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PHYSICO-CHEMICAL PROPERTIES OF SOIL FROM
AROUND THE RADEȘ DUMP/ALBA COUNTY
Mining activity carried out in the past has led over time to the pollution
of large tracts of land to impaired quality of the environment and human health.
This paper presents physical-chemical soil around the mine Rades in choosing
the most appropriate technology to remedy it. The results showed that the soil
in the study area is well and poorly structured, humidity is higher upstream
landfill (35.13 %) and lower downstream from it (16.36 %.) And soil pH is acidic
to slightly acid values falling in the range of 4.8-6 pH units.
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1. Introducere
Solul este fundamentul de bază al resurselor agricole,
securitatea alimentară, economia mondială și de calitate a mediului [1].
Odată cu creșterea industrializării, solurile au devenit din ce în ce mai
poluate care amenință apele subterane și de suprafață, ecosistemele
naturale, siguranța alimentară și sănătatea umană [2, 3]. Activitățile
miniere desfășurate ȋn trecut au generat de-a lungul timpului mari

cantități de substanțe poluante asupra mediului înconjurător [4, 5].
Depozitarea materialului steril rezultat în urma procesării minereului
aurifer reprezintă o sursă majoră de poluare a mediului înconjurător
îndeosebi asupra solului și subsolului. Majoritatea particulelor de pe
haldele de steril pot fi transportate la distanțe mari de către vânt ceea
ce presupune extinderea poluării asupra mediului și degradarea
suprafețelor de teren [6].
Poluarea solului cu metale grele prezintă un caracter cumulativ,
ceea ce înseamnă că poluanţii se acumulează lent, fiind rezultatul unei
expuneri permanente şi de lungă durată a solului la acţiunea acestor
poluanţi, fără a se descompune şi fără ca aceştia să poată fi înlăturaţi,
de unde și caracterul permanent al acestora. Odată poluate, solurile nu
se mai pot regenera decât foarte greu şi astfel are loc reducerea
fertilităţii lor [7]. În România, zonele cele mai afectate ca urmare a
poluării solului cu metale grele sunt: Zlatna (județul Alba), Baia Mare
(județul Maramureș) şi Copșa Mică (județul Sibiu), ca urmare a
activităților miniere desfășurate în trecut. Principalele metale poluante
sunt: Cu, Pb, Zn și Cd. De asemenea, la nivel național există 1749 de
depozite de steril, dintre care 1661 sunt halde de steril și 73 sunt iazuri
de decantare. În județul Alba potrivit Raportului privind starea mediului
din 2012 suprafața afectată de activitățile industriale, este de 373 ha
[9].
Scopul acestei lucrării este de a analiza parametrii fizicochimici ai solului din jurul depozitului de steril Radeș pentru a alege
apoi cea mai potrivită metodă de remediere a solului.
2. Materiale și metode
Halda de steril Radeș este localizată în comuna Almașu Mare
din județul Alba. Aceasta s-a creat în urma exploatărilor miniere
aurifere desfășurate în galeria Radeș care este amplasată la 50 m
distanță de halda Radeș. În această zonă au existat activități de minerit
încă din anul 1930.
Halda studiată se întinde pe o distanță de 100 m și are o
înălțime de aproximativ 30 m. În prezent activitățile minere din zonă sau retras însă sursele de poluare din zonă continuă să prezinte un risc
asupra calității mediului și sănătății umane.
Halda studiată nu este supusă procesului de conservare sau de
împădurire, aceasta aflându-se în continuare sub obiectivul Strategiei
miniere pentru perioada 2008-2020 care își propune refacerea mediului
afectat de exploatările miniere [10].

Pentru a analiza parametrii fizico-chimici din jurul haldei
steril Radeș s-au prelevat nouă probe de sol din 3 puncte diferite și
la următoarele adâncimi: 0-10 cm, 10-30 cm și 30-100 cm. Punctele
prelevare sunt prezentate în tabelul 1 (Prezentarea punctelor
prelevare a solului).
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Tabelul 1
Descriere punct de prelevare
Primul punct este situat în amonte de
halda Radeș, la o distanță de
aproximativ 150 m față de acesta și 10
m de pădurea alăturată.
Al doilea punct este în aval de haldă, la
aproximativ 50 m distanță de haldă, pe
malul pârâului Ardeu.
Al treilea punct s-a ales la jumătatea
distanței dintre primul și al doilea punct
de prelevare, în fața haldei Radeș, la
aproximativ 10 m față de acesta.

Prelevarea probelor de sol a fost efectuată în luna noiembrie a
anului 2016, iar analiza probelor a fost efectuată a doua zi după
prelevare, în Laboratorul de analiză a calității solului și procedee de
depoluare din cadrul Universității Tehnice din Cluj Napoca. Aceasta a
constat în determinarea parametrilor fizico-chimici: umiditate, structură
și pH.
Conținutul de umiditate a probelor de sol a fost determinată prin
metoda gravimetrică. Practic, din fiecare probă s-a cântărit, cu ajutorul
unei balanță analitice, 100 g de sol în vase Peri, iar apoi acestea au
fost așezate în etuvă la 105 0C și cântărite până când au ajuns la masă
constantă.
Structura solului a fost determinată prin metoda Sekera, care a
constat în dizolvarea în apă a agregatelor de sol, iar rezultatele obținute
au fost interpretate după o planșă ajutătoare destinate distingerii
formelor de structură a solului [8]. pH-ul a fost măsurat cu ajutorul
aparatului WTW 2FD47F Multi 3430 multiparametru Meter.
3. Rezultate și discuții
Rezultatele obținute la determinarea conținutului de umiditate
din probele de sol prelevate din cele 3 puncte distincte (punctul E – în
aminte de haldă, punctul V- în aval de haldă și punctul S – în fața
haldei) pot fi observate în figura 1.
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Radeș s-a constat că cel mai mare conținut de umiditate (35,13 %) se
află în amonte de haldă (E 2 ). Acest lucru se datorează faptului că acest
punctul de prelevare este foarte aproape de pădure, iar soarele își face
apariția mai puțin în acest loc. Conținutul cel mai scăzut de umiditate sa reflectat în aval de haldă, valorile situându-se în intervalul 19,33 % 16,36 %. Acest lucru se poate datora faptului că soarele bate pe tot
timpul zilei în acest loc. În fața haldei umiditatea solului este puțin mai
ridicată decât în aval aceasta fiind de 23,91 % pe primul strat de
prelevare (0-10 cm) crescând apoi până la 28,68 % pe ultimul strat (30100 cm).
Structura solului analizat este prezentată în figura 2.
30

Fig. 2
Structura
solului din
jurul haldei
Radeș:
a) în amonte
de haldă, b) în
aval de haldă,
c) din fața
haldei

În ceea ce privește structura solului studiat acesta este bine
structurat în amonte de haldă și în fața haldei, iar în aval de haldă solul

este slab structurat deoarece majoritatea agregatele se desfac în părți
mici și mai puține în părți mari.
Rezultatele obținute la analiza pH-ului solului indică o valoare
de 4,8 unități de pH în aval de haldă, la adâncimea de 0–10 cm,
crescând apoi până la 5,1 la adâncimea 30-100 cm. În fața haldei pH-ul
solului indică tot o valoare de 4,8 pe adâncimea 0-10 cm urcând apoi
până la 5,3 unități de pH pe 30-100 cm. Cele mai ridicate valori ale pHului s-au aflat în amonte de haldă, acestea fiind situate între 5,6–6
unități de pH.
4. Concluzii
■ Rezultatele obținute arată că în primul punct de prelevare
(punctul E) umiditatea solului este mai ridicată (35,13 %), solul este
bine structurat, iar pH-ul acestuia este slab acid (5,6-6 unități de pH). În
al doilea punct (punctul V) umiditatea solului este mai scăzută (19,33 16,36 %), solul este slab structurat, iar pH-ul este acid (4,8-5,1 unități
de pH). În al treilea punct de prelevare (punctul S) umiditatea solului se
încadrează în valorile 23,91 – 28,68 %, solul este de asemenea bine
structurat, iar pH-ul este asemănător punctului V, valorile situându-se în
intervalul 48-5,3 unități de pH ceea ce reflectă un sol acid spre slab
acid.
■ În urma rezultatelor obținute la analiza parametrilor fizicochimici din zona studiată se consideră că sunt necesare determinări ale
concentrațiilor de metale grele din sol pentru a se cunoaște gradul de
poluare al solului, riscul oamenilor expuși la poluare și aplicarea unei
tehnologii de remediere a solului.
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