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R EZUMAT
Scopul prezentului proiect îl reprezintă înţelegerea fundamentală a modului în care sistemele
hidrotermale se comportă atunci când sunt supuse unor perturbări naturale sau antropice şi
de a evidenţia şi cuantifica acei parametri fizici, chimici şi microbiologici care pot da o măsură
a rezilienţei hidrostructurilor termale. Pentru îndeplinirea acestui obiectiv, ne propunem să
realizăm un studiu cât mai aprofundat a unei foarte importante şi bine individualizate
hidrostructuri geotermale din România, respectiv zăcământul termomineral de la Băile
Herculane, având ca ţintă elaborarea de concepte şi concluzii cu aplicabilitate general valabilă.
Etapa a treia de lucru a proiectului (2014) este initulată: " Modelarea funcţionalităţii
Acumulării de la Băile Herculane (BH)". Conform Planului de realizare a proiectului,
activităţile ce s-au derulat în cadrul acestei etape au fost:
1. monitorizarea regimului hidric, chimic, izotopic şi microbiologic a structurilor acvifere din
zona BH;
2. executarea de lucrări preliminare în vederea determinării coeficienţilor de activitate in tipul
de fluide termominerale din zona BH.;
3. evaluarea speciaţiei unor elemente chimice cheie pentru caracterizarea fluidelor termale din
zona BH.
4. diseminarea rezultatelor obţinute şi promovarea proiectului.
Între realizările etapei trebuie menţionate:
– încheierea procesului de monitorizare hidrologică, fizico-chimică, chimică şi microbiologică a
comportării zăcământului termomineral de la Băile Herculane. Pe parcursul celor 18 luni de
monitorizare au fost prelevate peste 1250 de probe de apă la fiecare dintre ele fiind
determinați peste 50 parametri;
– asigurarea controlului calităţii proceselor chimico-analitice prin stabilirea parametrilor de
performanţă analitici și determinarea incertitudinilor de măsurare GUM;
– evidenţierea interacţiei dintre apa subterană de origine profundă cu cea de originie carstică
sau de suprafaţă în cazul principalelor surse termominerale, precum şi la Izvorul Hercule I;
– elaborarea a unui model conceptual de funcţionare a acviferului hidrotermal pe baza
caracteristicilor fizico-chimice şi chimice ale apei;

– analiza distribuției şi structura comunităţii de microorganisme din sursele termale de la
Băile Herculane prin analiză moleculară;
– dezvoltarea unui model termodinamic adecvat determinării activității H 2 S și verificarea
acestuia prin corelarea cu solubilitatea H 2 S în fluide similare celor hidrotermale de la Băile
Herculane;
– estimarea modului de speciere a sulfului și a unor elemente chimice importante din apa
subterană de la Băile Herculane.
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1. M ONITORIZAREA REGIMULUI HIDRIC Ş I CHIMIC A
STRUCTURILOR ACVIFERE DIN ZONA B ĂILE H ERCULANE
(Activitatea 3.1)
Constantin Marin & Ioan Povară
1.1 A SPECTE GEOLOGICE
Activitatea de cartare geologică a urmarit obţinerea unor detalieri la scări mari (1:10
000 şi 1:25 000) în sectoare de interes pentru proiect (Piatra Puşcată-Pişetori şi zona
surselor din Grupa Hercules) care să permită cunoaşterea căilor de circulaţie a apelor
carstice reci şi a celor termominerale. Cerna urmareste o structură de tip "half
graben". Falia vestică desparte cele doua domenii danubiene şi este o falie crustală tip
"stricke slip", cu deplasare dextra pe 30 km sau de 70 km. Miscările transpresive transtensive au reactivat puternic vechea falie vestică şi au ridicat cu cca 1000m
compartimentul estic (zona Vf. lui Stan Domogled)
Între aceste două falii majore, cercetările noastre de detaliu au descris structuri
tectonice specifice acestor tipuri de miscări şi anume structuri tip "flower structure
negative" între escarpamentul calcaros şi Cerna si "positive flower structure" pe
platoul calcaros de la est
La vest de Cerna structurile geologice sunt total diferite. Nastaseanu descrie un
anticlinal granitic puternic faliat, anticlinalul Cerna, mărginit spre V de sinclinale si
anticlinale deversate spre E, aproape de orizontală.
In urma observaţiilor şi cartărilor pe teren, a lucrărilor de foraj şi a realizării galeriei
miniere în zona Hercules, rezultă că această structură este mult mai complexă cu
ridicări axiale a fundamentului.
Numeroase falii inverse sunt relevate de forajele executate, iar acestea explică
discrepanţa dintre grosimea calcarelor din aflorimente şi cea din foraje.
Reactivarea faliei principale de pe Cerna a deschis căi de acces pentru apele termale
şi mineralizate, dar acestea sunt situate numai la vest de falia principală (master
fault). In contrast, la est de această falie toate apele sunt reci, de tip carstic.
1.2 P REZENTAREA SURSELOR TERMOMINERALE
Zăcământul termal şi mineralizat de la Băile Herculane se descarcă printr-un număr
de 28 de surse mai importante, dintre care 18 sunt izvoare, iar 10 sunt foraje. În
realitate, numărul izvoarelor este mult mai mare, dar debitul acestora este foarte
redus. De exemplu, numai în zona Şapte Izvoare Calde, la niveluri scăzute ale Cernei,
pot fi identificate aproximativ 20 de surse aparent independente, pe ambele maluri
ale râului.
Cele mai numeroase izvoare termominerale şi foraje, precum şi peşterile influenţate
de termalism sunt grupate în Staţiunea Băile Herculane (Fig.1.1). Între sursele aflate
la extremităţile zăcământului, forajul Fabrica de Var la sud şi cele trei izvoare de la
Piatra Puşcată la nord, distanţa liniară în lungul Cernei este de 20,5 km. Sursele
termale au fost grupate în functie de caracteristicile fizico-chimice în 5 grupe,
prezentate în Fig. 1.1 şi Tabelul 1.1.
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Fig. 1.1. Sursele termominerale din
perimetral staţiunii Băile Herculane si
cavităţile carstice influenţate de termalism
Legendă: 1. izvor termomineral; 2. foraj; 3.
peşteră; 4. aven; 5.galerie minieră. 6.grupă.

1.3 E CHIPAREA SURSELOR ŞI EŞANTIONAREA ÎNREGISTRĂRILOR HIDROMETRICE
Pentru caracterizarea parmetrilor fizici ai apei, sursele au fost echipate cu
instrumente de măsurare astfel:
Debit (Q): lame deversor triunghiulare cu ά = 45o (QT); lame deversor trapezoidale cu
ά = 15o (QTr); expeditionar, în secţiuni parţial amenajate (E); cu dataloggere cu
înregistrare la interval de 15 minute (Dlg); volumetric (V)
Temperatura apei (T) data logger cu înregistrare la interval de 15 minute (T); cu
termometru electronic (Te) la interval de 1-7 zile.
Presiunea atmosferică; cu baro logger la interval de 15 minute (B).
Pentru controlul evoluţiei parametrilor fizici ai apei în funcţie de parametrii
meteorologici de la exterior vor fi folosite datele înregistrate la Staţia Băile
Herculane.
Primele înregistrări şi măsuratori au început în 15 noiembrie 2013.
Tabel 1.1 Sursele termominerale de pe Valea Cernei prezentate de la nord spre sud
Nr.
Crt.

Grupa

Denumire actuală a sursei Mod de echipare

1
Izv. 1 de la Piatra Puşcată
2
Izv. 2 de la Piatra Puşcată
I
3 Grupa nordică Izv. 3 de la Piatra Puşcată
4
Forajul Crucea Ghizelei

E; Te
E; Te
E: Te
QT; Te

H
(m)

h
(m)

315 1)
313 1)
311 1)
196

0,0
0,0
0,0
3,5

Nr. forajului
şi anul
realizării

−
−
−
F. 4572 (1970)

Adâncime
finală (m)

−
−
−
1 201
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Nr.
Crt.

Grupa

Denumire actuală a sursei Mod de echipare

H
(m)

h
(m)

Nr. forajului
şi anul
realizării

Adâncime
finală (m)

Şapte Izvoare Calde
192,5
E; Te
0,5
−
−
2
)
dreapta
II
Grupa Şapte Şapte Izvoare Calde
193.5
6
E; Te
0,7
−
−
2
)
Izvoare
stânga
7
Forajul Scorilo
QT; Te
194,4
0,5
F. 4575 (1970)
549,5
8
Izvorul Hercules
QTr; Te
158
3,8
−
−
156
9
inactiv
1,3
−
−
Izvorul Hygeea 3)
3)
III
157,5
10
inactiv
3,4
−
−
Izvorul Despicatura
Grupa
Sub
nivelul
11
153 1)
0,0
−
−
Izvorul Despicătura II 3)
Hercules
Cernei
12
Izvorul Apollo
V; Te
150,5
6,5
−
−
13
Izvorul Apollo II
V; Te
149 1)
3,1
−
−
14
Izvorul Hebe
V; Te
147
3,0
−
−
15
IV
Izvorul Diana I + II
V; Te
152
6,0
−
−
16 Grupa Diana Izvorul Diana IV
Dlg
148
0,5
−
−
17
Forajul Diana III
V; Te
150
4
1958
260
148
18
V; Te
5
1894
274,56
Forajul Neptun I 4)
19
Izvorul Neptun II
V; Te
145
2,5
20
V
Izvorul Neptun III
V; Te
151
7,5
−
−
148
21 Grupa Neptun Forajul Neptun IV 4)
V; Te
5
1968
350
22
Izvorul Venera I
Te
3,0
3,5
−
−
1)
23
Izvorul Venera II
Te
0,0
−
−
24
Forajul Traian
QT
129,26
2,5
F. 4571 (1969)
577,5
VI
25
Forajul Sera de flori
QT
126
4,0
F. 511 H (1993)
550
Grupa sudică
26
Forajul Decebal
inactiv
136,25
8,0
F. 4573 (1969)
597,7
(Vicol–Fabrica
27
Forajul Stadion
inactiv
1301)
6
F. 4578 (1978)
800
de Var)
28
Forajul Fabrica de var
V
135
3,5
F. 4579 (1978)
921
1) Valori aproximative. 2) Grup de izvoare 3) După dezafectarea barajului de beton construit la intrarea în
Peştera Hercules, cele trei surse au secat. Izvorul Despicătura II, situat la nivelul Cernei, sub zidul de
sprijin al şoselei, se reactivează la debite ridicate ale Izvorului Hercules. 4) După anul 1975, cele două
foraje interferează hidrodinamic. În prezent sunt exploatate cumulat, sub denumirea de Neptun I+IV.
5

Pentru toate seturile de valori obţinute au fost calculate mediile zilnice şi lunare,
urmând a fi utilizate în stabilirea claselor de debit, a curbelor de recesiune a
debitelor, a corelaţiilor parametrilor surselor cu parametrii meteorologici de la
exterior şi pentru analiză stochastică.
Fig. 1.2. Relaţia T(fQ) în regim natural de
curgere la Izvorul Hercules.

Din primele prelucrări realizate la Izvorul Hercules, pe cronici de date insuficient de
lungi, rezultă faptul că sistemul carstic care alimentează această sursă este binar, iar
în interiorul acestuia are loc un amestec de ape calde şi mineralizate provenite din
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adâncime, cu ape reci care circula prin calcar, provenite din precipitaţii şi din
pierderile din pâraiele de suprafaţă.
Relaţia T(fQ) în regim natural de curgere (Fig. 1.2) este bună mai ales pentru
temperaturi mai mari de 45oC, adică în zona în care debitul rece este puţin fluctuant,
fapt care asigură o echilibrare termică a amestecului celor două tranşe de apă.
Temperatura apei la emergenţă trebuie privită ca rezultantă a interacţiunii dintre
temperatura apei reci, şi temperatura componentei termale şi temperatura rocii pe
care o străbat, între care există un schimb permanent de energie calorică în ambele
sensuri.
1.4 M ONITORIZAREA REGIMULUI HIDROCHIMIC
În decursul prezentei etape de desfășurare a lucrărilor proiectului au fost continuate
și finalizate lucrările de monitorizare a paametrilor fizici, fizico-chimici și de
compoziție a apei de suprafață și subterană din zona acumulării hidrotermale de la
Băile Herculane. Întregul proces de monitorizare s-a întins pe durata a 18 luni
consecutive, începând din iunie 2013 până în noiembrie 2014. Stațiile de prelevare a
probelor sunt redate în Tabel 1.2.
Tabel 1.2. Sursele termo-minerale de la Băile Herculane şi apa de suprafaţă incluse
în programul de monitorizare.

(*)

Cod
H04
H06
H08
H11
H19
H27
H29
H41
H42
H48
H49
H51
H53
H54
H55
H62
H63
H64
H68
H71
H72
H78

Denumirea sursei
Râul Cerna la Piatra Pușcată
Râul Cerna amonte de forajul Crucea Ghizelei
Râul Cerna la Șapte Izvoare Calde
Izvorul 1 de la Piatra Puşcată
Foraj 4572 Crucea Ghizelei
Șapte Izvoare calde Stanga
Foraj 4575 Scorilo
Izvorul Hercules I
Galeria Hercules
Izvorul Apollo I
Izvor Hebe
Foraj Diana III
Izvoarele Diana I+II
Izvor Diana IV
Izvor Diana V
Izvor Neptun II (stomac)
Izvor Neptun III (ochi)
Forajele Neptun I+IV
Izvor Venera I
Foraj 4571 Traian
Foraj 511H Sera de flori
Foraj 4578 Fabrica de var

Prelevare

Sezonieră
Lunară
Lunară
Sezonieră
Săptămânală
Lunară
Săptămânală
De două ori/săptămână(*)
Săptămânală
Săptămânală
Lunară
Săptămânală
Săptămânală
Lunară
Săptămânală
Săptămânală
Săptămânală
Săptămânală
Săptămânală
Săptămânală
Săptămânală
Lunară

În perioada aprilie-iunie 2014 la Izvorul Hercules I au fost prelevate 2–4 probe pe zi, în funcție
de evoluția debitului.

Parametrii fizici, fizico-chimici și de compoziție urmăriți la toate stațiile de prelevare
enumerate în Tabelul 1.2 au fost după cum urmează:
Debit
Temperatură
pH
Diferența de potențial redox (Eh)
H 2 S dizolvat
Alcalinitate totală

determinat conform descrierii de mai sus
termometru electronic, in situ
electrometric, in situ
electrometric, in situ
fotocolorimetric, in situ
titrare electrometrică executată la cel mult
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Carbon total (TC), carbon
anorganic (IC) și carbon
organic total (TOC)
B total
Si total
P total
SO 4
Cl
Br, I
Li, Na, K, Rb, Cs, Be, Mg, Ca, Sr,
Ba, Ti, V, Cr, Mn, Fe, Co, Ni, Cu,
Zn, Zr, Nb, Mo, Ag, Cd, W, Hg,
Al, Ga, Tl, Pb, As, Sb, Bi, Se, Th
și U

două ore de la prelevarea probei
analizor TOC, doar pentru apele
nesulfuroase
spectrofotometric și ICP-MS
spectrofotometric și ICP-MS
ICP-MS
nefelometric, cu mascarea prealabilă în situ
a H2S
titrare argentometrică și ICP-MS
ICP-MS
ICP-MS

Pentru determinarea concentraților componenților dizolvați probele au fost filtrate in
situ pe membrană filtrantă cu porozitiatea de 0,45 µm. Parametrii de performanță a
metodelor de analiză utilizate, precum și descrierea procedurii de stabilire a
incertitudinii de măsură conform Guide to the expression of Uncertainty in
Measurement (GUM) sunt redați în materiale postate pe website-ul proiectului
(http://resiltherm.iser.ro/).

2. E VALUAREA STRUCTURII COMUNITĂȚII DE

MICROORGANISME LA SURSELE TERMOMINERALE DE LA
B ĂILE H ERCULANE 1 (Activitatea 3.1.3)

Cristina Purcărea & Alexandra Maria Hillebrand-Voiculescu
În cadrul monitorizării regimului hidric, chimic, izotopic şi microbiologic al
structurilor acvifere din zona Băile Herculane, s-a investigat structura comunităţilor
microbiene totale, conţinând microorganisme cultivabile şi necultivabile, din izvoarele
şi forajele hidrotermale în vederea analizei fluctuaţiilor acestora ca răspuns la
schimbările de mediu sezoniere, hidrologice, chimice şi antropice.
La nivel molecular, compoziţia şi diversitatea comunităţilor bacteriene ale celor 14
surse termale investigate (8 izvoare şi 6 foraje) din sistemul hidrografic Băile
Herculane au fost analizate prin electroforeză în gel denaturant DGGE şi
pirosecvenţializare-454 a genelor 16S ARNr bacteriene şi archeene din aceste
habitate.
2.1 M ETODE
2.1.1 Extracţia ADN-ului genomic al comunităţilor microbiene din apele hidrotermale
Probele de apă din izvoarele şi forajele investigate au fost colectate în flacoane de 5 L,
sterilizate în prealabil prin expunere la UV timp de 1 oră. În continuare, s-a procedat
la filtrarea apei prin membrane MF de 0,22 µm (Millipore) în condiţii sterile, cu
Materialul cuprins în acest capitol se află în curs de publicare în două lucrări precizate în
secțiunea 5 a prezentului raport.

1
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ajutorul unui sistem de filtrare din inox (Millipore) echipat cu o pompă de vid
LaboPort Type N86KN.18 (KNF LAB). În funcţie de încărcătura cu sediment a apei,
s-a obţinut un număr variabil de filtre conţinând comunităţile de microorganisme în
urma filtrării volumului total de apă (5 L) a fiecarei surse.
Filtrele au fost utilizate pentru izolarea ADN-ului genomic cu ajutorul kitului DNeasy
Blood and Tissue (Qiagen). Pentru studierea archaeelor şi a bacteriilor Gram pozitive,
protocolul producătorului a fost modificat prin adăugarea unei etape iniţiale de liză,
constând în incubarea celulelor cu 15 U Mutanolizină (Fermentas) timp de 1 oră, la
37°C. Concentraţia şi puritatea ADN-ului izolat au fost determinate
spectrofotometric, cu ajutorul NanoDrop 1000 (Thermo Scientific).
2.1.2 Amplificarea PCR a genelor 16S ARNr bacteriene
Genele 16S ARNr bacteriene au fost amplificate prin PCR, utilizându-se amorse
specifice cu extensii GC: F357-GC; R518 – pentru bacterii, într-un amestec de reacţie
(50 µl) alcătuit din 100 ng DNA genomic, 100 pmoli din fiecare amorsă, 0.2 mM dNTP,
1 x soluţie tampon pentru Taq ADN polimerază, 2 mM MgCl 2 , şi 1 U Taq ADN
polimerază (Fermentas). Reacţia de amplificare a constat într-o etapă de denaturare
iniţială de 2 min la 95˚C, urmată de 35 cicluri de 30 s la 95˚C (denaturare), 1 min la
60˚C (hibridizare),1 min la 72˚C (extensie) şi o etapă finală de extensie de 5 min la
72˚C. Produşii de PCR (~ 250 kb) au fost vizualizaţi prin electroforeză în gel de
agaroză 1% (80V, 1 oră).
2.1.3 Analiza DGGE
Diversitatea comunităţilor bacteriene din probele de apă analizate a fost investigată
prin DGGE (Denaturant gradient Gel Electrophoresis), produşii de PCR obţinuţi
anterior fiind supuşi electroforezei în gel de poliacrilamidă în gradient denaturant 3055% (60°C, 4 ore, 100 V). Profilul de migrare a fost analizat, iar fragmentele de ADN
ale fiecarei probe au fost extrase din gel, re-amplificate după procedura anterioară,
purificate cu ajutorul kitului PureLink PCR Purification Kit (Invitrogen) şi sunt în
curs de secvenţializare pentru determinarea diversităţii bacteriene din situsurile
hidrotermale analizate.
2.1.4 Pyrosecvenţializare-454 a genelor 16S ARNr
Pirosecvenţializarea-454 a fragmentelor 16S ARNr din probele de apă analizate s-a
efectuat cu ajutorul platformei Roche 454 GS FLX Titanium (Beckman Coulter
Genomics) pentru determinarea diversităţii bacteriene şi archeene. Probele au fost
amplificate, secvenţializate şi analizate în triplicat, pornind de la ADN-ul genomic
extras din filtre diferite continând microorganisme colectate din aceeaşi sursă
hidrotermală. Într-o primă etapă, ADN-ul genomic extras diluat de 10x (1 µl) a fost
utilizat pentru amplificarea PCR a genelor 16S ARNr în prezenţa a 1x Phusion HF
buffer (Thermo Scientific), 0.4 µl 10mM dNTP, 0.2 µl Phusion Hot Start II Polymerase
(2 U/µl, Thermo Scientific), în prezenţa amorselor (100 pmol) 341F (5′CCTACGGGAGGCAGCAG-3) şi 806R (5’-CAAGCAGAAGACGGCATACGAGAT-3’),
într-un volum final de 20 µl. Reacţia de amplificare a constat într-o etapă de
denaturare iniţială de 30 s la 98˚C, urmată de 30 cicluri de 5 s la 98˚C (denaturare),
20 s la 56˚C (hibridizare), 20 s la 72˚C (extensie) şi o etapă finală de extensie de 5 min
la 72˚C. Produşii de PCR (~ 465 bp) au fost vizualizaţi prin electroforeză în gel de
agaroză 1,25% (80 V, 1 oră), iar fragmentele de ADN amplificate au fost extrase din
gel şi purificate folosind kit-ul Montage DNA Gel Extraction (Milipore) pentru a
elimina amorsele şi produşii nespecifici. Ampliconii PCR purificaţi au fost folosiţi
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pentru o a doua etapă de amplificare în prezenţa aceluiaşi amestec de reacţie dar
utilizând amorse 341f şi 806r conţinând coduri de bare individuale (MID) pentru
fiecare probă. Reacţia de amplificare a constat într-o etapă de denaturare iniţială de
30 s la 98˚C, urmată de 15 cicluri de 5 s la 98˚C (denaturare), 20 s la 56˚C
(hibridizare) şi 20 s la 72˚C (extensie), şi o etapă finală de extensie de 5 min la 72˚C.
Produşii de PCR obtinuţi (~ 465 bp) au fost vizualizaţi prin electroforeză în gel de
agaroză, iar benzile specifice au fost extrase din gel şi purificate. Concentraţiile de
ADN rezultate în urma celei de a doua amplificări au fost determinate folosind un
fluorimetru Qubit (Invitrogen) conform protocolului producătorului. Probele au fost
amestecate într-o soluţie echimolară continând 2 µg ADN.
2.1.5 Analiza secvenţelor ampliconilor 16S ARNr
Analiza şi prelucrarea secvenţelor rezultate s-au efectuat cu ajutorul programului
QIIME (Caporaso et al., 2010). Procesul de Demultiplexing a secvenţelor s-a efectuat
utilizând platforma Roche 454 GS FLX Titanium pentru o lungime minimă de 200 bp,
respectiv maximă de 1000 bp. După procesarea secvenţelor şi eliminarea erorilor
folosind software-ul denoise_wrapper.py (Reeder & Knight, 2010), selecţia OTU-urilor
a fost realizată folosind metoda de grupare USEARCH (Edgar, 2010) la o similaritate
de 97% pentru a elimina erorile din secvenţele nucleotidice (Edgar et al., 2011) în
funcţie de baza de date Greengenes 13_08 (DeSantis et al., 2006; McDonald et al.,
2012). Secvenţele au fost aliniate folosind PyNAST (Caporaso et al., 2010) şi
repartizarea taxonomică a fost efectuată utilizând programul UCLUST (Edgar,
2010). Analiza statistică ANOSIM (Clarke, 1993) a fost realizată cu ajutorul
programului QIIME.
2.2 R EZULTATE
2.2.1 Analiza DGGE a genelor 16S ARNr bacteriene din izvoare şi foraje hidrotermale
de laBăile Herculane
Diversitatea bacteriană a fost analizată în cazul tuturor surselor hiodrotermale
investigate în acest proiect (Fig. 2.1) pe baza profilului DGGE obţinut din probe
colectate simultan din 8 izvoare (Fig. 2.2) şi 6 foraje (Fig. 2.3) hidrotermale din
bazinul BH. Profilul DGGE al genelor SSU-rRNA amplificate din ADN-ul total extras
din filtre indică existenţa unui număr ridicat de specii procariote predominant în
cazul probelor prelevate din izvoarele hidrotermale. În aceste două tipuri de habitate
se remarcă de asemenea prezenţa unor tulpini bacteriene comune sugerată de frontul
identic de migrare al ADN-ului (Fig. 2.1).
În urma separării fragmentelor de ADN 16S ARNr prin DGGE, un număr de 41 de
ampliconi (benzi) a fost excizat din gel, urmând a fi amplificaţi PCR utilizând
amorsele şi protocolul reacţiei iniţiale. Ampliconii rezultaţi urmează a fi
secvenţializaţi pentru identificarea speciilor bacteriene prezente în cele 14 surse
hidrotermale din BH, şi efectuarea analizei filogenetice.
Distribuţia ampliconilor 16S ARNr bacterieni corespunzători comunităţilor
microbiene din izvoarele hidrotermale BH indică o diversitate variabilă în funcţie de
locaţie, indicată de numărul de benzi şi profilul acestora de migrare. Izvoarele
investigate prezintă specii comune, două dintre acestea fiind vizibile în toate cazurile.
De asemenea, intensitatea diferită a anumitor ampliconi în cazul izvoarelor H27,
H48, H53, H62 si H63 sugerează existenţa unor specii mai abundente amplificate cu
precadere.
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Foraje / Izvoare
H-64

Forajele Neptun I+ IV

H-68

Izvor Venera II (picioare)

H-78

Foraj 4578 Fabrica de var

H-27

Şapte Izvoare Calde Stânga

H-29

Foraj 4575 Scorilo

H-48

Izvorul Apollo II

H-49

Izvorul Hebe

H-51

Foraj Diana III

H-53

Izvoarele Diana I+II

H-62

Izvor Neptun II (stomac)

H-63

Izvorul Neptun III (ochi)

H-72

Foraj 511-H

H-71
T

Foraj 4571-Traian Sera de flori
Izvor Traian

Fig. 2.1. Profilul DGGE al genelor 16S ARNr bacteriene din sursele hidrotermale BH.

H-27

Şapte Izvoare Calde Stânga

H-48

Izvorul Apollo II

H-49

Izvorul Hebe

H-53

Izvoarele Diana I+II

H-62

Izvor Neptun II (stomac)

H-63

Izvorul Neptun III (ochi)

H-68

Izvor Venera II (picioare)

N
T

Izvor Neptun
Izvor Traian

Fig. 2.2. Profilul DGGE al genelor 16S ARNr bacteriene din izvoarele hidrotermale
BH.

Investigarea prin metode moleculare a apei termale sulfuroase şi nesulfuroase a
diferitelor izvoare şi foraje din zona Băilor Herculane a evidenţiat prezenţa bacteriilor
în toate aceste surse. Numărul şi distribuţia fragmentelor ADN obţinute prin analiza
DGGE (Fig. 1) indică existenţa în fiecare sursă a mai multor specii de bacterii
corespunzător unei diversităţi variabile în funcţie de locaţie. S-au observat existenţa
unor specii comune în toate sursele termale studiate, cât şi a unor tulpini sau specii
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bacteriene specifice anumitor locaţii, aceasta din urmă reprezentând componenta
bacteriană dominantă a surselor hidrotermale investigate.
Fragmentele genice 16S ARNr amplificate, atât cele comune surselor hidrotermale
analizate cât şi cele specifice, au fost extrase din gelul DGGE şi reamplificate PCR.
Identificarea diversităţii speciilor bacteriene conţinute în izvoarele şi forajele
hidrotermale din regiunea Băile Herculane urmează a fi efectuată prin
secvenţializarea Sanger a ampliconilor DGGE şi analiza lor filogenetică.

H-29

Foraj 4575 Scorilo

H-51

Foraj Diana III

H-64

Forajele Neptun I+ IV

H-72

Foraj 511-H

H-71

Foraj 4571-Traian Sera de flori

H-78

Foraj 4578 Fabrica de var

Fig. 2.3. Profilul DGGE al genelor 16S ARNr bacteriene din forajele hidrotermale
BH.

2.2.2 Secvenţializare-454 a genelor 16S ARNr bacteriene şi archaeene din
H53 si H64
Analiza metagenomică a microbiotei totale conţinute în Izvoarele Diana I+II (H53) şi
Forajele Neptun I+IV (H64) efectuată prin pirosecvenţializarea-454 a genelor 16S
ARNr a condus la identificarea aprofundată a diversităţii microorganismelor
procariote din cele doua surse hidrotermale din BH, având un număr total de
secvenţe de 128.599 şi un număr de observaţii de 932 pentru ambele situsuri. În urma
prelucrării secvenţelor obţinute s-au identificat în cazul fiecarei probe un număr
variabil de secvenţe şi de specii diferite, corespunzător indicilor de diversitate
Shannon calculaţi (Tabel 2.1).
Tabel 2.1. Analiza secvenţelor nucleotidice16S rRNA a probelor H53 şi H64 rezultate
în urma pirosecvenţializării-454
Probe
(OTU)
H.53.1

Indice de diversitate
Shannon
4,492

Specii
(nr.)
623

Secvente
(nr.)
17549

H.53.2

4,045

609

29278

H.53.3

4,626

450

10504

H.64.1

2,593

394

32342
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Probe
(OTU)
H.64.2

Indice de diversitate
Shannon
2,197

Specii
(nr.)
192

Secvente
(nr.)
10631

H.64.3

2,172

314

28295

Notă: H53 = Izvoarele Diana I+II; H64 = Forajele Neptun I+IV.

Compoziţia microorganismelor aparţinând domeniilor Bacteria, Archaea şi speciilor
cu apartenenţă neidentificată din probele H53 şi H64 (Tabel 2.2) indică dominanţa
bacteriilor (95,7%) în cazul izvoarelor Diana I+II, în timp ce forajele Neptul I+IV
prezintă o compoziţie echilibrată (46,5%) a acestor tipuri de procariote. În schimb,
prezenţa archaeelor reprezintă un element distinctiv al celor două surse hidrotermale,
relevând un conţinut deosebit de ridicat în cazul forajului H64 (15,43%) comparativ cu
cel din proba prelevată din izvoarele H53 a căror densitate relativă (1,71%) se
încadrează în valorile comune surselor hidrotermale şi în general habitatelor naturale
(sol, ape, gheaţă, etc.) de suprafaţă. Surprinzător, comunitatea microbiană a apei de
adâncime H64 conţine un procent foarte ridicat (38%) de tulpini neidentificate.
Tabel 2.2. Conţinutul relativ de Bacterii şi Archaea din izvorul H53 şi forajul H64
Continut (%)

H.64.1

H.64.2

H.64.3

H64

H.53.1

H.53.2

H.53.3

H53

Archaea

3,15

1,03

0,94

1,71

15,56

17,21

13,53

15,43

Bacteria

93,44

97,38

96,27

95,70

49,89

55,77

33,85

46,50

Neidentificat

3,41

1,58

2,78

2,59

34,55

27,02

52,62

38,06

Analiza conţinutului microbiotei bacteriene şi archaeene din H53 şi H64 (Tabel 2.2)
indică dominanţa bacteriilor (95.7%) în apa de foraj şi având o concentraţie relativă
de Archaea caracteristică mediilor ambientale (1.7%). Spre deosebire de sursele de
adâncime, izvoarele H53 prezintă un conţinut foarte ridicat (15.4%) de
microorganisme archaeene, având în acelaşi timp 38% organisme procariote
neidentificate.

Fig. 2.4. Curba de rarefacţie a secvenţelor OTU din H53 şi H64
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Probele au fost standardizate la dimensiunea cea mai mică a bibliotecii genice
(10.504) şi apoi rarefiate. Au fost calculate erorile standard pentru fiecare grup.
Analiza conţinutului relativ al filumurilor bacteriene şi archeene indică prezenţa în
probele prelevate din Forajele Neptun I+IV (H-64) a speciilor aparţinând filumului
Verrucomicrobia, iar în cele prelevate din Izvoarele Diana I+II (H-53) a speciilor de
Nitrospirae. Profilul filotipurilor indică de asemenea o diversitate mai mare în cazul
izvoarelor H53 faţă de cea a apelor de foraj H64.

Fig. 2.5. Distribuţia relativă a principalelor filumuri bacteriene şi archaene în H53 şi
H64.

Fig. 2.6. Abundenţa relativă a claselor de microorganisme procariote din H53 şi H64.
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Harta compoziţiei relative a claselor de bacterii şi archaea (Fig. 2.6) identificate în
izvoarele Diana I+II (H53) şi forajul Neptul I+IV (H64) indică un grad de diversitate
foarte diferit la nivelul compoziţiei microbiene dominante în cele doua tipuri de surse
hidrotermale. Astfel, în timp ce în forajul H64 predomină Gammaproteobacteria,
izvoarele H53 prezintă un conţinut ridicat de Nitrospira, ANME-1 şi kol1 1. În cazul
izvoarelor analizate, comunităţile bacteriene prezintă de asemenea o diversitate
ridicată marcată de prezenţa semnificativă a 18 clase de microorganisme (Fig. 2.6).
Aceste caracteristici dinstincte ale comunităţilor microbiene identificate în H53 şi
H64 vor fi în continuare analizate în corelaţie cu parametrii fizicochimici ai celor două
tipuri de surse hidrotermale din bazinul BH.
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3. M ODEL PRELIMINAR DE DETERMINARE A COEFICIENȚILOR
DE ACTIVITATE ÎN FLUIDE TERMOMINERALE
SULFUROASE 2 (Activitatea 3.3)

Constantin Marin
Fluidele aparținând zăcământului termomineral de la Băile Herculane se
caracterizează în special prin prezența H 2 S dizolvat, de cele mai multe ori în cantități
notabile. În această fază a proiectului pentru determinarea coeficienţilor de activitate
a speciilor în soluţie a fost aplicat formalismul Pitzer, ceea ce a impus extragerea
Materialul cuprins în acest capitol se află în curs de publicare într-o lucrar a cărui titlu este
precizat în secțiunea 5 a prezentului raport.
2
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valorilor parametrilor de interacţie din măsurători experimentale de solubilitate, iar
pentru a preciza unele proprietăţi ale speciilor implicate în sistem s-a recurs la
ecuaţia de stare HKF-revizuită. În cazul sistemului H 2 S–NaCl–H 2 O au fost
determinaţi parametri de interacţie ion-specifici corespunzători, împrună cu relaţiile
ce descriu dependenţa valorilor lor de temperatură. Veridicitatea modelului de
determinare a coeficienților de activitate propus este verificată prin estimarea
solubilității H2S, atât în apă pură, cât și în soluții apoase de NaCl cu concentrații care
exced conținuturile de NaCl întâlnite la Băile Herculane.
3.1. M ODELUL DE EXTRAGERE A PARMETRILOR ION - SPECIFICI ÎN CAZUL
SISTEMULUI H 2 S–NaCl–H 2 O
În soluţii apoase concentraţiile totale de H 2 S pot fi afectate de ionizări, conform unui
echilibru de tipul
(1)

𝐻2 𝑆(𝑎𝑞) ↔ 𝐻+ + 𝐻𝑆–

La temperatură şi presiune normală echilibrele de acest tip sunt uşor deplasate spre
stânga, creşterea temperaturii favorizând o deplasare mai pronunţată în aceeaşi
direcţie, în timp ce creşterea de presiune are efect opus.
S-a demonstrat că sub 65°C şi 200 bari efectele temperaturii şi presiunii asupra
ionizării H 2 S sunt neglijabile[1]. De aici rezultă că limita de presiune până la care
este posibilă modelarea solubilităţii hidrogenului sulfurat, fără a se ţine seama de
procesul său de ionizarea este de 200 bari.
Modelarea solubilităţii gazelor atât în apă pură, cât şi în soluţii de electroliţi, include
în mod necesar o serie de elemente de calcul ale proprietăţilor termodinamice care
descriu sistemul respectiv, precum şi a dependenţei acestora de parametrii de stare.
Astfel, o reprezentare corectă a presiunii de vapori a H 2 O şi a volumului molal
standard al H 2 O este furnizată de ecuaţia de stare Haar-Gallagher-Kell [2], dar ca o
alternativă, dependenţa de temperatură a presiunii de vapori a H 2 O poate fi stabilită
şi cu aujutorul unor ecuaţii empirice [3].
Pentru calcularea volumelor molare parţiale standard ale H 2 S dizolvat, în această
lucrare este aplicat modelul Helgeson-Kirkham-Flowers revizuit [4, 5], iar pentru
determinarea valorilor coeficienţilor de fugacitate a speciilor aflate în fază gazoasă s-a
recurs la ecuaţia de stare Redlich-Kwong, într-o formă modificată [6]. În sfârşit, teoria
interacţiei specifice a ionilor oferă cea mai riguroasă posibilitate de estimare a
activităţii speciilor neutre din punct de vedere electric, precum şi a determinării
activităţii apei [7].
Pentru extragerea parametrilor Pitzer în cazul sistemelor H 2 S –NaCl–H 2 O au fost
utilizate determinări experimentale de solubilitate, pe intervalul de temperaturi 25–
90°C şi la presiune normală [8]. Principiul procedurii de extragere a parametrilor
Pitzer propuse constă în determinarea valorii coeficienţilor de activitate a gazelor în
apă pură, γ 0N , şi în soluţia electrolitului, γ N . Pentru o mai bună corelare internă a

datelor a fost preferată utilizarea valorilor parametrului λ NN din literatură şi
calcularea valorilor lnγ 0N cu ajutorul ec. (2).

(2)

lnγ 0N = 2m Nλ NN,
Determinarea parametrilor B(0)
N,MX şi Γ N,MX,MX a fost realizată pe baza ec. (3) prin
regresie multiplă, după prealabila calculare a lnγ N .
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ln =
γ N − ln γ 0N 2m MX B(0)
N,MX + Γ N,MX,MX

(3)

Dependenţa de temperatură a parametrului λ H 2S,H 2S are expresia [9]:

λ H 2S,H 2S =
−0.2106 +

61.56
.
T

(4)

Scris într-o formă generală, procedeul propus pentru determinarea coeficienţilor de
activitate a gazelor în soluţii de electroliţi constă în rezolvarea următorului set de
ecuaţii:

y wχPχw =exp
P w
w
0

y NχP χN =exp
HN N
m

0

 Vw ( P − Pw0 ) 

 wa
RT



(5)

 V 0N ( P − P0 ) 
w

 Na
RT





(6)

yw + yN =
1

(7)

aN
.
mN

(8)

şi

γN =

A fost aplicată în acest scop un procedeu iterativ de calcul, care cuprinde următoarele
etape:
1. precizarea datelor de intrare, T, P, m MX şi m n ;
2. calcularea presiunii de vapori a H 2 O, Pw0 , din ecuaţia de stare Helgeson, Kirkham,
Flowers[4], a volumului molal standard a H 2 O, Vw0 , iar ρ0 cu expresiile

analitice deduse din ecuaţia de stare HGK[2] precum şi a volumelor molale
parţiale standard, V N , din ecuaţia de stare HKF;
0

3. calcularea coeficientului osmotic, φ , prin intermediul formalismului Pitzer şi
determinarea activităţii apei, a w ;
4. rezolvarea sistemului de ecuaţii (5–7) pentru determinarea compoziţiei fazei
gazoase reprezentate de fracţiile molare ale apei, y w , respectiv gazului, y N ,
precum şi aflarea valorii activităţii gazului în soluţie, a N , considerând
coeficienţii de fugacitate ca fiind unitari,
5. calcularea coeficienţilor de fugacitate, χ w şi χ N , din ecuaţia de stare RedlichKwong;

6. introducerea valorilor χ w şi χ N în sistemul de ecuaţii (5–7) şi repetarea etapelor (4–
5) până la obţinerea unei valori constante pentru a N ,

7. calcularea coeficientului de activitate γ N cu ec. (8).
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Valorile parametrilor astfel obţinuţi au fost ajustate pe domeniile de temperatură
corespunzătoare, expresiile analitice deduse, precum şi coeficienţii de regresie
aferenţi, fiind redate în cele ce urmează.
3.2 P ROCEDEUL DE ESTIMARE A SOLUBILITĂŢII H 2 S
Calcularea solubilităţii hidrogenului sulfurat în apă pură se poate realiza pe baza
rezolvării sistemului de ecuaţii care descriu, pe de o parte, echilibrul fazelor, iar pe de
altă parte balanţa maselor, respectiv:

 Vw ( P − Pw0 ) 
y wχP w =κwP0xexp 
w
RT


 V 0N ( P − P0 ) 
w
N
y NχP N = κHN xexp 
RT




x

w

N

,

(9)

,

(10)

xw + xN =
1,

(11)

yw + yN =
1.

(12)

Aceasta presupune cunoaşterea valorilor constantelor Henry, H xN , Margules, A ,
precum şi parcurgerea următoarei succesiuni de etape de calcul:
1. precizarea datelor de intrare, T, P;
2. calcularea presiunii de vapori a H 2 O, Pw0 , a volumului molal standard al H 2 O, Vw0
şi a volumelor molale parţiale standard, V N , prin procedeele descrise anterior;
0

3. determinarea compoziţiei fazelor, respectiv a fracţiilor molare y w , y N , x w şi x N , prin
rezolvarea sistemului de ecuaţii (9–12), considerând χ=
χ=
1 şi κ=
κ=
1;
w
N
w
N
4. calcularea coeficienţilor de fugacitate, χ w şi χ N , din ecuaţia de stare RedlichKwong;

5. calcularea κ w şi κ N ;
6. substituirea valorilor χ w , χ N , κ w şi κ N în sistemul de ecuaţii (9–12) şi repetarea
etapelor (3–5) până la obţinerea compoziţiei constante;

7. determinarea solubilităţii pentru condiţiile, date din relaţia

m0N =

1000 ⋅ x N
Mw ⋅ xw

(13)

Pentru estimarea solubilităţii hidrogenului sulfurat într-o soluţie de electrolit se are
în vedere sistemul de ecuaţii (5–7). Etapele de calcul fiind:
1. precizarea datelor de intrare, T, P, m MX ;
2. calcularea Pw0 , Vw0 şi a V N ;
0
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3. calcularea coeficientului osmotic, φ , şi determinarea activităţii apei, a w ,
considerând în pasul inţial m N = 0;
4. determinarea compoziţiei fazei gazoase şi a a N prin rezolvarea sistemului de ecuaţii
(5–7), considerând în faza iniţială χ=
χ=
1;
w
N
5. calcularea coeficienţilor de fugacitate, χ w şi χ N ;
6. substituirea valorilor χ w şi χ N în sistemul de ecuaţii (5–7) şi repetarea etapelor (4–
5) până la obţinerea unei valori constante pentru a N ;

7. calcularea γ N cu ajutorul relaţiei
(14)

2
lnγ N= 2m Nλ NN +2m MXB (0)
N,MX + 3m MX Γ N,MX,MX

la primul pas al iteraţiei considerând m N = a N ;
8. calcularea solubilităţii gazului din relaţia

mN =

aN
;
γN

(15)

9. introducerea valorii m N în expresiile ce definesc etapele (3) şi (7) şi reluarea ciclului
de calcul (3–8);
10. iteraţia se opreşte atunci când se atinge o diferenţă mai mică 10–6 între două
valori succesive pentru m N .
3.3 R EZULTATE ȘI DISCUȚII
3.3.1 Sistemul H 2 S–H 2 O
În literatură sunt raportate numeroase determinări de solubilitate a H 2 S în apă pură,
dar doar câteva experimente realizate în această direcţie au condus la rezultate
demne de încredere. Astfel, solubilitatea H 2 S a fost măsurată iodometric între 2 şi
30°C[10]. Alte determinări de solubilitate, atât în apă pură, cât şi în soluţii apoase de
NaCl 1–5 m au fost realizate pe domeniul de temperaturi 25–95°C şi la presiune
atmosferică[8], sau pe un domeniu mult mai larg de temperaturi, 20–320°C, la
presiunea de saturaţie a vaporilor[9]. Se cunosc modalităţi de calcul al coeficienţilor
de fugacitate în sistemul H 2 S–H 2 O[11]. De asemenea, proprietăţile termodinamice şi
cinetice ale sistemului, cu aplicaţii la geochimia apelor naturale, sunt trecute critic în
revistă[12].
Există puţine încercări de a aplica formalismul Pitzer la determinare a coeficienţilor
osmotic şi de activitate în soluţii apoase de electroliţi în prezenţă de H 2 S. Valorile
parametrilor β(0) şi β(1) pentru intercaţiile Na–HS, K–HS, Mg–HS şi Ca–HS sunt
estimate la 298.15 K[13]. Parametrii binari pentru interacţiile Na–HS şi K–HS sunt
calculaţi pe intervalul de temperaturi 273.15–318.15 K, iar pentru Mg–HS şi Ca–HS
la 298.15 K[13]. De asemenea, se cunosc valorile parametrilor care descriu interacţia
Na–HS la 523.15, 573,15 şi 623,15 K[14].
Din determinări de solubilitate[10] este estimată valoarea γ H 2S în apa de mare, în

funcţie de temperatura şi salinitatea acesteia[15]. Activitatea apei în sistemul NaHS–
Na 2 S–H 2 O, între 298–343 K a fost evaluată [16]. De asemenea, valori ale
coeficientului mediu de activitate al NaHS, în acelaşi sistem, de la 285.15 K la 356.15
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K, pentru concentraţii de până la 0.2 m şi fugacităţi ale H 2 S de 1.01325 bar sunt
raportate în literatură [17].
Pentru scopurile acestei lucrări a fost dedusă dependenţa de temperatură a constantei
molale Henry, H mH2S , prin ajustarea măsurătorilor experimentale de solubilitate a H 2 S
în apă [8, 9, 18]. În urma ajustării prin metoda celor mai mici pătrate a fost obţinută
relaţia:

=
H mH 2S 205.7222 − 2.7658507 T + 0.0060819001T 2 lnT

(16)

− 0.0020161535T 2.5 + 2.4270181 ⋅ 10−5 T 3 .

Valorile de solubilitate pe baza cărora a fost realizată această ajustare acoperă
domeniul de temperaturi 273.15–548.15 K, iar punctul de maxim al curbei se situează
la temperatura de 466.65 K.
O altă expresie analitică a depenţei constantei Henry de temperatură[9], care
reajustată de noi sub forma expresiei (16) este:

=
H mH 2S 221.91699 − 3.0327403T + 0.0068178561T 2 lnT

(17)

− 0.0022808545T 2.5 + 2.7898488 ⋅ 10−5 T 3 ,

cu o eroare de ajustare de 0.10368. Conform autorilor citaţi domeniul de aplicabilitate
a expresiei este 293.15–593.15 K, iar maximum se află al 468.15 K.

Fig. 3.1. Solubilitatea H2S în apă la 1,01325 bari, în funcție de temperatură. Curba
reprezintă valorile calculate cu modelul propus în proiect folosind dependența de
temperatură a constantei Henry dedusă în text. Simbolurile reprezintă valori de
solubilitate determinate experimental de diverși autori.

Modelul propus pentru estimarea solubilităţii H 2 S în apă conduce la obţinerea de
valori aflate într-o excelentă concordanţă cu datele experimentale (Fig. 3.1). De
exemplu, valorile de solubilitate găsite prin calcul, la presiune atmosferică şi
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temperaturi de până la 90°C, prezintă deviaţii mai mici de 3% faţă de măsurătorile
experimentale raportate de Winkler [19] şi mai puţin de 0.7% faţă de determinările
realizate de Douabal şi Riley [10]. Eroarea modelării faţă de datele experimentale
furnizate de Kiss et al. [20] şi Gerrard [21] se încadrează între 1 şi 4%. Trebuie
precizat că, pentru condiţiile de stare menţionate, cele mai bune rezultate furnizate
de modelul propus au fost obţinute cu utilizarea dependenţei de temperatură a
constantei Henry conform eq. (16), în timp ce pentru evaluări de solubilitate la
presiuni mai mari de 5 bari, s-a dovedit mai potrivită dependenţa redată de eq. (17).
3.3.2 Sistemul H 2 S–NaCl–H 2 O
Pentru determinarea parametrilor Pitzer pentru interacţia H 2 S–NaCl au fost folosite
măsurătorile de solubilitate a H 2 S în soluţii apoase de NaCl cu concentraţii de până la
5 m realizate pe intervalul 23–96°C, la presiune atmosferică[8]. Valorile obţinute au
fost ajustate pentru a se obţine expresiile analitice ale dependenţei parametrilor
respectivi de temperatură. Acestea sunt:
Error! Bookmark not defined.

(0)
H 2S,NaCl

B

=
−1714.9779 + 21.976728T − 0.058220728T 2 ln T
+ 0.021301026T 2.5 − 0.00030355021T 3

(18)

şi

Γ H 2S,NaCl,NaCl = 423.53159 − 5.4568456T + 0.014568925T 2 ln T
− 0.0053414806T 2.5 + 7.6342045 ⋅ 10−5 T 3

(19)

Fig. 3.2. Dependența solubilității H2S în soluții de NaCl la 1,01325 bari și diverse
temperaturi funcție de concentrația molală a electrolitului. Curbele sunt generate de
modelul descris în text. Simbolurile reprezintă valori experimentale[8].
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Exemple de curbe de solubilitate ale H 2 S în soluţii de NaCl la presiune atmosferică şi
diverse temperaturi, obţinute cu modelul de calcul descris sunt redate în Fig. 3.2. În
calcul a fost utilizată dependenţa de temperatură conform eq. (16). Se remarcă o
concordanţă mulţumitoare a valorilor calculate cu datele experimentale raportate[8],
pentru soluţii la care concentraţia electrolitului poate să ajungă până la 6 m. De
asemenea, se poate estima că intervalul de temperatură pe care se poate aplica
procedeul de calcul propus este 273–373 K.
Conform celor prezentate rezultă că prin aplicarea formalismului Pitzer este evaluată
în mod corect activitatea H 2 S, ceea permite estimarea în limite rezonabile de eroare a
solubilităţii H 2 Spe domenii de temperatură şi presiune destul de largi (0–275°C şi 1–
140 bari), în timp ce ecuaţia Steschenow nu permite realizarea de predicţii la presiuni
mai mari de 10 bari. Toate aceste constatări îndreptăţesc includerea modelului de
calcul propus pentru estimarea solubilităţii hidrogenului sulfurat în rutinele generale
de modelare a speciaţiei elementelor în diverse sisteme apoase.
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4. E VALUAREA DISTRIBU Ț IEI SPECIILOR SULFULUI ÎN APA
ZĂCĂMÂNTULUI HIDROTERMAL DE LA B ĂILE H ERCULANE
(Activitatea 3.4)
Elena-Daniela Ioniță & Constantin Marin
Sulful este probabil elemental chimic cu cea mai bogată speciaţie naturală cunoscută
până în prezent, fiind capabil să formeze în mediile naturale un număr impresionat
de specii atât anorganice cât şi organice, ele rezultând nu numai din reacţii abiotice,
ci şi biotice. Compuşii aflaţi pe o anumită treaptă de oxidare participă la echilibre cu
schimb de protoni, de precipitare sau cu formare de combinaţii complexe, multe dintre
concentraţiile acestora putând fi controlate de microorganisme, în special de bacterii.
Analiza speciaţiei sulfului în medii naturale reprezintă, probabil, unul dintre cele mai
dificile domenii ale chimiei analitice actuale. Numărul mare de specii, precum şi
pronunţata lor instabilitate fac ca decelarea multora dintre ele cu tehnicile cunoscute
în prezent să fie imposibilă. În principiu, determinarea distribuţiei speciilor sulfului
pe parcursul desfăşurării proceselor bio- sau geochimice se poate realiza prin
modelare termodinamică. Dar, pentru marea majoritate a speciilor, proprietăţile
termodinamice sunt cunoscute cu o mare doză de incertitudine, fapt care nu permite
elaborarea unor modele care să suplinească în mod convingător metodele
experimentale de dozare.
Implicarea microorganismelor în procesele de convertire a speciilor dintr-una în alta
reprezintă un vast domeniu de cercetare. Bacteriile sulfoxidante, ca de exemplu
Beggiatoa, câştigă energie pentru dezvoltarea chemoautotrofă, oxidând sulfurile, prin
sulf elementar, la sulfat. Unele specii de bacterii sufat-reducătoare, în afara rolului
cunoscut de a reduce sulfatul la sulfuri au şi capacitatea de a disproporţiona anionii
tiosulfat (S 2 O 3 2–) sau sulfit (SO 3 2–) la SO 4 2– şi sulfură (S2–)

Fig. 4.1. Corelația dintre concentrația hidrogenului sulfurat dizolvat (H 2 S total ) și
conținutul de sulfat prezent ca ion liber (SO 4 2– ) în cazul surselor termo-minerale de
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la Băile Herculane. Ecuația curbei de regresie și valoarea coeficientului de corelație
sunt menționate în reprezentare.

În stadiul actual al lucrărilor proiectului este realizată o evaluarea a speciaţiei
sulflului din apa subterană a sistemului hidrotermal de la Băile Herculane.
Concentrațiile de H 2 S dizolvat au fost determinate spectrofotometric in situ [1], în
timp ce concentrațiile anionului sulfat au fost determinate în laborator printr-o metodă
turbidimetrică [2], după o prealabilă îndepărtare a H 2 S din probe. Se observă (Fig. 4.1)
că în mod firesc, la concentraţii ridicate de H 2 S corespund concentraţii reduse de
SO 4 2–. De altfel, sunt frecvente situaţiile în care anionul sulfat este absent.
Calcularea distribuției speciilor pentru probele de apă analizae au fost realizate cu aplicația
PHREEQC [3]. Modelarea termodinamică astfel realizată scoate în evidenţă faptul că
ponderea cea mai mare din H 2 S total dizolvat o deţine anionul HS–, în timp ce
moleculele de H 2 So au un aport mai puţin important (Fig. 4.2), raportul dintre cele
două specii fiind controlat în mare măsură de pH-ul apei.
Calculul la echilibru atestă faptul că anionului S2– îi revine mai puţin de 0.004% din
totalul concentraţiilor de H 2 S dizolvat. La fel de nesemnificativă este ponderea HSO 4 –
sau H 2 SO 4 o. Strict vorbind, aserţiunea susţinută de unii autori, conform căreia
solubilizarea rocilor carbonatice din zonă se datorează acidului sulfuric format în
urma oxidării H 2 S, nu este justificată experimental. Privită ca entitate de sine
stătătoare, specia H 2 SO 4 o se prezintă în apa subterană de la Băile Herculane în
concentraţii de ordinul 10–20 m. Evident, oxidarea H 2 S are loc, dar într-un sistem
natural închis aceasta nu avansează în mod semnificativ până la sulfat.

Fig. 4.2. Distribuția concentrațiilor speciilor H 2 S o , HS– și S 2– la principalele surse de
apă termală de la Băile Herculane.

Între speciile provenite de la metalele alcaline şi alcalino-teroase predomină în mod
substanţial cationii liberi. Perechile de ioni mai importante pe care aceştia le
formează sunt cu anionii carbonatici (HCO 3 –, CO 3 2–). Situaţia este complet diferită în
privinţa metalelor tranziţionale, aflate de regulă în concentraţii la nivel de urme în
apa subterană de la Băile Herculane. O parte din acestea se prezintă în mod practic
complexate total de anionul bisulfură. Metalele care nu formează uşor sulfuri solubile,
cum sunt NiII şi MnII, au o speciaţie mai diversă, în care predomină complecşii având
ca ligand CO 3 2–. Tendinţa de a hidroliza în soluţie apoasă manifestată de unele
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elemente se regăseşte şi în urma calculelor de distribuţie a speciilor. Un exemplu tipic
în acest sens este dat de speciaţia aluminiului, în care hidroxocomplecşii ocupă
ponderea cea mai mare.
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5. D ISEMINAREA REZULTATELOR ŞI PROMOVAREA
PROIECTULUI (Activitatea 3.6)
În această etapă de desfăşurare a lucrărilor proiectului a fost publicată o lucrare
ştiinţifică, iar o alta a fost acceptată pentru publicare, ambele la reviste indexate ISI
Thomson. De asemenea, au fost susţinute două comunicări la manifestări științifice de
specialitate defăşurate în țară. Totodată, în cadrul celor două workshop-uri interne
care au fost ținute în perioadele 21–23 mai și 24–26 septembrie 2014 (activitățile 3.2 și
3.5 din planul de realizare a proiectului) a fost analizat de fiecare dată stadiul
lucrărilor, au fost corelate datele experimentale obținute în discipline diferite și
planificate acțiunile următoare.
Trebuie atrasă atenția asupra faptului că volumul imens de date experimentale
dobândite pe parcursul celor 18 luni de monitorizare continuă hidrometrică, chimică și
microbiologică a surselor de apă subterană și a apei de suprafață din aria
zăcământului hidrotermal de la Băile Herculane a făcut practic imposibilă
prelucrarea și mai ales interpretarea corespunzătoare a acestora până la finele etapei
curente. De pildă, în acest interval au fost prelevate și analizate peste 1250 de probe
de apă, la fiecare înregistrându-se valorile a peste 50 de parametri fizici, fizico-chimici
și de compoziție. Fără îndoială, grație acestui proiect, acumularea hidrotermală de la
Băile Herculane este în prezent cel mai atent investigat zăcământ de acest gen la noi
în țară. Pe de altă parte însă, datele experimentale obținute au relevat elemente
aparent surprinzătoare cărora încă nu le-am găsit corespondență în literatura de
specialitate. Cu toate acestea, se află într-un stadiu avansat de redactare trei lucrări
ce urmează a fi trimise spre publicare la reviste indexate ISI. Cu certitudine însă
materialul experimental acumulat va constitui suportul pentru un număr mult mai
mare de viitoare lucrări publicabile și comunicări.
Pentru buna promovare a proiectului a fost actualizat website-ul acestuia, care poate
fi accesat la adresa: http://resiltherm.iser.ro/
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