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În lucrare sunt prezentate rezultatele studiului multianual ce ţin de optimizarea determinării capacităţii de inhibiţie, 

obţinute în urma prelucrării statistice a datelor empirice din perioada anilor 2008-2017. În rezultatul prelucrării statistice 

a datelor multianuale, a fost propusă valoarea medie a vitezei de decolorare a indicatorului PNDMA în apă distilată, care 

optimizează calcularea capacităţii de inhibiţie a apelor.   

Cuvinte-cheie: capacitate de inhibiţie, serie statistică, distribuţie normală Gauss, distribuţie normală Student, limite 

de siguranţă. 

 

OPTIMIZE DETERMINATION OF NATURAL WATER INHIBITION CAPACITY 

This paper contain the results of multi-annual study on the optimization of inhibition capacity determination, obtained 

after statistical processing of empirical data from 2008-2017. Thereafter of statistical processing of multi-annual data, it 

was proposed the average value of fading speed of PNDMA indicator in distilled water, that optimize computation of 

the inhibition capacity of waters. 
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Introducere 

Apele naturale posedă capacitatea de autopurificare, prin care se înţelege ansamblul proceselor hidro-
dinamice, fizice, chimice și biologice care contribuie la micșorarea sau înlăturarea substanţelor nocive din 

mediu şi la restabilirea parametrilor fizico-chimici iniţiali. Procesele chimice de autopurificare se limitează la 

transformarea poluanţilor ca rezultat al hidrolizei, oxidării sau fotolizei [1]. 
Intensitatea proceselor de autopurificare radicalică a apelor naturale poate fi evaluată cu ajutorul parame-

trului capacitatea de inhibiţie, care precede la determinarea indirectă a concentraţiei staţionare de radicali 
OH şi presupune utilizarea „capcanei” de radicali – a colorantului N,N-dimetil-4-nitrozodimetilanilina 

(PNDMA). Determinarea practică a acestui parametru necesită timp relativ îndelungat, îndeosebi în cazul în 
care concomitent se analizează mai multe probe de apă. 

Prelucrarea statistică a datelor empirice existente, obţinute în perioada anilor 2008-2017, oferă posibilitatea 
de a micşora durata determinărilor, precum şi de a efectua experimentul în aceleaşi condiţii, graţie duratei 

mai scurte de timp, ceea ce permite ulterior compararea mai obiectivă a rezultatelor obţinute. 

Material şi metode  

Datele empirice la determinarea parametrului capacitatea de inhibiţie a probelor de apă din diferite obiecte 
acvatice ale bazinului hidrografic al Nistrului au fost obţinute în perioada anilor 2008-2017, în cadrul 

Laboratorului „Chimie Ecologică” al Universităţii de Stat din Moldova.  
Capacitatea de inhibiţie se calculează conform metodologiei descrise în [1], reieşind din vitezele de 

destrucţie fotochimică a colorantului PNDMA în apa distilată şi în apa naturală. Destrucţia se realizează ca 
rezultat al interacţiunii colorantului cu radicalii OH, care sunt generaţi la fotoliza peroxidului de hidrogen 

adăugat în sistem. În calitate de sursă de raze UV se foloseşte  lampa policromatică DRT-400, care se 

caracterizează cu spectrul efectiv de emisie cuprins între 240 şi 440 nm. Concentraţia PNDMA în sistem a 
fost determinată spectrofotometric la lungimea de undă de 440 nm, apoi a fost calculată viteza iniţială de 

decolorare a colorantului în diverse sisteme studiate.  
Seria de date obţinute empiric a fost prelucrată statistic după următorul algoritm: 

1) au fost calculaţi parametrii statistici: media ( ), mediana ( ), dispersia ( ) şi abaterea standard 

(S) [2]; 

2) a fost stabilită distribuţia normală Gauss, care reprezintă dependenţa grafică a vitezei de decolorare a 

PNDMA funcţie de frecvenţa apariţiei valorilor în serie [2]; 
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3) au fost stabilite gradele de libertate, conform relaţiei: 

,  

unde – numărul de valori în serie; 

4) a fost ales nivelul de încredere (P sau ); 

5) au fost interpretaţi parametrii statistici: media ( ), dispersia ( ), abaterea standard (S), în scopul argu-

mentării posibilităţii de a utiliza valoarea obţinută pe post de constantă în formula de calcul a capacităţii 

de inhibiţie; 

6) a fost aplicat testul Student, limitele de siguranţă a seriei de date fiind calculate după formula: 

, iar  ,  

unde: – limitele de siguranţă; 

– media seriei de date; 

S – abaterea standard; 

n – numărul de valori în serie; 

– coeficientul Student tabelar. 

Rezultate şi discuţii 

Viteza de decolorare fotochimică a PNDMA în apa distilată variază într-un interval foarte îngust, de aceea 

de fiecare dată s-a lucrat respectând aceleaşi concentraţii de PNDMA şi peroxid de hidrogen şi a fost folosită 

aceeaşi apă distilată, preparată conform standardelor de calitate. Analiza rezultatelor denotă posibilitatea optimi-

zării metodicii de determinare a capacităţii de inhibiţie, care constă în omiterea determinării practice a vitezei de 

decolorate a PNDMA în apa distilată (Wa.d.),  utilizând în calcule valoarea medie multianuală a acestui parametru. 

Seria de date obţinute pe parcursul cercetărilor obiectelor acvatice ale bazinului hidrografic al Nistrului conţine 

37 de valori ale vitezelor de decolorare a PNDMA în apă distilată (Wa.d.) (a se vedea Tabelul ), toate fiind 

numeric cuprinse în limitele unui ordin – 10
-8

M/s. Pentru simplitatea efectuării calculelor a fost omis ordinul 

valorilor (10
-8

). 

Tabel 

Vitezele de decolorare a colorantului PNDMA  în perioada studiului multianual şi  

unii parametri statistici (media ( ), dispersia ( ) şi abaterea standard (S)) 

Nr. Wa.d.*10
8
, M/s Parametrii statistici 

1 2,73  

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

2 3,01 

3 3,09 

4 3,13 

5 2,89 

6 6,36 

7 7,93 

8 7,06 

9 6,40 

10 6,37 

11 6,08 

12 5,92 

13 5,74 

14 5,83 

15 5,92 

16 4,95 

17 4,25 

18 5,55 

19 3,40 

20 6,59 
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21 5,94  

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

22 5,04 

23 4,22 

24 3,21 

25 4,77 

26 4,72 

27 4,31 

28 2,94 

29 3,80 

30 3,68 

31 2,09 

32 2,22 

33 2,00 

34 2,02 

35 2,39 

36 1,97 

37 1,66 
 

Iniţial a fost stabilită distribuţia normală Gauss, deoarece seria statistică conţine mai mult de 20 de valori [2]. 

 
 

Fig.1. Distribuţia normală Gauss a seriei de date. 

 

Rezultatul obţinut confirmă distribuţia normală, care în cazul curbei Gauss trebuie să fie sub forma unui 

clopot simetric, în care vârful trece prin media şirului. Distribuţia t sau distribuţia normală Student (conform 

căreia în cazul seriilor de date, în care , distribuţia tinde spre normalitate, adică tp,f tinde spre 2, conform 

coeficientului Student tabelar) încă o dată confirmă normalitatea seriei de date [2]. 

După ce a fost stabilit că seria de date este normal distribuită, au fost determinate gradele de libertate ( ), 

fiind egale cu 36, şi nivelul de încredere ales (P), care este egal cu 95% (ceea ce reprezintă un  nivel la care cel 

mai des se operează în prelucrarea statistică şi care presupune că în intervalul ±2S se vor include 95% din toate 

valorile, iar probabilitatea că rezultatul obţinut nu se va cuprinde în acest interval constituie 5% (α=0,05)) [2]. 

Valorile parametrilor statistici determinaţi ( , ), care caracterizează tendinţa de 

centrare a seriei de date, au demonstrat că seria este moderat centrată: media şi mediana sunt apropiate ca 

valoare. Parametrii , , ce caracterizează tendinţa de împrăştiere, la fel au confirmat că 

seria este moderat centrată. Acest fapt satisface cerinţele prelucrării statistice, deoarece datele sunt foarte 

mici (de ordinul 10
-8

), iar, conform curbei Gauss, acestea sunt distribuite normal (se respectă forma de clopot 

cu un singur vârf). 



S TUD IA  UN IV ERS I T AT I S  MOLDAV I A E ,  2017, nr.6(106) 

Seria “{tiin\e reale [i ale naturii”     ISSN 1814-3237    ISSN online 1857-498X   p.116-119 

119 

Aşadar, în baza parametrilor statistici calculaţi, a fost stabilit că poate fi omisă determinarea practică a vitezei 

de decolorare a PNDMA în apa distilată şi în calcul poate fi folosită valoarea medie multianuală a acestui 

parametru. Cu ajutorul testului Student au fost determinate limitele de siguranţă ( ) şi 

valoarea respectivă a vitezei (Wa.d.=(4,34±0,57) ∙ 10
-8

 M/s). 

Concluzii 

1. În baza rezultatelor cercetărilor hidrochimice ale obiectelor acvatice ale bazinului hidrografic al râului 

Nistru privind determinarea parametrului capacitatea de inhibiţie şi în urma prelucrării statistice a seriei de 

date s-a reuşit de a optimiza determinarea acestui parametru prin utilizarea valorii medii a vitezei de decolorare 

a PNDMA în apă distilată (Wa.d.), ceea ce va contribui la reducerea timpului de efectuare a experimentului şi 

va permite efectuarea acestuia în aceleaşi condiţii. 

2. Valoarea vitezei de decolorare a PNDMA în apă distilată (Wa.d.), obţinută în urma prelucrării statistice, 

propusă în calitate de constantă, constituie (4,34±0,57)*10
-8

 M/s, iar mărimea limitelor de siguranţă (±0,57) 

este acceptabilă, din motiv că valorile vitezei de decolorare sunt foarte mici, de ordinul 10
-8

M/s. 
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