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Definiţii
“Metal strategic” (sau “mineral critic”) reprezintă orice material natural care este esenţial pentru economia
unei ţări, inclusiv în industria de apărare. Acestea prezintă o ocurenţă naturală limitată şi de regulă nu sunt
disponibile în cantităţi satisfăcătoare în ţara respectivă. Sunt considerate “strategice” şi sunt incluse în
listele de astfel de elemente/minerale întocmite de diverse foruri şi agenţii naţionale şi internaţionale
următoarele elemente: grupul elementelor pământurilor rare (ytriu, lantan şi lantanidele), grupul
elementelor platinice (ruteniu, rodiu, paladiu, osmiu, iridiu, platina). La acestea se adaugă elemente de
maximă importanţă pentru tehnologiile avansate cum sunt: bismut, germaniu, indiu, niobiu, reniu, tantal,
telur, wolfram, zirconiu şi nu în ultimul rând, litiul.

Scopul
Fiind cunoscut faptul că materialul aflat în suspensie în diversele categorii de ape reprezintă principalul
vector de transport al elementelor chimice, în studiul de faţă ne-am propus caracterizarea repartiţiei
metalelor strategice între faza apoasă şi suspensii , luând în considerare dimensiunile particulelor ,
precum şi constituţia lor mineralogică. Sunt avute în vedere toate elementele enumerate mai sus, a căror
comportament este îndeobşte mai puţin investigat.
Acest studiu are în vedere construirea unor modele de interpretare pe baza cărora se vor putea stabili
principii clare şi obiective de prospectare hidrogeochimică a zăcămintelor de metale strategice.

Arealul studiat
Prelevarea de probe de apă
din drenajele unor iazuri de
decantarea situate în
bazinul Râului Arieş.
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Modul de lucru
Fracţionarea
materialului în
suspensie din apă
prin filtrarea
succesivă a probei
pe membrane
filtrante de
diverse
dimensiuni.

Proba de 5 L
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Efectuarea
operaţiunii de
filtrare în
atmosferă
controlată
pentu a evita
contaminările.

0,10 µm

Determinarea concentraţiilor elementelor
adsorbite pe suspensii prin spectrometrie de
masă cu plasmă cuplată inductiv (ICP-MS).

Dezagregarea
acidă a
membranelor
filtrante în
cuptorul cu
microunde

Toate încercările analitice efectuate prin ICP-MS în cadrul
Laboratorului de Hidrogeochimie pe matrice de apă sunt
acreditate
.

Concentraţii totale adsorbite pe suspensii
În arealul studiat
suspensiile din apa
drenajelor investigate
transportă cu
precădere, bineînţeles,
aurul. Dintre metalele
strategice propriu-zise
concentraţii
importante adsorbite
la supafaţa
suspensiilor prezintă
elementele
pământurilor rare,
germaniu, zirconiu,
tantal, wolfram. De
asemenea, nu trebuie
neglijată prezenţa
semnificativă a
niobiului, iridiului,
paladiului, hafniului,
bismutului şi telurului.

Distribuţia concentraţiilor elementelor adsorbite
în funcţie de dimensiunile suspensiilor
1. Preferinţial pe particule de mici dimensiuni, spre domeniul coloidal

2. Distribuţie cvasiuniformă

3. Distribuţie aleatorie

Distribuţia concentraţiilor elementelor adsorbite
în funcţie de dimensiunile suspensiilor
4. Preferinţial pe macroparticule

Distribuţia concentraţiilor elementelor adsorbite
în funcţie de dimensiunile suspensiilor
4. Preferinţial pe macroparticule, în cazul Y, La & lantanide
Valea Abrudel

Drenajul iazului de
decantare Valea Şesii

Discuţie
Adsorbţia şi fixarea
componenţilor dizolvaţi în
apă la suprafaţa
suspensiilor este
condiţionată, nu numai de
dimensiune lor, ci şi de alţi
factori, cum ar fi: forma
suprafeţei acestora, natura
lor mineralogică sau
conţinutul în substanţă
organică.
Pentru situaţia analizată a
fost găsită o bună corelaţie
între conţinutul de
aluminiu al suspensiilor şi
concentraţiile de ytriu,
lantan şi lantanide
adsorbite, situaţie
exemplificată alăturat. De
asemenea, corelaţii strânse
au fost găsite între
conţinutul în oxizi de fier al
suspensiilor şi
concentraţiile adsorbite de
germaniu, indiu sau telur.

Concluzii
• În prezentul studiu a fost investigat comportamentul unor metale strategice şi de utilitate
tehnologică avansată faţă de materialul aflat în suspensie în drenaje ale unor iazuri de decantare
aflate în bazinul Arieşului.
• Elementele urmărite în acest studiu se comportă diferit atunci când este luată în considerarea
dimensiunea particulelor. De regulă, pentru majoritatea elementelor concentraţiile cele mai mari
apar legate de macroparticule, în timp ce alte elemente se regăsesc cu precădere fixate pe
micropartricule, spre domeniul coloidal. De asemenea, există şi elemente cu un comportament
aleatoriu sau care se distribuie uniform pe suspensii indiferent de dimensiunile lor.
• Observaţia de mai sus are o implicaţie practică deosebită în prospectarea hidrogeochimică a
zăcămintelor de minerale utile. Dacă această prospectare se bazează doar pe analiza chimică a
componentei dizolvate, de exemplu prin analiza probei de apă filtrată pe membrane filtrante cu
porozitatea de 0,45 µm sau mai mică, atunci o parte importantă a informaţiei deţinută de proba
respectivă se pierde. În mod necesar analiza trebuie să includă şi suspensiile existente în apă.
• Natura mineralogică şi în general toţi parametrii constitutivi ai particulelor reprezintă factori
importanţi în caracterizarea adsorbţiei şi transportul metalelor strategice la suprafaţa suspensiilor.
• Sunt necesare efectuarea de investigaţii suplimentare privind corelarea procesului de adsorbţie cu
parametrii fizici, fizico-chimici şi de compoziţie ai apei, precum şi extinderea acestora în domeniul
coloidal.

