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SEDIMENTOGENEZA CHIMICA
Factorii proceselor chimice
Alterarea mineralelor si rocilor
Solurile.
Solutii naturale si precipitate chimice
În domeniul sedimentar - mult mai mult decât în cel magmatic sau metamorfic apa constituie un factor petrogenetic fundamental. Ea se aflã si la originea proceselor
chimice, a reacþiilor care conduc în ariile continentale la transformarea "exogenã" a
rocilor preexistente, iar în bazinele marine si oceanice la separarea din "soluþii" a produselor de precipitatie care îmbracã forma agregatelor autigene. Indiferent de sensul pe
care-l imprimã proceselor naturale, actiunea ei ca "factor chimic" este aproape întotdeauna dependentã de proprietãtile sale de solvent, deci de capacitatea de a provoca
disocierea compusilor naturali, de a-si modifica compozitia si de a interactiona cu substratul mineral sau cu atmosfera gazoasã.
O analizã cât de sumarã a complicatelor procese chimice pe care le controleazã
apa impune si o cunoastere a calitãtilor sale chimice, implicit a principalilor parametri
care-i determinã proprietãtile: pH-ul, Eh-ul, continutul în gaze. Comportarea fatã de apã
a elementelor chimice - usurinta cu care ele trec în solutie sau facilitatea pe care o manifestã în realizarea unor compusi cristalini - este, în primul rând, expresia potentialului lor
ionic, iar "calitãtile" apei, gratie acestei interactiuni, se pot modifica treptat.
Dincolo de acesti factori, procesele sedimentare chimice evolueazã în conditii
termo-barice specifice suprafetei terestre sau foarte aproape de acestea si, de aceea,
spre deosebire de procesele endogene, foarte departe de punctele critice ale apei.
Asociatiile minerale care se nasc într-un astfel de context vor fi stabile si vor oferi oricând
posibilitatea reconstituirii "mediului chimic" care le-a generat.
Factorii proceselor chimice
Potentialul ionic al elementelor. Comportarea elementelor chimice în prezenta
apei este o functie a capacitãtii lor de polarizare sau a electronegativitãtii lor; aceastã
proprietate, la rândul ei, este dependentã de razã si sarcina ionilor respectivi. Raportul
dintre sarcina (z) si raza (r în å) este cunoscut ca potential ionic (e) si este folosit în literatura geochimicã drept criteriu de apreciere a solubilitãtii ionice. Valoarea potentialului
ionic urmeazã îndeaproape si valoarea electronegativitãtii elementelor si defineste energia necesarã transformãrii unui element în ion pentru o anumitã stare de valentã (fig.
1.20).
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Fig. 1.20. Limitele de variaþie aIe potenþialului ionic al
elementelor chimice în funcþie de valoarea razei ºi
sarcinii lor [13].

Ionii cu raza mare, r > 1 å (K+, Ca2+ etc.) având electronegativitate micã (< 1,2) si
z/r < 3 au capacitate de polarizare redusã. Interactiunea acestor cationi cu dipolul de apã
conduce la legãturi simple, în care cationul este coordonat de molecule de apã si
rãmâne în solutie: mediul respectiv capãtã un caracter alcalin puternic (K+ , Na+ Ca++
+ OH- ).
3+

Cationii a cãror razã este mai micã decât 1 si mai mare decât 0,5 å (Al , Fe2+,
Mn4+), polarizeazã mai puternic dipolul de apã, elibereazã unul din hidrogenii dipolului si
favorizeazã aparitia unor hidroxizi insolubili Al(OH)3, Fe(OH)3 etc. si a unui mediu slab
alcalin.
În fine, cationii cu razele cele mai mici, r < 0,5 å (S6+ , P5+, N5+ , C4+), cu electronegativitatea cea mai mare (> 1,9 si z/r > 12) au cea mai mare capacitate a dipolului de apã.
Prin aceasta, ei determinã ruperea legãturii dintre oxigen si hidrogen, formeazã cu oxigenul anioni complecsi (SO42- , PO43- , NO3- , CO32- ) si elibereazã ambii hidrogeni; mediul care rezultã este, evident, acid.
Apa ca solvent si pH-ul solutiilor. Momentul dipol ridicat, al moleculei de apã,
provocat de diferenta dintre electronegativitatea hidrogenului si cea a oxigenului, determinã proprietãtile sale de solvent, si faciliteazã disocierea substantelor. Trecerea în solutie a elementelor se realizeazã datorita fortei de atractie care apare între dipol si ionii de
la suprafata cristalelor cu care apa vine în contact. O consecintã a acestei proprietãti o
constituie posibilitatea de modificare permanentã a compozitiei sale chimice la contactul cu rocile în care se gãseste si, de aici, variatia parametrilor chimici sub care
evolueazã procesele mediate de apã.
Concentratia ionilor de hidrogen sau de hidroniu, rezultatã prin disocierea spontanã a apei la temperaturã normalã (20 °C), este egalã cu 10-7 moli/I si corespunde unei
cantitãti echivalente de ioni de hidroxil, adicã
[H+] = [OH-] = 10-7 moli/I;
[H3O+ ] = [OH-] = 10-7moli/l.
Concentratia ionilor de hidrogen a unei solutii fiind în functie de temperaturã, valoarea pH = 7 indicã un mediu neutru numai pentru solutiile cu temperatura de 20 °C; din
aceastã cauzã, pH-ul neutru se defineste mai corect ca fiind conditia de egalitate între
concentratia ionilor de hidrogen si concentratia ionilor OH indiferent de temperaturã. În
figura 1.21 constanta de disociere a apei, respectiv curba pH-ului neutru, apare ca o
functie evidentã a temperaturii si, deci, a adâncimii; reiese clar din figurã cã, de exem81
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plu, un pH = 6 la o temperatura de 120 °C indicã un mediu neutru, ceea ce înseamnã cã
în conditiile de adâncime în care au loc unele procese de diagenezã, valoarea pH = 7
indicã un mediu alcalin; este absolut necesar, deci, ca în aprecierea naturii alcaline sau
acide a mediului în care se desfãsoarã diversele reactii chimice sã se tinã seama de
temperaturã (si deci si de adâncime).
Ionii de hidrogen rezultati prin disocierea apei înlocuiesc cationii metalici de la
suprafata cristalelor cu care vin în contact, acestia fiind mobilizati în solutie de cãtre
fortele dipol. În felul acesta, pH-ul solutiei devine si efectul mobilitãtii componentilor si nu
numai cauza acestui proces.
Valoarea pH-ului apelor de la suprafata scoartei poate declansa sau inhiba solubilizarea si precipitarea mineralelor. Comportarea elementelor fatã de agresivitatea
apelor subterane si superficiale are un caracter specific i echilibrele multor elemente
implicate în procesele exogene sunt conditionate în mod deosebit, de valoarea pH-ului.
Figura 1.22 redã domeniile de solubilizare si precipitare a principalelor elemente chimice si minerale ca o functie a aciditãtii si alcalinitãtii mediilor naturale.

Fig. 1.21. Variaþia constantei de disociere a apei în funcþie de temperaturã ºi adâncimea apelor în
bazinele marine ºi oceanice.

Fig. 1.22. Domeniile de solubilizare ºi precipitare a principalelor elemente chimice ºi minerale ca o funcþie a aciditãþii ºi alcalinitãþii mediilor naturale [4].

Vâscozitatea si tensiunea superficialã influenteazã direct capacitatea de miscare
a apei prin pori si astfel deplasarea descendentã gravitationalã pânã la adâncimi considerabile si deplasarea ascendentã capilarã. În felul, acesta, poate controla formarea compusilor chimici în spatiile intergranulare (aparitia cimentului) sau se poate provoca germinarea cristalelor în sedimente preexistente.
Influenta chimicã a apei asupra rocilor cu care intrã în contact se manifestã
în urmãtoarele moduri principale:
- stabileste mediul fizico-chimic de transformare a rocilor în scoarta superficialã prin variatiile pH-ului si Eh-ului;
- determinã solubilitatea O2, CO2 si a diversilor acizi si, în felul acesta, faciliteazã
actiunea lor; determinã solubilizarea si descompunerea mineralelor, transportul în solutii coloidale si ionice si depunerea compusilor chimici respectivi.
Potentialul de oxido reducere (Eh-ul). O altã trãsãturã fundamentalã a mediilor
apoase de la suprafata scoartei o constituie capacitatea lor de oxidare sau de reducere
a elementelor cu care vin în contact. Aceastã capacitate se exprimã prin potentialul de
oxido-reducere (sau potential redox) si se noteazã Eh. Aprecierea cantitativã a energiei
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Fig. 1.23. Domeniile de solubilizare ºi precipitare
a principalelor elemente chimice ºi minerale în
condiþii aerobe ºi anaerobe a mediilor naturale,
funcþie de valoarea Eh-ului [4].

de oxidare devine foarte semnificativã în sistemele redox-reversibile, adicã în acele sisteme în care se gãsesc simultan formele oxidatã si redusã ale unui compus chimic. De
exemplu:
2 Fe2+ + 4 HCO3- + H2O + 1/2O = 2 Fe(OH)3 + 4 CO2
sau simplificat:
Fe2+ = Fe3+ +ePotentialul de oxido-reducere influenteazã puternic comportarea elementelor polivalente (Fe, Mn, S etc.) si a substantei organice. În prezenta oxigenului si
a variatiilor Eh are loc o reducere a sarcinilor electrice, astfel:
S2- - 2e- = S
S - 4 - e- = S4+O2
SO2 2e- = S6+O3
Mediile naturale au caracter oxidant în prezenta oxigenului si deasupra nivelului
hidrostatic1 si caracter reducãtor sub acest nivel si de regulã, în prezenta substantei
organice si a proceselor anaerobe (cu degajare de H2S, de exemplu). Ca si pH-ul, Ehul solutiilor controleazã solubilitatea sau stabilitatea elementelor chimice (fig. 1.23).
Astfel, în mediile oxidante sunt, stabili oxizii, hidroxizii, unele sãruri oxigenate, iar substanta organicã este distrusã; în mediile reducãtoare se formeazã carbonati de fier, sulfuri etc., iar substanta organicã se poate conserva.
Continutul de gaze. La suprafata uscatului, influenta gazelor asupra rocilor se
exercitã direct prin atmosferã sau, indirect, prin intermediul apelor superficiale în care ele
se gãsesc dizoIvate. Gazele din atmosferã trec în apã atunci când presiunea lor partialã
din aer este mai mare decât presiunea partialã a gazului din apã. Solubilitatea gazelor
în apã depinde de temperatura si de coeficientul de solubilitate a gazului respectiv.
Concentratia sa (C) se mãsoarã în mg/I si se exprimã prin relatia
C = p+ Kt,
în care: p este presiunea partialã a gazului, iar Kt - coeficientul de solubilitate a
gazului la temperatura datã. Dintre gazele existente în atmosferã - N (78 %,), O2
(20,9%), A (0,9%), CO2 (0,03%) si H, O3, CO, CH4, H2S (în ppm) - numai oxigenul si
dioxidul de carbon au un rol deosebit în procesele de genezã a formatiunilor sedimentare.
Dioxidul de carbon este un gaz atmosferic care, având o mare solubilitate în apã,
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Fig. 1.24. Relaþiile dintre pCO2 atmosferic ºi concentraþia în
Ca2+ a apelor saturate în calcit (funcþie de temperaturã °C)

imprimã acesteia un caracter slab acid, iar prin disociere genereazã anionul bicarbonic:
CO2 + H2O = H2CO3 = H+ + HCO3Abundent în solutiiIe interstitiale din soluri (0,15 - 0,65% si pânã la 5% în fractiunea finã) în care este generat prin descompunere microbianã a substantei organice si
frecvent în apele de circulatie de la suprafata continentelor (în care poate atinge 2 - 3 %)
el constituie un regulator al pH-ului si Eh-ului, influentând aciditatea solutiilor si fiind
implicat în reactiile de oxidare. CO2 este introdus în sistemul atmosferã-ocean prin activitatea vulcanicã (gazele vulcanice contin 10% CO2) si izvoarele termale-minerale legate
de surse juvenile si este conservat în procesele de transformare a silicatilor de calciu
sau de formare a sãrurilor oxigenate bogate în Ca2+ si Mg2+ (calcit, dolomit etc.).
În mediul marin PCO2 creste progresiv cu adâncimea apelor (deci cu presiunea
hidrostaticã) si invers proportional cu temperatura (fig. 1.24). Apele reci de pe fundul
bazinului constituie un cadru favorabil dizolvãrii lui. Concentratia sa la adâncimi de 4 000
- 3 500 m atinge valori de 40 - 45 cm3/l, ceea ce imprimã acestora un pH slab acid,
provocând, astfeI, solubilizarea carbonatilor. Variatia în solutie a concentratiei CO2 (sau
a presiunii sale) este cauza fundamentalã a solubilizãrii si precipitãrii carbonatilor si fosfatilor.
Oxigenul este un gaz atmosferic solubil în apã si implicat în foarte variate procese
sedimentare. Ciclul O2 este legat de elementele chimice polivalente, care-si modificã
usor starea de valentã si, în special, de C, S, Fe si Mn. Un rol important în aportul de
oxigen la suprafata scoartei terestre îl are procesul de fotosintezã, care poate elibera 1,9
1017 g O2/an, ceea ce ar însemna, dupã Holland, cã întreaga cantitate de oxigen din
atmosferã ar putea fi reciclatã, prin intermediul biosferei, în 6000 ani.
Oxigenul din atmosferã si cel dizolvat în ape este principalul regulator al potentialului redox (Eh) si prin aceasta controleazã toate reactiile de oxidare. Implicat în
fixarea ionilor metalici si nasterea oxizilor sau în formarea anionilor complecsi (CO32-,
SO42- ) si aparitia sãrurilor oxigenate, oxigenul este principalul factor al proceselor chimice de alteratie si precipitare. Astfel, cantitatea totalã de oxigen, legatã, la suprafata
scoartei, prin reactii cu C, S sau Fe este estimata la (4±1)1014 g O2/an si rezultatã din:
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C + O2 = CO2
S2- + 2O2 = SO42-

12 ± 3 g O2/kg rocã;
6 ± 2 g O2/kg rocã;

4FeO + O2 = 2 Fe2O3

2 ± 1 g O2/kg rocã.
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În apele marine, el provine direct din atmosferã sau prin procesele de fotosintezã
si atinge la suprafatã concentratii de 6 cm3/l. În lipsa unor curenti descendenti care sã
transporte O2 spre fundul bazinelor de sedimentare continutul sãu în apã scade la mai
putin de 1 cm3/l, iar mediul devine anoxic.
Prin aceasta, cantitatea de oxigen din apele marine, devine si un regulator al continutului de materie organicã; ea se va conserva în mediile anoxice si se va distruge, prin
eliberare de CO2 si H2O, în mediile oxigenate.
Alterarea mineralelor si rocilor
Contactul nemijlocit, dintre litosferã - pe de, o parte - si atmosferã si hidrosferã pe de altã parte - pune fatã în fatã sisteme naturale cu proprietãti fundamental diferite si
impune, pentru fazele minerale ajunse la suprafata scoartei terestre, realizarea unor
echilibre termodinamice care sã corespundã excesului de apã si oxigen existent aici.
Cum se comportã feldspatul si cuartul dintr-un granit, de exemplu, când
roca este expusã factorilor atmosferici si hidrosferici si care sunt consecintele unor eventuale modificãri?
Se stie cã starea de echilibru a mineralelor din scoartã este definitã, la fiecare nivel
al ei, de anumite valori termice, barice si de densitate (implicit, de compozitie).
Modificarea echilibrului pentru fazele mineral formate în interiorul scoartei - la temperaturi si presiuni înalte - este impusã de trecerea lor în conditiile de la suprafatã si se traduce prin stãri de metastabilitate si instabilitate. Astfel, un agregat mineral cristalizat în
conditii endogene si ajuns în conditii exogene cautã sã se readapteze prin reactii chimice care vor avea tendinta de a scoate din "sistem" elementele foarte mobile (Na+, K+,
Ca2+, Mg2+...) si de a le organiza pe cele mai putin mobile (Al3+, Si4+...) în "neoformatii
minerale" caracteristice noilor conditii.
Procesele acestea specifice pãrtii superficiale, a scoartei terestre si cunoscute
sub denumirea generalã ALTERARE se desfãsoarã atât, în zonele continentale subaeriene, cât si în cele subacvatice (lacustre sau marine) si conduc la individualizarea de
produse "secundare" sau depozite reziduale.
Alterarea, ca proces geologic, actioneazã simultan cu dezagregarea si este stimulatã de gradul mare, de fragmentare a rocilor preexistente; în felul acesta creste suprafata lor specificã si se multiplicã contactele constituentilor minerali cu apa si/sau aerul.
Raportatã întotdeauna la "materialul parental", intensitatea alterãrii si, deci, extinderea
produselor sale, sunt controlate de natura mineralogicã si petrograficã a rocilor afectate
si de calitatea chimicã a mediului în care ea actioneazã (Eh, pH etc.).
În evolutia scoartei terestre, procesele de alterare au fost acelea care au mentinut
un echilibru între calitatea factorilor si calitatea mediului, determinând aportul de elemente chimice în reteaua hidrograficã si apele mãrii si "punctând" în ariile continentale,
prin produsele sale fosile, momentele de exondare din istoria Pãmântului si, implicit,
paleorelieful vechilor zone de uscat.
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a.

Alterarea subaerianã (în arii continentale).

a1 Factori: materialul parental, clima, si relieful
Ritmul si intensitatea alterãrii sunt controlate de structura retelei cristaline si chimismul mineralelor ce compun rocile preexistente, de caracterele lor petrografice (textura,
structura, porozitate, permeabilitate) si de pozitia lor în. raport, cu factorii de climã si
relief.
Structura reticularã a mineralelor, exprimând fidel tipurile de legãturi chimice dintre
elemente, se reflectã în usurinta cu care compusii caracterizati prin legãturi ionice (sarea gemã, de exemplu), disociazã în prezenta apei si, respectiv, în stabilitatea mai
mare pe care o prezintã compusii cu legãturi covalente. Dintre acestia, silicatii, caracterizati printr-o mai mare diversitate reticularã, oferã exemplul cel mai concludent.
Energia de legãturã a tetraedrului de SiO44- , net superioarã în raport cu aceea a
Iegãturii dintre oxigen si alti cationi, de ex. C, N, S... explicã rezistenta la aIterare a silicatilor fatã de carbonati, azotati, sulfati etc. În figura 1.25 silicatii grupati dupã structura
lor reticularã si natura cationilor legati în retea (Fe2+, Mg2+ pentru mineralele femice si Al3+,
Na+, K+, Ca2+ pentru mineralele salice) sunt ordonati în sensul cresterii gradului lor de stabilitate. Aceastã ordine corespunde, de fapt, cresterii energiei de legãturã de la nezosilicati (~ 30 000 cal/mol) la filo- si tectosilicati (cu 31 000 - 34 000 cal/mol) si explicã instabilitatea - în raport cu factorii exogeni - a olivinei si piroxenilor sau a plagioclazilor calcici fatã de muscovit, microclin si, albit.
Prezenti în asociatii naturale de origine magmaticã si metamorficã, silicatii, prin
structura si chimismul lor, modificã si comportarea rocilor în care se gãsesc. Apare, ca
o consecintã logicã si întotdeauna verificatã în teren, alterarea mai rapidã si mai profundã a dunitelor, gabbrourilor si serpentinitelor - roci bogate în minerale femice - decât
cea a granitelor, gnaiselor si micasisturilor - roci bogate în minerale salice.
Atunci când pentru diferite tipuri de roci asociatiile de minerale sunt identice (de
exemplu, cazul gabbrou-bazalt, granodiorit-dacit-paragnais), trãsãturile lor texturale si

Fig. 1.25. Ordinea de aIterare a principalilor silicaþi mafici ºi felsici ºi a rocilor plutonice, vulcanice ºi metamorfice pe care asocierea lor le determinã (An - conþinutul în
anortit al plagioclazului).
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structurale sunt ceIe care controleazã comportarea la alterare. Structurile afanitice compacte (în bazalte, dacite) conferã rocilor o stabilitate mai mare decât structurile faneritice si inechicristaline (în gabbrouri, ranite). AgregateIe cu texturi masive fatã de cele cu
texturi sistoase sau fluidale sunt lipsite de cãi evidente de acces si circulatie a apei si,
de aceea, se vor altera mai lent. În cazul rocilor sedimentare ajunse în situatia de a se
altera, porozitatea si permeabilitatea lor apar ca douã trãsãturi functie de care se poate
realiza (sau nu) un contact mai prelungit între apã si constituentii minerali, favorizând
(sau nu) transformãrile de naturã chimicã.
Dincode aspectul "particular" al alterãrii exprimat de natura materialului parental,
caracterul sãu regional, exprimat prin actiunea sa pe întreaga suprafatã a globului terestru devine o functie a conditiilor de climã si relief. Aceste conditii - diferentiate prin regim
pluviometric, temperatura atmosfericã si altitudine - vor determina mari variatii în cantitatea si gradul de transformare a produselor de alterare, imprimând astfel, un caracter
zonal modificãrilor chimice pe care le suferã rocile preexistente l-a suprafata scoartei.
În acest context, o compozitie mineralogicã consideratã stabilã într-o anumitã
zonã climaticã sau de relief devine instabilã atunci când aceste conditii se modificã, pentru cã si din punctul de vedere al apei ori oxigenului situatia se modificã. Dacã în mod
obisnuit se considerã cã, de exemplu, cuartul, caolinitul si oxizii de fier sunt minerale stabile în conditiile zonei de alterare, afirmatia este valabilã pentru zonele temperate,
deoarece în zonele tropicale atât cuartul cât si caolinitul devin instabile.
Zona ecuatorialã, caracterizatã prin umiditate si temperaturi ridicate, este cea mai
favorabilã desfãsurãrii alterãrii. Aici, reactiile chimice sunt de 4 - 5 ori mai rapide decât
cele care se desfãsoarã în zonele temperate si conduc Ia concentrarea masivã a oxizilor
liberi de fier si aluminiu. Zonele tropicale - datoritã umiditãtii insuficiente - sunt improprii
desfãsurãrii unor procese de alterare. În zonele temperate, cu umiditate si temperaturã
moderate, modificãrile chimice suferite de mineralele primare sunt frecvente si conduc
Ia acumulãri de minerale argiloase (caolinit, montmorilIonit, hidromice). În zonele subpolare, datoritã mentinerii îndelungate a unor temperaturi sub 0 °C, alterarea rocilor se desfãsoarã într-un ritm foarte lent sau lipseste cu desãvârsire.
Fenomenul de alterare are un caracter selectiv si în functie de altitudinea si morfologia reliefului. În acest sens, se poate urmãri o zonalitate pe verticalã, evidentiatã prin
cresterea treptatã, de la nivelul mãrii spre zona marilor înãltimi, a intensitãtii produselor
de transformare a rocilor preexistente. Relieful cu pante line si scurgere redusã, care
deci mentine un contact îndelungat între substrat, si apã, favorizeazã dezvoltarea
alterãrii mai mult decât relieful cu pante puternic înclinate si scurgere rapidã.
Procese chimice de alterare
Transformarea mineralelor si rocilor în zona de alterare are loc prin dizolvare,
care duce la disocierea lor în elemente chimice componente, si prin reactii de schimb,
care faciliteazã aparitia produselor secundare (sau a mineralelor de neoformatie).
Prin alterare sunt eliberati ionii metalelor alcaline si calcoalcaline si se consumã
oxigen si apã pentru a fixa Fe, Mn, Al, S, C,… Desfãsurarea acestor procese la suprafata scoartei stabileste echilibrul chimic dintre compozitia hidrosferei, atmosferei si litosferei.
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Solubilizarea. Prima reactie pe care o manifestã o fazã mineralã în contact cu
apa este aceea de a disocia, de a trece, deci în solutie si a schimba, astfel, compozitia
"solventului". În ariile continentale, procesul se desfãsoarã frecvent sub influenta precipitatiilor atmosferice si a apelor curgãtoare si, de aceea, desfãsurarea unor astfel de reactii se considerã cã are loc în sistem deschis. Practic, toate mineralele prezintã un anume
grad de solubilitate, dar, desigur, cele caracterizate prin legãturi ionice (de exemplu,
NaCl, CaCO3) sunt mult mai solubile decât cele cu legãturi covalente (silicatii, de exemplu).
Trecerea în solutie poate avea loc continuu astfel încât raportul ionic al elementelor
disociate rãmâne constant si egal în acelasi timp cu raportul elementelor din reteaua
mineralului (este cazul solubilizãrii congruente), sau dizolvarea poate avea un caracter
selectiv si discontinuu, atunci când raportul ionic al elementelor disociate diferã de cel
existent între elementele din "retea" care, de regulã, se dizolvã si reprecipitã imediat
pentru a genera noi faze minerale (este cazul solubilizãrii incongruente). În ambele
cazuri, sistemul functionând deschis, nu se poate realiza un echilibru termodinamic între
solvent si faza mineralã. O regulã care reflectã, de fapt, energia de legãturã a fazei minerale este aceea cã stabilitatea sa fatã de dizolvare creste invers proportional cu viteza
de trecere în solutie.
Cunoasterea relatiilor care se stabilesc între fazele minerale si "solvent" permite
nu numai stabilirea unei ierarhii privind ordinea de trecere în solutie a mineralelor, dar si
efectele pe care acest proces elementar le va avea asupra compozitiei chimice a solventului. Acesta va suferi modificãri continui pe mãsura avansãrii solubilizãrii, ceea ce va
afecta, în mod evident, capacitatea lui de reactiona în continuare si într-un acelasi mod
cu substratul. Schimbarea calitãtii sale tine, în primul rând, de modificarea pH-ului si Ehului. Dacã o solutie; initial acidã, solubilizeazã sãruri oxigenate care leagã metale din
grupa I sau a II-a (Na2SO4, CaCO3 etc.), pH-ul ei va deveni, treptat, neutru si apoi
alcalin. În aceste conditii, efectul solventului asupra sãrurilor respective înceteazã; el va
deveni agresiv fatã de alti constituenti (silicati, silice etc.).
Solubilizarea congruentã. Ca proces natural, solubilizarea congruentã capãtã
semnificatie geologicã atunci când este analizatã comportarea compusilor naturali cu o
largã rãspândire în edificiile petrografice de la suprafata scoartei. Ei se întâlnesc în clasa
halogenurilor, sulfatilor, carbonatilor si oxizilor si oferã exemple clasice privind conditiile
de solubilizare a mineralelor cu legãturi ionice (fig. 1.26).
Solubilizarea incongruentã. Trecerea în solutie a silicatilor exprimã cel mai fidel
conditiile solubilizãrii incongruente, iar mecanismul a fost studiat adesea si pe cale
experimentalã, pentru a permite o mai bunã întelegere a treptelor pe care le parcurge
alterarea rocilor.
Pulberi de silicati traversate de solutii cu diverse pH-uri si la diverse temperaturi
au fost dizolvate cu viteze variate în functie de natura mineralelor: întotdeauna în trepte,
la început, mai rapid, cu eliberarea cationilor de Na+, K+, Mg2+, Ca2+, Fe2+ si, apoi,
mai lent, cu trecerea în solutie a reziduurilor de alumosilicati hidratati (care nu au fost
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retinute de membranele instalatiei de solubilizare).
Solubilitatea silicatilor are la bazã procesul de hidratare si de schimb ionic, care
faciliteazã dizolvarea. În contact cu dipolul de apã, din cauza valentelor nesatisfacãtoare
de la suprafata silicatilor apare o permutatie între (OH-) din solutie si oxigenul din "complexul" Si - O - Si, cu formarea unor Iegãturi de tip Si - OH mai puternice decât Si - O.
Schimbul de anioni precede dizolvarea propriu-zisã când cationii metalicii Na, K, Mg...
ies din retea si cedeazã locul lor (H)+ sau (OH)- simultan cu trecerea în solutie a cationilor solubili; Al3+ si Si4+ se redistribuie în cadrul retelei, alãturi de grupãri (OH), si
formeazã învelisuri de protectie stabile (de fapt germenii produselor reziduale care
rezultã prin alterarea silicatilor). Evolutia schimbului de ioni în procesul de dizolvare
atrage dupã sine, pe de o parte, slãbirea retelei primare a silicatilor, iar pe de altã parte,
o reactie alcalinã a mediului apos, ce întretine solubilizarea, în continuare, a silicatilor.
Studiul silicatilor care formeazã în rocile magmatice si metamorfice constituentii
accesorii, iar în cele sedimentare "fractiunea grea" a permis asezarea lor în ordinea
cresterii gradului de stabilitate în contact cu apa, astfel: olivina, piroxeni, amfiboli, epidot,
granat, andaluzit, sillimanit, disten, sfen, turmalinã, zircon. Dintre tectosilicati, feldspatoizii sunt mult mai solubili decât feldspatii, iar în cazul ortoclazilor si plagioclazilor,
dizolvarea lor are loc prin reactii succesive de tipul:
I) KalSi3O8 + 8 H2O = K+ + Al(OH)4 + 3 H4SiO4 la o cantitate de 10 moli
de feldspat solubilizat;
II) KAlSi3O8 + 8 H2O = K+ + OH- + 3 H4SiO4 + Al(OH)3, când s-a ajuns la
6 10-6 moli feldspat solubilizat, dar produsul format, instabil, intrã imediat în reactie, astfel cã:
III) 2AI(OH)3 + 2 H4SiO4 = AI2Si2O5(OH)4 + 5 H2O; toatã cantitatea de
gibbsit dispare când cantitatea de feldspat disociat ajunge la 10-5 moli. Produsul de reactie prin solubilizarea incongruentã a ortoclazului este caolinitul; trecerea în solutie a
feldspatului K este de 3 10-7 moli/litru, iar a feldspatului Na de 6 10-7 moli/litru.
Autigeneza prin oxidare si hidrolizã. Paralel cu trecerea în solutie a mineralelor
cu legãturi ionice si, partial, a celor instabile, cu legãturi covalente, în zona de alterare,
în prezenta oxigenului si a apei, se desfãsoarã cu intensitate crescutã reactii de oxidare
si hidrolizã din care rezultã o mare varietate de minerale de neoformatie: oxizi, hidioxizi,
sulfati, silicati etc.
Procese de oxidare. Elementele chimice cu variate stãri de valentã - S, Fe, Mn
etc. - legate în reteaua unor minerale cristalizate în conditii reducãtoare, aduse în
prezenta oxigenului manifestã tendinta de a pierde electroni si de a intra în combinatii
noi, mai stabile în zona superficialã a scoartei terestre. Astfel, sulfurile, si silicatii trec în
oxizi, sulfati si carbonati, iar solutiile care au mediat procesul îsi modificã sever pH-ul.
Un exemplu ilustrativ îl constituie reactia de descompunere a piritei în care pot fi surprinse modificãri succesive în starea de valentã atât a S, cât si a Fe:
Fe2S + 7/2 O2 + H2O = Fe2++ 2 SO42- + 2H si
FeS2+ + 1/2 O2 + H = Fe3+ + 1/2 H2O
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Fig. 1.26. Exemple de compuºi naturali cu solubilitate congruentã; variaþia
solubilitãþii cu temperatura [50].

Fierul trivalent ca produs de oxidare a fierului bivalent este instabil în prezenta
apei si precipitã ca hidroxid:
Fe3+ + 3 H2O = Fe(OH)3 + 3H+,
iar în prezenta oxigenului, ca oxid.
Acidul sulfuric format prin oxidarea piritei poate fi neutralizat în prezenta
carbonatilor, în urma unei reactii a cãrui produs mineral este gipsul:
H2SO4 + CaCO3 + H2O = CaSO4 + 2 H2O + CO2,
Dacã, însã, solutiile rezultate din descompunerea sulfurilor ajung în contact cu silicatii, ele accelereazã punerea în libertate a Na, K, Ca, Mg si îsi modificã treptat chimismul (si, implicit, pH-ul). Alti compusi generati prin astfel de procese sunt oxizii si hidroxizii de Mn si Al (piroluzit - MnO2, psilomelan - (BaH2)Mn5O10, hidrargilit - Al(OH)3.
Procese de hidrolizã. Compusii minerali metastabili si instabili în prezenta apei
hidrolizeazã schimbând cationii lor bazici cu ionii de hidrogen sau oxidril proveniti din
disocierea apei. În esentã, hidroliza este o reactie de schimb prin care elementele chimice cu potential ionic mic sunt îndepãrtate din sistem prin solubilizare, iar reziduul se
reorganizeazã sub forma unor edificii cristaline care aditioneazã grupãri OH sau molecule de apã.
În timpul alterãrii rocilor preexistente, hidroliza silicatilor este procesul cel mai
frecvent întâlnit. Mineralele femice sunt mai putin stabile decât cele salice, iar silicatii cu
grupãri insulare (neso-) si "în lanturi" (ino-) se transformã mai usor si mai repede decât
cei cu grupãri planare (filo-) si tridimensionale (tecto-). Prin hidroliza lor, neoformatiile
generate vor avea structura de filosilicati (cea mai stabilã în zona de alterare) si vor fi
îmbogãtiti în grupãri oxidril.
Dintre silicatii feromagnezieni, olivinele, piroxenii si amfibolii hidrolizeazã si dau
nastere la produse secundare de tipul talcului, serpentinei, uralitului si, uneori, cloritului,
adesea însotite de oxizi sau hidroxizi de fier. Reactiile se desfãsoarã în trepte; de exemplu, prin alterarea amfibolilor magnezieni rezultã, succesiv, talc si antigorit:
H2O
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Ca2(Mg, Fe)5Si8O22(OH)2 =Mg3Si4O10(OH)2 + Ca2+ + Fe2+
CO2
talc
=
Mg6Si4O10(OH)8...
antigorit
Biotitul elibereazã K+ si trece în clorit (eventual si goethit) dacã rãmâne
fier disponibil:
H2O
K(Mg, Fe)3Si3AIO10(OH)2 = (Mg, Fe)5AI2Si3O10(OH)8 + K+
CO2

clorit

Feldspatii sunt metastabili si pot hidroliza în prezenta solutiilor cu pH alcalin (> 9)
si a unui Eh pozitiv; în conditii experimentale, ei au fost solubilizati si în solutii cu pH =
8. Contactul prelungit cu apa si temperaturile ridicate accelereazã desfãsurarea procesului. Principalele produse secundare formate prin alterarea feldspatilor sunt pirofilitul
(illitul), caolinitul si gibbsitul, dupã reactii de tipul:
KAlSi3O8+ H2O = K+ + OH- + 3 H4SiO4 + Al(OH)3
ortaclaz
microclin

gibbsit

Gibbsitul este nestabil în prezenta SiO2 trece rapid în pirofilit Al2Si4O10(OH)2 sau caolinit - Al4Si4O10(OH)8
Mentinerea pH-ului alcalin poate duce la îndepãrtarea silicei si reprecipitarea definitivã a gibbsitului: Al(OH)3.

Fig. 1.27. Direcþiile de alterare a principalilor silicaþi
din roci ºi produsele de neoformaþie realizate [78].

Feldspatii calcici hidrolizeazã mai repede decât cei sodici si trec în caolinit:
CaAl2Si2O8 + 3 H2O = Al4Si4O10(OH)8 + Ca2+ + 2 (OH)În zona de alterare, hidroliza se contureazã ca cel mai activ mecanism de transformare a silicatilor si se confundã, practic, cu procesele de caolinizare, sericitizare, serpentinizare, uralitizare etc. (fig. 1.27). În comparatie cu fenomene identice afiliate
hidrotermalismului juvenil si autometamorfismului intensitatea lor descreste cu
adâncimea, iar izotopii oxigenului argumenteazã originea exogenã a proceselor care le91
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au generat.
Alte procese fundamentale care însotesc oxidarea si hidroliza din zona de alterare sunt carbonatarea si hidratarea; ele sunt responsabile pentru ocurentele de calcit,
malachit, azurit, gips etc.
Produsele alterãrii
Interactiunea care se stabileste între litosferã, pe de o parte, si atmosferã, hidrosferã, biosferã, pe de altã parte, se materializeazã în timp geologic prin formarea unor
învelisuri discontinui cu compozitie si proprietãti fizico-mecanice distincte de ale rocilor
care le-au generat. În ariile continentale ele formeazã scoartele de alterare si solurile.
Scoarta de alterare. Este rezultatul actiunii simultane a meteorizãrii (dezagregãrii) si alterãrii rocilor preexistente. Ea se individualizeazã la partea superioarã a
scoartei terestre sub forma unei cuverturi cu grosimi foarte variabile (între ordinul cm si
a zecilor de m), plasatã între materialul parental (pe roca proaspãtã) si învelisul de sol.
Caracterizatã prin porozitate si permeabilitate mult mai ridicate decât ale substratului
care a generat-o, scoarta de alterare reprezintã o zonã cu bun drenaj al apelor de precipitatie. Compozitia sa mineralogicã - de o mare complexitate - va exprima, atât natura
materialului parental (roci magmatice, metamorfice, sedimentare) si esenta proceselor
Tabelul 1.4. Specii minerale cu diverse grade de stabilitate provenite din compuºi
coloidali
Geluri instabile
silice (opal)
gel limonitic
sporogelit
wad
giobertit
procaolin

(Si)
(Fe)
(Al)
(Mn)
(Mg)
(Al, Si)

Agregate metastabile
calcedonie
turgitmeta
diaspor
psilomelan
hidromagnezit
hidrocaolinit

Minerale stabile
cuarþ
hematit
diaspor
piroluzit
magnezit
caolinit

chimice care le-au generat, cât si pozitia Iui în raport cu factorii de climã si relief.
Structurile ei pot fi clastice, brecioase, metacoloidale, spongioase, concretionare, pãtate,
reticulare, pãmântoase.
Privitã în ansamblu, scoarta de alterare grupeazã câteva categorii genetice de
constituenti si anume: minerale relicte, compusi coloidali si minerale de neoformatie.
Mineralele relicte reprezintã constituentii cei mai stabili ai materialului parental,
fractiunea care nu a suferit transformãri în cursul alterãrii. Reprezentate, aproape întotdeauna, prin minerale accesorii ale rocilor preexistente, granulele relicte din scoartele de
alterare sunt un indicator sensibil al naturii petrografice a rocilor supuse alterãrii: zircon,
rutil, turmalinã, casiterit, topaz, corindon, disten, monazit, baritinã etc. sau chiar cuart,
aur.
Compusi coloidali, care sunt instabili în timp în stare de geluri, se întâlnesc în
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scoartele recente; formati în primele momente ale alterãrii, ei au tendinta de a trece în
agregate cripto- si microcristaline. Din punct de vedere mineralogic ei apartin silicei,
oxizilor si hidroxizilor, carbonatilor si, mai rar, silicatilor (tab. 1.4).
Mineralele de neoformatie au caracter autigen si rezultã prin oxidare, hidrolizã,
carbonatarea si hidratarea compusilor preexistenti în roci supuse alterãrii, sau prin precipitare directã din solutii care dreneazã "sistemul" devenit, permeabil al scoartelor de
alterare. În conditiile existente la suprafata scoartei terestre, aceste minerale prezintã o
maximã stabilitate si reprezintã, din punct de vedere chimic:
a)

oxizi - Fe2O3, MnO2
b)
hidroxizi - Al(OH)3, AlO.OH, FeO.OH, Mn(OH)4
c)
silicati - minerale argiloase (caolinit, montmorillonit, illit, vermiculit), clorite,
minerale serpentinice, zeoliti
d) carbonati - CaCO3, FeCO3
d)

sulfati - CaSO4.2H2O

Examenul unei sectiuni transversale executate în scoarta de alterare pune, adesea, în evidentã o zonalitate verticalã marcatã de particularitãti mineralogice si structurale comune pentru diversele niveluri dispuse între pãtura de sol si roca proaspãtã.
Aceastã zonalitate reflectã, de fapt, relatia care se stabileste între pozitia nivelului hidrostatic din regiunea analizatã si ambianta chimicã pe care el o creeazã. în raport cu acest
nivel, cu modul de circulatie al apei libere si accesul oxigenului în mediul respectiv se
poate vorbi de douã zone distincte:
a)
zona de oxidare sau de aerare, cuprinsã între contactul scoartei cu atmosfera si nivelul hidrostatic; aici apele meteorice circulã descendent, au un pH acid si se
caracterizeazã printr-un potential redox pozitiv (Eh > 0). Transformãrile mineralelor preexistente sunt profunde, iar neoformatiile stabile si frecvente apartin oxizilor si hidroxizilor de Fe, Mn, Al (goethit, lepidocrocit, piroluzit, diaspor);
b)
zona de cimentare sau de saturare cu apã (activã si pasivã) extinsã sub
nivelul hidrostatic; se caracterizeazã printr-un mediu neutru si alcalin (pH = 5,5 - 8,5) si
printr-un potential redox negativ (Eh < 0). În partea sa superioarã sunt stabili filosilicatii
de AI si hidroxizii de Ni si Co, iar în baza sa se conservã minerale relicte (cuart, biotit)
alãturi de neoformatii de minerale argiloase si sulfuri secundare. Aceste zone au o
deosebitã importantã economicã atunci când scoarta de alterare, intersectând
zãcãminte metalifere se confundã - în zona de oxidare - cu "pãlãria de fier" mult
îmbogãtitã în oxizi si hidroxizi de Fe si Mn, si se îmbogãteste, în zona de cimentatie, în
sulfuri (în special de cupru - covelinã, calcozinã, bornit). Un exemplu în acest sens îl
reprezintã zãcãmântul de la Altân Tepe (Dobrogea Centralã).
Privitã prin prisma materialului parental, zonalitatea verticalã a scoartelor de alterare reflectã particularitãtile mineralogice ale rocilor din substrat: granite, granodiorite,
gnaise, gabbrouri, bazalte, amfibolite etc. În tabelul 1.5 se poate urmãri compozitia mineralogicã a scoartelor de alterare formate pe roci acide (granite) si bazice (gabbrouri) si
sensul transformãrilor suferite de constituentii lor principali în fiecare zonã determinatã
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Tabelul 1.5. Asociaþii mineralogice formate în scoarþa de alterare pe roci acide ºi bazice (dupã ªeclãman ºi Anastasiu, 1983)

PROCESUL DE ALTERARE
OXIDARE
Neoformaþii
Zona de oxidare
pH< 5,5

OXIDARE

Limonit (Fe)
Goethit (Fe)
Psilomelan (Mn)
Diaspor (Al)

HIDROLIZÃ

Limonit, Goethit
Psilomelan
Opal
Calcedonie

Gips
Calcit

Caolinit
MontmorillonitHidr
oclorit
Hidromice

Hidroxizi de Fe
Opal
Magnezit
Dolomit

Ferimontmorillonit
Nontronit
Caolinit
Serpentinã, Talc
Clorit

Relicte

Cuarþ
Muscovit

Biotit

Plagioclazi

Amfiboli

Nealterat

GRANIT

*1)amfiboli
2) mice
3) albit
4) ortozã
5) cuarþ

GABBROU

*1)olivinã
2) piroxeni
3) amfiboli
4) plagioclazi

Zona de cimentare
pH= 5,5 … 8,5

Roca proaspãtã

HIDROLIZÃ

Fig. 1.28. Proporþia mineralelor reziduale ºi de neoformaþie în partea superioarã a scoarþei de alterare, în zone
temperate, subtropicale ºi tropicale [7].

de pozitia nivelului hidrostatic.
Zonalitatea arealã este o functie a modificãrilor climatice si a diversitãtii reliefului
pe Glob (fig. 1.28). Scoartele de alterare sunt foarte groase (60 m) în regiunile cu climã
caldã si umedã (ecuator) si foarte subtiri sau practic absente în regiunile subpolare si
polare. Pe baza compozitiei lor mineralogice Ruhin (1960) a propus separarea a trei
tipuri fundamentale:
- sialitic saturat sau hidromicaceu, specific regiunilor reci si temperate, cu
alterare chimicã relativ slabã si fãrã migrarea silicei. Asociatii mineralogice specifice:
montmorillonit, beidelit, hidroclorit, hidromice;
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- sialitic nesaturat sau argilitic, caracteristic zonelor calde cu alterare chimicã
activã, din care silicea a fost partial îndepãrtatã. Asociatii mineralogice specifice: caolinit, halloysit, nontronit, cuart;
- litic sau lateritic, propriu regiunilor ecuatoriale cu temperaturi ridicate si umiditate accentuatã; alterarea este foarte intensã, silicea este complet îndepãrtatã, iar aluminiul este reprecipitat sub formã de hidroxizi.
Asociatii mineralogice specifice: hidrargilit, diaspor, oxizi si hidroxizi de fier, metahaloysit.
Scoarta de alterare constituie un depozit rezidual, adesea cu caracter de eluviu,
caracterizat printr-o mare mobilitate chimicã. Ea este sediul transformãrilor care conduc
în timp geologic la îmbogãtiri în aluminiu, fier si minerale hidroxilate si reprezintã, în
foarte multe cazuri, un material care va evolua spre bauxite. În timpurile actuale, scoarta de alterare este suportul pe care microorganismele si vegetatia faciliteazã formarea
si evolutia solurilor.
Solurile. Scoartele de alterare îsi pot modifica sensul evolutiei lor în momentul în
care devin un suport pentru microorganisme si, implicit, se asociazã cu substanta organicã. Factorul climatic are un rol esential în accelerarea sau frânarea proceselor chimice
si biologice care conduc pe fondul scoartei de alterare, la individualizarea solului: un
învelis superficial al ei, adesea discontinuu, dar întotdeauna caracterizat prin fertilitate
(capacitatea sa de a constitui un mediu de viatã pentru plante asigurând nevoile lor de
apã si substante nutritive).
Reflectând substratul litologic, conditiile climatice si de relief, precum si natura
vegetatiei care se dezvoltã pe ele, solurile constituie produse cu o mare capacitate de
transformare. Procese fizico-chimice si biochimice foarte active determinã remobilizarea
elementelor dintr-un loc într-altul si, implicit, diferentierea organicã si mineralogicã a constituentilor. În sol se diferentiazã astfel, orizonturi pedogenetice - niveluri centimetrice
sau decimetrice, cu proprietãti mineralogice, texturale si structurale distincte. În mod
conventional, principalele orizonturi pedogenetice au fost notate cu literele A, E, B, C, R,
G, O, T si se caracterizeazã prin urmãtoarele trãsãturi diagnostic (grosime, culoare, continut mineral si substantã organicã, texturã si structurã):
"A" - orizont bogat în humus, situat întotdeauna la partea superioarã a
solului prin amestecul intim dintre constituentii minerali si substanta organicã. Are culori
închise si grosimi variabile. Dupã gradul de saturatie în baze (Ca, Mg, K, Na) si cantitatea de humus poate fi:
- molic (Am) - cu mai mult de 55% baze si pânã la 35 %, humus; este orizont diagnostic pentru clasa molisolurilor, tipul-cernoziom;
- umbric (Au) - cu mai putin de 55% baze si humus acid;
- ocric (Ao) - deschis la culoare si sãrac în substantã organicã.
"E" - orizont mineral (intermediar), îmbogãtit rezidual în silice prin eluvierea argilei, oxizilor/hidroxizilor de fier si substantei organice. Are culori deschise si
poate fi:
- luvic (El) - de culoare galben cenusiu si cu structurã poliedricã;
- albic (Ea) - de culoare cenusiu-albicios, nestructurat;
- spodic (Ep) sau podolic - de culoare cenusiu-deschisã, nestructurat si
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texturã nisipoasã; orizont diagnostic pentru clasa spodosolurilor (tipul podzol, cu
îmbogãtiri în silice).
"B" - orizont mineral situat în partea inferioarã a profilului de sol, sub orizontul A sau E si caracterizat prin acumularea sau neoformarea fractiunii argiloase si
depunerea coloizilor de fier (de regulã, proveniti din orizonturile superioare). El poate fi:
- cambic (Bv) - cu neoformatii de minerale argiloase (caolinitul este propriu
solurilor cu reactie acidã, iar montmorillonitul celor cu reactie alcalinã) si culori brune,
ruginii, relativ structurat; este orizont diagnostic pentru clasa cambisolurilor;
- argiloiluvial (Bt) - bogat în fractiune argiloasã adusã din orizonturile superioare (apare ca pelicule la suprafata agregatelor structurate); nu contine sãruri solubile
si carbonati; prin distrugerea coloizilor organici de protectie are loc precipitarea hidroxizilor de fier (goethit, lepiclocrocit), este orizont diagnostic pentru clasa argiluvisolurilor
"G" - orizont mineral individualizat în conditii restrictive, de umiditate excesivã, periodicã sau permanentã si caracterizat prin formarea "argilelor" smectitice - cenusiu-verzui; este diagnostic, pentru solurile gleice.
"O" - orizont organic (nehidromorf), acumulat la suprafata solurilor cu
drenaj normal, formate sub vegetatie lemnoasã;
"T" - orizont turbos (sau organic hidromorf), cu grosime minimã de 20 cm,
format la suprafata solurilor exclusiv umezite, aproape tot timpul anului.
Orizonturile din baza profilului de sol definesc de multe ori natura materialului
parental ("roca mamã") si fac tranzitia spre scoarta de alterare. Astfel:
orizontul "C" corespunde unui interval parental reprezentat prin depozite friabile,
neconsolidale, cu (Cca) sau fãrã carbonati;
orizontul "R" este alcãtuit din roci compacte dure sau epiclastite mobile grosiere
(pietrisuri) lipsite de carbonati;
orizontul Rrz - rendzinic - are drept corespondent litologic calcare si dolomite compacte sau roci metamorfice si magmatice bazice si ultrabazice.
Succesiunea diferitelor orizonturi pedogenetice într-o anumitã regiune con-

Fig. 1.29. Clase ºi tipuri de soluri zonale
ºi intrazonale cu precizarea profilurilor
pedogenetice respective.

stituie profilul de sol si conditioneazã stabilirea unitãtilor taxonomice: clasa de sol si tipul
de sol.
Constituindu-se ca un produs dependent de conditiile de climã si relief, profilul de
sol la suprafata globului se va putea repeta simetric de la ecuator la poli si din regiunile
de câmpie spre cele montane. Tipurile astfel conturate se înscriu în categoria solurilor
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zonale din clasa cambisoluri (tip terra-rossa), molisoluri (tip cernoziom), argiluvisoluri (tip
brun-roscat), spodosoluri (tip podzol) (fig. 1.29). În zonele temperate si reci, cu umiditate
pronuntatã, în profilul de sol se pot pãstra cuartul si fractiunea grea (zircon, rutil) ca
reziduu insolubil si pot apãrea neoformatii de filosilicati - illit, vermiculit, montmorillonit.
În zonele calde (subtropicale si ecuatoriale) si umede, silicea din cuart si silicati este
îndepãrtatã prin solubilizãri si apar neoformatii de caolinit, gibbsit, si goethit. În zonele
aride (desertice) si în cele foarte reci (polare), solurile nu sunt evoluate si, de aceea, nu
se poate vorbi de diferentiere în orizonturi pedogenetice.
Variatii locale, de ordin litologic, microclimatic sau determinate de pozitia nivelului
hidrostatic permit dezvoltarea unor soluri intrazonale al cãror profil se abate de la regula generalã impusã de pozitia sa în raport cu latitudinea sau altitudinea. În aceastã categorie intrã solurile hidromorfe (tipul gleic), solurile halomorfe (solonceacurile si soloneturile) si histosolurile (cu orizont turbos - T).
Cunoasterea compozitiei mineralogice a solului, a caracterelor sale texturale si
structurale si, prin aceasta, a permeabilitãtii pentru apã si aer devin conditii indispensabile pentru aprecierea fertilitãtii sale si, în final, pentru dirijarea culturilor agricole.
Implicarea mineralogiei si petrografiei în cercetãrile pedologice a devenit, în zilele noastre, o necesitate.
Produs exclusiv al zonelor continentale subaeriene si format în strânsã dependentã cu scoartele de alterare, solul este supus permanent, transformãrilor (chimice,
mineralogice, organice) si simultan expus degradãrii si îndepãrtãrii sale de cãtre agentii
exogeni (eroziune torentialã, alunecãri de teren etc.). Din aceste douã cauze fundamentale profilul de sol actual nu se poate conserva în timp si, astfel, regãsi în profilul
scoartelor de alterare fosile. Cercetãri recente ale unor depozite reziduale paleozoice si
mezozoice cautã sã gãseascã criterii pentru corelarea unor microzonalitãti mineralogice
si organice cu vechi orizonturi pedogenetice.
b.

Alterarea subacvaticã

Alterarea - ca proces geologic - trebuie privitã si în mediul subacvatic, pentru a
avea imaginea realã a cãilor si locurilor prin si în care apar produse reziduale. Ea se
manifestã atât asupra clastelor ajunse în reteaua hidrograficã, cât si asupra acelora care
se depun sub formã de suspensii în lacuri si mãri. Contactul prelungit al apei cu particulele alogene este o conditie a cresterii gradului lor de alterabilitate, adesea continuarea
unui proces început în zona dezagregãrilor mecanice si transformãrilor chimice subaeriene. Modificãrile de compozitie pe care le suferã aceste particule, dupã îngroparea
lor, apartin proceselor postdepozitionale (diagenezei).
Cãutând însã o similitudine cu pozitia si evolutia pe care o au scoartele de alterare în ariile continentale, o discutie despre alterarea subacvaticã ar însemna o analizã
a transformãrilor chimice si mineralogice suferite de rocile preexistente în contact direct
si prelungit cu apa (din râuri, lacuri si mãri).
O parte din factorii de care depinde transformarea substratului vor fi în mod evident aceiasi pe care i-am considerat si în procesele subaeriene, cu deosebirea cã în
aceastã nouã situatie contactul permanent dintre "faza mineralã" si "solutia apoasã" va
accelera desfãsurarea reactiilor. În mediul subacvatic, hidroliza si, uneori, oxidarea sunt
procesele cele mai active care stricã echilibrul chimic în rocile preexistente si genereazã
neoformatii. Dificultatea observãrii directe a acestor transformãri si, în general, a
aprecierii contextului geologic nu permite o estimare a ponderii pe care alterarea în
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mediul subacvatic o are în generarea de produse reziduale; de asemenea, este greu de
precizat raportul în care aceste produse se aflã cu unele "precipitate directe" din mediul
acvatic. De exemplu, în ce mãsurã gIauconitul, oxizii de Mn sau zeolitii trebuie priviti ca
produse secundare sau ca "precipitate", cunoscându-se foarte bine faptul cã toate aceste minerale se pot forma pe ambele cãi.
Alterarea submarinã sau halmiroliza (descrise sub acest termen de Hummel,
1922), cu ponderea cea mai mare printre procesele de transformare subacvaticã, se
desfãsoarã sub controlul unor factori reIativ constanti (salinitatea solutiilor este ridicatã,
pH-ul alcalin = 8-8,2 si are un caracter selectiv). Variatiile mineralogice la care ne asteptãm sau pe care le sesizãm vor fi determinate de contaminarea apelor marine cu solutii
juvenile (în lungul - sistemelor de fracturi crustale, a zonelor cu flux termic ridicat, a manifestãrii unor activitãti vulcanice submarine etc.) de diversitatea petrograficã a substratului sau/si de aportul de oxigen în apele de fund. Din analiza carotelor extrase din sedimente si roci submarine (Golful Mexic, Oc. Atlantic, Pacificul de est etc.) a rezultat cã
halmiroliza este activã în raport cu rocile magmatice si metamorfice feldspatice deschise
în canioanele marginilor continentale, cu bazaltele de fund oceanic si cu produsele vulcanice acumulate în aceste regiuni (sticle, cenusi). Alãturi de feldspati, vor suferi modificãri ino- si nesosilicatii, care trec în talc si minerale serpentinice, micele feromagneziene (biotitul, de exemplu, care trece în clorit) etc. Concentratia, relativ ridicatã în
Mg2+ a apelor marine dirijeazã halmiroliza spre substitutii de tipul:
Ca - montmorillonit + Mg2+ (legat în nivele brucitice) ®
Mg - clorite (cu structuri dublu stratificate).
Glauconitul, un mineral autigen frecvent în sedimentele marine, poate fi privit si ca
un efect al alterãrii filosilicatilor detritici, cu structurã tristratificatã, bogati în aluminiu.
Elementele necesare pentru formarea glauconitului Fe2+, Fe3+, K+ provin din apa mãrii si
înlocuiesc Al3+ în momentul în care potentialul redox permite fixarea acestor elemente (la
un Eh = 0, realizat prin descompunerea substantei organice asociatã fractiunii detritice).
Zeolitii, asociati frecvent cu sticla vulcanicã si lave bazaltice submarine, se considerã si
ei a avea o astfel de provenientã "secundarã". Ei sunt reprezentati prin analcim, phillipsit-harmotom etc.
Produsele reziduale se vor dezvolta la interfata substrat-apã, sub forma unei
"scoarte de alterare" cu grosimi, de regulã, mai mici decât cele continentale. Evolutia ei
este posibilã în ariile în care sedimentarea terigenã lipseste. Efectul unor astfel de procese pe fundul mãrii este complex. Ionii eliberati prin hidrolizã si oxidare se vor recombina cu ionii în exces existenti în solutiile marine pentru a genera, prin precipitare, alte
produse autigene (ortoclorite, oxizi de mangan, zeoliti, mice etc.). Astfel, hidroliza, ca
proces global, este nu numai un efect al reactiilor care se petrec în mediul marin între
apã si rocã, dar si o cauzã a dezechilibrelor chimice în solutii saline.
Solutii naturale si precipitate chimice
Pe lângã celelalte functii ale sale, apa constituie si un mediu chimic, un solvent
cu compozitie foarte variatã, din care elementele care-si ating si depãsesc "pragul de
saturatie" se separã prin precipitare sub formã de compusi minerali.
Apele continentale - din fluvii, lacuri, mlastini -, precum si cele lagunare sau
marine reprezintã solutii naturale cu caracter electrolitic sau coloidal în care se gãsesc
dizolvate elemente usor solubile: Li+, Na+, K+, Ca2+, Mg2+ Sr2+, CO22-, SO42-, NO3- si
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greu solubile Al3+, Fe3+, Mn3+, Si4+ , P5+ sub formã de cationi si anioni. Compozitia lor foarte
diferitã reflectã tendinta cãtre un echilibru chimic, rezultat din interactiunea hidrosferei cu
litosfera si atmosfera (prin procese de alterare, prin evaporare, prin contaminare cu
surse juvenile, prin cristalizarea compusilor excedentari etc.).
Trãsãturile petrogenetice ale compusilor separati din astfel de solutii reflectã, în
primul rând, caracterul coloidal sau electrolitic al mediului din care au provenit si apoi
particularitãtile sale chimice (pH, Eh).
Solutiile electrolitice (ionice sau moleculare) sunt sisteme ultradisperse rezultate
prin dizolvarea congruentã si incongruentã a fazelor minerale; desi îndeplinesc conditia
unui sistem omogen, ele prezintã proprietãti variabile în functie de cantitatea de substante dizolvate. Elementele chimice frecvent întâlnite în solutiile electrolitice sunt Na+,
K+, Ca++, Mg++, Cl-, SO4-, HCO3-,.
Coloizii sunt sisteme disperse, aparent omogene, alcãtuite din particule cu dimensiuni cuprinse între 10-6 si 10-3 mm, care nu permit decantarea lor când mediul este în
repaus. Aceastã caracteristicã face din coloizi, o fazã intermediarã între suspensii si
solutii electrolitice. Dupã natura chimicã a fazei disperse, coloizii naturaIi pot fi: de dispersie, moleculari si "de asociatie" sau micelari.
Coloizii de dispersie au caracter metalic iar particulele fazei disperse sunt alcãtuite din atomi identici nelegati chimic între ei.
Coloizii moleculari sunt hidrofili si alcãtuiti din particule macromoleculare (atomi uni
covalent) care se încarcã cu sarcini electrice. Astfel, SiO2, MnO2, PbS se gãsesc
frecvent în mediul apos sub formã de coloizi cu sarcini negative.
Coloizii de asociatie rezultã din gruparea unui numãr mare de molecule legate
slab prin forte Van der Waals si caracterizeazã elementele chimice greu solubile si substantele organice; ei îmbracã forma compusilor Al(OH)3, Fe(OH)2, Cu(OH)2, încãrcati
cu sarcini pozitive. În toate tipurile de coloizi miscarea brownianã a particulelor componente încetineste pe mãsurã ce diametrul acestora creste. Orice mediu natural, prin
volumul de apã pe care-I reprezintã si dinamica acesteia în cadrul "bazinului" respectiv,
poate îndeplini alternativ sau simultan calitatea de solutie electroliticã sau solutie
coloidalã. Analiza succesiunii produselor precipitate va constitui mãsura calitãtii mediului chimic care le-a generat.
a. Compozitia chimicã a apelor naturale (fluvii si mãri)
Reteaua hidrograficã ce dreneazã ariile continentale înmagazineazã o foarte
buna parte din elementele rezultate prin solubilizare si hidrolizã, si le transportã în solutie spre bazinele marine si oceanice. Cantitatea de substante solide anorganice dizolvate în apa unui râu determinã gradul sãu de mineralizare, care se exprimã, în g/m3 si
se poate calcula prin relatia
în care: S este cantitatea de substante chimice "uscate", în g;
V - voIumul probei, în cm3.
Cantitatea totalã de sãruri dizolvate în apele fluviale oscileazã între 37 si 8 000
ppm si se înscrie mult; sub continuturile apelor marine. Din punct de vedere chimic eIe
sunt dominate de Ca2+, HCO3-, si H3SiO4-, o bunã parte din compusii sãi provenind
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Tabelul 1.6. Originea ºi conþinutul principalilor cationi ºi anioni în apele fluviale (valori medii) ºi în oceane (dupã Holland, 1984)
Sursa

Timp de
rezidenþã
log10(pao)/
ani
Alterarea
- silicaþilor
- carbonaþilor
- sulfaþilor
- sulfurilor
- clorurilor
C. organic
Atmosfera
TOTAL
În oceane
145
(ppm)

Anioni (meg/kg)
HCO3SO42Cl-

Cationi (meg/kg)
Ca2+
Mg2+

4,5…4,9 6,9
-

5,9

7,0

7,7

6,7

3,8

0,14
0,50
0,07
0,01
-

0,20
0,13
0,01
-

0,10
0,11
-

0,05
0,01
-

0,21
-

0,01
0,75

0,01
0,35

0,05
0,26

0,01
0,07

0,01
0,22

412

1294

10760

7,9

0,31
0,07
0,58
0,96
2712

-0,07
0,07
0,09
0,23
1935
0

0,16
-0,06
0,22

Na+

K+

m sol/kg
SiO2

399

direct din atmosferã (astfel pot ajunge în ape, CO2 si respectiv HCO3, Na+, Cl- si SO42). În aceastã asociatie de elemente se poate remarca legãtura dintre comportarea Na+
si a Cl-, precum si legãtura dintre continutul de K+ si SiO2, si solubilizarea silicatilor
(tabelul 1.6).
Cunoscând gradul de mineralizare al unei ape curgãtoare se poate aprecia debitul substantelor chimice transportate de acestea (P) si, implicit, cantitãtile introduse în
bazinele în care se varsã. Astfel:
P=M.Q/103 {kg/s]
în care: M este gradul de mineralizare, în g/m3;
Q - debitul de apã, în m3/s.
Holland (1984) a apreciat rata denudãrii chimice în ariile continentale la 2,2 10-3 g
solide/cm2, ceea ce corespunde cu un transport în solutie al sãrurilor solubiIe efectuat
de întreaga retea hidrograficã de pe glob de cca 42 1014 g/an. Valorile obtinute par a fi
determinate de natura si reactivitatea substratului, de conditiile climatice din aria bazinului hidrografic respectiv si, mai putin, de altitudinea reliefului traversat (totusi pentru
zonele cu altitudini medii reduse, unde scurgerea este mai lentã, posibilitãtile de
dizolvare ale râurilor sunt mai mari).
Apa mãrilor si oceanelor, mult mai concentratã în sãruri decât apa fluviilor, consti100
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Tabelul 1. 7. Concentraþia elementelor minore în apele fluviale ºi apele oceanice (valori
medii)
Elementul

în fluvii g/kg

în oceane g/kg

Timp de rezidenþã

Ag
Al
Au
B
Ba
Cu
Fe
Ga
Mn
Mo
Ni
P
Pb
Th
Ti
Zn

0,09
360
0,010
12
45
5,3
480
0,09
20
1,8
10
20
4,0
0,096
8,6
45

0,008
2
0,005
20
0,3
2
0,03
0,2
10
0,6
60
0,03
0,0015
1
3

5
2
5
7
4,5
4
2
4
4
5
4
4
2,6
2
4

tuie o solutie de cloruri, bromuri, sulfati, carbonati si foarte putine sãruri ale elementelor
alcaline si alcalino-pãmântoase. Deosebirile calitative si cantitative între cele douã medii
- fluviatil si marin - sugereazã ideea cã sãrurile din apele marine nu pot fi considerate
rezultatul concentrãrii prelungite a compusiIor deversati prin reteaua hidrograficã; originea lor trebuie legatã de contaminarea apelor cu produsele vulcanismului si magmatismului din primele momente de formare si consolidare a crustei terestre, precum si a
manifestãrilor vulcanice submarine din toatã perioada de evolutie a spatiului oceanic; un
rol deloc neglijabil l-a avut si schimbul de elemente al hidrosferei marine cu atmosfera.
În constitutia apelor marine intrã elemente thalasofile (Cl, Br, SO4, B, Na, K, Ca,
Mg, Sr) în concentratii care depãsesc cantitatea furnizatã hidrosferei de alteratie si eroziune, si elemente thalasogene (Fe, Al, Si, Mn, Sc, Mo etc.) Iegate, în special, de fazele
solide care ajung în mediul marin si pe care le elibereazã prin hidroxizi (v. tabelul 1.7).
Chimismul global al apelor marine si concentratia în sãruri a acestora sunt apreciate, în mod curent, prin salinitate, care exprimã cantitatea totalã de sãruri dizolvate la 1
litru de apã de mare când toti carbonatii au fost convertiti în oxizi, bromurile si iodurile
înlocuite prin cloruri si toatã materia organicã oxidatã. Valoarea medie a salinitãtii apelor
marine este de 35 g/l si derivã din coexistenta urmãtoarelor tipuri de sãruri si, respectiv,
ioni disociati:
Compozitia apelor marine se considerã pentru o anumitã regiune constantã,
întrucât concentratia elementelor chimice se regleazã singurã în asa fel încât "iesirile"
chimice "precipitãrile" echilibreazã "intrãrile" într-o perioadã de timp egalã cu de câteva
ori timpul de rezidentã a elementelor în solutie; Elementele cu timpi de rezidentã mai
mici de 1 000 ani tind sã aibã o distributie eterogenã fatã de elementele cu timp de rezi101
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Tabelul 1.8. Conþinutul în sãruri al apelor marine
Raportat la greutatea apei [%]

Raportat la cantitatea desãruri dizolvate [%]

NaCl
MgCl
MgSO4
CaSO4
K2SO4
MgBr2
CaCO3
ºialtele

77,75
10,87
4,73
3,60
2,46
0,21

2,72
0,38
0,17
0,12
0,09
0,01
0,01

0,34

1 Timpul de rezidenþã reprezintã raportul dintre cantitatea totalã Ao a substanþei respective în
apa marinã a ºi rata dA ro/dt a aportului reþelei hidrografice. El poate varia de la (perioada de
amestec a apelor pânã la 108 ani; (perioada de amestec a apei oceanice în primii 100 m este de 10
ani; amestecul apelor în adâncime are loc în cca 1000 ani). De exemplu, pentru Na 260 000 000 ani;
Mg - 12 000 000 ani; K - 11 000 000 ani; Ca - 1000 000 ani; Si - 8 000 ani; Mn - 7 000 ani; Fe - 140
ani; Al - 100 ani.

dentã mai mare Na, K, Mg, Ca, Cl, Br = 108 ani, HCO3- = 105 ani) care realizeazã distributii omogene; elementele care intrã în ciclurile biologice (Si, P, N) se abat de la
aceastã regulã având timpi de rezidentã mult redusã. Astfel, concentratia acestor elemente este redusã în stratul de apa de la suprafatã, în care abundã organismele, creste
în apele de adâncime în care reintrã din cauza descompunerii oxidante a organismelor,
si este complicatã de transportul fizic al maselor de apa în oceane.
În mod curent însã, fatã de valoarea medie a salinitãtii apele oceanice si marine
prezintã abateri mari, conditionate de zona climaticã în care se gãsesc (si deci de temperaturã si evaporatie), de adâncimea la care ne referim, de relatia cu marginea continentalã unde existã un raport substantial de ape dulci, de prezenta lor în vecinãtatea
sectoarelor de divergentã a plãcilor crustale, unde temperatura este mult, mai ridicatã si
aportul de solutii juvenile aproape omniprezent. Din aceste cauze, salinitatea tinde sã
descreascã spre fundul bazinelor Ia 34o/oo dar tot aici sã atingã în zonele de rift, 175
o/oo (M. Rosie), Marea Moartã, un bazin închis situat într-o regiune cu evaporatie foarte
intensã, are la suprafatã 200 o/oo, în Marea Rosie S = 40 o/oo, Marea Neagrã - un bazin
semiînchis care beneficiazã de aportul a douã fluvii, Dunãrea si Nistrul, are o salinitate
de 18 - 22 o/oo iar Marea Caspicã, bazin intracontinental, are S = 1 - 15 o/oo. Pentru a
ne apropia cât mai mult de situatiile naturale care controleazã diversitatea produselor
chimice separate din solutii, s-a încercat o grupare a mediilor naturale dupã concentratia lor în sãruri, în diferite "faciesuri de salinitate". Astfel, au fost separate:
0-0,5 o/oo - facies dulcicol, în ape curgãtoare si lacuri;
0,5 - 5 o/oo - facies oligohalin, în lacuri si unele mãri închise;
5 - 16,5 o/oo . facies salmastru, în unele mãri marginale sau închise, (Marea
Caspicã);
16,5 - 30 o/oo - facies brachihalin, în mãri semiînchise (M. Neagrã);
30 - 50 o/oo - facies marin propriu-zis, în mãri si oceane;
> 50 o/oo - facies hipersalin (sau lagunar), în golfuri si lagune (G. Persic, Coorong
Lagoon etc.).
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b. Autigeneza prin precipitare chimica
Separarea compusilor anorganici si formarea mineralelor autigene din solutii naturale - coloidaIe sau electrolitice - reprezintã un proces de esentã chimicã si urmeazã
aceleasi legi, indiferent de originea si natura fluidelor (juvenile sau meteorice, fluviatile
sau marine); pentru acest motiv pot exista unele similitudini structurale si texturale între
produsele endogene si cele exogene (de exemplu, între agregatele silicioase formate
prin precipitare din solutii marine si cele depuse din solutii hidrotermale subacvatice sau
între zeolitii autigeni si cei vulcanogeni etc.).
În domeniul sedimentar, procesele de autigenezã sunt Iarg rãspândite si vizeazã
atât formarea unor edificii petrografice de origine chimicã bine individualizate în
coloanele litologice (calcare, evaporite, fosforite, silicolite) cât si depunerea din solutii
interstitiale a cimentului ce leagã clastele sedimentelor detritice (calcit, gips, apatit, calcedonie) (vezi si capitolul "Procese postdepezitionale").
Depunerea mineralelor autigene sub formã de geluri sau agregate cristaline este
strict controlatã de concentratia în sãruri a solutiilor, de pH-ul, Eh-ul si temperatura lor
de evaporatie, precum si de factori geologici, cum ar fi: volumul si adâncimea apei în
bazin, gradul de deschidere a acestuia spre ocean, circulatia apelor si pozitia bazinului
în raport cu factorii de climã.
Coagularea coloizilor. Precipitarea solutiilor coloidale si pierderea stabilitãtii
coloizilor se realizeazã atunci când energia superficialã a particulelor (Es) - ca expresie
a produsului dintre tensiunea superficialã (s) si suprafata particulei (A) (adicã Es = s A)
tinde sã creascã peste o limitã admisã. Acest lucru se petrece prin neutralizarea
sarcinilor electrice (în contact cu solutii care determinã alãturarea particulelor coloidale)
sau prin evaporarea mediului de dispersie, adesea în corelatie cu cresterea temperaturii.
Trecerea bruscã a solutiilor coloidale dintr-o stare în alta - de exemplu, la transferul acestora din reteaua hidrograficã în bazinele marine bogate în electroliti - grãbeste
evident depunerea lor si face, din zonele deltaice si cele litoral-neritice, spatii oportune
pentru concentrarea gelurilor de Al, Fe, Mn, Si. Un fenomen similar poate avea loc la
întâlnirea a douã mase de apã cu temperaturi diferite; de asemenea, o cantitate mare
de suspensii în bazinul în care ajung coloizii poate decIansa coagularea acestora (în
special, a celor de Fe si Si).
Acumularea centrilor de coagulare conduce la mase gelatinoase cu structurã corpuscularã sau fibroasã, întotdeauna cu proprietãti izotrope, puternic absorbante si
bogate în molecule de apã. Morfologia "corpurilor de gel" este întotdeauna specificã,
mamelonarã, reniformã, cu suprafete rotunjite si, adesea, lucioase. Afinitatea unor
microelemente (U, Th, Cu, Pb) fatã de astfel de produse este o expresie a proprietãtilor
lor aditive (adsorbante).
Precipitarea solutiilor electrolitice. Elementele chimice disociate în solutie pot
reactiona între ele pentru a forma compusi minerali atunci când ating simultan o anume
concentratie si solutia devine suprasaturatã. Conditia valabilã la un moment dat pentru
un anume compus, de exemplu, pentru carbonati, nu este suficientã pentru altul, de
exemplu pentru sulfati. Aceasta înseamnã cã în mediu natural "pragul de saturatie" pentru diversele sãruri ce-i determinã compozitia chimicã se va atinge progresiv, iar separarea lor din solutie, prin cristalizare, se va realiza succesiv, într-o ordine care întotdeau103
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Fig. 1.30. Ordinea idealã de precipitare a mineralelor autigene în raport
cu volumul apei în bazin.

Fig. 1.31. Compoziþia apelor oceanice
ºi începutul preciptãrii sulfaþilor ºi
clorurilor în condiþii izoterme (la 25 °C)
(!) în loc de hexaedrit se citeºte hexahidrat.

1 Soluþia suprasaturatã conþine
o cantitate mai mare de substanþã
dizolvatã decât cea corespunzãtoare
solubilitãþii ei în condiþiile date ºi
reprezintã întotdeuna un sistem chimic instabil; excesul de substanþe poate
cristaliza brusc ºi în cantitate mare. O
soluþie saturatã - care conþine dizolvatã cantitatea maximã dintr-o substanþã nu este întotdeauna ºi o sluþie
concentratã; dacã solubilitatea substanþei respective este foarte redusã cazul SiO2, 6 ppm în fluvii - soluþia
saturatã poate fi foarte diluatã.

na este invers proportionalã cu ordinea de solubilizare. Acest prag de saturatie, pentru
un anume produs, poate fi atins prin cresterea concentratiei în solutie (deci prin adaos
din afara sistemului, prin ridicarea temperaturii si evaporarea soIutiei, prin modificãri
esentiale ale conditiei de pH si Eh) în raport, cu care, în conditiile initiale ale intrãrii sale
în solutie, produsul respectiv este stabil (de exemplu CaCO3 disociazã în solutii acide si
reprecipitã din solutii alcaline).
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O asemenea succesiune, care cuprinde oxizi, hidroxizi, silice - ca geluri - si apoi
fosfati, carbonati, sulfati de calciu, halit, kainit, carnalit, silvinã, bischofit - ca minerale
autigene cristalizate - s-ar putea realiza în conditii ideale dacã bazinul în care are loc
precipitarea ar fi foarte stabil, ar fi lipsit de aport terigen si ar fi supus continuu unei evaporãri care sã modifice concentratia sãrurilor în solutie. În naturã, astfel de situatii se considerã accidentale, iar coloanele litologice din formatiunile sedimentare surprind, de regulã, doar secvente ale acestei succesiuni. Astfel este frecvent descrisã asociatia dintre
Fe si Si, silicolite si fosforite, fosforite si calcare, sulfati si cloruri
c.

Medii naturale chimice (cadrul geologic)

În domeniul sedimentar, precipitarea din solutii electrolitice se circumscrie ca un
proces petrogenetic major, care are drept cadru de desfãsurare, atât ariile continentale
- în jurul izvoarelor, în lacuri si mlastini, în zone lagunare - cât si bazinele marine si
oceanice. Formarea asociatiilor minerale chimice în aceste domeniu este expresia complexã a faciesului de salinitate a apelor si a regimului hidrodinamic (caracterul stagnant
sau mobil al lor) si, implicit, a tipului de bazin (închis/deschis) si a pozitiei lui în raport cu
factorii de climã (caldã-temperatã, umedã-aridã).
Într-un cadru geologic natural astfel conditionat se vor naste asociatii minerale si succesiuni de edificii petrografice capabile oricând sã fundamenteze reconstituirea unui context chimic care, astãzi, este generalizat din punct de vedere sedimentologic în cinci medii ale sedimentãrii autigene: lacustru (în climat umed), marin normal,
marin restrictiv, lacustru în climat arid si euxinic (lagunar sau marin) (fig. 1.32).
Asociatiile de facies dulcicol - din mediile lacustre, de climat umed sunt dominate
de produsele consolidãrii gelurilor de fier si silice din solutii cu pH slab acid si potential
redox pozitiv. Din punct de vedere mineralogic, ele reprezintã acumulãri de goethit,
hematit, opal si calcedonie dupã reactiile:
Fe(OH)3 = FeO OH = Fe2O3
gel
goethit
hematit
SiO2.nH2O = SiO2. nH2O = SiO2
gel
opal
calcedonie
si sunt identificate în asociatii litologice sub forma depozitelor de ferilite si, respectiv, silicolite chimice, care se acumuleazã astãzi în lacurile situate la latitudini mari din
nordul Europei, Asiei si Americii de Nord.
Asociatiile de facies marin normal formate în bazine cu circulatie permanentã pot
începe în bazã cu depozite feruginoase si silicioase, dar sunt dominate de ocurentele de
carbonati, fosfati, silicati (glauconit, leptoclorite, minerale argiloase, feldspati, zeoliti) si
oxizi de mangan. Silicea, cu un continut mediu de 4 - 6 mg/kg, precipitã mai usor sub
formã de opal decât de cuart si, în prezenta hidroxizilor de Al, Fe, Mn, Mg, chiar din solutii diluate cu pH mai mic de 8. Rata de depunere a compusilor amorfi este apreciatã la
3,6 1014 g/an, ceea ce nu compenseazã aportul de SiO2 introdus în mare de reteaua
hidrograficã (si egal cu 6 1014 g/an). Apele marine - la suprafatã - sunt de regulã
suprasaturate în calcit si aragonit si nesaturate în adâncime datoritã presiunii mari a
CO2 si temperaturii scãzute a apelor, factori care inhibã precipitarea carbonatilor.
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Precipitarea CaCO3 poate avea loc pe un interval batimetric larg, în special în
zonele litorale, neritice si batiale si pânã în vecinãtatea limitei de compensatie a carbonatilor (CCD - de la initialele în limba englezã carbonate compensation depth), adicã pânã
la nivelul la care ritmul aportului de carbonat din zona de suprafata (apreciat la 18 1014
g/an) este echilibrat de ritmul dizolvãrii lui. Sub aceastã limitã - plasatã în jur de 4000 4 500 m - germenii de calcit încep sã se dizolve. În mediile cu pH alcalin precipitarea calcitului este catalizatã de prezenta sãrurilor de NaCI, KCl si CaCl2 si a cationului Mg2+; de
aceea, acest mineral se poate separa mai usor în ape dulci. În schimb, aragonitul precipitã mai reede în prezenta Mg2+ si este un constituent frecvent în apele marine din
zonele calde. Rata de depunere a carbonatilor în astfel de zone (regiunea Bahama, de
exemplu), considerate foarte "productive", poate atinge 50 mg/cm2/an sau o medie de
0,4 - 2 cm grosime/1 000 ani. În ciuda faptului cã alãturi de calcit, si dolomitul se aflã în
apa de mare la limita de saturatie, cresterea cristalelor de dolomit este foarte lentã din
cauza dificultãtii de ordonare a Ca2+ si Mg2+ în structura sa reticularã, adesea inhibatã de
hidroliza ionilor de Mg2+, care se blocheazã în Mg(OH). Colofanul si apatitul - produsul
colomorf si respectiv cristalizat al fosfatului de Ca - precipitã în conditii similare cu
CaCO3 si de aceea formeazã frecvent asociatii cu acesta. În apele adânci si reci cu pH
scãzut, continutul în P2O5 este ridicat (pânã la 300 mg/m3) si scade în apele superficiale (pânã la 1 - 50 mg/m3), unde sunt create conditiile pentru precipitarea celor douã
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minerale (la scãderea PCO2 si ridicarea temperaturii).
Investigatiile din ultimii ani au completat mult, imaginea despre posibilitãtile de
precipitare autigenã a silicatilor. Sedimentele marine actuale din zonele neritice, dar în
special, abisale, contin numeroase minerale autigene: glauconit, sepiolit, paligorskit,
talc, chamosit, montmorillonit si illit, zeoliti (phillipsit si clinoptilolit), albit. Ele se separã în
conditiile unui pH alcalin si în functie de starea cationilor legati în retea, în conditii variabile ale Eh-ului. Astfel, glauconitul este un indicator tipic pentru un Eh foarte apropiat
de zero, în care ar putea fi stabili - simultan - cei doi cationi de Fe2+ si Fe3+ din reteaua
sa; în aceste conditii rata de sedimentare este mai mare decât pentru multi alti silicati.
Pentru zeoliti, de exemplu, este apreciatã o ratã de 0,1 g/cm2/1 000 ani.
Mediul marin actual se dovedeste a fi foarte favorabil pentru separarea pe cale
chimicã a oxizilor de mangan sub formã de piroluzit (MnO2), psilomelan
2+

(BaMn Mn4+O16(OH)4), todorokit (MnO2Mn(OH)4). Reactia de depunere a MnO2, în
mediu cu potential redox pozitiv, este catalizatã de prezenta cationilor de Fe3+ si a fractiunii clastice (piro- sau epi-) si se desfãsoarã foarte lent. Rata de depunere a compusilor
respectivi este de ordinul milimetrilor la 100 000 - 1 000 000 ani.
Dintre toate aceste minerale, un rol petrogenetic important îl au silicea si
carbonatii, fosfatii si oxizii de mangan, care, prin acumulare prelungitã, genereazã roci
silicioase, calcare de precipitatie, fosforite si, respectiv, noduli polimetalici; restul compusilor mentionati reprezintã o fractiune autigenã care se asociazã cu sedimentele
pelitice de fund oceanic.
Asociatiile faciesului hipersalin din mediile marine cu circulatie restrictivã (ocazionalã) si respectiv ale celor lagunare (sau lacuri din zone aride) cuprind toatã gama de minerale evaporitice - sulfati (gips si anhidrit), halit, si sãruri delicvescente (silvinã, carbonati si sulfati de Na si Mg) care repauzeazã ocazional pe calcare sau dolomite.
Cristalizarea acestor minerale sugereazã alcalinitatea crescutã a apelor în bazin (pH >
7 - 8) si întotdeauna potential redox pozitiv. Precipitarea sulfatilor si clorurilor - la 25 °C
- poate începe (dupã Braitsch) când volumul apei di bazin se reduce, prin evaporare si
atinge o concentratie (salinitate) de:
3,4 ori si S = 120 o/oo pentru a se separa CaSO4 .2H2O;
11 ori si S = 385 o/oo, pentru a se separa NaCl;
10 ori si S = 2 100 o/oo pentru a se separa KCl si MgCl. Acest lucru ilustreazã clar gradul de nesaturare în aceste sãruri a apei de mare. Rata de acumulare a
mineralelor evaporitice este apreciatã dupã exemplul, de exceptie, al Golfului Kara
Bugaz la 500 cm/1 000 ani sau 1,3 108 t/an.
Mediul euxinic se contureazã astãzi prin informatia abundentã obtinutã din analiza sedimentelor de pe fundul Mãrii Negre - vestitul Pontus Euxinus - ca un domeniu particular al sedimentãrii chimice, conditionat de stagnarea apelor si caracterul ei anoxic,
acumularea substantei organice si generarea, în aceste conditii, a H2S. Mediul este
reducãtor, acid sau alcalin si din punct de vedere chimic generator de sulfuri. În astfel de
conditii, curentii verticali "aducãtori" de oxigen lipsesc, substantele organice care se acumuleazã contin C, N si P (în proportie de 106 : 16 : 1), iar reactiile chimice pe care le
determinã consumã tot oxigenul preexistent si elibereazã azot, hidrogen sulfurat si CO2:
(CH2O).106(NH3).16H3PO4 + 94,4 HNO3 = 106 CO2 + 55 N2 + 177 H2O + H3PO4
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(CH2O)106(NH3).16H3PO4 + 53 SO42- = 106 HCO3- + 53 H2S + 16 NH3 + H3PO4

Reducerea sulfatilor la sulfuri este influentatã de cantitatea de materie organicã
din care pentru acest proces se consumã 15 - 45%. În mediile euxinice sulfurile care se
formeazã - piritã, galenã, blendã, calcopiritã (dacã existã ioni disponibili de Fe2+, Pb, Zn,
Cu) - si mineralele argiloase existente pentru aditionarea Mo, Cu si U (pânã la 0,001 0,010 %). Ca o expresie a conditiilor în care pot precipita, sulfurile autigene se asociazã
frecvent cu mâlurile negre si, respectiv, cu argile si, mai rar, cu gresii si calcare.
d. Criterii de identificare si semnificatii geologice
Produsele de origine chimicã contrasteazã prin caracterele lor petrografice cu
celelalte formatiuni sedimentare si se individualizeazã printre cele de origine marinã sau
lacustrã prin limite nete ce ilustreazã schimbarea bruscã a conditiilor de mediu. Astfel de
produse sunt definite prin constitutii mineralogice omogene si uniforme; din punct de
vedere chimic, ele formeazã acumuIãri de carbonati, sau de sulfati, sau de halogenuri
sau de fosfati etc., schimbând prin aceasta chimismul apelor care le-au generat si echilibrul atins la un moment, dat între "solutie" si "faza mineralã" dizolvatã.
În asemenea agregate, constituentii minerali au caracter autigen si se recunosc
prin:
- structura lor amorfã (dacã reprezintã geluri) sau cristalinã;
- morfologia cristalelor, dominatã de forme euhedrale si subhedrale (daca
forta de cristalizare a speciilor minerale este ridicatã, de exemplu, la dolomit) si
anhedrale (la minerale cu fortã de cristalizare redusã - la calcit, halit etc.; mai putin
frecvente dar întotdeauna semnificative prin morfologia lor sunt: agregatele sferulitice
sau fibros radiare (de calcedonie, zeoliti, aragonit etc.);
- contactul dintre cristale, care este liniar sau sutural, întotdeauna
asemãnãtor cu cel realizat prin blastezã (în rocile metamorfice - în cuartite, de exemplu)
sau cristalizare fractionatã (în rocile magmatice plutonice sau subvulcanice granite, sienite, aplite);
- incluziunile, când sunt prezente au o distributie zonarã, paralelã cu fetele
cristalelor si o constitutie identicã cu cea a fractiunii alogene care impurificã agregatul
(carbonaticã, argiloasã etc.);
- pseudomorfozele si coroanele de reactie sunt proprii compusilor autigeni
formati secundar, prin reactie cu un produs primar instabil, în prezenta unei solutii cu
chimism net diferit (de exemplu, ocurentele de silice - calcedonie sau opal - în testele
carbonatice ale unor foraminifere; înlocuirea feldspatilor plagioclazi detritici prin calcit;
substitutia carbonatilor prin colofan etc.);
- mineralele de neoformatie intersecteazã vechile structuri sedimentare
(suprafata laminelor sau a unui bioclast), evidentiind prin aceasta caracterul lor secundar, postdepozitional. AstfeI de relatii sunt specifice proceselor de autigenezã din timpul
diagenezei. Analiza corelatã a tuturor acestor trãsãturi este în mãsurã sã ofere informatii
pretioase atât pentru reconstituirea parametrilor chimici ce au definit mediul respectiv
(valoarea salinitãtii, pH, Eh...) cât si pentru cinetica reactiilor desfãsurate sau a momentului declansãrii lor (în mediul acvatic propriu-zis) sau în raport cu sedimente detritice,
postdepozitional, din solutii interstitiale.
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