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REZUMAT 

Zaharoza (zahărul comun) se găseşte ca atare în sucul unor plante ca trestia de zahăr şi sfecla de zahăr din care se obţine sub 

formă cristalizată. Compoziţia medie a zahărului rafinat din comerţ este: 99,70 % zaharoză, 0,05% apă, 0,15% substante organice 

nezaharoase şi 0,05% cenuşă. Prezenţa metalelor grele, inclusiv a plumbului, poate fi datorită  materiei prime sau prelucrarării 

tehnologice. În această lucrare sunt prezentate rezultatele obţinute în urma analizei plumbului din zahăr prin spectrometrie de 

absorbţie atomică în flacără (FAAS), utilizând metoda adaosului de standard. 
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ABSTRACT 
The sugar is found as such in the juice of some plants like sugar cane and sugar beet from which is obtained under crystallised 
form. The average composition of the refined sugar from commerce is: 99.70% sugar, 0.05% water, 0.15% no sugar organic 
compounds and 0.05% ash. The presence of heavy metals, inclusive lead, can be determined by the prime material or by the 
technological processing. In this paper are presented some results obtained after the lead analyse from sugar trough flame atomic 
absorption spectrometry (FAAS), using the method of the standard adding.  
 
Cuvinte cheie: plumb, zahăr, FAAS, metale grele 

Keywords: lead, sugar, FAAS, heavy metals 

 

1. INTRODUCERE 

Zahărul are un conţinut de aprox. 99,70 % zaharoză, 
0,05% apă, 0,15% substante organice nezaharoase şi 
0,05% cenuşă.  

Materiile prime necesare obţinerii zahărului sunt:  

 sfecla de zahăr sau trestia de zahăr; 

 carbonatul de calciu (piatra de var), CaCO3; 

 apa. 
Trestia de zahăr se cultivă în Cuba, Australia, Indochina, 

America, iar sfecla de zahăr se cultivă în Europa. 
 Compoziţia chimică a sfeclei de zahăr variază în 

funcţie de tipul sfeclei, de sol, de fertilizanţii utilizaţi şi de 
lucrările agrotehnice aplicate. Sfecla de zahăr conţine 75% 
apă, restul fiind zaharoză – 18%, celuloză – 1,2%, 
hemoceluloză – 1%, substanţe pectice – 2,5% etc. 

Fazele de fabricaţie ale zahărului cuprind următoarele 
etape: 

 pregătirea sfeclei (stocare, spălare, curăţire şi tăiere); 

 extragerea zăhărului din sfeclă; 

 purificarea soluţiei de difuzie; 

 concentrarea şi fierberea; 

 obţinerea zahărului (centrifugare, uscare, răcire, 
sortare, ambalare); 

 conservarea zahărului. 
Extragerea zahărului din tăieţei se realizează în baterii 

de difuzie continuă, unde au loc următoarele procese: 

 migrarea zaharozei din interiorul celulelor către 
interfaţa solid-lichid; 

 trecerea zaharozei de pe interfaţa solid-lichid către 
faza lichidă. 

Extragerea are loc prin difuzia zahărului din tăieţei în 

apă la o temperatură de 60...80 C, într-un proces în 
contracurent. 

Prin operaţia de purificare a soluţiei de zahăr se 
realizează îndepărtarea prin metode fizico-chimice a 
substantelor coloidale formate din particule fine de pulpă, 
care conţin pectine, albumine, saponine, hemiceluloză, 
monozaharide, acizi organici şi anorganici, aminoacizi etc. 

Procedeul de purificare cuprinde următoarele operaţii: 
predefecare, defecare, saturare cu dioxid de carbon în două 
trepte şi tratare cu dioxid de sulf. 

În operaţia de predefecare, soluţia obţinută prin difuzie 
(15% zahăr) este supusă purificării calco-carbonice prin 
tratare cu lapte de var (cca. 0,5% CaO),  la cald (70°C), 
timp de 10 minute, când se realizează precipitarea 
impurităţilor sub formă de săruri de calciu insolubile şi 
coagularea coloizilor. 

Defecarea se realizează prin tratarea cu lapte de var  

(1-3% CaO), la temperatura de 80...85 C, pH de 11-12 şi 

timp de 15-30 minute, când se realizează precipitarea 

proteinelor şi pectinelor, iar acizii organici sunt legaţi sub 

formă de săruri de calciu. 

Soluţia de la defecare se tratează cu dioxid de carbon, 

pentru precipitarea ionilor de calciu sub formă de carbonat 

de calciu. Acesta are şi un efect adsorbant, decolorând şi 

limpezind soluţia. 

Tratarea cu SO2 este efectuată pentru decolorarea 

soluţiei de zahăr prin reducerea substanţelor colorante şi 

micşorarea alcalinităţii până la pH = 8-8,5. 

Purificarea avansată a ionilor de calciu, magneziu, 

sulfiţi, fosfaţi, carbonaţi, din soluţie se realizează cu 

ajutorul schimbătorilor de ioni 

Soluţia diluată este concentrată într-un sistem de 

evaporare cu efect multiplu, până la un conţinut de 60-70% 

zahăr. Siropul gros obţinut de la evaporare (76%) este 

concentrat sub vid la 70...80 C, şi se obţine o masă groasă 

formată dintr-o suspensie de cristale de zahăr. Zahărul brut se 

spală cu abur pentru obţinerea zahărului alb. 

 

Plumbul din materiile prime poate proveni dintr-o 

serie de surse: 

 pulberi în suspensie provenite de pe haldele de steril; 

 aer poluat din mediul urban (combustibili aditivaţi 

cu unii compuşi ai plumbului); 

 terenuri agricole contaminate; 

 metalurgia neferoasă; 

 obiecte confecţionate din plumb sau aliaje ale acestuia. 

Valorile normale ale plumbului în organismul uman 

sunt: 

 în sânge: până la 40 μg/100 ml; 

 în urină: până la 125 μg/24 ore. 

Datorită acumulării, efectele pot apărea la un interval 

de câţiva ani după producerea contaminării. 

Intoxicaţiile cu plumb determină: 

 scăderea drastică a speranţei de viaţă; 

 apariţia stărilor de iritabilitate, oboseală, cefalee; 

 apariţia afecţiunilor articulare, renale, a tulburarilor 

nervoase, digestive; 

 cancer. 

La copiii aflaţi încă în dezvoltare este grav afectat 

creierul, dar pot să apară şi tulburări de comportament, de 

auz, de văz şi întârzieri în dezvoltare. 



STUDII PRIVIND ANALIZA PLUMBULUI DIN ZAHĂR PRIN SPECTROMETRIE DE ABSORBŢIE ATOMICĂ (FAAS) 

Buletinul AGIR nr. 1-2/2008 ● ianuarie-iunie 81 

Simptomele care apar în cazul intoxicaţiilor cu plumb 

sunt: dureri de cap, constipatii, dureri de stomac, apatie, 

perturbări ale somnului, crampe, apetit scăzut, stări de 

vomă. După aceste stări urmează: letergie, comportament 

bizar, pierderea coordonării musculare, pierderea abilită-

ţiilor recente dobândite, pierderea cunştinţei, coma. 

2. MATERIALE ŞI METODE 

Aparat utilizat: spectrometrul de absorbţie atomică 

Varian SpectrAA 110 

Metoda utilizată: metoda adaosului de standard, adap-

tată după metoda recomandată de European Pharmacopoeia 

pentru analiza plumbului din glucoză. 

Modul de lucru. 20 g zahăr se dizolvă în acid acetic 
diluat  (1 M) şi soluţia se aduce în balon cotat de 100 mL 
cu acid acetic 1 M. Se agită până la dizolvarea zahărului, 
apoi soluţia se introduce într-o pâlnie de separare. Se 
adaugă 2 ml soluţie 10 g/L PDTC (pirolidonditiocarbamat) 
şi 10 mL MIBC (metilizobutilcetonă). În probele 
urmatoare se adaugă 0,5, 1,0 şi 1,5 mL soluţie 10 ppm Pb. 
Se analizează prin spectrometrie de absorbţie atomică în 
flacără (FAAS) conţinutul de plumb din faza organică. 

3. REZULTATE ŞI DISCUŢII 

Rezultatatele obţinute privind dependenţa absorbanţei 
în funcţie de conţinutului de plumb din probe sunt 
prezentate în figura 1. 

 

 
 

Fig. 1. Dependenţa absorbanţei în funcţie de conţinutului de plumb din probe.  

 
Se observă că se obţine un coeficient de corelare bun  
(r

2
 = 0,98). În urma calculelor efectuate rezultă că, în zahărul 

analizat, conţinutul de plumb este de 0,703 mg/kg (ppm). 
În produsele alimentare, concentraţiile limită 

admisibile ale plumbului oscilează între 0,005 mg/kg (în 
produsele lactate) şi 1.0 mg/kg (în  peşte).  

4. CONCLUZII 

 Cercetările au arătat că metoda prezentată – metoda 
adaosului de standard cu extragerea complexului format într-
o fază cetonică – poate fi utilizată pentru analiza metalelor 
grele din zahăr, în special pentru analiza plumbului. 

 Rezultatele arată un conţinut scăzut al plumbului în 

zahăr, de 0,703 mg Pb/kg zahăr. 
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