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REZUMAT. Protecţia mediului este una din marile provocări actuale ale Europei şi nu numai, dată fiind amploarea prejudiciilor 
aduse mediului de către poluare. Ea reprezint o problemă de interes major, în scopul păstrării echilibrului ecologic, menţinerii şi 
îmbunătăţirii calităţii factorilor naturali şi asigurării unor condiţii de viaţă şi de muncă, corespunzătoare pentru generaţiile actuale şi 
viitoare. Deteriorarea gravă a mediului înconjurător din unele zone ale globului la care se adaugă şi epuizarea unor resurse naturale 
neregenerabile a constituit şi va constitui şi în viitor o preocupare permanentă a ecologilor . Arsenul este un element ce ajunge în 
mediul înconjurător dintr-o varietate de surse naturale şi antropologice. Apa este un element esenţial pentru viaţă şi pentru 
procesele naturale. Existenţa noastră şi activităţile noastre economice sunt în totalitate dependente de această preţioasă resursă. 
Ţinând cont de cele prezentate, în lucrarea de faţǎ s-au efectuat studii privind posibilităţile de eliminare a arsenului din ape folosind 
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materiale adsorbante neconvenţionale. În cadrul lucrării se urmăreşte depoluarea apelor cu conţinut de arsen, prin adsorbţie pe 
nămoluri cu conţinut de oxid de fier rezultate din alte procese de prelucrare a unor deşeuri provenite de la zincarea termică. 

Cuvinte cheie: arsen, poluare, materiale neconvenţionale, ape subterane. 
 
ABSTRACT. Environmental protection represents today one of the greatest challenge în Europe and also în the whole world, due to 
the extension of the damages caused to the environment by the pollution. Environmental protection is a problem of major interest 
(significance) with the object of preserving the ecological balance, maintaining and improving the natural factors and assuring the 
adequate living and working conditions for present and future generations. Serious deterioration of the environment în some areas, 
together with the exhaustion of some non-regenerable natural resources, represents today and will also represent în the future a 
permanent concern for the ecologists. Arsenic is an element which comes în the environment from a variety of natural and 
anthropological sources. Water is essential for life and natural processes. Our existence and our economic activities are totally 
dependent on this important resource. Taking all these problems into consideration, the present paper presents studies regarding 
the possibilities of removing arsenic from water using unconventional adsorbent materials. The studies aim the depollution of 
waters containing arsenic, by adsorption on mud containing iron oxide. This mud resulted în the processing of some wastes from 
thermal zincing. 
 
Keywords: arsenic, pollution, unconventional materials, underground waters. 

 
1. INTRODUCERE 

Apa este un element esenţial pentru viaţa şi pentru 
procesele naturale. Existenţa noastră şi activităţile 
noastre economice sunt în totalitate dependente de 
această preţioasă resursă. Mai mult decât atât, la nivel 
global, apa reprezintă o resursă limitată. Astfel, prin-
cipalul obiectiv strategic al României în domeniul 
apelor este legat de integrarea europeană, ceea ce 
implică armonizarea şi implementarea AQUIS-ului 
comunitar în domeniul protecţiei calităţii apei [1,2]. 

Arsenul este un element ce ajunge în mediul încon-
jurător dintr-o varietate de surse naturale şi antropice. 

Sursele naturale de arsen asociate cu emisiile vulca-
nice sunt recunoscute a fi semnificative. Concentraţia 
medie în scoarţa terestră este cuprinsă între 1,5-5 mg/kg. 
O concentraţie mare a fost găsită în roci sedimentare şi 
vulcanice, în special în minereurile de fier şi magneziu. 
În plus, o varietate de minerale obişnuite cum ar fi 
arsenopirita (FeAsS), sulfura de arsen (AsS), şi auri-
pigment (As2S3) conţin arsen. Conţinutul natural de 
arsen în sol este cuprins între 0,1 şi 40 mg/kg. 

Deoarece arsenul se găseşte în mod obişnuit în roci, 
sol sau sedimente, aceste surse sunt determinanţi parti-
culari importanţi ai nivelului zonal de arsen în apa de 
adâncime şi de suprafaţă. Deasemenea, prin eroziune, 
descompunere şi datorită factorilor atmosferici, arsenul 
poate fi eliberat în apa subterană şi de suprafaţă. 

Din surse antropice, arsenul este emis în mediile 
terestre, acvatice şi în atmosferă prin activităţi in-
dustriale, ca rezultat al proceselor industriale, însoţind 
sulful în gazele de ardere, dar şi ca urmare a utilizării în 
agricultură a pesticidelor cu arsen (rodenticide, insecti-
cide şi ierbicide), acestea având un timp de remanenţă 
îndelungat şi totodată şi capacitate de acumulare cres-
cută [3,4]. Astfel, există o serie de compuşi anorganici 
ai arsenului care se găsesc în mediu, ca de exemplu, 

oxizi (As2O3, As2O5 etc.) şi sulfuri (As2S3, AsS, HAsS2, 
HAsS3

3–). Speciile de arsen anorganic stabile în ape ce 
conţin oxigen dizolvat includ specii de acid arsenic 
(H2AsO4

–,H3AsO4,HAsO4
2– şi AsO4

3–). Acidul arsenios 
este de asemenea stabil ca H3AsO3 şi H2AsO3

– în 
condiţii de reducere uşoară în apă. 

Arsenul anorganic cu stările de oxidare +5 (arseniat) 
şi +3 (arsenit), se găseşte într-o varietate de minerale şi 
în apele naturale. Multe din comportările chimice ale 
arsenului sunt legate de usurinţa de conversie între 
stările de valenţă +3 şi +5. Starea de valenţă afectează 
toxicitatea componenţilor arsenului. În timp ce arsenul 
(-3) este cel mai toxic, tendinţa scade în ordinea: arsen 
organic, arseniţi (+3), arseniaţi (+5), şi arsen elementar 
(0) [5,6]. 

Factorii geochimici şi agenţii microbieni pot influ-
enţa starea de oxidare a arsenului în apă şi pot favoriza 
metilarea arsenului anorganic pentru a forma compuşi 
organici ai arsenului. Microorganismele pot oxida 
arsenitul la arseniat sau pot reduce arseniatul la arsenit. 
Prin acţiunea bacteriilor se pot de asemenea oxida 
mineralele precum auripigment (As2S3) şi arsenopirita 
(FeAsS). 

Pe lângă compuşii anorganici ai arsenului, în apă 
se găsesc şi compuşi organici ai arsenului, precum 
acidul monometilarsenic (MMAA), acidul dimetilarsenic 
(DMAA), trimetilarsen (TMA) şi oxidul de trimetil-
arsen (TMAO) [7,8]. 

Există dovezi clare că expunerea cronică la compuşi 
anorganici ai arsenului creşte riscul de cancer. Studiile 
au arătat că inhalarea arsenului duce la un risc crescut 
de cancer pulmonar. Mai mult, ingestia arsenului a fost 
asociată cu un risc crescut de cancer de piele şi cancer 
la vezică, ficat şi plămâni. 

Agenţia de Protecţie a Mediului din S.U.A. a clasi-
ficat compuşii anorganici ai arsenului în Grupa A – 
Substanţe carcinogene umane cunoscute şi astfel Orga-
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nizatia Mondiala a Sănătăţii a schimbat concentraţia 
maxim admisă (CMA) pentru arsen de la 0,05 mg/L la 
0,01 mg/L începând cu 23 ianuarie 2006 [4]. 

Ca urmare a celor prezentate anterior, se subliniază 
importanţa eliminării compuşilor cu arsen din ape, în 
special din apa potabilă. Câteva metode de eliminare 
sunt: 

– precipitarea/co-precipitarea care a fost cea mai 
folosită metodă pentru eliminarea arsenului. Conform 
infomaţiilor din literatură [9,10], prin această metodă se 
poate reduce concentraţia de arsen la mai puţin de 0,05 
mg/L şi în unele cazuri chiar şi sub 0,01 mg/L. 

– filtrarea prin membrană poate îndepărta o gamă 
largă de contaminanţi din apă. Conform datelor din 
literatură [11,12] prin aceasta metodă se poate reduce în 
mod obişnuit concentraţia arsenului la mai puţin de 
0,05mg/L în schimb metoda prezintă o serie de dez-
avantaje şi anume: eficacitate redusă, cantităţi mari de 
deşeuri şi cost ridicat. Metoda este utilizată ca procedeu 
de tratare avansată în cazul potabilizării apelor sub-
terane şi a apelor de suprafaţă. 

– schimbul ionic este utilizat în cazul tratării apelor 
subterane şi a apei potabile ce conţin arsen, prezentând 
avantajul unei eficacităţi ridicate fapt pentru care se 
utilizează în etapa de tratare avansată a apelor. Bazân-
du-ne pe datele din literatură [13], în urma utilizării 
metodei concentraţiile arsenului pot ajunge până la 
0,01 mg/L. 

Conform datelor din literatură [4, 9,10, 13-15], ad-
sorbţia este una dintre metodele mai des utilizate pentru 
eliminarea arsenului, atingându-se concentraţii reziduale 
de 0,01 mg/L. 

Prin adsorbţie, contaminanţii se concentrează la 
suprafaţa adsorbantului. Natura procesului de adsorbţie 
este explicată pe baza a două teorii: una fizică şi una 
chimică. 

Teoria fizică, cea mai răspândită, este aşa numita 
teorie potenţială sau teoria stratului concentrat conform 
căreia reacţia dintre atomii care se găsesc pe suprafaţa 
corpului solid (adsorbantul) şi moleculele absorbite este 
determinată de forţe de atracţie van der Waals. 

Teoria chimică a adsorbţiei admite existenţa unui 
singur strat de adsorbţie monomolecular pe suprafaţa 
corpului solid (adsorbant); forţele de adsorbţie acţio-
nează numai la distanţe foarte mici care nu trec de 
diametrul unei molecule. 

Astfel, mediul de adsorbţie trebuie să îndeplinească 
anumite condiţii cum ar fi: un anumit tip de granulaţie, 
capacitate de adsorbţie ridicată, selectivitate ridicată, 
grad de adsorbţie ridicat, legături fizice puternice în 
apă, preţ scăzut. Rezultatele depind în mare măsură de 
caracteristicile fizico-chimice ale adsorbantului: natura 
chimică, suprafaţa specifică, structura etc. 

Tipuri de adsorbanţi folosiţi în eliminarea arsenului 
prin această metodă sunt: alumină activată, cărbune 
activ, granule de cupru-zinc, granule de hidroxid feric, 
oxizi de fier, de aluminiu, de mangan etc. Aceste 
materiale pot fi medii de adsorbţie utilizate ca atare sau 
pe diferite suporturi ca de exemplu: silicaţi, materiale 
ceramice, celuloză etc. [16-18]. 

În ultimii ani, mulţi cercetători [9-15] au pus accent 
pe acest lucru utilizând pentru depoluarea apelor cu 
arsen o diversitate de materiale, în special adsorbanţi pe 
bază de oxizi de fier. 

Este important de menţionat că utilizarea acestor 
materiale implică costuri ridicate şi deasemenea duce la 
epuizarea resurselor naturale. 

Astfel, ne propunem studierea unor materiale 
neconvenţionale, ca de exemplu nămoluri cu conţinut 
de hidroxizi, oxizi hidrataţi şi săruri metalice provenite 
de la tratarea apelor uzate [18,19]. 

Datorită conţinutului ridicat de fier, aceste nămoluri 
pot fi utilizate ca şi materiale adsorbante. Utilizarea 
acestui deşeu sub formă de adsorbant pentru depoluarea 
apelor cu conţinut de arsen prezintă eficienţă pe de o 
parte datorită prevenirii poluării mediului înconjurător, 
iar pe de altă parte din punct de vedere economic, 
datorită reducerii utilizării resurselor naturale [20,21]. 

2. MATERIALE ŞI METODE 

Ca material neconvenţional utilizat pentru elimina-
rea arsenului din ape prin adsorbţie s-a utilizat un nămol 
cu conţinut ridicat de fier, rezultat la neutralizarea 
apelor reziduale provenite din procesul de zincare 
termică. Nămolul a fost uscat, mojarat şi separat pe 
fracţiuni. Pentru studiu s-a utilizat fracţiunea cea mai 
mică (<0,5 mm). 

Pentru studiul posibilităţilor de eliminare a arsenului 
din apă, s-au preparat soluţii sintetice de concentraţii 
iniţiale diferite (20, 40, 60, 80 şi 100 mg/L). 

Un volum bine determinat de soluţie sintetică 
(50 mL) a fost tratat cu cantităţi diferite de nămol (4, 8, 
12, 16 şi 20 g nămol/L). Probele au fost supuse agitării 
cu ajutorul unui shaker KUTESZ TIP 609/A, la timpi 
diferiţi de agitare (5, 15, 30, 45 şi 60 minute). După 
agitare probele au fost filtrate, iar în soluţia rezultată 
a fost determinată concentraţia reziduală a arsenului 
prin spectrofotometrie de adsorbţie atomică, utilizând 
spectrofotometrul Varian Spectr AA 110. 

Pentru determinarea condiţiilor optime de eliminare 
a arsenului din apă, s-a determinat dependenţa con-
centraţiei reziduale de concentraţia iniţială a arsenului 
din soluţie, cantitatea de nămol utilizată şi timpul de 
agitare. 
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3. REZULTATE OBŢINUTE 

În continuare sunt prezentate datele experimentale 
privind dependenţa concentraţiei reziduale de concen-
traţia iniţială a arsenului din soluţie, de cantitatea de 
nămol utilizată şi de timpul de agitare. 

3.1. Influenţa cantităţii de nămol utilizate 

Datele experimentale privind dependenţa concentra-
ţiei reziduale de cantitatea de nămol utilizată, pentru 

diferite concentraţii iniţiale ale arsenului din soluţie 
şi pentru timpi de agitare diferiţi sunt prezentate în 
figurile 1-5. 

Din datele experimentale se observă că odată cu 
creşterea concentraţiei iniţiale a arsenului are loc şi 
creşterea concentraţiei reziduale a acestuia. De ase-
menea se observă că odată cu creşterea cantităţii de 
nămol, scade concentraţia reziduală a arsenului, pentru 
toţi timpii de agitare studiaţi, dar această influenţă nu 
este semnificativă în cazul utilizării unei cantităţi de 
nămol mai mari de 16 g/L. Prin urmare, considerăm 
cantitatea optimă de nămol ca fiind cea de 16 g/L. 
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 Fig. 1. Dependenţa concentraţiei reziduale a arsenului Fig. 2. Dependenţa concentraţiei reziduale a arsenului 
 de cantitatea de nămol, la un timp de agitare de 5 minute de cantitatea de nămol, la un timp de agitare de 15 minute  
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 Fig. 3. Dependenţa concentraţiei reziduale a arsenului Fig. 4. Dependenţa concentraţiei reziduale a arsenului 
 de cantitatea de nămol, la un timp de agitare de 30 minute de cantitatea de nămol, la un timp de agitare de 45 minute 
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Fig. 5. Dependenţa concentraţiei reziduale a arsenului 
de cantitatea de nămol, la un timp de agitare de 60 minute. 
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3.2. Influenţa timpului de agitare 

Datele experimentale privind dependenţa concentra-
ţiei reziduale a arsenului de timpul de agitare, pentru 
diferite concentraţii iniţiale în cazul utilizării a 16 g/L 
nămol, sunt prezentate în figura 6. 
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Fig. 6. Dependenţa concentraţiei reziduale a arsenului 
de timpul de agitare în cazul utilizării a 16 g/L nămol 

 
Din datele experimentale se observă că odată cu 

creşterea timpului de agitare, are loc scăderea concen-
traţiei reziduale a arsenului, pentru toate concentraţiile 
iniţiale ale arsenului din soluţie. Astfel, considerăm 
timpul optim de separare, cel de 60 minute când se 
obţin grade de separare mai mari de 95%. 

4. CONCLUZII 

În lucrarea de faţă s-au făcut studii privind posi-
bilitatea de eliminare a arsenului din ape prin adsorbţie 
pe materiale neconvenţionale şi anume nămoluri cu un 
conţinut ridicat de fier, provenite de la zincarea termică. 

Nămolul utilizat a fost uscat, mojarat şi separat pe 
fracţiuni. Pentru studiile prezentate în lucrare s-a uti-
lizat fracţiunea cea mai mică (<0,5 mm). 

S-au stabilit condiţiile optime de eliminare a arsenu-
lui din apă, determinându-se dependenţa concentraţiei 
reziduale a arsenului din soluţie de cantitatea de nămol 
şi de timpul de agitare, pentru diferite concentraţii 
iniţiale. 

Din datele experimentale privind dependenţa con-
centraţiei reziduale a arsenului de concentraţia iniţială a 
acestuia din soluţie, de cantitatea de nămol utilizată şi 
de timpul de agitare s-a observat că: 

– odată cu creşterea concentraţiei iniţiale de arsen 
din soluţie are loc şi creşterea concentraţiei reziduale a 
acestuia; 

– odată cu creşterea cantităţii de nămol utilizate, 
scade concentraţia reziduală a arsenului, această influ-

enţă ne fiind semnificativă în cazul utilizării unei 
cantităţi de nămol mai mari de 16 g/L. 

Astfel, considerăm cantitatea optimă de nămol ca 
fiind cea de 16 g/L şi timpul optim de agitare, cel de 60 
minute obţinându-se o concentraţie reziduală de arsen 
mai mică de 0,5 mg/L 

În cadrul acestei lucrări s-a urmărit o nouă abordare 
în utilizarea unor materiale neconvenţionale (nămol 
rezultat la neutralizarea apelor uzate cu un conţinut 
ridicat de oxizi metalici) în procesul de depoluare a 
apelor cu conţinut de arsen, deşeul rezultat putând fi 
apoi imobilizat prin inertizare în matrici vitroase în 
scopul obţinerii de produse utile. 
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