptul că apa
este un dizolvant pentru un număr foarte mare de substanțe. Puterea
de dizolvare a apei este explicată prin capacitatea sa ionizantă
datorată dimensiunii reduse a moleculei, structurii dipolare, stabilității
și constanței dielectrice ridicate. Astfel, sunt detaliate proprietățile
acido-bazice, oxido-reducătoare, reactivitatea apei și comportarea
acesteia ca produs de reacție.
Datorită puternicelor interacțiuni cu mediul, apa din natură nu
este pură. Compoziția chimică a apei rezultă din dizolvarea
substanțelor lichide, gazoase, solide, fie de natură anorganica sau
organică, certificându-se faptul că în compoziția apelor naturale există
compuși minerali cum ar fi calciu, magneziu, fier, gaze dizolvate și
substanțe biogene si nutrienti (azot și fosfor). Substanțele humice se
regăsesc de asemenea în compoziția apelor naturale. Acestea sunt
extrase, în mod frecvent, din materia organică naturală solidă, cu
IV

baze apoase, fiind ulterior separate, pe baza diferenţelor de
solubilitate în medii acide şi bazice în acizi humici (AH), acizii fulvici
(AF), huminele.
Cartea abordează și problemele legate de poluarea apei de
suprafață și subterane, fiind prezentate sursele de poluare și tipurile
de poluanți, precum și efectele acestora asupra calității apelor și
sănătății umane.
România se confruntă şi cu probleme legate de faptul că
majoritatea locuinţelor rurale şi o mare parte dintre cele municipale,
nu beneficiază de conexiuni la reţelele centralizate de alimentare cu
apa si canalizare, fapt ce conduce la grave consecințe asupra
resurselor de apă și a sănătății umane. Prin urmare, se impune
modernizarea proceselor de eliminare ale poluanților, reactualizarea
bazelor de date internaționale privind indicatorii de calitate și nivelurile
maxime de poluare acceptate.
Principalii indicatori de calitate sunt adesea utilizați în
aprecierea gradului de poluare a unei ape, respectiv identificarea
impactului indus asupra mediului și a riscului asociat. Toate acestea
pot fi instrumente eficiente atât în procesul decizional, cât și pentru
managementul integrat al resurselor de apa.
Lucrarea Apa - o mică enciclopedie este doar o inițiere în acest
domeniu vast și se adresează tuturor acelora care doresc să își
îmbogățescă cunoștințele teoretice și practice legate de apă.

Iasi, 2019
Autorii
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Capitolul I. APA – LICHID EXCEPȚIONAL

Din punct de vedere chimic, apa (H2O) este un oxid de hidrogen. În
constituţia unei molecule de apă intră doi atomi de hidrogen şi un atom de
oxigen, uniţi prin legături covalente. Timp de secole, apa a fost considerată un
element chimic de sine stătător. Abia în anul 1781, Cavendish H. a
demonstrat experimental că apa este o combinaţie a hidrogenului cu oxigenul:
t 0C
2 H2 + O2 
2 H2O
Compoziţia masică a apei a fost determinată de Monge G. (1786),
Berzelius J. J. şi Dulong P. L. (1820), iar cea volumetrică de Gay Lussac J. L.
şi A. von Humboldt (1805). Se impune menţionarea rezultatelor unor cercetări
relativ recente (demarate în anul 1995), conform cărora, pe scale infime de
timp, la nivel cuantic, H3/2O ar reflecta mai bine formula moleculară a apei.
Astfel, s-a constatat, că atunci când neutronii şi electronii intră în coliziune cu
apa, ei se împrăştie într-un mod care a indicat că sunt afectaţi numai la nivelul
unui raport între hidrogen şi oxigen de 1,5:1. Totuşi, scala de timp a acestui
răspuns este de ordinul a 10−18 secunde. Proprietăţile apei sunt unice într-o
multitudine de sensuri. Deoarece hidrogenul (1H, 2H(D), 3H(T)) şi oxigenul
(16O, 17O, 18O) au câte 3 izotopi, este posibilă existenţa a 18 specii izotopice
de apă (H216O; H217O; H218O; HD16O; HD17O; HD18O;D216O; D217O; D218O;
T2O etc.) care au diferite puncte de fierbere şi puncte de topire.
Există cel puţin două specii de apă care diferă prin spinul nuclear
paralel sau anti-paralel al atomilor de hidrogen. Astfel, speciile para au un
spin nuclear paralel şi momentul magnetic egal cu 1. Speciile orto se
caracterizează prin spin nuclear anti–paralel şi momentul magnetic zero.
Există date care atestă că, spre deosebire de speciile para, cele orto sunt mai
uşor adsorbite de anumite substanţe, formează asocieri mai puternice şi mai
stabile în timp şi trec mai uşor prin membranele organice. Asocierile se
formează numai între molecule de acelaşi tip (orto cu orto şi para cu para). La
temperaturi apropiate de 00K, există numai specii para. Cu creşterea
temperaturii, proporţia speciilor orto creşte dramatic. S-a stabilit că, la
temperaturi relativ joase de aproximativ 500K, preponderenţa între speciile
orto şi cele para este de 3 la 1.
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Moleculele de apă există, în mod uzual sub formă de monomeri, dar au
tendinţă marcată să formeze asociaţii polimere. Capacitatea auto–ionizantă a
apei determină apariţia unor specii ionice, diferenţiate prin proprietăţile lor
fizice şi chimice. Aşadar, apa reală poate fi descrisă ca un amestec de izotopi,
un amestec de monomeri, dimeri şi polimeri sau un amestec de ioni şi
molecule neionizate. Se prezintă, prin urmare, cel mai simplu şi mai uzual tip
de molecule de apă – molecula independentă care corespunde formulei
1
H216O (masa moleculară M = 18).
I.1. MOLECULA FUNDAMENTALA DE APĂ
Molecula predominantă (99,78%), 1H216O (apa uşoară) are compoziţia
masică de 1:8, respectiv 11, 11% H şi 88,89% O.
În ordinea crescătoare a mărimii moleculelor sutelor de mii de
substanţe cunoscute până în prezent, molecula de apă ocupă poziţia a treia,
după moleculele de hidrogen (H2) şi, respectiv de acid fluorhidric (HF), care
sunt mai mici decât ea.
Particularităţile de structură angulară ale acestei molecule (figura 1.1)
sunt dictate de mărimea, sarcina şi electronegativitatea ridicată a atomului de
oxigen (Bucur, 1999).

Figura 1.1. Reprezentări schematice ale moleculei de apă (WordPress.com)
Element din grupa a VI–a principală a sistemului periodic, oxigenul are
numărul atomic Z=8 şi configuraţia electronică 1s2 2s2p4. Prin încrucişarea
orbitalului sferic s şi a celor 3 orbitali p, apar în atomul de oxigen din molecula
de apă 4 orbitali hibrizi sp3, cu aceeaşi formă şi energie şi orientaţi în spaţiu
după axele unui tetraedru regulat între care există un unghi de 109028’.
Legăturile covalente din molecula apei se formează prin întrepătrunderea a
2

doi orbitali hibrizi sp3 ai oxigenului cu câte un orbital s de la fiecare atom de
hidrogen. Cele 2 perechi de electroni neparticipanţi de la oxigen rămân
fiecare în câte un orbital sp3 şi tind să se orienteze astfel încât să fie redusă la
minimum respingerea dintre sarcinile lor electrice. Acest fapt are drept
consecinţă distorsionarea unghiului dintre covalenţele O–H, până la
10405’(figura 1.2), unghi măsurat experimental în molecula de apă.

Figura 1.2. Structura moleculei de apă în stare de vapori
(apavieapamoarta.wordpress.com)

Molecula de apă, în ansamblul ei, este puternic polară. Diferenţa
mare de electronegativitate dintre oxigen şi hidrogen determină o distribuţie
neuniformă a sarcinilor electrice între cei 2 atomi. Sarcina negativă,
reprezentată atât de perechile de electroni neparticipanţi cât şi de perechile
de electroni ale celor 2 legături covalente O–H este concentrată pe atomul de
oxigen. Datorită deplasării electronilor spre atomul de oxigen, acesta
funcţionează ca pol negativ, iar atomii de hidrogen, parţial dezecranaţi devin
polul pozitiv. Această polaritate se caracterizează printr-un moment electric
molecular, μ = 1,85 x10−18 Debye.
I.2. ASOCIEREA MOLECULELOR DE APĂ PRIN LEGĂTURI DE
HIDROGEN
Datorită structurii lor dipolare, moleculele de apă au abilitatea de a se
asocia prin legături de hidrogen. În monografia intitulată ”The Nature of the
Chemical Bond”, Linus Pauling le atribuie lui TS. Moore şi T. F. Winmill prima
menţionare a legăturii de hidrogen, în 1912. Legătura de hidrogen din apă a
fost descrisă pentru prima oară în anul 1920 de către Latimer şi Rodebush.
Ulterior, pe baza simulărilor efectuate pe modele moleculare şi a studiilor prin
difracţie de raze X, s-a concluzionat că numai în stare de vapori apa este
3

compusă din molecule H2O neasociate, a căror structură este redată în figura
1.2. În stare lichidă şi solidă, în structura apei intră molecule asociate
prin legături de hidrogen. Aceste asociaţii există individual un timp foarte
scurt; ele se desfac şi se refac continuu, astfel încât, numărul total statistic de
molecule, dintr-o cantitate dată de apă, la o anumită temperatură, rămâne
constant. În condiţii normale de temperatură şi presiune şi în absenţa
legăturilor de hidrogen, apa ar trebui să fie un gaz cu temperatura de fierbere
de – 900C. Prezenţa legăturilor de hidrogen între moleculele sale îi conferă
apei atributul unic de a fi singura substanţă de pe Pământ care există în
toate cele 3 stări de agregare.
1.2.1. Legătura de hidrogen – generalităţi
Legătura de hidrogen (marcată în formule prin linii punctate) este o
interacţiune electrostatică dipol–dipol a cărei exercitare presupune existenţa
unui atom de hidrogen legat covalent şi a 2 atomi foarte electronegativi (X–H--Y). Atomul de hidrogen legat covalent de unul dintre atomii electronegativi se
particularizează prin faptul că norul electronic din jurul său este foarte subţire;
sarcina pozitivă a nucleului H este ecranată spre exterior de numai 2
electroni. În condiţiile în care atomul X de care este legat covalent hidrogenul
este puternic electronegativ, norul electronic este atras spre acesta, iar
nucleul H, slab ecranat exercită o forţă de atracţie asupra uneia dintre
perechile de electroni neparticipanţi ale atomului electronegativ Y.
Deşi este electrostatică, de un tip special, legătura de hidrogen
prezintă şi unele trăsături specifice legăturilor covalente. Natura parţial
covalentă a legăturii de hidrogen a impus necesitatea clarificării poziţiei
ocupate de atomul de hidrogen: la jumătatea distanţei dintre cei 2 atomi
electronegativi pe care-i leagă sau mai aproape de atomul de care este legat
covalent. Corespondenţa cu realitatea a celei de a doua ipoteze, dedusă din
consideraţii bazate pe entropia reziduală, la 00K, a fost dovedită ulterior şi
experimental, prin măsurători directe.
Tăria legăturilor de hidrogen depinde de temperatură, presiune, unghiul
legăturii şi mediul înconjurător (caracterizat prin constanta dielectrică locală).
În funcţie de tăria lor, legăturile de hidrogen pot fi clasificate de la foarte slabe
(1–2 KJ/mol) până la extrem de puternice (>155 KJ/mol). Această afirmaţie
4

este justificată prin următoarele valori ale unor energii de legătură
reprezentative :
 N – H ----O (8 KJ/mol);
 N – H -----N (13 KJ/mol);





HO – H ----OH3+ (18 KJ/mol);
O – H -----O (21 KJ/mol);
O – H -----N (29 KJ/mol);
F – H ------ F (155 KJ/mol)
Lungimea legăturilor de hidrogen este puternic influenţată de tăria lor.
În plus, ea mai depinde de temperatură şi de presiune.
1.2.2. Legătura de hidrogen din apă
Atracţia unui atom de hidrogen (polarizat pozitiv) al unei molecule de
apă către atomul de oxigen (polarizat negativ) al altei molecule de apă se
soldează cu formarea unei legături de hidrogen între cele 2 molecule:

(www.gsam.ro)
Legătura de hidrogen astfel formată este 90% electrostatică, 10%
covalentă şi aproape liniară. Lungimea ei tipică este de 1,97 Å. În funcţie de
metoda utilizată, energia de legătură dintre 2 molecule de apă a fost estimată
la 3–8 (5–6 ) Kcal/mol) (Eisenberg și Kauzmann, 2005). Asocierea moleculară
astfel realizată poartă numele de dimerul apei, (H2O)2. Conform rezultatelor
unor studii efectuate în ultimii ani, (H2O)2 joacă un rol important în procese
atmosferice, precum: formarea ploii acide, absorbţia excesului de radiaţie
solară, condensarea picăturilor de apă. În plus, există premize pe baza cărora
se poate afirma că elucidarea tuturor aspectelor legate de dimerul apei este
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vitală pentru aprofundarea cunoştinţelor despre legătura de hidrogen din apa
lichidă şi solidă.
O moleculă de apă poate forma maximum 4 legături de hidrogen cu
alte molecule de apă, într-un aranjament tetraedric care este configuraţia cea
mai favorabilă din punct de vedere energetic (figura 1.3). Acest număr maxim
rezultă din următoarele consideraţii:
- fiecare atom de hidrogen al unei molecule de apă formează legături
de hidrogen cu câte o pereche de electroni neparticipanţi de la alte 2
molecule de apă;
- fiecare pereche de electroni neparticipanţi ai oxigenului acesteia poate
forma câte o legătură de hidrogen cu un atom de hidrogen al unei alte
molecule de apă.

Figura 1.3. Reprezentarea schematică a unei molecule de apă, unite
prin legături de hidrogen cu alte 4 molecule H2O(scrigroup.com)
Numărul exact de legături de hidrogen în care poate fi implicată o
moleculă din apă fluctuează în timp şi depinde de temperatură. Pe baza
simulărilor TIP4P pe apă lichidă, s-a estimat că, la 250C, fiecare moleculă de
apă participă, în medie la 3,59 legături de hidrogen. Din cauza intensificării
mişcării moleculelor şi a densităţii diminuate, la 1000C acest număr descreşte
la 3,24. La 00C, numărul mediu de legături de hidrogen creşte la 3,69. Din
datele unor studii mai recente rezultă că numărul mediu de legături de
hidrogen în care este implicată o moleculă de apă, la 250C, este de numai
2,357. Diferenţele apărute pot fi explicate pe baza particularităţilor metodelor
utilizate pentru definirea şi numărarea legăturilor de hidrogen. Este foarte
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probabilă şi existenţa în apă a unor legături bifurcate de hidrogen,în unul din
următoarele cazuri:
ambii atomi de hidrogen ai
unei molecule de apă sunt
implicaţi în legături de
hidrogen cu o altă moleculă
de apă

un atom de hidrogen
formează simultan legături
de hidrogen cu alte 2
molecule de apă.

Tăria fiecăreia dintre aceste legături este egală cu jumătate din tăria
unei legături normale de hidrogen. În literatura de specialitate se sugerează
că formarea legăturilor bifurcate de hidrogen ar putea fi o etapă esenţială în
procesul de reorientare a moleculelor de apă.
1.2.3. Structura apei lichide
În apa lichidă se formează asociaţii moleculare în care în jurul unei
molecule sunt orânduite tetraedric alte 4 molecule de apă (figura 1.4).

Figura 1.4. Reprezentarea schematică a unei simulări a structurii apei lichide
(oceanclass.blogspot.com)
Aceste unităţi tetraedrice reprezintă elementele structurale ale unor
aranjamente spaţiale complicate. Numărul de molecule de apă care intră în
constituţia acestor structuri polimere este dependent de temperatură şi
presiune. Astfel, unele calcule au indicat că, la 00C, un polimer de acest tip
poate conţine, în medie, 90 de molecule de apă. Din cauza agitaţiei termice,
aceste structuri au o durată de viaţă foarte scurtă (10−12 secunde), dar, se
refac, în intervalul următor, la fel de scurt. Din punct de vedere statistic,
numărul de molecule de apă asociate, la o anumită temperatură, dintr-o
cantitate dată de apă, se menţine constant.
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Cele mai recente teorii din literatura de specialitate acreditează ideea
că apa în stare lichidă conţine trei populaţii diferite de molecule. La cele mai
înalte temperaturi, la care energia termică ridicată a moleculelor împiedică
formarea legăturilor de hidrogen, predomină moleculele neasociate. În
intervalul de temperaturi medii, proporţia legăturilor de hidrogen creşte
semnificativ şi moleculele de apă se asociază în clusteri sau „ciorchini
moleculari”. Clusterii (figura 1.5) sunt descrişi generic prin formula (H2O)n şi
desemnează aranjamentele spaţiale de molecule de apă unite prin legături de
hidrogen. La temperaturi mai joase, continuă formarea agregatelor de clusteri,
care, sub 150C, devin aranjamentul cel mai comun.

Figura 1.5. Clusteri de molecule de apă (www.lsbu.ac.uk)
Pe baza existenţei acestor 3 tipuri de populaţii şi a tranziţiilor dintre ele,
au putut fi explicate numeroase aspecte ale comportării anormale a apei.
1.2.4. Structura apei în stare solidă
În stare solidă, adică la îngheţarea apei, structura tetraedrică se repetă
tridimensional, fapt care asigură un număr dublu de legături de hidrogen faţă
de apa lichidă. În cristalul de gheaţă, fiecare atom de oxigen este înconjurat
de patru atomi de hidrogen (figura 1.6), doi la distanţă mai mică(legaţi
covalent) şi doi la distanţă mai mare (menţinuţi în poziţiile lor prin legături de
hidrogen).
Cristalul de gheaţă conţine numărul maxim posibil de legături de
hidrogen. Se apreciază că,la topirea gheţii se rup brusc, 15% dintre acestea,
iar la 400C sunt desfăcute aproximativ jumătate din legăturile de hidrogen.
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Deoarece legăturile de hidrogen sunt dirijate în spaţiu, moleculele apei nu
ocupă poziţiile cele mai apropiate posibil, astfel încât, cristalele de gheaţă au
o structură hexagonală, afânată.
Gheaţa cu structură cristalină hexagonală este forma predominantă pe
Pământ.

Figura 1.6. Structura cristalului de gheaţă (Liniile punctate reprezintă
legături de hidrogen, iar liniile continue, legături covalente) (scrigroup.com)
În prezent este unanim acceptat faptul că există alte 14 forme cristaline
ale apei în stare solidă: Ic, II, III, IV, V, VI, VII, VIII, IX, X, XI, XII, XIII, XIV
(tabelul 1.1), diferenţiate pe baza structurii, ordonării şi densităţii lor. Forma de
gheaţă XII a fost descoperită în 1996. În anul 2006 a fost dovedită
experimental existenţa formelor XIII şi XIV. Apa în stare solidă poate exista şi
în câteva forme amorfe: gheaţa amorfă de joasă densitate, gheaţa amorfă de
foarte înaltă de densitate şi apa sticloasă călită prin răcire bruscă (Popa și
Patriche, 2001).
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Tabelul 1.1. Fazele gheţii
Faza
Gheaţa Ih

Caracteristici
Cu excepţia unei cantităţi mici din varianta Ic, este forma sub care
se găseşte, în mod virtual, toată gheaţa biosferei. Are structură
cristalină hexagonală.

Gheaţa Ic

Este o variantă metastabilă, cristalizată în sistem cubic, a gheţii.
Atomii de oxigen sunt aranjaţi într-o structură corespunzătoare celei a
diamantului. Este produsă la temperaturi cuprinse între 130 – 150 K
şi este stabilă până la 200K, când se transformă în gheaţă Ih. Este
prezentă, în mod ocazional, în straturile superioare ale atmosferei.

Gheaţa II

O formă de gheaţă cristalizată în sistem romboedric, cu structură
foarte ordonată. Formată prin comprimarea gheţii Ih la temperaturi de
190–210K, se transformă prin încălzire în gheaţă III.

Gheaţa III

O gheaţă cu structură cristalină tetragonală, formată prin răcirea apei
sub 250K la 300 MPa. Dintre fazele de înaltă presiune, are
densitatea cea mai mică. Mai densă decât apa.

Gheaţa IV

O fază metastabilă, cristalizată în sistem romboedric. Formarea ei
este condiţionată de prezenţa unui agent de cristalizare.

Gheaţa V

O fază cristalizată în sistem monoclinic. Se formează prin coborârea
temperaturii apei până la 253K, la o presiune de 300MPa. Este faza
gheţii cu structura cea mai complicată.

Gheaţa VI

O fază cu reţea cristalină tetragonală. Se formează prin coborârea
temperaturii apei până la 270K, la 1,1GPa. Prezintă relaxare Debye.

Gheaţa VII

O fază cristalizată în sistem cubic. Poziţiile atomilor de hidrogen sunt
dezordonate. Legăturile de hidrogen formează 2 reţele cristaline
interpenetrabile. Prezintă relaxare Debye.

Gheaţa VIII

O variantă mai ordonată a gheţii VII, în care atomii de hidrogen
ocupă poziţii fixe. Se formează prin răcirea gheţii VII, până la
temperaturi mai mici de 50C

Gheaţa IX

O fază metastabilă cu reţea cristalină tetragonală. Se formează
treptat din gheaţa III, prin coborârea temperaturii între 208 şi 165K.
Este stabilă la temperaturi mai mici de 140K şi la presiuni cuprinse
între 200 şi 400MPa. Densitatea ei, care are valoarea de 1,16 g/cm3,
este puţin mai ridicată decât cea a gheţii obişnuite.

Gheaţa X

O fază a gheţii în care protonii sunt ordonaţi simetric. Se formează la
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Faza

Caracteristici
aproximativ 70GPa.

Gheaţa XI

O formă de echilibru,la temperaturi scăzute,a gheţii hexagonale. Are
structură cristalină ortorombică şi proprietăţi feroelectrice.

Gheaţa XII

O fază cristalizată în sistem tetragonal,densă, metastabilă. Este
observată în spaţiul dintre fazele de gheaţă V şi gheaţă VI. Poate fi
preparată din gheaţă amorfă de înaltă densitate, prin încălzire între
77 şi 183K, la 810MPa.

Gheaţa XIII

O fază cristalizată în sistem monoclinic. Se formează prin răcirea
apei sub 130K, la 500MPa. Este o formă a gheţii V, în care protonii
sunt ordonaţi.

Gheaţa XIV

O fază cu structură cristalină ortorombică., formată la temperaturi mai
mici de 118K, la 1,2GPa. Este o formă a gheţii XII, în care protonii
sunt ordonaţi

Gheaţa XV

Este forma ipotetică a gheţii VI, în care protonii sunt orientaţi.
Existenţa ei nu a fost încă dovedită experimental. Se presupune că sar forma prin coborârea temperaturii până la 108 -80K, la 1,1 GPa.

Gheaţa

Gheaţa amorfă există sub 3 forme: de joasă densitate, formată la

amorfă

presiune atmosferică; de înaltă densitate şi de foarte înaltă densitate.
Gheaţa de joasă densitate apare la răcirea extrem de rapidă a apei
lichide, prin depunerea vaporilor de apă pe substraturi foarte reci sau
prin topirea formelor de gheaţă cu densitate înaltă, la presiune
ambiantă.
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Capitolul II. PROPRIETĂŢILE FIZICE ALE APEI PURE

Datorită

asocierii

moleculelor

sale

prin

legături

de

hidrogen,

proprietăţile fizice ale apei diferă fundamental de caracteristicile celorlalte
lichide. Prin cele 66 de proprietăţi fizice anormale, APA ESTE UN LICHID
EXCEPŢIONAL. Proprietăţile fizice ale apei pure stau la baza definirii
unor unităţi de măsură fundamentale: unitatea de temperatură (0C, K),
caloria, unitatea de masă (kg). În literatura de specialitate din anul 2008,
caracterul extrem de complex şi anormal al moleculei H2O a fost abordat din
mai multe perspective, astfel:
1. ANOMALII DE FAZĂ
- Apa are un punct de topire anormal de mare.
- Punctul de fierbere a apei are o valoare anormal de mare.
- Apa are un punct critic anormal de mare.
- Apa solidă există într-o varietate de structuri cristaline şi metastabile.
- Conductibilitatea termică a gheţii descreşte la creşterea presiunii.
- Structura apei lichide se modifică la presiuni înalte.
-

Apa suprarăcită prezintă două faze şi un al doilea punct critic la
aproximativ –910C.
Apa lichidă poate fi uşor suprarăcită, dar trece în stare sticloasă cu
dificultate.
Apa lichidă există la temperaturi foarte joase şi îngheaţă prin încălzire.
Apa lichidă poate fi supraîncălzită uşor.
Apa fierbinte poate îngheţa mai rapid decât apa rece(efectul Mpemba).
Vibraţiile apei cale sunt mai lungi decât cele ale apei reci.
2.ANOMALII DE DENSITATE
Densitatea gheţii creşte prin încălzire (până la 70K)
La topire,volumul apei scade.
Presiunea reduce punctul de topire a gheţii.
Densitatea apei lichide este mare şi atinge un maxim la aproximativ
40C(3,9840C).
La suprafaţă apa este mai densă decât în adâncime.
Presiunea reduce temperatura la care densitatea este maximă.
13

-

Apa supraracită prezintă o densitate minimă.
Apa are un coeficient mic de dilatare termică.
Coeficientul de dilatare termică a apei devine negativ la temperaturi
joase.

-

Coeficientul de dilatare termică a apei se măreşte prin creşterea
presiunii.
Numărul de molecule cvasi – învecinate creşte prin topire.
Numărul de molecule cvasi – învecinate creşte cu temperatura.
Apa are o compresibilitate neobişnuit de mică.
Compresibilitatea scade accentuat pe măsură ce temperatura creşte
până la 46,50C.
În corelaţia compresibilitate – temperatură se atinge un maxim.
Viteza sunetului creşte cu creşterea temperaturii până la 740C.
Viteza sunetului poate prezenta un minim.
„Viteza mare” este caracteristică frecvenţelor înalte şi prezintă o
discontinuitate la presiuni relativ mari.
Timpul de relaxare spin – reţea caracteristic rezonanţei magnetice
nucleare (RMN) este foarte mic la temperaturi scăzute.
RMN – deplasarea creşte până la atingerea uni maxim la temperaturi

-

-

joase(corespunzătoare suprarăcirii).
Indicele de refracţie a apei are o valoare minimă exact sub O0C.
Variaţiile de volum la trecerea apei din stare lichidă în stare gazoasă
sunt foarte mari.
3. ANOMALII DE MATERIAL
Nici o soluţie apoasă nu este ideală.
Proprietăţile fizice ale D2O diferă semnificativ de cele ale H2O.
H2O în stare lichidă şi D2O lichidă se comportă diferit.
Substanţele dizolvate afectează diferit densitatea şi vâscozitatea apei.
Solubilitatea gazelor nepolare în apă descreşte până la atingerea unui
minim, după care creşte.
Constanta dielectrică a apei este mare.
Constanta dielectrică prezintă un maxim de temperatură.
Mobilităţile ionilor H+ şi OH- sunt anormal de mari într-un câmp electric.
Conductibilitatea electrică a apei creşte şi atinge un maxim la
aproximativ 2300C.
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-

-

Constantele de aciditate caracteristice acizilor slabi au minime de
temperatură.
Difracţia cu raze X relevă detalii structurale neobişnuite.
La presiune înaltă, respingerea dintre moleculele de apă în mişcare
este amplificată prin creşterea presiunii.
4. ANOMALII TERMODINAMICE
Căldura de topire variază cu temperatura şi prezintă un maxim la
aproximativ – 170C.
Apa are o capacitate calorică specifică de două mai mare decât cea a
gheţii sau a aburului.
Capacitatea calorică specifică (Cp sau CV) are valori neobişnuit de
mari.
Capacitatea calorică specifică (Cp) atinge o valoare minimă la 360C.
Capacitatea calorică specifică (Cp) are o valoare minimă la o
temperatură de aproximativ – 450C.
Capacitatea calorică specifică atinge un minim în raport cu presiunea.
Capacitatea calorică (Cv) are o valoare maximă.
Entropia de vaporizare are valori ridicate.
Conductibilitatea termică a apei este mare şi creşte, atingând un
maxim la aproximativ 1300C.

II.1. DENSITATEA APEI
Apa este singura substanţă cunoscută a cărei densitate în faza lichidă
este mai mare decât cea în starea de agregare solidă. O caracteristică
neobişnuită a apei este şi variaţia densităţii sale cu temperature (tabelul 2.1)
Densitatea apei nu descreşte liniar cu temperatura, ca la celelalte
lichide, ci mai întâi creşte de la 00C până la 40C şi apoi scade după legea
generală. Aşadar, densitatea apei prezintă un maxim la 40C (999,972kg/m3 la
3,980C).
Variaţia densităţii apei cu temperatura se explică prin influenţa
temperaturii asupra asocierii moleculelor sale prin legături de hidrogen. Când
cristalul de gheaţă se topeşte, un număr mare de legături de hidrogen se
desfac.
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De aceea, în apa lichidă de 00C, o parte dintre molecule se află la
distanţe mai mici unele faţă de altele, în comparaţie cu cristalul de gheaţă de
aceeaşi temperatură. Drept urmare, la topirea gheţii, volumul apei scade, iar
densitatea sa creşte.
Tabelul 2.1. Variaţia densităţii apei în funcţie de temperatură
Temperatura (0C) Densitatea (kg/m3)
+ 100
958,4
+ 80
971,8
+ 60
983,2
+40
992,2
+ 30
995,6052
+ 25
997,0479
+ 20
998,2071
+ 15
999,1026
+ 10
999,7026
+4
999,9720
0
998,8395
- 10
998,117
- 20
993,574
-30
983,854

Dacă se consideră încălzirea apei peste 00C, se produc două
fenomene antagonice:
 continuă ruperea celei de a doua legături de hidrogen, astfel încât
moleculele să se poată aranja din ce în ce mai compact, iar densitatea
creşte (între 00C şi 40C);
 se amplifică mişcările termice ale moleculelor, ceea ce determină o
scădere a densităţii (ca la toate lichidele) – peste 40C.
Anomalia variaţiei densităţii apei cu temperatura are o influenţă majoră
asupra climei planetei şi asupra vieţii animalelor şi plantelor. Apa cu
temperatura de 40C, având densitatea mai mare decât apa mai caldă sau mai
rece, se adună pe fundul mărilor şi oceanelor, care, astfel, au la o adâncime
mai mare de 1000 m, temperatura de 40C. Fiind protejate de straturile de
gheaţă, râurile şi lacurile mai adânci nu îngheaţă până la fund, fapt care face
posibilă continuarea vieţii în aceste condiţii. Densitatea apei variază şi cu
presiunea. Apa este un fluid elastic, la creşterea presiunii cu o atmosferă,
volumul apei scade cu aproximativ 0,0048% (Weiner, 2007).
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II.2. VÂSCOZITATEA APEI
Determinată de tăria forţelor de coeziune dintre moleculele sale,
vâscozitatea este o măsură a rezistenţei pe care un fluid o opune la curgere.
Distribuţia neuniformă a vitezelor cu care se deplasează straturile unui fluid în
curgere, determină apariţia unui efort de forfecare între acestea. Conform
teoriei lui Newton, în curgerea rectilinie, uniformă şi paralelă, efortul de
forfecare dintre straturi, σ, este proporţional cu gradientul transversal de
viteză:
dv
(2.1)
dz
în relaţia (2.1), coeficientul de proporţionalitate η se numeşte vâscozitate
 

dinamică, vâscozitate Newtoniană, sau, în limbaj curent, vâscozitate. Apa,
care respectă această relaţie simplă de liniaritate între efortul de forfecare şi
gradientul de viteză, este descrisă ca un fluid Newtonian.
Vâscozitatea dinamică a apei scade la creşterea temperaturii. Această
variaţie este semnificativă, în sensul în care o creştere a temperaturii cu 100C
determină o scădere a vâscozităţii dinamice a apei cu aproximativ 20%.
Necesitatea comparării vâscozităţilor diferitelor fluide a impus eliminarea
influenţei exercitate de gravitaţie (caracterizată prin densitatea ρ) asupra
intensităţii de forfecare. În acest scop, se defineşte vâscozitatea cinematică
ηK a unui fluid ca raportul dintre vâscozitatea dinamică η (în Pa‧s) şi
densitatea lui, ρ (în kg/m3):
K 




[m2/s]

(2.2)

Ca şi în cazul vâscozităţii dinamice, creşterea temperaturii are ca efect
scăderea vâscozităţii cinematice a apei (tabelul 2.2). Alături de temperatură,
asupra vâscozităţii apei îşi pune amprenta şi conţinutul de săruri dizolvate. În
condiţiile în care viscozitatea apei se măreşte prin creşterea salinităţii, este
evident că apa de mare este mai vâscoasă decât apa de râu.
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Tabelul 2.2. Vâscozitatea apei la diferite temperaturi
0

Temperatura, C
10
20
30
40
50
60
70
80
90
100

Vâscozitatea
dinamică, [Pa‧s]
1,308 x 10-3
1,003 x 10-3
7,978 x 10-4
6,531 x 10-4
5,471 x 10-4
4,668 x 10-4
4,044 x 10-4
3,550 x 10-4
3,150 x 10-4
2,822 x 10-4

0

Temperatura, C
0
10
20
30
40
50

Vâscozitatea
cinematică, [m2/s]
1,787 x 10-6
1,307 x 10-6
1,004 x 10-6
8,02 x 10-7
6,58 x 10-7
5,54 x 10-7

Faţă de celelalte lichide, influenţa presiunii asupra vâscozităţii apei
este contrară. Astfel, la temperatură scăzută şi presiune moderată, apa are o
vâscozitate mai mică. La creşterea presiunii, apa îşi redobândeşte structura
de lichid a cărui viscozitate creşte cu presiunea, conform legii generale.
Deoarece vâscozitatea apei are valori medii, moleculele de apă migrează cu
uşurinţă prin toate fluidele din organismele vegetale şi animale. De
asemenea, vâscozitatea apei joacă un rol deosebit de important în metodele
de tratare şi epurare a apelor.
II.3. TENSIUNEA SUPERFICIALĂ A APEI
Tensiunea superficială este o proprietate caracteristică interfeţelor şi,
în mod special, celor care fac delimitarea între o fază lichidă şi una gazoasă.
În interiorul unei mase de apă lichidă, asupra unei molecule îşi exercită
acţiunea forţele de coeziune dintre moleculele de aceeaşi natură care o
înconjoară simetric. Intensitatea acestor forţe este dependentă de agitaţia
moleculară,iar rezultanta lor este nulă (figura 2.7.) Pe de altă parte, o
moleculă de apă aflată la interfaţa aer – apă este supusă forţelor de atracţie
exercitate de particulele fazei gazoase şi forţelor de coeziune dintre
moleculele învecinate de apă. Particulele fazei gazoase, mai puţin dense,
exercită forţe de atracţie mai slabe decât forţele de coeziune. Acest
dezechilibru de forţe determină o atracţie a moleculelor de la suprafaţă către
interiorul lichidului. Prin manifestarea ei, această forţă care a fost numită
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tensiune superficială are tendinţa de reducere până la minimum posibil a
suprafeţei pe care se exercită.
Aşadar, tensiunea superficială a apei, σ, este forţa de contracţie, care
acţionează perpendicular pe suprafaţa de separaţie aer–apă. Cu excepţia
mercurului, apa este lichidul cu tensiunea superficială cea mai ridicată.
Valorarea excepţional de ridicată a tensiunii superficiale a apei se reflectă în:
 forma sferică a picăturilor de apă (ploaie,rouă, ceaţă etc.);
 forma concavă a meniscului soluţiilor apoase din tuburi înguste;
 fenomenul de capilaritate (la care îşi aduc însă contribuţia şi forţele de
adeziune)–capacitatea apei de a urca în tuburi cu diametre reduse;
 plutirea obiectelor cu dimensiuni reduse şi, uneori, cu densitate mai mare
decât a apei;
 formarea în apă a bulelor de gaz (oxigen, aer etc.) de formă sferică;
 existenţa aerosolilor apă – aer, în condiţiile în care substanţele lichide cu
tensiune superficială redusă se evaporă instantaneu;
 viaţa insectelor, care trăiesc numai la suprafaţa apei, fără a se scufunda şi
fără a ieşi pe uscat;
 comportarea alveolelor pulmonare în procesul de respiraţie, dictată de
tensiunea superficială ridicată a fluidului din mucoasele interne ale
acestora;
 umezirea suprafeţelor solide.
Caracterul hidrofil sau hidrofob al unei suprafeţe se apreciază în funcţie
de raportul dintre tensiunea superficială a apei şi forţele de adeziune dintre
apă şi materialul suprafeţei considerate (figura 2.1). Astfel:
a) dacă tensiunea superficială este inferioară forţelor de adeziune dintre
apă şi material, atunci suprafaţa respectivă prezintă preferinţă aproape
absolută pentru apă şi se numeşte hidrofilă. Umezirea suprafeţelor
hidrofile este considerată perfectă.
b) dacă tensiunea superficială este mai mare decât forţele de adeziune,
atunci suprafaţa este hidrofobă, iar umezirea ei nulă.
Tensiunea superficială a apei poate fi redusă prin creşterea
temperaturii (tabelul 2.3) sau prin adăugarea de substanţe tensioactive
(săpunuri,detergenţi etc.).
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Figura 2.1. Suprafeţe hidrofile şi hidrofobe (fr.dreamstime.com)
Tabelul 2.3. Variaţia tensiunii superficiale a apei cu temperatura
Temperatura, 0C
-5
0
5
10

Temperatura, 0C

Tensiunea
superficială[N/m]
0,0764
0,0756
0,0749
0,0742

15
20
25
30

Tensiunea
superficială[N/m]
0,0735
0,0728
0,0720
0,0712

Scăderea cvasi–liniară a tensiunii superficiale a apei la creşterea
temperaturii poate fi explicată astfel: expansiune termică→micşorarea
densităţii moleculare→reducerea tăriei forţelor superficiale de coeziune în
faza lichidă→descreşterea intensităţii cu care sunt reţinute moleculele→
scăderea tensiunii superficiale→creşterea presiunii de vapori.
II.4. PRESIUNEA DE VAPORI A APEI
Se face mai întâi precizarea că termenul de vapori desemnează gazele
la temperaturi mai joase decât temperatura lor critică. Presiunea de vapori
este valoarea presiunii la care coexistă faza gazoasă şi faza lichidă sau
solidă a unei substanţe, la o temperatură dată.
Un lichid care umple parţial un recipient închis este un sistem dinamic:
moleculele lichidului ale căror viteze depăşesc viteza medie părăsesc
suprafaţa acestuia şi trec în stare de vapori; moleculele din faza de vapori,
care pe parcursul mişcărilor lor, vin în contact cu suprafaţa lichidului, trec din
nou în faza lichidă. La echilibru, numărul moleculelor care se vaporizează
este egal cu numărul moleculelor care se lichefiază. Ca orice alt gaz, vaporii
exercită o presiune; această presiune de echilibru se numeşte presiune de
vapori.
20

Presiunea de vapori depinde de numeroşi factori, între care se remarcă
natura lichidului şi temperatura. Din cauza numărului considerabil de legături
de hidrogen din apa lichidă, responsabile, într-o măsură semnificativă, de
coeziunea puternică dintre moleculele care îngreunează desprinderea lor de
la suprafaţă, presiunea de vapori a apei are valori relativ mici (Nedea, 1979).
Presiunea de vapori a apei, ca cea a oricărei alte substanţe, creşte
exponenţial cu temperatura (tabelul 2.4).
Tabelul 2.4. Valorile presiunii de vapori a apei la diferite temperaturi
Temperatura, Presiunea, Temperatura, Presiunea,
0
0
C
[torr]
C
[atm]
- 10
2,15
100
1,00
0
4,68
120
1,96
10
9,2
150
4,70
20
17,3
200
15,3
30
31,1
250
39,3
40
55,1
300
84,4
60
149,2
350
176,3
80
355,1
374
217
100
760,0
(temp. critică)

II.5. PUNCTUL DE TOPIRE ŞI PUNCTUL DE FIERBERE
Punctul de topire (p.t.) este temperatura fixă, la care o substanţă
cristalizată, pură, încălzită, se transformă brusc în lichid. Punctul de fierbere
(p.f.) reprezintă temperatura la care presiunea de vapori este egală cu o
anumită temperatură, bine precizată.
În comparaţie cu hidrurile elementelor vecine din sistemul periodic,
punctele de topire şi de fierbere ale apei au valori excepţional de ridicate
(tabelul 2.5).
Dacă la temperatura obişnuită, apa este în stare lichidă, hidrurile
elementelor vecine cu oxigenul în sistemul periodic, se află în stare gazoasă.
În timp ce metanul (CH4), hidrogenul sulfurat (H2S) şi acidul clorhidric (HCl),
nu prezintă valori anormale pentru punctele lor de topire şi de fierbere, în
cazul celor două hidruri ale elementelor vecine cu oxigenul în perioada a 2–a
sistemului, amoniacul (NH3) şi acidul fluorhidric (HF), anomaliile sunt mai
puţin pronunţate decât în cazul apei. Este de notorietate faptul că, punctele de
topire şi de fierbere ale apei, la presiunea de 760 Torr, stau la baza scării
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termometrice a lui Celsius. Datorită valorilor ridicate ale punctelor sale de
topire şi de fierbere, apa poate exista în stare lichidă, la suprafaţa solului.
Tabelul 2.5. Caracterizarea unor hidruri prin valorile punctelor de topire
şi de fierbere
Punctul de
topire (0C)
Punctul de
fierbere(0C)
Punctul de
topire (0C)
Punctul de
fierbere(0C)

CH4

NH3

H2O

HF

- 184

- 78

0

- 83

- 164
SiH4

- 33
PH3

+ 100
H2S

+ 19,5
HCl

- 185

- 133

- 85

- 115

- 112

- 87

- 61

- 85

II.6. PUNCTUL TRIPLU AL APEI
Diagrama de stare (figura 2.2) delimitează domeniile de existenţă a
celor 3 faze posibile: gheaţă – apă – vapori. Echilibrele dintre cele 3 faze sunt
redate prin curbele BO (de sublimare), OC (de topire) şi OA (de vaporizare).
La o presiune dată, invariabilitatea (echilibrul) sistemului se atinge numai la o
anumită temperatură. Astfel, de exemplu, pentru presiunea de 760 torr:
 temperatura de echilibru gheaţă(Ih) – apă este de 00C;
 temperatura de echilibru apă - vapori este de 1000C.
După cum se observă din figura 2.2, la diferite presiuni şi temperaturi
interdependente, apare posibilitatea existenţei a câte 2 faze în echilibru: solid
– lichid, lichid – vapori, solid – vapori. Cele 3 faze, gheaţă (Ih), apă şi vapori
pot coexista întru-un singur punct, numit punctul triplu. Coordonatele
punctului triplu al apei sunt :0,010C (273,16K) şi 4,6 Torr. Punctul triplu al apei
stă la baza definirii gradului Kelvin (Bliefert, 2001). În literatura de specialitate
există date care atestă existenţa altor coordonate ale punctului triplu (tabelul
2. 6.).
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Figura 2.2. Diagrama de faze apă–gheaţă–vapori (temperature.ro)
Tabelul 2.6. Alte puncte triple ale apei
Faze în echilibru stabil

Temperatura, Presiunea,
0
C
MPa
Apă lichidă – gheaţă Ih – gheaţă III
-22
209,9
Apă lichidă – gheaţă III – gheaţă V
- 17
350,1
Apă lichidă – gheaţă V – gheaţă VI
+ 0,16
632,4
Gheaţă Ih – gheaţă II – gheaţă III
- 35
213
Gheaţă II – gheaţă III – gheaţă V
- 24
344
Gheaţă II – gheaţă V – gheaţă VI
- 70
626

II.7. CAPACITATEA CALORICĂ
Capacitatea calorică specifică reprezintă cantitatea de căldură
absorbită sau cedată de un gram de substanţă la ridicarea sau coborârea
temperaturii sale cu 10C. Caloria corespunde cantităţii de căldură absorbite de
1 g de apă pentru a-şi ridica temperatura cu 10C. Caloria este unitatea de
măsură pentru cantitatea de căldură. Capacitatea calorică a apei este de 4,18
KJ/ Kg ‧0C, la temperatura de 00C, fiind deosebit de mare faţă de cea a altor
substanţe. Ea variază cu temperatura, prezentând un minim la 350C. Datorită
capacităţii sale calorice extrem de ridicate, apa poate primi sau ceda o
cantitate apreciabilă de căldură, fără a-şi modifica semnificativ propria
temperatură. De aceea, apa poate acţionează ca moderator al climei
terestre, variaţiile maxime de temperatură ale oceanului planetar (- 20C →
+350C), fiind mult mai reduse decât cele ale uscatului (- 700C →+ 570C).
23

II.8. CĂLDURA LATENTĂ DE VAPORIZARE
Încălzită într-un vas deschis, la presiunea atmosferică, apa începe să
fiarbă la 1000C. Până la dispariţia ultimei picături de apă, temperatura apei şi
a vaporilor săi este tot 1000C. Continuarea aportului de căldură se soldează
cu creşterea temperaturii vaporilor de apă peste 1000C. Căldura latentă de
vaporizare reprezintă cantitatea de căldură care se consumă la trecerea unui
gram de substanţă din stare lichidă în stare de vapori, la temperatură
constantă. Căldura latentă molară de vaporizare este cantitatea de căldură
consumată la vaporizarea unui mol de substanţă, în aceleaşi condiţii.
După cum se observă din tabelul 2.7, datorită asocierii moleculelor sale
prin legături de hidrogen, valoarea căldurii de vaporizare a apei este anormal
de mare. Apa, prin valoarea ridicată a căldurii latente de vaporizare, alături de
cea a căldurii de topire, contribuie, la atenuarea diferenţelor de temperatură
dintre zi şi noapte.
Tabelul 2.7. Caracterizarea unor lichide prin valorile căldurii de
vaporizare, la punctele lor de fierbere şi la presiunea de 1atm
Substanţa

Hidrogenul
Oxigenul
Mercurul
Apa
Alcoolul etilic
Eterul etilic
Benzenul
Cloroformul

Căldura latentă de
vaporizare, cal / g
112
50
71
540
208
86
94
59

Căldura latentă
molară de vaporizare,
cal / mol
225
1630
14200
9729
9560
6380
7350
7980

II.9. CĂLDURA LATENTĂ DE TOPIRE
Căldura latentă de topire reprezintă cantitatea de căldură absorbită sau
cedată de un gram de substanţă pentru a trece din stare solidă în stare lichidă
şi invers, la presiune şi temperatură constante. În
comparaţie
cu
alte
substanţe care conţin hidrogen, apa are o valoare căldurii latente de topire
excepţional de mare (tabelul 2.8). Prin valoarea ridicată a căldurii latente de
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topire a apei se explică încălzirea atmosferei în timpul ninsorii, datorită căldurii
degajate la trecerea apei lichide în stare solidă.
Tabelul 2.8. Călduri latente de topire
Substanţa
Apa
Metanolul
Etanolul
Glicerolul

Căldura latentă de
topire, cal /g
79,72
23,70
26,05
47,95

Substanţa
Acidul formic
Acidul acetic
Acetona
Benzenul

Căldura latentă de
topire, cal /g
66,05
45,91
23,42
30,45

II.10. PROPRIETĂŢILE ELECTRICE ALE APEI
Proprietăţile electrice asociate cu specificitatea constituţiei moleculare se
traduc prin stabilitatea extraordinară a apei în natură.
Constanta dielectrică
În general, proprietăţile electrice ale unui mediu sunt caracterizate prin
mărimea numită constanta dielectrică ɛ (sau permitivitate), definită prin relaţia:

F

q 1q 2
r 2

(2.3)

în care F este forţa de atracţie (sau de respingere) dintre sarcinile electrice q1
şi q2, între există o distanţă r.
În funcţie de valoarea constantei dielectrice, solvenţii sunt clasificaţi în
nepolari şi polari. Solvenţii nepolari (eterul etilic, benzenul, tetraclorura de
carbon ş.a.) în a căror constituţie întră molecule nepolare sau cu polaritate
redusă se caracterizează prin valori mici ale constantei dielectrice (sub 20)
Solvenţii polari, între care apa ocupă o poziţie prioritară, sunt constituiţi din
molecule polare şi au constante dielectrice ale căror valori sunt cuprinse în
intervalul 40 – 180 (tabelul 2.9). După cum se observă din tabelul 2.9, apa are
una dintre cele mai mari valori cunoscute ale constantei dielectrice. Constanta
dielectrică ridicată explică abilitatea apei de a dizolva un număr considerabil
de specii ionice şi moleculare.
 Conductibilitatea electrică
Apa este un bun conducător de electricitate. Conductibilitatea electrică
specifică a apei pure, la 250C este de 0,0055 μS/cm.
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Conductibilitatea electrică a apei creşte odată cu dizolvarea sărurilor în apă şi
variază în funcţie de temperatură.
Tabelul 2.9. Prezentarea comparativă a valorilor constantelor dielectrice
ale unor lichide (la 250C)
Lichidul
n – Hexanul
Tetraclorura de carbon
Benzenul
Eterul dietilic
Cloroformul

Constanta
dielectrică
1,89
2,24
2,27
4,25
4,75

Lichidul
Acetona
Etanolul
Nitrobenzenul
Apa
Acidul cianhidric

Constanta
dielectrică
20,7
24,3
34,82
78,54
107

II.11. PROPRIETĂŢI OPTICE
Transparenţa apei pure este dependentă de lungimea de undă a
radiaţiei care o străbate. Astfel, în comparaţie cu domeniul vizibil (λ = 400 –
780nm), în domeniul ultraviolet (λ = 10–400 nm), absorbţia creşte cu nouă
ordine de mărime. Datorită acestei comportări, apa este un bun protector al
radiaţiilor ultraviolete provenite de la soare.
Lungimea de undă este responsabilă şi de grosimea stratului de apă
penetrat de radiaţia solară. S-a constatat că radiaţiile ultraviolete penetrează
cu uşurinţă straturi groase de apă, în timp ce radiaţiile infraroşii (λ= 0,78 1000μm), care sunt mai utile din punct de vedere fizic şi biologic, pătrund greu
în profunzime. Ziua, radiaţiile infraroşii sunt convertite în căldură, care se
acumulează în apă. Noaptea, radiaţiile infraroşii sunt cedate, tot sub formă de
căldură, diferiţilor componenţi ai atmosferei. Dintre radiaţiile domeniului vizibil,
apa le absoarbe preferenţial pe cele cu lungimea de undă corespunzătoare
culorii roşii.
Acest fenomen generează culoarea albastră (complementară culorii
roşii) specifică apei lacurilor, mărilor şi oceanelor. Absorbţia selectivă a luminii
limitează adâncimea până la care are loc procesul de fotosinteză( aproximativ
150m) şi explică randamentul maxim al acestui proces la lungimea de undă
corespunzătoare culorii verde – albăstrui.
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II.12. PROPAGAREA SUNETULUI
În apă, sunetul nu este absorbit, ci este reflectat, refractat şi propagat.
Viteza de propagare a sunetului în apă (1500m/s) este mult mai mare decât în
aer (340m/s). Animalele marine utilizează sunetul pentru comunicare şi
detecţie. Sunetul reflectat oferă posibilitatea măsurării adâncimii mărilor şi
oceanelor. Viteza sunetului în apă variază direct proporţional cu temperatura,
compoziţia salină şi adâncimea. Astfel, s-a apreciat că:
- variaţia temperaturii cu 10C determină o modificare de aproximativ
4m/s a vitezei sunetului în apă;
- dacă salinitatea apei se modifică cu 1ppm, atunci viteza sunetului în
apă variază cu circa 1,4m/s;
- modificarea adâncimii apei cu 1km se soldează cu o variaţie de 17m/s
a vitezei sunetului în apă. La adâncimea de 1000m şi latitudine medie,
viteza sunetului în apă atinge o valoare minimă.
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Capitolul III. PROPRIETĂŢILE DE SOLVENT ALE APEI

III.1. DEFINIREA ȘI CLASIFICAREA SOLUȚIILOR
Apa este adesea considerată solventul universal, deoarece este
capabilă să dizolve o gamă extrem de variată de compuşi, de la zaharuri la
săruri, de la ADN la hidrogen. Substanţele care se dizolvă în apă se numesc
hidrofile; combinaţiile care nu se dizolvă în apă sunt denumite hidrofobe. În
condiţiile în care majoritatea reacţiilor biochimice au loc în mediul apos din
fiecare celulă unde sunt dizolvaţi participanţii la reacţii, proprietăţile de solvent
ale apei sunt vitale pentru toate organismele vii.
Pe de altă parte, abilitatea dizolvantă a apei este cauza pentru care
poluarea apei este atât de persuazivă. Această afirmaţie este justificată prin
faptul că în apă se poate dizolva aproape orice substanţă, fie ea din categoria
pesticidelor, erbicidelor, a deşeurilor industriale, produselor secundare etc.,
sau a altor compuşilor potenţial periculoşi.
Solutia se definește ca un amestec omogen de două sau mai multe
componente, ceea ce inseamnă că proprietățile fizico-chimice sunt identice în
toată masa de soluție. Componenta majoritară poartă numele de solvent,
dizolvant, sau substanță dizolvantă. Apa este considerată întotdeauna un
solvent indiferent în ce cantitate este prezentă. Componenta minoritară
(substanța dizolvată) poartă numele de solut sau dizolvat.
Soluțiile pot fi: gazoase, lichide sau solide. Denumirea de soluție se
foloseste uzual pentru soluțiile lichide, la care dizolvantul este o faza lichidă în
exces, iar dizolvatul este dispersat la scară moleculară.
Solvenții cei mai frecvent utilizați sunt lichidele. Indiferent de natura sa,
orice lichid poate fi un solvent. În majoritatea cazurilor, lichidele sunt
constituite din molecule în continuă mișcare între care există forțe de atracție
a căror tărie este determinată de structura chimică a moleculelor.
O altă clasificare a soluțiilor este în funcție de caracterul polar al
moleculelor. Astfel se deosebesc două clase de lichide: polare și nepolare.
În urma studiului cu raze X a lichidelor nepolare, a fost dovedită o
ordonare în spațiu a moleculelor de lichid. A fost demonstrată existența în
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jurul moleculelor de lichid la distanță mică a unei ordini avansate, care scade
o dată cu creșterea distanței față de moleculele de referință. Datorită forțelor
de polarizare și inducție, în cazul lichidelor polare, interacțiunile dintre
molecule conduc la grade de ordonare mai avansată a moleculelor în spațiu,
structura fiind determinată de compoziția chimică și mărimea moleculelor.
Soluțiile se mai pot clasifica în funcție de cantitatea de dizolvat pe
care o conțin. Se cunosc:
- soluții nesaturate - dizolva noi cantităţi de substanţă, până la saturaţie,
- soluții saturate - reprezintă soluțiile aflate în echilibru cu faza solidă din
care au provenit. Conțin cantitatea maxima care poate fi dizolvată la
temperatura de lucru.
- soluții suprasaturate - reprezintă soluțiile obținute prin dizolvarea unei
cantități de dizolvat într-o soluție saturată, prin creșterea temperaturii. Sunt
sisteme instabile care, sub acțiunea unor factori externi pot depune excesul
de fază solidă (Tofan și Păduraru, 2006).
Concentrația este o caracteristică esențială a unei soluții si reprezintă
raportul dintre cantitatea de substanță dizolvată și cantitatea dizolvantului
(solventului) utilizat. Exista mai multe moduri de exprimare a concentrației
unei soluții:
- concentrația procentuală-%- grame de substanță prezente în 100g soluție
- concentrația molară- mol/L- moli de substanță dizolvată în 1000mL soluție
- concentrația normală- echiv/L- echivalenți de substanță dizolvati în 1000mL
soluție
- titrul –T- grame de substanță prezente într-un mililitru de solutie.
III.2. PUTEREA DE DIZOLVARE A APEI
Versatilitatea abilităţilor dizolvante ale apei şi capacitatea sa ionizantă
deosebită sunt datorate:
 dimensiunilor reduse ale moleculelor sale, care le permite să se deplaseze
cu uşurinţă printre atomi şi molecule;
 structurii sale dipolare;
 stabilităţii sale considerabile;


constantei dielectrice ridicate.
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3.2.1. Dizolvarea substanţelor ionice în apă
Este rezultatul forţelor de natură electrostatică stabilite între ionii lor şi
dipolii apei. Prin distrugerea reţelei cristaline stabile a substanţei ionice,
rezultă ioni liberi de care se leagă moleculele de apă care-i înconjoară într-o
aşa – numită „sferă de hidratare”. Dizolvarea decurge cu formarea de ioni
hidrataţi cu un număr de molecule de apă, dependent de mărimea şi sarcina
ionilor (tabelul 3.1.) Procesul decurge cu degajarea de căldură numită căldură
de hidratare, care este de acelaşi ordin de mărime cu energia de reţea.
Alte exemple de ioni hidrataţi sunt: [Zn(H2O)6]2+; [Fe(H2O)6]2+; [Fe(H2O)6]3+
[H3O(H2O)3]+; [Cu(H2O)4]2+; [Al(H2O)6]3+, [Co(H2O)6]2+
Cristalohidraţii sunt substanţe a căror cristalizare din soluţie apoasă
decurge cu fixarea unui număr de molecule de apă. Astfel, la cristalizarea
sulfatului de cupru, a clorurii de Cr(III), a carbonatului de sodiu şi, respectiv a
sulfatului dublu de aluminiu şi potasiu, se obţin:
CuSO4‧5H2O; CrCl3‧6H2O; Na2CO3‧10H2O; KAl(SO4)2‧12H2O
Tabelul 3.1. Numărul de molecule de hidratare
Cationul

Li+
Na+
K+
NH4+
Mg2+
Ca2+
Sr2+
Ba2+

Numărul maxim
de molecule
H2O asociate
13
8
4
4
14
10
8
4

Anionul
Cl−
Br−
I−

Numărul maxim
de molecule
H2O asociate
2
2
3

3.2.2. Dizolvarea substanţelor covalente
Este condiţionată de existenţa unor regiuni polare reprezentate prin
anumite grupări funcţionale capabile să formeze legături de hidrogen cu
moleculele de apă. Pentru a se dizolva în apă,masa moleculară a grupărilor
funcţionale hidrofile ale substanţei covalente nu trebuie să depăşească o
treime din masa totală a moleculei respective. Astfel, apa dizolvă cu uşurinţă
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combinaţiile polare cu molecule mici: alcoolii, aminele inferioare, glucoza,
glicerolul, aminoacizii, ATP etc.
Dizolvarea compuşilor polari macromoleculari este guvernată de tăria
interacţiunilor intramoleculare. De exemplu, în timp ce miozina, celuloza,
colagenul nu se dizolvă în apă, amidonul, hemoglobina, glicogenul se
solubilizează în mediu apos.
Săpunurile, detergenţii şi numeroşi compuşi biologic activi (proteine,
acizi nucleici, acizi graşi, fosfolipide) fac parte din categoria substanţelor
amfifile (amfipatice). În constituţia moleculară a acestor substanţe există o
zonă hidrofobă extinsă, reprezentată de un radical hidrocarbonat şi o zonă
hidrofilă care cuprinde grupări funcţionale polare caracteristice(-NH2, -COOH,
-H3PO3 etc.). Dizolvarea acestor substanţe în apă decurge cu formarea
spontană a unor structuri, caracterizate prin asocierea zonelor hidrofobe pe
baza unor legături slabe, de tip van der Waals şi orientarea zonelor hidrofile
către moleculele de apă.
3.2.3. Dizolvarea gazelor
Moleculele nepolare ale unor gaze (O2, CO2, N2) sunt „sechestrate” în
apă. La dizolvare, în jurul fiecărei molecule nepolare se formează reţele de
molecule de apă, asemănătoare celor existente în cristalul de gheaţă.
III.3. SOLUBILITATEA SUBSTANŢELOR ÎN APĂ
În condiţii date de temperatură şi presiune, în apă se dizolvă cantităţi
variabile dintr-o substanţă gazoasă, lichidă sau solidă, până la atingerea unei
concentraţii limită, care nu mai poate fi depăşită, oricât s-ar prelungi contactul
dintre substanţa respectivă rămasă nedizolvată şi soluţie. Solubilitatea se
exprimă prin cantitatea maximă de substanţă dizolvată la o anumită
temperatură,în unitatea de masă sau de volum de solvent.
 Solubilitatea în apă a gazelor
În mod obişnuit, concentraţiile gazelor în apă sunt nesemnificative,
soluţiile rezultate fiind foarte diluate.
Solubilitatea oricărui gaz în apă este reprezentată prin numărul maxim
de volume din gazul considerat, care în condiţii normale (la 00C şi 760 torr) se
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dizolvă într-un volum de apă. Masa de gaz dizolvată în apă depinde de
compoziţia chimică a gazului, de temperatură şi de presiune.
Pentru soluţii diluate şi la presiuni mici se respectă legea lui Henry,
conform căreia masa m de gaz dizolvată într-un volum de apă, la o
temperatură dată, este direct proporţională cu presiunea p a gazului deasupra
soluţiei:
m = K ∙p
în care K este coeficientul de absorbţie.

(3.1)

În cazul unui amestec de gaze, se respectă legea lui Dalton, în
conformitate cu care fiecare gaz se dizolvă proporţional cu presiunea sa
parţială.
Exemplu: Dizolvarea aerului în apă
După cum se ştie, aerul este un amestec de trei gaze principale.
Pentru compoziţia volumetrică a aerului de 78%N2, 21%O2 şi 1% Ar,
presiunile lor parţiale în aer la 1atm sunt:
p N2  0,78atm; pO2  0,21atm; pAr =0,01atm.
Dacă se iau în consideraţie coeficienţii de absorbţie, rezultă că la 00C şi
1atm, într-un litru de apă se dizolvă:
N2 : 1/ K N 2  p N 2 = 1000 ∙ 0,0235 ∙ 0,78 = 18,33 cm3 ;
O2 : 1/ K O2  pO2 = 1000 ∙ 0,0489 ∙ 0,21 =10,164cm3 ;
Ar : 1/ KAr ∙ pAr = 1000 ∙ 0,0573 ∙0,01 = 0,573 cm3.
La 00C şi 1atm, într-un litru de apă, se dizolvă împreună 18,33cm3 N2 +
10, 164cm3O2 + 0,573cm3Ar = 29,067cm3 aer, din care 63,57%N2, 34,96%O2
şi 1,47% Ar. Aşadar, în timp ce în aer, proporţia celor 2 elemente biogene,
oxigen: azot este de circa 1/5, în apă aceasta devine 1/3 oxigen la 2/3 azot.
Prin urmare, mediul acvatic este mai oxigenat decât aerul atmosferic, astfel
încât vieţuitoarele acvatice pot trăi numai în apă. Solubilitatea gazelor în apă
creşte cu presiunea şi scade la ridicarea temperaturii (tabelul 3.2.)
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Tabelul 3.2. Solubilitatea unor gaze în apă la presiunea de 1atm şi
diferite temperaturi
Gazul
Oxigen(O2)

00C
0.04889

l gaz / l apă
200C
600C
0,03103
0,01946

Hidrogen(H2)

0,02148

0,01819

0,0160

0,001600

Dioxid de
carbon(CO2)

1,713

0, 878

0,359

--

Amoniac(NH3)

1,176

0,702

--

--

1000C
0,0172

 Solubilitatea în apă a lichidelor
Moleculele apei fiind polare, solubilitatea unui anumit lichid în apă
depinde de polaritatea sa. De exemplu, moleculele care conţin grupări polare
(OH−, SH− etc.) sunt solubile în apă. Pe de altă parte, hidrocarburile, uleiurile,
grăsimile etc., fiind nepolare, sunt foarte puţin solubile în apă.
În funcţie de solubilitatea reciprocă a lichidelor puse în contact, se
disting: lichide complet miscibile (apa şi etanolul); parţial miscibile (apa şi
eterul etilic) şi nemiscibile (apa şi mercurul).
În majoritatea cazurilor, solubilitatea substanţelor lichide se măreşte
prin creşterea temperaturii. Astfel, lichidele parţial miscibile (cum ar fi, de
exemplu, apa şi glicerina) devin, prin încălzire, complet miscibile.
 Solubilitatea în apă a solidelor
Solubilitatea substanţelor solide în apă variază în limite foarte largi, în
funcţie de compoziţia şi structura lor chimică (tabelul 3.3.) şi de temperatură.
În apele naturale din Europa şi America de Nord, în condiţii tipice de climat
(10 – 250C), solubilitatea este caracteristică:
 tuturor sărurilor uzuale de sodiu, potasiu şi amoniu;
 tuturor nitraţilor;
 pentru toate clorurile de largă utilizare, cu excepţia celor de argint,
plumb(II) şi mercur(II);
 tuturor sulfaţilor, cu excepţia celor de plumb(II), bariu şi calciu;
 carbonaţilor metalelor alcaline şi, respectiv de amoniu.
Dizolvarea substanţelor solide în apă poate fi descrisă ca o succesiune
a două fenomene, dintre care primul este de natură fizică, iar al doilea este
chimic:
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-

-

difuziunea particulelor care intră în constituţia substanţei dizolvate (ioni,
respectiv molecule) printre moleculele de apă, însoţită de absorbţie de
căldură;
asocierea particulelor dizolvate cu moleculele de apă (hidratarea), care
decurge cu degajare de căldură.

Tabelul 3.3. Clasificarea substanţelor solide pe baza solubilităţii
Clasa de
substanţe
Uşor solubile
Puţin solubile
Practic
insolubile

Solubilitatea lor în apă
Este mai mare de
10g/100g apă
Nu depăşeşte valoarea de
1g/100g apă.
Este mai mică de
0,01g/100 g apă

Exemple
Clorura de sodiu (NaCl)
Hidroxidul de sodiu (NaOH)
Sulfatul de calciu (CaSO4)
Sulfatul de bariu (BaSO4)
Clorura de argint (AgCl)

De regulă, cantitatea de căldură care se eliberează este mai mică
decât cantitatea de căldură absorbită, ceea ce determină scăderea
temperaturii soluţiei rezultante în raport cu temperatura iniţială a apei şi,
respectiv a substanţei dizolvate. Exemple:
 în urma dizolvării a 30 g clorură de amoniu în 100 g H2O, la 200C, se
obţine o soluţie a cărei temperatură coboară până la 18,40C;


soluţia obţinută prin dizolvarea, la 200C, a 100 g azotat de amoniu în 100 g
H2O se răceşte până la – 50C.
În cazurile în care apa este înlocuită cu gheaţă, respectiv zăpadă, a
căror topire decurge tot cu absorbţie de căldură, coborârea temperaturii
soluţiei este şi mai semnificativă (tabelul 3.4).
Tabelul 3.4. Exemple de amestecuri răcitoare
Compoziţia amestecului
100 g zăpadă + 22 g clorură de amoniu
100 g zăpadă + 21 g clorură de sodiu
100 g zăpadă + 143 g clorură de
calciu(CaCl2∙6H20)

Temperatura de răcire
până la – 160C
până la –21 0C
până la – 550C

Solubilitatea substanţelor solide în apă variază cu temperatura, de cele
mai multe ori în sens direct (figura 3.1.).
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Figura 3.1. Variaţia
solubilităţii substanţelor
solide în apă cu temperatura
(researchgate.net)

Dependenţa solubilităţii de temperatură poate fi valorificată în scopul
obţinerii de minerale utile. De exemplu, se estimează că aproximativ 2,7% din
masa oceanelor este reprezentată de clorura de sodiu dizolvată. Prin
evaporarea solară a apei de mare se pot obţine cantităţi considerabile de
clorură de sodiu (a cărei denumire uzuală este sare de bucătărie).
3.3.1. Proprietăţile coligative ale soluţiilor
Proprietăţile apei sunt puternic afectate de prezenţa substanţelor
dizolvate. Dintre aceste proprietăţi vor fi luate în discuţie sumară, următoarele:





scăderea presiunii de vapori;
creşterea punctului de fierbere;
scăderea punctului de solidificare;
presiunea osmotică.
Denumirea de coligative atribuită acestor proprietăţi este datorată
faptului că ele sunt determinate de numărul şi nu de natura particulelor
dizolvate.
A. Scăderea presiunii de vapori
Presiunea de vapori a unei soluţii (p) este mai mică decât cea a
solventului pur(p0). În general, această scădere este într-o relaţie de
proporţionalitate aproximativă cu raportul dintre numărul de moli de substanţă
dizolvată şi numărul de moli de solvent.
Scăderea presiunii de vapori a soluţiilor apoase în raport cu presiunea
de vapori a apei este pregnantă în zonele aride de pe glob. Astfel, în condiţii
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de deşert, lacurile cu apă sărată se evaporă mai lent decât cele cu apă dulce,
deoarece prezenţa sărurilor determină micşorarea presiunii lor de vapori.
B. Creşterea (urcarea) punctului de fierbere
Scăderea presiunii de vapori a unei soluţii are ca efect creşterea
punctului lor de fierbere. Soluţiile apoase au puncte de fierbere mai ridicate
faţă de cel al apei pure (tabelul 3.5.).
Tabelul 3.5. Punctele de fierbere ale unor soluţii apoase
Compoziţia soluţiei
Punctul de fierbere, 0C
3, 42 g zaharoză în 100 g apă
0,6 g uree în 100 g apă
100,00520C
34,2 g zaharoză în 100 g apă
6 g uree în 100 g apă
100,0520C
342 g zaharoză în 100 g apă
60 g uree în 100 g apă
100,520C

Această comportare a soluţiilor apoase poate preveni fierberea apei în
zilele caniculare de vară.
C. Scăderea (coborârea) punctului de solidificare
Soluţiile apoase îngheaţă la temperaturi mai joase decât cea
corespunzătoare apei pure (00C la 1 atm). Coborârea punctului de congelare
este direct proporţională cu concentraţia soluţiei (tabelul 3.6).
Tabelul 3.6. Punctele de congelare ale unor soluţii apoase
Compoziţia soluţiei
Punctul de solidificare, 0C
342 g zaharoză în 1000 g apă
60 g uree în 1000 g apă
- 1,860C
34,2 g zaharoză în 1000 g apă
6 g uree în 1000 g apă
- 0,1860C
3, 42 g zaharoză în 1000 g apă
0,6 g uree în 1000 g apă
- 0,01860C

Utilizarea antigelului (soluţie apoasă de glicol) în motoarele
autovehiculelor în scopul prevenirii îngheţării apei în radiatoare este un
exemplu care ilustrează modul în care această proprietate este valorificată în
practică.
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D. Presiunea osmotică
O membrană este semipermeabilă dacă prin porii ei pot trece numai
moleculele dizolvantului. Osmoza este procesul de difuziune a cărui
desfăşurare printr-o membrană semipermeabilă se soldează cu separarea a 2
soluţii de concentraţii diferite sau a unei soluţii de dizolvantul ei (figura 3.2)

Figura 3.2. Reprezentarea
schematică a unui
experiment care ilustrează
presiunea osmotică a apei.
(atlanticaqua.ro)

Difuziunea este guvernată de o forţă orientată în sensul: soluţie diluată
→ soluţie concentrată, respectiv dizolvant → soluţie. Forţa respectivă,
raportată la unitatea de suprafaţă se numeşte presiune osmotică.
Pătrunderea moleculelor de dizolvant prin membrana semipermeabilă, din
exterior spre interior, este caracteristică endoosmozei. În cazul exoosmozei,
sensul de penetrare a moleculelor de solvent în membrana semipermeabilă
este din interior către exterior.
Presiunea osmotică este guvernată de anumite legi, care au fost
descoperite de J. H. van’ Hoff (tabelul 3.7).
Tabelul 3.7. Legile presiunii osmotice
Expresia matematică a legii
p1V1 = p2V2 = constant
unde:
p1, p2 = presiunile osmotice ale
soluţiilor aceleiaşi substanţe;
V1, V2 = volumele celor 2 soluţii
posm ∙V = R∙T

Interpretare
La temperatură constantă, produsul dintre
presiunea osmotică şi volumul unei soluţii
este constant.
Presiunea osmotică a unei soluţii este
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în care:
R= constanta soluţiilor, analogă
constantei gazelor;
T= temperatura absolută

egală cu presiunea potenţial exercitată de
substanţa dizolvată, dacă aceasta ar fi în
stare gazoasă şi ar ocupa un volum egal
cu cel al soluţiei.

Soluţiilor cu aceeaşi presiune osmotică li se atribuie denumirea de
izoosmotice. Dacă între presiunile osmotice a 2 soluţii există diferenţe, soluţia
cu presiunea osmotică mai mare se numeşte hipertonică în raport cu cealaltă
soluţie, denumită hipotonică. Până la egalizarea presiunilor osmotice,
dizolvantul trece întotdeauna printr-o membrană semipermeabilă de la soluţia
hipotonică spre cea hipertonică (Surpățeanu, 1999).
Osmoza joacă un rol foarte important în numeroase sisteme biologice.
De fapt, membrana celulară care este semipermeabilă poate fi străbătută
numai de moleculele apei şi de anumiţi ioni (Na+, K+ etc.). Fenomenele care
se produc la introducerea unei celule vegetale într-o soluţie sunt condiţionate
de tipul acesteia, astfel:
- apa dintr-o soluţie hipertonică difuzează în exterior prin exoosmoză,
proptoplastul se desprinde de pereţii celulari, iar protoplasma celulară
se contractă, ceea ce înseamnă, de fapt, distrugerea soluţiei
respective;
dacă soluţia este hipotonică, apa din exterior pătrunde în celulele
respective prin endoosmoză, iar protoplasma celulară îşi măreşte
volumul. Acest fenomen care se numeşte turgescenţă determină
rigiditatea şi elasticitatea plantelor în stare normală. Dacă, prin
endoosmoză, pătrunde în celulele respective o cantitate de apă mai
mică decât cea evaporată, plantele respective se veştejesc (Tofan,
2004).
Proprietăţile osmotice ale soluţiilor sunt utilizate pentru purificarea apei.
Operaţia se efectuează prin osmoză inversă, în care moleculele de apă se
deplasează printr-o membrană semipermeabilă, de la o soluţie mai
concentrată către o soluţie mai diluată. În acest scop, pe partea membranei
semipermeabile în contact cu soluţia se aplică o presiune superioară presiunii
osmotice a acesteia.
-
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3.3.2. Soluţii coloidale
O soluţie coloidală este caracterizată prin conţinutul în particule de
substanţă cu dimensiuni cuprinse între 1–100 μm. Deoarece particulele
coloidale sunt macromolecule cu forme variate: sferice, prismatice, tubulare,
aciculare etc., definirea lor nu se poate face numai pe baza dimensiunii. O
caracteristică mai elocventă ar putea fi reprezentată de fixarea unui număr
limită de atomi (de exemplu 100) conţinuţi într-o macromoleculă coloidală
(Tofan, 2004).
Noţiunea de sistem coloidal sau sistem dispers, folosită frecvent, este
asociată cu posibilitatea existentă ca, orice substanţă chimică, să poată fi
adusă, în condiţii speciale de mediu, în stare coloidală. De exemplu, apa de
râu este un sistem coloidal şi conţine aproximativ 1012 particule coloidale la
litru. Termenul de „coloid” provine din limba greacă în care „colla” înseamnă
clei şi se aplică materiilor în suspensie, fin divizate, cu suprafaţă specifică
mare şi caracterizate printr-o sarcină electrică.
Stabilitatea sistemelor coloidale se bazează pe respingerea dintre
particulele cu sarcină electrică de acelaşi semn. Un coloid este format dintr-o
fază solidă (nucleu), înconjurată de un strat dublu electric. Acesta este
alcătuit dintr-un strat de ioni cu aceeaşi sarcină (ionii determinanţi de sarcină)
adsorbiţi pe nucleu şi un strat de ioni de semn contrar (contraioni) care se
găsesc în soluţie şi sunt atraşi prin forţe electrostatice (figura 3.3). În stratul
dublu electric, numărul sarcinilor pozitive trebuie să fie egal cu numărul
sarcinilor negative.

Figura 3.3. Stratul
dublu electric într-o
particulă coloidală
(unibuc.ro)
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Deoarece apa conţine particule polarizate, coloizii din apele naturale se
înconjoară de ioni satelit şi de o coroană de molecule de apă. Sarcinile
electrice atrag, prin forţe electrostatice, ioni de sarcini opuse, care se
repartizează în stratul dublu electric.
În prima zonă care constituie stratul de apă adsorbită se află molecule
de apă puternic legate de particulele coloidale împreună cu care se
deplasează. Grosimea acestui strat atinge 0,1μm. Moleculele de apă sunt
orientate perpendicular pe suprafaţa particulei. În acest strat proprietăţile apei
sun modificate: viscozitate ridicată, densitate mare (aproximativ 1500 kg/m3).
Cel de-al doilea strat reprezintă regiunea difuză. În această zonă ionii
se află sub influenţa a două efecte exercitate, pe de o parte, de particula
coloidală care-i atrage şi, pe de altă parte, de agitaţia termică care determină
deplasarea lor liberă.
Dacă particula coloidală ar fi imobilă, cele două efecte s-ar compensa,
iar sarcina electrică totală ar fi nulă. Totuşi, datorită dimensiunilor sale foarte
mici, particula coloidală se supune mişcării browniene, astfel încât o anumită
fracţiune din ionii zonei difuze se pierde. Drept urmare, ansamblul se
caracterizează prin încărcare electrică.
Între cele două zone componente ale stratului dublu electric există un
gradient de concentraţie ionică, care se exprimă prin diferenţa de potenţial
electric. O anumită fracţiune din potenţialul electrostatic de pe suprafaţa
particulei coloidale (potenţialul Nernst), corespunzătoare valorii potenţialului la
limita dintre cele două straturi poartă numele de potenţial Zeta.
Influenţa potenţialului Zeta, care menţine particulele la o distanţă
suficient de mare unele faţă de altele, se manifestă prin împiedecarea
aglomerării lor (Teodosiu, 2001).
Potenţialul Zeta este definit prin relaţia:
K m
D
unde: Z = potenţialul Zeta (volţi);
Z

(3.2)

K = factor dependent de natura şi dimensiunile coloidului (K= 4π - 6π)
m = mobilitatea electroforetică a particulei coloidale (m2 / s∙ V);
D = constanta dielectrică a apei (F/m) şi caracterizează forţa de
respingere sau stabilitatea coloidului.
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Apele naturale din România au valori ale potenţialului Zeta cuprinse
între −10mV şi – 30mV. În apele naturale există:
 particule de argilă şi cuarţ fin divizate şi substanţe organice insolubile,
încărcate negativ şi care nu sunt legate de moleculele de apă;


particule organice hidrofile înconjurate de o zonă sferică de apă care
formează coloizi protectori;
 o categorie intermediară reprezentată de unele substanţe colorante
naturale, de origine vegetală.
În transportul şi distribuţia materiei în apele naturale un rol esenţial îl
are agregarea coloizilor, care se produce la destabilizarea unui sistem
coloidal. Pentru prevenirea agregării coloizilor se acţionează frecvent asupra
respingerii electrostatice dintre ei. În funcţie de procedeul prin care se
diminuează respingerea electrostatică, se disting:
- coagularea care presupune micşorarea repulsiei dintre particulele
coloidale prin intervenţia unor substanţe anorganice (electroliţi);
- flocularea care implică interacţiunea particulelor coloidale cu un
material organic în stare suspendată.
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Capitolul IV. PROPRIETĂŢILE CHIMICE ALE APEI

IV.1. PROPRIETĂȚILE ACIDO – BAZICE ALE APEI
4.1.1. Caracterul de electrolit amfoter al apei
Moleculele de apă au un caracter dual, astfel încât în echilibrele acido
– bazice pot funcționa:
 ca generator de protoni
H2O ⇆ H+ + OH−
(4.1)
( acid)
 cât și ca acceptor de protoni
H2O + H+ ⇆ H3O+
(4.2)
( bază)
Așadar, apa este un electrolit amfoter (amfiprotic), a cărui comportare
poate fi descrisă prin următoarele echilibre :
H2O + H2O ⇆ H3O+ + OH−
(4.3)
respectiv
2 H2O ⇆ H3O+ + OH−
sau simplificat :
H2O ⇆ H+ + OH−

(4.4)

Caracterul amfiprotic al moleculelor de apă este evidențiat în tabelul
4.1 în care sunt sistematizate cele mai reprezentative reacţii cu transfer de
protoni care se produc apele naturale (Manea, 2007).
Prin aplicarea legii acțiunii maselor în echilibrul (4.4), se obţine
expresia constantei de disociere a apei , Kd:

H OH 


Kd =



(4.5)

H 2 O

Constanta de disociere a apei are, la o anumită temperatură ,o valoare
bine definită. Prin determinări conductometrice s-a stabilit că, la 250C, Kd =
1,8 ∙ 10−16.
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Tabelul 4.1. Principalele reacţii acido – bazice din apele naturale
Acid1(A1)
Acid percloric, HClO4
Acid carbonic, H2CO3
Bicarbonat, HCO3−
Amoniu, NH4+
Amoniu, NH4+
Acid acetic, CH3COOH
Apa, H2O
Apa, H2O
+ Bază1 (B1)
Amoniac, NH3
Cianură, CN−
Bicarbonat, HCO3−
Carbonat, CO32−
Amoniac, NH3
Amine, R – NH2
Hidroxil, OH−

+ Bază2 (B2)
+H2O
+H2O
+H2O
+H2O
+ C2H5OH
+ NH3
+ H2O
+NH3
+ Acid2 (A2)
+ H2O
+ H2O
+ H2O
+ H2O
+ C2H5OH
+ CH3COOH
+ NH3

= Acid2 (A2)
= H3O+
= H3O+
= H3O+
= H3O+
= C2H5OH2+
= NH4+
= H3O+
= NH4+
= Bază2 (B2)
= OH−
= OH−
= OH−
= OH−
= C2H5O−
= CH3COO−
= NH2−

+ Bază1 (B1)
+ ClO4−
+ HCO3−
+ CO32−
+ NH3
+ NH3
+ CH3COO−
+ OH−
+ OH−
+ Acid1(A1)
+ NH4+
+ HCN
+ H2CO3
+ HCO3−
+ NH4+
+ R – NH3+
+ H2O

Pentru a exprima concentraţia molară a apei, [H2O], din expresia
m
constantei sale de disociere, se consideră densitatea apei d =
= 1 g/mL.
v
Dacă v = 1000 mL, m = d ∙ v =1000 g apă, astfel încât se poate scrie:
18 g H2O ---------------- 1mol
1000 g H2O ---------------- [H2O ]
1000
[H2O] =
= 55,5 moli / L
18
Din ecuaţia (2.10), rezultă că
Kd ∙ [H2O]= [ H+ ] ∙ [OH−] = Kw

(4.6)

Mărimea Kw se numeşte produsul ionic al apei sau constantă de
autoprotoliză şi caracterizează disocierea electrolitică a apei. Produsul [ H+ ]∙
[OH−] este o mărime constantă a cărei valoare la 250C este:
Kw = 1,8∙ 10−16 x 55,5 ≈ 10−14

(4.7)

Valorile produsului ionic al apei cresc cu temperatura, după cum urmează:
Temperatura,0C 0
10
20
25
30
14
0,113 0,292 0,681 1,008 1,47
10 ‧KW
La starea de neutralitate, [H+ ] = [OH−] , astfel încât:
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5,47

Kw = [H+]2 = [OH−]2 = 10−14 , iar [H+] = [OH−] = 10 14 = 10−7ioni g/L
Deoarece Kw este constant, valorile [H+] şi [OH−] sunt interdependente,
Kw
K
[H+]=
respectiv , [OH−] = w şi variază de la 100 la 10−14.

OH
H





 

În aceste condiţii, pe baza mărimii concentraţiei ionilor de hidrogen sau
de hidroxil se poate descrie caracterul acid sau bazic al unei soluţii astfel:
 dacă [H+] >[OH−] ( [H+ ] > 10−7 ioni g/L ), soluţia este acidă;
 dacă [H+] < [OH−] ( [H+] < 10−7 ioni g/L ; [OH−] > 10−7 ioni g/L ), soluţia
este alcalină.
4.1.2. pH - ul
Pentru o exprimare mai comodă a concentraţiei în ioni de hidrogen sau
de hidroxil, Sörensen a introdus, în anul 1909, în terminologia chimică,
noţiunea de pH sau exponent de hidrogen. pH–ul se defineşte ca logaritmul
zecimal cu semn negativ al concentraţiei ionilor de hidrogen:
pH = − lg [ H+]

(4.8)

Conform acestei definiţii, concentraţia ionilor de hidrogen se calculează
din pH–ul unei soluţii astfel:
[ H+ ] = 10−pH
(4.9)
În mod similar, pentru exprimarea concentraţiei ionilor de hidroxil se
foloseşte noţiunea de pOH (exponent de hidroxil), definit ca:
pOH = − lg [ OH−]
(4.10)
Aplicând aceste notaţii produsului ionic al apei, se obţine:
− lg [H+ ] − lg [OH−] = − lg Kw
pH + pOH = 14
(4.11)
Aşadar, scala de pH este de 14 unităţi, iar în cadrul ei caracterul
acido – bazic variază astfel:
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pH –ul apei este un factor extrem de important, care dictează capacitatea de
reactivitate a apei, agresivitatea acesteia, capacitatea apei de a se constitui în
medii pentru dezvoltarea diferitelor organisme acvatice.
4.1.3. Apa ca solvent standard
Pentru compararea tăriei diferitelor cupluri acid–bază se utilizează
apa, ca solvent standard. Criteriile cantitative de apreciere a tăriei unui acid
sau a unei baze sunt constantele de aciditate (Ka) și, respectiv de bazicitate
(Kb). În tabelul 4.2 sunt date valorile constantelor de aciditate şi de bazicitate
pentru majoritatea acizilor şi bazelor care se întâlnesc frecvent în apele de
suprafaţă, la temperatura de 250C.
Tabelul 4.2. Caracterizarea acido–bazică a unor specii din mediul acvatic
Acidul
pKa= - lgKa
Baza
pKb = - lgKb
H3PO4
2,1
H2PO4−
11,9
[Fe(H2O)6]3+
2,2
[Fe(H2O)5(OH)]3+
11,8
3+
3+
[Al(H2O)6]
4,9
[Al (H2O)5(OH)]
9,1
H2CO3
6,3
HCO3−
7,7
H2S
7,1
HS−
6,9
H2PO4−
7,2
HPO42−
6,8
−
HOCl
7,6
OCl
6,4
HCN
9,2
CN−
4,8
H3BO3
9,3
B(OH)4−
4,7
−
Si(OH)4
9,5
SiO(OH)3
4,5
HCO3−
10,3
CO32−
3,7
H2O2
11,7
HO2−
2,3
SiO(OH)3−
12,6
SiO2(OH)22+
1,4

Pentru un cuplu acido- bazic, produsul dintre constanta de aciditate
(Ka) şi constanta bazei conjugate (Kb) este constant şi egal cu produsul ionic
al apei.
Ka ∙ Kb = Kw

(4.12)
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Această corelație are următoarea semnificație: cu cât acidul este mai
tare, cu atât baza sa conjugată este mai slabă şi reciproc, o bază este cu atât
mai tare cu cât acidul ei conjugat este mai slab (tabelul 4.3.)
Tabelul 4.3. Valori Ka şi Kb pentru diferite cupluri acid – bază
Acidul
H2O
NH4+
CH3COOH
H3O+

Baza conjugată
OH−
NH3
CH3COO−
H2O

Ka
10−14
10−9
10−5
100 = 1

Kb
100 = 1
10−5
10−9
10−14

După cum se observă din tabelul 4.3, apa a cărei constantă de
aciditate, Ka = 10−14, este un acid foarte slab . Pe de altă parte, valoarea
constantei sale de bazicitate, Kb egală tot cu 10−14 evidenţiază faptul că apa
este şi o bază foarte slabă.
4.1.4. Capacitatea de tamponare a apei
Proprietatea apei, a diferitelor fluide biologice (sânge, secreţii, urină
etc.) sau sisteme chimice de a menţine pH–ul în limitele normale se
datorează capacităţii lor de a „tampona” perturbările produse la adăugarea de
ioni H+ sau OH−.
Principalul sistem tampon al apelor naturale este acid carbonic
dizolvat/ carbonaţi, pentru care pH –ul apei are valori cuprinse între 6,5 –
8,5.(Olien, 2005)
Capacitatea de tamponare constituie una dintre proprietăţile esenţiale
ale apelor de suprafaţă şi subterane, cărora le asigură un grad de
suportabilitate natural faţă de impactul cu acizii, bazele şi sărurile de Na+, K+,
Ca2+ şi Mg2+. De subliniat că această capacitate este deosebit de importantă
atât pentru echilibrele din faza apoasă, cât şi pentru cele de la interfaţa cu
materiile în suspensie, respectiv cu sedimentele.
4.1.5. Proprietăţile oxido – reducătoare ale apei
Prin poziţia sa intermediară conferită de faptul că este un oxid (de
hidrogen) şi totodată şi o hidrură (de oxigen), apa poate oxida reducătorii mai
puternici decât ea (metalele), şi, în acelaşi timp poate reduce oxidanţii mai
puternici (nemetalele). De exemplu, clorul (Cl2) trecând uşor în starea de
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anioni clorură (Cl− )(Cl2 + 2ē ⇆ 2 Cl−),va da cu apa (cu rol de reducător), o
reacţie cu degajare de oxigen şi acidificarea mediului:
Cl2 + H2O → HCl + HClO

(4.13)

2 HClO → 2 HCl + O2
Puterea oxidantă sau reducătoare a apei este direct dependentă de
cantitatea de oxigen dizolvat în apă şi are implicaţii asupra potabilităţii apei,
dezvoltării vieţii cât şi asupra coroziunii instalaţiilor prin care circulă apa.
4.1.6. Potenţialul redox şi rH–ul apei
Participarea apei la reacţii cu transfer de electroni poate fi
schematizată astfel:
1) 2H2O–4ē⇆4H++O2

EO02 / 2 H 2O  1,23V

2) 2H2O + 2ē ⇆ 2OH− + H2

E20H O / 2OH   0,82V
2

În primul caz, apa este un donor de electroni. Ea funcţionează ca un
reducător. În prezenţa apei, un oxidant mai tare eliberează oxigen.
În al doilea caz, apa este un acceptor de electroni. Ea se comportă ca
un oxidant. În prezenţa apei, un reducător mai tare eliberează hidrogenul din
apă.
Presupunând că degajarea oxigenului, respectiv a hidrogenului din
soluţie începe în momentul în care presiunea lor devine egală cu 1atm,
potenţialele redox corespunzătoare, E O2 şi E H 2 , se calculează astfel:
E H 2  E 20H O / 2OH  

0,059 H 2 O 
lg
2
2
OH 

sau

= - 0,82 + 0,059lg

1
OH 

E O2 = 1,23 + 0,059lg[H+] =

sau

EO2  EO0 2 / H 2O 

 

pO2
0,059
lg
H
2
4
H 2 O

4

2

2









EH 2  0,059 pH

1,23 – 0,059pH

Potenţialul de oxido – reducere al apei se poate exprima printr-o
mărime numită rH, definită (prin analogie cu pH –ul) ca logaritmul zecimal cu
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semn schimbat al presiunii fictive a hidrogenului molecular la un electrod inert
de platină, introdus în apă, rH = - lg p H 2 .
La baza stabilirii relaţiei de calcul a rH –ului stă electrodul normal de
hidrogen, care este constituit dintr-o placă de platină platinată imersată într-o
soluţie în care concentraţia ionilor de hidrogen este 1N şi care este saturată
prin barbotare cu hidrogen molecular la presiunea de 1 atm. Electrodul normal
de hidrogen funcţionează pe baza reacţiei:
2H+ + 2ē⇆ H2
Conform relaţiei lui Nernst, potenţialul acestui electrod la 250C este:
E= E

0
2H  / H2

 

0,059 H 

lg
2
pH2

2

(4.14)

În condiţiile în care, prin convenţie, E20H  / H = 0, relaţia (4.14) devine:
2

E = 0,059lg[H+] – 0,0295 lg p H 2 sau, prin rearanjarea termenilor:
E − 0,059 lg[H+] = 0,0295 rH
(4.15)
astfel încât
rH =

E
 2 pH
0,0295

(4.16)

Relaţia (4.16) relevă faptul că asupra rH –ului unei soluţii îşi pun
amprenta atât potenţialul redox cât şi pH –ul său. În acest context, se pot
face următoarele remarci:
 la pH = =0, rH – ul devine egal cu E /0,0295;
 creşterea pH – ului determină mărirea valorilor rH – ului;
 o valoare ridicată a rH – ului reflectă un mediu puternic oxidant;
 cu cât rH –ul este mai mic, cu atât puterea reducătoare este mai mare.
Prin rearanjarea relaţiei (4.16), rezultă:
E = 0,0295 rH – 2 pH

(4.17)
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Dependenţa exprimată prin relaţia (4.17) arătă că puterea de oxidare a
apei se intensifică în mediu acid, în timp ce la creşterea pH–ului (mediu
alcalin) se manifestă mai pregnant puterea reducătoare a apei.
Scara de rH este cuprinsă între 0 şi 41,6 şi delimitează domeniul de
stabilitate al apei, din punct de vedere al reacţiilor redox. Ea rezultă prin
înlocuirea valorilor potenţialelor redox corespunzătore degajării hidrogenului şi
oxigenului, E O2 şi E H 2 , calculate pentru pH = 0 şi pH = 14, în relaţia de calcul
a rH –ului (4.16):
pH = 0
rH = 0
EH2 = 0
pH = 14

E H 2 = - 0,83

rH = 0

pH = 0

E O2 = 1,23

rH = 41,6

pH = 14

E O2 = 0,40

rH = 41,6

La valori ale rH–ului situate între:
- 0 – 21, apa se comportă ca reducător;
- 21 – 41,6 apa acţionează ca oxidant.
Sistemele ale căror valori de rH sunt situate în afara cestor limite sunt
instabile în apă, determinând descompunerea acesteia, cu formare de O2 sau
H2. În figura 4.1 este prezentată diagrama Pourbaix a apei, care se
construieşte în coordonate E – pH, pe baza datelor de mai sus, în condiţiile în
care p H 2 =p O 2 = 1 atm.

Figura 4.1.
Diagrama E – pH a apei
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Domeniul de stabilitate a apei este delimitat prin cele două drepte
paralele ale diagramei Pourbaix. La un anumit pH, la potenţiale redox mai
mici decât cele reprezentate prin linia inferioară este posibilă reducerea apei
prin degajare de hidrogen. În acelaşi timp, apare posibilitatea oxidării apei
prin degajare de oxigen, la potenţiale redox mai mari faţă de cele
reprezentate prin linia superioară a diagramei E– pH. Deoarece, de regulă,
reacţiile respective sunt lente, descompunerea apei are loc practic numai la
potenţiale mult mai negative, respectiv, mult mai pozitive, decât cele indicate
pe diagrama Pourbaix.
4.1.7. Reactivitatea apei
Datorită energiei mari de formare a moleculei sale (242 kJ /mol), apa
se caracterizează printr-o mare stabilitate chimică; prin ridicarea temperaturii
la 25000C, numai 10% din apă disociază. Multe elemente metalice sau
nemetalice descompun apa la diferite temperaturi.
Apa participă la reacţii de hidroliză, de hidratare, de oxidare, de
reducere şi, în unele cazuri, are proprietăţi catalitice. Se remarcă, prin
importanţa lor, reacţiile biochimice din organismele vii.
4.1.7.1. Reactivitatea apei faţă de compuşii anorganici
1.Metalele reacţionează diferenţiat cu apa, în funcţie de poziţia lor în seria
tensiunilor electrochimice, cu formarea hidroxizilor corespunzători (tabelul
4.4). Astfel, metalele alcaline descompun apa: litiul reacţionează cu apa fără
să se topească;sodiul se topeşte, plutind deasupra apei, iar potasiul se şi
aprinde imediat. Reactivitatea faţă de apă a metalelor alcalino – pământoase
(beriliu, magneziu, calciu, stronţiu, bariu, radiu) creşte progresiv, o dată cu
electropozitivitatea lor, astfel încât radiul reacţionează cel mai energic cu apa.
Cu excepţia metalelor nobile, restul metalelor reacţionează cu apa la rece, dar
în prezenţa catalitică a buretului de platină sau la temperaturi ridicate (de
exemplu fierul la incandescenţă).
În unele condiţii, cum ar fi în prezenţa oxigenului sau a unor
microorganisme, este favorizată reacţia metalului cu apa, la rece, în cadrul
fenomenului de coroziune.
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Tabelul 4.4. Reacţiile apei cu unele metale
Observaţii
Reacţia este violentă, la temperatura
camerei. Căldura degajată poate
provoca aprinderea hidrogenului
degajat.
Potasiul K + H2O → KOH + 1/2 H2
Reacţia se desfăşoară la temperatura
ambiantă şi decurge violent. Căldura
degajată topeşte sodiul..
Magneziul Mg +2H2O → Mg(OH)2 + H2
Reacţia are loc la temperaturi de peste
1000C.
Calciul
Ca +2H2O → Ca(OH)2 + H2
Reacţia este lentă.
Aluminiul 2Al + 6H2O → 2Al(OH)3 + Reacţia are loc numai dacă se
3H2
îndepărtează stratul protector de oxid
Fierul
3 Fe + 4H2O → Fe3O4 + 4H2
Fierul trebuie să fie adus la
oxid
incandescenţă, iar apa în stare de
feroferic
vapori.
Zincul
Zn + 2H2O → Zn(OH)2 + H2
Reacţia are loc la temperaturi de peste
1000C.
Metalul
Sodiul

Ecuaţia reacţiei chimice
Na + H2O → NaOH + 1/2 H2

2. Apa este activă şi faţă de unele nemetale. Condiţiile specifice fiecărei
reacţii a nemetalelor cu apa sunt precizate în tabelul 4.5.
Tabelul 4.5. Reacţiile apei cu nemetalele
Grupa din
sistemul
periodic
VII –a
VI – a
V –a
IV –a

Ecuaţia reacţiei chimice

Condiţii de reacţie

F2 + H2O → 2HF + O
Cl2 + H2O⇆ HCl+ HClO
Br2 + H2O ⇆ HBr + HBrO
I2 + H2O ⇆ HI + HIO
3S + 2H2O → 2H2S + SO2
8P + 12H2O → 5PH3 + 3H3PO4
C + H2O →CO + H2
C + 2H2O → CO2 + 2H2

la temperatură joasă
la lumină
la lumină
la fierbere
2500C
la incandescenţă

3. Apa este deosebit de reactivă şi faţă de oxizi (combinaţiile elementelor cu
oxigenul).
A) Reacţia apei cu oxizii nemetalici este caracterizată prin formarea de
oxiacizi (tabelul 4.6.).
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Tabelul 4.6. Oxizi nemetalici în reacţie cu apa
Denumirea oxidului

Formula
chimică

Ecuaţia reacţiei chimice

Dioxidul de sulf
Trioxidul de sulf
Protoxidul de azot

SO2
SO3
N2O

SO2+H2O = H2SO3
SO3 + H2O = H2SO4
N2O + H2O = H2N2O2

Trioxidul de azot
Dioxidul de azot

N2O3
NO2

N2O3 + H2O = 2HNO2
3NO2 + H2O =2HNO3 +NO

Denumirea
oxiacidului
rezultat
Acid sulfuros
Acid sulfuric
Acid
hipoazotos
Acid azotos
Acid azotic

Trioxidul de fosfor
Pentoxid de fosfor
Dioxidul de carbon

P4O6
P4O10
CO2

P4O6 + 6H2O =4H3PO3
P4O10 + 6H2O = 4H3PO4
CO2 + H2O = H2CO3

Acid fosforos
Acid fosforic
Acid carbonic

B) Cu oxizii metalelor alcaline şi alcalino –pământoase, apa formează
hidroxizi bazici:
Na2O + H2O → 2NaOH
CaO + H2O → Ca(OH)2
4. Apa reacţionează şi cu alţi compuşi anorganici, precum:
- hidruri ionice, prin a căror descompunere energică în prezenţa apei, se
formează hidroxizi ai metalelor respective şi hidrogen molecular:
LiH + H2O → LiOH + H2
- carburi. Carburile de sodiu, potasiu, litiu, calciu(carbidul), bariu şi stronţiu
formează, pe seama hidrogenului apei, acetilenă:
CaC2 + 2H2O → HC ≡ CH + Ca(OH)2
Reacţiile carburilor de aluminiu şi beriliu cu apa se soldează cu formarea de
metan:
Al4C3 + H2O → 3CH4 + 4 Al(OH)3
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Carburile de cesiu, uraniu sau ytriu pot produce, prin reacţia lor cu apa, mai
multe hidrocarburi.
- nitruri şi fosfuri, care eliberează, pe seama hidrogenului din apă, amoniac
şi, respectiv, hidrogen fosforat:
Mn3N2 + 3 H2O → 3 MnO + 2 NH3
Ca3P2 + 6H2O → 3 Ca(OH)2 + 2 PH3
- cianuri. Împreună cu apa, cianurile, care sunt otrăvuri, extrag aurul din cele
mai sărace zăcăminte:
2Au + 4NaCN + 0,5O2 + H2O → 2Na[Au(CN)2] + 2 NaOH
4.1.7.2. Reacţiile apei cu substanţele organice
Principalele tipuri de reacţii chimice dintre compuşii organici şi apă sunt
hidratarea şi hidroliza.
 Reacţia de hidratare reprezintă procesul chimic în cursul căruia are loc
adiţia apei.
1. Prin adiţia apei la alchene se obţin alcool :
R – CH = CH2 + H2O → R –CH – CH3
∣
OH
2. Hidratarea alchinelor decurge cu generarea de enoli
forme tautomere ale derivaţilor carbonilici
R – C ≡ CH + H2O → [R – C = CH2] ⇆ R – C – CH3
∣
∥
OH
O
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instabili,

Produşi de hidratare, denumiţi curent hidraţi dau şi compuşii carbonilici:
O
∥

OH
∣

R – C – H + H2O → R - CH
Aldehidă
∣
OH
OH
∣
R – C = O + H2O → R – C – OH
∣
∣
R
R
Cetonă
Compuşii dihidroxilici astfel obţinuţi sunt stabili numai în soluţii apoase
diluate.
 Reacţia de hidroliză este procesul chimic de descompunere cu ajutorul
apei a derivaţilor funcţionali. Principalele clase de substanţe organice
hidrolizabili, ca şi produşii de hidroliză corespunzători sunt reunite în
tabelul 4.7.
Reacţiile de hidroliză se desfăşoară în prezenţa unui exces de apă, la
fierbere, în mediu alcalin (NaOH, KOH, Na2CO3 etc.) sau în mediu acid (HCl,
HBr, H2SO4, H3PO4 etc.). În unele cazuri particulare, cum ar fi, de exemplu,
hidroliza bazică a grăsimilor, procesul se numeşte saponificare (Zănoagă și
Neacșu, 2000).
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Tabelul 4.7. Principalele reacţii de hidroliză ale compuşilor organici
Clasa de substanţe
Esteri organici
Anhidride
Halogenuri acide
Amide
Nitrili
Amine acilate
Acetali

Derivaţi halogenaţi

Polizaharide
Poliamide
Proteine

Formula generală
R – COOR’
R – COOCO - R’
R – COX
R – CONH2
R–C≡N
R – NH – CO - R’
R – CH – O - R’
∣
O – R’
R – CH2 – CH2X
R – CHX – CH2X
R – CHX2
R – CX2 - R’
R – CX3
(C6H10O5)n
- NH – (CH2)6 – NH – CO –
−(CH2)4 – CO −
- NH – CO – R – NH – CO -

Produşi
R – COOH + R’ –OH
R – COOH + R’ – COOH
R – COOH + HX
R – COOH + NH3
R – COOH + NH3
R – NH2 + R’ – COOH
R – CHO + 2R’ – OH
R – CH2 – CH2 – OH
R – CHOH – CH2 – OH
R – CHO
R – CO - R’
R – COOH
nC6H12O6
acizi dicarborxilici şi
diamine
aminoacizi

IV.2. APA CA PRODUS DE REACŢIE
Apa rezultă în urma reacţiei de combinare a hidrogenului cu oxigenul:
H2(g) +1/2 O2(g) → H2O(l)

ΔH = - 68,3 kcal/mol

La temperatura obişnuită, hidrogenul se combină cu oxigenul numai în
cursul reacţiei catalizată cu burete de platină sau la contactul amestecului
celor 2 gaze cu o flacără. Reacţia începe abia la 1800C şi devine explozivă la
600 – 9000C. Unele dintre cele mai de notorietate reacţii chimice
producătoare de apă sunt prezentate în tabelul 4.8.
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Tabelul 4.8. Exemple elocvente de reacţii chimice generatoare de apă
Nr.
crt.
1.

Tipul reacţiei
Reacţii anorganice
Reducerea de către
hidrogenul molecular a oxizilor
a căror căldură de formare este
mai mică decât cea a apei:
În reacţiile de acest tip, rolul de
agent reducător poate fi
îndeplinit şi de amoniac

2.

Oxidarea hidrurilor

3.

Reacţii de neutralizare

4.

Reacţii de deplasare

5.

Acţiunea oxidantă a unor acizi

6.

1.

Ecuaţia reacţiei chimice
H2 + CuO → Cu + H2O
H2 + HgO → Hg + H2O

2NH3 + 3 CuO → N2 + 3Cu + 3 H2O
2 H2S + O2 → 2S +2 H2O
sau într-o cantitate suficientă de oxigen
2 H2S + 3O2 → 2SO2 +2 H2O
Reacţia de mai sus este valabilă şi pentru
H2Se,
H2As,
N2H4,
SiH4.În
cazul
amoniacului, reacţia decurge după cum
urmează:
4NH3 + 5O2 → 4NO + 6 H2O
CO2 + 2 NaOH → Na2CO3+ H2O
SiO2 + 4NaOH → Na4SiO4 + 2 H2O
CaO + 2HCl → CaCl2 + H2O
NaOH + HCl → NaCl + H2O
CaSiO3 + 6HF → CaF2 + SiF4 + 3 H2O
Ca5[(PO4)3OH] + 5H2SO4 →
→ 3H3PO4 + 5 CaSO4 +H20
2NH4Cl + Ca(OH)2 →
→2NH3 + CaCl2 + 2 H2O

2Sb + 6H2SO4 → 3 SO2 + Sb2(SO4)3 + 6
H2O
S + 2 H2SO4 → 3 SO2 + 2 H2O
HNO3 + 3HCl → ClNO + Cl2+ 2 H2O
Reacţii
de
descompunere 2LiOH →Li2O + H2O
termică
NH4NO3 → N2O + 2H2O
Reacţii organice
Reacţii de ardere
3n  1
CnH2n+2 +
O2 → nCO2 +(n+1) H2O

2
3n
CnH2n +
O2 → nCO2 + n H2O
2

2.

Reacţii de deshidratare
R – CH2 – CH2 → R – CH = CH2 +
H2O
OH

- intramoleculară

R – CONH2 → R – CN + H2O
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Nr.
crt.

Tipul reacţiei

Ecuaţia reacţiei chimice

intermoleculare

2R – CH2 – OH → R – CH2 – O – CH2 – R
+H2O
2 R – COOH → R – C – O – C +
O

3.

Reacţii de condensare

4.

Reacţii de oxidare

O

H2O
R – CHO + H2N – OH → R – CH = N – OH +
H2O
O

R – CH = CH – R 
R – CH – CH – R + H2O
∣
∣
OH OH
O

R- CHO 
R – COOH
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Capitolul V. COMPOZIŢIA CHIMICĂ A APEI

Datorită puternicelor sale interacţiuni cu mediul, apa din natură nu este
pură. Ea se constituie într-un sistem complex, dinamic, care conţine dizolvate
substanţe gazoase, lichide şi solide, anorganice şi organice (tabelul 5.1)
desemnate în totalitatea lor, sub denumirea de compoziţia chimică a apelor
naturale.
Tabelul 5.1. Compoziţia chimică naturală a apei
Grupa

Componenţii
reprezentativi ai
grupei

2 subgrupe de procese în
echilibru dinamic:
o generatoare de
oxigen în apă
(fotosinteza);
o consumatoare de
oxigen din apă
(procese
biochimice de
degradare
organică, oxidarea
unor elemente
minerale)
 respiraţia
organismelor
Dioxidul de carbon
acvatice;
(CO2)
 transformarea şi
degradarea
biochimică a
substanţelor
rganice;
 procese
geochimice care
se produc la
contactul apei cu
solul
Cloruri, sulfaţi ,
 anorganică ;
carbonaţi,bicarbonaţi
 organică
(frecvent),
ioduri, fluoruri (rar)
de sodiu, potasiu,
Oxigenul

Gaze
dizolvate

Săruri
minerale
dizolvate

Originea lor

(O2)
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Caracterizare

Factorii cu
influenţă majoră
asupra cantităţii de
oxigen din apă
sunt:
- presiunea
aerului;
- temperatura;
- mărimea
suprafeţei de
contact apă – aer
atmosferic
Există sub două
forme:
-CO2 liber care
imprimă aciditate
apelor naturale;
- CO2 legat (sub
forma ionilor
HCO3− şi CO32−)
care contribuie la
alcalinitatea apelor
naturale

Cantitatea totală
de săruri minerale
dizolvate (în mg/l)
descrie gradul de
mineralizare al

Grupa

Substanţe
Biogene

Substanţe
Organice

Componenţii
reprezentativi ai
grupei
calciu, magneziu,
etc.
Amoniacul
Azotiţii
Azotaţii
Fosfaţii
Substanţe humice
Acizi hidroxilici
Acizi carboxilici
Peptide
Hidraţi de carbon
Hidrocarburi

Originea lor

Caracterizare

unei ape naturale
Biologică
(descompunerea
substanţelor organice sub
acţiunea enzimatică a
microorganismelor)
Mineralizare incompletă
Distrugerea şi
descompunerea
organismelor acvatice
vegetale şi animale

Sunt substanţe
implicate în
activitatea vitală a
organismelor
acvatice
Se pot găsi :
- în stare dizolvată;
- în stare
coloidală;
- în suspensie
-

Compoziţia apelor naturale este variată şi variabilă, în funcţie de o
multitudine de procese fizice, chimice şi biologice şi de factori climaterici,
geomorfologici şi antropogeni.
Într-un studiu efectuat de echipa Cousteau (1991–1992) asupra calităţii
apelor fluviului Dunărea, s-au pus în evidenţă peste 800 de compuşi
anorganici şi organici, dintre care peste 50% se regăsesc în ţesuturile
vegetale şi animale din mediul acvatic.
Totuşi, statistic unele specii sunt prezente în cea mai mare parte a
apelor şi au concentraţii semnificative, pe când altele apar rar sau numai în
concentraţii extrem de reduse. O statistică asupra compoziţiei apei potabile
propune următoarea ordine a abundenţei:
 constituenţi majori (de la 1 până la 1000mg/L): sodiu, calciu, magneziu,
bicarbonat, sulfat, clor, silice;
 constituenţi secundari (de la 0,01 la 10mg/L): fier, stronţiu, potasiu,
carbonat, azotat, fluor, bor;
 constituenţi minori (de la 0,0001 până la 0,1 mg/L): stibiu, aluminiu,
arsen ,bariu, brom, cadmiu,crom, cobalt, cupru, germaniu, iod, plumb,
litiu, mangan, molibden, titan, uraniu, vanadiu, zinc;
 constituenţi prezenţi ca urme (de regulă sub 0,0001 mg/L): beriliu,
bismut, ceriu, cesiu, galiu, aur, indiu, lantan, platină, aur, ruteniu,
scandiu, thaliu, toriu, tungsten, yterbiu, ytriu, zirconiu.
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Există mai multe criterii de clasificare a compuşilor care definesc
compoziţia chimică a apelor naturale, dintre care cele mai reprezentative sunt
redate în tabelul 5.2.
Apele naturale conţin şi o multitudine de microorganisme care
formează o fază aparte a biocenozei şi se află în echilibru dinamic cu mediul
exterior. Componentele obligatorii ale ecosistemelor acvatice sunt algele.
Există peste 30000 de specii de alge. Durata vieţii unei celule de algă este de
câteva ore. Algele influenţează puternic calitatea apelor naturale şi participă la
procesele de autoepurare şi autopoluare a mediului acvatic.
Numărul de celule de bacterii din apele dulci este de 1- 3∙107/cm3,
adică de câteva zeci de ori mai puţin decât în sol sau în depunerile de fund. În
mediul acvatic bacteriille se găsesc, în special în stare imobilizată sau sunt
adsorbite pe particule şi pe suprafaţa algelor. În acest context, se poate
afirma că apa naturală este sângele ecosistemului acvatic şi este privită ca un
organism unic ale cărui celule sunt împărţite spaţial.
Tabelul 5.2. Criterii de clasificare a compoziţiei chimice a apelor naturale
Criteriul
Natura compuşilor
chimici
Forma sub care se
găsesc în mediul
acvatic
Provenienţa
Proprietăţi
După rolul jucat în
ecosistemul acvatic

Exemplificări
Gaze dizolvate; substanţe anorganice; substanţe organice
Solubilizate; suspensiii; coloizi; emulsii; absorbite/ adsorbite
în sedimente şi/ sau pe suspensii, bioacumulate de către
biocenoze; sub formă liberă; complexată
Naturală; antropogenă
Persistenţă; toxicitate; bioacumulare; efecte mutagene,
teratogene, cancerigene
Regim de oxigen; salinitate; nutrienţi; capacitate de
tamponare; metale grele; micropoluanţi organici

V.1. COMPONENŢII MINERALI DIN APELE NATURALE
În compoziţia chimică fundamentală a apelor naturale intră următoarele
specii ionice esenţiale:
 cationi ( Ca2+, Mg2+, Na+ şi K+);
 anioni (HCO3−, SO42−, Cl− şi NO3−).
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În majoritatea apelor naturale, concentraţiile acestor ionii descresc întro anumită ordine caracteristică. Totuşi, în apele puternic mineralizate,
concentraţia Na+ este mai mare decât cea a Ca2+, iar cea a sulfaţilor şi
clorurilor o depăşeşte pe cea a bicarbonaţilor.
Datorită contactului lor cu solul, cu diferite minerale şi roci, apele
naturale conţin, în concentraţii mici, fier şi mangan, precum şi multe alte
metale în urme. Astfel, plumbul şi cuprul se pot întâlni în apă în urma
proceselor de tratare a apei sau datorită sistemului de transport precum şi din
apele meteorice. De asemenea se poate afirma că apele naturale conţin şi
substanţe radioactive, în principal radium, dar numai în unele cazuri de ape
subterane concentraţia acestora poate atinge valori periculos de mari.
Dintre speciile nemetalice, se remarcă, prezenţa, în concentraţii mici, a
amoniacului si amoniului, nitriţilor şi fosfaţilor. În grupa substanţelor neionice
solubile se includ compuşii siliciului şi ai borului. Cele mai importante gaze
dizolvate sunt oxigenul şi dioxidul de carbon.
Suma concentraţiilor masice ale tuturor substanţelor anorganice solide
dizolvate în apă defineşte mineralizarea totală (ΣCm) a unei ape, exprimată,
de regulă, în mg/L. Apele foarte slab mineralizate, cum ar fi de exemplu,
apele atmosferice relativ nepoluate, se caracterizează printr-o valoare a ΣCm
care nu depăşeşte 100 mg/L. În apele subterane şi de suprafaţă,
mineralizarea totală variază de la 100 la 1000 mg/L. Apele a căror
mineralizare totală este superioară valorii de 1000 mg/L sunt considerate ape
minerale.
Formele de existenţă a unui element dat într-o apă naturală pot fi atât
ionice, cât şi neionice. De asemenea, concentraţiile relative ale constituenţilor
individuali pot să difere în apele naturale,în funcţie de geneza lor (Williams,
2001).
5.1.1. Sodiul
Sodiul (tabelul 5.3) este componentul majoritar al apelor sărate.
Concentraţia sodiului în apa de mare poate ajunge până la 10000 mg/L.
Există şi ape foarte sărate, particularizate prin concentraţii ale sodiului care
ating valori de circa 25000 mg/L. În apele dulci, sodiul ocupă, din punct de
vedere al concentraţiilor în care se găseşte, poziţia a treia, după calciu şi
magneziu. Astfel, în apele de suprafaţă, concentraţia medie a sodiului este de
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1–300 mg/L. Apele subterane se caracterizează prin valori medii ale
concentraţii în sodiu, cuprinse în intervalul 6 – 130 mg/L.
Tabelul 5.3. Caracterizarea fizico – chimică a sodiului
Na
metal alcalin
grupa I –a , perioada a 3-a
11
1s2, 2s2p6, 3s1

Simbolul
Seria chimică
Poziţia în sistemul periodic
Numărul atomic
Configuraţia electronică a atomului
neutru
Masa atomică
Starea de agregare
Starea de oxidare
Densitatea
Punctul de topire
Punctul de fierbere

22, 989g/mol
solidă
+1
0, 9689g/cm3
97,720C
8830C

- SPECIAŢIE: Principala formă de existenţă a sodiului în apele naturale
corespunde cationului liber, Na+. În apele mai puternic mineralizate pot
apărea asociaţii ionice de tipul: [NaSO4]−, [NaCO3]−, NaHCO3 etc.
- SURSE DE SODIU ÎN APELE NATURALE
 naturale:
 solubilizarea depozitelor de sare sau a mineralelor care conţin
sodiu (halit, amphibolit, criolit, miralbit, salpetru de Chile, nacholit
etc.) de către apa meteorică;
 datorită cantităţilor însemnate de sodiu pe care le conţin, solurile
sărăturoase contribuie la creşterea concentraţiei de Na+ în apele
izvoarelor şi râurilor din aria hidrografică respectivă.
 antropogene:
o dedurizarea, fluorizarea, dezinfecţia şi controlul microbiologic al
apelor, care se bazează pe utilizarea unor compuşi ai sodiului;
o forajul puţurilor petroliere;
o apele uzate din industria hârtiei, sticlei, săpunurilor.
- IMPLICAŢII BIOCHIMICE
Cationul Na+ este indispensabil,alături de anionii clorură şi bicarbonat,
pentru menţinerea pH –ului sângelui la valori normale. De asemenea, prin
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reglarea presiunii osmotice, previne pierderea apei din organism. Contracţia
musculară, transmiterea impulsului nervos, utilizarea eficientă a energiei la
nivel celular şi conservarea permeabilităţii membranei celulare sunt
condiţionate de prezenţa ionului Na+.
- TOXICITATE: În condiţiile în care o persoană adultă consumă zilnic doze de
sodiu care depăşesc 5g, sodiul nu este considerat un element toxic.
5.1.2. Potasiul
Alături de sodiu, potasiul (tabelul 5.4) este unul dintre constituenţii
comuni ai apelor naturale, dar în concentraţii mult mai mici. În mod obişnuit, în
compoziţia chimică naturală a apelor, raportul Na: K variază de la 10:1 până
la 25:1. Apele dulci conţin potasiu în concentraţii de ordinul zecilor de mg/L.
Concentraţia potasiului în apele sărate poate ajunge până la 0,75 g/L. Apele
subterane conţin 0,5 – 7,9 mg/L.
Tabelul 5.4. Caracterizarea fizico – chimică a potasiului
K
metal alcalin
grupa I –a , perioada a 4-a
19
1s2, 2s2p6, 3s2p6, 4s1

Simbolul
Seria chimică
Poziţia în sistemul periodic
Numărul atomic
Configuraţia electronică a atomului
neutru
Masa atomică
Starea de agregare
Starea de oxidare
Densitatea
Punctul de topire
Punctul de fierbere
Izotopi naturali

39 g/mol
solidă
+1
0,89 g/cm3
63,380C
7590C
39K(93,26%); 40K(0,012%);
41K(6,73%)

- SPECIAŢIE: În apele naturale, potasiul este prezent mai ales sub forma
cationului hidratat, K[H2O)4]+. În apele mineralizate, unii ioni K+ sunt asociaţi în
una dintre următoarele forme: [KSO4]−, [KCO3]−, KHCO3 etc.
- SURSE DE POTASIU ÎN APELE NATURALE


naturale
solubilizarea compuşilor săi;

o
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antropogene
utilizarea îngrăşămintelor



acţiunea apelor meteorice asupra
solurilor care fixează potasiul în
particulele de argilă

o

potasice (clorură de potasiu,
azotat de potasiu);
ape uzate, insuficient epurate,
provenite din industria
detergenţilor lichizi sau a sticlei

- IMPLICAŢII BIOCHIMICE
Ionii de K+ sunt implicaţi în echilibrul ionic şi osmotic, transmiterea
impulsurilor nervoase şi menţinerea potenţialelor electrice de-a lungul
membranelor. De asemenea, potasiul este cofactor în fotosinteză şi respiraţie.
- TOXICITATE: Potasiul în exces în sânge poate distruge ţesutul muscular şi,
prin blocarea muşchilor cardiaci poate avea efect letal. Acumularea excesivă
a K+ în ţesuturi este împiedecată prin excreţia urinară.
5.1.3. Calciul
Calciul, al cincilea element ca abundenţă din scoarţa terestră, se
găseşte în apele naturale, în concentraţii extrem de variate, de la câteva mg/L
până la sute de mg/L. Totuşi, nici chiar în apele minerale, concentraţia
calciului nu depăşeşte valoarea de 1000 mg/L. Din punct de vedere fizico –
chimic, calciul poate fi caracterizat schematic astfel:












simbolul
Ca
seria chimică
metal alcalino – pământos
poziţia în sistemul periodic grupa a II –a, perioada a 4–a
numărul atomic
20
configuraţia electronică atomului neutru 1s2, 2s2p6, 3s2p6, 4s2
masa atomică
40,08 g/mol
starea de agregare
solidă
starea de oxidare
+2
densitatea
1,55g/cm3
punctul de topire
8420C
punctul de fierbere
14840C
40
42
izotopi naturali
Ca(96,941%);
Ca(0,647%);
43
44
46
Ca(0,135%); Ca(2,086%); Ca(0,004%)

Atributul de cation majoritar în apele dulci , conferit Ca2+ are la bază
proporţia de 16,62% din salinitate, reprezentată de sărurile sale. În cazul
apelor sărate, ponderea sărurilor de Ca2+ în conţinutul total de săruri dizolvate
scade până la circa 12%(0,41gCa2+/ kg apă). Prezenţa calciului în apele
naturale se reflectă în duritatea şi alcalinitatea acestora.
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- SPECIAŢIE: Până la pH = 11, în apele naturale calciul există sub formă de
cationi divalenţi hidrataţi: [Ca(H2O)7]2+; [Ca(H2O)8]2+. Din cauza tăriei lor
scăzute, legăturile dintre cationi şi moleculele de apă se formează şi se
desfac continuu, fapt care permite deplasarea liberă a ionilor hidrataţi prin
soluţie. Datorită asocierii unei părţi a lor cu ionii SO42−, CO32−, F−, OH−, PO43−
sau BO32−, soldată cu formarea sărurilor greu solubile corespunzătoare, în
apele sărate, proporţia de ioni de calciu în formă liberă este de numai 85 –
90%.
- SURSE DE CALCIU ÎN MEDIUL ACVATIC
 naturale: Principala sursă de calciu în apele de suprafaţă este
reprezentată de procesele de alterare prin carbonatare a calcarului
(varietate de carbonat de calciu):
CaCO3(s) + CO2(g) + H2O ⇆ Ca2+(aq) + 2HCO3−(aq)

(5.1)

şi a dolomitelor:
CaMg(CO3)2(s) + 2CO2(g) + 2H2O ⇆ Ca2+(aq) + Mg2+(aq) + 4HCO3−(aq) (5.2)


antropogene: apele uzate din tăbăcării, de la fabricarea sticlei,
rafinarea petrolului, rafinarea zahărului; ploile acide

- IMPLICAŢII BIOCHIMICE
Constituent al oaselor, cochiliilor şi smalţului, calciul este un element cheie în
formarea şi dezvoltarea pereţilor celulari şi activator al enzimelor în timpul
contracţiilor musculare. De asemenea, este implicat în blocarea absorbţiei
metalelor grele, menţinerea pH –ului caracteristic fluidelor din organism prin
neutralizarea toxinelor acide şi în replicarea ADN–ului. Pentru organismele
acvatice, calciul are o importanţă aparte, justificată prin faptul că:
- măreşte toleranţa peştilor faţă de Cu2+, în apele cu alcalinitate redusă
în care este utilizat sub formă de CuSO4, care îndeplineşte rol de
-

algicid;
ameliorează toxicitatea amoniacului din apele alcaline;
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-

diminuează toxicitatea Al3+ din apele cu pH acid.

- TOXICITATE
Toxicitatea acută sau cronică indusă asupra organismelor acvatice de
concentraţiile ridicate în Ca2+ nu este atestată în literatura de specialitate. Nu
poate fi neglijat însă faptul că, nivelul ridicat al Ca2+, de exemplu asociat cu
PO43−,
poate
reduce
adsorbţia
fierului
şi
perturba
adsorbţia
magneziului,zincului, cromului şi manganului (Manescu, 1994).
5.1.4. Magneziul
Magneziul (tabelul 5.5) se găseşte în apele naturale în cantităţi mai
mici decât calciul. Raportul de masă Ca: Mg variază de la 4: 1 până la 2: 1.
Totuşi, în unele cazuri excepţionale, cum ar cel al apei de mare sau al apelor
minerale, conţinutul de magneziu îl poate depăşi pe cel de calciu.
Tabelul 5.5. Caracterizarea fizico – chimică a magneziului
Mg
metal alcalino – pământos
grupa II–a , perioada a 3-a
12
1s2, 2s2p6, 3s2

Simbolul
Seria chimică
Poziţia în sistemul periodic
Numărul atomic
Configuraţia electronică a atomului
neutru
Masa atomică
Starea de agregare
Starea de oxidare
Densitatea
Punctul de topire
Punctul de fierbere
Izotopi naturali

24,32g/mol
solidă
+2
1,738 g/cm3
6500C
10900C
24Mg(78,99%); 25Mg(10%);
26Mg(11,01%)

Astfel, în apa de mare a cărei salinitate este de 35mg/L, concentraţia
magneziului (53mM) este depăşită doar de cea a sodiului (469mM) şi a
clorurilor (476mM), fiind de circa 5 ori mai mare decât cea a calciului (10mM).
Magneziul contribuie, într-o proporţie semnificativă, alături de calciu, la
duritatea apei. Spre deosebire de sărurile de calciu care formează depozite în
conducte, sărurile de magneziu atacă fierul din acestea:
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MgCl2 + Fe + 2H2O → Mg(OH)2 + FeCl2 + H2

(5.3)

- SPECIAŢIE: 90% din magneziul conţinut de ape este sub forma ionilor
hidrataţi [Mg(H2O)3]2+ şi [Mg(H2O)4]2+. Proporţia rămasă de 10% este
reprezentată, mai ales, prin cationi monovalenţi de tipul [Mg(HCO3)]+, [MgF]+,
[MgOH]+, care au un impact pozitiv asupra capacităţii de tamponare a apelor
sărate în domeniul de pH caracteristic acestora (8 – 8,5).
S-a constatat că magneziul persistă în apele marine zeci de milioane
de ani, adică mai puţin decât sodiul (250 milioane de ani), dar mai mult decât
calciul (câteva milioane de ani) şi aluminiul (100 de ani). Această constatare
este o dovadă a stabilităţii deosebite a combinaţiilor chimice ale magneziului,
dar şi a consumului său, mai intens decât cel din sol, prin procese chimice şi
biologice.
- SURSE DE MAGNEZIU ÎN APELE NATURALE
 naturale: solubilizarea rocilor
 antropogene: în condiţiile în care ocupă locul întâi între metalele cu
utilizare industrială, prezenţa magneziului din surse antropogene
(obţinerea aliajelor cu aluminiu folosite la fabricarea dozelor pentru
băuturi, protecţia anticorozivă a oţelului, obţinerea unor agenţi
reducători în industria chimică) a devenit o constantă a ecosistemului
acvatic.
- IMPLICAŢII BIOCHIMICE
Magneziul face parte din structura clorofilei. Este constituent al oaselor şi
dinţilor şi cofactor pentru multe enzime.
- TOXICITATE: rară
5.1.5. Aluminiul
Principalele caracteristici fizico – chimice ale aluminiului, al treilea
element ca abundenţă pe suprafaţa Pământului, sunt:
 simbolul
 poziţia în sistemul periodic

Al
grupa a III – a
perioada a 3 –a,
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numărul atomic
13
2
configuraţia electronică a atomului neutru 1s , 2s2p6, 3s2p1
masa atomică
26,981g/mol
starea de oxidare
+3
densitatea
2,70 g/cm3
punctul de topire
660,320C
punctul de fierbere
2519oC

Dependentă de factori fizico–chimici şi geologici, concentraţia
aluminiului în apele de suprafaţă variază în limite foarte largi. Astfel, în ape
complet nepoluate, concentraţia aluminiului atinge valori cuprinse în intervalul
1- 50 μg/L, explicabile pe baza solubilităţii reduse a compuşilor săi din roci şi
minerale. Concentraţii mai mari de aluminiu(până la 90mg/L) se găsesc în
apele acide din vecinătatea depozitelor de minereuri care conţin sulfuri sau de
roci şistoase, prin a căror oxidare s-a format H2SiO4, care a descompus
mineralele adiacente sau în cele afectate de drenajele acide.
- SPECIAŢIE: În funcţie de pH-ul mediului acvatic, aluminiul poate fi prezent
în apele de suprafaţă sub forma hidratată sau complexată. În apele poluate
cu pH < 4, este predominantă existenţa cationului hidratat cu 6 molecule de
apă, [Al(H2O)6]3+, care are caracter acid. Impactul negativ al cationului
[Al(H2O)6]3+ asupra ecosistemelor acvatice se reflectă în:
Favorizarea mobilităţii ionilor
bazici ai metalelor grele (Cd2+,
Hg2+, Pb2+ etc.) la pH acid
Tendinţa marcată a ionului
hidratat [Al(H2O)6]3+ de a forma
complecşi cu acizii fulvici şi
humici are drept rezultat anularea
abilităţilor acestora de a reţine
ionii toxici ai metalelor grele.

Limitarea accesibilităţii plantelor
acvatice la fosfor
Prin precipitarea anionilor PO43− se
formează fosfatul de aluminiu,
AlPO4, care este foarte greu solubil
în apă.

Cationul hidratat [Al(H2O)6]3+ hidrolizează gradual, în funcţie de pH şi
se transformă, după următoarea schemă:
[Al(H2O)6]3+ ⇆ [Al(H2O)5 OH]2+ ⇆ [Al(H2O)4(OH)2]+ ⇆
Al(OH)3(aq) ⇆ [Al(H2O)2(OH)4]−
Al(OH)3(s)
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(5.4)

Aceste reacţii se caracterizează printr-un grad înalt de sensibilitate.
Concentraţiile speciilor particulare depind de pH. Astfel, în intervalul 4≤ pH ≤
6, specia predominantă este [Al(H2O)5 OH]2+, la pH >7, [Al(H2O)4(OH)2]+ , iar
la pH >11, [Al(H2O)2(OH)4]−. Pe parcursul desfăşurării acestor reacţii au loc şi
procese de polimerizare, soldate cu formarea unor complecşi polinucleari,
care conţin până la 13 atomi de aluminiu: [Al2(OH)2]4+; [Al2(OH)8]2−;
[Al6(OH)15]3+; [Al8(OH)20]4+; [Al13(OH)32]7+.
În cazul acestor complecşi, sarcina şi gradul de polimerizare depind de
pH. Complecşii polinucleari cu masă moleculară mare au caracter coloidal şi
se aglomerează, treptat, până la formarea unui precipitat a cărui structură
nestoechiometrică se modifică în timp. Precipitatul format se numeşte oxid de
aluminiu hidratat.
Sarcina oxidului de aluminiu hidratat coloidal depinde de sarcina
hidroxo- complecşilor polinucleari corespunzători. Alegerea pH–ului pentru
îndepărtarea din apă, prin coagulare, a coloizilor încărcaţi pozitiv sau negativ
ţine cont de faptul că, sarcina particulelor coloidale în medii acide este
pozitivă, în timp ce în medii alcaline este neutră.
Produşii de hidroliză parţială a sărurilor de aluminiu au largă
aplicabilitate în coagulare În acest context, în ultimii ani s-a acordat o atenţie
sporită chimismului hidrolizei sărurilor de aluminiu.
Astfel s-a constatat că, alături de valoarea pH –ului, temperatură şi
condiţiile de maturare a precipitatului, compoziţia produsului de hidroliză
depinde şi de raportul iniţial al concentraţiilor ionilor OH− şi Al3+, precum şi de
proporţia de bază adăugată. Deoarece aluminiul formează complecşi şi cu alţi
liganzi (sulfat, [AlSO4]+ sau [Al(SO4)2]− fluorură, [AlF6]3−, fosfat etc.), în funcţie
de compoziţia globală a apei, hidroliza aluminiului influenţează o serie de
reacţii secundare.
- SURSE DE ALUMINIU ÎN APELE NATURALE
În mod natural, aluminiul se găseşte atât în apele de suprafaţă, cât şi
în cele de adâncime. Concentraţia aluminiului din apele de suprafaţă este
afectată direct sau indirect de activitatea umană, prin emisiile industriale şi
orăşeneşti, prin efluenţii proveniţi de la fabricile de prelucrare primară sau
secundară a aluminiului, fabricile de ciment, industria de pielărie, uzinele de
apă, industria textilă, drenajele din mine, depunerile din atmosferă.
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Pentru reducerea turbidităţii apelor se folosesc săruri de aluminiu,
datorită efectului coagulant exercitat de acestea asupra particulelor coloidale
şi în suspensie, precum şi a unor substanţe dizolvate, cum ar fi sărurile de
fier. Tratarea apei cu săruri de aluminiu duce şi la scăderea numărului de
agenţi patogeni, precum şi a substanţelor ce îi protejează pe aceştia de
substanţele dezinfectante.
Ca o consecinţă a tratării cu sulfat de aluminiu, în apa tratată,
concentraţia aluminiului este adesea mai crescută decât cea din apa brută.
Dacă se adaugă sulfat de aluminiu în exces, pH– ul apei tratate scade foarte
mult şi aluminiul este pus în libertate, în cantitate mare, devenind
biodisponibil.
- TOXICITATE
Din cauza unor posibile efecte neurotoxice, Organizaţia Mondială a Sănătăţii
recomandă valoarea de 0,2 mg/L ca fiind concentraţia maximă admisă a
aluminiului în apă.
În general, există convingerea că aluminiul de origine naturală, provenit
din apa netratată se găseşte într-o formă care nu este asimilată de organism
şi nu provoacă efecte negative asupra sănătăţii. Dar apa tratată conţine
aluminiu uşor asimilabil şi de aceea apa poate fi o sursă mai importantă de
aluminiu decât hrana. Bazat pe un studiu al Organizaţiei Mondiale a Sănătăţii,
consumul de 1,5 – 2 L de apă pe zi, cu un conţinut de 0,2 mg/L, contribuie la
o expunere orală cu aluminiu între 0,2 – 0,4 mg/zi, cantitatea care reprezintă
aproximativ 5% din aportul total. Riscul de apariţie a bolii Alzheimer este de 7
– 8 ori mai mare la persoanele care consumă ape bogate în aluminiu
monomeric.
5.1.6. Fierul
Metal tranziţional din grupa a VIII –a secundară, perioada a patra din
sistemul periodic, fierul poate fi caracterizat succint astfel:






simbolul
Fe
numărul atomic
26
configuraţia electronică a atomului neutru 1s2, 2s2p6, 3s2p6, 4s23d6
masa atomică
55,85g/mol
stări de oxidare
+2, +3, +4, +6
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densitatea
punctul de topire
punctul de fierbere
izotopi naturali

7,86g/cm3
15380c
28610C
54
56
Fe(0,586%), Fe(91,72%);
57
Fe(2,2%), 58Fe(o,2896%)

Prin conţinutul său în scoarţa terestră de 4,65%, fierul se află pe locul
IV după oxigen, siliciu şi aluminiu. Concentraţiile fierului în apele naturale
variază în limite foarte largi, de la μg/L până la mg/L. Concentraţia medie a
fierului în apele dulci este de ordinul 10−5M. Râurile de pe glob duc anual în
mări şi oceane 9,6∙106 tone de fier, din care 9,45∙108 tone sub formă de
suspensii.
- SPECIAŢIE
Formele de existenţă a fierului dizolvat şi nedizolvat depind de pH,
potenţai redox şi prezenţa substanţelor anorganice şi organice formatoare de
complecşi.
În mediul reducător, fără oxigen, al apelor subterane şi în apele de pe
fundul iazurilor, bălţilor şi lacurilor, fierul este prezent în starea de oxidare +2.,
sub una dintre următoarele forme solubile: Fe2+, [FeOH]+, [Fe(OH)3]−. În apele
bogate în sulfat şi bicarbonat apar şi formele [FeSO4(aq)] şi [FeHCO3]+.
Asupra solubilităţii Fe2+ îşi pune amprenta solubilitatea hidroxidului
feros (Fe(OH)2), a carbonatului feros (FeCO3) şi cea a sulfurii feroase (FeS).
În apele naturale este limitată, în principal de solubilitatea carbonatului feros,
dar precipitarea FeCO3(s) este foarte lentă şi necesită o suprasaturare
apreciabilă. Existenţa Fe(OH)2 este caracteristică domeniilor cu alcalinitate
foarte pronunţată. În intervalul de pH 8 – 11, se separă, de regulă, diferiţi
hidroxo- carbonaţi. În apele care conţin H2S şi formele ionice ale acestuia,
solubilitatea fierului poate fi limitată, pe un interval larg de pH, de solubilitatea
FeS.
În apele care conţin oxigen dizolvat, fierul în starea de oxidare +3 este
cea mai forma cea mai stabilă din punct de vedere termodinamic.
Speciile dizolvate predominante corespunzătoare sunt: Fe3+,
[Fe(OH)]2+ şi [Fe(OH)2]+. În prezenţa unor concentraţii mai mari de sulfat sau
în medii acide, trebuie luată în consideraţie şi existenţa speciilor: [FeSO4]+,
[Fe(SO4)2]2− sau [FeHSO4]2+. Similar, în apele puternic acide cu o
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concentraţie mare în cloruri se pot forma [FeCl]2+ şi [FeCl2]+, iar în prezenţa
fosfaţilor, [FeHPO4]+ şi [FeH2PO4]2+. Solubilitatea fierului în condiţii anaerobe
este influenţată de solubilitatea oxidului feric hidratat.
În prezenţa silicaţilor se pot forma complecşi cationici sau anionici de
tipul [FeSiO(OH)3]2+ şi [Fe(OH)∙O∙Si(OH)3]−. La concentraţii mai mari de fier
se pot forma complecşi polinucleari. Fe3+ formează numeroase combinaţii
complexe şi cu materia organică rezultată din descompunerea resturilor
vegetale şi animale (taninuri şi lignine).
Hidroliza ionului Fe3+ decurge cu formarea următorilor complecşi
mononucleari: [FeOH]2+, [FeOH)2]+, Fe(OH)3(aq) şi [Fe(OH)4]−. Prin alte reacţii
se formează o serie de complecşi polinucleari coloidali,cum ar fi, de exemplu:
[Fe2(OH)2]4+, [Fe3(OH)4]5+, [Fe4(OH)6]6+. Produsul final al acestor reacţii este
un precipitat de oxid feric hidratat, care este, de fapt, un amestec de diferiţi
complecşi polinucleari. Distribuţia complecşilor polinucleari depinde atât de
pH, cât şi de concentraţia iniţială a fierului.
Capacitatea Fe2+ şi Fe3+ de a suferi oxidări şi, respectiv, reduceri
reversibile joacă un rol important în chimia şi biologia apelor naturale. Fierul
este îndepărtat din apele naturale sub formă de oxid feric hidratat, prin
oxidarea sa cu oxigenul dizolvat, urmată de hidroliză şi floculare. Oxidarea
poate fi reprezentată prin ecuaţia:
4Fe2++ O2 + 10H2O → 4Fe(OH)3 + 8H+
În apele bicarbonatate, reacţia decurge astfel:
4Fe2+ +8HCO3− + 2H2O + O2 → 4Fe(OH)3 + 8CO2

(5.5)

(5.6)

Viteza de oxidare a Fe2+ depinde de pH, concentraţia fierului,
concentraţia sau presiunea parţială a oxigenului dizolvat şi de natura materiile
organice(în special substanţe humice) existente în apă. Într-o descriere
detaliată ar trebui luate în consideraţie şi efectele temperaturii şi ale luminii.
Nu poate fi omis nici efectul catalitic al cuprului asupra procesului de oxidare.
Deasemenea şi creşterea capacităţii de tamponare a apei are un efect pozitiv.
Se impune precizarea faptului că, în apă fierul coexistă cu o serie de
bacterii autotrofe (feruginoase): Leptothrix, Clonothrix, Gallionella. În scopul
obţinerii de energie, aceste bacterii utilizează CO2 ca sursă de carbon şi
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oxidează Fe2+, când se formează Fe(OH)3 şi carbonat feric, compuşii
insolubili care contribuie la înnămolirea conductelor.
-SURSE DE FIER ÎN MEDIUL ACVATIC



NATURALE
erodarea chimică a rocilor,
în special a celor muntoase;
activitatea vulcanică

ANTROPOGENE
 efluenţii deversaţi în
apele de suprafaţă din
industria chimică
anorganică, industria
chimică organică,
petrochimie, rafinării,
industria metalurgică;
 activitatea minieră

- IMPLICAŢII BIOCHIMICE
Fierul este un micro – nutrient care intră în compoziţia grupării haem din
hemoglobină şi mioglobină, purtătoare de electroni în fotosinteză şi
respiraţie.Totodată,fierul este component al citocromilor, vitali pentru sinteza
clorofilei. Dacă este îndeplinită condiţia Fe/P = 1/100–1/1250, fierul devine
element limitativ pentru creşterea fitoplanctonului.
- TOXICITATE
Neafectând direct sănătatea omului, fierul este considerat un
contaminant secundar. Totuşi, la concentraţii în fier care depăşesc 0,1mg/L,
sunt afectate proprietăţile senzoriale ale apelor de suprafaţă.
5.1.7. Manganul
Manganul (tabelul 5.6) este prezent întotdeauna în apele naturale
alături de fier, dar în concentraţii mai mici decât ale acestuia. Concentraţiile
mari de mangan sunt caracteristice numai apelor acide de mină. În lacuri,
conţinutul de mangan este stratificat, la fel ca şi în cazul fierului.
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Tabelul 5.6. Caracterizarea fizico – chimică a manganului
Simbolul
Seria chimică
Poziţia în sistemul periodic
Numărul atomic
Configuraţia electronică a atomului neutru
Masa atomică
Starea de agregare
Stări de oxidare
Densitatea
Punctul de topire
Punctul de fierbere

Mn
metal tranziţional
grupa VII secundară , perioada a 4-a
25
1s2, 2s2p6, 3s2 3p6,4s2 3d5
54,938g/mol
solidă
+1,+2,+3, +4, +6, +7
7,21g/cm3
12470C
20610C

- SPECIAŢIE: In apele naturale, stările de oxidare caracteristice manganului
sunt +2,+3 şi +4.
În absenţa oxigenului dizolvat şi a altor agenţi oxidanţi, starea de
oxidare +2 corespunde celei mai stabile forme de existenţă a manganului în
apă. Speciile dizolvate predominante sunt: Mn2+, [MnOH]+, [Mn(OH)3]−,
MnSO4(aq) şi [MnHCO3]+. La concentraţii mari în cloruri sau în medii acide,
sunt foarte bine reprezentaţi şi clorocomplecşii [MnCl]+ şi [MnCl3]−. Printre
complecşii cu liganzi organici, se impune menţionarea, în special, a celor cu
substanţe humice.
Cantitatea de mangan dizolvat în apele naturale depinde de solubilitatea
carbonatului, hidroxidului şi a sulfurii. Astfel, în majoritatea apelor naturale,
concentraţia de echilibru a manganului dizolvat este determinată de
solubilitatea MnCO3. Apariţia Mn(OH)2 trebuie luată în consideraţie numai în
mediile puternic alcaline. În prezenţa hidrogenului sulfurat şi a formelor sale
ionice, solubilitatea Mn2+, în medii alcaline, este limitată de cea a MnS, iar în
aceste condiţii, concentraţiile de echilibru au cele mai mici valori.
Manganul în starea de oxidare +2 este labil în apele care conţin oxigen
dizolvat, unde este oxidat şi hidrolizat rapid. Oxidarea Mn2+ şi a Mn3+ până la
Mn4+ este un proces relevant pe parcursul îndepărtării manganului din ape. În
comparaţie cu Fe2+, Mn2+ este mai rezistent la oxidare. Oxidarea cu oxigenul
dizolvat în apă este mai intensă numai la pH >9. Pe de altă parte, este mai
uşor de realizat reducerea Mn3+ sau a Mn4+ la Mn, ceea ce înseamnă că
dizolvarea şi eliberarea manganului din sedimente sunt posibile în condiţii în
care reducerea Fe3+ la Fe2+nu se produce.

75

Formele complexate ale manganului în starea de oxidare +2 sunt mai
rezistente la oxidarea cu oxigen dizolvat decât ionul simplu Mn2+. Complecşii
Mn2+ cu substanţe humice sunt foarte stabili. Oxidarea biochimică, cu bacterii
manganoase – Siderocapsa - a Mn2+ este semnificativă, chiar în apele
naturale.
- IMPLICAŢII BIOCHIMICE
Manganul este un micronutrient esenţial pentru toate formele de viaţă.
Este cofactor pentru multe clase de enzime, între care se remarcă:
oxidoreductazele, transferazele, hidrolazele, izomerazele, ligazele, lectinele
şi integrinele. De asemenea, manganul joacă un rol important în fotosinteză
(Mihăescu, 2014).
- TOXICITATE
Manganul este mai periculos decât fierul. In urma unui studiu efectuat
în anul 2005, s-a emis o ipoteză asupra riscului neurotoxic asociat cu
expunerea pe lungă durată a 8.700.000. de americani care fac zilnic duş cu
apă care conţine mangan din surse naturale. Influenţa manganului asupra
proprietăţilor senzoriale ale apei este mai pronunţată decât cea a fierului.
Gustul apei poate fi afectat la concentraţii mai mari de 0,1 mg Mn/L.
5.1.8. Fluorul
Forma predominantă de existenţă a fluorului(tabelul III.8) în apele
naturale este cea a anionului simplu F−. Nu poate fi omisă nici prezenţa
hexafluorosilicatului, [SiF6]2−, a fluoroferaţilor şi fluoroaluminaţilor.
Tabelul 5.7. Caracterizarea fizico – chimică a fluorului
Simbolul
Seria chimică
Poziţia în sistemul periodic
Numărul atomic
Configuraţia electronică a atomului neutru
Masa atomică
Starea de agregare
Stări de oxidare
Densitatea
Punctul de topire
Punctul de fierbere
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F
halogen
grupa VII –a, perioada a 2-a
9
1s2, 2s2p5
18,9984g/mol
gazoasă
-1
1,7g/L
- 219,620C
- 188,120C

Fluoruri
Sub denumirea de fluoruri sunt desemnate combinaţiile anorganice şi
organice în a căror constituţie intră ionul F−. Concentraţia medie în fluorură de
1,35 – 1,40 mg/L în apa de mare scade până la circa 0,1 – 0,2 mg/L în apele
dulci.
- SPECIAŢIE
Formele sub care se găseşte F− în apele naturale(tabelul 5.8) depind
de pH, duritate şi de prezenţa argilelor (minerale cu proprietăţi schimbătoare
de ioni).
După cum se observă, concentraţia F− liber este maximă în apele dulci
şi scade accentuat în cele sărate.Tendinţa de scădere a concentraţiei F− liber
în apele marine se explică prin implicarea acestui ion în:
 formarea de săruri greu solubile (cu ionii Ca2+şi Al3+), care se depun în
sedimentele marine;
 adsorbţia pe goethit (FeOOH), care, de asemenea, se depune în
sedimente.
Tabelul 5.8. Formele predominante de existenţă a F−în apele naturale
F−
MgF+ CaF+
Ape slab alcaline
99%
Ape dulci puternic alcaline 98% 1,2% 0,7%
Ape subterane
99%
Ape sărate
51% 47% 2%

- SURSE DE FLUORURI ÎN MEDIUL ACVATIC
o

o

NATURALE
degradarea, eroziunea
rocilor şi mineralelor care
conţin compuşi solubili ai
fluorului;
emisiile vulcanice

ANTROPOGENE
- fluorizarea apei potabile;
- utilizarea fertilizanţilor fosfatici
obţinuţi din fluoroapatită,
Ca10(PO4)6F2;
- instalaţiile de prelucrare a
criolitului – Na3AlF6

IMPLICAŢII BIOCHIMICE
Compuşii anorganici ai fluorului, fluorura de sodiu (NaF), fluorura
stanoasă (SnF2) se utilizează în pasta de dinţi pentru prevenirea apariţiei
cariilor dentare. Concentraţia maximă admisă a fluorurilor în apa potabilă este
de 1mg/L. Deoarece majoritatea apelor naturale au un conţinut redus de fluor
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(sub 0,5mg/L), din raţiuni stomatologice se recurge la adăugarea de
adăugarea de fluoruri în apa potabilă. Acest proces poartă numele de
fluorizarea apei. Activitatea biologică a compuşilor cu fluor utilizaţi pentru
fluorizarea apei depinde de forma lor de existenţă. Astfel, se pare că
fluoroaluminosilicaţii sunt mai puţin eficienţi din punct de vedere biologic. În
apele naturale cu pH>7 şi la o concentraţie aproximativă a ionului F− liber de
aproximativ 1mg/L nu se formează fluoroaluminosilicaţi, din cauza capabilităţii
competitive semnificative a hidroxialuminaţilor. Pentru fluorizarea apei se
recomandă fluoruri sau fluorosilicaţi.
Fluorosilicaţii hidrolizează gradual în apă, conform reacţiei:
SiF62− + 2H2O = 6F− + 4H+ + SiO2
Practica fluorizării apei potabile aplicată din anul 1945 este astăzi
extrem de controversată. Astfel, concluziile unor studii recente asupra
efectelor adverse ale administrării fluorului prin suplimentarea cantităţii
acestuia în apa potabilă au arătat că în China sunt afectate circa 1.800.0000
de persoane.
- TOXICITATE
Fluorul este foarte toxic. Conform Institutului Naţional pe problemele
Cancerului din SUA, fluorul în exces este cancerigen. Studii recente arătă că
acesta provoacă cancer osos, iar ingerarea lui creşte riscul îmbolnăvirii de
toate formele de cancer cu 5%. Consumul de apă fluorurată dublează
numărul de fracturi de şold, atât pentru bărbaţi cât şi pentru femeile în vârstă.
S-a descoperit, de asemenea, că infertilitatea la femei creşte proporţional cu
creşterea procentului de fluoruri din apă.
5.1.9. Clorul
Clorul (tabelul 5.9) este prezent în apele naturale, în special sub forma
anionului simplu Cl− şi, în unele cazuri sub formă de clorocomplecşi, de
exemplu [FeCl]+, [FeCl2]+, [FeCl]2+, [FeCl3]-, [FeCl4]2- etc.
Tabelul 5.9. Caracterizarea fizico – chimică a clorului
Simbolul
Seria chimică
Poziţia în sistemul periodic
Numărul atomic
Configuraţia electronică a atomului neutru

78

Cl
halogen
grupa VII –a, perioada a 3-a
17
1s2, 2s2p6,3s2p5

Masa atomică
Starea de agregare
Stări de oxidare
Densitatea
Punctul de topire
Punctul de fierbere
Izotopi

35,453 g/mol
gazoasă
- 1,0,+1,+3,+5,+7
3,2g/L
- 101,50C
- 34,40C
35Cl(75,77%);34Cl(24,23%)

Cloruri
Cl- reprezintă anionul majoritar în toate mediile acvatice.
Astfel,concentraţia clorurii în apele dulci este de 0,02 – 0,1%, iar în oceanul
planetar de 1,9%. Sub raport comparativ, concentraţia Cl- din mări şi oceane
este de 1000 de ori mai mare decât a clorurilor din apele dulci şi o depăşeşte
de circa 10 ori pe cea a oricărui alt anion. Contribuţia clorurilor la salinitatea
mărilor şi oceanelor este de peste 50%.
Clorurile sunt relativ stabile, atât din punct de vedere chimic cât şi
biochimic. Ele nu se modifică în apele naturale. În timpul infiltrării sunt
adsorbite într-un grad redus pe diferitele minerale din sol.
- SURSE DE CLORURI ÎN MEDIUL ACVATIC
NATURALE
 dizolvarea depozitelor de
sare (NaCl);
 acţiunea factorilor
climatici;
 eroziunea rocilor care
conţin cloruri

ANTROPOGENE
o ape uzate;
o clorinarea apei;
o utilizarea zeoliţilor
naturali pentru
dedurizarea apelor

- IMPLICAŢII BIOCHIMICE
Anionii clorură sunt implicaţi în stabilirea presiunii osmotice intra- şi
extracelulare şi a echilibrului electrolitic.
Prin acţiunea inhibitoare asupra unor paraziţi din apă(Chilodonella
cyprini), clorura poate avea rol profilactic împotriva unor boli parazitare, dificil
de diagnosticat şi de tratat.
Prin capacitatea sa de a face schimb cu anionii HCO3- din sânge, soldat
cu eliminarea acestora în mediul acvatic, clorura joacă un important rol
antistress în viaţa peştilor.
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- TOXICITATE
Clorura nu este un anion toxic pentru viaţa oamenilor sau a
animalelor. În normativele pentru apa potabilă, concentraţia maximă admisă
este impusă, mai degrabă prin considerente de gust decât de toxicitate la
250mg/L. Astfel, prezenţa clorurii de sodiu în concentraţii de 250mg/L imprimă
apei gustul sărat, în timp ce apele care conţin până la 1000 mg/L clorură de
calciu sau clorură de magneziu nu sunt sărate. În concentraţii ridicate clorura
accentuează caracterul corosiv al apei şi, prin ridicarea presiunii vasculare,
poate fi unul dintre factorii declanşatori ai bolilor cardiovasculare, la om.
Alte forme de clor
Prezenţa clorului elementar în apă nu este naturală. Acesta este
introdus în apă la dezinfecţia sa prin clorinare sau în cazurile în care clorul se
utilizează ca agent oxidant. Clorul reacţionează cu apa în conformitate cu
următoarele ecuaţii chimice:
Cl2 + H2O ⇆ HClO + H+ + Cl−
HClO ⇆ H+ + ClO−

(5.7)
(5.8)

Expusă la lumina solară, o soluţie de clor în apă nu este stabilă,
suferind o descompunere fotochimică:
2 HClO → 2H++ 2Cl- + O2

(5.9)

Aşadar, în funcţie de pH şi de potenţialul redox, clorul poate exista în
apă în următoarele forme: Cl2, HClO, ClO- şi Cl-. În prezenţa azotului
amoniacal, clorinarea apei poate decurge cu formarea de cloramine.În medii
neutre, reacţionează, în principal, acidul hipocloros, HClO:
NH3 + HClO → NH2Cl + H2O
NH2Cl + HClO → NHCl2 + H2O
NHCl2 + HClO → NCl3 + H2O

(5.10)

Distribuţia mono-, di- şi triclorminelor depinde de pH, temperatură,
timpul de reacţie şi raportul masic dintre clor şi azotul amoniacal. La un
anumit raport, cloraminele sunt degradate până la azot elementar sau N2O,
printr-un proces care poate fi reprezentat schematic astfel:
2NH3 + 3Cl2 → N2 + 6H+ + 6Cl80

(5.11)

4NH3 + 7Cl2 + H20 → N2 + N2O + 14H+ +14ClÎn hidrochimie, termenul de „clor activ” desemnează toate formele de
clor care, în medii acide, oxidează iodurile la iod. Este important să se facă
diferenţierea între clorul activ liber (clor molecular, hipocloriţi, dioxid de clor) şi
clorul activ liber legat (clorul din cloramine). În apă, cloraminele sunt
hidrolizate lent până la hipocloriţi şi sunt agenţi oxidanţi mai slabi decât clorul.
Pentru a se asigura securitatea igienică a apei potabile este necesară
îndepărtarea conţinutului rezidual de clor din apă. Concentraţia clorului activ
în apa potabilă ar trebui să se situeze între 0,05 – 0,3mg/L. Clorul activ este
periculos pentru peşti şi pentru alte organisme acvatice. Concentraţia lui în
apele de suprafaţă nu ar trebui să depăşească 0,15 mg/L.
După unii cercetători, clorul este cel mai puternic şi mai dur”ucigaş”
al timpurilor moderne, fiind o otravă insidioasă. Multe dintre studiile şi
cercetările din domeniul medical îl considerau complet inofensiv, însă, în
prezent constatările sunt de cu totul altă natură şi conduc la concluzia că prin
folosirea clorului la tratarea apei de băut se previn epidemii ale unor boli, dar
se produc alte îmbolnăviri. Mai mult chiar, unii cercetători se încumetă să
afirme că prin clorinare practic „se ucide apa” şi, implicit, organismele obligate
să o bea.
V.2. GAZE DIZOLVATE ÎN APĂ
Componentele atmosferei în contact cu apele de suprafaţă tind să se
dizolve până la atingerea unui echilibru (condiţiile de saturaţie cu gaz). Printre
celelalte surse de gaze dizolvate în apă (tabelul (5.10) se află şi degajarea de
produşi gazoşi din reacţiile chimice sau biochimice desfăşurate în apă sau în
sedimente, între care o poziţie prioritară este ocupată de procesele de
descompunere a materiei organice sau de fotosinteză.
Cantitatea dizolvată depinde de abilitatea gazului de a reacţiona chimic
cu moleculele de apă sau de a dizolva ca moleculă liberă, de presiunea sa
parţială în atmosferă, presiunea sa de vapori, temperatură şi conţinutul de
săruri minerale din apă. Astfel, la presiuni joase, solubilitatea majorităţii
gazelor este foarte mică şi diminuată la creşterea temperaturii.
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Viteza de dizolvare a unui gaz datorită contactului său cu apele de
suprafaţă, turbulenţei locale şi gradului de amestecare a aerului cu apa este
guvernată de fenomenele de transfer de masă. Prin urmare, condiţiile de
turbulenţă din apele de suprafaţă favorizează dizolvarea gazelor, astfel încât
apele reci ale unui râu turbulent sunt mai bogate în oxigen decât cele calde
dintr-un râu static. În plus, cu cât este mai mare conţinutul de săruri dizolvate
cu atât este mai redusă concentraţia oxigenului dizolvat.
Tabelul 5.10. Principalele surse de gaze din apele naturale
Sursa / gazul
Atmosfera
Descompunerea biologică (aerobă şi
anaerobă) a materiei organice
Degajări (emanaţii) de gaze din scoarţa
terestră şi in activitatea vulcanică
Reacţii fotosintetice

CO2 O2 NH3 N2O/NO N2 H2S CH4
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X

X
X

Constituenţii gazoşi dizolvaţi în orice apă naturală sunt oxigenul, dioxidul
de carbon, azotul, hidrogenul sulfurat şi, uneori, şi metanul.
Oxigenul intră în apă din atmosferă şi se formează în aceasta prin
fotosinteza florei acvatice. Concentraţia apoasă a oxigenului dizolvat nu are o
valoare constantă.
Ea se poate reduce semnificativ din cauza oxidării materiei organice
dizolvate sau a respiraţiei microorganismelor. Scăderea drastică, în timp, a
concentraţiei oxigenului dizolvat în apă este un indiciu sigur al existenţei
poluării.
Prezenţa dioxidului de carbon (anhidridă carbonică) dizolvat în apele
naturale dulci este datorată mai multor surse( oxidarea biochimică a
substanţelor organice, respiraţia organismelor acvatice, emanaţii din procese
geochimice), În combinaţie cu bicarbonaţii, dioxidul de carbon stipulează
capacitatea de tamponare a apei.
Concentraţia dioxidului de carbon nu depăşeşte 20 – 30 mg/L în apele
de suprafaţă şi, respectiv 40mg/L în apele subterane demineralizate.
Concentraţii mai mari ale H2CO3 liber în apă se observă, de obicei, la tratarea
apei cu un coagulant. Astfel, adăugarea fiecărui miligram de Al2(SO4)3 sau
FeCl3 într-o apă tratată, este însoţită de degajarea a 0,8mg CO2.

82

Hidrogenul sulfurat se găseşte, în special, în apele freatice. Se
formează ca rezultat al proceselor de reducere şi descompunere a unor roci
(ghips, pirită sulfurică etc.). În apele de suprafaţă se găseşte rar, deoarece se
oxidează cu uşurinţă. Prezenţa lui în apele de suprafaţă poate fi rezultatul
unor procese de degradare sau al evacuării unor ape uzate neepurate.
Existenţa hidrogenului sulfurat imprimă apei un miros neplăcut, perceptibil
chiar la concentraţii de 0,5 mg/L, intensifică procesele de coroziune a
conductelor prin care circulă apa şi cauzează biootrăvirea acestora, drept
consecinţă a proliferării bacteriilor cu sulf.
Azotul este prezent în apele naturale datorită absorbţiei din aer,
reducerii compuşilor cu azot prin intermediul bacteriilor denitrificatoare şi
descompunerii materiei organice. Solubilitatea azotului în apă este mult mai
mică decât cea a oxigenului. Totuşi, în condiţiile în care presiunea parţială a
N2 în aer este mai mare decât cea a oxigenului, concentraţia azotului în apele
naturale o depăşeşte pe cea a oxigenului.
Metanul intră, în principal, în compoziţia chimică a apelor subterane.
Provenienţa lui în apele subterane este asociată cu descompunerea
microorganismelor şi a celulozei vegetale. Apariţia metanului în apele de
suprafaţă poate fi numai rezultatul deversării unor ape uzate neepurate.
Deoarece influenţa cea mai puternică asupra mediului acvatic o au
oxigenul şi dioxidul de carbon, care îşi pun amprenta asupra pH – ului şi
reacţiilor redox acvatice, atenţia noastră se va concentra, în continuare,
asupra acestor 2 gaze.
5.2.1. Oxigenul dizolvat în apă
Oxigenul este elementul cu cea mai largă răspândire şi distribuţie din
scoarţa terestră. Reprezintă 20,9% din volumul aerului atmosferic şi 23% din
masa acestuia..
Oxigenul diferă fundamental de celelalte gaze prezente în apă, cum ar
fi, de exemplu, dioxidul de carbon şi amoniacul, care ionizează, într-o anumită
măsură, iar ionii rezultanţi reacţionează cu apa, cu formare de compuşi noi. El
este prezent în apă, în esenţă, sub formă de molecule libere, O2. Oxigenul
molecular, O2, este un gaz incolor, inodor şi insipid, particularizat printr-o
proprietate excepţională, fiind paramagnetic.
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Deoarece toate organismele aerobe, între care se includ şi plantele
verzi, necesită oxigen pentru procesele lor metabolice, oxigenul dizolvat în
apă este esenţial pentru viaţa acvatică. În plus, el oxidează compuşii
anorganici şi organici prezenţi în apă, permiţând descompunerea acestora în
nutrienţii de bază pentru organismele acvatice. Existenţa vieţii aerobe este
condiţionată de o concentraţie minimă a oxigenului dizolvat de 2-4 mg/L.
Cantitatea de oxigen dizolvat în apă este în strânsă corelaţie cu tipul
organismelor care pot supravieţui. De exemplu, concentraţia de oxigen
dizolvat necesară păstrăvilor este de 6,5 mg/L, în timp ce crapii au nevoie
doar de 2,5 mg/L. Menţinerea unei bune calităţi a apei implică un nivel
corespunzător al oxigenului.
În afară de oxigenul dizolvat din aerul atmosferic (figura III.9),
procesele diurne de fotosinteză contribuie la creşterea cantităţii de oxigen
dizolvat, simultană cu diminuarea concentraţiei de dioxid de carbon. Se
impune precizarea faptului că, în decursul a 24 de ore,se produce prin
fotosinteză, o cantitatea de oxigen,care este minimă la răsăritul soarelui şi
maximă la apus Totodată, aceasta este în corelaţie şi cu densitatea plantelor
acvatice dintr-un anumit volum de apă. Dizolvarea oxigenului în apă este
influenţată şi de temperatura ambiantă, presiune şi salinitatea apei.
La temperaturi mai ridicate, volatilitatea oxigenului este mai mare,
motiv pentru care în zonele cu climat mai cald se găsesc valori mai mici ale
oxigenului dizolvat. În plus, oxigenul este consumat mai rapid, deoarece
viteza proceselor metabolice creşte cu temperatura. Aceasta este una dintre
problemele care apar în timpul verii, când uneori, nivelul de oxigen scade
semnificativ, cauzând moartea organismelor acvatice. Tendinţa de variaţie a
concentraţiei oxigenului dizolvat în apă cu temperatura este evidenţiată în
tabelul 5.11.
În plus, conform unor date recente din literatura de specialitate,
concentraţia oxigenului dizolvat în apele dulci (în mg/L), la presiunea de 1atm,
poate fi calculată în funcţie de temperatură (în grade Celsius), cu ajutorul
următoarei ecuaţii aproximative:
O2 dizolvat (în mg/L) = 0,033T2 – 0,3201T + 14,258
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(5.12)

Tabelul 5.11. Efectul temperaturii asupra concentraţiei oxigenului
dizolvat în apă
Temperatura, Solubilitatea Temperatura, Solubilitatea
0C
0C
O2, mg/L
O2,mg/L
14,602
8,989
0
21
14,198
8,726
1
22
13,813
8,560
2
23
13,445
8,400
3
24
13,094
8,244
4
25
12,757
8,094
5
26
12,436
7,989
6
27
12,127
7,808
7
28
11,832
7,671
8
29
11,549
7,539
9
30
11,277
7,411
10
31
11,016
7,287
11
32
10,766
7,166
12
33
10,525
7,049
13
34
10,294
6,935
14
35
10,072
6,824
15
36
9,858
6,716
16
37
9,651
6,612
17
38
9,077
6,509
18
39
9,261
6,410
19
40
9,077
20

Solubilitatea oxigenului în apă, la o temperatură dată, creşte odată cu
presiunea atmosferică (scăderea altitudinii). Apele de suprafaţă din regiunile
montane se caracterizează prin concentraţii mai mici ale oxigenului dizolvat
decât cele din apropierea mării, unde presiunea atmosferică este maximă. La
creşterea temperaturii apar variaţii mai puţin semnificative ale cantităţii de
oxigen dizolvat cu temperatura (tabelul 5.12).
Cantitatea de oxigen dizolvat se reduce, de exemplu de la 9 la 7 mg/L,
odată cu creşterea salinităţii, de la 0 la 45 g/L (la 200C şi 1 atm). Din acest
motiv, concentraţia oxigenului dizolvat în apele de suprafaţă este în intervalul
7–12 mg/L (adică atinge valori apropiate de saturaţie sau chiar de
suprasaturaţie). În apa de mare nivelul oxigenului dizolvat este mai scăzut (de
ordinul a 6– 9 mg/L), din cauza salinităţii.
Creşterea adâncimii apei are ca efect mărirea solubilităţii oxigenului
în apă. La 200C, solubilitatea creşte de la 9,08 mg/L (la suprafaţa apei) până
la 9,98 la adâncimea de 1m, 10,87 mg/L la adâncimea de 2m şi, respectiv
12,67mg/L la adâncimea de 4m.
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Tabelul 5.12. Efectul presiunii atmosferice asupra concentraţiei
oxigenului dizolvat în apă (mg/L)
0C

0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40

735
14,12
13,73
13,36
13,00
12,66
12,33
12,02
11,72
11,44
11,16
10,90
10,65
10,41
10,17
9,95
9,73
9,53
9,33
9,14
8,95
8,77
8,60
8,43
8,27
8,11
7,96
7,82
7,68
7,54
7,41
7,28
7,16
7,04
6,92
6,80
6,69
6,59
6,48
6,38
6,28
6,18

740
14,22
13,82
13,45
13,09
12,75
12,42
12,11
11,80
11,52
11,24
10,96
10,72
10,48
10,24
10,02
9,80
9,59
9,39
9,20
9,01
8,83
8,66
8,49
8,33
8,17
8,02
7,87
7,73
7,59
7,46
7,33
7,21
7,09
6,97
6,85
6,74
6,63
6,53
6,43
6,33
6,23

745
14,31
13,92
13,54
13,18
12,83
12,50
12,19
11,89
11,60
11,32
11,05
10,80
10,55
10,31
10,09
9,87
9,66
9,46
9,25
9,07
8,89
8,72
8,55
8,39
8,23
8,08
7,93
7,79
7,65
7,51
7,38
7,26
7,14
7,02
6,90
6,79
6,68
6,57
6,47
6,37
6,27

750
14,41
14,01
13,63
13,27
12,92
12,59
12,27
11,97
11,67
11,40
11,13
10,87
10,62
10,38
10,16
9,94
9,73
9,52
9,33
9,14
8,95
8,78
8,61
8,44
8,29
8,13
7,98
7,84
7,70
7,57
7,44
7,31
7,19
7,07
6,95
6,84
6,73
6,62
6,52
6,42
6,32

mm Hg
755
760
14,51 14,60
14,10 14,20
13,72 13,81
13,36 13,45
13,01 13,09
12,67 12,76
12,35 12,44
12,05 12,13
11,75 11,83
11,47 11,55
11,20 11,28
10,94 11,02
10,69 10,77
10,46 10,,53
10,23 10,29
10,00 10,07
9,79
9,88
9,59
9,55
9,39
9,45
9,20
9,26
9,02
9,08
8,84
8,90
8,67
8,73
8,50
8,56
8,34
8,40
8,19
8,24
8,04
8,09
7,89
7,95
7,75
7,81
7,62
7,67
7,49
7,54
7,36
7,41
7,24
7,29
7,12
7,17
7,00
7,05
6,89
6,93
6,76
6,82
6,67
6,72
6,56
6,61
6,46
6,51
6,36
6,41
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765
14,70
14,29
13,90
13,53
13,18
12,84
12,52
12,21
11,91
11,63
11,35
11,09
10,84
10,60
10,36
10,14
9,92
9,72
9,52
9,32
9,14
8,96
8,79
8,62
8,46
8,30
8,15
8,00
7,86
7,72
7,59
7,48
7,34
7,22
7,10
6,98
6,87
6,76
6,66
6,56
6,46

770
14,80
14,39
14,00
13,62
13,27
12,93
12,60
12,29
11,99
11,70
11,43
11,16
10,91
10,67
10,43
10,21
9,99
9,78
9,58
9,39
9,20
9,02
8,84
8,68
8,51
8,36
8,20
8,06
7,91
7,76
7,64
7,51
7,39
7,27
7,15
7,03
6,92
6,81
6,70
6,60
6,50

775
14,89
14,48
14,09
13,71
13,35
13,01
12,68
12,37
12,57
11,78
11,50
11,24
10,98
10,74
10,50
10,27
10,08
9,85
9,64
9,45
9,26
9,08
8,90
8,73
8,57
8,41
8,26
8,11
7,97
7,83
7,69
7,56
7,44
7,31
7,20
7,08
6,97
6,86
6,75
6,64
6,55

780
14,99
14,57
14,16
13,80
13,44
13,10
12,77
12,45
12,15
11,86
11,58
11,31
11,05
10,81
10,57
10,34
10,12
9,91
9,71
9,51
9,32
9,14
8,96
8,79
8,63
8,47
8,31
8,17
8,02
7,88
7,75
7,62
7,49
7,36
7,24
7,13
7,01
6,90
6,80
6,69
6,59

5.2.2. Dioxidul de carbon dizolvat în apă
Dioxidul de carbon (tabelul 5.13) este compusul carbonului în al cărui
ciclu joacă un rol principal, în starea sa maximă de oxidare, +4.
Tabelul 5.13. Caracterizarea fizico – chimică a dioxidului de carbon
Caracteristica
Formula moleculară
Formula structurală
Masa molară
Starea de agregare (c.n.)
Densitatea
Punctul de fierbere
Punctul de topire
Comportarea la ardere
Toxicitate

Descriere
CO2
O=C=O
44,01 g/mol
Gaz incolor, cu miros şi gust slab acid,
înţepător
1,98kg/dm3
- 780C
- 57 0C
Nu arde şi nu întreţine arderea
Asfixiant, iritant

Dioxidul de carbon din apă provine din următoarele surse principale:
NATURALE
 dizolvarea din atmosferă;
 respiraţie;
 procese aerobe care se
desfăşoară în acumularea
principală de apă;
 procese anaerobe din
sedimentele de pe fundul
apelor;
 emisii vulcanice

ANTROPOGENE
- arderea combustibililor fosili

Solubilitatea dioxidului de carbon în apă respectă legea lui Henry şi se
caracterizează printr-o dependenţă liniară de presiunea sa parţială în faza
gazoasă şi de temperatură. În condiţii normale, solubilitatea dioxidului de
carbon este de 0,4 mg/L la 300C, 0,5 mg/L la 200C şi 1,0 mg/L la 00C.
Ca şi în cazul oxigenului, concentraţia dioxidului de carbon în apă
prezintă variaţii diurne care sunt cu atât mai pronunţate cu cât densitatea
plantelor acvatice este mai mare. Pe parcursul unui an, concentraţia dioxidului
de carbon este minimă vara şi maximă iarna.
Comportarea dioxidului de carbon la dizolvare este mult mai complexă
decât cea a oxigenului. Această afirmaţie este susţinută prin faptul că
aproximativ 1% din CO2 reacţionează cu apa, cu formare de acid carbonic,
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H2O + CO2 ⇆ H2CO3, extrem de instabil, care disociază în ioni bicarbonat,
HCO3− şi, respectiv, carbonat CO32−:
CO2(dizolvat)⇆ioni bicarbonat ⇆ ioni carbonat

(5.13)

Cele 3 specii sunt în echilibru, în concentraţii dependente de pH
(tabelul 5.14).
Tabelul 5.14. Corelaţia dintre concentraţiile H2CO3, CO2, HCO3− şi CO32−
şi pH – ul apei
4

5

6

7

pH-ul
8
9
%

10 11 12

Forma acidului carbonic
H2CO3 + CO2
100 95 70 20 2
HCO3−
5 30 80 98 95 70 17 2
CO32−
- - 5
30 83 98

Sistemul HCO3− / CO32− poate fi descris prin următoarea succesiune
de reacţii, caracterizate fiecare printr-un echilibru între ionii şi moleculele care
reglează sistemul în ansamblul său, adică: H2O, H+, OH−, CO2, HCO3− şi
CO32-. Pentru simplificarea abordării se va considera că singurul cation
mineral este prezent este cel de Ca2+:
H2O ⇆ H+ + OH−
CO2 + H2O ⇆ H2CO3
H2CO3⇆ HCO3− + H+
HCO3− ⇆ CO32- + H+
2+
Ca + CO32- ⇆ CaCO3(solid)

(5.14)
(5.15a)
(5.15b)
(5.16)
(5.17)

Deoarece ∑ cationi = ∑ anioni, rezultă:
(CO2)total = (CO2 liber + H2CO3) + HCO3−+CO32-

(5.18)

Prin combinarea constantelor de echilibru caracteristice reacţiilor
(5.15a–5.15b) se obţine constantă aparentă pentru prima treaptă de disociere
a acidului carbonic, K1. Constanta caracteristică ecuaţiei (5.16) care descrie
cea de-a doua treaptă de disociere a acidului carbonic este K2. Ambele
echilibre depind de temperatură şi de tăria ionică a soluţiilor (tabelul 5.15).
Datorită influenţei marcate a temperaturii asupra acestui sistem, apele
naturale eliberează în timpul verii dioxid de carbon pe care îl absorb în timpul
iernii.
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Tabelul 5.15. Dependenţa de temperatură a celor 2 constante de
disociere a acidului carbonic (pK = - lg K)
Temperatura,
0C
pK1
pK2

0

5

10

15

20

25

6,58
6,52
6,46 6,342 6,38
6,35
10,63 10,56 10,43 10,43 10,38 10,33

Dacă din soluţie se îndepărtează dioxidul de carbon, de exemplu prin
intermediul algelor fotosintetizatoare sau prin degajare în atmosferă,
echilibrele reacţiilor (5.15a) şi respectiv (5.15b) se deplasează către stânga,
determinând scăderea concentraţiei H+. Din aceleaşi motive, echilibrele
reacţiilor (5.16) şi, respectiv (5.17) se vor deplasa spre dreapta, cauzând
creşterea concentraţiilor ionilor hidroxil şi carbonat. Deoarece K1>>K2, o
cantitate mai mare de ioni bicarbonat va reacţiona conform ecuaţiilor chimice
(5.15 a), (5.15b), (5.17). În aceste condiţii, creşterea rezultantă a concentraţiei
CO32- este mai mică decât cantitatea de CO2 eliberată din sistem. Cantitatea
de carbonat care se formează poate fi estimată pe baza variaţiilor de pH.
Deoarece reacţia (5.16) are o importanţă relativ nesemnificativă pentru
majoritatea apelor naturale, este utilă combinarea ecuaţiilor chimice (5.14)+
(5.15a)+ (5.15b) sub forma:
HCO3− ⇆ OH− + CO2

(5.19)

Din ecuaţia (5.19) se poate observa că prin dizolvarea bicarbonatului
de sodiu în apă se obţine o soluţie slab alcalină (pH = 8,3 pentru NaHCO3 10M). În acest caz, cantitatea de CO2 format în conformitate cu ecuaţiile (5.15a)
şi (5.15b) este mai mare decât cea care se poate dizolva în H2O în echilibru
cu dioxidul de carbon din aer (O,5mg CO2/L, la 200C). Degajarea CO2
continuă atâta timp cât sistemul este în echilibru cu aerul. Dispariţia dioxidului
de carbon provoacă o scădere a concentraţiei ionilor de hidrogen (o creştere
a pH –ului). În condiţiile în care K2 << K1, consumarea dioxidului de carbon în
fotosinteză se soldează cu accentuarea caracterului alcalin al soluţiei.
Prin combinarea ecuaţiilor reacţiilor (5.14), (5.15a) şi (5.15b) se obţine
reacţia chimică globală:
3

2 HCO3− ⇆ CO32− + H2O + CO2
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(5.20)

Această reacţie se desfăşoară până în momentul în care echilibrul
dintre HCO3−, CO32−, CO2 şi pH se restabileşte de la sine. Se impune
precizarea faptului că este vorba despre aşa–numitul dioxid de carbon
echilibrant, adică CO2 de echilibru cu bicarbonatul şi carbonatul. Poziţia
acestui echilibru depinde de constantele K1 şi K2 şi de pH–ul soluţiei. Pentru
exemplificare, în tabelul 5.16 sunt prezentate variaţiile temporale ale pH –ului
unor soluţii de bicarbonat de sodiu, precum şi cantităţile de CO2 liber,
calculate cu relaţia:
pH = pK + log

HCO 

3

CO2 

(5.21)

Tabelul 5.16. Valorile măsurate de pH şi concentraţiile calculate ale CO2
în diferite soluţii de NaHCO3
După 0h
După 24h
Soluţia
pH
CO2(mg/L) pH CO2(mg/L)
0,0001M în H2O nefiartă 7,2
6
7,94
1,4
0,0001M în H2O fiartă
8,1
0,8
8,1
0,8
0,0003M în H2O fiartă
8,35
1,1
8,6
0,8
0,01M în H2O fiartă
8,44
3,7
8,95
1,1

În majoritatea apelor naturale în care cationul predominat este Ca2+,
cantităţile de Ca2+ şi CO32− (şi, respectiv HCO3−) care pot coexista în soluţie
sunt determinate de produsul de solubilitate al carbonatului de calciu (Ks =
[Ca2+] [CO32−] = 9,9∙10-9 (la 150C) şi 8,7∙10−9 la 200C). În aceste condiţii, la o
temperatură dată şi o anumită presiune parţială a CO2, există o limită
superioară posibilă a concentraţiei soluţiei de bicarbonat de calciu. În
sistemele în care predomină Na+, factorul limitativ al concentraţiei este CO2 în
echilibru cu aerul. Solubilitatea carbonatului de calciu este factorul limitativ în
sistemele în care predomină Ca2+. În absenţa dioxidului de carbon,
solubilitatea CaCO3 este de aproximativ 15 mg/L. În apa în echilibru cu aerul,
concentraţia maximă admisă este de 50 – 60 mg/L.
Totuşi, în multe lacuri, pe perioade lungi de timp pot persista condiţiile
metastabile, în care concentraţia Ca2+ este mult mai mare decât valorile
teoretice.S-a constatat că între gradul de suprasaturare, adică respectarea
condiţiei, [Ca2+]∙[CO32−] > K SCaCO3 şi pH există o dependenţă greu de înţeles.
Astfel, cu cât pH –ul este mai mare, cu atât suprasaturarea este mai
avansată. S-a sugerat că particulele coloidale ar putea fi stabilizate de un
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strat dublu electric de ioni CO32− sau OH−. De asemenea, nu poate fi neglijată
nici contribuţia materiei organice din apa lacurilor.
Solubilitatea carbonatului de calciu poate fi mărită prin prezenţa unor
extra- cantităţi de CO2 care nu este în echilibru cu aerul. În tabelul 5.17 este
redată o relaţie aproximativă între Ca(HCO3)2 dizolvat şi cantitatea de CO2
liber necesară păstrării bicarbonatului de calciu în soluţie. Această relaţie se
aplică numai pentru apele în care pH–ul nu depăşeşte valoarea 8,3, când
cantitatea de CO2 liber potenţial existentă este neglijabilă. În mod evident,
aceste soluţii nu sunt în contact cu aerul. Datele din tabelul 3.17 oferă
informaţii asupra cantităţii de carbonat de calciu potenţial precipitabilă în
momentul în care un râu suprasaturat cu dioxid de carbon intră într-un lac şi
atinge echilibrul cu atmosfera.
Dioxidului de carbon liber, prezent în exces, care poate acţiona asupra
carbonaţilor alcalini i s-a atribuit denumirea de CO2 agresiv.
Datorită acestui mecanism de precipitare, sedimentele unor lacuri
alpine pot conţine până la 80% CaCO3.
Tabelul 5.17. Relaţia dintre concentraţiile CaCO3 şi CO2 liber
CaCO3
în apă
1 mmol /L
2 mmoli / L

CO2
de echilibru
0,6 mg/L
2,5 mg/L

CaCO3
în apă
3 mmoli / L
4 mmoli / L

CO2
de echilibru
6,5 mg/L
15,9 mg/L

V.3. SUBSTANŢE BIOGENE
5.3.1. Speciile azotului
Elementul AZOT (numit şi nitrogen) este un nemetal din grupa a Va a
sistemului periodic, având masa atomică 14,0067 şi numărul atomic Z=7.
Configuraţia electronică a atomului neutru este 1s2, 2s2p3.
Ca un important constituent al proteinelor şi, deci al materialului
genetic, azotul este esenţial pentru organismele vii. Plantele şi animalele
convertesc azotul anorganic în forme organice.
În mediul acvatic, azotul anorganic există într-o varietate de stări de
oxidare, de la – 3 la +5, sub forma ionilor amoniu (NH4+), nitrit (NO2−) şi
nitrat (NO3−) şi a azotului molecular. Sub toate formele sale, azotul anorganic
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suferă transformări biologice şi nebiologice, parte integrantă a ciclului
azotului.
Asupra calităţii apelor naturale îşi pun amprenta acei compuşi ai
azotului care sunt disponibili biologic ca nutrienţi pentru plante sau manifestă
toxicitate pentru oameni şi viaţa acvatică.
5.3.1.1. Ciclul azotului
Între azotul atmosferic şi azotul de natură organică, se realizează u
ciclu, reprezentat grafic în figura 5.2. Pătrunderea azotului atmosferic în sol se
realizează pe două căi, descrise succint în tabelul 5.18.
Azotul mineral este extras de plante din sol sub formă de săruri de
amoniu şi azotaţi. Plantele transformă aceste săruri în compuşi organici cu
azot. La rândul lor, animalele extrag cantitatea de azot combinat care le este
necesară din plantele pe care le consumă. Principala sursă care furnizează
azotul necesar organismului este reprezentată de procesul de putrezire a
plantelor şi animalelor, după moartea lor.

Figura 5.2. Circuitul azotului în natură
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Acest proces se desfăşoară sub acţiunea:
- bacteriilor de desaminare, care transformă azotul din combinaţiile
organice în amoniac;
- bacteriilor denitrifiante, care oxidează cantităţi mici de amoniac la
azot care se reîntoarce în natură (se realizează astfel circuitul
azotului în natură);
- bacteriilor nitrifiante (din genurile Nitrosomonas şi Nitrobacter) care
intervin asupra celei mai mari proporţii din amoniac. Bacteriile
Nitrosomonas oxidează amoniacul la acid azotos, care formează
azotiţi. Azotiţii sunt oxidaţi de bacteriile din genul Nitrobacter până
la azotaţi. Cantităţile mari de energie eliberate în aceste oxidări sunt
consumate de bacteriile nitrificante în biosinteza compuşilor
esenţiali pentru viaţă.
Succesiunea transformărilor chimice care descriu evoluţia ciclică a
azotului în natură poate fi redată simplificat astfel:
Animale
Plante
Proteine
Proteine
↓↑
↓↑
Aminoacizi
Aminoacizi
↓
↓↑
N2 → NH3 ⇆ NO2− ⇆ NO3− → NO2− → NH3
↓
Convertit şi eliberat
în atmosferă sub formă de N2O şi N2
Tabelul 5.18. Prezentarea căilor prin care azotul atmosferic ajunge în sol
Calea

Etape

Prin descărcări
electrice şi sub
influenţa
radiaţiilor solare






Cantitatea
medie de azot
acumulată
anual în sol

oxidarea unei fracţiuni din azotul
atmosferic la oxizi de azot;
în urma dizolvării oxizilor de azot în apa
meteorică se formează acidul azotos
(HNO2) şi acidul azotic (HNO3);
carbonaţii de la suprafaţa solului dau cu
HNO2 şi HNO3, azotiţii şi azotaţii
corespunzători, solubili în apă;
azotiţii şi azotaţii se acumulează în sol şi
în ape stătătoare (lacuri, mări) şi sunt
utilizaţi de plante
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300 g la
hectar

Calea

Etape

Microbiologică



Cantitatea
medie de azot
acumulată
anual în sol

bacteriile fixatoare de azot:
- NOSTOC – algă albastră
monocelulară ;
- din genul RHISOBIUM – care
trăiesc în simbioză pe rădăcinile
plantelor leguminoase;
- AZOBACTER – care trăieşte în
solurile bogate în humus
folosesc azotul la biosinteza substanţelor
proteice necesare lor şi plantelor gazdă;
 după moartea acestora , mor şi
bacteriile; compuşii cu azot se acumulează în
sol

5 kg la hectar

5.3.1.2. Azotul amoniacal. Amoniac (NH3) / amoniu (NH4+)
Provenienţa amoniacului (tabelul 5.19) în sistemele acvatice este
asociată cu descompunerea materiei organice din sol şi apă, excreţii biotice,
reducerea azotului gazos din apă de către microorganisme şi cu schimbul de
gaze cu atmosfera. Cele mai reprezentative surse de amoniac din apă sunt
unele procese industriale (de exemplu fabricarea hârtiei) şi deversările de ape
uzate de la unităţile zootehnice sau de la şiroirea pe câmpuri fertilizate cu
azotat de amoniu şi uree. La anumite niveluri de pH, concentraţiile mari de
amoniac sunt toxice pentru viaţa acvatică şi fapt care le face nocive pentru
echilibrul ecologic al acumulărilor de apă.
În soluţie apoasă, amoniacul neionizat este în echilibru cu ionul
amoniu:
NH3 + H+ ⇆ NH4+
Tabelul 5.19. Caracterizarea fizico – chimică a amoniacului
Proprietăţi fizice
Gaz incolor, cu miros
puternic înecăcios ;
 Este mai uşor decât aerul
 Solubilitatea în apă este
foarte mare
( un litru de apă de 00C dizolvă
1150l = 900gNH3)


Proprietăţi chimice
Caracter bazic, care-i conferă capacitatea
de a neutraliza diferiţi componenţi acizi
din atmosferă :
NH3 + H2SO4 → NH4HSO4
NH4HSO4 + NH3 → (NH4)2SO4
NH3 + HNO3 → NH4NO3
 Cu reactivul Nessler, K2[ HgI4], în mediu
alcalin , formează o coloraţie galben –
brună :
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NH3 + 2 ( 2K+ + [HgI4]2− ) + ( K+ + OH− ) →
→ Hg2I3NH2 + 5 ( K+ + I− ) + H2O
Această reacţie se aplică la
determinarea cantitativă a amoniacului.

Sub denumirea de amoniac total este desemnată suma celor 2 forme
de azot amoniacal. Concentraţia amoniacului neionizat este dependentă de
temperatură şi pH. Creşterea concentraţiei poate atrage după sine pierderi de
amoniac prin volatilizare. De asemenea, amoniacul formează complecşi cu
numeroşi ioni metalici şi poate fi adsorbit pe sedimentele în suspensie sau
stratificate.
În apele nepoluate conţinutul de NH3/NH4+ este mic şi nu depăşeşte
valoarea de 0,1mg N (NH3/NH4+)/L. Concentraţiile totale ale amoniacului în
apele de suprafaţă sunt sub 0,2mg N (NH3/NH4+)/L, dar pot atinge şi valori de
2–3 N (NH3/NH4+)/L. Concentraţiile mai mari pot fi un indicator de poluare
organică prin deversări de ape uzate menajere şi industriale sau de
fertilizatori. Se pot produce şi fluctuaţii naturale sezoniere, ca rezultat al morţii
şi descompunerii organismelor acvatice, în special a fitoplanctonului şi
bacteriilor. Concentraţii mari de amoniac pot exista şi în apele de pe fundul
lacurilor care au devenit anoxice.
5.3.1.3. Nitriţii (NO2− )
Nitriţii reprezintă prima treaptă de oxidare a amoniului, conform reacţiei:
2 NH4+ + 2 OH− + 3O2 → 2NO2− + 2H+ + 4H2O
Concentraţiile de nitrit în apele dulci sunt, de regulă, foarte mici, de
ordinul a 0,0001mg N (NO2−) /L şi pot atinge, în cazuri excepţionale, valori de
1mg N (NO2−) /L. Aceste valori mari sunt corelate cu deversări de efluenţi
industriali şi determină o calitate microbiologică nesatisfăcătoare a apei.
Din cauza gravităţii extreme a bolii pe care o provoacă (boala albastră
– methemoglobonimie), mai ales în cazul sugarilor, prezenţa nitriţilor în apa
potabilă este indezirabilă (periculoasă).
Boala albastră se manifestă prin asfixierea organismului, cauzată de
blocarea hemoglobinei din sânge, ca rezultat al reacţiei acesteia cu nitriţii, în
condiţii de hipoaciditate crescută (pH = 6):
nitriţi
Hemoglobina(Fe2+)  Methemoglobina(Fe3+)
(Hb)
(MHb)
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5.3.1.4. Nitraţii (NO3−)
Nitraţii reprezintă forma comună de azot legat combinat din apele
naturale. Ei constituie stadiul avansat de oxidare a amoniului, nitriţii formaţi în
prima treaptă oxidându-se rapid la nitraţi:
2NO2− + O2 →2NO3−
Surse naturale de nitraţi în apele de suprafaţă sunt rocile vulcanice,
ameliorarea solului şi reziduurile organice de natură vegetală sau animală.
Nitratul este un nutrient esenţial pentru plantele acvatice, iar variaţiile
sezoniere ale concentraţiei acestuia îşi au originea în creşterea şi
descompunerea plantelor. Concentraţiile naturale, care rareori depăşesc
0,1mg/L pot fi sporite prin deversări de ape uzate municipale şi industriale.
Sub influenţa activităţilor umane, apele de suprafaţă pot avea
concentraţii în nitrat, care, de regulă, sunt mai mici de 1 mg N (NO3−) /L şi, în
cazuri excepţionale pot ajunge până la 5 mg N (NO3−)/L. Concentraţiile care
depăşesc 5 mg N (NO3−)/L indică, de regulă, poluare cu reziduuri animale sau
scurgeri de fertilizatori. În cazuri de poluare extremă, concentraţiile pot atinge
valori de 20 mg N (NO3−)/L. În lacuri, concentraţiile nitraţilor care depăşesc
0,2 5 mg N (NO3−)/L tind să stimuleze dezvoltarea algelor şi indică condiţii
favorabile de eutrofizare.
În mod natural, existenţa nitratului în apele subterane este rezultatul
levigării solului, dar în zonele în care îngrăşămintele cu azot se aplică intensiv
se pot atinge valori foarte mari ale concentraţiei în nitrat (~ 500 mg N (NO3−) /
L ). În unele cazuri, creşterile semnificative ale concentraţiile de nitrat din
apele subterane, pe parcursul a 20 – 30 de ani, au fost corelate cu utilizarea
intensivă a fertilizatorilor, în special, în zonele tradiţional agricole din Europa.
Aplicarea intensivă a fertilizatorilor nu este totuşi, singura cale prin care nitraţii
pătrund în apele subterane.Percolarea nitratului din zonele cu păşuni
nefertilizate sau din vegetaţia naturală este, în mod normal, minimă, deşi
solurile din aceste zone conţin suficientă materie organică, sursă potenţială
importantă de nitrat (datorită activităţii bacteriilor de nitrificare din sol).
5.3.2. Speciile fosforului
Fosforul este un element comun în rocile vulcanice şi de sedimentare
şi în sedimente, dar are tendinţa de a fi un constituent minor al apelor
naturale, deoarece majoritatea compuşilor anorganici ai fosforului au
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solubilităţi mici. Solubilitatea redusă a formelor sale dizolvate îi conferă
fosforului rolul nutrientului limitativ din apele naturale:
Ptotal [mg/L]
0,01 – 0,03
0,025 – 0,1
0,1
>0,1

Efect
Apă necontaminată
Concentraţia care stimulează creşterea plantelor
Limita maximă admisibilă pentru evitarea eutrofizării
Exacerbarea creşterii vegetaţiei acvatice

5.3.2.1. Ciclul fosforului
Într-o manieră similară azotului, fosforul din mediul ambiant suferă
transformări ciclice între formele sale organice şi anorganice. O diferenţă
majoră este aceea că, în anumite condiţii din sol, o parte din azot se pierde în
atmosferă prin volatilizarea amoniacului şi denitrificare microbiologică. În
cazul fosforului, nu există mecanisme similare a căror acţiune să se soldeze
cu pierderi gazoase. De asemenea, sunt semnificative şi diferenţele dintre
mobilităţile celor 2 nutrienţi. Ambii există în forme anionice (NO2−/NO3− şi
H2PO4−/ HPO4−2) care sunt supuse reţinerii prin reacţii de schimb ionic. Totuşi,
anionii nitrat nu formează cu metalele compuşi insolubili şi, de aceea,
percolează uşor din sol în apele de suprafaţă şi subterane. Anionii fosfat sunt
puternic imobilizaţi în sol prin formarea de compuşi insolubili – fosfaţi de fier,
calciu şi aluminiu şi prin adsorbţie pe particulele de sol. Spre deosebire de
compuşii fosforului din sol, cei ai azotului trec mult mai uşor în apele
subterane şi de suprafaţă, fapt ce-i conferă fosforului atributul de nutrient
limitativ pentru dezvoltarea algelor în majoritatea apelor dulci.
Compuşii organici cu fosfor(fosfatide, fosfoproteine, acizi nucleici şi
unele enzime care derivă de la vitaminele B1 şi B2) se găsesc în toate
organismele vii. Ortofosfatul (PO43−) este singura formă uşor utilizabilă ca
nutrient pentru majoritatea plantelor şi organismelor acvatice. Cele 2 faze
principale din ciclul fosforului, care pot fi descrise succint astfel: fosfor
organic → fosfor anorganic → fosfor organic, sunt mediate de bacterii.
Conversia formelor insolubile ale fosforului, cum ar fi Ca(HPO4)2, în special
PO43−, este realizată tot prin intermediul microorganismelor. Fosforul organic
din ţesuturile plantelor şi animalelor moarte şi din produşii reziduali de origine
animală este convertit, sub acţiunea bacteriilor, la PO43−. PO43− astfel eliberat
în mediul ambiant este reţinut din nou în ţesuturile animale şi vegetale.
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5.3.2.2. Ortofosfaţi şi polifosfaţi
În apele naturale şi în apele uzate, fosforul se găseşte, în principal,
sub formă de ortofosfaţi, polifosfaţi şi fosfaţi legaţi organic:
Ptotal = P anorganic solubil + P anorganic insolubil + P organic
Speciile dizolvate de fosfat sunt implicate în următoarele echilibre a
căror desfăşurare depinde de pH–ul soluţiei apoase:
H3PO4 ⇆ H2PO4− + H+ ⇆ ⇆ HPO42− + 2H+ ⇆ ⇆ PO43− +3H+
Specia
predominantă
pH
Denumire
Formulă chimică
<2
Acid fosforic
H3PO4
2<pH<7 Fosfat monoacid
HPO42−
7<pH<12
Fosfat diacid
H2PO4−
pH>12
Ortofosfat
PO43−

Fosfaţii suferă numeroase reacţii de condensare, soldate cu formarea
de polifosfaţi, între care reprezentativi sunt: pirofosfaţii (P2O72−), trifosfaţii
liniari (P3O105−) şi metafosfaţii ciclici. Ponderea fosfaţilor în conţinutul total de
fosfor din apele naturale, variază în funcţie de tipul acestora (tabelul 5.20).
Tabelul 5.20. Contribuţia fosfaţilor la fondul total de fosfor din apele
naturale
Tipul de apă naturală
Lacuri nepoluate
Ape meteorice
Ape oceanice
Ape meteorice, după traversarea
unor terenuri agricole
Ape uzate menajere
Ape uzate menajere, după o epurare
secundară
Lacuri eutrofizate

Ptotal
[mg/L]
0,01 -0,04
0,03 – 0,04
0,07
0,01 – 1,0

% PO43−

5 – 20
5 – 10

15 – 35
50 – 90

0,03 – 1,5

5 - 20

10-30
15 – 50

Pe de altă parte, în funcţie de sursa de apă, fosforul poate exista atât
în formă dizolvată, cât şi sub formă de suspensii, în compoziţia cărora intră o
fracţiune anorganică şi o fracţiune organică.
Ecuaţia de bilanţ a formelor de fosfor în apele de suprafaţă este:
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Ptotal = 0,65 Psedimentabil + 0,13 P anorganic solubil + 0,09 P în suspensie
Sursele naturale de fosfaţi sunt reprezentate prin eroziunea rocilor
fosfatice şi descompunerea materiei organice. Sursele antropogene de fosfor
în apele naturale sunt de 2 tipuri:


difuze: fertilizanţii cu fosfor aplicaţi pe terenurile agricole; dejecţiile
animalelor;
 punctuale: apele uzate industriale şi menajere(în special cele care
conţin detergenţi) deversate în apele de suprafaţă.
Nivelurile ridicate ale fosfaţilor în apele naturale au următoarele
consecinţe asupra ecosistemelor acvatice:
- modificarea clarităţii apei;
- creşterea semnificativă a valorilor consumului biochimic de oxigen;
- scăderea concentraţiei oxigenului dizolvat,
- dezvoltarea explozivă a algelor, însoţită de creşterea concentraţiei
de dioxid de carbon rezultat prin respiraţia acestora;
- eutrofizarea lacurilor.
V.4. SUBSTANŢE ORGANICE ÎN APELE NATURALE
5.4.1. Tipuri de materie organică
Materia organică naturală este esenţială în toate aspectele chimiei şi
ecologiei acvatice, între care se remarcă capacitatea de tamponare pentru
efectul acido – bazic al apelor proaspete şi rolul de suport pentru poluanţi.
Acesteia i se adaugă diferite substanţe organice specifice (pesticide, erbicide,
trihalometani, alţi compuşi cloruraţi etc.), care pot fi periculoase pentru fauna
sau flora acvatică şi pentru sănătatea oamenilor şi pot afecta ecologia
acvatică. În practică aceşti compuşi poluanţi care reprezintă mai puţin de 12% din compoziţia organică au devenit indicatori de calitate ai apelor naturale.
Compuşii organici naturali (şi în special substanţele humice) sunt şi importanţi
precursori ai unor efecte secundare periculoase (formarea de mutageni),
potenţial manifestabile la clorinarea apei potabile.
În general, materia organică dizolvată (MOD) în apele naturale se
clasifică în 2 grupe:
a) componenţi nehumici, reprezentaţi prin compuşii care aparţin claselor
binecunoscute de substanţe organice : hidrocarburi, acizi carboxici cu
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masă moleculară mică, amino – acizi, carbohidraţi, grăsimi, ceruri,
răşini
b) substanţe humice – compuşi eterogeni în a căror compoziţie intră
amestecuri complicate de sute sau chiar mii de constituenţi organici,
fără o structură chimică precisă.
În condiţiile în care unii compuşi naturali nehumici, cum sunt de
exemplu carbohidraţii, pot fi parte integrantă din compoziţia structurală a
substanţelor humice este evident faptul că între aceste două grupe nu există
o delimitare strictă.
Aparent nu există nicio barieră chimică între substanţele nehumice şi
cele humice, prevalentă fiind doar continuitatea naturală. Vârstele medii ale
substanţelor humice izolate din mediile acvatice sunt extrem de variate, de la
30 până la circa 2500 de ani.
Cantitatea şi calitatea materiei organice naturale din ape variază în
limite foarte largi, în funcţie de climat, zona geografică şi un număr
semnificativ de alţi factori de mediu.
Totuşi, fracţiunile de materii humice izolate din puncte similare de
prelevare indică o anumită uniformitate sub aspectul localizării spaţiale. Fără
îndoială, substanţele humice prezente în apele de suprafaţă, apele subterane
şi apele mărilor au proprietăţi speciale.
În condiţiile în care ciclul carbonului în ecosistemele acvatice este
extrem de complicat, substanţele humice acvatice îşi au originea în
numeroase surse complexe, aflate în interacţiune. Formarea lor poate fi
descrisă ca un proces dinamic, fără vector unidirecţional. Chiar dacă apar
anumite variaţii sezoniere, similitudinile dintre diversele fracţiuni ale materiei
humice sunt mult mai pronunţate decât diferenţele dintre le.
Astfel este bine fundamentată includerea substanţelor humice acvatice
într-o categorie principală a unicităţii lor chimice, divizată ulterior în funcţie de
proba de apă prelevată şi de metodologia adoptată în izolare – fracţionare.
Problematica definirii şi a nomenclaturii substanţelor humice acvatice
presupune o abordare ştiinţifică destul de complicată. Iniţial, în chimia solului,
substanţele humice au fost definite ca o categorie generală de substanţe
organice naturale, biogene şi eterogene, particularizate prin culoarea galbenă
până la neagră, masa moleculară mare şi refractaritate.
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Substanţele humice sunt extrase, în mod frecvent, din materia organică
naturală solidă, cu baze apoase. Soluţiile alcaline ale substanţelor humice
sunt ulterior separate, pe baza diferenţelor de solubilitate în medii acide şi
bazice, în:




acizi humici (AH)
acizii fulvici (AF)
huminele

Definiţia substanţelor humice din sol nu este ambiguă din punct de
vedere chimic, dar pe parcursul procedurilor de izolare şi purificare se pot
produce alterări. De asemenea nu există nicio posibilitate de îndepărtare a
impurităţilor organice coadsorbite (carbohidraţi, substanţe proteice etc.) din
adevăratele substanţe humice.
În ciuda problemelor ridicate de clasificarea şi definiţia substanţelor
humice terestre, pentru materia organică dizolvată acvatică a fost adoptată
aceeaşi terminologie (Tofan, 2004).
Pentru desemnarea materiei organice din apă, în literatura de
specialitate se utilizează cel puţin 13 termeni (tabelul 5.21).
Carbonul organic dizolvat (COT sau TOC din engleză Total Organnic
Compounds) cuantifică fracţiunea reactivă din punct de vedere chimic.
Corespunde carbonului organic care trece printr-un filtru cu fibre de sticlă de
0,45 μm şi este termenul cel mai utilizat în studiul compoziţiei organice a
apelor naturale.
Carbonul organic în suspensie este carbonul organic reţinut pe un
filtru cu fibre de argint de 0,45μm. Carbonul organic particulat este carbonul
organic reţinut pe un filtru din fibre de sticlă de 0,45μm. Termenul carbon
organic total desemnează suma carbonului organic dizolvat, particulat şi în
suspensie.
Denumirile de materie organică dizolvată, materie organică particulată
şi materie organică totală sunt similare celor atribuite pentru carbonul organic
dizolvat, carbonul organic particulat şi carbonul organic total, numai că includ
şi contribuţiile altor elemente:oxigen, hidrogen, azot etc.
Aceasta înseamnă că valorile pentru materia organică dizolvată,
particulată şi totală sunt de aproximativ 2 ori mai mari decât cele
corespunzătoare conţinutului de carbon.
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Tabelul 5.21. Acronimele termenilor cu utilizare frecventă pentru
desemnarea materiei organice din apă
Acronimul*
DOC
SOC
POC
FPOC
CPOC
TOC
VOC
DOM
POM
TOM
COM
BOD
COD

Semnificaţia
Carbonul organic dizolvat
Carbonul organic în suspensie
Carbonul organic particulat
Carbonul organic fin particulat
Carbonul organic macrogranular
Carbonul organic total
Carbonul organic volatil
Materia organică dizolvată
Materia organică particulată
Materia organică totală
Materia organică coloidală
Consumul biochimic de oxigen
Consumul chimic de oxigen

*preluat conform denumirii internationale din limba engleză

5.4.2. Substanţele humice
Substanţele humice sunt prezente în apă în stare dizolvată, coloidală sau
în suspensie. Principalul impact asupra chimiei şi biologiei acvatice îl are faza
apă filtrată. Astfel, substanţele humice dizolvate, în stare moleculară şi
coloidală, constituie materialul asupra căruia s-a focalizat maxima atenţie
(Tofan, 2004).
A. Metode analitice de determinare a substanţelor humice
Principala dificultate în chimia humusului acvatic este legată de modul în
care pot fi selectate selectiv substanţele humice de ceilalţi compuşi anorganici
şi organici prezenţi în mediul acvatic.
B.Caracterizarea structurală a substanţelor humice
Izolarea–fracţionarea substanţelor humice acvatice se bazează pe
grupările funcţionale diferite ale compuşilor organici dizolvaţi. Proprietăţile
chimice şi fizice ale compuşilor organici dizolvaţi sunt strâns legate de
grupările funcţionale principale. În general, grupările funcţionale sunt
clasificate în funcţie de caracterul lor acid, bazic sau neutru. Tipurile
reprezentative de grupări funcţionale acide, bazice şi neutre şi de compuşii
organici corespunzători sunt sistematizate în tabelul 5.22.
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În afara grupărilor funcţionale active chimic de diferite tipuri, în
structura macromoleculară a substanţelor humice apar şi blocuri aromatice şi
heterociclice, care sunt aleator condensate sau legate prin punţi alifatice, de
oxigen, de azot sau de sulf.
Activitatea superficială este o proprietate foarte importantă a
substanţelor humice acvatice, responsabilă de stimularea de interacţiuni, în
special cu poluanţii organici hidrofobi. În procesele de adsorbţie a pesticidelor
pe substanţele humice acvatice operează aproape simultan mai mute tipuri de
forţe de legătură şi mecanisme, între care se cuprind: legături ionice, de
hidrogen şi covalente, mecanisme de transfer de sarcină sau cu donor –
acceptor de electroni, forţe Van der Waals, schimb de liganzi, legare
hidrofobă sau repartiţie.
Tabelul 5.22. Cele mai importante grupări funcţionale caracteristice
carbonului organic dizolvat
Denumirea
grupării
funcţionale

Structura

Acid carboxilic

Grupări
(Ar-)R - COOH

OH fenolic

Ar – OH

Hidrogen enolic

(Ar-)R – CH =CH –
OH
Ar = O

Chinonă

Imine

Grupări
(Ar-)R – CH2 – NH2
(Ar-)R – C=O(- NH –
R)
CH2=NH

OH alcoolic

Grupări
(Ar-)R – CH2 - OH

Amine
Amide

Cetonă

(Ar-)R – CH2 – O CH2 – R
(Ar-)R – C =O(-R)

Aldehidă
Ester, lactonă

(Ar-)R – C =O(-H)
(Ar-)R – C=O(-OR)

Imide ciclice

(R-)O =C – NH – C =

Eter
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Compuşii caracterizaţi prin
prezenţa acestor grupări
funcţionale
acide
90% din totalitatea carbonului
organic dizolvat
Substanţe humice acvatice,
fenoli
Substanţe humice acvatice
Substanţe humice acvatice,
chinone
bazice
Amino – acizi
Peptide
Substanţe humice instabile,
formatoare de derivaţi polimerici
neutre
Substanţe humice acvatice,
zaharide
Substanţe humice acvatice
Substanţe humice acvatice,
compuşi volatili, ceto – acizi
Zaharide
Substanţe humice acvatice,
hidroxiacizi, taninuri
Substanţe humice acvatice

Denumirea
grupării
funcţionale

Compuşii caracterizaţi prin
prezenţa acestor grupări
funcţionale

Structura

O(-R)

 ٭R este un schelet alifatic, iar Ar este un inel aromatic. În plus, în anumiţi
amino – acizi poate apărea S în compuşii mercapto / tiolici(-SH) şi în derivaţi
de acizi sulfonici. (Ar-)R – SO3H. Este de reţinut faptul că scheletul poate fi R
sau Ar, dar în majoritatea cazurilor este prezentă o combinaţie a lor (Tofan,
2004).
C.Aspecte cantitative
Substanţele humice acvatice reprezintă numai o parte din carbonul
organic dizolvat. Ele nu sunt niciodată echivalente cu carbonul organic total
(tabelul 5.23).
Tabelul 5.23. Concentraţiile aproximative ale carbonului organic total
Apa de mare
Ape subterane
Ape meteorice
Lacuri oligotrofe

COT, mg/L
0,5
0,7
1,1
2,2

Râuri
Lacuri eutrofice
Mlaştini
Bălţi

COT, mg/L
7,0
12,0
17,0
33,0

În apele dulci necolorate acizii fulvici şi acizii humici acvatici reprezintă
40 şi respectiv 45% din carbonul organic dizolvat al cărui conţinut este de 3–6
mg C/L, iar raportul AF/ AH este de 9:1. În apele colorate datorită încărcăturii
organice, ponderea substanţelor humice în carbonul organic dizolvat creşte
cu creşterea concentraţiei acestuia, putând ajunge până la 60- 65%. În apele
intens colorate, acizii humici reprezintă o proporţie semnificativă din carbonul
organic dizolvat, iar raportul AF/AH descreşte până la 4:1. Concentraţia
substanţelor humice din apa de mare,care sunt în principal de tip acizi fulvici,
reprezintă 10 – 20 % din carbonul organic dizolvat.
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Capitolul VI. POLUAREA, TRATAREA ȘI EPURAREA APEI

VI.1. POLUAREA APEI: tipuri de poluanți și efectele lor
Apa reprezintă una dintre resursele critice ale suportului vietii pe
Pamant si dezvoltarii economice si sociale, prin poziţia sa de resursa de bază
şi datorită rolului său important în eradicarea sărăciei. Apa este în mod
esenţial legată de dezvoltarea industriei, agriculturii, serviciilor, producerea
energiei, conservarea biodiversităţii şi a stării de sănătate a oamenilor
(Teodosiu şi Bârjoveanu, 2011).
În contextul dezvoltarii durabile (“dezvoltarea care să permită
garantarea satisfacerii necesităţilor de dezvoltare actuale, fără a compromite
capacitatea generaţiilor viitoare de a-şi satisface propriile necesităţi”)
(Raportul Brundtland, 1987), managementul calităţii apelor detine un rol
primordial in cadrul managementului factorilor de mediu. Acest rol este
datorat atât aspectelor legate de tratarea apelor în vederea potabilizării sau a
consumului industrial, cât şi a celor privind generarea şi posibilităţile de
epurare a apelor uzate, ape care, prin deversarea ulterioară, au un impact
deosebit asupra calităţii apelor de suprafaţă.
Global Water Partenership, prin intermediul Comitetului Tehnic, a
definit conceptul de Management Integrat al Resurselor de Apă (MIRA),
după cum urmează: „Managementul integrat al resurselor de apă este un
proces care promovează coordonarea dezvoltării şi managementului
resurselor de apă, utilizarea durabilă a terenului şi a altor resurse cu scopul
de a maximiza rezultatele economice şi bunăstarea socială într-o manieră
echitabilă, fără a compromite durabilitatea ecosistemelor vitale” (GWP, 2004).
Aceasta definiţie implică atât aspecte care vizează: solul, resursele de apă
(subterane şi de suprafaţă), bazinele riverane, bazinele de coastă şi maritime,
utilizatorii din amonte şi aval, dar şi aspecte care vizează capacitatea umană
de a utiliza şi beneficia în mod durabil de resursele fizice.
Definiţia managementului integrat al resurselor de apă este în
concordanţă cu principiile dezvoltării durabile, aşa cum rezultă din Capitolul
18 al Agendei 21: „Trebuie recunoscute caracteristicile apei ca resursă cu
multiple utilizări în contextul dezvoltării socio-economice, după cum urmează:
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apa potabilă, salubritate, agricultură, industrie, dezvoltare urbană, producere
de energie, piscicultură, transport, recreere, etc.” (Agenda 21, 1992).
Dintre instrumentele specifice care contribuie managementului integrat
al resurselor de apă se pot menţiona:

minimizarea poluanţilor la sursă şi reducerea deşeurilor
rezultate în procesele industriale, evitând astfel impurificarea surselor naturale
de alimentare cu apă;

utilizarea unor tehnologii nepoluante, atât în cadrul proceselor
industriale de producţie, cât şi pentru procesele de tratare a apelor sau de
epurare a apelor uzate;

analiza tehnologiilor, costurilor si impacturilor de mediu pentru
tratarea apei necesare consumului populaţiei sau în procese de producţie;

analiza tehnologiilor, costurilor si impacturilor de mediu datorate
deversarii apelor uzate menajere, industriale sau de alte proveniente

diversificarea procedurilor (si a numarului de poluanti) utilizate
pentru monitorizarea calităţii apelor folosite ca surse de alimentare pentru apa
potabilia si industriala, dar si a apelor uzate generate de diversi utilizatori;

introducerea unor standarde calitative mai stricte pentru efluenţii
industriali, impunând astfel epurarea finală a efluenţilor rezultaţi din procese
productive (Teodosiu s.a., 2011).
Poluarea apei reprezintă o alterare a calităţilor fizice, chimice,
biologice, bacteriologice, radioactive ale acesteia, peste o limită admisibilă
stabilită, produsă în mod direct sau indirect de o activitate umană. Apele
poluate devin improprii pentru utilizarea normală ca apă de băut, industrială,
agrement, agricultură (Teodosiu, 2001).
Poluarea apelor de suprafaţă se realizează datorită:
- surselor de poluare concentrate sau organizate reprezentate de:
apele uzate municipale epurate, apele uzate industriale, cu descărcare
continuă sau intermitentă şi cu grade de epurare diferite;
- surselor de poluare neorganizate (dispersate pe suprafaţa bazinului
hidrografic), provenite din precipitaţii, de la depozite de reziduuri menajere
sau industriale, terenuri agricole pe care s-au aplicat îngrăşăminte sau
pesticide, infiltraţii, efluenţi de la fermele de creştere a animalelor, unităţi de
mică producţie, fără racordare la sistemul de canalizare.
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Poluarea apelor subterane este datorată:
impurificărilor cu ape saline, gaze sau hidrocarburi, produse ca
urmare a unor lucrări miniere sau foraje sau a unor poluări accidentale;
impurificărilor produse de infiltraţiile de la suprafaţa solului a
tuturor surselor de poluare disperse;
impurificărilor produse în zona de captare, datorită nerespectării
zonelor de protecţie sanitară sau a condiţiilor de execuţie a unor lucrări
hidrotehnice.
Zonele de protecţie sanitară sunt perimetre stabilite de catre
legislatia in vigoare, pentru care se impun condiţii speciale în vederea evitării
impurificării apei provenite din diferite surse naturale de către diferiţi factori
exteriori poluanţi.
Efectele poluanţilor asupra surselor de apă şi sănătăţii oamenilor
Prezenţa compuşilor cu caracter poluant (impurificatori), din apă, este
strâns legată de activităţile umane şi de caracteristicile geologice ale solurilor
parcurse. Cuantificarea acestor impurificatori este realizată prin determinări
de natură fizică, chimică, bacteriologică, biologică, şi radioactivă, deci, prin
determinarea indicatorilor de calitate ai apei. In continuare se vor detalia
cateva dintre clasele importante de poluanti si efectele acestora asupra
sanatatii oamenilor si ecosistemelor acvatice (Teodosiu, 2001).
1. Bacterii, virusuri, paraziţi proveniţi din sisteme de canalizare, apele uzate
municipale sau industriale insuficient epurate, dejecţii umane sau animale
deversate direct în apele de suprafaţă.
Bolile de origine microbiană care sunt transmisibile prin apă, denumite
şi boli hidrice, pot provoca epidemii, care afectează un număr mare de
consumatori prin îmbolnăviri grave sau chiar decese. Bolile hidrice au fost
semnalate încă din secolele trecute, dar explicaţia ştiinţifică a acestora a fost
posibilă odată cu primele descoperiri în domeniul microbiologiei ale lui Koch şi
Pasteur.
2. Compuşi organici biogeni (biodegradabili), proveniţi din descompunerea
materiilor vegetale sau animale, existenţi în compoziţia solurilor sau din apele
uzate municipale sau industriale, insuficient epurate: carbohidraţi, proteine,
grăsimi, aminoacizi, uree, compuşi organici de sinteză cu molecule simple
(acizi carboxilici, alcooli), substanţe humice (acizii humic şi fulvic). Compuşii
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organici, în general, produc efecte nedorite în sursele naturale de apă cum ar
fi:
 coloraţia apei;
 probleme de gust şi miros;


consumul de oxigen dizolvat si aparitia zonelor anaerobe in apa;
 interacţiunea cu alţi impurificatori sau cu agenţii de tratare (dezinfectie),
scăderea eficienţei procesului de tratare pe ansamblul său şi respectiv
aparitia produsilor secundari ai dezinfectiei (de ex: trihalometani) .
Compuşii organici biodegradabili pot să se descompuna destul de uşor
în prezenţa microorganismelor si oxigenului dizolvat din apă, în cadrul
procesului de autoepurare. Problema asociată cu prezenţa compuşilor
biodegradabili este consumul mare de oxigen necesar metabolizării materiei
organice de către bacterii şi, respectiv, scăderea cantităţii de oxigen dizolvat.
3. Compuşi poluanţi prioritari (apartinand categoriei mari de poluanti
emergenti), proveniţi din deversarea unor ape uzate industriale, infiltraţii,
efluenţi de la fermele de creştere a animalelor, unităţi de mică producţie fără
racordare la sistemul de canalizare, ape de ploaie care traversează suprafeţe
agricole pe care s-au aplicat pesticide sau insecticide. Aceşti compuşi
influenţează foarte mult calitatea apelor de suprafaţă, prin consumarea
oxigenului dizolvat, încetinirea sau chiar blocarea procesului biologic de
autoepurare şi au efecte negative asupra florei şi faunei acvatice, datorită
toxicităţii lor. Mulţi dintre compuşii poluanţi toxici, de natură anorganică sau
organică, chiar în cantităţi foarte mici (de ordinul g/L), au o toxicitate mare
sau/şi efect cancerigen şi mutagen, şi prezintă un efect de bio-acumulare în
organismele vii. Prezenţa acestor poluanţi conduce la apariţia gustului şi
mirosului neplăcut al apei din surse naturale şi necesită operaţii/procese
suplimentare de tratare. În continuare, sunt prezentate câteva categorii de
compuşi toxici, cu precizarea efectelor asupra organismelor vii sau a florei
acvatice (Teodosiu, 2001; Teodosiu s.a., 2018; Teodosiu s.a., 2016):
(a)
compuşi organici nebiodegradabili, existenţi în apele uzate
din industria chimică, petrochimică, celulozei şi hârtiei, metalurgică,
textilă, etc. Compuşii organici nebiodegradabili, denumiţi, uneori, şi
poluanţi prioritari, sunt caracterizaţi de faptul că prezintă o rezistenţă
foarte mare la degradarea biologică obişnuită, biodegradarea fiind
posibilă numai în condiţii deosebite şi în prezenţa unor microorganisme
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specializate, într-un timp îndelungat. Aceşti compuşi pot fi grupaţi
după structura de bază în următoarele clase: compuşi halogenaţi ai
hidrocarburilor saturate şi nesaturate, aciclice şi ciclice, compuşi
aromatici monociclici şi policiclici, compuşi fenolici, eteri, esteri ai
acidului ftalic, compuşi cu azot, pesticide, compuşi policloruraţi ai fenil
benzenului. În afara efectelor directe, o parte dintre compuşii organici
nesubstituiţi citaţi anterior poate reacţiona cu clorul, în procesul de
dezinfecţie al apei, conducând, astfel, la apariţia unor compuşi organici
cloruraţi cu toxicitate mai mare faţă de cea a compuşilor iniţiali
(produşi secundari ai dezinfecţiei).
Materialele plastice reprezintă o componentă aparte a compuşilor
organici nebiodegradabili, deorece se pot găsi în apele de suprafaţă sub
formă solidă, provenind din surse menajere sau industriale. În afara
aspectului inestetic al apei, peştii sunt, de asemenea, afectaţi prin ingestia
acestor materiale.
(b)
compuşi anorganici toxici: cianuri, metale grele: plumbul,
mercurul, cadmiul, cromul, nichelul, alţi compuşi anorganici: arseniul şi
antimoniul, bariul, fluorul, azbestul, etc.
În Tabelele 6.1 şi 6.2 sunt prezentate efectele şi sursele de producere
a unor poluanţi cu toxicitate mare (Teodosiu, 2001).
Tabel 6.1. Surse de producere a compuşilor organici nebiodegradabili şi
efectele asupra sanatatii umane
Compuşi
organici

Efecte asupra sănătăţii

Sursa

Benzen

Risc cancerigen

Tetraclorură de
carbon
Heptaclor
Lindan

Risc cancerigen

Produse chimice industriale,
vopsele, materiale plastice,
pesticide
Agenţi de curăţire, deşeuri
industriale
Insecticide
Insecticide

Pentaclorofenol

Stiren

Risc cancerigen
Efecte nocive asupra
SNC, ficatului şi rinichilor
Efecte nocive asupra
SNC, ficatului şi rinichilor,
cancerigen
Efecte nocive asupra
ficatului şi SNC

109

Agenţi de conservare a lemnului

Materiale plastice, cauciucuri,
industria farmaceutică

Compuşi
organici

Efecte asupra sănătăţii

Sursa

Toluen

Solvenţi industriali, aditivi pentru
benzină

Trihalometani

Efecte nocive asupra
rinichilor, ficatului, SNC şi
sistemului circulator
Risc cancerigen

Tricloroetilenă

Risc cancerigen

Clorură de vinil

Risc cancerigen

Xilen

Efecte nocive asupra
ficatului, rinichilor şi SNC

Cloroform, sub-produse rezultate în
procesul de clorinare a apei
potabile
Deşeuri rezultate din industria
pesticidelor, vopselelor, cerurilor,
agenţilor de degresare ai metalelor
Leşiile provenite din degradarea
conductelor de PVC
Sub produse rezultate la rafinarea
benzinei, cerneluri tipografice,
detergenţi

Notaţii: SNC-sistem nervos central
Tabel 6.2. Surse de producere a compuşilor toxici şi efectele asupra
sanatatii umane
Poluanti
Arsen
Azbest
Bariu

Cadmiu
Crom

Cupru

Cianuri

Fluor

Plumb

Efecte asupra sănătăţii
Efecte nocive asupra
SNC,risc cancerigen
Risc cancerigen
Efecte nocive asupra
sistemului circulator şi
nervos
Efecte nocive asupra
rinichilor şi ficatului
Efecte nocive asupra
ficatului, rinichilor,
sistemului digestiv- ulcere
Efecte nocive asupra
sistemului digestiv
Efecte nocive asupra
SNC, combinaţii
ireversibile cu
hemoglobina
Fluoroză, efecte asupra
sistemului osos
Efecte nocive asupra
SNC şi rinichilor,
acumulare în oase,
anemii, saturnism
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Sursa
Pesticide, deşeuri industriale,
topitorii
Depozite minerale naturale,
conducte
Depozite minerale naturale,
vopsitorii
Depozite minerale naturale,
finisarea metalelor
Depozite minerale naturale,
finisarea metalelor, industria
textilă şi de pielărie
Coroziunea instalaţiilor, depozite
naturale, conservanţi pentru
lemn
Galvanizare, fabricarea
oţelurilor, materiale plastice,
îngrăşăminte
Depozite geologice, aditivi
pentru apa potabilă, industria
aluminiului
Coroziunea conductelor şi
acesoriilor de plumb, deversări
accidentale, tipografii

Poluanti
Mercur

Nichel
Azotaţi şi
azotiţi
Seleniu

Efecte asupra sănătăţii
Efecte nocive asupra
rinichilor şi sistemului
nervos, stomatite,
gingivite
Efecte nocive asupra
inimii, ficatului, rinichilor
Methemoglobinemie la
nou-născuţi, risc
cancerigen
Efecte nocive asupra
ficatului

Sursa
Instalaţiile de obţinere a
mercurului, fungicide, depozite
minerale naturale
Galvanotehnică, baterii, aliaje
metalice
Îngăşăminte, nămoluri, sol,
depozite minerale
Depozite naturale, minerit,
topitorii

Datorită valorilor foarte mici ale concentraţiilor recomandate pentru
compuşii toxici, aceştia sunt, deseori, denumiţi micropoluanţi şi necesită
pentru determinare analize specifice, care se pot realiza prin analiză
instrumentală pe aparatură de înaltă performanţă cum ar fi: cromatografia în
fază gazoasă (GC), cromatografia în fază lichidă la presiune înaltă (HPLC)
cuplată cu spectrometrie de masă (MS), spectrometrie cu absorbţie atomică
(AAS), spectrometrie de emisie atomică (AES), etc.
3. Compuşi anorganici, solubili sau parţial solubili care, în concentraţii mari,
au efecte negative asupra ecosistemelor acvatice, se acumulează în
sedimentele din albie sau consumă oxigenul dizolvat: carbonaţi, bicarbonaţi,
sulfuri, acizi, baze, cloruri, sulfiţi, sulfaţi, fosfaţi. Compuşii azotului şi fosforului,
denumiţi şi nutrienţi, pot provoca dezvoltări necontrolate ale algelor în apele
de suprafaţă.
4. Solide în suspensie şi coloizi
Prin termenul general de solide se definesc materiile care rămân ca reziduu,
după evaporarea apei la 103-105 0C, şi au în componenţă atât materii solide
nefiltrabile prin filtre de 1,2 m (solide în suspensie), cât şi materii solide
filtrabile (coloizi şi compuşi solizi dizolvaţi) (Ray, 1995). Coloizii sunt agregate
de atomi sau molecule, cu dimensiuni cuprinse intre 0,001-0,1 μm, sarcină
electrică (negativă, de obicei) şi grad mare de stabilitate, fiind foarte greu de
înlăturat prin sedimentare sau filtrare. Materiile solide în suspensie şi
coloidale provin din eroziunea solului, schimbările climaterice (ploi abundente,
topirea zăpezilor) având o influenţă decisivă asupra concentraţiei acestora în
apele de suprafaţă. În apele subterane, solidele în suspensie şi coloizii sunt în
cantităţi extrem de mici.
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5. Substanţe petroliere provenite din descărcări accidentale, deversarea
necorespunzătoare a apelor uzate sau acumulate în sol şi, respectiv, apa
subterană datorită prin infiltraţiilor (în jurul sondelor de exploatare a
ţiţeiului,de-a lungul conductelor de transport).
6. Detergenţii au efecte negative asupra procesului de autoepurare, prin
formarea unei spume stabile la suprafaţa apei. Se reduce astfel transferului
de oxigen din aer în apă, creşte concentraţia borului (provenit din perboratul
de sodiu utilizat în detergenţi), iar creşterea concentraţiei fosfaţilor în apă
favorizează eutrofizarea. Prezenţa detergenţilor în apa de alimentare se
manifestă prin eficienţe mai scăzute ale staţiilor de tratare. La concentraţii mai
mici de 3 mg/L în apă, detergenţii nu sunt toxici pentru bacterii, alge, peşti sau
alte organisme acvatice, dar se acumulează în lanţul trofic.
7. Grăsimile şi uleiurile provin din deversări ale reziduurilor de combustibili,
poluări accidentale, operaţii de curăţire a utilajelor industriale. Principalele
probleme asociate cu prezenţa acestor poluanţi se referă la modificarea
calităţii şi aspectelor estetice ale apei, cu influenţe negative şi asupra
ecosistemelor acvatice.
8. Substanţe radioactive- descărcări necontrolate aduse de precipitaţii de la
centrale nucleare, spitale, unităţi de cercetare şi industriale.
9. Apa caldă- de la centrale termice sau unităţi industriale (îngreunează
procesul de autoepurare sau de tratare în staţii).
Odată cu creşterea complexităţii structurii societăţii, problemele privind
calitatea şi cantitatea apei furnizate, diversitatea poluanţilor, procesele de
management al apei şi impactul asupra mediului înconjurător au devenit tot
mai dificile ca subtilitate şi complexitate (Teodosiu, 2001).
În afară de problemele curente de poluare a resurselor de apă de
suprafaţă şi subterane, România se confruntă şi cu probleme legate de faptul
că majoritatea locuinţelor rurale şi o mare parte din cele municipale, nu
beneficiază de conexiune la reţeaua centralizată de canalizare, fapt ce
conduce la următoarele consecinţe asupra resurselor de apă şi a sănătăţii
umane:
- neavând canalizare, localităţile rurale nu beneficiază de reţea de apă
potabilă, accesul la apă realizându-se prin puţuri individuale sau comune
câtorva familii, puţuri de mică adâncime;
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- deoarece nu beneficiază de reţea de canalizare, locuitorii nu dispun nici
de măsuri minime de salubritate şi igienă;
- această situaţie precară pe lângă faptul că este generatoare de
disconfort, în anumite circumstanţe devine generatoare de focare de infecţie,
de mirosuri neplacute sau generează conflicte între locuitori.
Exploatarea neraţională a resurselor de apă (subterane şi de
suprafaţă) şi modificările artificiale ale cursurilor naturale de apă (devierea
cursurilor, lanţuri de acumulări, modificarea nivelului normal al luciului apei) se
reflectă, direct sau indirect, asupra comunităţilor umane prin: secarea
fântânilor, coborârea/ridicarea nivelului pânzei freatice, contaminarea cu
diferiţi poluanţi şi înmlăştinirea terenurilor etc., perturbând alimentarea cu apă,
asigurarea hranei sau ducând chiar la dispariţia în timp a comunităţilor
respective (Giurma şi Crăciun, 2010).
În mod similar, activităţile antropice se răsfrâng şi asupra stării
calitative a apelor prin deteriorarea calităţii acestora. Fenomenele de poluare
sunt de origini multiple (naturale sau antropice): poluări menajere (deversarea
pe sol sau în apele de suprafaţă a apelor de spălare, a dejecţiilor, în cazurile
în care nu există conectare la reţeaua centralizată de canalizare), poluări
urbane (ape uzate municipale neepurate sau insuficient epurate), poluări
industriale şi agricole. Toate aceste introduc, direct sau indirect, un agent
fizic (solide de dimensiuni variate, materii în suspensie), chimic
(substanţe/compuşi chimici ai acestora), sau biologic (germeni bacterieni),
nocivi pentru apă sau pentru utilizarea acesteia. Poluarea surselor naturale de
apă poate fi continuă sau accidentală, punctuală în timp şi bine localizată, sau
poate fi difuză şi cu origini greu de localizat (Teodosiu, 2001).
Efectele directe ale poluării surselor naturale de apă in cazul
alimentarilor cu apa sunt concretizate în:
 Necesitatea tratării suplimentare pentru a asigura calitatea dorită,
prin:
- modificarea tehnologiei de tratare prin aplicarea unor procese
suplimentare de tratare avansată sau înlocuirea unor utilaje din schema de
tratare cu altele mai performante;
- dotarea cu instalaţii suplimentare de decantare, clorinare.
 Renunţarea la sursa respectivă şi căutarea unei alte surse (cheltuieli
suplimentare de captare, transport, investiţii).
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Efectul economic direct în toate aceste cazuri este creşterea costurilor
de investiţii şi operare pentru atingerea unor parametri calitativi impuşi.
VI.2. PROCESE DE TRATARE ȘI EPURARE ALE APELOR
Procesele de eliminare a poluanților din ape sunt specifice fiecărei tip
de sursă și utilizări a apei și se pot clasifica în (Teodosiu, 2007; Teodosiu s.a.,
2012):
1. Tratarea apei din diferite surse (subterane, de suprafata) pentru
potabilizare sau utilizari industriale. Tratarea conventionala sau avansata se
realizeaza printr-o succesiune de operatii si procese unitare care elimina in
fiecare treapta una sau mai multe categorii de poluanti (exemple de operatii si
procese unitare: retinere pe gratare/site, deznisipare, coagulare-floculare,
sedimentare, filtrare rapida/lenta, adsorbtie pe carbune activ, retinere pe
membrane semipermeabile, dezinfectie, etc)
2. Epurarea apelor uzate provenite din amenajari urbane sau industrii pentru
deversare in receptori naturali, reutilizare sau recirculare in diferite scopuri
(irigatii, apa de proces sau de racire in industrie, reincarcare acvifere, etc).
Epurarea apelor uzate prin procese conventionale sau avansate este mult mai
complexa, avand in vedere si calitatea apelor uzate care este mult mai
scazuta decat cea a apelor de suprafata (a se vedea si Figura 6.1.).
Dintre procesele de epurare conventionala si avansată se citează
(Teodosiu s.a., 2007):
a) Procedee care au la bază procese fizice: retinere pe gratare/site,
deznisipare, sedimentarea, filtrarea, flotaţia cu aer, evaporarea,
striparea cu aer sau abur, extracţia lichid-lichid, adsorbţia,
procedeele de membrană (microfiltrarea, ultrafiltrarea, osmoza
inversă, electrodializa);
b) Procedee care au la bază procese chimice: precipitarea chimică,
procese catalitice (în sisteme omogene şi eterogene), oxidarea cu
aer umed, clorinarea, oxidarea cu apă în condiţii supercritice,
ozonizarea, schimbul ionic, procese electrochimice;
Procedee care au la bază procese fizico- chimice: îndepărtarea
azotului prin stripare cu aer, clorinare, schimb ionic;
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c) Procedee care au la bază procese biologice: epurarea biologica
cu namol activ, epurarea in filtre biologice, procese anaerobe,
îndepărtarea azotului prin procese de nitrificare/denitrificare, oxidarea
amoniacului prin nitrificare biologică, etc.

Apă
nepoluată

Tratarea
apei

Apă recuperată şi pentru
reutilizare

Apă
potabilă

Epurarea apei uzate

Apă utilizată în industrie sau de
municipalitate

Calitatea apei

Schimbările calitative ale calitatii apei în diferitele stadii ale preluării sale din
surse naturale, tratării, utilizării şi respectiv,epurarii recirculării şi reutilizării
sale sunt prezentate in Figura 6.1. Se poate observa că, în procesul de tratare
se produce apă potabilă sau industrială a cărei calitate este degradată prin
utilizarea de către municipalităţi sau industrie. Prin epurare în staţii de epurare
municipale sau industriale, calitatea apei poate fi îmbunătăţită şi în funcţie de
complexitatea procesului de epurare se pot obţine condiţii deosebite de
puritate pentru apa care este recirculată/reutilizată (Teodosiu si Musteret,
2018).

Apă uzată

Apă foarte
pură

Apă pentru
reutilizare
Efluent
epurat
către emisar
recirculare

Succesiunea în timp

Figura 6.1. Schimbările calitative ale apei în decursul tratarii/epurarii/
reutilizării apei
Ciclul apei a fost utilizat pentru a reprezenta transportul continuu şi
transformările suferite de apă în mediu, cuprinzând toate sursele naturale:
ape de suprafaţă (râuri, fluvii, mări, oceane), apă subterană, apă din
atmosferă. După utilizarea apei, efluenţii în cantităţi şi grade de poluare
diferite pot fi recirculaţi sau reutilizaţi în conformitate cu reprezentarea din
figura 6.2. Recircularea se referă la utilizarea apei provenite din procese
industriale, după o epurare corespunzătoare, pentru a satisface necesităţile
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privind consumul de apă în aceleaşi unităţi economice (apă de spălare, apa
de proces, apă utilizată ca agent termic: răcire, încălzire). Reutilizarea apei
rezultată din staţiile de epurare municipale sau de pe platformele industriale
poate avea ca beneficiari agricultura, sistemele de irigaţii, sistemele duale de
alimentare a locuinţelor, piscicultura, îmbogăţirea acviferelor.

Fig. 6.2. Ciclul apei şi posibilităţile de recirculare/reutilizare
1- apă pentru irigaţii, 2- tratare apă, 3- apă pentru utilizări industriale, 4- apă pentru
utilizări municipale, 5- epurare ape uzate

a. În această reprezentare, modalităţile de deversare şi respectiv posibilităţile
de recirculare/reutilizare sunt prezentate cu linii punctate, astfel:
b. deversarea efluenţilor staţiilor de epurare municipale în emisari;
c. reutilizarea efluenţilor staţiilor de epurare municipale în procese industriale;
d. recircularea efluenţilor, după epurare, în cadrul proceselor industriale;
e. recircularea efluenţilor staţiilor de epurare municipale pentru tratare în
vederea obţinerii apei potabile;
f. reutilizarea efluenţilor staţiilor de epurare municipale pentru irigaţii;
g. reutilizarea efluenţilor staţiilor de epurare municipale pentru suplimentarea
resurselor de apă subterană.
Stabilirea structurii procesului tehnologic de epurare combinată
(convenţională şi avansată) a apelor uzate municipale si industriale şi
luarea deciziei privind necesitatea utilizării unei combinaţii de procese
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convenţionale şi avansate se realizează ca urmare a unei analize minuţioase,
care are la bază evaluarea unui număr mare de factori de selecţie, dintre care
o importanţă majoră au (Teodosiu s.a., 2007):

scopul în care se realizează epurarea- pentru deversare în emisari sau
recirculare/ reutilizare;

caracteristicile apei uzate influente şi efluente, respectiv gradul de epurare
impus;

debitul de ape uzate şi eventualele variaţii de debit şi compoziţie;

compatibilitatea diferitelor operaţii şi procese unitare;

posibilităţile de a depozita sau evacua poluanţii rezultaţi eventual după
epurare;

aspectele economice ale procesului de epurare în ansamblul său.
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Capitolul VII. INDICATORI DE CALITATE

VII.1. CALITATEA APEI. DEFINIȚII. CLASIFICARE
7.1.1. Definiții
Presiunea asupra resurselor de apă (apă de suprafață-râuri, lacuri,
mări și oceane și apă subterană-acvifer) este reflectată printr-o serie de
interdependențe de natură hidrologică, socială și economică (Musteret s.a.,
2014). Aceste interdependențe necesită o abordare integrată pentru
dezvoltarea și managementul resurselor (apă și terenuri), folosind instrumente
de monitorizare continuu și în timp real. Pentru corectarea acestor pesiuni,
legislația Europeană stabilește standarde de calitate (respectiv nivelul maxim
admis) pentru cele mai comune organisme și substanțe care se pot regăsi in
apă, impunându-se astfel un nivel minim de calitate al apei.
Calitatea apei potabile este corespunzătoare când valorile stabilite
pentru indicatorii de calitate sunt in conformitate cu prevederile în vigoare. În
normativele, standardele și legislația de profil se folosește termenul de
parametri ai apei cu sensul de indicatori ai apei, însă literatura de specialitate
a adoptat pentru caracterizarea apelor, termenul de indicatori ai apei.
Concentrația sau valoarea admisă pentru oricare dintre indicatorii de calitate
ai apei (parametri) înseamnă de fapt concentrația maximă admisă măsurată
în unitatea de măsură specificată, prevăzută de legislația privind calitatea apei
potabile.
Calitatea apei, particularizată printr-o complexitate deosebită, poate fi
definită ca un ansamblu standardizat de caracteristici fizice, chimice, biologice
şi bacteriologice, exprimate valoric, care-i permit încadrarea într-o anumită
categorie. Sistemul internațional de supraveghere a mediului înconjurător
prevede monitorizarea calităţii apelor prin trei categorii de indicatori:

indicatori de bază: temperatură, pH, conductivitate, oxigen
dizolvat, colibacili;

indicatori ai poluării persistente: cadmiu, mercur, compuşi
organici halogenaţi şi uleiuri minerale;
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indicatori opţionali: carbon organic total, consum biochimic de
oxigen, detergenţi anionici, metale grele, arsen, bor, sodiu, cianuri, uleiuri
totale, streptococi.
Pentru precizarea caracteristicilor de calitate a apei se utilizează
următoarea terminologie:
criterii de calitate a apei – totalitatea indicatorilor de calitate a
apei, utilizaţi pentru aprecierea acesteia în raport cu măsura în care satisface
un anumit domeniu de folosinţă sau pe baza cărora se poate lua o decizie
asupra gradului în care calitatea apei corespunde cu necesităţile de protecţie
a mediului înconjurător;
indicatori de calitate a apei – reprezentaţi prin caracteristici
nominalizate pentru o determinare precisă a calităţii apelor
indicatori de calitate a apei - valori şi exprimări numerice ale
indicatorilor de calitate a apei;
valori standardizate ale calităţii apei – valori ale indicatorilor
de calitate ai apelor care limitează un domeniu convenţional de valori
acceptabile pentru o anumită folosinţă a apei.
Scopurile legislației europene și nationale sunt să reglementeze
calitatea apei în general, având ca obiectiv protecția sănătății oamenilor
împotriva efectelor oricărui tip de contaminare a apei prin asigurarea calității
de apă curată și sanogenă. De exemplu, apa potabilă este sanogenă și curată
dacă îndeplinește cumulativ următoarele condiții: să fie lipsită de
microorganisme, paraziți sau substanțe care, prin număr ori concentrație, pot
constitui un pericol potențial pentru sănătatea umană; să îndeplinească
cerințele minime prevăzute legislația referitoare la calitatea apei.
7.1.2. Clasificarea indicatorilor de calitate
Indicatorii de calitate se pot clasifică după natura lor și după natura şi
efectele pe care le au asupra apei (tabelul 7.1).
Totuși, modul de clasificare a indicatorilor de calitate a apei diferă de la
o ţară la alta. De exemplu, între clasificarea indicatorilor de calitate a apei
potabile conform normelor europene şi cea abordată în standardul românesc
STAS 1342 – 91 apar următoarele deosebiri (Musteret s.a., 2014; Tofan,
2017):
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- dacă, în clasificarea europeană indicatorii culoare şi turbiditate sunt
consideraţi, alături de gust şi miros, drept componenţi ai grupei indicatorilor
organoleptici, normele româneşti îi încadrează în clasa indicatorilor fizici;
- în cadrul normelor europene există o grupă a indicatorilor aşa – zişi
indezirabili, în concentraţii mari, şi o grupă a indicatorilor toxici. Normele
româneşti includ indicatorii indezirabili în categoria indicatorilor chimici
generali. Astfel, indicatorii NO3− şi F−, care în abordarea europeană sunt
indezirabili, în STAS – ul românesc figurează în grupa indicatorilor toxici;
- în conformitate cu normele europene, grupa indicatorilor toxici are în
componenţă 13 indicatori: arsen, cadmiu, crom total, plumb, mercur, stibiu,
seleniu, vanadiu, nichel, beriliu, pesticide, cianuri şi hidrocarburi aromatice
policiclice. Standardele româneşti elimină beriliul şi vanadiul, dar adaugă pe
lista celor 15 indicatori toxici, alături de ceilalţi 11 rămaşi din clasificarea
europeană şi: aminele aromatice, trihalometanii, nitraţii şi uraniul natural.
Tabelul 7.1. Clasificarea indicatorilor de calitate ai apei
Clasa de indicatori
1.indicatori organoleptici
2.indicatori fizici

Tipuri (exemple)
gust, miros
pH,
temperatură,
culoare,
turbiditate,
conductivitate electrică
3.indicatori chimici generali
oxigenul dizolvat (OD);
consumul biochimic de oxigen(CBO5);
consumul chimic de oxigen (CCOCr şi
CCOMn))
aluminiu (Al3+), mg/dm3
amoniu (NH4+), mg/dm3
azotiţi (NO2−), mg/dm3
calciu (Ca2+), mg/dm3
azot total, fosfor total, clor rezidual,
substante extractibile etc.
materii total in suspensie, reziduu fix etc
carbonul organic total (COT);
azot Kjeldhal şi azot total, fosfaţi;
duritate, alcalinitate
4.indicatori chimici specifici
azotati; cianuri; fenoli;
(pentru determinarea compusilor hidrocarburi
aromatice
mono
–
şi
toxici si carcinogeni)
polinucleare; detergenţi;
metale grele (mercur, cadmiu, plumb, zinc,
cobalt etc.); arsen; uraniu mineral;
pesticide;
trihalometani
5. indicatori radioactivi
activitatea globală α şi β ;
activitate specifică fiecărui radionuclid
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Clasa de indicatori
6. indicatori biologici

7. indicatori bacteriologi

Tipuri (exemple)
- reflectă gradul de saprobitate a unei ape,
prin analiza speciilor de organisme care
populează mediul acvatic:
 Volumul şestonului obţinut prin filtrare
pe filtru planctonic, cm3/m2
 Organisme animale, vegetale şi
particule vizibile cu ochiul liber
 Organisme animale microscopice,
număr/dm3
 Organisme care prin înmulţirea în
masă
modifică
proprietăţile
organoleptice sau fizice ale apei
 Organisme indicatoare de poluare
 Organisme dăunătoare sănătăţii
- exprimă gradul de poluare bacteriană, în
principal prin determinarea numărului de
bacterii coliforme totale şi, respectiv, fecale/

VII.2. INDICATORI DE CALITATE
7.2.1. Indicatori organoleptici
Sunt reprezentaţi prin gustul şi mirosul apei, proprietăţi ce pot fi
evaluate prin mijlocirea organelor de simţ pe care le impresionează.
Exprimarea intensităţii gustului şi mirosului se face în grade, determinate prin
metoda diluţiei. Factorul cu acţiune determinantă asupra proprietăţilor
organoleptice ale apelor naturale este compoziţia lor chimică. Dintre
substanţele anorganice şi organice, dizolvate sau în suspensie în apă, cea
mai pregnantă influenţă asupra gustului său o au sărurile minerale şi gazele
(în special oxigenul şi dioxidul de carbon). Astfel, gusturi plăcute prezintă
apele bicarbonato – calcice şi apele bine aerate şi ozonate (Tofan, 2017).
Gusturi dezagreabile prezintă:
unele ape prea bogate în săruri (gust sărat, gust metalic);
apele poluate ( descompuneri animale şi vegetale; infiltrare de
produşi chimici în apele subterane);
unele ape tratate(de exemplu clorinarea apei poate duce la
formarea de clorfenoli);
unele ape de canalizare(gust feruginos).
Gama variată de gusturi ale apei este codificată după cum urmează:
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Mb – ape cu gust mineral bicarbonato – calcic;
Mg – ape cu gust mineral magnezic;
Mm – ape cu gust mineral metalic;
Ms – ape cu gust mineral sărat;
Oh – ape cu gust organic hidrocarbonat;
Om – ape al căror gust este organic medical farmaceutic;
Op – ape al căror gust este organic pămăntos;
Ov – ape cu gust organic vazos (ierburi în descompunere)
Cei mai frecvenţi compuşi răspunzători pentru mirosul apei sunt de
natură organică: insecticide, fertilizatori, produşi metabolici ai organismelor
acvatice etc. În funcţie de intensitatea mirosului lor, apele sunt clasificate în
6 categorii :1) fără miros; 2) cu miros neperceptibil; 3) cu miros perceptibil
unui specialist; 4) cu miros perceptibil unui consumator; 5) cu miros puternic;
6) cu miros foarte puternic. Codificarea mirosurilor apei este următoarea: A –
aromatic; B – balsamic; Cl – clorurat; Cm – medicamentos; S – sulfurat; P –
pământos; F – fecaloid; M – de mucegai; V – vazos.
7.2.2. Indicatori fizici
Indicatorii fizici sunt temperatura, culoarea si turbiditatea:
Temperatura apelor naturale depinde de:

temperatura aerului;

suprafaţa, adâncimea şi volumul apei;

turbiditatea apei;

existenţa vegetaţiei pe maluri.
Astfel, dacă apele subterane se caracterizează printr-o variaţie relativ
constantă (de aproximativ 0–140C), pe tot parcursul anului, apele de suprafaţă
prezintă variaţii mari (între 0– 260C), în funcţie de anotimp şi zona geografică.
Ca o consecinţă a modificării densităţii apei cu temperatura, în lacurile de
acumulare cu o adâncime mai mare de 10 m, se desfăşoară procesul de
stratificare termică, soldat cu apariţia unui strat superior cald, particularizat
prin uniformitatea temperaturii, asigurată prin agitarea produsă de curenţii de
aer superficiali și a unui strat inferior aproape stagnant, în care temperatura
scade lent şi rămâne aproape constantă tot anul. Pentru apa potabilă se
recomandă ca temperatura să fie cuprinsă între 7–150C.
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Principalii factori care pot determina creşterea temperaturii apelor
naturale şi efectele acesteia asupra calităţii apei sunt sintetizate în tabelul 7.2.
Tabelul 7.2. Impactul creşterii artificiale a temperaturii apei
FACTORI determinanți
- dezvoltarea industrială şi turistică şi
practicile improprii de exploatare a
pădurilor, care afectează echilibrul termic
asigurat de vegetaţie
- deversarea unor ape uzate calde
(poluarea termică a apei)
- utilizarea apei în irigaţii, care determină
micşorarea volumului ei

EFECTE negative
- scăderea
concentraţiei oxigenului
dizolvat;
- accelerarea reacţiilor metabolice;
-favorizarea
dezvoltării
microorganismelor în instalaţiile de
alimentare cu apă, mai ales atunci când
există substanţe organice şi elemente
nutritive(azot, fosfor)

- construcţia de baraje şi îndiguiri pentru
irigaţii, soldată cu micşorarea vitezei de
curgere a apei

Culoarea apei este sinonimă cu prezenţa compuşilor dizolvaţi care
induc o coloraţie care nu se limitează numai la domeniul vizibil. Principalii
compuşi responsabili de culoarea apelor subterane sunt de natură minerală,
în special Fe(OH)3, brun – roşcat, care rezultă din următoarea succesiune de
transformări: oxidarea Fe2+ la Fe3+→ precipitarea Fe3+ ca hidroxid, la pH – ul
caracteristic apelor naturale. În cazul apelor de suprafaţă influenţa
predominantă asupra culorii aparţine substanţelor humice, între care se
remarcă acizii fulvici galbeni, proveniţi din sol şi din acţiunea
microorganismelor acvatice asupra resturilor vegetale şi animale. De fapt,
culoarea apelor naturale este rezultatul unor fenomene care se produc la
interacţiunea radiaţiilor electromagnetice cu speciile chimice şi organismele
existente în mediul acvatic (Tofan, 2017). Aceste fenomene optice sunt:
absorbţia unor radiaţii electromagnetice din domeniul vizibil;
fluorescenţa unor substanţe care absorb în domeniul ultraviolet
sau vizibil;
dispersia radiaţiilor cu lungimi de undă mici de către particulele
aflate în suspensie.
Culoarea apei poate fi încadrată în categoriile: naturală, reală;
artificială, aparentă.
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Culoarea reală este imprimată apei de ionii coloraţi caracteristic (Fe2+ verde deschis; Fe3+ - brun – roşiatic; Mn2+ - roz; Mn4+ - brun, Cu2+ - albastru) a
căror prezenţă în apă este consecinţa dizolvării unor roci sau a coroziunii
conductelor de distribuţie.
Culoarea aparentă are o intensitate net superioară celei a culorii reale.
Îşi are originea în factori extrinseci, de tipul: existenţa unor substanţe în
suspensie(argile); prezenţa unor organisme; culoarea apei; culoarea albiei.
Semnificaţia culorii aparente a apelor naturale este prezentată în tabelul 7.3.
Tabelul 7.3. Semnificaţia culorii aparente a apelor naturale
Culoarea specifică
Verde
Brun
Brun - roşiatic

Galben

Informaţia oferită
Prezenţa algelor
Existenţa diatomeelor
Existenţa
unor
organisme
acvatice
unicelulare parazite(dinoflagelate), letale
pentru peşti
Alge în suspensie

Culoarea apei se exprimă în Grade. Un Grad de culoare corespunde
coloraţiei dezvoltate de o soluţie standard care conţine 1 mg Pt (sub formă de
ioni hexacloroplatinat, [PtCl6]2− la un litru de apă. Culoarea apelor naturale se
intensifică la creşterea pH–ului şi la poluarea lor cu substanţe colorate
provenite, în special din industria textilă şi de la fabricile de celuloză şi hârtie.
Turbiditatea reprezintă efectul optic de împrăştiere a unui flux luminos la
trecerea printr-un mediu fluid care conţine particule în suspensie sau în stare
coloidală. Turbiditatea apei exprimă gradul de opacitate al acesteia, imprimat
de prezenţa unor particule gazoase sau solide (de natură minerală, organică
şi fitoplanctonică) care se află în suspensie şi nu sedimentează. Astfel, apele
foarte bogate în bicarbonaţi de calciu se tulbură ca urmare a tendinţei
dioxidului de carbon de a părăsi soluţia:
Ca(HCO3)2 → CaCO3 + CO2 ↑ + H2O
De asemenea, apa potabilă distribuită prin reţeaua publică se tulbură,
câteodată, la ieşirea din robinet, din cauza suprasaturării în oxigen care, sub
formă de bule foarte mici, părăseşte soluţia pentru echilibrarea sistemului.
Suspensiile responsabile pentru turbiditatea apelor naturale înglobează
particule grosiere şi coloidale care provin din:
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eroziunea malurilor sau a albiei;
dislocarea solului sub acţiunea precipitaţiilor;
descompunerea, aflată în diferite stadii, a algelor, plantelor
acvatice şi a altor organisme;
prezenţa fierului bivalent care la contactul cu atmosfera se
oxidează la fier trivalent ce manifestă o pronunţată tendinţă de precipitare sub
formă de Fe(OH)3 coloidal;
existenţa unor reziduuri în apele uzate insuficient epurate.
Evaluarea turbidităţii apei se face în raport cu soluţii etalon de colodiu,
caolin sau formazină. Turbiditatea se exprimă în:
 grade de turbiditate ( grade convenţionale de silice); un grad de
turbiditate corespunde la 1mg SiO2 / dm3 apă;
 unităţi de turbiditate de formazină (UTF). O unitate de turbiditate de
formazină reprezintă dispersia razei luminoase incidente la trecerea acesteia
printr-o suspensie de formazină care conţine 0,5 mg formazină într-un litru de
apă.
1 UTF corespunde la 0,5 mg formazină / dm3, iar un grad de
turbiditate corespunde la 1UTF.
O apă tulbure prezintă pericol epidemiologic, deoarece particulele în
suspensie pot constitui un suport pentru germenii patogeni.
7.2.3. Indicatori fizico - chimici
pH – ul apelor naturale
Compuşii a căror prezenţă îşi pune puternic amprenta asupra pH–ului
apelor naturale sunt dioxidul de carbon, carbonaţii şi bicarbonaţii. pH–ul
apelor variază faţă de valoarea 7 conform relaţiei:

unde :
K1 =

HCO 

3

pH = - log K1K2 + log

CO2 aq

CO2 aq
H 2CO3 

H  HCO 


şi
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K2 =

H 2CO3 


3

în care [CO2 aq] = concentraţia dioxidului de carbon liber în apă; [H2CO3] =
concentraţia acidului carbonic; [H+] = concentraţia ionilor de hidrogen; [HCO3−]
= concentraţia ionilor bicarbonat.
Procesele biologice şi chimice care au loc în apele naturale determină
valoarea pH–ului și condiţionează tratamentele necesare a fi aplicate apelor.
Pentru desfăşurarea normală a acestor procese este necesar un domeniu
limitat de pH, cuprins între 6,5 – 8,5. De exemplu, solubilizarea fosfaţilor şi
asimilarea lor de către plantele acvatice se produc la pH 6 – 7. Convertirea
azotului amoniacal în azot nitric, de către bacteriile de nitrificare are loc în
intervalul de pH 7,5 – 8,5. Modificarea pH – ului apei, prin afectarea
antropogenă a echilibrelor acido – bazice extrem de sensibile, caracteristice
oricărui ecosistem acvatic, are un pronunţat efect negativ asupra toxicităţii
speciilor chimice din apă (Tofan, 2017).
Conductivitatea electrică
Conductivitatea electrică a apelor naturale este un indicator nespecific,
în a cărui valoare se reflectă totalitatea substanţelor dizolvate şi disociate în
apă. Conductibilitatea electrică a unei soluţii de electrolit este expresia
fenomenului de migrare a ionilor rezultaţi prin disocierea substanţei dizolvate.
Migrarea reprezintă deplasarea ordonată a cationilor şi anionilor, sub acţiunea
unei diferenţe de potenţial electric dintre doi electrozi de platină imersaţi în
soluţia de electrolit (Tofan, 2017). Sub aspect cantitativ, conductibilitatea
electrică este o mărime egală cu inversul rezistenţei electrice:
1
A
 
R
l

(7.1)

În care :
1
= conductibilitatea electrică a soluţiei ( în ohm −1 sau Siemens, 1S = 1Ω−1 );
R
 = conductibilitatea electrică specifică( conductivitate);
A = suprafaţa electrozilor imersaţi în soluţia de electrolit (în cm2);
l = lungimea stratului de soluţie dintre cei doi electrozi (cm).
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Din relaţia (7.1), rezultă că pentru conductivitatea electrică, definită ca
fiind conductibilitatea determinată de ionii prezenţi într-un cm3 de soluţie, este
valabilă următoarea expresie:

=

1 l

R A

(7.2)

Valoarea conductivităţii electrice a apelor depinde de concentraţia
electroliţilor prezenţi , de gradul lor de disociere, precum şi de temperatura şi
viteza de migrare a ionilor în câmp electric. În funcţie de destinaţia şi
proveninţa lor, apele au valori bine determinate ale conducţibilităţii electrice
specifice (determinate la 250C): apă pură (0,0055μS/cm); apă deionizată (1
μS/cm); apă meteorică (50 μS/cm); apă potabilă (1000 (3000) μS/cm); apă
uzată industrială 5 (mS/cm); apă de mare (50 mS/cm).
Conductivitatea electrică oferă informaţii cu privire la tipul ionilor
prezenţi în apă; ea permite sesizarea rapidă a variaţiei gradului de
mineralizare a apei (tabelul 7.4). O creştere a conducţivităţii este un indiciu de
poluare, de exemplu, cu ape uzate puternic mineralizate. De asemenea, în
regiunile de litoral, cu ajutorul datelor de conductivitate se poate aprecia
gradul de pătrundere a apei de mare în apele subterane.
Tabelul 7.4. Corelaţia dintre conductivitatea electrică şi mineralizarea
globală a apei
Conductivitatea specifică (μS/cm)
Sub 50
50 -166
166 - 333
333 - 833
833 - 10000
Peste 10000

Calculul mineralizării
1,365079 ∙  (μS/cm(la 200C);
0,947658 ∙  (μS/cm(la 200C);
0,769574 ∙  (μS/cm(la 200C);
0,715920 ∙  (μS/cm(la 200C);
0,758444 ∙  (μS/cm(la 200C);
0,850432 ∙  (μS/cm(la 200C);

Reziduul fix reprezintă totalitatea substanţelor organice şi minerale dizolvate
în apă (TDS), nevolatile la temperatura de 1050C. Dintre acestea,
preponderente sunt sărurile minerale. Reziduul fix poate fi considerat ca
indicatorul care reflectă puritatea mediului acvatic.
Valorile reziduului fix în diferite ape naturale variază în funcţie de
natura rocilor cu care vin apele în contact. Astfel, prezenţa rocilor sedimentare
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asigură valori ridicate ale reziduului fix (200- 1100mg/L). Coborârea valorilor
reziduului fix (sub 30 mg/L) este un indiciu al prezenţei rocilor insolubile
(granit, silice etc.). Nu poate fi ignorată nici variaţia valorilor reziduului fix în
funcţie de impactul factorului antropic asupra mediului acvatic.
Reziduul fix al apelor naturale şi în special, componenta minerală a
acestuia este strâns legat şi de factorii meteorologici şi climatologici. Astfel,
în perioadele cu precipitaţii sau în cele de topire a zăpezilor, apele curgătoare
îşi reduc mineralizarea datorită dilluării lor cu ape cu un conţinut mineral
foarte sărac.
În aceste situaţii, de exemplu, apele râului Dâmboviţa au o
mineralizare de 100 – 120 mg/L, iar cele ale Argeşului de 80 – 100 mg/L. În
perioada de iarnă,când apele de suprafaţă sunt alimentate, în special de
izvoare subterane, mineralizarea acestora este mai crescută, fiind de 200 –
250 mg/L. Apele subterane, între care trebuie remarcate cele din pânzele
freatice de mare adâncime se caracterizează printr-o mineralizare mai ridicată
şi, în acelaşi timp, mai puţin variabilă, datorită contactului cu straturile
minerale în care staţionează (Tofan, 2017).
OBSERVAŢIE: Spre deosebire de reziduul fix, în reziduul total se
includ şi substanţele anorganice şi organice în suspensie, stabile până la
1050C. Reziduul calcinat reflectă conţinutul total de substanţe minerale şi
organice, solubile şi în suspensie, stabile la temperatura de 4500C sau,
respectiv 6500C.
7.2.4. Indicatori chimici generali
Duritatea apei
Una dintre cele mai importante proprietăţi ale apei, este dată de
cantitatea totală de săruri de calciu şi magneziu care se găsesc în apă.
Duritatea apei poate fi: temporară, permanentă şi totală (tabelul 7.5) (Tofan,
2017).
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Tabelul 7.5. Duritatea apei
Tipul de duritate
DURITATEA
TEMPORARĂ (Dt)

DURITATEA
PERMANENTĂ (Dp)
DURITATEA
TOTALĂ (DT)
DT = Dt + Dp

Definiţie
Este datorată prezenţei bicarbonaţilor de calciu şi magneziu .
Este considerată temporară , deoarece prin fierbere ,
bicarbonaţii precipită carbonaţi.
Ca ( HCO3 )2 → CaCO3↓ + H2O + CO2↑
bicarbonat de
carbonat
calciu
de calciu
Mg (HCO3 )2 → MgCO3↓ + H2O + CO2↑
bicarbonat de
carbonat
magneziu
de magneziu
Este duritatea conferită apei de celelalte săruri ( cloruri ,
sulfaţi , azotaţi ) de calciu şi magneziu , care persistă şi după
fierbere.
Suma durităţilor temporară şi permanentă reprezintă duritatea
totală a unei ape.

Conţinutul total de săruri de calciu şi magneziu se exprimă în grade de
duritate. 1grad german (0 D) corespunde la 10 mg CaO/L, iar 1grad francez (0
F) este echivalent cu 10 mg CaCO3 /L; 1 grad englez (0 E) reprezintă 14,3 mg
CaCO3 /L.
Apele naturale pot fi clasificate în funcţie de duritatea lor în:

foarte moi (DT = 0 – 4 grade);

moi (DT = 4 – 8 grade);

slab dure (DT = 8 – 12 grade);

cu duritate medie (DT = 12 – 18 grade);

dure (DT = 18 – 30 grade);

foarte dure (DT › 30 grade).
Apele moi contribuie la producerea unor afecţiuni cardio – vasculare
(de exemplu lipsa Ca2+ favorizează arterioscleroza). Apele dure au gust
neplăcut (sălciu) şi provoacă greutăţi mari în utilizările industriale, dintre care
cea mai importantă este depunerea de cruste în cazul cazanelor de abur.
Aciditatea apei este conferită de prezenţa dioxidului de carbon liber, a
acizilor minerali şi organici (acizii humici sau acidul acetic) şi a sărurilor cu
hidroliză acidă. Aciditatea surselor naturale de apă este practic imposibilă.
Apariţia ei constituie un indicator de poluare cu ape uzate.
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Alcalinitatea apei este egală cu suma stoechiometrică a bazelor dintr-o
soluţie. În cazul apelor naturale, alcalinitatea este imprimată de prezenţa
carbonaţilor, bicarbonaţilor şi hidroxizilor metalelor alcaline şi alcalino –
pământoase. Pintre alte componente care pot contribul la alcalinitatea apei se
numără boraţii, fosfaţii, silicaţii, amoniacul dizolvat, sulfurile şi bazele
conjugate ale unor acizi organici. De fapt, se deosebesc o alcalinitate
permanentă, determinată de baze libere şi carbonaţi, precum şi o alcalinitate
totală, datorată tuturor componenţilor anterior menţionaţi. De exemplu,
alcalinitatea totală (AT) a unei ape subterane sau a unei ape de mare este
egală cu:
AT = [HCO3- ] + 2 [CO32−] + [B(OH)4]- + [OH-]T + 2 [PO43−] + [HPO42−]T +
[SiO(OH)3- ]T – - [H+] – [HSO4- ]
Se impune precizarea faptului că speciile care îşi aduc cea mai
semnificativă contribuţie la alcalinitatea apei, respectiv bicarbonaţii HCO3- şi
carbonaţii, CO32−, constituie sistemul tampon al apelor naturale, care se
opune modificărilor de pH prin:
- consumul ionilor de hidrogen, proveniţi, în principal din ploile acide:
HCO3- + H+ ⇆ CO2 + H2O
CO32− + 2H+ ⇆ CO2 + H2O
- consumul ionilor hidroxil
HCO3- + OH- ⇆ H2O + CO32−
Datorită acestei comportări, deversările importante de ape uzate acide
sau alcaline nu sunt însoţite de variaţii semnificative ale pH –ului, acidităţii sau
alcalinităţii bazinului receptor. Apele cu alcalinitate redusă sunt slab
tamponate, astfel încât viaţa acvatică este serios periclitată din cauza
fluctuaţiilor largi de pH, care apar pe parcursul a 24 de ore: de la pH ≤ 6,
dimineaţa devreme, până la pH≥9 după – amiaza.
Indicatorul alcalinitate are un rol important şi în controlul procesului de
tratare a apelor cu reactivi chimici (coagulare – floculare) şi al procesului de
fermentare a nămolurilor de la staţiile de epurare, în vederea obţinerii
biogazului.
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Oxigenul dizolvat
Cantitatea de oxigen dizolvat reprezintă un indicator chimic de poluare
a apei şi este în corelaţie directă cu concentraţia sa în materii organice. Este
reflectată ăn următorii parametri: oxigenul dizolvat şi procentul de saturaţie în
oxigen. Concentraţia oxigenului dizolvat în apă variază astfel:
- în apele meteorice şi în cele freatice, în funcţie de presiunea parţială
şi de temperatură este limitată de solubilitate;
- în apele subterane de mare adâncime, datorită multitudinii de reacţii
chimice, este foarte mică.
Ca indicator de calitate,oxigenul dizolvat în apă are valori cuprinse
între 0 – 18 mg/L apă. Totuşi, în majoritatea apelor naturale, concentraţia
oxigenului dizolvat este de 5- 6 mg/L, suficientă pentru a asigura necesarul de
oxigen al majorităţii speciilor acvatice.
Procentul de saturaţie în oxigen este definit prin următorul raport:

Saturaţie % =

A 1
x
x100
B F

în care:
A = oxigenul dizolvat;
B = concentraţia maximă de oxigen din apă, la o anumită temperatură şi
presiune;
F = factor de corecţie, ale cărui valori variază în funcţie de presiunea
atmosferică, astfel:
Presiunea
atmosferică, mmHg
775
760
745

F
1,02
1,00
0,98

Presiunea
atmosferică, mmHg
730
714
699

F
0,96
0,94
0,92

În apa care reţine jumătate din oxigenul care se poate dizolva, la o
anumită temperatură, procentul de saturaţie este de 50%. Apele care reţin tot
oxigenul dizovat sunt caracterizate printr-un procent de saturaţie de 100%. Cu
cât apa este mai caldă, cu atât reţine mai puţin oxigen, astfel încât în timpul
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verii, deşi gradul de saturaţie este de 100%, nivelul oxigenului dizolvat este
sub limita de supravieţuire a unor specii de peşte.
Deficitul de oxigen este definit ca diferenţa dintre cantitatea de oxigen
dizolvat în apă, în condiţii de saturaţie şi cantitatea reală. Între deficitul de
oxigen şi viteza de dizolvare a acestuia în apele naturale există o dependenţă
de directă proporţionalitate, exprimată prin următoarea relaţie:
Dt = D0 ∙ e-KT
unde:
Dt este deficitul de oxigen după timpul t ;
D0 reprezintă deficitul de oxigen la începutul procesului;
K este coeficientul de aerare (dependent de temperatura mediului, suprafaţa
de contact şi condiţiile de amestecare a apei cu aerul.
Valori mari ale deficitului de oxigen determină pierderea caracterului de
prospeţime a apei, respective micşorarea capacităţii de autopurificare a
apelor naturale, favorizând persistenţa poluării, cu toate efectele ei negative.
Consumul chimic de oxigen (CCO) reprezintă cantitatea de oxigen
consumată pentru oxidarea chimică completă a tuturor substanţelor organice
şi anorganice din apă:
a b 3 

a 3 
Cn HaObNc +  n    c  O2 → n CO2 +   c  H2O + cNH3
4 2 4 

2 2 
−
+
NH3 + 2O2 → NO3 + H3O

În condiţiile în care între oxigenul consumat şi cantitatea de specii
oxidabile există o relaţie de directă proporţionalitate, acest indicator este o
măsură s oxidabilităţii apei (sau a puterii ei reducătoare):
CCO = a + b +c + d
în care:
a = cantitatea de oxigen consumată pentru descompunerea substanţelor
organice sub acţiunea unui oxidant chimic;
b = consumul de oxigen la descompunerea substanţelor anorganice sub
acţiunea unui oxidant chimic;
c = oxigenul consumat la descompunerea rapidă a materiei organice de către
bacterii;
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d = cantitatea de oxigen consumată la descompunerea rapidă a substanţelor
anorganice prin activitate chimică sau biologică.
Semnificaţia valorii consumului chimic de oxigen este în strânsă
dependenţă de compoziţia apei analizate. Totuşi, se impune precizarea
faptului că, acest indicator se referă, în principal, la cantitatea de oxigen (în
mg/L) necesară pentru a oxida compuşii organici prezenţi în probele de apă.
În acest scop, substanţele existente în apă sunt tratate chimic în condiţii de
oxidare foarte severe, care permit şi estimarea constituenţilor greu degradabili
biologic, cum sunt compuşii organici cloruraţi (Tofan, 2017).
Oxigenul molecular este un oxidant slab al cărui consum este şi dificil
de determinat. De accea, consumul chimic de oxigen reprezintă, de fapt,
concentraţia masică de oxigen echivalentă cu cantitatea de oxidant
(permanganat de potasiu, KMnO4, dicromat de potasiu, K2Cr2O7, sau sulfat
ceric, Ce(SO4)2) consumată de materiile dizolvate şi în suspensie, în cazul în
care proba de apă este tratată cu acesta, în condiţii precizate.
Pentru o lungă perioadă de timp, agentul oxidant utilizat în acest
scop a fost permanganatul de potasiu, care oxidează circa 30–60% din
substanţele organice existente (biodegradabile şi nebiodegradabile).
Indicatorul corespunzător, simbolizat CCOMn şi denumit şi indice de
permanganat, este o măsură convenţională a contaminării cu materii organice
şi anorganice oxidabile. El are reprezentativitate pentru evaluarea calităţii apei
potabile, nefiind recomandat pentru determinarea încărcării organice a apelor
reziduale.
Din cauza eficacităţii reduse a permanganatului de potasiu, a apărut
necesitatea recurgerii la alţi agenţi oxidanţi: dicromat de potasiu, iodat de
potasiu, sulfat ceric. Dintre aceştia, cel mai eficient s-a dovedit a fi dicromatul
de potasiu, care este relativ ieftin, uşor de purificat şi are capacitatea să
oxideze, în proporţie de 90–100%, majoritatea compuşilor organici. În acest
caz indicatorul se simbolizează CCOCr, care poate fi considerat ca o măsură
aproximativă a consumului teoretic de oxigen:
Cn HaObNc + d Cr2O72− + (8d+c)H+ → n CO2 +
2dCr3+
134

a  8d  3c
H2O + c NH4+ +
2

în care d =

2n a b c
  
3 6 3 2

Cu cât într-o probă de apă este prezentă o cantitate mai mare de
substanţe oxidabile, cu atât se consumă mai mult dicromat de potasiu.
Pornind de la cantitatea de dicromat de potasiu consumată, se calculează
cantitatea echivalentă de oxigen – valoarea CCOCr – care, teoretic, ar trebui
să realizeze o oxidare similară. Valoarea CCOCr permite caracterizarea
poluării globale a unei ape sau a încărcării organice a apelor uzate. CCOCr
este unul dintre parametrii globali pe baza căruia se estimează taxele de
poluare pe care trebuie să le plătească agenţii economici.
Consumul biochimic de oxigen (CBO) este indicatorul biodegradabilităţii
unei ape. Exprimă cantitatea de oxigen consumată pentru descompunerea
biochimică (oxidarea) substanţelor organice în condiţii aerobe standard. În
aceste condiţii, consumul biochimic de oxigen este o măsură indirectă a
cantitaţii de substanţe organice degradabile biochimic (asimilbaile de către
bacterii). Valorile consumului biochimic de oxigen sunt puternic influenţate de:
temperatura apei; concentraţia oxigenului dizolvat în apă; natura bacteiilor.
Procesul de descompunere reflectat în valoarea consumului biochimic
de oxigen se desfăşoară în 2 faze, a căror durată este variabilă de la 5 pănă
la 100 de zile. În prima zi (t=o), începe faza primară sau a carbonului, care se
desfăşoară ulterior pe parcursul a circa 20 de zile, la temperatura de 200C
(ape de râu, poluate cu ape uzate menajere). În această etapă se produce
descompunerea biochimică a substanţelor organice în a căror compoziţie
predomină carbonul:
O2
C 
CO2
După circa 10 zile de la debutul procesului, începe şi desfăşurarea
fazei secundare (a azotului), care se suprapune parţial cu etapa primară.
Faza secundară durează 75 – 100 de zile, în care oxigenul se consumă în
următoarea succesiune de transformări: amoniac → nitriţi → nitraţi.
Degradarea substanţelor organice este practic totală după 20 de zile.
Pe de altă parte, s-a constatat că aproximativ 70% din compuşii organici
existenţi în apele uzate menajere sunt descompuse biochimic în 5 zile. În
aceste condiţii, datele obţinute la 5 zile pot fi considerate suficient de
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reprezentative pentru descrierea gradului de biodegradabilitate a compuşilor
organici din ape:
CBO2 0 = 0,684 ∙ CBO5
În acest context, s-a adoptat un timp standard de 5 zile. Astfel, în
practica uzuală se operează cu indicatorul simbolizat CBO5. Acesta reprezintă
cantitatea de oxigen necesară mineralizării biochimice a substanţelor
organice dintr-un litru de apă, la temperatura de 200C, timp de 5 zile. Procesul
caracteristic poate fi reprezentat simplificat astfel:
 CO2 + H2O + biomasă
substanţe organice + O2 bacterii

Ecuaţia de mai sus are o semnificaţie aparte pentru descrierea
destrucţiei compuşilor organici prezenţi în apele uzate supuse epurării
biologice. De aceea, indicatorul CBO5 are cea mai largă aplicabilitate în
evaluarea eficienţei sistemelor de epurare a apelor uzate. Nefiind o măsură a
carbonului organic, valoarea acestui indicator este limitativă în aprecierea
materiei organice din apele naturale.
Deosebirile dintre consumul chimic de oxigen şi consumul biochimic
de oxigen derivă din faptul că nu toate substanţele prezente în apă pot fi
descompuse microbiologic. Raportul dintre valorile celor 2 indicatori defineşte
o mărime numită grad de degradare biochimică, α:
CBO5

CCO
ale cărui valori teoretice sunt cuprinse între 0 şi 1. Gradul de degradare
biochimică poate fi considerat ca o măsură „rudimentară” de apreciere a
biodegradabilităţii compuşilor din apele naturale şi apele uzate. Cu cât
valoarea sa este mai apropiată de 0, cu atât cantitatea de compuşi
nedegradabili biochimic este mai ridicată.
7.2.5. Indicatori chimici toxici
Cuprul
În apele de suprafaţă, formele dizolvate ale cuprului care prevalează
sunt CuCO3(aq) şi complecşii cu aminoacizi şi substanţe humice. Numai o
mică fracţiune se găseşte în formă ionică. În apele uzate şi în apele
subterane, cuprul se găseşte în concentraţii de ordinul zecilor de μg/L. Apele
stagnante în conducte de cupru concentraţiile acestuia pot ajunge până la
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mg/L. Apele acide din vecinătatea depozitelor de minereuri conţin concentraţii
de cupru care variază de la zeci la sute de mg/L.
Dintre formele solubile ale Cu2+ existente în apele naturale, pot fi
menţionate următoarele: CuCO3(aq), [Cu(CO3)2]2−, [CuOH]+, [Cu(OH)3]− şi
[Cu(OH)4]2−. Între substanţele complexante care pot lega cuprul în structuri
stabile, se remarcă, polifosfaţii. Dintre complecşii organici sunt de interes cei
cu aminoacizi, peptide şi substanţe humice. Solubilitatea cuprului în apele
naturale este limitată de solubilitatea malachitului, Cu2(OH)2CO3 în medii
acide şi de cea a Cu(OH)2, în medii alcaline. Totuşi, solubilitatea cuprului
depinde de concentraţia bicarbonaţilor. În funcţie de pH şi de conţinutul în
bicarbonaţi, în formă solubilă pot fi păstrate numai cantităţi limitate de cupru,
fapt care are importanţă practică pentru evaluarea efectelor sale algecide.
Cuprul nu este atât de toxic pe cât s-a crezut în trecut. Totuşi, o
concentraţie de 1 – 5 mg/L îi conferă apei un gust foarte neplăcut. Compuşii
cuprului sunt destul de toxici pentru peşti. Pentru suprimarea creşterii
excesive a algelor se aplică, de regulă, o concentraţie de 1mg/L. Aceasta
descreşte rapid, deoarece în formă solubilă poate fi menţinută numai o
anumită concentraţie de echilibru, care este mai mică de 1mg/L.
Zincul
Apele naturale se caracterizează prin prezenţa următoarelor forme
solubile de zinc: Zn2+, [ZnOH)]+, [Zn(OH)3]− şi [Zn(OH)4]2−. În apele bogate în
bicarbonaţi este semnificativă existenţa ZnCO3(aq), iar în cele cu concentraţii
mari de sulfaţi, ZnSO4(aq).
În apele uzate industriale de la instalaţiile de metalizări, pot fi prezenţi
diferiţi cianocomplecşi şi aminocomplecşi. Solubilitatea zincului este limitată,
în special de solubilitatea ZnCO3 şi a Zn5(OH)6(CO3)2∙H2O, iar în domeniul
alcalin şi de cea a Zn(OH)2. Concentraţiile uzuale ale zincului în apele de
suprafaţă şi subterane sunt cuprinse între 5 – 200 μg/L. Concentraţia zincului
în apa potabilă este limitată de Organizaţia Mondială a Sănătăţii la valoarea
de 5mg/L, corelată cu proprietăţile organoleptice ale apei (Tofan, 2017).
Deoarece zincul are efecte adverse asupra peştilor şi a altor organisme
acvatice, pentru apele curgătoare este permisă o concentraţie de numai
0,05mg/L.
137

Cadmiul
Între formele dizolvate predomină Cd2+, [CdOH]+, CdCO3(aq),
CdSO4(aq), iar în mediile alcaline, hidroxocomplecşii [Cd(OH)3]− şi
[Cd(OH)4]2−. Substanţele humice generează complecşi organici importanţi. În
ape cadmiul se găseşte împreună cu zincul împreună cu zincul, dar în
concentraţii mult mai mici. În apele naturale, concentraţia cadmiului variază
de la unităţi la zeci de μg/L.
Surse artificiale de cadmiu sunt apele uzate de la finisarea superficială
a metalelor, industria fotografică şi industria tipografică. Solubilitatea
cadmiului este limitată de solubilitatea CdCO3 şi Cd(OH)2. Cadmiul are un
coeficient de acumulare foarte mare, care variază de la 500 la 50000. Acest
fapt este de interes nu numai pentru sedimentele de pe fund, ci şi pentru
organismele acvatice. Cadmiul este un toxic foarte periculos, de aceea
Organizaţia Mondială a Sănătăţii limitează concentraţia sa maximă admisă
în apa potabilă la 0,005 mg/L.
Mercurul
De o importanţă deosebită sunt formele anorganice solubile Hg0, Hg2+,
Hg22+ [HgOH]+, HgCl2, [HgCl3]−, [HgCl]+ şi [HgS2]2−, dar şi unele specii
organice,între care se remarcă compuşii mercurici monoalchilici şi dialchilici.
Prezenţa ionului mercuros Hg22+ în apă este limitată, din cauza
disproporţionării sale în Hg0 şi Hg2+.
Concentraţia mercurului elementar poate fi semnificativă în unele
cazuri, datorită solubilității într-un mediu fără oxigen de aproximativ 25μg/L.
Solubilitatea creşte în apele care conţin oxigen dizolvat, datorită formării
Hg(OH)2. În condiţii anaerobe, mercurul din apele naturale se leagă, în
sedimente, sub formă de HgS, greu solubilă.
Creşterea solubilităţii HgS în medii alcaline datorită formării anionului
complex [HgS2]2− are importanţă practică pentru tratarea apelor reziduale care
conţin mercur, prin precipitare cu Na2S. În prezenţa unor concentraţii mari de
cloruri trebuie luată în consideraţie prezenţa clorocomplecşilor cu 1 – 4 atomi
de clor coordinaţi în jurul atomului central, care sunt semnificativi, în special,
în apele uzate rezultate din procesele electrolitice.
De exemplu, clorura fenilmercurică este utilizată ca pesticid. Din
mercurul legat anorganic se formează, prin procese biologice, CH3HgCl şi
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CH3HgCH3, compuşi care se acumulează uşor în hrana peştilor. Astfel,
mercurul are una dintre cele mai mari valori ale coeficientului de acumulare,
raportate în literatura de specialitate (>106).
Mercurul se acumulează excepţional de intens în sedimente, flora
şi fauna acvatică. Dintre toate metalele toxice, Organizaţia Mondială a
Sănătăţii recomandă pentru concentraţia maximă a mercurului în apa potabilă
cea mai mică valoare de 0,001 mg/L.
Plumbul
În apele naturale, cele mai semnificative forme solubile sunt Pb2+ şi
PbCO3(aq). În medii alcaline trebuie luată în considerare şi prezenţa
hidroxidului de plumb, Pb(OH)2(aq) şi a complecşilor [Pb(CO3)2]2− şi [PbOH]+.
În apele care conţin concentraţii mari de sulfat este importantă existenţa
PbSO4(aq). Solubilitatea plumbului în apele bicarbonatate este dependentă
de solubilitatea PbCO3.
Asupra solubilităţii plumbului îşi pun puternic amprenta şi substanţele
organice formatoare de complecşi. Printre sursele artificiale, o importanţă
aparte o au gazele de eşapament care conţin produşi de degradare a tetraetil
plumbului. Prin precipitaţii, plumbul este introdus în apele de suprafaţă.
Deoarece are un coeficient înalt de acumulare, cea mai mare parte a
sa este îndepărtată din apele de suprafaţă prin sorbţie pe sedimentele de pe
fund. Plumbul este un toxic foarte periculos a cărui concentraţie maximă
admisă în apa potabilă, recomandată de Organizaţia Mondială a Sănătăţii,
este de 0,05mg/L.
Arsenul
În apele naturale, arsenul se găseşte în concentraţii care variază de la
unităţi la zeci de μg/L. Arsenul are o abilitate considerabilă de a se acumula în
sedimentele râurilor şi în organismele acvatice. Similar mercurului, prin
activităţi biologice se pot forma metil derivaţi organici. Arsenul este prezent
în ape ca As5+, dar şi în forme mai labile de As3+, fiind frecvent complexat
cu liganzi organici. Prin oxidări chimice şi biochimice, As3+ trece în As5+, care
este cea mai stabilă formă în mediul aerob al apelor. În mediile neutre ar
trebui luate în considerare formele ionice H2AsO4− şi HAsO42−, dar şi forma
neionică H2AsO3. Compuşii arsenului sunt toxici, în special cei ai As3+, care
139

provoacă boli cronice. Concentraţia maximă admisă a arsenului în apa
potabilă, recomandată de Organizaţia Mondială a Sănătăţii, este de 0,05mg/L.
Seleniul
Seleniul se găseşte în starea de oxidare +4, în forma unor anioni simpli
şi complecşi, de exemplu, SeO32−, HSeO3−, [Se(OH)6]2−. În apele naturale,
este prezent numai în cantităţi de ordinul urmelor. Totuşi, în unele zone,
concentraţia de seleniu în apă poate atinge zeci de mg/L, compuşii seleniului
prezentând un grad ridicat de periculozitate. Concentraţia maximă admisă de
seleniu în apa potabilă, recomandată de Organizaţia Mondială a Sănătăţii,
este de 0,01mg/L.
Cromul
Cromul se poate găsi în apă în stările de oxidare +3 sau +6. Cr3+ are
proprietăţi complexante semnificative. Formele Cr6+ sunt stabile în medii
aerobe. În medii anaerobe, Cr6+ poate fi redus la Cr3+, astfel încât cromul
poate fi eleimiant din faza lichidă sub forma oxidului cromic hidratat. Oxidarea
Cr3+ la Cr6+, prin intermediul oxigenului dizolvat în apă, este foarte lentă şi se
produce în medii alcaline. Pe de altă parte, reducerea Cr6+ în apele naturale,
cu participarea fierului bivalent, este posibilă, în special, în medii acide.
Concentraţia maximă admisă a Cr6+ în apa potabilă, recomandată de
Organizaţia Mondială a Sănătăţii, este de 0,05mg/L.
Pesticidele
Pesticidele se pot clasifica in funcție de rolul, scopul utilizării și după
structura chimmică. Prin urmare, din punct de vedere al rolului efectiv pe
care-l îndeplinesc, se disting:

erbicide – pentru distrugerea buruienilor;

insecticide – pentru distrugerea insectelor dăunătoare;

bactericide - constituie o a clasă de substanţe chimice a căror
utilizare vizează creşterea rentabilităţii agricole. Pesticidele se prepară prin
încorporarea componentului activ (substanţa bacteriilor şi a bolilor bacteriene
ale plantelor);

ciuperci;

fungicide – pentru distrugerea mucegaiurilor plantelor şi a unor
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defolianţi – pentru căderea frunzelor;

zoocide –contra rozătoarelor.
Structura chimică a componentului activ diferenţiază următoarele
clase de pesticide:

organoclorurate: aldrin, dieldrin, endrin, DDT, lindan, toxafen,
metoxiclor;

organofosforice:
fention,
diazinon,
malation,
paration,
mevinphos;

carbamaţi: carbaryl, nabam;

cu azot: derivaţi de uree, fenol, guanidină.
Pesticidele sunt greu solubile în apă şi stabile, iar rezistenţa la
procesele de biodegradare este dependentă de structura chimică. Chiar dacă
s-ar realiza pesticide absolut specifice, nu pot fi neglijate problemele
colaterale apărute prin perturbarea sistemului ecologic, ca urmare a
distrugerii unei populaţii, care constituie în verigă în reţeaua trofică a
comunităţii ecologice.
Interesul economic şi de protecţie a mediului impune ca, atât
îngrăşămintele, cât şi pesticidele să rămână cât mai bine fixate în sol. În
realitate, o parte dintre ele este purtată de vânt, o altă parte este spălată de
ploi, iar restul se descompune în timp, prin oxidarea în aer sau sub acţiunea
enzimatică a bacteriilor din sol. Persistenţa unor pesticide în sol variază de la
8 zile (Malation) până la 90 zile (Paration). De exemplu, cel mai utilizat
pesticid – aldrin necesita 60 zile până la dispariția a 50% din doza
administrată solului.
Persistenţa pesticidelor este mai redusă în solurile cu un conţinut mare
de componenţi minerali (nisipuri, argile) decât în solurile humice bogate în
substanţe organice. În plus, în solurile cu un conţinut mineral mare,
pesticidele sunt mai puţin fixate, astfel încât acţiunea lor biologică este mai
puternică. În prezenţa umidităţii din sol, unele pesticide suferă reacţii de
hidroliză şi de distrug. Astfel, produsul final al hidrolizei parationului este
nitritul. În solurile bogate în materii organici, parationul este redus la
aminoparation.
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Detergenţii, datorită activităţii lor tensioactive, au potenţial de a
acţiona în sensul favorizării toxicităţii altor substanţe chimice, cu care se
găsesc eventual prezenţi în apă. Asupra omului, efectele toxice ale
detergenţilor se manifestă numai la concentraţii mari de ordinul a 1 g/kg. Este
de menţionat faptul că există date de literatură care atestă faptul că unii
produşi de biodegradare ai detergenţilor au potenţial toxic mai ridicat decât
cel al compusului iniţial.
7.2.6. Indicatori de calitate pentru diferite categorii de ape
În tabelul 7.6. sunt sistematizate valorile celor mai reprezentativi
indicatori de calitate pentru diferite categorii de ape.
Tabelul 7.6. Caracterizarea unor categorii de ape prin valorile unor
indicatori de calitate
Indicatorul

U.M.

Temperatură
Turbiditate

0
C
grade
SiO2
mg Pt
mg/L
mg/L
μS

Culoare
pH
Reziduu fix
Suspensii
Conductivitate

Apă
distilată
20
0

Apă
de râu
18
190

Apă
de lac
13,8
3,5

Apă
subterană
14
0,7

Apă
potabilă
19
0

Apă
minerală
15
4

0
5,6
15
15
20

17
7,85
325
325
488

35
6,95
124
124
231

0
7,7
429
429
593

0
7,7
235
235
348

0
5,8
2030
2030
3700

Alcalinitate
totală

mval/L

0,15

3,25

1,55

8,15

2,06

28,70

Alcalinitate
permanentă
Duritate totală

mval/L

0

0,12

0

0

0

0

grade

0

11,65

4,70

11,96

8,40

54,10

Duritate
temporară
Duritate
permanentă
Oxigen
dizolvat
CCO - Mn

grade

0

9,18

4,34

11,96

5,77

54,10

grade

0

2,47

0,36

0

2,63

0

mg/L

1,80

8,69

9,66

1,26

7,20

-

mg
KMO4
/L
mg
O2/L
mg
O2/L
mg/L
mg/L

1,58

48,33

28,7

15,24

5,69

8,80

1,30

26,80

9,06

4,04

2,40

9,70

8,96

4,96

3,83

0,90

1,20

-

0
0

0
56

7,37
24

7,37
21

6,60
48

2970
242

CCO – Cr
CBO5
CO2
Calciu
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Indicatorul
Magneziu
Sodiu
potasiu
Fe2+
Fier total
Mangan

mg/L
mg/L

Apă
distilată
0
0

Apă
de râu
17
44

Apă
de lac
8
12

Apă
subterană
8
99

Apă
potabilă
7
30

Apă
minerală
88
455

mg/L
mg/L
mg/L

0
0
0

0
0,50
0,025

0
0,60
0,02

0,720
0,835
0,100

0
0,034
0

0,010
0,021
0

mg/L
mg/L
mg/L
mg/L
mg/L
mg/L
mg/L
mg/L
mg/L
mg/L
mg/L
mg/L

4
0
0
0,019
0,003
0
0,016
0,090
0,037
0,14
0
0,0017

46
60
7
0,296
0,030
4,764
1,314
4,468
0,660
0,9
0
0,007

8
19
0
0,469
0,010
0,332
0,443
0,010
0,023
0,9
0
0

14
6
0
6,,00
0,004
0,455
5.125
0,250
0,360
0,60
3,20
0

37
50
0
0,01
0
2,082
0,510
0,034
0,013
1,56
0
0,0086

365
5
0
0,416
0,016
0,044
0,105
0
0
2,10
0
0

U.M.

+

Cl−
SO42−
CO32−
NH4+
NO2−
NO3−
N total mineral
PO43−
P total
SiO2
H2S
Fenoli

VII.3. INDICATORII DE CALITATE ÎN PROCESUL DE EVALUARE A
IMPACTULUI
Indicatorii de calitate, așa cum sunt definiți de standardele în vigoare și
prezentați în capitolul anterior, sunt adesea utilizați în metode de cuantificare
a impactului, cu scopul de a dezvolta instrumente integrate pentru un
management durabil al apei.
Evalurea impactului reprezintă, de fapt, o analiză sistematică,
aprofundată și complexă, interdisciplinară pentru identificarea, estimarea și
cuantificarea posibilelor efecte negative care ar putea fi induse asupra calității
mediului atunci când nivelul poluanților este peste nivelul pragului de alertă
(70% din CMA). Apare astfel un stres asupra calitătii mediului care conduce la
manifestarea unor efecte negative asupra florei, faunei, ecosistemelor
acvatice etc..
Indicatorii de calitate ai poluării mediului (aer, apă, biota, sedimente,
sol) sunt utilizați ca date de intrare în matricile de mediu pentru estimarea,
respectiv cuantificarea impactului de mediu și, implicit, a riscurilor asociate
(Robu, 2012).
Tehnicile clasice folosite în evaluarea impactului de mediu pentru
încadrarea şi definirea domeniului sunt listele de control, diagramele, însă în
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cadrul evaluării riscului un instrument specific îl reprezintă elaborarea şi
descrierea „modelului conceptual” al amplasamentului, site-ului pe care se
desfăşoară activităţile cum impact asupra mediului. Aceasta implică
identificarea surselor de impact cu efecte asupra receptorilor (relaţia sursăcale-receptor) și identificarea poluanților prin analiza indicatorilor de calitate ai
mediului.
Riscurile pot fi evaluate calitativ sau cantitativ. Evaluarea calitativă a
riscului include criterii pentru clasificarea surselor de poluare și a agenților
contaminanți, cu investigarea componentelor de mediu posibil afectate.
Evaluarea cantitativă a riscului are la bază principiul prevenirii şi controlului
poluării.
După determinarea concentraţiilor poluanţilor emişi în componentele
de mediu (apă, aer, sol), se calculează indicii de hazard pentru fiecare
proces/instalaţie poluant/ă în parte înainte și după implementarea
echipamentelor de depoluare (Robu, 2005). Indicii de hazard (IH) folosiți în
evaluarea nivelului de poluare a mediului reprezintă relaţia dintre concentraţia
medie a poluantului eliberat în mediu şi concentraţia medie a agentului
poluant, conform standardelor de mediu.
IH 

cmd
cms

unde:
cmd concentraţia medie determinată a agentului poluant, emisă în
componentele de mediu;
cms – concentraţia maxim admisă conform standardelor.
În funcţie de valuarea calculată a indicilor de hazard se poate face o
clasificare a hazardelor după cum urmează (tabelul 7.7):
Tabelul 7.7. Clasificarea indicilor de hazard
Indice de hazard
IH = 1
IH > 1
IH < 1

Tipul hazardului
Hazarde acceptabile
Riscuri
Nu există pericole

Aplicând acelaşi algoritm, pe baza indicatorilor de calitate ai apei se
poate calcula şi indicele integrat de mediu, care face posibilă calcularea sau
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estimarea impacturilor generate înainte și după aplicarea unor metode de
depoluare, cum ar fi procese de epurare, respectiv tratare a apei.
Procedura de evaluare a riscului şi impactului de mediu este în prezent
tratată ca un fenomen complex, care nu trebuie să fie limitat doar implicaţiile
poluării asupra sănătăţii umane, ci şi la implicaţiile pe care le are poluarea în
general asupra tuturor componentelor de mediu (Robu, 2005).
Evaluarea impactului asupra mediului, tradiţional se referea la
identifcarea, predicţia/estimarea şi evaluarea modificărilor induse în mediu de
anumite activităţi. Evaluarea sănătăţii umane studiază modficările, pozitive şi
negative asupra sănătăţii umane, determinate de alterarea unor parametri din
mediul biofizic.
Abordarea curentă a evaluării mediului evidenţiază ideea integrării
riscului în procedura de evaluare a impactului asupra mediului. Integrând
evaluarea riscului în evaluarea impactului de mediu, se au în vedere atât
impactele induse asupra tuturor componentelor de mediu, cât şi implicaţiile
(riscurile) acestora asupra mediului, ca un tot unitar.
De exemplu, modelul matricei de evaluare rapidă a impactului (MERI)
care este un riguros instrument de analiză, organizare şi prezentare a
rezultatelor unei evaluări holistice a impactului asupra mediului (EIM), a fost
adaptată să folosească drept date de intrare concentrațiilor indicatorilor de
calitate ai mediului (tabelul 7.8.) (Robu, 2012).
MERI impune definirea componentelor de evaluare specifice, iar
aceste componente de mediu se încadrează într-una din următoarele patru
categorii, caracterizate la rândul de lor prin indicatorii de calitate specifici:
•
Fizico/chimice (FC): de exemplu, în cazul apei indicatorii fizico-cimici,
referitori la toate aspectele fizice şi chimice ale mediului,
•
Biologice/ecologice (BE), referitoare la toate apectele biologice ale
mediului,
•
Sociologice/culturale (SC), privind toatre apectele umane ale mediului,
inclusiv aspectele culturale.
•
Economice/operaţionale (EO) implică identificarea calitativă a
consecinţelor economice temporare şi permanente ale modificării mediului.
Sunt dezvoltate si alte instrumente pentru evaluarea calității mediului
care necesită o analiză a indicatorilor de calitate. Spre exemplu, s-a dezvoltat
145

o metoda integrată (Robu, 2012) care calculează calitatea mediului (a apei)
prin raportul dintre concentrația maxim admisă, conform standardelor și
concentrația determinată la un moment dat în mediu.
Când acesta are valori care tind spre zero, atunci se consideră
calitatea componentei de mediu foarte “săracă”, iar când are valori apropiate
de unu sau mai mari, atunci calitatea componentei de mediu este bună spre
foarte bună. Plecând de la calcularea acestui paramentru se poate cuantifica
impactul și riscul de mediu asociat (tabelul 7.9).
Tabelul 7.8. Matricea de evaluare rapidă a impactului (exemplu)
Categoria

Indicator

Cms1

Cmd2

aT3
A1 A2

B1

bt4
B2 B3

Impact
=aTxbt

CCOCr
CBO5
N total
NO3NO2Apa subterană
PO43N total
P total
Apa din lacuri
CBO5
N total
P total
Apa din mări/oceane
CBO5
PO43SO42Apa din precipitații
Pb
1 – concentrația maximă admisă conform standardelor/legislației în vigoare
2 – concetrația determinată la un moment dat în mediul acvatic
3 – produslui dintre termenii A1 (importanța categoriei) și A2 (magnitudinea schimbării)
4 – suma termenilor B1, B2, B3 respectiv permanența, reversibilitatea, cumulativitatea
poluantului/indicatorului

Apa de suprafață
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Tabelul 7.9. Model de cuantificare integrată a calității, impactului și
hazardului (exemplu)
Categoria

Indicator

Cms1

Cmd2

Q3=Cms/Cmd

IH4=1/Q

CCOCr
Apa de suprafață CBO5
N total
NO3NO2Apa subterană
PO43N total
P total
Apa din lacuri
CBO5
N total
Apa
din
P total
mări/oceane
CBO5
PO43Apa
din
SO42precipitații
Pb
1 – concentrația maximă admisă conform standardelor/legislației în vigoare
2 – concetrația determinată la un moment dat în mediul acvatic
3 – calitatea mediului
4 – indicele de hazard.
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