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REZUMAT 
Apa este indispensabilă existentei umane. Dacă se încearcă o comparaţie între conţinutul chimic al apei din mări şi oceane şi cel al 
lichidului fiziologic uman, se ajunge la constatarea că proporţiile elementelor naturale sunt aproape aceleaşi. Apele subterane pot conţine 
şi elemente a căror concentraţie depăşesc normele admise utilizării în scop potabil sau industrial. Acestea depind de compoziţia terenului 
si se referă de obicei la conţinutul de fier, mangan, calciu, magneziu, hidrogen sulfurat, fluor, carbonat, bicarbonat, amoniu, azotit şi azotat. 
În acest caz se impune abordarea unor sisteme de tratare, mai ales dacă apa este destinată consumului uman. În lucrarea de faţă se 
prezintă o problematică referitoare la compuşii anorganici ai azotului (amoniac, nitriţi, nitraţi) prezenţi în apa de adâncime. Studiile 
efectuate au condus la concluzia că frecvenţa în conţinutul apelor de profunzime a ionilor de amoniu care depăşesc limitele admise este 
superioară, raportată la conţinutul de nitriţi sau nitraţi, numărul de probe depăşite fiind de peste 30%. 

 
ABSTRACT 
The water is indispensable for the human existence. If is tried a comparison between the chemical compound of water from seas 
and oceans and the human physiological liquid, can be observed that the proportion of the natural elements is almost the same. 
The underground water can contain some elements of which concentrations are over the admitted norms for the uses in drinkable 
and industrial purpose. These depend by the filed composition and usually are refer to the content of iron, manganese, calcium, 
magnesium, hydrogen sulphide, fluorine, carbonate, bicarbonate, ammonium, nitrite and nitrate. In this case is necessary to aboard 
some treatment systems, in special if the water is for the human consuming. In the present paper is present a problematic about 
the inorganic compounds of the nitrogen (ammonium, nitrites and nitrates) present in the underground water. The made studies 
lead to the conclusion that the frequency of the underground waters with ammonium ions content which are over the maximum 
admitted limits is higher in ratio to the nitrite and nitrate content, the number of the polluted sample being over 30%.  

Cuvinte cheie: poluare cu amoniu, nitraţi, nitriţi, ape subterane 

Key words: ammonium pollution, nitrates, nitrites, underground water 
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1. INTRODUCERE 

Suprafaţa pământului este acoperită în proporţie de 

78% de apă, inclusiv 4% de către gheţari. Nu toată apa de 

pe suprafaţa Terrei este potabilă, rezervele de apă potabilă 

sunt localizate în gheţari, fluvii, lacuri, atmosferă şi în 

subteran. 

Apa este indispensabilă existenţei umane. Dacă se 

încearcă o comparaţie între conţinutul chimic al apei din 

mări şi oceane (89% cloruri, 10% sulfaţi, 0,2% carbonaţi 

etc.) şi cel al lichidului fiziologic uman, se ajunge la 

constatarea că proporţiile elementelor naturale sunt 

aproape aceleaşi.  

Apa dulce disponibilă suferă an de an procese de pier-

dere a calităţilor naturale, prin intense procese de poluare.  

Maladiile cauzate de consumul de apă decimează anual 

circa 15 milioane de copii sub 5 ani, iar jumătate din 

paturile de spital de pe planetă, în 1980, erau ocupate de 

bolnavii suferind de boli provocate de apă .  

Pentru consumul potabil, menajer, industrial, agricol, 

producerea energiei, se scot anual din circuit circa 2200 

miliarde tone de apă, din care circa 50% se întorc în circuit 

ca ape uzate, nocive, pentru a căror neutralizare este 

necesară aceeaşi cantitate de ape curate.  

Cantitatea minimă de apă necesară organismului uman 

este de 5 l în 24 ore, din care circa 2 l o reprezintă apa 

consumată ca atare. Cantitatea de apă consumată creşte în 

condiţiile unui mediu cald sau ale unei activităţi fizice mai 

intense.  

Apa nu este utilizată doar ca necesar strict fiziologic, ci 

şi pentru alte scopuri necesare activităţii zilnice. Astfel, 

pentru curăţenia corporală, omul foloseşte zilnic circa 40 l 

de apa, la care se adaugă apa necesară pregătirii alimen-

telor, a întreţinerii hainelor, locuinţei etc. Conform datelor 

Organizaţiei Mondiale a Sănătăţii, pentru acoperirea 

nevoilor directe ale populaţiei sunt necesare minimum 100 

l de apă pe zi pentru fiecare locuitor [1–5]. 

Statisticile Organizaţiei Mondiale a Sănătăţii arată 

creşterea încontinuu a necesităţilor de apă, fapt ce duce la 

resimţirea acută a lipsei de apă de către zone întregi ale 

pământului [2].  

Poluarea apei este un fenomen prin care se produc 

modificări calitative negative ale proprietăţilor naturale.  

Poluarea apei poate fi naturală şi artificială. Poluarea 

naturală constă în pătrunderea în apă a unor substanţe 

străine naturale, precum sărurile solubile, particule solide, 

vegetaţie subacvatică etc. Poluarea artificială este cauzata 

de introducerea prin activităţi umane a unor substanţe 

poluante, ca urmare a deversării apelor din reţeaua de 

canalizare direct în ape.  

Factorii care duc la poluarea apei sunt variabili şi nu-

meroşi. Ei pot fi grupaţi în factori demografici, urbanistici, 

industriali etc.  

Poluarea poate fi diferenţiată în mai multe tipuri: 

biologică, chimică, menajeră etc.  

2. MATERIALE ŞI METODE  

Analiza ionilor de amoniu, nitrat şi nitrit s-a efectuat 
prin spectroscopie de UV-VIS, utilizându-se spectro-
fotometrul Varian Carry 50. 

Ionul de amoniu în mediu alcalin formează cu reactivul 
Nessler (tetraiodomercuriatul de potasiu) iodura amido-
oxi-dimercurică de culoare galbenă, portocalie sau roşie,  
a cărei intensitate se măsoară fotometric şi este 
proporţională cu concentraţia de ioni de amoniu [6]. 

Ionii de nitraţi (NO3
-
) reacţionează cu acidul fenoldi-

sulfonic, formând derivatul nitrofenolsulfonic, de culoare 
galbenă. Intensitatea culorii se măsoară spectrofotometric, 
la lungimea de undă de 410 nm pentru conţinuturi până la 
10 mg NO3

-
/l şi la lungimea de undă de 480 nm, pentru 

conţinuturi între 10 şi 100 mg NO3
-
/l [7]. 

Ionii de nitrit în mediu puternic acid reacţionează cu 
acidul sulfanilic, formând o sare de diazoniu, care la  

pH = 2 – 2,5 dă o reacţie de culoare cu -naftalamină şi 
formează un compus azoic, de culoare roşie, care absoarbe 
la lungimea de undă de 520 nm [8]. 

3. REZULTATE ŞI DISCUŢII 

În tabelele 1–3 sunt prezentate valorile concentraţiilor 
ionilor de amoniu, nitrit şi nitrat determinate pentru 
forajele urmărite în perioada 2005–2006. 

4. CONCLUZII 

Referitor la conţinutul de ioni de amoniu, nitrit şi nitrat 
în probele de ape din forajele din Timişoara, pe baza datelor 
obţinute se observă că există zone în care aceşti parametri 
depăşesc valorile admise de normele sanitare în vigoare.  

Pentru ionul de amoniu se remarcă existenţa unui nu-

măr de probe a căror concentraţie depăşeşte concentraţia 

maximă admisă de normele sanitare. De asemenea, din 

studiul efectuat se observă o scădere a concentraţiei 

ionului de amoniu în perioada 2005 – 2006.  

În cazul ionului nitrit, numărul probelor contaminate 

este mic, dar important. Poluarea cu acest ion se diminu-

ează natural, prin transformarea lui în nitrat. Se impune 

utilizarea acestor ape cu mare precauţie, şi numai în cazuri 

absolut necesare, când alte surse de ape nu sunt accesibile. 

Tratamentul minim necesar este aerarea apei care conţine 

nitriţi, înainte de utilizare. 

În cazul ionului nitrat, numărul probelor depăşite faţă 

de normele sanitare este de peste 20% din totalul probelor 

analizate.  

Rezultatele cercetării conţinutului de nitraţi la probele 

de ape prelevate din Timişoara evidenţiază o diversitate de 

valori, în limite foarte largi. 

Dacă se compară statistic concentraţia ionului de 

amoniu din analiza globală a rezultatelor obţinute din 
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studiul distribuţiei ionilor studiaţi, pe perioada 2005–2006, 

se observă că acesta se comportă net diferit faţă de ceilalţi 

doi ioni studiaţi. 

Din evaluările efectuate rezultă faptul că frecvenţa în 
conţinutul apelor de profunzime a ionilor de amoniu care 
depăşesc limitele admise este superioară, raportată la 
conţinutul de nitriţi sau nitraţi, numărul de probe depăşite 
fiind de peste 30%.  

Tabelul 1. Valorile concentraţiilor ionului amoniu determinate 

în foraje, în perioada de timp studiată 

Nr. 

probă 
Foraj 

2005 2006 

Concentraţia ionului 

amoniu, mg/L 

1 TM, Timişoara, F12 0,69 0,54 

2 TM, Timişoara, F14 0,65 0,53 

3 TM, Timişoara, F17 0,52 0,53 

4 TM, Timişoara, F21 0,62 0,58 

5 TM, Timişoara, F22 0,68 0,62 

6 TM, Timişoara, F27 0,09 0,09 

7 TM, Timişoara, F28 0,49 0,44 

8 TM, Timişoara, F39 0,32 0,35 

9 TM, Timişoara, F43 0,36 0,32 

10 TM, Timişoara, F51 0,50 0,32 

11 TM, Timişoara, F53 0,37 0,35 

12 TM, Timişoara, F58 0,26 0,32 

13 TM, Timişoara, F6 0,91 0,82 

14 TM, Timişoara, F60 0,22 0,26 

15 TM, Timişoara, F66 0,09 0,09 

Tabelul 2. Valorile concentraţiilor ionului nitrit găsite în foraje,  

în perioada studiată 

Nr. 

probă 
Foraj 

2005 2006 

Concentraţia ionului nitrit, 

mg/L 

1 TM, Timişoara, F12 0,002 0,002 

2 TM, Timişoara, F14 0,000 0,000 

3 TM, Timişoara, F21 0,000 0,000 

4 TM, Timişoara, F22 0,002 0,002 

5 TM, Timişoara, F27 0,034 0,022 

6 TM, Timişoara, F39 0,000 0,000 

7 TM, Timişoara, F51 0,009 0,007 

8 TM, Timişoara, F53 0,002 0,002 

9 TM, Timişoara, F58 0,004 0,003 

10 TM, Timişoara, F6 0,003 0,003 

11 TM, Timişoara, F60 0,000 0,000 

12 TM, Timişoara, F66 0,034 0,026 

 

Tabelul 3. Valorile concentraţiei de nitraţi găsite în foraje,  

în perioada investigată 

Nr. 

probă 
Foraj 

2005 2006 

Concentraţia ionului nitrit, 

mg/L 

1 TM, Timişoara, F12 42,0 32,0 

2 TM, Timişoara, F17 0,0 0,0 

3 TM, Timişoara, F21 56,6 52,4 

4 TM, Timişoara, F22 65,6 58,4 

5 TM, Timişoara, F27 0,0 0,0 

6 TM, Timişoara, F28 1,6 1,8 

7 TM, Timişoara, F39 3,2 3,0 

8 TM, Timişoara, F43 1,3 1,0 

9 TM, Timişoara, F51 0,0 0,0 

10 TM, Timişoara, F53 0,0 0,0 

11 TM, Timişoara, F54 0,0 0,0 

12 TM, Timişoara, F6 0,2 0,2 

13 TM, Timişoara, F60 0,0 0,0 

14 TM, Timişoara, F66 0,0 0,0 
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