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REZUMAT 

În urma unor analize amănunţite, oamenii de ştiinţă au identificat concentraţii excesive de arsen în unele ape subterane de pe 

întreg globul, ceea ce arată că sute de mii de persoane prezintă intoxicaţii cu acest element. 

Studiile din ultimii ani au arătat faptul că şi românii sunt ameninţaţi de intoxicarea cu arsen. Probele luate din unele fântâni şi 

foraje din vestul României au pus în evidenţă concentraţii de arsen peste limita admisă de normele internaţionale.  

În lucrare sunt prezentate studii privind determinarea conţinutului de arsen prin spectrometrie de absorbţie atomică cu sistem 

hidrură, HG-AAS, din câteva foraje (fântâni publice) existente pe teritoriul oraşului Timişoara. 
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ABSTRACT 

After a detailed analysis, the science mans had identified excessive concentrations of arsenic in some underground waters all over 

the world, which show that hundred thousand of people present intoxication with this element. 

The recent studies shows the fact that also the Romanians are threatened with the arsenic intoxication. The samples collected from 

some drilling from the west aria of Romania emphasis concentrations of arsenic over the admitted limits by the international norms.  

In the paper are presented studies about the method of arsenic analyse through hydride generation atomic absorption spectrometry 

HG-AAS, from some drilling existent on the Timişoara city territory.  

Cuvinte cheie: arsen, HG-AAS, ape de adâncime, efecte ale arsenului 

Keywords:  arsenium, HG-AAS, underground water, arsenium effects  

 
1. INTRODUCERE 

Compuşii cu arsen sunt eliberaţi în mediul înconjurator 

dintr-o varietate de surse naturale şi antropice. 

Concentraţia medie în scoarţa terestră este cuprinsă 

între 1,5 şi 5 mg As/kg sol. Arsenul din sol şi sedimente 

poate fi supus degradării microbiene sau transformarilor 

fizico-chimice.  

Sursele antropice de arsen sunt: 

– rafinarea petrolului; 

– prelucrarea metalelor şi aliajelor; 

– industria farmaceutică; 

– industria chimică; 

– incinerarea deşeurilor rezultate de la animale. 

Zonele cele mai afectate pe plan mondial se află în 

Mexic, Argentina, SUA, Canada, Taiwan, Japonia, China 

şi Vietnam. 

În Europa, cea mai importantă regiune cu exces de 

arsen în apa subterană cuprinde estul Ungariei şi Câmpia 

de Vest din România. 

În aceste zone, concentraţia de arsen depăşeşte limita 

maximă admisă de normele internaţionale pentru apa 

potabilă. La propunerea Organizaţiei Mondiale a Sănătăţii, 

o serie de state, printre care ţările Uniunii Europene şi 

România au redus această limită la 0,01 mg/L (10 ppb).  

În România, concentraţiile arsenului în unele ape 

subterane şi mai puţin în apele de suprafaţă variază între 

0,05 şi 3,7 mg/L, depăşind conţinuturile maxime admisibile 

recomandate de standardele internaţionale.  

Apele cele mai bogate în arsen din România au fost 

identificate până acum în zona Şaru Dornei (judeţul Suceava, 

în apropiere de Vatra Dornei) şi în Câmpia de Vest.  

Cea mai importantă zonă sub aspectul ameninţărilor la 

adresa sănătăţii populaţiei este însă Câmpia de Vest, unde 

apele subterane cu concentraţii mari de arsen sunt prezente 

pe arii extinse, în principal pe teritoriul judeţelor Arad, 

Bihor şi Timiş. 

Cele mai grave efecte au fost deja puse în evidenţă în 

Ungaria, unde s-au semnalat afecţiuni datorate arsenului, 

în rândul populaţiei, încă din anii 1940.  

Din cercetările făcute până în prezent, se estimează că 

zeci de mii de persoane sunt supuse riscului de intoxicare 

cu arsen din apele subterane. 

Efecte grave ale intoxicaţiei cu arsen asupra 

oamenilor: 

– anomalii cardiovasculare; 

– infarct miocardic; 

– aritmii cardiace; 

– îngroşarea vaselor sangvine cu ocluzie; 

– „boala piciorului negru”.  

Ficatul acumulează arsen în urma expunerilor repetate, 

ceea ce duce la afecţiuni grave:  

– ciroză; 

– hipertrofia ficatului.  

Rinichii sunt grav afectaţi de expunerile repetate la apa 

cu arsen, conducând la: 

– hematurie (prezenţa de sânge în urină); 

– oligurie (bolnavul urinează foarte puţin, sub 500 mL/zi); 

– deshidratare, cu risc de blocaj renal; 

– necroza unor ţesuturi; 

– cancer.  

La nivelul pielii, expunerea cronică poate produce: 

– melanoză (pigmentaţie crescută a pielii şi mucoaselor 

datorată acumulării difuze de melanină);  

– cheratoză (dezvoltarea excesivă a stratului cornos al 

epidermei); 

– cancer. 

Expunerea la arsen creşte rata avorturilor şi favorizează 

greutatea redusă a copilului la naştere.  

2. MATERIALE ŞI METODE 

Echipamentul utilizat a fost spectrometrul de absorbţie 

atomică VARIAN SpectrAA 110, cu sistem hidrură 

VARIAN VGA 77. 

Condiţiile de lucru la efectuarea analizei: 

– acid HCl 6N; 

– reducător: soluţie NaBH4 0,6%, NaOH 0,5% 

– curentul lampii: 10 mA; 

– lungimea de undă: 193,7 nm. 

Schema sistemului de analiză cu generator hidrură este 

prezentată în figura 1. 
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Fig. 1. Schema sistemului VGA. 

 

3. REZULTATE ŞI DISCUŢII 

Pentru efectuarea analizei arsenului au fost stabilite 

condiţiile de lucru pentru o obţine o sensibilitate ridicată a 

metodei: debitul argonului, ca gaz purtător, raportul  

 

debitelor pentru acetilenă şi aer necesar încălzirii tubului 

de cuaţ în care are loc atomizarea arsenului, poziţionarea 

şi alinierea tubului de cuarţ etc. 

Curba de calibrare pentru analiza arsenului este 

prezentată în figura 2.  

 

 
 

Fig. 2. Curba de calibrare pentru arsen. 

 
Se constată o foarte bună sensibilitate pentru mercur, 

ceea ce permite detecţia concentraţiilor foarte mici de 

arsen, de ordinul μg/L (ppb). Limita minimă de detecţie 

obţinută este 3 ppb. 

Rezultatele obţinute în cazul analizei arsenului pentru 

unele foraje (fântâni publice) existente în Timişoara sunt 

prezentate în tabelul 1. Aceste foraje sunt situate la o 

adâncime cuprinsă între 80 şi 110 m. 
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Tabelul 1. Concentraţia arsenului în apa subterană 

Proba 
Concentraţia, 

μg As / L 
Observaţii 

Foraj 1 3,2 – 

Foraj 2 4,9 – 

Foraj 3 5,3 – 

Foraj 4 3,3 – 

Foraj 5 12,2 depăşire 

Foraj 6 14,5 depăşire 

Apa de 

suprafaţă 
< 3 Canal Bega 

Apă potabilă 

din reţea 
< 3 – 

 
Studiile efectuate arată că în apele de suprafaţă 

(Canalul Bega) şi în apa potabilă, concentraţia arsenului 

este scăzută, sub limita minimă de detecţie (3 μg As/L) şi 

sub limita impusă de legislaţia în vigoare (10 μg As/L). În 

apele subterane, concentraţia depinde de localizarea 

acestora şi, probabil, de adâncimea forajului. Forajele 

situate în zona de est a oraşului au concentraţii mai scazute 

de arsen, cuprinse între 3,2 şi 5,3 μg As/L, spre deosebire 

de forajele existente în zona centrală şi de vest, unde 

concentraţia arsenului este cuprinsă între 12,2 şi 14,5 μg 

As/L, fiind depăşită limita prevăzută de legislaţia în 

vigoare (10 μg As/L). 

4. CONCLUZII 

În urma studiilor efectuate rezultă că forajele existente, 

dar şi cele nou create, trebuie monitorizate şi din punct de 

vedere al arsenului, fiind puse în evidenţă concentraţii 

mărite ale arsenului în aceste ape subterane. Este posibil 

ca această concentraţie a arsenului să depindă nu numai de 

poziţionarea geografică a forajului, dar şi de debitul de apă 

pompată, respectiv de adâncimea forajului.  

Apele de suprafaţă (Canalul Bega) şi apa potabilă au 

concentraţii ale arsenului scăzute, sub limita minimă de 

detecţie (3 μg As/L) şi sub limita impusă de legislaţia în 

vigoare (10 μg As/L). 
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