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Introducere

Compuşii amoniului pot   întâlniţi în aproape toate tipurile de ape (naturale de 
suprafaţă şi subterane) ca rezultat al contaminării recente cu produşi de descompunere 
celulară, a deversării de ape uzate sau scurgerii de ape pluviale de pe suprafeţele 
agricole unde se utilizează îngrăşăminte de azot (NH

4
NO

3
, etc.). În cazul apelor 

reziduale provenite de la fosele septice conţinutul lor (N
total

) constituie în medie 400 
mg/l, iar în urma pătrunderii în componentele mediului înconjurător are loc poluarea 
inclusiv a apelor naturale cu o dezvoltare intensă a biotei acvatice ce provoacă 
eutro zarea. Apa râurilor mici din Republica Moldova este intens poluată cu compuşi 
ai azotului (îndeosebi ai amoniului) care prin intermediul râurilor mari ajung în mare şi 
ocean [1-5]. 

Prezenţa ionilor de amoniu generează procesul de nitri care în apele naturale de 
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-), iar poluanţii din apă îl pot inhiba sau stimula. Valorile 

optime ale pH-ului din proces sunt între 7,5 şi 8,3, iar ale oxigenului dizolvat de 1,5 – 
2,5 mg/dm3. 

Cercetările denotă că multe substanţe organice, inclusiv substanţele tensioactive, 
sunt prezente practic în apa râurilor, inclusiv din republică, deoarece metodele biologice 
tradiţionale de epurare a apelor uzate sunt puţin e ciente pentru înlăturarea lor [2, 
5-7]. 

Actualmente producţia şi utilizarea detergenţilor este în creştere permanentă. În 
Republica Moldova, conform datelor Biroului Naţional de Statistică, s-au înregistrat 
creşteri considerabile la importurile produselor pentru spălat rufe şi curăţat: de la 3,1 
mii tone pentru anul 1995 la 10 mii tone pentru anul 2003 şi cca 27 400 t în 2009.

După apariţia primului detergent (1907, Germania) au apărut noi produse cu o 
compoziţie complexă. Extinderea utilizării în societate a detergenţilor implică folosirea 
unor cantităţi tot mai mari de substanţe tensioactive (STA), care constituie grupul cel 
mai important de componente dintr-un detergent, ceea ce duce la pătrunderea acestora 
în mediul înconjurător şi la poluarea apelor naturale. 

După cum se ştie, detergentul este un produs de sinteză, care modi ca tensiunea 
super ciala a apei, ceea ce permite înlăturarea murdăriei. Aceste produse în majoritatea 
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cazurilor conţin şi fosfaţi ce dăunează sănătăţii oamenilor şi animalelor, solului, pânzei 
freatice, marilor întinderi de apa de suprafaţă,  orei şi faunei. 

După criteriul disociaţiei electrolitice, STA se cali ca în neionice, ionice (anionice şi 
cationice) şi amfotere (amfolitice).  Cel mai mult utilizate pentru producţia detergenţilor 
sunt substanţele tensioactive anionice şi neionice [8].   

Multe dintre STA sunt toxice pentru bacterii, alge, peşti, etc. [8, 9].  Ele se 
caracterizează prin diferită capacitate de degradare biochimică şi se clasi că în substanţe 
“moi” (alchilsu aţii şi alchilsulfonaţii) şi “dure” (alchilbenzensulfonaţii, STA neionice 
şi cationice) [10]. 

Cantităţi de STA ce depăşesc concentraţia maxim admisibilă (CMA) de câteva ori 
sunt depistate în apa râurilor Bâc, Răut, Botna, etc. [5]. Lipseşte informaţia privind 
conţinutul STA cationice şi neionice, deasemenea şi rolul lor în procesele biochimice 
din apele naturale. 

Prezenta lucrare include un studiu sistematizat  al rezultatelor cercetărilor in uenţei  
diferitor substanţe tensioactive în funcţie de natură şi concentraţie asupra procesului 
de oxidare biochimică a ionilor de amoniu din apele naturale, expuse la dìferite 
simpozioane ştiinţi ce [11-13]. 

Metode şi tehnici de lucru

Studiul procesului de transformare biochimică a ionilor de amoniu în apele naturale 
de suprafaţă a fost efectuat utilizând modelarea de laborator a procesului oxidării 
aerobe biochimice în vase de sticlă cu volumul de 3 dm3 [14-16]. Deşi procedeul folosit 
nu corespunde întocmai condiţiilor proceselor ce au loc în natură, informaţia obţinută 
demonstrează, cu un grad su cient de probabilitate, in uenţa negativă a fenolului asupra 
nitri cării ionilor de amoniu în apele naturale şi rolul neutralizant al acizilor humici în 
cazul prezenţei în apă a produselor petroliere şi a altor poluanţi organici [11]. 

 Modelarea de laborator a fost efectuată prin experimentarea polifactorială [17], 
pentru  ecare variantă luând câte 2 concentraţii STA (1 şi 2 CMA), folosind apa din  . 
Nistru. Concentraţia iniţială a ionilor de amoniu în apă era de 0,11 mg/dm3 şi a fost adusă 
la cca 2,0 mg/dm3 cu soluţie de sulfat de amoniu. Proba martor include apa naturală 
cu adaos de NH

4
+ (2,0 mg/dm3). Soluţiile obţinute au fost expuse luminii solare (s-au 

exclus razele solare directe). Deoarece schimbarea conţinutului de microorganisme în 
procesul biochimic în funcţie de viteza procesului nu are caracter liniar, rezolvarea 
analitică a problemei s-a realizat, determinându-se concentraţiile de NH

4
+, NO

2
-, NO

3
-, 

O
2
, pH-ul şi populaţiile microorganismelor heterotrofe [18].

Rezultate şi discuţii

Pentru modelarea de laborator au fost folosite trei tipuri de STA în variantele 1 şi 2 
CMA adăugate în apa naturală ( . Nistru, secţiunea Vadul lui Vodă): anionice – STAAn 
(alchilsulfonatul de sodiu), neutre (neionice) – STAN (Tween 20 –polioxietilen(20)
sorbitan monolaurat) şi cationice – STACt (bromură de cetiltrimetil amoniu) (tab. 
1). Sistemul tampon al apei din  . Nistru menţine mediul soluţiei probelor de model, 
pH-ul schimbându-se în limitele devierilor naturale ale apei râului. În primele zile ale 
experimentului se observă o scădere lentă a concentraţiei amoniului în toate probele de 
apă, datorită adsorbţiei în sistemele coloide ale apei naturale.
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Tabelul 1. Combinaţiile din modelul experimentului cu substanţe tensioactive anionice, 
neutre şi cationice.

Nr. STAAn STAN STACt

1 - - 0,1 mg/dm3

2 - 0,1 mg/dm3 0,1 mg/dm3

3 0,5 mg/dm3 0,1 mg/dm3 0,1 mg/dm3

4 - 0,1 mg/dm3 -

5 0,5 mg/dm3 - -

6 0,5 mg/dm3 0,1 mg/dm3 -

7 0,5 mg/dm3 - 0,1 mg/dm3

8 - - -

9 1,0 mg/dm3 - -

10 - 0,2 mg/dm3 -

11 - - 0,2 mg/dm3

CMA 0,5 mg/dm3 0,1 mg/dm3 0,1 mg/dm3

Rezultatele studiului demonstrează că oxidarea amoniului în prezenţa 1 şi 2 CMA 
STAAn (0,5 şi 1,0 mg/dm3) are loc similar cu proba ce conţine STAN (0,1 şi 0,2 mg/
dm3) şi sistemul STAAn + STAN,  şi durează cca 10 zile, iar în cea martor – 8 zile. 
Concentraţia de 0,1 şi 0,2 mg/dm3 STACt (1-2 CMA), de asemenea şi în amestec cu  
alte STA (STAAn şi STAN) frânează procesul mai mult de 30 de zile ( g. 1). 

Fig. 1. Dinamica conţinutului ionului de amoniu în prezenţa şi în lipsa substanţelor 
tensioactive.

O dovadă în plus a impactului substanţelor tensioactive cationice (conţinutul nu 
este monitorizat în apele naturale din republică), asupra nitri cării ionilor de amoniu 
este practic lipsa ionilor de nitrit în sistemele ce conţin STACt (0,0 – 0,08 mg/dm3
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NO
2
-). În probele ce conţin STAAn şi STAN şi amestecul lor se formează de la 3,8 

până la 5,3 mg/dm3 NO
2

-, iar în cea de referinţă (martor) - cca 1,5 mg/dm3 ( g. 2), 
fapt ce demonstrează că STAAn şi STAN stimulează procesul de oxidare a compuşilor 
amoniului din apă. 

Fig. 2. Dinamica conţinutului nitriţilor în prezenţa şi în lipsa substanţelor 
tensioactive.

Astfel, se constată că dominanta impactului în model este substanţa tensioactivă de 
natură cationică. Totuşi, diminuarea factorului de in uenţă a STACt are loc la adăugarea 
STAAn,  ind aparent un neînsemnat sinergism al STAAn + STAN în diminuarea 
efectului de inhibiţie al STACt asupra procesului de oxidare a amoniului. Efectul poate 
  explicat prin apariţia particularităţilor neobişnuite, improprii STA separate. În raport 
cu STAAn substanţa STAN se comportă ca STA slab cationică datorită protonizării 
parţiale a radicalului polioxietilenic din soluţia apoasă [19].

Evaluarea în experiment a indicelui numeric al bacteriilor heterotrofe denotă că 
maximumul lui este diferit. Proba ce conţine amestecul  STAAn +STAN a avut cea 
mai mare activitate a bacteriilor heterotrofe acvatice. O activitate de cca 2 ori mai 
mică a aceloraşi bacterii s-a observat în probele ce conţin STAAn, mult mai mică este 
în prezenţa  STACt+STAAn şi STACt. Formarea şi oxidarea nitriţilor coincide cu 
dezvoltarea populaţiilor de bacterii heterotrofe ca o con rmare a faptului că are loc 
asimilarea substanţelor organice din probele de model. Cea mai apropiată faţă de proba 
de referinţă după viteza de oxidare a amoniului este proba ce conţine 1 CMA STACt + 
STAAn + STAN în paralel cu cea ce conţine STAN. Speci cul probei în prezenţa STACt 
+ STAN arată o inhibiţie a dezvoltării aceloraşi populaţii de microorganisme, indicele 
numeric al bacteriilor heterotrofe în această probă  ind cel mai mic, în comparaţie cu 
toate celelalte probe ce conţin STACt. Efectul apare, probabil, din motiv că STAN nu 
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neutralizează cationii activi ai STACt ceea ce se întâmplă în prezenţa STAAn (probele 
STACt + STAAn şi STACt + STAAn + STAN) ( g. 3). 

Fig. 3. Dinamica efectivului numeric al bacteriilor heterotrofe în mediul acvatic la 
oxidarea amoniului în prezenţa STAAn, STACt şi STAN.

Însă schimbarea indicelui numeric al bacteriilor heterotrofe, ca şi a concentraţiei 
amoniului în decursul primelor şapte zile, sunt complet inverse. Este  astfel evident (în 
experiment) efectul de stimulare a activităţii bacteriilor heterotrofe de către STAAn şi 
STAN.

Astfel se cere controlul sistematic al concentraţiei substanţelor tensioactive nu doar 
anionice ci şi a celor neionice şi cationice în e uenţii staţiilor de epurare, în apele 
naturale pentru a preveni poluarea mediului cu STA.

Concluzii

Poluarea apelor de suprafaţă cu substanţe tensioactive este evidentă datorită folosirii 
tot mai mult a detergenţilor. Ţinând cont de faptul că în republică majoritatea staţiilor 
de epurare nu funcţionează conform reglementărilor UE cantităţi semni cative de apă 
reziduală (menajeră, industrială sau pluvială) ajunge netratată în râurile mici, apoi prin 
intermediul apelor  . Nistru şi r. Prut, în Marea Neagra.

Prin modelările de laborator se con rmă impactul nociv al substanţelor tensioactive 
asupra oxidării biochimice a compuşilor amoniului în apele naturale şi necesitatea 
monitorizării conţinutului STA atât anionice cât şi a celor cationice şi neionice în apele 
naturale şi reziduale.

Prevenirea poluării cu detergenţi trebuie să prevadă determinarea sistematică a 
concentraţiei poluanţilor speci ci în e uenţii staţiilor de epurare, în apele naturale şi 
în reţeaua de distribuţie a apei potabile urmată de măsuri imediate în cazul depăşirilor 
nivelelor de siguranţă a calităţii apei sau la corectarea performanţei instalaţiilor de 
epurare a apelor uzate.
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