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Calitatea apelor

Calitatea apelor este definita prin trei categorii de 
parametri: 
• parametri de baza: temperatura, pH, 

conductivitate, oxigen dizolvat, colibacili; 
• parametri indicatori ai poluarii persistente: 

cadmiu, mercur, compusi organo - halogenati si
uleiuri minerale; 

• parametri optionali: carbon organic total (COT), 
consum biochimic de oxigen (CBO) detergenti
anionici, metale grele, arsen, bor, sodiu, cianuri, 
uleiuri totale, streptococi.



Calitatea apelor

Pentru caracterizarea calitatii si gradului
de poluare a unei ape se utilizeaza
indicatorii de calitate. 
Acestia se pot clasifica dupa natura lor si
dupa natura si efectele pe care le au 
asupra apei astfel
• indicatori organoleptici ( gust, miros); 
• indicatori fizici ( pH, conductivitate 

electrica, culoare, turbiditate); 
• indicatori chimici.



pH = -lg [H3O+]



De ce este important pH-ul?

• Dacă pH-ul apei este prea
mare sau prea mic, 
organismele acvatice vor
muri. 

• pH-ul poate afecta, de 
asemenea, solubilitatea și
toxicitatea substanțelor
chimice și a metalelor
grele din apă.



De ce este important pH-ul?
• Majoritatea organismelor

acvatice preferă un interval de 
pH de 6,5-9,0, deși unele pot 
trăi în apă cu niveluri de pH în
afara acestui interval.



Ce determină modificarea pH-ului?

• Fluctuațiile concentrațiilor totale ale 
CO2, bicarbonaților și carbonaților.

• Duritatea apelor.

• Prezența apelor reziduale.



Determinarea pH-ului

• Determinarea pH-ului apei trebuie, dacă este
posibil, să fie făcută in situ. 

• Dacă acest lucru nu este posibil, măsurarea
trebuie făcută imediat după obținerea probei. 



Determinarea pH-ului

• Metode de măsurare: 

– hârtie indicatoare de pH, 

– soluții indicatoare de pH

– potentiometric. 



Determinarea pH-ului

• Măsurarea potentiometrică a pH-ului, 
este precisă și lipsită de interferențe. 

• pH-metre portabile, cu baterie, care 
oferă determinări cu o precizie de ± 0,05 
unități de pH sunt potrivite pentru
utilizarea pe teren. 

• Electrozii folosiți pentru măsurare
necesită, în general, înlocuirea periodică. 



Determinarea pH-ului
• Un pH-metru masoara diferenta de potential 

intre doi electrozi (in mV) si apoi o converteste 
in unitati de pH.

• pH-ul este masurat cu ajutorul a doi electrozi: 
un electrod de lucru (indicator) si un electrod de 
referinta, sau un electrod combinat ce poate 
indeplini ambele functii.

• Cand cei doi electrozi sunt introdusi in solutie se 
formeaza o mica celula galvanica al carei 
potential este dependent de ambii electrozi.



Determinarea pH-ului
• Instrumentele mai complexe sunt proiectate

pentru măsurarea conductivității și
temperaturii, precum și a pH-ului. 

• Unele instrumente oferă caracteristici
suplimentare și permit măsurarea oxigenului
dizolvat și / sau a potențialului redox.



Determinarea pH-ului

Întreținerea 

• Electrozii combinati trebuie pastrati, peste noapte, imersati in 
solutie de reumplere. 

• In cazul in care electrodul nu se utilizeaza doua saptamani sau o 
perioada si mai mare este recomandata o pastrare uscata, iar
inainte de o noua folosire trebuie foarte bine umectat.



Determinarea pH-ului
Întreținerea 
• Vârful electrozilor din sticlă trebuie protejat și de 

obicei, electrodul este furnizat cu un capac care îl
protejează și împiedică cristalizarea sărurilor
dizolvate pe vârf. 

• Electrodul este prevazut cu orificiu în partea 
laterală pentru umplerea corpului electrodului cu 
soluție saturată de clorură de potasiu (KCl).

• Nivelul corect de lichid este la aproximativ 5 mm 
sub marginea inferioară a orificiului. 

• Pentru calibrarea pH-metrului sunt necesare una 
sau mai multe soluții tampon (pH 4, 7, 10).



Calibrarea pH-metrului
• Electrozii nu pot fi produsi cu caracteristici

identice. 
• Valoarea de zero a pH-ului si sensibilitatea pot 

varia in timp si , de asemenea, variaza de la un 
producator la altul. 

• Calibrarea este operatia prin care se acordeaza
pH-metrul la caracteristicile electrozilor. 

• Procedura de calibrare este in general realizata
prin masurarea pH-ului in doua solutii tampon. 
Prin acesta se determina valoarea de zero a pH-
ului (pH0) si panta (sensibilitatea).



Calibrarea pH-metrului

• In cazul in care s-a efectuat recent o operatie de calibrare, sau in cazul in 
care masuratorile trebuie efectuate in graba, se realizeaza o calibrare intr-
un singur punct prin masurarea intr-o singura solutie tampon. 

• Astfel, se determina decat valoarea pH0 si se foloseste sensibilitatea
determinata anterior.

• pH0 este in general folosit pentru a descrie caracteristicile electrodului. 

• Pot fi date potentialele la pH =0 sau la pH =7 pentru 25°C.



Calibrarea pH-metrului
• Calibrarea trebuie realizata in aceeasi maniera

– trebuie folosit mereu acelasi agitator, acelasi criteriu de stabilitate sau timp de asteptare. 

• Cele doua medii tampon trebuie, de asemenea, sa fie la aceeeasi temperatura, care trebuie sa fie 
apropiata de temperatura probei. 

• Domeniul de masura trebuie sa fie cuprins intre valorile de pH a celor doua solutii tampon, adica in 
cazul in care pH-ul probei este in intervalul 4.5, 6.7 este necesar sa se foloseasca medii tampon cu 
pH 4.01 si respectiv pH 7.00. 
– Dar aceleasi solutii tampon pot fi utilizate si in intervalul de pH 3-8.

• Multe instrumente controlate de microprocesoare permit autocalibrarea. 
– instrumentul poate selecta singur, dintr-o lista predefinita, valorile corecte de pH pentru mediile tampon. 
– se are , de asemenea, in vedere si dependenta de temperatura. 



Calibrarea pH-metrului
• Se îndepărtează protecția electrodului.
• Electrodul se spală cu apă distilată.
• Într-un pahar Berzelius se introduce o cantitate 

suficientă de tampon pentru a scufunda
electrodul dincolo de joncțiune și pentru a 
acoperi vârful senzorului de temperatură. 

• Pentru citiri mai exacte, ar fi ideal să ne 
asigurăm că tamponul este amestecat pe o 
placă de agitare sau sonda este agitată ușor în
tampon.



Calibrarea pH-metrului

• Se introduce sonda în tamponul de pH 
7,01 și se lasă să se stabilizeze.

• Se dă accept la calibrare.

• Se clătește sonda și se repetă paşii de mai
sus pentru tamponul de pH 4.01. 

• În sfârșit, se clătește sonda și se repetă
operaţiunile pentru tamponul de pH 
10,01. 

• Se salvează calibrarea.



Determinarea pH-ului cu pH-metrul
• Electrodul se spală cu apă distilată și apoi 

cu o mică cantitate de probă.

• Într-un pahar Berzelius se introduce o 
cantitate suficientă de probă astfel încât 
electrodul să fie imersat aproximativ 2 
cm.
– De asemenea, electrodul trebuie să fie la cel 

puțin 1 cm de marginile paharului Berzelius.

• Se pornește pH-metrul și se notează 
valoarea indicată.

• Se pune pH-metru în stare de repaus.



Determinarea pH-ului cu pH-metrul
• Se scoate electrodul și se spală cu apă 

distilată.

• Dacă nu se mai fac determinări, electrodul 
este acoperit cu capacul de protecție, se 
oprește pH-metrul și se introduc în cutia 
de transport.





Conductivitatea
• Capacitatea apei de a conduce curentul electric este cunoscută sub 

numele de conductivitate sau conductanță specifică și depinde de 
concentrația ionilor din soluție. 

• Conductivitatea este măsurată în milisiemeni pe metru (1 mS m-1 = 10 µS 
cm-1). 

• Măsurarea trebuie făcută in situ imediat după obținerea probei de apă, 
deoarece conductivitatea se schimbă odată cu timpul de depozitare. 

• Conductivitatea este, de asemenea, dependentă de temperatură; 
– Dacă aparatul utilizat pentru măsurarea conductivității nu este echipat cu corecție

automată a temperaturii, temperatura probei trebuie măsurată și înregistrată.



Conductivitatea
• Conductivitatea apelor constituie unul dintre indicatorii cei mai utilizati in 

aprecierea gradului de mineralizare a apelor: 
• măsurătorile de conductivitate (rezistivitate) a apei permit determinarea 

continutului total de saruri dizolvate in apa; 
• au avantajul diferentierii dintre saruri anorganice si organice (ponderal) 

pe baza mobilitatilor ionice specifice; 
• elimina erorile datorate transformarii speciilor de carbonati/bicarbonati

prin evaporare la 105°C (conform metodologiei de determinare
gravitationala a reziduului fix, in cazul bicarbonatilor pierderile sunt de 
circa 30%). 



Conductivitatea

• Aparatul este format 

– dintr-o celulă de conductivitate care conține doi
electrozi, care sunt conectați prin cabluri la aparat. 

– o sursă de curent electric (o baterie în cazul
modelelor portabile), 

– o punte Wheatstone (un dispozitiv pentru
măsurarea rezistenței electrice) 

– un mic indicator (de obicei un galvanometru).



Măsurarea conductivității

1. Se clătește celula de conductivitate de cel puțin trei ori cu probă.

2. Se reglează temperatura cu un volum de probă la 20 ± 0,1 ° C (sau
cât mai aproape de temperatura respectivă).

3. Se introduce celula de conductivitate care conține electrozii într-un 
volum suficient al probei pentru ca nivelul lichidului să fie deasupra
orificiilor celulei. Nu trebuie să se atașeze bule de aer pe electrozi, 
iar celula nu trebuie să fie mai aproape de 2 cm de părțile laterale și
de jos ale vasului în care se realizează determinarea.



Măsurarea conductivității

4. Se observă și se înregistrează temperatura probei cu o precizie de 
0,1 ° C. Unele aparate au încorporate termometre și / sau
compensare automată a temperaturii.

5. Se pornește conductometrul. Se urmează instrucțiunile de utilizare
ale producătorului și se înregistrează determinarea.

6. Se oprește conductometrul și se introduce electrodul în cutie.



Măsurarea conductivității

• Măsurătorile de conductivitate cu Multi 340i pot fi 
efectuate numai folosind celula de măsurare
TetraCon 325.

• Se conectează o celulă de măsurare a conductivității
la instrumentul de măsurare. Instrumentul trece
automat la măsurarea conductivității. Dacă celula
de măsurare a conductivității este deja conectată, 
se apasă tasta <M> în mod repetat până la afișarea
stării sau apare Sal.



Măsurarea conductivității

2. Se calibrează instrumentul de măsurare.

3. Folosind <▲> <▼>, se comută între modurile de măsurare, 
conductivitatea (în µS / cm) sau salinitatea (SAL).



Măsurarea conductivității

• Celula de măsurare a conductivității TetraCon 325 are un senzor de 
temperatură integrat în ea. 

• Senzorul de temperatură este afișat pe ecran prin TP.

• Temperatura de referință (Tref) poate fi comutată între 20°C și 25°C. 
Apare pe ecran ca Tref20 sau Tref25.



Măsurarea conductivității apei



Determinarea concentrației de oxigen dizolvat

Oxigenul dizolvat

• cantitatea de oxigen liber, prezent în apă
sau alte lichide. 

• este un parametru important în evaluarea
calității apei datorită influenței sale asupra
organismelor acvatice

• o cantitate de oxigen dizolvat prea mare 
sau prea mică poate dăuna vieții acvatice
și poate afecta calitatea apei.



Oxigenul dizolvat
• Oxigenul dizolvat este de obicei exprimat în

miligrame pe litru (mg / L) sau ca % din 
valoarea de saturație în aer. 
– în părți pe milion (ppm) 
– în micromoli (umol). 
– 1 mg / L = 1 ppm. 

• Relația dintre mg / L și % saturația aerului
variază cu temperatura, presiunea și
salinitatea apei. 
– Un micromol de oxigen = 0,022391 miligrame

(studiile oceanice). 
– 100 umol / L O2 = 2,2 mg / L O2.



Multimetrul 340i WTW



Determinarea D.O cu multimetrul 340i WTW
1. Se conectează sonda D. O. la instrumentul de măsurare. 

Instrumentul trece automat la măsurarea D. O. (afișarea stării O2). 
Dacă sonda D. O. este deja conectată, se apasă în mod repetat <M> 
până când apare afișajul de stare O2.

2. Se calibrează instrumentul de măsurare cu senzorul.
3. Se folosesc tastele <▲> <▼> pentru a comuta între 

modurile de măsurare, concentrația D. O. (mg / L) și 
saturația D. O. (%).

4. Sonda D. O. are un senzor de temperatură integrat care 
măsoară întotdeauna temperatura curentă a probei.



Măsurarea concentrației D. O.

1. Se efectuează activitățile pregătitoare

2. Se introduce sonda D. O. în probă.

3. Se apasă în mod repetat tasta <▲> <▼> până când 
pe afișaj apare concentrația D. O. în mg / l.

La măsurarea concentrației probelor cu un conținut de 
sare mai mare de 1 g / L, este necesară o corecție a 
salinității.



Corectarea conținutului de sare

• Se efectuează activitățile pregătitoare

• Se introduce sonda D. O. în probă.

• În timp ce tasta <RUN / ENTER> este apăsată, se 
pornește corecția conținutului de sare cu <▲>. Pe
afișaj apare indicatorul SAL. Conținutul de sare
specificat este luat în considerare în timpul măsurării.

• În timp ce este apăsată tasta <RUN / ENTER>, se 
dezactivează corecția conținutului de sare cu <▼>. 
Indicatorul de afișare SAL nu mai este afișat.



Calibrarea
• În timp, sondele de determinare a oxigenului dizolvat își modifică 

panta, calibrarea determină panta curentă a sondei și stochează 
această valoare în instrument. 

• Calibrarea se efectuează în aer saturat cu vapori de apă. 
• Se utilizează vasul de calibrare OxiCal®-SL. 
• Procedura de calibrare activează automat funcția AutoRead. 
• Indicatorul de afișare AR luminează. Procesul de calibrare este încheiat

când AR încetează să lumineze.
• După calibrare, instrumentul de măsurare evaluează starea curentă a 

sondei față de panta relativă. 
• Evaluarea apare pe afișaj. Panta relativă nu are niciun efect asupra

preciziei de măsurare. Valorile scăzute indică faptul că electrolitul va fi 
curând epuizat și că sonda va trebui regenerată.



Calibrarea
• Se efectuează activitățile pregătitoare. 
• Se pregătește vasul de calibrare OxiCal®-SL. 

– Buretele din vasul de calibrare a aerului trebuie să fie 
umed (nu ud). 

• Se introduce sonda D. O. în vasul de calibrare a 
aerului. 

• Se apasă în mod repetat tasta <CAL> până când
apare modul de calibrare. 
– Simbolul senzorului afișează evaluarea ultimei

calibrări (sau niciun simbol al senzorului în starea de 
livrare sau după resetarea parametrului de 
măsurare). 



Calibrarea

• Se apasă tasta <RUN / ENTER>. AutoRead
este activ, AR luminează. 

• De îndată ce este atinsă o valoare stabilă, 
indicatorul de afișare AR nu mai luminează. 

• Etalonarea este terminată acum. Pe afișaj
apare valoarea pantei relative. 

• Simbolul sondă arată evaluarea sondei

• Se trece la modul de măsurare cu <M>.



Turbiditatea

• Turbiditatea este o mărime fizică ce exprimă proprietăţile optice ale 
probelor de apă, iar unitatea de măsură pentru aceasta este NTU 
(=unităţi nefelometrice de turbiditate) sau ca FNU (unităţi
nefelometrice de formazină).



Turbidimetrul

• Principiul de bază este măsurarea gradului de dispersie a luminii. 

• Raza de lumină dirijată în cuva ce conține mostra de apă este dispersată
pe particulele care generează turbiditatea, iar lumina dispersată este
măsurată în unghi drept (90°) în raport cu lumina dirijată (măsurare prin
metoda nefelometrică). 



Ce este Turbiditatea?
• Turbiditatea apei este caracterizata prin lipsa de transparenta a acesteia, ca urmare a 

existentei unor particule in suspensie. 
• In mod obisnuit, pentru a pune in evidenta turbiditatea, se are in vedere proprietatea 

opusa acesteia, limpezimea sau transparenta. 
• Lipsa de limpezime sau transparenta a apei se poate datora

– continutului de particule coloidale fine de argila, 
– precipitarii unor saruri de magneziu si fier in suspensie, substantelor organice sau

microorganismelor. 

• Suspensiile totale reprezinta ansamblul componentelor solide insolubile prezente intr-o 
cantitate determinata de apa si care se pot separa prin metode de laborator
(filtrare,centrifugare,sedimentare). 

• Se exprima gravimetric in mg/l sau volumetric in ml/l.



De ce sunt importante turbiditatea și suspensiile totale?

• Turbiditatea și TSS sunt cei mai vizibili indicatori ai calității apei. 

• Aceste particule suspendate pot proveni din eroziunea solului, 
scurgerile, deversările, sedimentele de fund agitate sau înflorirea
algelor.



De ce sunt importante turbiditatea și suspensiile totale?

• Deși este posibil ca unele fluxuri să aibă niveluri naturale înalte de 
solide suspendate, transparența apei este un indicator de calitate. 

• Creșterea bruscă a turbidității într-un curs de apă anterior limpede
este un motiv de îngrijorare. 

• Excesul de sedimente suspendate afectează viața acvatică dar și pe 
cea a oamenilor, împiedicând navigația și crescând riscurile de 
inundații.



Turbidimetrul portabil 2100Qis

• Turbidimetrul portabil 2100Qis 
măsoară turbiditatea de la 0 la 1000 
NTU (FNU). 

• Datele pot fi stocate și transferate
către o imprimantă, computer sau
dispozitiv de stocare USB.



Turbidimetrul portabil 2100Qis

• Tehnicile de măsurare adecvate sunt importante în minimizarea
erorilor. 

• Asigurați-vă că turbidimetrul este așezat pe o suprafață plană și
imobilă în timpul măsurării. 

– Nu țineți turbidimetrul în mână în timpul măsurării. 

• Închideți întotdeauna capacul compartimentului probei în timpul
măsurării, calibrării și depozitării. 



Turbidimetrul portabil 2100Qis

• Înfiletați întotdeauna capacul fiolei cu probă pentru a preveni
vărsarea eșantionului în instrument.

• Utilizați întotdeauna fiole curate și în stare bună.

• Asigurați-vă că fiola este bine ștearsă.

– Probele reci pot „aburi” fiola.

• Depozitați fiolele umplute cu apă distilată sau deionizată și capacul
bine înfiletat.



Turbidimetrul portabil 2100Qis

• Măsurați imediat eșantioanele pentru a preveni modificarea
temperaturii și sedimentarea. 

• Înainte de efectuarea unei măsurători, asigurați-vă întotdeauna că
proba este omogenă.

• Atunci când este posibil evitați diluarea eșantionului.

• Evitați realizarea deteriminărilor în lumina directă a soarelui.



Turbidimetrul portabil 2100Qis

• Protocolul de măsurare a turbidității

Înainte de efectuarea unei determinări, asigurați-vă întotdeauna că 
proba este omogenă!

1. Prelevați o probă reprezentativă într-un recipient curat. 
Umpleți o fiolă până la linie (aproximativ 15 ml). 

Aveți grijă să manipulați fiola de sus. Înfiletați capacul fiolei.



Turbidimetrul portabil 2100Qis

2. Ștergeți celula cu o cârpă moale, fără scame, pentru a 
îndepărta petele de apă și amprentele

3. Aplicați o peliculă subțire de ulei de silicon. Ștergeți cu o cârpă
moale pentru a obține un film uniform pe întreaga suprafață

4. Apăsați tasta de pornire pentru a porni turbidimetrul. 

Așezați-l pe o suprafață plană și robustă.

Notă: Nu țineți instrumentul în timp ce efectuați măsurători



Turbidimetrul portabil 2100Qis

5. Inversați ușor și apoi introduceți fiola cu probă în
compartimentul celulei instrumentului, astfel încât marcajul de 
orientare de pe fiolă să se alinieze cu cel de pe aparat. Închideți
capacul.

6. Apăsați Citiți. Pe afișaj apare mesajul „se stabilizează”, apoi
turbiditatea în NTU (FNU). 

Rezultatul este afișat și stocat automat. 



Determinarea turbidității apei
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