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Determinarea concentrației ionilor metalici 

folosind truse analitice rapide 



Analiza probelor de apă la fața locului (in situ) 

 Cu ajutorul truselor analitice rapide (de teren) se 

pot efectua teste analitice simple şi rapide, 

selective şi sensibile. 

 

 Selectivitatea și specificitatea sunt măsurători care evaluează fiabilitatea 

măsurătorilor în prezența interferențelor.  

       

O metodă este selectivă dacă produce răspunsuri pentru un grup de entități 

chimice sau analiți care pot fi diferiți, în timp ce o metodă este specifică dacă 

produce un răspuns pentru un singur analit. 

 

De exemplu pentru identificarea ionului Ni2+ reactivul specific este dimetilglioxima, 

ce nu reacţionează cu nici o altă specie chimică din soluție. 



Truse analitice rapide 

 Reactivii utilizaţi se găsesc sub formă de soluţii sau în stare solidă.  

 

 Se utilizează metoda colorimetrică comparativă cu bloc comparator mobil.  

 

 În paralel cu proba de analizat se pregăteşte şi o proba blanc, adică o probă cu 

apă distilată în care se introduc toţi reactivii (şi în aceleaşi cantităţi) ca şi soluţia de 

analizat.  

Trusă Microquant® (Merck) Trusa Aquaquant® (Merck) 



Truse analitice rapide 

 Cuvele cu proba de analizat şi cu blancul se introduc într-un stativ comparator 

mobil, deasupra scalei de culori, în aşa fel încât proba de analizat să fie 

deasupra părţii necolorate a scalei, iar proba blanc (martor) deasupra părții 

colorate a acesteia. Apoi se deplasează stativul comparator deasupra scalei, 

până ce intensitatea culorii din cele două cuve (privind de sus în jos) este 

aceeaşi, după care se citeşte pe scală concentraţia corespunzatoare în mg/L, 

respectiv în ppm. 

 

Trusa Aquaquant® (Merck) 



Truse analitice rapide 

 Trusele pentru teste colorimetrice comparative se prezintă sub forma unor 

cutii din material plastic, în care există sticle de reactivi (inclusiv agenţi de 

mascare), cuve cilindrice, blocul comparator mobil, pipete, scală de culori 

şi instrucţiuni de utilizare.  



Avantajele utilizării 
testelor rapide 

 

Portabile (se transportă ușor, au dimensiuni mici și masă 
mică). 

Se utilizează şi în analizele de teren la faţa locului. 

Soluţiile de reactivi preparate. Cel ce execută analiza nu 
trebuie să facă nici un calcul şi nu trebuie să 
standardizeze nici o soluţie. 

Reactivii utilizaţi pot fi manipulaţi în siguranţă, 
nealterându-se decât după un timp mai îndelungat. 

Trusele pot fi utilizate şi de către persoane cu pregătire 
medie. 

Rapiditatea, economicitatea, comoditatea, exactitatea, 
precizia, selectivitatea şi sensibilitatea. 

Truse analitice rapide 



Truse analitice rapide 

 Reactivii utilizaţi în analizele cu teste rapide se adaugă de obicei sub 

formă de picături din sticle prevăzute cu dispozitiv de picurare. În unele 

cazuri concentraţia reactivului este astfel calculată încât o picătură din 
această soluţie corespunde la o cantitate fixă de substanţă analizată. 



DETERMINAREA CROMULUI  
CU AJUTORUL TRUSEI ANALITICE DE TEREN 

 Efectele cromului asupra organismului uman: 

 - cromul este un element cu un potenţial toxic foarte mare.  

 - este un toxic local iritativ-corosiv, alergizant;  

 - cromul (VI) mai ales este methemoglobinizant, cu simptome      

               asfixiante, producând cianoza.  

- cromul este nefro- şi hepatotoxic, este anemiant, dar şi cancerigen, 

producând cancer pulmonar, mai rar cancer nazal şi laringian; 

produce, de asemenea, leziuni cutanate, ulcere, gastroenterite, 
stomatite grave, oligurie urmată de anurie şi azotemie.  



DETERMINAREA CROMULUI  
CU AJUTORUL TRUSEI ANALITICE DE TEREN 

 Surse de crom în apă: 

 - Cromul este prezent în apă mai ales ca ion cromat, deci Cr(VI) şi mai 

    rar ca ion Cr(III).  

 - Apare din apele poluate, turnuri de răcire, din instalţii de cromare, din 

operaţiile de tăbăcire a pieilor, exploatările miniere etc.  

 - Prezenţa cromului  în apa potabilă în concentraţii mai mari de 0,003 ppm 

se datorează reziduurilor industriale. 



DETERMINAREA CROMULUI  
CU AJUTORUL TRUSEI ANALITICE DE TEREN AQUAQUANT CHROM 

• Pentru detecția cromului (VI) din apă se utilizează reacţia cu difenilcarbazidă (I), 

care este oxidată de către cromat la difenilcarbazonă incoloră (II), a cărei formă 

enolică (III) reacţionează cu Cr(II) rezultat din reacţia redox, formând un complex 

roşu-violet (IV): 



DETERMINAREA CROMULUI  
CU AJUTORUL TRUSEI ANALITICE DE TEREN AQUAQUANT CHROM 

• Cu acest test se poate determina şi cromul (III) după oxidarea lui prealabilă la 
crom (VI) cu H2O2, Cl2 sau mai bine cu hipobromit alcalin în mediu alcalin.  

• Pentru determinarea cromului total se încălzeşte proba de analizat până la 
fierbere, după ce se adaugă hipobromit de sodiu, care oxidează Cr(III) la Cr(VI). 
Excesul de hipobromit se distruge chimic: 

 

 2Cr3+ + 3BrO + 10HO = 2CrO4
2 + 3Br + 5H2O 

 

• Pentru determinarea cromului din probe mai concentrate (ex. băile de cromare), 
oxidarea Cr(III) la Cr(VI) se face cu soluţie concentrată de HNO3 şi HClO4. 

 



DETERMINAREA CROMULUI  
CU AJUTORUL TRUSEI ANALITICE DE TEREN AQUAQUANT CHROM 

• Determinarea Cr6+ nu este stânjenită de Al3+, Ag+, Ba2+, Be2+, Ca2+, Cd2+, Co2+, Ce3+, 

Cr3+, Mg2+, Mn2+, Ni2+, Sn2+, Sr2+, Zn2+, Sb3+, Fe2+, As3+, Ti4+ (în concentraţie de 

1000 mg/L), Bi3+, Cu2+, Ce4+, Fe3+ (în concentraţie de 100 mg/L etc).  

• Nu deranjează, de asemenea, Cl, Br, ClO4
, BrO3

, CN, F, I, NO2
, NO3

, SCN, 

CNO, PO4
3, SO4

2, CH3COO, citrat, oxalat, tartrat (în concentraţii de 1000 

mg/L).  

• Reacţia este stânjenită de Pb2+, S2, SO3
2 S2O3

2, ascorbat de hexocianoferat (II), 

care reduc CrO4
2 la Cr(III). 

 



DETERMINAREA CROMULUI  
CU AJUTORUL TRUSEI ANALITICE DE TEREN AQUAQUANT CHROM 

• Pe acelaşi principiu funcţionează testele: 

 -  Aquaquant Chrom (14402: 0,005-0,1 mg Cr/L) (Merck),  

 - Aquaquant Chrom (19441:0,1-1,6 mg Cr/L) (Merck) ,  

 - Microquant Chrom (0,1-10 mg Cr/L) (Merck), 

 - Spectroquant Chrom (0,025-0,5 mg Cr/L) (Merck),  

 - Hach şi Hellige,  

 - Quantafix-Chromium (Macherey-Nagel: 0,03-10-30 ppm CrO4
2). 

• L. Roman, R. Crăciuneanu şi E. Florean au elaborat un test similar, bazat pe 

reacţia cu difenilcarbazidă.  

 



DETERMINAREA CROMULUI  
CU AJUTORUL TRUSEI ANALITICE DE TEREN AQUAQUANT CHROM 

(14402: 0,005-0,1 mg Cr/L) (Merck) 
 

 Reactivi:   

- difenilcarbazidă solidă (flacon Cr-1A), 

- amestec acetonă-acid acetic glacial  (flacon Cr-1A). 

 

 Modul de lucru 

Pentru determinare se utilizează o metodă colorimetrică comparativă, simplă, procedându-se astfel: 

• în cuva tubulară pentru probă se introduc succesiv două microspatule de difenilcarbazidă 

(flacon Cr-1A) şi 12 picături de amestec acetonă-acid acetic glacial (flacon Cr-2 A), apoi se 

introduc 20 mL apă de analizat și se agită bine; 

• în cea de-a doua cuvă se introduc 20 mL apă distilată; 

•  se lasă cuvele în repaus 5 min. Temperatura probe: 5C  40C. 

• se introduc cele două cuve în stativul comparator, deasupra scalei de culori, astfel încât proba 

de analizat să fie deasupra părţii galbene, iar proba martor deasupra părţii colorate; 

• se deplasează stativul comparator, cu cele două cuve, de-a lungul scalei, până ce culorile din 

cuve devin identice; se citeşte pe scală concentraţia în crom. 



DETERMINAREA CROMULUI  
CU AJUTORUL TRUSEI ANALITICE DE TEREN 

 

Measuring System 

  

Operation 

Aquaquant® 14402  

(0.0-0.1 mg/l) 

Aquaquant®  

14441  

(0.0-1.6 mg/l) 

Microquant® 14768  

(0-10 mg/l) 

Spectroquant®  

14770 

(0.025-2.5 mg/l) 

No. of determinations 1150 300 

110 

300 

a) Addition of Cr-1A 2 level microspoons 

(grey) in inner tube 

1 level microspoon 

(grey) in inner tube 

1 level microspoon 

(grey) in inner tube 

1 level 

microspoon 

(grey) 

2 level microspoons 

(grey) 

a) Addition of Cr-2A to 

dissolve Cr-1A 

12 drops in inner tube 6 drops in inner tube 6 drops in inner tube 6 drops 12 drops 

a) Sample addition 

T= 5-40C (optical) 

T= 20-35C (photometric) 

20 ml in both tubes 5 ml in both tubes 6 ml in both tubes 5 ml sample 10 ml 

sample 

20 ml sample 

t Leve to stand for 5 min 

a) Measurement Colour comparison Colorimetry at 540 nm 



DETERMINAREA CROMULUI  

CU AJUTORUL TRUSEI ANALITICE DE TEREN 

MColortestTM 114402 Chromate 

 

 
Measuring range: 
0.005 – 0.10 mg/L Cr = 0.011 – 0.22 mg/l CrO4

2- 
(0.005 – 0.01 – 0.02 – 0.03 – 0.04 – 0.05 – 0.06 – 0.08 – 0.10 mg/L (Cr ) 
( 0.011 – 0.022 – 0.045 – 0.07 – 0.09 – 0.11 – 0.13 – 0.18 – 0.22 mg/L CrO4

2- ) 
 



DETERMINAREA CROMULUI  

CU AJUTORUL TRUSEI ANALITICE DE TEREN 

MColortestTM 114402 Chromate 

 

 



DETERMINAREA CUPRULUI 
CU AJUTORUL TRUSEI ANALITICE DE TEREN 

 Surse de poluare a apelor cu cuprului: 

• Deși cunoscut ca toxic, cuprul nu a produs decât rareori intoxicații pe calea apei, 
deoarece modifică calitățile acesteia (gust, culoare, turbiditate) la concentrații 
mult sub limita toxică.  

• Unii cercetători îi atribuie însă un rol în producerea unor afecțiuni cardio-
vasculare. 

 

 Efectele cuprului asupra organismului uman: 

 Cuprul se găsește în apă provenind din poluare sau din tratarea apelor contra 
algelor cu săruri de cupru. 



DETERMINAREA CUPRULUI 

CU AJUTORUL TRUSELOR ANALITICE DE TEREN 

 

 

 

Aquaquant® 14414, Aquaquant® 14418, Microquant® 14765, Spectroquant® 14767 

 

Determinarea se bazează pe reacția cuprului (II) cu Cuprizon în mediu alcalin cu 

formarea unui complex colorat în albastru. 

Cuprizone: oxalic acid bis-(cyclohexylidenehydrazide), C14H22N4O2. 

 



DETERMINAREA CUPRULUI 

CU AJUTORUL TRUSELOR ANALITICE DE TEREN 

 

 

 

Measuring System 

Operation 

Aquaquant® 14414 

Copper 

(0.05-0.5 mg/L) 

Aquaquant® 14418 

Copper 

(0.3-5.0 mg/L) 

Microquant® 14765 

Copper 

(0.3-10 mg/L) 

Spectroquant® 14767 

Copper 

(0.1-9,5 mg/L) 

No. of determinations 100 200 

a) Sampling 

T = 5-30C 

(optical) 

T = 5-30C 

(photometric) 

20 mL in both 

tubes 

5 mL in both tubes 6 mL in both tubes 5 mL 

sample 

10 mL 

sample 

20 mL 

sample 

a) Addition of Cu-

1A, dissolve 

1 level spoon in inner tube 1 level spoon in 

right tube 

1 level spoon  

a) Addition of Cu-

2A, mix 

5 drops in inner tube 5 drops in right 

glass 

5 drops 

Time Leave to stand for 5 minutes 

a) Measurement Colour comparison Colorimetry at 595 nm 



DETERMINAREA CUPRULUI 

CU AJUTORUL TRUSEI ANALITICE DE TEREN 
Microquant® 14765 Copper 

 

 

 

Reacția de culoare: 
Adăugarea reactivului Cu-1A  creează un mediu alcalin amoniacal în care cuprul se 
reduce la complexul tetraaquadiamminocuprat (I) [Cu(H2O)4(NH3)2]2+.  
Acesta reacționează Cuprizon (Cu-2A) și fotormează un complex albastru cu formula 
[Cu(Cuprizon)2(NH3)2]2+. 



DETERMINAREA CUPRULUI 

CU AJUTORUL TRUSEI ANALITICE DE TEREN 
Microquant® 14765 Copper 

 

 

 



DETERMINAREA MANGANULUI 

CU AJUTORUL TRUSEI ANALITICE DE TEREN 
 

 

 

 

Surse de poluare a apelor cu mangan: 
 Poluarea cu mangan are ca sursă apele provenite din extracția de minereuri, 

metalurgie, industria chimică etc. 
 Manganul poate proveni și din descompunerea diferitelor organisme. 
 
 
Efectele manganului asupra mediului și organismului uman: 
 Rolul biochimic important al acestui element se datorează faptului că este 

inclus în grupul oligoelementelor. Multe procese, la deficit de mangan sunt 
suprimate.  

 Crește intensitatea fotosintezei, participă la metabolismul azotului, protejează 
celulele de efectele negative ale Fe (II) în timp ce îl oxidează le Fe (III). 



DETERMINAREA MANGANULUI 

CU AJUTORUL TRUSELOR ANALITICE DE TEREN 

 

 

 
Measuring System Operation Aquaquant® 14406 

(0.0-0.5 mg/l) 

Microquant® 14768  

(0-10 mg/l) 

Spectroquant®  

14770 

(0.12-12 mg/l) 

No. of determinations 110 110 220 

a) Take samples (T = 5-25C) 20 ml in both tubes 6 ml in both tubes 5 ml 

sample 

10 ml 

sample 

20 ml 

sample 

a) Addition of Mn-1A, mix 8 drops in inner 

tube 

8 drops in right tube 8 drops 

a) Addition of Mn-2A, mix 4 drops in inner 

tube 

4 drops in right tube 4 drops 

t1 Leave to stand for 2 minutes 

a) Addition of Mn-3A, mix 4 drops in inner 

tube 

4 drops in right tube 4 drops 

t2 Leave to stand for 5 minutes 

a) Measurement Colour comparison Colorimetry at 445 nm 



DETERMINAREA MANGANULUI 

CU AJUTORUL TRUSEI ANALITICE DE TEREN 
Aquaquant® 14406 Manganese 

 

 

 

Reacția de culoare: 
În soluție alcalină (Mn-1A) ionii 
de mangan (II) reacționează cu 
oxima aldehidei formice și 
formează un complex roșu-
brun.  
Concentrația manganului se 
determină semicantitativ prin 
compararea culorii probei cu 
culoarea câmpurilor de pe scala 
de culori. 
 
În ciuda mascării, combinațiile 
complexele care se formează cu 
alte metale din probă sunt 
distruse în mod selectiv cu 
soluție reducătoare de Titriplex 
(Mn-3A). 



DETERMINAREA FIER 

CU AJUTORUL TRUSEI ANALITICE DE TEREN 
 

 

 

 

Surse de poluare a apelor cu fier: 
 Fierul este un element chimic întâlnit în multe minerale și roci. Astfel în rezervoarele 

naturale nivelul acestui element este mai mare decât al altor metale.  
 Fierul poate fi întâlnit în stare coloidală, dizolvată și suspendată.  
 Apele uzate provenite de la instalațiile metalurgice, de prelucrare a metalelor, vopselei și 

lacurilor și materialelor textile conțin cantități mari de fier. 
 

Efectele fierului asupra mediului și organismului uman: 
 Fierul este un oligoelement important și de el depind diverse procese biologice 

importante.  
 Afectează intensitatea dezvoltării fitoplanctonului, iar calitatea microflorei din corpurile de 

apă depinde de aceasta.  
 Nivelul fierului din râuri și lacuri este sezonier. Cele mai mari concentrații în rezervoare 

sunt observate iarna și vara din cauza stagnării apelor, dar primăvara și toamna, nivelul 
acestui element scade semnificativ datorită amestecării maselor de apă. Astfel, o cantitate 
mare de oxigen duce la oxidarea fierului de la o formă divalentă la trivalentă, formând 
hidroxid de fier. 

 



DETERMINAREA FIERULUI 

CU AJUTORUL TRUSELOR ANALITICE DE TEREN 

 

 

 
Measuring System 

Operation 

Aquaquant® 

1.14403.0001 

(0.0-0.2 mg/l) 

Aquaquant® 

1.14438.0001 

(0-2.5 mg/l) 

Microquant® 

1.14759.0001 

(0-5 mg/l) 

Spectroquant® 

1.14761.0001  

(0.005-5.00 mg/l) 

No. of 

determinations 

300 500 1000 600 

a) Take samples 20 ml in both 

tubes 

5 ml in both tubes 6 ml in both 

tubes 

5 ml 

sample 

10 ml 

sample 

20 ml 

sample 

a) Addition of Fe-

AN, dissolve 

5 level spoon in 

inner tube 

3 level spoon in 

inner tube 

3 level spoon in 

inner tube 

3 level 

spoon  

3 level spoon 

Time Leave to stand for 3 minutes 

a) Measurement Colour comparison Colorimetry at 565 nm 



DETERMINAREA FIERULUI 

CU AJUTORUL TRUSELOR ANALITICE DE TEREN 
MColortestTM Iron Test  114759.0001 

 

 

Determinarea concentrației fierului cu ajutorul discului comparator   
Toți ionii de fier se reduc la ionii de fier (II). Într-un mediu tampon de tioglicolat, 
aceștia reacționează cu un derivat de triazină pentru a forma un complex roșu-violet. 
Concentrația de fier este măsurată semicantitativ prin compararea vizuală a culorii 
soluției de măsurare cu câmpurile de culoare ale unui disc calorat. 



Locuri de unde vor fi prelevate probe 


