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CUPRINS

Scopul Proiectului. Obiective generale
Stadiul de realizare:

-- Caracterizarea amplasamentului DFDSMA Saligny
-- Aspecte teoretice ale modelării termodinamice a speciaţie elementelor în apa subterană
-- Metodologia chimico-analitică
-- Transferul prin advecţie-dispersie a contaminanţilor apei subterane
-- Rolul suspensiilor în migrarea elementelor în urme

Buget proiectului şi achiziţii
Implicarea tinerilor cercetători
Diseminarea rezultatelor şi promovarea proiectului
Indicatori de rezultate realizaţi în cadrul proiectului conform HG 475/2007
Concluzii
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SCOPUL PROIECTULUI. OBIECTIVE GENERALE

Scopul proiectului: înţelegerea fundamentală şi modelarea
proceselor de migrare în geosferă a acelor elemente a căror radionuclizi 
sunt specifici deşeurilor produse de reactoarele nucleare de tip CANDU.
Obiective generale:
•elaborarea modelului hidrogeodinamic complet al amplasamentului  
viitorului depozit final de deşeuri slab şi mediu active (DFSMA) Saligny 
pe baza corelării datelor de chimism a apei subterane cu mineralogia 
structurii geologice şi a valorilor altor parametri de mediu locali;

•definirea unui model conceptual al migrării în geostructurile acvifere a 
acelor elemente a căror radionuclizi sunt specifici deşeurilor ce vor fi 
depozitate la Saligny;

•sinteza elementelor necesare elaborării studiilor de impact asupra 
mediului, a evaluărilor de securitate radiologică şi de sănătate pentru 
acest depozit. Elemente de noutate

Determinarea unor noi parametri de interacţie pentru speciile ionice 
de interes, funcţie de tăria ionică şi de temperatură, în vederea 
creşterii gradului de compatibilitate internă a datelor termodinamice  
necesare modelărilor geochimice.

Determinarea rolului jucat de suspensii şi materialul coloidal din apa 
subterană în transportul elementelor vizate.
Modelarea transferului prin advecţie-dispersie a unor componenţi de 
origine antropică ai apei subterane în vederea determinării 
conexiunilor dintre structurile acvifere şi a direcţiilor de drenaj.

Stabilirea şi validarea indicilor de vulnerabilitate şi de probabilitate a 
unor hazarde tehnologice, caracteristici zonei amplasamentului.

Elaborarea de noi metode de analiză a apei subterane cu grad de 
incertitudine cât mai redus.

Elaborarea unei metodologi de marcare a apei subterane din terenuri 
cu permeabilitate scăzută folosind compuşi din clasa 
perfluorocarbonilor.

Agenţia Nucleară
şi pentru

Deşeuri Radioactive
Beneficiar direct

 Studiul comportării hidrostructurilor geotermale.
 Studiul mecanismelor de transfer a contaminanţilor în ape 
subterane şi de suprafaţă.
 Elaborarea hărţilor de vulnerabilitate în diverse situaţii de 
risc tehnologic.
 Utilizarea marcării cu PFC în lucrările de monitorizare a 
sechestrării CO2 în structuri geologice profunde.

Aplicabilitate în alte domenii
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STADIUL DE REALIZARE. CARACTERIZAREA AMPLASAMENTULUI DFDSMA SALIGNY

Caracterizarea globală a amplasamentului viitorului depozit final de deşeuri 
slab şi mediu active de la Saligny a vizat:
(1) reconstituirea istoriei geologice a regiunii, pentru ca pe această bază să se 

poată face evaluări cât mai realiste privind viitoarea evoluţie geologică din 
zona amplasamentului;

(2) determinarea cu maximum de rigurozitate a coordonatelor punctelor de 
probare a apei subterane şi realizarea hărţilor de lucru pentru reţeaua 
punctelor de monitorizare şi elementelor topografice necesare  
interpretărilor ulterioare; 

(3) evidenţierea regimului de curgere al apei subterane, precum şi ansamblul
altor elemente care pot contribui la caracterizarea transportului şi evoluţiei
în timp a radionuclizilor;

(4) sinteza informaţiei existente privind mineralogia, hidrogeologia, 
pedologia, seismologia şi regimul climatic al zonei.
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STADIUL DE REALIZARE. ASPECTE TEORETICE ALE MODELĂRII
TERMODINAMICE A SPECIAŢIEI ELEMENTELOR ÎN APA SUBTERANĂ

Lucrări publicate:

MARIN, et al. (2010) – Rev. Chim. 
(Buc.) 61 (5), 431—438
MITROFAN, et al. (2010) – Natural 
Hazards Earth Syst. Sci., 10 (2), 
217—225.

Migrarea unui element într-un mediu natural este condiţionată esenţialmente de 
modul în care acesta speciază în acel mediu. Prin definiţie, speciile chimice ale 
unui anumit element sunt formele specifice ale acestuia, definite ca stări 
electronice sau de oxidare, structuri complexe sau moleculare. În hidrosferă, 
acelaşi element se poate prezenta, la un anumit moment dat, în diferite forme 
fizico-chimice, inclusiv forme asociate particulelor în supensie sau forme 
dizolvate, cum ar fi specii anorganice simple, complecşi organici, ioni metalici 
adsorbiţi materialului coloidal, etc. Speciile unui element pot coexista şi pot sau 
nu pot fi în echilibru termodinamic unele cu altele. Felul în care speciile aceluiaşi 
element participă la reacţiile chimice este însă diferit. Din această cauză 
informaţia dată doar de concentraţia totală a acelui element nu este suficientă 
pentru înţelegerea proceselor la care respectivul element participă.

În cadrul proiectului au fost desfăşurate următoarele acţiuni în acest 
sens:
• sinteza şi analiza critică a datelor disponibile în literatura de 
specialitate în scopul  realizării unei baze de date termodinamice cu 
grad înalt de compatibilitate internă, necesară modelării cât mai 
corecte a comportării elementelor vizate;
• realizarea de corecţii ale activităţii ionilor funcţie de tăria ionică, în 
special prin aplicarea modelului interacţiei specifice a ionilor 
(formalism Pitzer);
• o mai bună descriere a dependenţei parametrilor de interacţie 
specifici de temperatură;
• aplicaţie privind modelarea speciaţiei aluminiului, component 
fundamental al argilelor considerate ca ecran protector pentru 
depozitul de deşeuri radioactive.

Lucrări avute în vedere 
în continuarea proiectului

Modelarea adecvată a proceselor 
de oxido-reducere şi schimb ionic 
în transferul reactiv al compuşilor 
de interes.
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STADIUL DE REALIZARE. METODOLOGIA CHIMICO-ANALITICĂ

Analiza chimică a apei subterane din structurile acvifere aflate în zona 
amplasamentului DFDSMA Saligny reprezintă principala modalitate 
experimentală folosită pentru atingerea scopului proiectului MIGRELEMENT. În 
etapele anterioare, în cadrul Laboratorului de Geochimie şi Chimie Analtică a 
Institutului de Speologie “Emil Racoviţă” (ISER), au fost implementate tehnici şi 
metode de determinare adecvate tipului de apă analizat.

De asemenea, a fost elaborată o procedură de validare internă a metodelor de 
analiză utilizate, accentul fiind pus pe stabilirea cu deosebită rigurozitate a 
gradului de incertitudine care afectează dozarea fiecărui analit în parte.
Procedura de validare internă este stabilită în conformitate cu recomandările în 
domeniu ale Uniunii Internaţionale de Chimie Pură şi Aplicată (IUPAC) şi 
EURACHEM, la nivelul standardelor impuse de Agenţia Internaţională pentru 
Energie Atomică (IAEA) privind asigurarea securităţii depozitelor de suprafaţă
de deşeuri radioactive.

Ca o verificare independentă a nivelului de performanţă atins a fost luată decizia 
de a participa la schema “proficiency testing” pentru determinarea de metale în 
ape naturale. În testul realizat Laboratorul de Geochimie şi Chimie analitică al 
ISER a obţinut cel mai bun scor “z” mediu dintre laboratoarele participante. 
(Raportul poate fi consultat pe website-ul proiectului, la adresa: 
http://www.iser.ro/migrelement/raport.schema.laboratoare.pdf)

Exemplificări din “Raport privind schema de evaluare a 
performanţelor laboratoarelor de încercări” la care a 

participat Laboratorul Institutului de Speologie (ISER).

Lucrări publicate:
TUDORACHE et al. (2010) – Environ. 
Monit. Assess., 165 (1-4), 113—123.
TUDORACHE et al. – Environ. Monit. 
Assess., Doi: 10.1007/s10661-010-1372-0.

Lucrări avute în vedere 
în continuarea proiectului

Publicarea în reviste de specialitate
a metodologiei analitice
elaborate şi a aplicaţiilor acesteia.

http://www.iser.ro/migrelement/raport.schema.laboratoare.pdf�
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STADIUL DE REALIZARE. TRANSFERUL PRIN ADVECŢIE-DISPERSIE A CONTAMINANŢILOR APEI SUBTERANE

Pentru a se analiza în ce măsură mediul geologic din zona DFDSMA Saligny este 
vulnerabil la o posibilă poluare cu deşeuri radioactive, a fost important să se 
studieze, sub aspect cantitativ, varianta în care apele subterane ar fi contaminate 
de către radionuclizi miscibili în apă. S-a întreprins, în acest sens, o analiză a 
modalităţilor de transfer prin advecţie-dispersie a posibililor contaminanţi 
dizolvaţi în apa subterană. Astfel, în nouă puncte de prelevare (foraje şi fântâni) 
din zona amplasamentului DFDSMA Saligny s-au detectat concentraţii anomal 
de ridicate ale ionului SO4

2-, considerat în consecinţă, drept un “trasor” deja 
prezent în apa subterană.

Rezultatele modelărilor întreprinse au arătat că prin formaţiunea acviferă 
contaminată cu ionul SO4

2- curgerea are loc în regim saturat şi prezintă o 
geometrie radial-cilindrică divergentă, filtrarea producându-se dinspre zona 
somitală a dealului Bogdaproste către reţeaua hidrografică înconjurătoare. 

Acest regim de curgere este controlat de infiltraţia locală, aceluiaşi proces subordonându-i-se, în cea mai mare parte, şi transferul ionului 
SO4

2- (“împrăştierea” acestui contaminant în acvifer prezintă un caracter divergent în raport cu zona somitală a dealului Bogdaproste).

Prin calarea modelului matematic s-a putut estima că originea liniilor de curent aferente sistemului radial-cilindric divergent de curgere 
din zona DFDSMA Saligny se situează într-un punct aflat la cca. 250 m NE de forajul Apt 2. De asemenea, în urma calibrării modelului s-a 
obţinut o estimare (cca. 0,4–0,5 m2/zi) pentru transmisivitatea globală care caracterizează ansamblul corpului de apă subterană contaminat 
cu anionul SO4

2-.

Lucrări avute în vedere 
în continuarea proiectului

Verificarea şi dezvoltarea 
modelului propus prin 
extinderea analizei la
“trasori de mediu” ai apei 
subterane cu o certă origine
antropică: arsen,  plumb, 
amoniu, nitriţi, nitraţi.
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STADIUL DE REALIZARE. ROLUL SUSPENSIILOR ÎN MIGRAREA ELEMENTELOR ÎN URME

A fost pusă la punct o metodologie indirectă de determinare a concentraţiilor de elemente în urme adsorbite 
la suprafaţa particulelor aflate în suspensie în apa subterană din zona amplasamentului DFDSMA Saligny. 
Aceasta constă în filtrarea frontală a probelor de apă pe membrane filtrante cu porozităţi succesive de 3,00 
μm, 0,80 μm, 0,45μm şi 0,22 μm, urmată de analiza filtratelor şi a probei nefiltrate. Diferenţele de concentraţie 
obţinute sunt atribuite fracţiunilor dimensionale corespunzătoare porilor membranelor filtrante utilizate.

Au fost supuse acestui proces probe de apă provenite din toate cele 24 puncte de 
recoltare din foraje şi fântâni fixate în zona amplasamentului. Elementele dozate 
analitic sunt cele corespunzătoare radionuclizilor conţinuţi în deşeurile 
radioactive care urmează a fi depozitate, respectiv: Sr, Ba, Cr, Mn, Fe, Co, Ni, 
Cu, Zn, la care au fost adăugaţi Al pentru importanţa sa deosebită în 
dezechilibrul ionic al apei, precum şi As, Pb şi Cd, pentru conturarea zonelor de 
contaminare de natură antropică.

Datele experimentale obţinute până în 
prezent relevă faptul că suspensiile reprezintă 
principala cale de transfer a elementelor 
investigate. Concentraţiile acestora adsorbite 
la suprafaţa particulelor întrec cu mult 
concentraţiile lor în faza dizolvată, 
reprezentată în acest experiment de filtratul 
pe membrana de 0,22 μm. 

De asemenea, sunt puse 
în evidenţă distribuţii 
diferite ale elementelor 
pe fracţiunile 
dimensionale analizate.Lucrări avute în vedere 

în continuarea proiectului:

 coborârea limitei de fracţionare
a materialului în suspensie la nivel coloidal;
 definitivarea metodologiei de analiză directă a suspen-

siilor;
 determinarea rolului subtanţei organice din apa sub-
terană în complexarea şi transferul elementelor în urme.
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BUGETUL PROIECTULUI ŞI ACHIZIŢII

Repartiţia pe ani a sumelor alocate desfăşurării 
lucrărilor proiectului, conform Actului Adiţional 

Nr. 3/26.05.2010.

Distribuţia cheltuielilor 
sumei de 454221 lei 

alocată de la Bugetul de 
Stat în etapele din 2009 

şi 2010

Spectrometrul AAnalyst 800 instalat în Laboratorul de 
Geochimie şi Chimie Analitică a Institutului de Speologie 
“Emil Racoviţă” (imagine furnizată de camera de urmărire).

Cele mai importante achiziţii realizate în cadrul proiectului

Spectrometru de absorbţie atomică AAnalyst 800 Perkin Elmer,
control de gaz TotalFlow™ pentru atomizare în flacăra aer/acetilenă şi cuptor 
de grafit încalzit transversal (THGA) pentru atomizare electrotermică, cu 
corecţie de fond prin efect Zeeman longitudinal. Este dotat cu lampile 
spectrale necesare  efectuării determinărilor de: Ag, Al, As, Ba, Ca, Cd, Co, Cr, 
Cu, Fe, Hg, K, Li, Mg, Mn, Mo, Na, Ni, Pb, Sb, Se, Sn, Sr, V, Zn.

Cuptor cu microunde Multiwave 
3000 Perkin Elmer, dotat cu Rotor 
16HF100, utilizabil la digestia 
materialelor geologice, sol, suspensii 
din apă, sedimente, materiale organice 
sau combinatii organic/anorganic în 
vederea anlizei prin spectrometrie de 
absorbţie atomică. 
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IMPLICAREA TINERILOR CERCETĂTORI

Dr. Alin TUDORACHE (n. 1980) C.S. în cadrul Institutului de Speologie “Emil 
Racoviţă”. În cursul anului 2010 a susţinut public teza de doctorat intitulată
“Determinarea conţinutului mineral şi speciaţiei unor elemente în diferite categorii de ape 
subterane din România”, conducător ştiinţific: Prof. dr. Luminiţa VLĂDESCU, 
Universitatea din Bucureşti, obţinând titlul ştiinţific de Doctor în ştiinţe exacte, 
domeniul Chimie. În lucrare este inclus un consistent capitol referitor la chimia
apei subterane din zona amplasamentului DFDSMA Saligny. Este implicat în
elaborarea şi verificarea de noi metode de analiza chimică a apei şi
materialului în suspensie, precum şi în realizarea determinărilor necesare
proiectului. Este coautor la toate lucrările publicate până în prezent în cadrul
acestui proiect.

Drd. Mihai TERENTE (n. 1985) Asistent Cercetare în cadrul Institutului de 
Speologie “Emil Racoviţă”. A dobândit o bună experienţă profesională 
implicându-se în proiect prin realizarea întregii baze topografice a 
amplsamentului DFDSMA Saligny, aflată în prezent la dispoziţia Agenţiei 
Nucleare şi pentru Deşeuri Radioactive. Se ocupă de analiza corelativă GIS a 
stratelor tematice şi tabelelor de atribute pe ansamblul proiectului. Este coautor 
la două lucrări de specialitate.

Drd. Cristian-Mihai MUNTEANU (n. 1977) C.S. în cadrul Institutului de 
Speologie “Emil Racoviţă”, implicat în proiect în lucrările de evaluare a 
vulnerabilităţii apei subterane în diferite scenarii de exploatare a depozitului 
de deşeuri radioactive. Elaborează teza de doctorat intitulată “Dinamica 
sedimentelor în mediul speleic, sub controlul oscilaţiilor climatice cuaternare”.

Lista de personal a 
proiectului 

MIGRELEMENT 
cuprinde un total de 13 

specialişti.
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DISEMINAREA REZULTATELOR ŞI PROMOVAREA PROIECTULUI

Având în vedere necesitatea utilizării eficiente a fondurilor alocate, activităţile de diseminare şi 
promovare a proiectului au fost orientate spre:
1. publicarea de lucrări de strictă specialitate exclusiv în reviste cotate ISI;
2. actualizarea permanentă a website-ului proiectului;
3. participarea cu comunicări doar la manifestările ştiinţifice care nu presupun cheltuieli de deplasare.

Patru lucrări ISI apărute 
în cursul anului 2010.

www.iser.ro/migrelement/

Lucrare cofinanţată 
în parteneriat cu 
proiectul CEEX 

732/2006
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IDICATORI DE REZULTATE REALIZAŢI ÎN CADRUL
PROIECTULULUI CONFORM HG 475/2007

• Elaborarea procedurii generale de validare internă a 
metodelor de analiză prin spectrometrie de absorbţie atomică 
a unor componenţi majori şi în urme ai apei subterane, cu 
aplicabilitate în orice domeniu de investigare legat de 
aceasta.
• Elaborarea unui nou model conceptual al circulaţiei apei 
subterane în zona amplasamentului DFDSMA Saligny, pe 
baza utilizării trasorilor de mediu.
• Realizarea şi aplicarea unui model experimental de 
fracţionarea a materialului aflat în suspensie în apa 
subterană.
• Elaborarea de noi metode chimico-analitice de determinare 
a concentraţiilor componenţilor apei subterane.
• Completarea şi creşterea gradului de compatibilitate 
internă pentru date termodinamice utilizate în modelarea 
geochimică.
• Realizarea bazei topografice de detaliu a amplasamentului 
DFDSMA Saligny şi punerea ei la dispoziţia Agenţiei 
Nucleare şi pentru Deşeuri Radioactive.
• Publicarea a patru lucrări de specialitate în reviste cotate 
ISI.



MIGRELEMENT decembrie 2010

CONCLUZII

Determinarea capacităţii de schimb cationic al solurilor, argilelor si 
formaţiunilor loessoide din aria amplasamentului.

Caracterizarea şi stabilirea influenţei materialului coloidal şi al particulelor 
în suspensie în transportul elementelor de interes.

Elaborarea modelului de deplasare a apei subterne în zona investigata şi a 
transferului reactiv al contaminanţilor.

Evaluarea vulnerabilităţii apelor subterane în diferite scenarii de 
exploatare a depozitului de deşeuri radioactive.

Determinarea rolului complexării elementelor de către substanţa organică 
în migrarea acestora.

Evaluarea riscului seismic al zonei şi posibilele influenţe asupra structurilor 
acvifere.

Obiectivele preconizate a fi îndeplinite în 2011

Necesarul de finanţare estimat 
pentru 2011, din totalul de 1545779 
lei prevăzuţi în Actul Adiţional Nr. 

3/26.05.2010, este de 580000 lei.

Elaborarea metodologiei de marcare a apei subterane cu compuşi din 
clasa PFC.

Efectuarea de experimente de marcare a apei subterane cu PFCs şi 
definitivarea documentaţiei tehnice a procedeelor de urmat.

Evidenţierea in situ a rolului proceselor redox şi schimb ionic în 
transportul componenţilor de interes.

Întocmirea şi depunerea cererilor de brevete pentru procedeul 
de marcare a apelor subterane cu PFCs.

Activităţi care nu mai pot fi realizate în cadrul acestui proiect
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VĂ MULŢUMESC PENTRU ATENŢIE !
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