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Sarea gemă și în special cea Română. 
* 

Descrierea gisementului de sare din România şi cont- 

posiția chimică a acestei sări geme. 

  

Lucrare presentată de d-nul doctor Istrati Societăţii de 

Sciinţe Fizice din Pucuresci în ședința de la +, 

Martie 1892. 

Introducere. 

Sarea este unul din rarele alimente de origină 

minerală. Ea este un aliment în t6tă puterea cu- 

vîntului şi nu numai un condiment după cum se 

crede cam în genere. Rațiunea dilnică necesară 

din punctul de vedere fisiologic în timp de 24 

de ore este cel puţin de 6 până la 8 grame. A- 
cestă cantitate o introducem nu numai ca sare 

adaosă în timpul mesei sai introdusă în timpul 

pregătirei bucatelor, dar și prin faptul că alimen- 
tele nâstre fie ele de natură vegetală sai animală 

conțin sare. Ast-fel dacă vom lua ca exemplu 

însuși corpul omului, vedem că în cl se află în 
termen mediii cam 200 grame clorur de sodiă. 

S'a discutat mult pentru a se ști dacă nece- 

sitatea de a introduce sarea ca aliment în afară 

de cea cuprinsă în mod natural în plantele și 

animalele cu cari ne nutrim, este înăscută în noi   

Le sel gemme et en particulier celui de 
- Roumanie. 

Descriplion du gisemeut de sel eu Roumanie et coint- 

position chintique de ce sel omite. 

Travail presente par M, le Dr, Istrati â la Socictt des 

sciences physiques de Bucarest dans la scance du 

2/,4 Mars 1892. 

Introduction. 

„Le sel est un des rares aliments d'origine mi- 

ncrale. C'est un aliment dans toute la force du 

terme et non seulement un condiment comme on 

le croit en gâncral. La ration journalitre neces- 
saire au point de vue physiologique, en 24 heures, 

est d'au moins 6ă 8 grammes, Nous introduisons 

cette quantit€ non seulement comme addition 

aux mets,ă table ou pendant leur preparation, mais 

encore par ce fait que nos aliments, quiils soient 

de nature vegetale ou animale, contiennent du 

se]. Ainsi, si nous prenons comme exemple le 

corps de l/'homme, nous voyons qu'il s'y trouve 

en moyenne 200 grammes de chlorure de sodium. 

On a beaucoup discute pour savoir si la nc- 

- cessit€ d'introduire le sel comme aliment, en de- 

_hors du sel qui est naturellement contenu dans les 

plantes et les animaux dont nous nous nourrissons,



sati dacă este numai o necesitate creată în mod 

artificial prin o îndelungată deprindere, 

In Odisea lui Omer, Tiriasis dice lui Ulyse: 

«Tu vei lua cursul călătoriilor tale până ce vei 

afla popâre cari să nu aibă nici o cunoscință 

despre mare și cari să nu pregătâscă cu sare bu- 

catele lor.> 
Faptul acesta a fost pus în dubiii multă vreme, 

cu tâte că rațiunea ne spune că de la început 

omul a putut să locuâscă regiuni în cari sarea 

gemă să nu fi existat la suprafață și pe când încă 

nu se scia extrage sarea din mare. 

Alimentaţia nâstră și chiar a unora: din anima- 

Jele cu cari ne servim mai des, nu se mai face 

ast-fel ca acum câte-va decimi de secole. E in- 

contestabil că răspândirea usului sărei ca aliment 

stă în strîns raport legată cu desvoltarea bunei 

stări materiale a omului și prin urmare cu schim- 
barca radicală ce sa adus treptat în modul săă 

de alimentaţiune. 

Se pare însă că sunt popore saii grupe retrasc 

de 6meni, cari nu cunosc încă usul sărei ca ali- 

ment direct. Ast-fel d-l H. Rochefort în descrie- 
rca evasiunei sale din Noua Caledonie ne spune, 

vorbind despre archipelagul insulelor Sandwitsch, 

că există triburi cari nu cunosc încă nici în pre- 

sent usul sărei (1). 

Imcrul e f6rte posibil din punctul de vedere 

fisiologic, căci pășunele conțin cu atât mai mult 

clorur de sodiă cu cât se află situate mai în 

vale și mai în apropierea oceanelor și acesta e 

casul insulelor. Prin pășuni clorurul de sodiii 

trece la erbivore, animale cu cari ne nutrim. Se 

scie însă că un animal e cu atât mai sănătos cu 

cât sarea intră într'o cantitate mai simţitâre în 

regimul săi, același lucru s'a observat și cu omul. 

S'a scris mult asupra rolului clorurului de soditi 

din puntul de vedere fisiologic și terapeutic și 

t6te aceste scrieri, dintre cari una făcută chiar 

în ţcră la noi la 1875 de d-rul Sârkesca ca teză 

inaugurală, dovedesce marele rol ce-l jăcă clo- 

rurul de sodiii în conservarea sănătății, 

(1) Acest fapt sa indicat în mod excepțional şi chiar 

în Europa. Ast-fel în Zongran's maşasiu de la (inele lui 

ISgi, D-l fohu Zroude, publicând Gre-cari noul documente 

relativ la znincibile Armada Spaniolă, găsesce descris de că- 

pitanul Cue/lar, vorbind despre Irlanda, către finele seco- 

lului al XVI urmâătorele : . 

«Jilcle de serbătâre, ci se nutresc cu carne de rea ca- 

litate fiartă, fără a întrebuința nici pâine, nict sare,p (Za A. 

ture des hevues, Janvicr, 1892, pag. 40.) 

ca pre-   

est înn€e cn nous ou si ce n'est qu'une nccessite 

crâce artificiellement par une longue habitude. 

Dans l'Odyssde d'Homăre, Tyriasis dit ă Ulysse: 

«Tu reprendras le cours de tes voyages jusquă 

ce que tu trouves des peuples qui n'aient aucune 

connaissance de la mer ct qui ne mettent pas de 

scl dans les mets quis preparent.» 

Ce fait a ât€ longtemps mis en doute, bien 

que la raison nous dise qu'ă Porigine homme a 

pu habiter des rgions oit le sel gemme n'ait pas 

existe ă la surface du sol et.ou Lon ignorait le 

moyen ('extraire du sel de la mer. 

Notre alimentation et mâme celle de certains - 

animaux dont nous nous servons le plus, n'est 

plus la mâme aujourd'hui qu'il y a des dizaines 

de si&cles. Il est incontestable que usage du sel 

comme aliment est en rapport €troit avec le dt- 

veloppement du bien-âtre materiel de homme 

et partant avec le changement radical qui a ct 

apporte dans la fagon dont il se nourrit. 

Il semble cependant qu'il y ait des peuples ou 

des groupes, isoles des autres hommes, qui ne 

connaissent pas encore Pusage du sel comme ali- 

ment direct. Ainsi, M. H. Rochefort, dans la des- 

cription de son Evasion de la Nouvelle-Caledonie 

dit, en parlant de Parchipel Sandwitch, qu "ly 

existe des tribus qui ignorent Lusage du sel (2). 

L.a chose est fort possible au point de vue phy- 

siologique, car les pâturages contiennent d'autant 

plus de chlorure de sodium qu'ils se trouvent 

situ6s plus bas dans les valles ct plus pris des 

oceans, ce qui est le cas des îles. Par les pâturages, 

le chlorure de sodium passe chez les herbivores, 

animaux dont nous nous nouirissons. On sait 

qu'un animal est d'autant plus sain qui entre 

plus de sel dans son regime; on a observe la 

mâme chose chez l'homme. On a m&me beau- 

coup €crit sur le role du chlorure de sodium au 

point de vue physiologique et therapeutique ; tous 

ces €crits, dont Pun est di ă lun de nos compatrio- 

tes, M. Serbesco, comine these. inaugurale [187 5 

prouvent le grand râle que joue le chlorure de: 

(2) Ce fait a ct€ îndiqu€ exceptionnellement meme en Eu- 

rope, Ainsi, M. John Zroude publiant, dans le Zongman's 

Jagazine de la” fin de 1891, certains documents nouveaux 

relatifs ă Vznziucibile Armada espagnole, cite cette phrase du 

capitaine Cucllar, parlant «dle Plrlande vers la fin du XVl-e 

sitcle: 

„Les jours de fete, il se nourrissent de viandes de mauvaise 

qualite bouillie sans employer ni pain ni sl,“ (Azore des Reoues 

1892, p. 46.)



servativ în contră dre-căror bâle și chiar în comba- 

terea unora. In timpul: resbelului de la 1577-am 

rămas mai mulţi în Bulgaria până la 27 Decem- 
bre, aprâpe o lună fără sare, care nu se putea 

transporta din causa lipsei de a putea comunica 

pe Dunăre, care nu era îngheţată cu totul. Epi- 
demiile 'de tifos ai fost însă mai puternice între 

aceste. persâne și mulți ai plătit cu viţa acestă 

crudă încercare, 

“In străinătate aceste lucruri sunt atât de binc. 

cunoscute, în cât cele mai multe animale își ati 

fixată dilnic raţiunea de sare ce trebue să intre 

în alimentaţia lor; în ce privesce Gmenii, acestă 

- rațiune este admisă și la -noi în regimul soldați- 

lor, penitenciarelor, etc. Se scie de mult-că ani- 

malele cari ait o carne mai suculentă sunt accle 

ce pasc pe ţirmurile mărei, fapt care explică. 

pentru ce oile nâstre din Dobrogea sunt atât de. 

„căutate la Constantinopole. Causa e că pășunele 

din aceste.regiuni sunt cu mult mai sărate. 

- Iată de ce în ţările culte sarea se și dă dilnic ani- 
malelor domestice; ast-fel în Sviţera se dă dilnic 

ca rațiune de sare, animalelor din speța bovină 

câte 150t-, rațiune care 'se îndoesce când anima- 

lele sunt destinate măcelărici. In Anglia se dă dilnic 

170% sare pentru fie-care boii sati cal, 

In Franţa se pune 1*%r- de sare la 100% ali- 

mente uscate destinate vitelor, adică o cantitate 

aprâpe identică cu sarea ce se pune în „pâinea 

nstră. 

S'a. observat de mult că sarea produce o cres- 

cere repede a juncanilor și vitelor, că calitatea 

laptelui devine mai. bună, că carnea animalului e 

mult mai gustâsă, că forța generatrice cresce și 

că cu deosebire la oi, scade influența epizotiilor. 

Cantitatea azotului din urină se îndoesce și prin 
urmare întăresce valorea îngrășămintului ce re- 

zultă, căci sarea menţinând alcalinitatea sângelui, 

favoriză digestiunea substanțelor albuminoidale și 

a grăsimelor și ajută solubilitatea și absorbțiunea 
Gre-căror substanțe, crescând combustibilitatea 

elementelor organice ale sângelui în presența oxi- 

genului (1). 

(1) Faţă cu cele ce se petrec la not, unde mil de tone de 

sare gemă ce conţin până la 85%, clorur de sodii sunt a- 

- vuncate pe ape sai întrebuințate ca rambleii în galeriile de   

sodium dans la conservation de la sante; il pr€- 

serve de certaines maladies et permet d'en com- 

battre certaines autres. Pendant la guerre de 1877, 

plusieurs d'entre nous sont restâs, en Bulgarie, 

pres d'un mois, jusqu'au 27 Decembre, sans sel, 

les transports ayant 6t€ retardâs par limpossi- 

Dilit& de traverser le Danube qui n'ctait pas assez 

gel. Les 6pidemies de typhus ont ct€ plus fortes 

chez ces personnes et plusieurs sont mortes. 

Ces faits sont si bien connus ă l'€tranger que 

on a fix€, pour la plupart des animaus, la ration 

journalitra de sel qui doit entrer 'dans leur ali- 

mentation. ln ce qui concerne lhomme, cette 

ration est admise 'aussi chez nous dans le regime 

des soldats, des prisonniers, -etc. 

On sait depuis longtemps que les animaux qui 

ont une viande plus succulente sont ceux qui pais- 

sent sur les bords de la mer, fait qui explique 

pourquoi les moutons dela Dobrodja sont si re- 

cherchts ă Constantinople. La raison en est que 

les pâturages de cette region sont extremement 

sales. C'est pour le meme motif que, dans les 

pays civilists, on donne tous les jours du scl 

aux animaux domestiques. En Suisse, aux ani-. 

maux de la race bovine, on donne par jour 150 

grammes de sel, ration que Lon double quand les 

animaux sont destinâs ă la boucherie. En An- 

gleterre, on donne par jour 170 gr. de scl ă un 

cheval ou ă un becuf. ” 

En France, on mslange 1 kil. de selă 100 kil. 

d'aliments secs destines aux bestiaux, c'est-ă-dire 

une quantite ă peu pres €gale ă celle qu'on met 

dans notre pain. 

Ona observe depuis longtemps que le sel produit 

une croissance rapide des poulains et-des veaux, 

quiil' rend la qualit€ du lait ineilleure, qu'il donne 

A la viande des animaux plus de goft, quiil ac- 

croit la force gencratrice et que, specialement 

chez les moutons, îl diminue Tinfluence des €pi- 

zooties. I-a quantit€ d'azote de lurine est doublec, 

ct, par suite, la valeur de Vengrais qui en râsulte 

triple, car le sel, maintenant Palcalinite du sang, 

favorise la digestion des substances albuminoidales 

“ct des graisses, et aide la solubilite et labsorb- 

tion de certaines substances, en augmentant la. 

combustibilit€ des €lments organiques du sang 

en presence. de loxygtne (1). 

(1) En presence de ce qui se passe chez nous, ou des mi'- 

liers de tonnes de sel gemme, contenant jusquă S5 0, de 

Peau ou employses comme A 
chlorure de sodium, sont jetâs A



Licbig a dovedit de mult că fosfatul de po- 
tasiă ce-l conțin alimentele nâstre, este transfor- 

mat în fosfat de sodiii prin sare, sai, din tâte 

sărurile fosfatul' de sodii este acela care în sânge 

se preteză mai bine pentru eliminarea CO, și ca 

ast-fel sarea intervine întrun mod fericit în fe- 

nomenele respirațiunei. Și să: nu uităm că să- 

tenul român consumă multă sare, acesta se ex- 

plică prin faptul că regimul s&i alimentar este 

cu prisosință avut în alimente hidrocarbonate, ceea-. 

ce face că sângele săi trebue să elimineze un 

volum mare de CO,, fapt ce devine cu atât mai 

ușor cu cât acest sânge va conţinea mai mult 

fosfat de sodiii, corp ce am vedut că se produce 

graţie sărci. 

mine, trebue, cred să adaog că sarea e un excelent îngrăse- 

mînt pentru agricultură; ast-fel în Franţa se aruncă 3ookgr: 
sare pe hectarul semnat cu grâlii, orz sati cartofi, Pe hec- 

tarul semnat cu 7 se aruncă 250kgr. și pentru fineţele de Ie- ” 

gumindse se aruncă pe hectar 15okgr. Pentru ca sarea să coste 

eftin ea e denaturată pentru a pute fi scutită de imposit, Tată 

varietățile de sare. ce sai expus de către aCoiptoir de Vente 
„ales Sos de PE3to la exposițiunea francesă de la 1859, dorind 

din tâtă inima ca aceste producte să se prepare și să se în- 
îrcluințeze cât ma! curând și la no, unde pentru moment 
Wu avem decât sarea denaturată pentru industrir cu 20/ 
petrol. 

SărurI supuse impositului: 

1. Sare rafinată cenușie pentru brânsării, 

2. 3 » albă > n 

3. a » » fină, pentru brânzării, 
4. p: gemă în blocuri pentru animale. 

Trebue să adaog că actsta a patra categorie la nor, având 
în vedere marele număr de ciredi de 4oi și turme de of ce 
avem tot interesul a întreținea și desvolta în partea de nord 

a Moldovel și în îubrogea, trebuesce a fi sentită de imposit, 
adică a fi vîndută cât mat eftin de Regia Monopolulut nos- 
tru, de Gre-ce putem întrebuința pentru acâsta blocurile de 
sare mat argil6se și mal avute în sulfat de calciii anhidru, 
ce nu pot Îl întrebuințate pentru consumaţiunea curentă. 

5. Sarea rafinală denalurată pentru vite. Acestă denaturare 
se face adăopând la rooker. sare câte un kgr. de absint și 
de melasă și oker-,500 peroxid de fer, 

6. Sue gemă Cenaturată pentru vite. SA denatureză ca și 
No. ş. 

7. Bare rafiniată pentru piesării. Denaturată prin adăogirea 

unui kgr. de naftalină Ja 1ooker. sare, . 

$. Sare pentru păninturi (ngrășăminte). Denatarată prin 

adăogirea de câte un kgr. funingine și smolă (gudron) şi 

okzr.,500 peroxid de fer la sută kgr. sare. 

9. Cenușe de la Saline, compuse din scorii de hulie şi de 

cock din huliele arse, cenuşe de hulie şi aprâpe a decea 

paste materi! sărate ce provin de la rafinatul săret geme. 

Aceste cenuși sunt bine uscate și pulverisate și ele costă 

numat 50 ban! suta de kgr., ceea-ce face că agricultura are 

tot avantagiul a le întrebuința pe 0 scară largă.   

Liebig a prouve depuis longtemps que le phos- 

phate de potassium que contiennent nos aliments 

est transforme en phosphate de sodium par le sel, 

ou, de tous les sels, le phosphate de sodium est 

celui qui dans le sang, se prâte le mieux ă I'6- 

limination de CO, et qu'ainsi le sel intervient 

dune manitre tr&s heureuse dans les phenomines 

de la respiration. N'oublions pas que si le pay- 
san roumain consomme beaucoup de sel, c'est que 

son regime alimentaire est tres riche en aliments 

hydrocarbonates, ce qui, fait que son sang doit 

€liminer un grand volume de CO,, chose d'autant 

plus facile que ce sang contiendra plus de phos- 

phate de sodium, corps qui se produit grâce au 

sel, ainsi que nous l'avons vu. 

remblais dans les galeries des mines, îl est, je crois, neces- 

saire d'ajouter que le sel est un excellent engrais pour l'a- 

griculture. Ainsi, en France? on emploie şoo kilogr. ie sel 

par hectare ensemencă avec du bl;, de l'orge ou des pommes 

de terre; 230 kilogr. par hectare ensemenc€ avec du lin et 

150 kilog. pour les fenaisons l&gumineuses. Afin que le sel 

revienne meilleur march&, on le dânature dans le but de 

Pexempter de Vimpât. Voici les varicres de sel qui ont etE ex- 

postes par le Comptoir de vente des sels de Fist ă VExposition 

universelle de 1889. Îl est dâsirabie que ces produiis soient pr: 

pares et employ€s le plus tât possible chez nous, că, peur le 

moment, nous n'avons que du sel denatur€ pour lindustrie 
avec 20%, de pâtrole. : 

Şels soumis ă Limpot: 
1. S/ raffin€ gris pour fromaşeries; 
2. » a banc a » 

3 » » fi a » » . 

4. pp gemme eu blocs pour les animaux, 

Nous devons ajouter que cette dernitre catâgorie, chez nous, 

vu le grand nombre de troupeaux de boeufs et de moutons 

que nous avons tant d'interât ă entretenir et ă developper dans 

le nord de la Moldavie eten Dobrodja, doit ctre exemptte 

dimpât, et vendue aussi bon march€ que possible par la Regie 

des Monopoles de PEtat, car on peut emplojer des blocs de 

sel plus argileux et plus riches en sulfate de calcium anhydre, 

qui ne peuvent servir ă la consommation courante, 

5, Sel saffint denalură pour bestiaux, 

On dânature le sel en ajoutant ă chaque 100 kilog:. un 

kil. d'absinthe et de mâlasse, et o k.500 de ptroxyde de fer, 

„6, Se? dinaturt pour 'bestiaux. 

On denature ce sel comme ci-dessus, 

7. Sel zaffint pour pelleteries, dSnature par Paddition d'un 

ki, de naphtaline par 100.k, de sel. 

S. Sel pour enşrais, dânatur6 par addition de 1 kilogr. 

de suie et de. goudron et o k.50o de pcroxyde de fer par 

1000 k. de sel. 

9. Cendres de saliues, compostes de scories de 'houilles et 

de cock de houille brilce, de cendres de houille et ă peu 

pres la dixitme partie de matitres saltes provenant du raf- 

finage du sel gemme, 

Ces cendres sont bien s€chls et finement pulverisles; elles 

ne cofitent que 0,50 c. les roo Ril., ce qui fait que l'agricul- 

ture a tout avantage ă les emplayer sur une grande cchelle.



Dacă sarea din punctul de vedere fisiologic și 
agricol e atât de importantă, să nu credem că 
intrebuințarea ei se mărginesce numai la acesta, 
saii și la fabricarea importantelor conserve ali- 

mentare ce se pot face, graţie ci. 

. Rolul sărei, e încă fârte important în techno- 

logie. 
Fără sare nu am avea acidul clorhidric și toți 

clorurii obținuți artificial, și să nu uităm că nu- 
mtrul lor e imens. 

Nu am avea clorul, şi tote sărurile lui oxige- 

nate. 

Soda de asemenea ce se obține graţie sărei, 
jocă un rol forte mare. Ce ar deveni chimia și 
mai ales industria chimică fără sodă! — Cu „ce 

se prepară atâtea săruri şi se fac atâţi corpi! 

Sunt în urmă o mulțime de irdustrii chimice 

ce întrebuințeză direct sarea pentru a isola 6re- 

cari corpi obținuți pe cale chimică, cum e în 
prepararea săpunurilor, etc. 

Jată de ce, înainte de a trece să studiem în 

special sarea gemă din punctul de vedere ce ne 

interesâză mai mult, am credut necesar a da a- 

ceste succinte notițe asupra marelui rol al sărei 
în economia vieței nâstre. 

Şi în ce privesce cu deosebire marele nostru 

massiv de sare, d-l inginer Garzi, a avut mare 

drept a dice: 

«România, fiind dotată de cele mai puternice 

deposite de sare,-a căror exploatare se pâte es- 

tima la o durată de timp indefinit, va trebui să 

încurajeze şi să răspândescă utilisarea sărei la tot 

ce până adi geniul uman a putut să o aplice (1).» 

Starea naturală a sărei geme române. 

Sarea gemă ocupă în cra nâstră o întindere 

de necredut de mare și acâstă întindere se află 

intim legată cu marea extensiune ce o are Zer- 

harul şi cu deosebire ziocenul în structura geo- 

logică a pâlelor Carpaţilor noștri. 

«Miocenul român, dice d-l profesor Gr. Ștefă- 

„nescu, este însemnat prin marea cantitate de sare 

gemă, de Jignite, de petrol şi de osocherită, ce 

coprinde în stratele sale. 
Pe lângă care trebue să mai adăogăm existența 

  

(1) Despre formațiunea terenurilor salitere din România, 
A. Galeriu, Bucuresci, 1857, 

- 
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Si le sel, au point de vue physiologique et 

agricole a une si grande importance, il ne faut 
pas croire que son usage se borne lă etă la fa- 

brication des conserves alimentaires. 

Le r6le du sel-est aussi trts -prand dans la 

technologie, 

Sans sel, nous n'aurions pas d'acide chlorhy- 

drique et tous les chlorures qu'on obtient artifi- 
ciellement, et il ne faut pas oublicr que leur nombre 

est immense. 

Nous n'aurions pas le chlore et tous ses sels 

| oxygânts. 

- La soude, qui s'obtient âgalement grâce au sel, 

joue un râle tres important. Que deviendrait la 
chimie et surtout Lindustrie chimique sans la soude, 

qui sert îă preparer tant de sels, ă faire tant de 

corps | 

Il y a enfin une foule d'industries chimiques 

qui emploient directement le sel pour isoler cer- 
tains corps obtenus chimiquement, par exemple, 

dans la preparation des savons, etc. | 
C'est pourquoi, avant de passer ă l'ctude du 

sel gemme au point de vue qui nous inttresse 

“le plus, jai cru nâcessaire de donner ces notes 

succintes' sur le grand râle que joue le sel dans 

lâconomie de notre vie. 
"En ce qui concerne spâcialement notre grand 

massi( de sel, M. Lingenicur Galeriu a pu dire 

avec raison: 
«La Roumanie, ctant dotce des plus puissants 

depots de sel, dont lexploitation peut ctre estimce 

a une durde de temps infinie, devra encourager 

et repandre Putilisation du selă tout ce que jus- 

qu'ă ce jour le genie humain a pu Yappliquer (1).» 

L'Etat naturel du sel gemme roumain. 

Le sel gemme occupe en Roumanie une cten- 

due extraordinaire et cette ctendue est, en intime 

relation avec la grande extension quw'a le tertiaire 

et, en particulier, le mioctne dans la structure. 

gcologique de nos Carpathes. 
«Le miocene roumain, dit M. le professeur Gr. 

Stefânescu, est important par la grande quantite 

de sel gemme, 'de lignite, de petrole et d'ozokc- 

rite qu'il contient dans ses couches. On doit encore 

(1) G. Galeriu. De Za formation des ferrains salifâres de 
Roumanie, Bucarest, 1887,



chinlibarulul și a sulfulua î în judeţele Buscă şi 

„Prahova (1).» 
Aceste straturi ale miocenului sunt forte des- 

voltate în partea de nord a Moldovei, ce se întind 

subțiindu-se de la Nord la Sud, se încurbeză ur- 

mând cirecțiunea catenei Carpaţilor în Focșani 

și R.-Sărat și urmeză până la T.-Severin, de la 

răsărit la apus, subţiindu-se din ce în ce mai tare. 

Aceste straturi se află cam pe la o altitudine 

maximum. de 150—400 metri. Ceea ce e carac- 

teristic al masivului nostru de sare e că fără 

multă discontinuitate se întinde mai în tot per- 

cursul miocenului nostru. 

Ast-fel iată ceea-ce găsim în Anaarul biuroulul 

geologic al Îlinisterulul Latcrărilor Publice pe 

anul 1882—83 (No. 1), la pag. 59, 60 și cu a- 

câstă descriere ne întâlnim cu gismentul de sare 

din partea cea mai apusană a României spre 

T.-Severin, urmând În urmă a descrie continui- 

tatea acestui gisment spre răsărit până în R.- 

Sărat și în urmă spre Nord până la Neamţu. 

«Sarea gemă. Sunt cunoscute de mult impor- 

tantele deposite de sare gemă de la Ocrzefe-lfari, 

în județulit Vâ/cea și cele de la Doftana: Telega 
și Slănic din județul Pra/ova ; studiile făcute a- 

nul acesta ne-ai pus însă în evidență dou& fapte 

importante, atât din punctul de vedere practic, 

cât și din cel sciinţific și cari sunt : 

«10. Că aceste basine se întind la mari distanţe, 

așa cel din Prahova se întinde în Apus în judc- 

tul Dâmboviţa, unde se manifesteză prin nume- 

rose isvâre de ape sărate, ca la Dunca, Ocniţa (2) 
şi Lăculefe; la răsărit, de și nu am ajuns -încă 

cu studiile în județul Buzăă și Râmnicul-Sărat, însă 

am avut Gcasiunea; în studii anteridre, să constat 

numeroșii vulcani noroioși sait Sa/se de la Po/i- 

"cioră şi Beciit și mai cu scmă importanta - apa- 

rițiune, chiar la suprafaţă, a depositelor de sare 

gemă ce se află pe valea S/âniculul la Sărata 

din judeţul Buzăi, probă incontestabilă a esis- 

_tenții sării în acest judeţ; cât pentru judeţul A.-Să- 

(1) Curs eleinentar de geologie, de Gr. Siefănescu. 1890, 

pag. 213. | 

(2) Ocniţa se pare că pe timpul lut Mircea cel Mare consti- 

tuia cele mai mari saline ale ţărel (Muntenia); o mulţime de 

localităţi împrejurul săi, ca; Sărăfura, Sfănicul Sirut, laiui 

S.inelor Gura indică cu multă 

siguranță natura saliferă a terenurilor sale precum şi repu- 

taţiunca ce şi-a creat din vechime din acâstă causă, I. 

Vechi, Ocnifei, Ocna, ete,, 
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titude de 1şo ă 

—= 

y ajouter Pexistence de lambre et du soufre dans 

les districts de Buzeu cet de Prahova (1). ; 

Ces couches du miocâne sont trts developpees 

dans le nord de la Moldavie ; elles s'âtendent'en 

s'amincissant du nord au sud; eiles s'incourbent en 

suivant la direction de la chaine des Carpathes 

ă Focșani et R.-Sarat et continuent jusquă T.- 

Severin, de Pest ă l'ouest,: en s'amincissant de 

plus en plus. Ces:couches se trouvent ă une al- 

400 mâtres. Ce qui est la ca- 

racteristique de notre massil de sel, c'est que, sans 

grandes discontinuites, il s'âtend sur presque tout 

le parcours de notre miocene. 

Voici ce que nous trouvons dans /Anraraire «du 

Euieau geologigue du Îlinistere des Travau pu 

blics, (annce: 1882—S83, No. 1, pag. 59, 60) et 

dans cette description nous rencontrons le gi- 

sement de sel de la partie la plus occidentale de 

la Roumanie, vers T.-Severin ; suit un apergu sur 

la continuit€ de ce gisement vers PEst jusquă 

R.-Sărat et vers le nord jusquă Neamţu. 
«Le sel gene. Les importants depâts de sel 

gemme de Ocnele-Mari,' dans le district de Văl- 

cea, et ceux de Doftana-Telega et de Slanic dans 

le district de Prahova: sont connus; mais les €- 

tudes faites cette annce ont mis en cvidence deux 

faits importants, tant au point 'de vue pratique .. 

quau point de vue scientifique ; ce sont: 

«1% que ces bassins s'ctendent î de grandes di- 

stances; ainsi celui de Prahova s'tend ă louest 

dans le district de Dâmbovitza, oii îl se manifeste 

par de nombreuses sources sales, comme Bunea, 

Ocniţa (2) et Laculeţe; ă lest, bien que nous ne 

soyons pas encore arrives dans nos €tudes aux 

districts de Buzeu et de R.-Sarat, nous avons eu 

Poccasion, dans des ctudes antcrieures, de constater 

de nombreux volcans de boue ou Su/zes ă Poli- 

ciori et ă Beciu, et surtout limportante appari- 

tion, mâme ă la surface du sol, de depâts de 

sel gemme qui se trouvent dans Ja vallce du Sla- 

nic, & Sarata, dans le district de Buzeu, preuve 

(1) Gr. Stefânescu, Cours dmentaire de Geologie, Buca- 

rest, 1$90, p. 213. 

(2) IL semble que Ocuiţa ait €t6 la plus grande salinc du 

pays au temps de Mircea-le-grand (Valachie); une foule de 

localits des euvirons comme -Sirăfara, Slinicul Sărat, latul 

Salinelor Vechi, Gura Ocniţei, Ocna, etc. montrent avec cer- 

titude la nature saliftre de ces terrains ainsi que la repu- 

tation que cette saline a eue autrefois. I.



  

rat, numirea sa însăși, şi esistența de lacuri să- 

rate, cred că sunt probe destul de sigure că ba- 

sinul salifer se întinde și aci. 

«Basinul de la Ocnele-Aari, din judeţul Vâlcea 

se întinde şi el mult la apus, până spre valea Cer- 

nei, căci numerâse isvâre de apă sărată îi revelâză 

esistenţa; așa,în valea Orăsâulul, între Serbănescă 

și Păușeșci, matca rîului este, în timpul verii, când 

apele sunt scădute, literalmente albită de eflorescențe 

de sare, provenite. din evaporarea apei sărate, ce 

mustesce peste: tot pe acestă matcă; mai la apus, 

în valea Bistriței, el se revelă prin isvorele de apă 

sărată din marginea chiar a satului Folesctă-dle-jos ; 

tot asemenea şi pe valea Luncavătului, la mar- 

ginea de Nord a satului Orășan, unde sunt trei 

isvâre destul de abundente în cât împrejurimile lor 

stati albe de sare; aceste isvâre sunt puse sub în- 

grijirea Primărici locale; și nu sciă dacă isvorele 

sulfo-sărate de la Slătidra pe valea Cernii, în ju- 

dețul Pâ/rea, şi cele de la Secel, pe valea Cras- 

uiă, în judeţul Gorj, nu sunt manifestări ale cesis- 

tenței subterane a sării geme care sar afla prin 

vecinătate. 

«20. Că după tâte probabilitățile aceste două 

pasine salifere, basinul Pra/oat și basinul Ocne/e- 

Mari, formaiă în etatea miocenică dout mari lacuri 

sărate isolate, căci nici un indice nu ne arată până 

acum că S'ar afla sare gemă în județele Argeș și 

Aluscel. Aceste două lacuri eraii dar separate prin 

regiunea dintre 0/7 şi Dâmboviţa. Studii ulteridre 

.ne vor face să scim dacă basinul salifer al Pra- 

hovei.se unea, la răsărit, cu al Ocna din judeţul 

Bacăi, prin judeţele Busă, R-Sărat şi Pulua, sait 

dacă el era isolat de dinsul prin regiunea diatre 

Alilcov şi Bistriţa şi forma ast-fel un al 3-lea lac 

sărat, și pote chiar mai vechii, dacă observaţiunile 

domnului Coquand se vor adeveri» (1). 

Faptul că până în present nu s'a găsit în Argeș 

şi Muscel sare nu implică în mod absolut lipsa 

totală de continuitate între masivul din Vâlcea și 

cel din Prahova, totuși acestă părere e cu atât mai 

(1) Sur les gites de petroles de la Valachie ct de la Mol- 

davie et sur lâge des terrains qui les contiennent. Bulletin 

de lu Sociât€ gâologique de France. T. NAIV, pag. 513.   

incontestable de existence du sel dans ce dis- 

tict; quant au district R.-Sarat, son nom mâime 

et lexistence de lacs salâs, sont des preuves.suffi- 

santes que le basein saliftre s'ctend jusque la. 

«Le bassin de Ocnele-Mari, du district de Val- 

cea, s'âtend &galement au loin ă Pouest, jusquă 

la vallăe de la Cerna, car de nombreux sources 

'd'eau sallee r&elent son existence; ainsi, dans 

la valice de LOtasau, entre Şerbanesci et Pausesci, 

le lit de la rivitre est, pendant IL6t€, quand les 

caux sont basses, litteralement blanc par suite 

„de L'efflorescence du scl, provenant de l'Evapora- 

tion de leau sale, qui .suinte partout dans le 

lit de cette rivitre; plus ă l'ouest, dans la vallce 

de la Bistriţa, il se revăle pas les sources d'eau 

sale qui avoisinent le village de Folesti-de-]Jos; 

de m&me, dans la vallce du Luncavaţului, ă l'ex- 

trâmite€ nord du village d'Otasani, ou se trouvent 

trois sources suifisamment abondantes pour que 

leurs bords soient blancs de sel; ces sources sont 

places sous la surveillance de la mairie locale; 

et je ne sais pas si les sources sulfo-saldes de 

Slatioara, dans la vallce de la Cerna, district de 

Vâlcea et celles de Secel, dans la vallce de la 

Crasna, district de Gorj, ne sont pas des mani- 

festations de P'existenca souterraine du scl gemme 

qui se trouverait dans le voisinage. 

«20 que, selon toutes les probabilitâs, ces deux 

bassins saliferes, le bassin de Prahova et le bassin 

d'Ocnele-Mari, formaient, dans lâge miocânique, 

deux grands lacs sal€s isol€s, car aucun indice 

ne montre jusquă present qu'il existe du sel gemme 

dans les districts d'Argeș et de Muscel. Les deux 

lacs 6taient donc separcs par la region entre POlt 

ct la Dâmboviţa. | 

Des &tudes ulttricures nous feront connaitre si 

le bassin saliftre de la Prahova s'unissait, ă lest, 

avec celui d'Ocna du district de Bacau par les 

districts de Buzeu, de R.-Sarat et de Putna, ou 

sil en ctait isol€ par la region entre le Milcov 

et la Bistriţa, et formait ainsi un troisi&me lac sal, 

et peut-âtre plus ancien, si les observations de 

M. Coquand se verifient.» (1) | 

Le fait que, jusquă present, on n'a pas trouve 

de sel dans les districts d'Argesh et de Muscel, 

n'implique pas d'une manitre absolue Llabsence 

totale de continuit€ entre le massit de Vâlcea et 

  

(1) Sur les gites de pâtroles de la Valachie et de la Mol- 

davie et sur lVâge des terrains qui les contiennent. Bulletin 

de lu Sociit€ Giologigure de France, T. NXIV, p. 513.



posibil de susținut cu cât chiar d-l Ștefănescu ne 
spune următorele: 

«Sare gemă. Sarea gemă nu se află nicăeri în 

judeţul Muscel, totuși am constatat 2 zsudre de 

adă fărte sărată, pe. valea S/âniculul, ceva mai 

la N. de satul Slănic și chiar în matca rîului, în 

-cât când apele vin mari le în€că. Aceste isvâre 

sunt oprite de administraţie, cu tote acestea lo- 

cuitorii vin și ieati apă cu ulcidrele din aceste is- 
vOre pentru trebuințele lor culinare (1).> 

De alt-fel am aflat de curând că în J/usce? la 
-Shinie, se află o stâncă de sare, la suprafaţa pă- 
mîntului, cea ce probză în mod doveditor pre- 

sența sărei în localitate și continuitatea ce există 

între basenul din Pâ/cea şi cel din Prahova. 

In urmă tot d-l Gr. Ștefănescu în Anuarul 

biuroului geologic, an. II, 1854 (No. 1), pag. 22, 

23 şi 24 ne dă următârea deslegare în ce pri- 

vesce continuitatea massivului sărei spre răsărit 
și în fine spre nord. 

«Sarea gemă. —In raportul meă asupra stu- 

diilor făcute în campania anului trecut 1883, 

diceam, că studii ulteridre ne vor face să scim 

dacă basinul salifer din Prahova se unia sai nu, 

la răsărit, cu acela al Bacăului, sai: era separat 

prin spaţiul dintre Milcov și Trotuș. Cercetările 

din anul acesta ne-ai arătat cu prisosință acestă 

continuitate; în adevăr, ele ne-aii pus în evidență 

o zonă de sare gemă, aprâpe neîntreruptă, care 

se continuă din judeţul Prahova până în județul 

Bacăă, prin județele Buzăi, Râmnicul-Sărat și 

Putna, și ne-ati făcut să vedem încă mai mult 

imensa avuţie de sare gemă a României; ba încă 

aci ea nici nu se mai află ascunsă în profundimile 

pământului, unde trebue să ajungem la dinsa prin 

săpături de mine, ci se află la suprafaţă chiar, 

sait este pusă în evidență prin r6derea văilor. 

Ea se esploateză la lumina dilei saă, star putea 

esploata, căci, afară de Vrancea, unde locuito- 

rii aii din vechime privilegiul de a-și procura, 

fără plată, sarea trebuinci6să lor și vitelor lor din 

chiar depositele salifere ale acestei vechi pro- 

vincii, ea nu se mai esploateză nicăeri ; tâte cele- 

Valte localități, unde sarea gemă apare la supra- 

faţă, sunt oprite și pădite de către autoritățile 

(1) Anuarul Dbiroulur geologic, An, 11, 1584, No.r, pag. 39.   

celui de Prahova; cependant il est d'autant plus 

possible d'admettre qu'il n'y a'pas solution de 

continuit€ que M. Gr. Stefanescu dit ce qui suit: 

«Le sel gemme ne se trouve nulle part dans 

le district de Muscel; toutefois jai constate deux 

sources d'eau fortement sale dans la vallce de 

Slanic, un peu au nord du village de Slanic ct 

meme dans le lit de la rivitre, de sorte que les 

caux les couvrent quand elles sont grandes, Ces 

sources sont interdites par administration; malgre 

cela, les habitants viennent y puiser de l'eau pour 

leur besoins culinaires (1).» 
En outre, jai appris depuis peu de temps que 

dans le district de Jfascel, ă Slanic, se trouve 

ante roche de scl, î la surface de la terre, ce qui 
prouve d'une manitre cvidente la presence du sel 

dans cette localit€ et la continuit€ qui existe en- 

tre le bassin de Vâ/cea et celui de Pra/ova. 

Plus tard, M. Gr. Stefanesco, dans / Annuaire 

Gologique (2-e annce, 1884, No. 1, p. 22, 23 

et 24) a donnela solution suivante en ce qui con- 
cerne la continuit€ du massif de sel gemme â 

lest et enfin vers le nord, 

«Dans mon rapport sur les ctudes faites en 

1$83, je disais que des ctudes ultcrieures nous 

indiqueraient si le bassin salifăre de Prahova sunit 

ou non, ă lest, ă celui de Bacau, ou sil en est 

stpar€ entre le Milcov et le Trotush. Les recherches 

de cette annce ont prouve sufisamment cette 

continuit ; en cffet, elles ont mis en cvidence une 

zone de sel gemme, presque ininterrompue, qui 

se continue du district de Prahova jusqu'au dis- 

trict de Bacău, par les districts de Buzeu, R.- 

Sărat et Putna, et nous ont montre encore mieux 

limmense richesse de la Roumanie en sel gemme; 

ici, elle ne se trouve plus enfouie dans les profon- 

deurs du sol, ou l'on doit creuser des mines pour 

Valler chercher, elle est ă la surface ou elle est mise 

en Gvidence par l'6rosion des valles. On lexploite ă 

la lumitre du jour ou on pourrait l'exploiter; car, 

en dehors de Vrancea, ou, depuis des temps anciens, 

les habitants ont le privilege de se procurer, sans 

rien payer au fisc, le sel qui leur est necâssaire 

pour cux et pour leurs bestiaux, en puisant dans 

les dcpâts saliftres de cette vieille province, on ne 

lexploite plus nulle part; toutes les autres localites 

ou le sel gemme apparait ă la surface sont în- 

(1) Anuarul Biroului Geologie, An, IL. 1884, No, 1, p. 39.



  

administrative; sarea gemă fiind un monopol 
al Statului. 

«In acestă zonă sarea gemă se vede la supra- 
faţă pe valea Buzăului, la localitatea numită Saca 
lui Duscă, la Sărata, şi la Jăliiași pe Slănic. 

«In județul Râmnicul-Sărat sarea gemă formeză 
adevărați munţi : ast-fel este la De/-Sărei, pe 
valea Râmnicului; la Sâzz7 pe valea Sărăţelului si 
la Sări în munţii Sării. 

«În județul Putna, ea apare la lumină la An- 
drias pe valea Milcovului, la Riohizra ; pe vâl- 
ceaua Righiorului; pe vâlceaua Piţicului; pe valea 
Nerujii; în vâ/ceaua Sări, pe valea Putnei, unde 
se şi exploateză. Este de observat că în acest 
judeţ deosebit de zona saliferă de mai sus, esistă 
o alta de virstă mai veche, care este cocenică, 
fiind coprinsă, după cum am arătat mai sus între 
gresiile și calcarurile cu fucoide, fapt care vine 
să dea dreptate observațiunilor d-lui Coquand (1). 

«Sarea din acestă din urmă zonă, se vede la 
suprafață la Poezie Sărzi, pe valea Zăbaii la sa- 
tul Cosa, pe valea Putnei și pe valea Lepscă la 
N. de Sc/ritul Leppa.> 

Continuitatea spre Nord prin Bacăi 'e dovedită 
în mod positiv, și pentru accsta nu voiii face de 
cât să citez tot din lucrarea d-lui Ştefănescu ur- 
mătorele : 

> Sare gemă. — Sarea gemă formeză deposite 
însemnate, în județul Bacăzlul, unde, afară de 
cunoscutele mine de la Zârgu/- Ocnei, se mai ub- 
scrvă la Zucăcesci, în albia Taslăului şi la Sfânca 
mare de la Grosesci. 

«În județul A/ufulul sarea gemă presintă nu- 
mai mici strătulcțe în argilurile sa/;fere la Slatina 
pe valea Zăslăului şi la Bă/fătescl pe valea Nem- 
țului, 

«In județul Sucdaa nu am constatat nicăeri sare 
gemă; ca însă trebue să existe în acest județ de 
vreme ce există a/e sărate, lângă monăstirea S/a- 
tina, pe valea Su/a mică și la Slătidra, pe valea 
Slătiorel, afluent al rîului isca, și de vreme ce 
ca există, de o parte în juderul Nemţului și de 
alta în Bucovina la Aaczha lângă monastirea Z/4- 

(1) Cognand. — Sur les gites de petrole de la Valachie 
e! de la Moldavie et sur Vâge des terrains qui les contien- 

ment. — Bulletin de la Socici€ gtologique de France, T, 

XALV, — 1567,   

terdites et gardces par les autorites administrati- 

ves, le sel gemme ctant un monopole de VEtat. 

«Dans cette zone, le sel gemme se voit ă la 

surface du sol dans la vallâe du Buzeu, ă Sara 

dul Buseu, ă Sarata, ă Dlalaiaşi (Slanic). 

«Dans le district de R.-Sărat, le sel gemme lorme 
des veritables montagnes, comme ă Dealul Sări, 

dans la valice du Rîmnic, ă „Săzez, dans la vallce 
„du Sărăţel et ă Săzer, dans les montagnes du Sel. 

Dans le district de Putna, il affleure ă Andriaș, 
dans la vallce du Milcov; ă Righioara, dans la 

vallce du Righior; dans la' valide du Piţic; dans 

la. vallce de la Nerujea; dans la Pâ/cea Sări 
(vallse de la Putna) ou on L'exploite. On doit ob- 

server que, dans ce district, en dehors de la zone 

salifere ci-dessus mentionnce, il en existe une 

autre plus anciennc, qui est Cocenique, tant 

comprise comme je lai indique ailleurs, entre les 

gres et les calcaires aux fucoides, fait qui vient 

confirmer les observations de M. Coquand (1)., . 

Le sel de cette dernitre zone se voit ă la surface 

a Pocnile Sărel, dans la vallce de la Zabaia,. dans 

le village de Coza, dans la Valle de Ja Putna, et au 

Nord du couvent de Lepşa, dans la vallee de 
la Lepșa.» 

La continuitt au Nord par Bacau est prouvee 

d'une manitre positive et je ne ferai que citer ici 

le travail de M. Gr. Stefănescu: 

„«Le sel gemme, dit-il, forme Vimportants depots 

dans le district de Bacau, oii, en dehors des mines : 

connues de “Tirgu-Ocna, on observe encore: ă 

Lucăesci, dans le lit du Taslau et ă Srânca mare 
de Grosesci. 

«Dans le district de Neamţu, le sel gemime 

ne prâsente que des petites couches dans les argiles 

saliftres ă S/afina (vallce du Taslau) et ă Ba/ra- 
tesci (vallce du Neamţu). 

Dans le district de Suciava nous n'avons ren- 

contre nulle part du sel gemme; il doit pourtant 

s'en trouver dans ce district, car il y a des caux 

salces pres du monastere de Slatina, dans la vallce 

de la Suha mică, ct ă Slătioara, dans celle de la 

Slătioara, affluent de la Râșca, et puisqu'il existe 

du sel d'un câte dans le district de Neamţu et 

(1) Coguand. — Sur les giles de petrole de la Valachie 

et de la Moldavie ct sur Vâge des terrains qui les contien- 

ment — Bulletin de la Sociât€ gâologique de France, T. 

XXIV, — 1867.



ora, nu: departe de regiunea apelor sărate din 
acest județ (1).» 

După informaţiunile ce am primit în urmă re- 

sultă că și în judeţul Neamţului stânca de sare 
apare la diuă, 

Ast-fel masivul de sare ce începe în Gorjur- 

m€ză linia Carpaţilor, ridicându-se cu acesta spre 

nord până la judeţul Suceava. 

De aci în sus de sigur că stratul'de sare se 

întinde spre Galiţia, unde se află importantele mine 

de la IPizii/sla, trecând prin salinele de la Cacica 

din Bucovina. 

Trebue să mai adăogăm că spre apus, dincolo 

de câma Carpaţilor, se află importantele mine de 

sare din Maramureș din care se pot vedea forte 

(rumose eșantiliâne la noul musei de istorie na: 
turală din Viena (2). 

Un fapt cu totul-important în ce privesce gis- 

mentul de sare din România consistă în aceea că 

fOrte adese-ori masivul sărei se află cu totul des- 

coperit, ceea-ce s'a putut vedea în citațiunile de 

mai sus la paginele 9 și 10. 
Acest fapt este cu atât mai important cu cât 

se scie că gismentele de sare aflătore la suprafața 

pămintului sunt forte puţine, sciința citeză cu 

deosebire minele. de la Cordua din Spania și 

am ar&tat întrun studii anterior (3) că un fapt 

și mai curios nise presintă în America, unde în 

Republica Dominicană, se află muntele Weyba, 
care e o adevărată stâncă de sare înaltă de şoo 

metri și cu o circomferinţă de 13 km. 

Din cele v&dute mai sus s'a putut constata că 

în realitate la noi presența sărci la suprafață este 

forte frecuentă și adesea în cantitate fârte mare 

ca la Deafu/ Sărez pe valea Râmnicului şi la Sâr? 

pe valea Sărăfe/ulul și în munţii Sărz7 (Putna). 

Putem adăoga încă, pentru a termina cu acestă 

chestiune, că se află încă .un adevărat deal de 

sare numit J/uutele Fundata, ce aparţine de co- 

muna Trestidra, plasa Pârscov, județul Buztii. 

(1) Anuarul Biuroului Gealeşic, An, LU, 18$3 No. 1, paz. 

66.—6s 

(2) Marmoros, Bânya saline mine, S:luzina, Rinuseez, Sugatag. 

(3) Analisa sărei geme din muntele Neyba, Republica Do- 
minicană în America Centrală, de d-l dr. Istrati, „Buletinui 
Soc. de Sciinţe Fizice din Ducuresciă, pag. 193.   
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de Pautre, en Bucovine, & .Kacika, non loin de 

la region des caux salce du district de Suciava(1) » 

- D'apres les informations que .jai regues depuis 

peu de temps, il râsulte que, mâme dans le dis- 

trict de Neamtzu, la roche de sel apparait au jour. 

Ainsi, le massif de sel commence dans le dis- 

trict. de Gorj, suit la ligne des Carpathes, et s'cleve 

avec elle au nord, jusque dans “le district de 
Suciava. 

Il est certain que dici la couche de sel con- 

tinue ă s'tendre vers la Galicie ou se trouvent 

les importantes mines de Wielitska, en passant par 

“es salines de.Kacilia en Bucovine. 
Nous devons ajouter que, vers l'ouest, par de lă 

la crâte des Carpathes, se trouvent les impor- 

tantes mines de sel du Maramureș, dont on peut 

voir des forts beaux €chantillons au nouveau musce 

dhistoire naturelle de Vienne (2). 

Un fait remarquable, en ce qui concerne le gi- 

sement de sel de Roumani, consiste en ceci que 

tres souvent le massif de sel est entizrement, dc- 

couvert, comme on peut le voir dans les cita- 

tions prâcedentes, de la page 9 și 10. 

Ce fait est d'autant plus important qu'on sait 

que les gisements de sel qui se trouvent ă la 

surface du sol sont rares. La science cite parti- 

culitrement les mines de Cordova en Espagne, 

et jai prouv€ dans une ctude antcrieure (3) 

quun fait encore plus curieux se prâsente en 

Amtrique, ou, dans fa Ripubligue PDominicatue, 

existe le mont AVeyla qui est un veritable rocher 

de sel, haut de şoo m. et qui a 13 kilomttres 
de circonftrence. 

On a pu constater par ce qui precede que, 

en realit€, la prâsence en Roumanie du sel ă la 
surlace est trăs frâquente et souvent en quantite 

considcrable comme au Dealul Sării, dans la 

Valle du Dowuic et ă Sări dans la valide du 

Sărăfele et dans les A/ontagnes du Sel (Putna). 
Nous pouvons encore ajouter, pour terminer, 

quw'il existe cgalement une vcritable montagne de 

sel, nommce le Jfout Fundata, dans la comune 

de Trestioara, arrondissement de Pârscov, dis- 

trict de Buzeu. 

(1) Gr. Stefănescu, nava? Diuroului Geologie, 3-e 

annâe, 1583. 

(2) Marmoros. Binya saline mine, Sfafina, Rinatzcă, Su- 

gatag: 
(3) Analyse du sel gemme du mont Neyba, Republique Do- 

minicaine, Amârique centrale, par M. le dr, Istrati. V. „Le 

Bulletin de la Societe des Sc. Physiques de Bucarest, p. 193.
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“ Analisa chimică a acestei sări a fost deja. fă- 
cută și va fi publicată ceva mai în urmă, alătu- 
rea cu aceea a diferitelor varietăţi de sare ce se 

scot din salinele "nâstre. | 

“Este, cred, momentul a re ocupa puţin şi cu 

o altă chestiune relativă la modul cum e înve- 

cinată stânca nâstră de sare. 

lată ce dice d-l inginer de mine Galeriu în 

lucrarea citată mai sus: 

«Straturile terenurilor ce acoper stânca -sărei 

cum și acele ce se găsesc de desubtul ei, staii 

„ în Strinsă legătură prin depunerea, întinderea şi 

structura lor, Aceste raporturi geognostice unite 

cu caracterul lor paleontologic ne permit încer- 
carea de a stabili în mod general sincronismul 

diferitelor straturi ce constituesc terenurile sali- 

fere și paralelismul lor cu acele din alte localități 

unde aii fost bine studiate şi bine determinate. 

«In acest scop voii divisa terenurile salifere 

în două grupe: 

«|. Terenurile dedesubtul sărel. De şi în oc- 
nele nâstre s'a continuat cu exploatarea sărei la 

150 metri adâncime, totuși masivul nu s'a pu- 

tut pttruade. In unele ocne însă, prelungind sai 

lărgind galeriile de esploatare s'a dat peste ar- 

gile amestecate cu sare, gips și anhidrit, numite 

la noi sare pâmintăsă, în care cas exploatarea 

în acea direcţiune se suprimă, fie din causa im- 

proprităței sărei, fie din causa unui grad prea 
mare de umedelă denunțate prin presența gipsu- 
lui şi cristalelor (ochilor) de sare ce sunt precur- 
sorii vinelor de ape. Cu tâte acestea prin cău- 
tarea petroleului în multe locuri s'aii întâlnit și pă- 
truns straturile de sare atât cu sonda cât și cu 
ciocanul prin săparea puţurilor, constatându-se 
în mod positiv, că patul sărl consistă în argila 

- saliferă. 

« Argila-saliferă. Acestă argilă de culdre vinătă 
inchisă, numită impropriit argilă-saliferă,— de dre- 
ce în raport cu massa sa întrâgă nu conține sare 
de cât “în cantități -mici, — este amestecată cu 
nisip cuarţios, fin la grăunte, cu soldi de mică și 
particule de carbonat de calciit. 

"e Argila-anhidritică și argila-gipso-anhidrilică. 
Adesea-ori în masivul sărei 'sai la - limita lui, în- 
tâlnim anhidriți și gips sub forme neregulate în 
cuiburi sati lentile, amestecate cu argile ce for- 
meză massa principală și unite cu cristali de sare,   

L'analyse chimique de ce sel a dejă ct€ faite 

et.sera publice un peu plus loin avec.celle des 

diffrentes varictâs de sel que bon extrait de nos 

salines.: E a 
C'est, .je crois, le moment de nous occuper un 

peu d'une autre : question relative ă la manitre 

_dont est avoisinâe notre roche de sel. 

Voici ce que dit ă ce sujet M. Lingenicur des 

mines (Galeriu, dans l'ouvrage que nous avons 

cit€ plus haut: Dre i 

«Les couches des terrains qui couvrent le rocher 

:de sel, ainsi que celles qui se trouvent au dessous 
sont en ctroites relations par leur depot, leur 

tendue et leur structure. Ces rapports gcognos- 
tiques unisă leur caractere palcontologique nous 

permettent d'âtablir d'une manitre gencrale le 

syncronisme des differentes couches qui consti- 

tuent les terrains saliftres et leur paralllisme 

avec celles des autres localites oii elles ont €t6 

bien dtudices et bien determinces. 

« Terrains au dessous du sc. Bien que dans 

nos mines on ait continut Texploitation du. sel 

ă 150 mitres de profondeur, .le :massif n'a pu 

ctre” traverse. Dans certaines mines cependant, 

en prolongeant ou en clargissant les galeries d'ex- 

ploitation, on a rencontre des argiles mâlces: de 

sel, de gypse et d'anhydrite, -dites chez nous sel 

terreux et, dans ce' cas, lexploitation dans cette 

direction est arrâtce, soit ă cause de limpro-. 

priete du sel, soit ă cause. de la trop grande 

humidite: que denote “la presence du gypse et des 

cristaux du sel, precurseurs des veines liquides. 

Malgre cela, en faisant des recherches pour le 

petrole, en differents endroits, on a rencontre ct 

traverst des couches de sel, ă la sonde ct au 

marteau en creusant des puits, et lon a pu cons- 

tater d'une manitre positive que le lit du sel 

consiste en argile saliftre. . 
«Argile salifere. Cette argile de couleur gris 

foncă, improprement appelce argile saliftre — car 

en rappoit avec la masse entitre elle ne conticnt 

du sel qu'en petite quantitt — est melangee de 

sable quartzeux fin de grain, avec des ccailles de 

mica et des particules de carbonate de calciuin. 

- e Argile anhpdritigue ct argile sypso-anhydritigue. 

*Souvent dans le massif du sel, ou ă sa limite, on 

rencontre* des anhydrites ct du gypse sous des 

forines irregulitres en nids ou en lentilles, mslanges
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de cea imai mare acurateță, Acești cristali de cu- 

rând desvăliți presintă câte odată în clivagiul lor 

cubic culorile: irizate ale gazului sai licuidului 

hidro-carbonat, esplicând existența gazului grisu, 

care după cun vom vedea mai departe, însoţesce 

terenurile salifere . ca și cele carbonifere. - 

« Acestea sunt terenurile principale cari se gă- 

sesc în straturi sub stânca sărei, sub cari câte 

odată observăm și alte strate sali deposite de 

sare curată. Deci, repetirea straturilor de sare, 

presența anhidritului gipsului și a argilei ame- 

stecate sai interpusă sărei, sunt probe evidente 

că aceste stânci de naturi diferite au trebuit a 

se depune în aceeaşi epocă sati să aparţină etăţei 
depunerei sărei,» 

Stânca Sărei 

«De-asupra menționatei argile vine sarea stâncă 
formând munţi saă masivi compacţi de sare, de 
sute de metri grosime, sait straturi de puteri di- 
ferite, cari sub punctul de vedere petrografic se 
presintă sub următârele forme: sarea albă, sarea 
Vânătă, sarea pământăsă şi sarea uisipăsă.> 

Domnia sa descrie în urmă aceste varietăţi de 
Sare, descriere ce va fi pusă în notă la studiul 

caracterelor fisice ale sărei nâstre, 
In urmă d-sa adaogă: 

«Dacă observăm cu scrupulositate modul depu- 
nerei sărci, ea ne apare sub o formă cu totul 

neregulată. Ast-fel pe păreții ocnelor, straturile 
se desemneză în direcțiuni ce se apropie unele 
de altele până la contopire, apoi divergind, sarea 
se presentcză spectatorului în ondulațiuni ce imi- 
teză nacrul și structura lemnelor, iar micele pături 
argilose ce despart nuanțele straturilor de sare 
par încreţite şi dispuse în forme de hieroglife, 

atrăgend atențiunea şi admiraţiunea visitatorului. 

«Aceste curiosități ale depunerei sărei sunt în 

raport cu depunerile chimice și în legătură cu se- 

dimentele intermediare, căci, de și la început 

sarea sa depus în straturi orizontale, forțe inte- 

rire, lucrând în direcţiuni opuse, le-ai dislocat 
în timpul formațiunei, saii pe. când încă nu aveai 
destulă consistență ca depunerile periodice. să nu 
se pstă contopi; dând ast-fel straturilor ce com:   

ă des argiles qui forment la masse principale et 

unis ă.des cristaux de sel de la plus grande 

purete. Ces cristaux, peu apr&s avoir €t€ decou- 

verts, presentent parfois dans leur clivage cubique 

es couleurs irisces du gaz ou du liquide hydro-car- 

bonate, expliquant existence du g/2s04 qui, comme 

nous le verrons plus loin, accompagne les ter- 

rains saliferes ainsi que les terrains carboniferes. 

<Tels sont les terrains principaux qui se trou- 

vent en couches sous le rocher de sel; on ob- 

serve parlois au dessous de ces terrains d'autres 

couches ou dâpâts de sel pur. Donc, la repttition 

des couches de sel, la presence de lanhydrite, 

du gypse et de Largile. melange ou  interposs, 

sontdes preuves cvidentes que ces rochers de nature 

differente ont di se deposer ă la mâme cpoque 

ou doivent appartenir ă lâge du dâpât du sel.» 

Le massif de sel. 

«Au dessus de la dite argile vient le rocher de 

sel, formant des montagnes ou des massifs com- 

pactes ' de sel, de centaines de mâtres d'epaisseur, 

ou des couches de diverses importances, lesquelles 

au point de vue p&trographique, se presentent sous 

les formes suivantes : se/ blanc, scl gris, sel terreuv 

ct sel sablonneut.» 

M. Galeriu decrit ensuite ces diverses varictes 

de sel, description qui sera mise en note lorsque 

nous €tudierons les caracttres physiques de no- 

tre sel. II ajoute ensuite: | 

«Si nous observons attentivement le mode 

de depât du sel, il nous apparait sous une forme 

tout-ă fait irregulicre, Ainsi, sur les parois des 

mines, les couches se dessinent dans des direc- 

tions qui se rapprochent les unes des autres jusqu'ă 

se confondre; puis, divergeant, le sel se presente 

au spectateur en ondulations qui imitent la nacre 

et la structure du bois. Quant aux petites couches 

argileuses, qui separent les nuances des couches de 

sel, elles semblent froncces et dispostes en forme 

d'hicroglyphes, attirant attention et faisant Lad- 

miration du visiteur. E 

<Ces curiosites du dâpât de sel sont en rapport 

avec les depâts chimiques et en relation avec 
les sâdiments intermddiaires, car, bien qu'au debut 
le sel se soit dâpost en couches horizontales, 
des forces internes agissant dans des directions 
opposces les ont disloqutes au temps de lu for- 
mation ou lorsqu'elles n'avaient pas encore assez 
de consistance, en donnant ainsi aux couches qui



pun masivul sărei forma și înclinaţiunea ce ne-o 

presintă astădi. 
<Atară de argila, gipsul și anhidritul ce întâlnim 

în masa sărei, mai găsim în interiorul ei resturi 

„de arbori, rupturi de lemne şi coceni de brad 
transformați în ligniți; substanțe, cari plutind d'a- 

supra apelor sărate, mai dense de cât păturile 

inferire, s'aii depus după îmbibarea lor odată cu 

sarea în care se găsesc, 

«Il. Zerenuri de d'asupra sărci. — Terenurile 

ce acoper stânca sărci se compun din argila sa- 

liferă, gipsuri, nisipuri, șisturi argil6se, gresii, 

marne şi petrișuri, din cari. vom descrie numai 

pe acele ce de ordinar formeză acoperișul sărci. 

« Argila sahferă, de culGre vînătă sai galbenă, 
mai mult sai mai puţin plastică şi compactă, for- 

m6ză de ordinar acoperișul sărcl, ea conţine bo- 

lovani de gips, solzi de mică, nisip cuarțios, păr- 

ticele de carbonat de calciă și resturi de stânci 

desagregate de sare, în b6be mici, rotunde sait 
încolțurate, dispuse în modul cel mai neregulat 

și în cantități cu atât mai mari cu cât argila se 
apropie de stânca sărei, 

«Acestă argilă se deosebesce de aceea ce for- 

meEză patul sărci prin aceea că nu deosebim în- 

trinsa nici o -stratificare, și deşi este remaniată, 

plină de crăpături, cavități, totuși formeză aco- 

perișul sărei cu atât mai impermeabil apelor, cu 

„cât masa sa este mai puternică. Acesta nu îm- 

pedică însă că în unele puncte argila să fie re- 

dusă prin dislocări sati alunecări locale, la mase 

mai mult sati mai puţin subțiri sai că marginile 

ci să fie în contact cu terenuri. acuifere, în care 

cas apele străbat prin crăpăturile argilei până la 

spinarea sărei, disolvând'o cu atât mai lesne. cu 

cât apele sunt mai dulci, producând în urma. lor 

depresiuni, după care pătrund până în minele 

din apropiere, compromițând stabilitatea lor. 

. 

«Câte odată însă straturile terenurilor acuifere 
sunt în contact cu argila stratificată de sub sarc, 

unde întâlnim ape 'dulci; ceea ce presupune, că 

sub părțile cele mai adânci ale masivului. salifer 
ar urma 0 formaţiune lipsită cu totul de sare și 
conducătâre de ape.- 

«In urma acestor observaţiuni vedem de câtă 
importanță sunt studiile gcognostice şi hidrosco- 

„pice în aședarea' puţurilor de exploatare ale mi-   

composent le massif du se! la forme et Linclinaison 

qw'elles. presentent aujourd'hui. 

«En -dehors de l'argile, du gypse et de tanhy- 

drite que nous rencontrons dans la masse du scl, 

nous trouvons encore, ă Lintrieur de cette couche, 
des vestiges d'arbres, des 'tclats de bois et des 

pommes de pin transformes en lignite; ces sub- 

stances, qui flottaient sur les eaux salces, plus 

denses que les couches inferieutes, se sont dc- 

posces apres imbibation, en m&me temps que le sel 

dans leque! elles se trouvent. . 

«Il. Zorraizs au dessus du scl. — Les terrains qui 
recouvrenr le rocher de sel se composent d'argile 

salifere, de gypses, de sables, de schistes argileux, 

de gres, de marnes et de gravier. Nous ne decrirons 

que ceux qui forment d'ordinaire le dessus du sel. 
«L'argile sahfere, de couleur gris fonc€ .ou 

jaune, plus ou moins plastique ou compacte, 
forme d'ordinaire le dessus du sel; clle contient 

des cailloux, du gypse, des &cailles de mica, du 

sable quartzeux, des particules de carbonate de cal- 
cium et des vestiges de rochers de sel desagregis 

en petits grains ronds ou ă angles, disposes trăs 

irregulicrement et en quantite d'autant plus grande 

qw'on approche davantage de la couche de sel. 

<Cette argile se aistingue de celle qui forme 

le lit du sel en ceci qu'on n'y remarque aucune 

stratification, et quc, bien qu'elle soit remanice, 

pleine de crevasses et de cavites, elle forme au des- 

sus du sel une couche d'autant plus impermeable 

aux eaux que sa masse est plus puissante. Mais 

cela m'emptche pas qu'en certains points lar- 

gile soit reduite, par des dislocations ou des 

glissements locaux, en. masses plus ou. moins 

minces ou que ses bords soient en contact avec 

des terrains aquiftres, auquel cas les eaux pt- 

netrant par les crevasses de argile jusquau sel, 
le dissolvent d'autant plus facilement quelles 

sont plus douces et produisent apres elles des 

depressions, ensuite de' quoi elles penttrent jus- 

que dans les mines voisines et compromettent 
leur solidit€. 

«Parfois cependant les couches des terrains aqui- 

feres sont en contact avec argile stratifice qui se 

trouve sous le sel et.ot l'on rencontre des eaux 

douces; cela ferait supposer quc sous les parties 

les plus profondes du massif salilre continuerait 

une formation denuce de sel et conductrice des eaux. 

«Ces observations nous montrent de quelle im- 

portance sont les ctudes gtognostiques et hydros- 

copiques dans I'6tablissement des puits d'exploi-



nelor de sare, cari puțuri după noi trebuesc așc- 

date, pe cât posibil, în mijlocul masivului de sare 

și galeriile oprite înainte de a atinge limita lui, 

fâră care precauțiune, abundența apelor în mine 

nu pste fi cvitată de cât prin canalisări întinse Și 

costisitâre, 

«De asupra argilei compacte urmeză gipsul, 

marne, etc., ale căror depuneră stait încă în legă- 

tură intimă cu depunerea sărei și prin urmare ar 

aparține aceleași formațiuni. 

«In cât privesce direcţiunea și înclinațiunea 

complexului de strate ce alcătuesc terenurile sa- 

lifere în raport cu masa lor principală, putem, cu 

siguranță, a le raporta secţiunci de mijloc a for- 

maţiunilor terțiare, oligocene și miocene. 

«Cunoscând raporturile geognostice între stânca 

sărcă și a celor ce o înconjoră în limitele întin- 

derei : formaţiunei terenurilor salifere, întindere 

care în unele localităţi este limitată de formaţiuni 

mai vechi, să trecem la cestiunca determinărei 

etăței acestor terenuri, sub punctul pe vedere pa- 

le ontologie. 

«Deslegarea acestei cestiuni pare din cele mai 

spinâse, de dre-ce trebuie să aducem argumentele 

cele 'mai convingătâre. Fiind însă că timpul nu 

"mi permite de a desvolta o materie, care sin- 

gură ar face subiectul unci “conferințe, mă mul- 

țumesc a expune în mod sumar argumentele pe 

cari mă basez în resolvarea determinărei - ctăței 

terenurilor nostre salifere, servindu-mă& de docu- 

mentele fosile. ce le avem sub ochi, găsite în di- 

ferite localităţi sărate şi mai cu scmă în săpătu- 

- rile ce avui a face cu ocasiunea instalărei lucrărilor 

de astă de la salinele Slănicului din Prahova. 

« Aceste fosile determinate cu ajutorul albumu- 

rilor paleontologice ale d-lor A. Rcuss Unger și 

Stur, cari ai studiat cu minuţiositate terenurile 

salifere de la Wieliczka, Bochnia și Kolomea (Ga- 

liţia) îmi permit a le numi: //e/iastrea-Reussana, 
Cardium papilosun, Paludina terebratula, Astrea 

Cochlear, Pecten denudatus, Wucula-nucleus, Ceri- 

/hinmn-scabrum, Litorinella-accuta, Unio, Cyrena 

şi câte-va 6se de pesce, fosile de și puţine la 
număr, caracteriză însă miocenul inferior și supe- 

rior sai oligocenul și neogenul. ii 
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tation des mines du sel. Ces puits, d'apres 

nous, doivent ctre ctablis autant que possible au 

centre du massif du sel, les galeries doivent 

ctre arrâtâes avant d'arriver ă la limite du mas- 

sif; autrement, on ne pourrait empecher larrivec 

des eaux dans la mine quau moyen de canali- 

sations ctendues et coiiteuses. 
«Au-dessus de Vargile compacte se trouve le 

gypsc, la marne, etc., dont les depâts sent egalement 
en rapport intime avec le depât du sel et, par con- 

scquent, appartiendraient î la mâme formation. 

«Pour ce qui est de la direction et de Lincli- 

naison du complexe des couches qui forment les 

terrains saliferes en rapport avec leur masse prin- 

cipale, nous pouvons les rapporter avec certitude 

ă la scetion moyenne des formations teitiaires, 

oligoctnes et miocenes, | 
« Connaissant les relations gcognostiques entre 

le rocher de scl et les couches qui lentourent 

dans les limites de îttendue de la formation des 

terrains saliferes, ctendue qui, dans certaines loca- 

lites, est limite par des formations plus anciennes, 

nous pouvons nous occuper de la determination 

de lâge de ces terrains au point de vue e palcon- 

tologique. 
«La solution de cette question semble ctre des 

plus €pineuses, car îl sagit d'apporter: les argu- 

ments les plus convaincants. Mais comme:'le temps 

ne me permet:'pas de developper une matitre, 

qui ă elle seule ferait le sujet d'une confârence, 

je me bornerai ă exposer sommairement 'les ar- 

guments sur lesquels je m'appuie pour determiner 

lâge de nos terrains salifăres, en me servant des 

documents fossiles que nous avons sous les yeux 

ct qui ont ct€ trouves dans differentes localites 

sales et: surtout dans les sondages que jai cu 

l'occasion de faire lors. de linstallation des tra- 

vaux d'art des salines de Slanic dans [e district 

de Prahova. 
«Ces fossiles ont ct€ dâtermines ă laide des 

albums palcontoloaiques de MM. A. Rcuss Unger 

et Stur, qui ont dtudi€ minuticusement les ter- 

rains saliferes de Wieliczka, Bochnia et Kolomea, 

en Galicie; je puis 'donc me permettre de les 

nommer: Fleliastrea- Reussana, Cardium papilosui, 

Paludina terebratula, Astrea Cochiear, Pecteu de 

nudatus, Nucula-nucleus, Cerithiuni-scabrum, LI 
forinella-accula, Unio, Cyrena. Ces fossiles ct 

quelques os, peu nombreux îl est 'vrai, de pois- 

sons fossiles, caractârisent le miocene infcrieur 

et superieur, ou loligocene et le ntogene.



«Comparând aceste fosile cu acele ce caracte- 

riză basinul vienez, le găsim atât în catul L-iti 

mediteraneii cât și în al II-lea alacelui basin.. 

«Dacă, cu acâstă comparaţiune mergem, mai 

departe, putem raporta cu multă siguranță com- 

plexul de strate ce compun terenurile nostre sa- 
. lifere la orizonturile geologice ale calcarului leit ha 

și mai cu deosebire la orizonturile grau? și s/ier 

Sai partea ce desparte catul I de catul II me- 

diteraneii al basinului vienez. Acest sincronism 

se aplică numai la formațiunea sărei în masiv 
saii mase puternice. In cât privesce cetatea fot- 

maţiunei sărei asipdse sati intercalate în pături 

subțiri printre argilele salifere, trebue să o ra- 

portăm la o formaţiune mai nouă, de 6re-ce a- 

cistă sare se găsesce în pături orizontale și forte 

puţin compacte, formațiune ce probabil aparţine 

miocenului superior saii catului sarmaric al ba- 

sinului vienez.» , 

Tot în legături cu sarea și straturile argilelor 

salifere se află și origina sorginților și lacurilor 

sărate, ce sunt atât de numerose în țcra n6stră. 

Să ne ocupăm mai întâi puţin de isvârele 
sărate, 

Din causa acestui mare masiv de sare ce se 
întinde paralel cu cresta Carpaţilor de la Suceava 

și până la Gorj, găsim în ţera nâstră numerâse 

sorginți încărcate cu clorur de natriă, aprâpe 

peste ttă suprafața țării, și câte o-dată conți- 
nend chiar cantități de necredut de mari de clo- 

rur de natriii, cum ce spre esemplu o sorginte 

de la Oglindi. Ele se află şi la câmp și chiar pe 

malul Dunărei (Jighera, Borcea), dar cu deosebire 

la pâlele colicilor ce sunt la basele Carpaţilor 

și până la înălțimi mară (Valea Roșnovului în 

Prahova, lângă Predeal, aproximativ 900 m. alti- 

tudinc). - 

Pentru ca să sc vadă cât sunt aceste sorginți 

de răspândite, şi că în realitate se găsesc peste 
tâtă suprafața țării, și cât ele sunt de avute în 

săruri, dai aci câte-va analise, făcute cu cele mai 
principale din diferitele regiuni ale ţărei.   

x 

«En comparant les fossiles avec ccux qui ca 

racterisent le bassin viennois, nous les trouvons 

aussi bien dans le premier que dans le deuxitme 

ttage mediterrancen de ce bassin. 

«Si nous poussons la comparaison plus loin, 
nous pouvons rapporter avec beaucoup de cer: 

titude le complexe des couches qui composent nos 

terrains saliferes aux horizons gcologiques du 

calcaire /ez7//ra et surtout aux horizons gr ct sie 

ou partie qui separe du second le premier dtage 

mâditcrrancen du bassin viennois. Ce synchro- 

*nisme ne sapplique qua la formation du sel en 

massif ou en masses puissantes. Pour ce qui est 

de Vâge de la formation du sc/ seblonneur ou 
intercal€ - dans des minces lits parmi les argiles 

saliferes, on doit le rapporter ă une formation 
plus recente, car ce sel se trouve en lits hori- 

zontaux et fort peu compacis, formation qui 

appartient probablement au miocene suptricur 
ou ă l'âtage sarmat:que du bassin vicnnois.» 

Les sources et lacs salcs si cominuns en Rou- 
manie sont en relation avec le sel et les couches 

«argile salifere. 

Occupons-nous tout d'abord des sources saltes. 

A cause de ce grand massif de sel qui s'âtend 
parallelement ă la crâte deş Carpathes, de Suciava 

jusqwau district de Gorj, nous trouvoas en Rou- 

manie des nombreuses sources chargces de chlorure 

de sodium, sur presque toute l'âtendue du pays, 

et parfois ellus contiennent des quantites incroya- 

bles de chlorure de sodium, comme par exemple 

la source d'Oglinzi. On les rencontre: dans la 

campagne et mâme sur les bords du Danube 

(Jighera, Borcea), mais: spâcialement au pied de 

collines qui sont ă la base des Carpathes, et jus- 

“quă de grandes hauteurs [vallce du Rosnov (Pra- 

hova), pres de Predeal, ă peu pres ă 900 m. 

d'altitude]. 
Pour qu'on puisse voir combien ces sources 

sont râpandues et qu'en rcalite elles se trouvent 
sur toute la surface du pays, ct combien-“elles 

sont riches en sels, je donne ici quelques analyses 

faites dans les diffârentes regions du pays. 

. AN |
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Apele de la Tergul-Nemţului. 

Eaux de Trgul-Neamţului, 

Pentru 1.000 grame de apă (1). 

Pour 1.000 gratmmes d'eau. Fontâna de lângă pâ- 
Apa de la Oglinzi râul Corogenilor 

Tau d'Oglinzi Source pris du ruisseau 
Corogeni 

Clorură de sodii 252.7194 174,4394 
Chlorure de sodlium, 

Chlorură de potasii , — 0,5395 
Chlorure de potassium 

dromură de magnesiii e. 9,0309 9,0193 
dromure de magnsium. 

Iodură de magnesiă a urme “urme 
Todure de magntsium. . | traces traces 

Sulfat de potasii <a 1,2S15 0,4956 
Sulfate de potaseium. 

Sulfat de solii se 1,2229 — 
Sulfata de sodium, 

Sulfat de magnesii e. 1,0825 1,0015 
Sulfate de magndsium, 

Sulfat de calci e. 2,0217 4 0995 
Sulfate de calcium, 

Carbonat de calci e... 0,0752 0,0322 
Carbonate de calciumn. 

Carbonat de iti <a eee... 0,0042 0,0026 
Carbonate de litium. 

Carbonat de fer. n a... 0,0016 0,0121 
Carbonate de fer 

Fosfat de aluminii , ee... 0,0007 — 
. Pkosphate daluminium. 

sorat de magnesiă , , [ce .| 0,0000 0,0008 
Porate de magntsium 

Fostat de calci, „|. . |. |... .. . .  .  . . . .... — , 0,0041 
Phosphate de calcium. 

Anhidridă silicică , |. [cc . . .. 0,0067 0,0101 
Auhydride silicique i 

Suma părților fixe, . 1. cc... | eee eee e e 2259,4470 1$0,6767 
“Total des parties fixes. . 

Anhydrida car, și bicarbonaţi . . cc... aaa. 0,0482 — 
Anhydride carb, et biearbonates, 

Anhydridă car. liberă [cec | 0,1455 —. 
Anhydrido carb. libre | ” 

Densitatea oa 1,1SS9 la 220%. 1,1347 (la 15%. 
Deusite, 

Temperatura apel la adâacime de 1m.sub nivel. cc... . 129, 4 c.— (ă (la) 230, 4 c).— 
- "Vewmptrature de enu A la profondeur d'un mttre sous le niveau. 

  

(i) Analisa apelor minerale de la Ttrgul-Nemţului de P, Poni, Iași, 1889. 
(1) Analyse des caux mincrales de Tergul-Neamţalui par P. Poni, Iassi, 1SS9. 
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TABLOU COMPARATIV 
TABLEAU COMPARATIE 

al apelor de la Balţătesci și al apelor similare din străinătate după gradul lor de concentraţiune. (4) dea eaux de Balţatesci et des ea"x similaires de Vetranger d'aprâs leur degr6 de concentration. 

    
  

      
    

  

  

                

= o a Ş 3 & ma a - £ 3 N = 3 3 e | % & | 2 |. 32 | 3 3 = | 3 a 3 
o o 2 8 le=i - o Şi = - 

PENTRU ODO GA. DE APA | ss [7 [î | 5 lizislz [ls El [2151148 a = = 
= 

3 . 
Pour 1000 gr. d'eau 35 |“ 13| | 2" sg |E | îl | a 5 

e 
[& 

25 

| a b-i ii Să 3 RA o A FR să =8 e sa î e ... se sn : e a a 1 1 : a 
e se 3 = g 2 a e a 

| CIIIMIȘTI | 2 155| 5 | 5 legile ls 5 les 8 lâu ss |53| 3 | 8 9 Ss = $ Si $5 Za S Ze ZA = A ca 

| CHIMISTES S = 13 5 « [E |ES lg 2.13 — [RR R [a 2 | 

  248,240/260,9001 236,13] 211,98611(233,61]224,0001226,400'224,36 |220,62|156,668 14,406- 

[EI
 

ca
 

a to
 

a 

'Clorură de sodiu ., , 
Clorure de sodium 

2371435! 244,6 256,69 | 255,05 

iClorură de potasiă .,.| — || iu — | |] — — | —.p 0023 032| — | — | acas] — Clorure de potasaium 
|â | Clorură de calciu... .| — — | — | 0228] os — | asi] — — 044) casol — — | = — — Clorure de calcium 

Clorură de maenesiă. .|. — 
Clroure de magnsium ” 

Bromură de magnesiii .| ovozea 918| 016| 0,034! — | 0,0094 — | 0,06! 0,0749] 0,05! o,0za| soi 0,030] — | 0,004] 0,0108 Dromure de magnâsium 
. DI ACIDE INDIE 'Carbonat de magnesiu 0,0633! — | — | oo] — — — | — | oma] — — | 909] — 0,09| 0,505! 0,5199 Carbonate de magntsium 

” Carbonat de calcă. ..! — — | | 069 000 — "pp a loa! oo] — — — Carbonate de calcium 

|Carbonat de fer ... 

„52| 1,007]  — e 

5] 484| 2,322) 2.02] sara! 063] 093| — | 1,64 5,110 a 

2,224] 1,800               0,0130) — — 0,007| — Top e e pe e 0.0072] 0,40] 0,023] .0,015| 0,007! — — 0,0024 Carbonate do fer 

Sulfat de sodii. .,, 
|_ Sulfate de sodium 

  

    071| 97| 35 — | — 0127] — 3,84] 0,0814] 6,60 — | 4,084! 2,000! 60| — | 1 2125 
„Sulfat de potasiu. ... 0,2913] 3,2 | 4,62] ocs] — 1,805] — 0,69] 0,3153] — — — | osu|' — — azael i Sulfata de potassium .: 

, fe o. 
| 

Sulfat de magnesiă. . . 23,391] 17| — | o469| — — — | — laa60s6i 059 —-'| — — | — | 018] 1,0023; | Sulfate de magnesium 
. 

” | Sulfat de caleiă. .. 192189) — | 340| s,644| 4,11] 670| 001]. „cal. osara! 204 1,700] '3,648 4,î59| 4,26) 6,759] 1,1902! |_ Sulfate de calcium 
|. 'Phosphat de aluminiă. .| ooos! — | — | | — — | .—.[.— osoasa — | "| = — [| — | oo] — ! Phosphate d'aluminium 

a îi a - Acid silicie. . . 0,0064] — | — | o0o7] — 000| — | — 0,0075] — — | 0,025 0,010! — | 0,016] 0.0319 |. Acide silicique 
|. E Pa I. Substanțe organice. . 0066] — | — | — | — | ==] — | — [| — | — [| asaza) ososeai | Substances organiques 

- 
“Totalul părţilor fixe. . , 2729957 272,00, 271,063,269,08 | 203,9) 258,9 207,031) 213749 Z3T,0703 D017 5573 237,1 1233.0 [220,05]1707210|18,6110 

| “Yotal des parties fixes - 
” 

  

  
                                        

a 

(1) Les Bains mintraux de Bălţătesci, par 1e dr. Cantemir, Bucaresi 1884, 

  

Sarea gemă, 

3
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SLANIC-BACAU 
SLANIC-BACAU 

In 10.000 grame de apă sunt conţinute: (1) 
“Dans' 10.000 grammes d'eau sont contenues ! 

A. Părţile constitutive în cantităţi ponderabile 
dA. Lea parties constitutives en quantitts pondârables 

  

| 

  

    

    
  

  i 

          

    
  
    

      
          

  

B. Părţi constitutive în cantități imponderabile :. bariti, acid boric şi hidrogen sulfurat. 
n. Parties constitutives en quantitts impondârables: baryum, acide borique ct nydrogine sulfure. 

  

(1) Bâile do 14 Slinie, de dr, Konya, 1837. 

(1) Pains de Slanic, par le dr, Kenya, 1887. 

Carbonatele sunt calculate ca bicarbonate Isvorul | I5Vorul | Isvorul | Isvorul | oral 
şi tote sărurile în stare anhidră. : Mihai Alexan- S-ta Ma S-la Mag A. Ghica, 

pe> eoenates ai et, come iarbonates et tousț No | ete | geme | Sem | Sa 
Temperatura isvorului cc... s& c.| 10 c.| ssc.| 9oc.| sec. 

Greutiica Spocineă Da 200646| 0rzi0| 1101003] 201003) Poids speeifique 5553 ! 

Clorur de sodit . . 45,5424| 514831] 97,993012:4,8630 1324318 
Bicarbonat de sodiu ea ama a ea e + | 23,4602] 25,0868! 47,608] 66/7300 9,9036 
Sulf dee aaa ee | O987A| 14141] 048759] 0,9530! 0,1852) 
sula ds Stroaţit ea 0,0030| 0,0030| 0,0053] 0,0160 00134, 
isi polasii ua | 0osă| 09285] 43530) 5530 5,4988 
Bromur de todii a. 0,0103] 0,0738] 0,0740] 0,1660] 0,2688 
ode de sodite IRI 0,0196] 0,0224] 0,0380] 0,0370 0,0651 
picaricnat de Muia 0,0248] 0,0118] 0,0314] 0,1210] 0,0127; 
Bicarhonat de caleti 1,6253] 1,940] '3,1901| 4,8920 11699) 
Bicazhonat de magnost ae 1,1439] 1,1078] “ 1,9360 2,2950 sa 
BDicaronat” de fer a 0,0200| 01761] 0,0014] 0,0820 00205 
Bicarbonat de Mangan . cc cc... | 1,0018| 1,0681 1,0380/ 0,0080 0014 

Phosphat de call base 0,0030] 0,0349] 0,0013] 0,0070 00074 
'Phosphat de aluminiă . .. 0,0022] 0,0132] 0,0009] 0,0160| 0,0024 

sich” mini AR 1,1325! 0,1864] 0,1390! 0,1250 0,1429 
Materie organică... e e a eee eee | 1010248] 02632] 0,0832] 0,8000] 0,7388] 
Piano organiues Suma a e + |TZ0701[83;81017156,8903/205,9110/216I7, 

Basie, carbon liber. A 23,8309| 25,5696| 21,0170| 14,5790| 21,7835; 

    

 



Vulcana. — Dâmbovița. 

Apele de la Vulcana sunt din cele mai iodu- 

rate din Europa, şi iată analisa lor făcută de d. 

dr. Bernath; după care vedem și avuția lor în 
sare: 

Intrun kilogram de apă: 

lodur de magnesii. . . . 0,1335 

Clorur de sodii. ; .„..- 63,3410 

« «  magnesiii + 4,9820 

« < calciă. . . . . 4,7020 

Carbonat de sodiii 0,2770 
Sulfat de sodii. . . . . .  urme.: 

Suma . . .73,4355 gr. la kil. 

In fine, putem cita ultima analisă datorită d-lui 
dr, Saligny, graţie căruia avem și composiția apei 

de la Govora din Râmnicul-Vâlcei, făcută la 1889. 

19 

M. le dr. Bernath, 

Dans un kilogramme d'eau: 

lodure de magn&sium , 
Chlorure de sodium . . . 

> 

.6 

> magnsium . . 

> calcium . « 

* Carbonate de sodium . . . 
Sulfate de sodum .. . . . 

Total. . 

> 

  lyse date de 1889. 

Vuicana-Damboviţa 

Les eaux de Vulcana sont parmi les plus îo- 

durces de t'Europe. Voici lanalyse qwen donne 

0,1335 
33410 
4,9820 
4,7020 
0,2770 

traces 

734355 gr. p. kil. 
Enfin nous pouvons citer la dernitre analyse 

due â.M. le dr; Saligny qui nous donne la com: 
position de leau de Govora (Vâlcea); cette ana 

  
  

  

  

  

    
  

   

  

   

  

  

  

„_ -— use | Unlitru de apă 

| . SPECIFICAREA SĂRURLIOR Una mingi | Ia 1690. con- 
SPECIFICATION DES SELS 1.000 parties dreau |. bata se 

contienuent contient gr. 

| Clorur de sodii.. ...., .. î 58,5286 61,6288 
Chlorure de sodium 

Clorur de amonii . . . . . ... .. ... . 0,0151 0,0159 
Chlorure d' ammonium 

Clorur de calciu . . . . . . . .  .  .  . . ... .. î.. 85751 9,0325. 
| Chlorure de caleium ! 

Carbonat de calciii . . îi... 0,0310! - 0,0358 
Carbonate de calcium | | 

Fosfat de caleiă ...-. [ae .. "0,0041 0,0043 
Phosphate de calcium 

Clorur de bariit | - 0,0145 0,0153 
Chlorure de barium. | | 

Clorur de stronţiii a . | . .. 0,1746 0,1838 
Chlorure de strontium. | 

Clorur' de magnesiii . .. . . .. . . . .. î.. | 3,675 3,8723 
Chlorure de măgnesium | 

lodur de magnesiti. . o... .. . 0,0377 0,0397 
lodure de magnesium | | 

Bromur de magnesiiă . . ae ee... . 0,0255 0,0268 
| Bromure de magnesium. | 
i Carbonat de fer î. .. . . 0,0464 0,0188 

Carbonate de fer. | 
Oxid de aluminiti e cet. 0,0094 0,0099 

Oxyde d'aluminium | 

| 711355 779139 
| Materii organice .. . . .. 0,3265] - o:ael 

Matitres organiques. ! 

11,4122 175,257 

Acid carb. hemi-combinat: .'.'.'. 1. oa eee... 0,0326 0,0343! 
Acide carb. hemi-combine | 

Densitatea la 150 105297 eee eee neo... | 
Densite â 15... |      



Din tâte aceste analise resultă până la evi- 
dență că clorurul de natriii se află în fârte mare 
cantitate în apele nâstre mineralisate. 

La acestea putem încă adăoga următârele a- 
nalise făcute de d. Ioan Dinescu în acest Labo- 

rator în decursul verei curente (1892) (1). 

Poiana-Prahova, 

Densitatea la 240,5 cu areometrul e de 1,09, 

iar cu picnometrul la 0? densitatea e D = 1,094. 

Analisa ne-a dat, resultatul următor: 

Corpuri fixe la 1000 c.c........ 
Corps fixes dans 1000 c. c. 

Cl la (dans) 1000 ce. ...... 
Cao» > î. . [ î.. |... ..| 

SO pe. 
Mee. cc... . 
Ceia ce ne dă: 

Ce qui nous donne: 

Na Cl la (dans) 1000 c.c..... 
SO,Ca, , îi  .. 

Sărata (lângă Bacăi) 

" Sorgintea sărată Peruginosă Sulfur6să 

Densitatea la 270C 1,20 IO 1,04. 

Analisa ne-a dat resultatele următâre: 

Corpuri fixe la 1000 c. ce... .. 
Cosps fixes dans 1000 c, c, 

Cl la (dans) 1000 c.c. ,.,.. 
Ca e e ec... .... 

SOe e 

Mge cc... 
Ceia ce ne dă: 

Ce qui nous donne: 

Na Cl la (dans) rod e.c.. ... 

SO, Ca « € . . 

Doftana-Prahova. 

Corpuri fixe la 1000 c. e... . .. ... 
Corps fixes dans 1o0ooc. c, 

CI la (dans) 1000 c.c.. .. .... 
Ca, 1 e. . |...  .. . ... 

SO, > > . . . . . . . . . . . + 

Mg. cc. | 
Ceia ce ne dă: 

Ce qui nous donne: 

Na Cl la (dans) 1000 c.c. ....... 
SO, Ca > De... 

(1) Desore apeie minerale cloro-sodice din România de 

d-l Ioan Dinescu, 1892, Bucuresct. 

  

20. 

Ii resulte jusqu'ă l'Evidence de toutes 'ces ana- 

lyses que le chlorure de sodium se trouve en tr&s 

grandes quantites dans nos eaux mineralisces 

Nous pourons ajouter ă ce qui preckde les a- 

nalyses faites dans ce laboratoire, dans le courant 

de L'ât6 dernier (1892) par M. I. Dinescu (1). 

Poiana-Prahova. 

La densite€ ă 240,3 ă larcomâtre est de 1,09, 

et au picnomâtre ă 0%, la: densit& est D==1,094. 

L'analyse nous a donne le resultat suivant: 

„136,954 

73.442 
0,658 

2,127 

urme 

traces 

eee aaa eu e e 120,263 

ee. d 2,242 

Sarata (pres de Bacau). 

Source salte  Ferrugineuse Sulfureuse 

Densite a 270C 1,20. OI 1,04 

Vanalyse nous donne les r&sultats suivants: 

Sărata-Bacăă 
312 gr., 500 . . . . . . . . . . . . 

„ 185 gr. 200 

I gr., 585 

3 gr., 806 

e a a oc |. . . n... . urme 

traces 

. . . . . . . . . . e 

„+ 305 gr., 190 

5 gi, 391 

e a 321 gr. 600 . - . . . 

„190 gr. 500 
1 gr. 420 
1 gr., 990 
"urme 

traces 

eee eee e 313 Tr, 920: 
2 gr., 691 . . . . . . . : . . . . . 

(1) Des eaux mintrales chloro-sodiques de Roumanie par 

Mr Î. Dinescu, 1892, Bucarest,
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Ast-fel dar acestă apă e cea mai sărată din | 
cele ce avem cunoscute în țcră, | 

Următorul tabel comparativ arată mai bine a- 
cest lucru (1), 

Slinio 

No. 6 

Ainsi donc cette eau est la plus sale de 
celles que l'on connait en Roumanie. 
"Le tableau comparatif suivant le prouve encore 

micux (1). 

Bălţătescr 

C.rol I Oglinqi Sărata Doftana 
Corpuri fixe la 1000c.c. 216gr.,5 372gr.,9 259gr., 4 -312 gr.,5 321gr.,6 

Corps fixes dans 1000 c, c, 

Na Cl la (dans) r0oc.c. 132gr.,4 

În ce privesce lacurile sărate 'cestiunea e tot 
atât de importantă. Am vădut că ele sunt fârte 
numerâse, Chiar lacuri sărate de o întindere câte 
o-dată de mai mulți kilometri pătrați (Balta-Alba) 
conțin cantități forte mari de Na CI, ast-fel voiti 
cita : 

I 

Lacul Fundata 
Ialomiţa (Poni, 1887) 

Na Cl în 1 kl. de apă conține 12 gr., OI 

II 

Lacul Săraz 
Brăila (DI. Carnot, 1888) 

Na CI în 1 KI, de apă conține 26 gr., 600 

“II 

Lacul Amara 
Ialomiţa (Poni, 1887) 

Na Cl în 1 kl, de apă conţine 34 gr., 749 

1V 
Batra- Altă 

R.-Sărat (Dr. Iepites, 1817) 

Na Cl în 1 KI. de apă conţine 270 gr. 060 (2) 

Și să au uităm că aceste ape sărate sunt-cu 
mult mai concentrate de cât apa mării negre care 
conţine la Sulina (3) numai 100%, clorur de na 

  

(1) Graţie d-lui Butzureanu, doctor în sciinţele fisice, din 
Iași, pot alătura încă următârele două analise: 

Apa Alinerală salină de la Gârcina, Fântâna din Oprişent, 

Dens: 1,1131 la 150, 

Materii solide totale: 169 8t-, 076 la litru. 
Clor, brom, dod (impreună): 89 er., 8 la litru, | 
Anhidridă sulfurică 12 er., 1 la litru, 

Apa Blinerală salină de la Vinătoril Nemțului, 
Densitatea: 1, 2045 la 150, 
Alaterii solide totale: 318 gr., S14 la litru. 
Clor, brom, iod (impreuna): 187 gr., 6 1a litru, 
Snă în Cforură de solii 309 &r., 6. 
Anhididă sulfurică Ş Be, 1Ş la litru, 
(2) Iuainte de revârsare în ea a lacului Bolzu, 
(3) Analisă facută de d. Georgescu, Veqi: 
Raport anual relativ la inspecțiunile făcute stațiunilor bal- 

neare pe anii 1899— 59 de dr. C. Istiati, pag. 88, 

237 gr. 1 

  

252847. 305 gr.,2 313gr.,9 

En ce qui concerne les lacs sales, la question 
a tout autant d'importance. Nous avons vu qui'ils 
sont fort nombreux. Mâme les lacs sales qui 
ont une ctendue parfois de plusieurs kilomâtres 
carr6s (Balta Alba) contiennent de trts grandes 
quantites de Na CI. Nous citerons: 

IL, 
Ze Lac Fundata 
Ialomiţa (Poni, 1837) 

Na Cl dans 1 kilgr. d'eau contient 12 gr, or. 

II 

Lacul Sarat 
Braila (Al. Carnot, 1888). 

Na Cl dans 1 kilgr. d'eau contient 26 gr., 600. 

III. 

Ze Lac Amara . 
Ialomiţa (Poni, 1887). 

Na Cl dans 1 kilgr. d'eau contient 34 gr., 749. 

IV o 
Balta Albă 

R.-Sărat (Dr. Iepitos, 1847). 

Na Cl dans 1 kilgr. d'eau contient 270 gr. 060 (2). 

[| ne faut pas oublier que ces eaux salces sont 
beaucoup plus concentrees que Leau de la Mer 
Noire qui ne contient ă Sulina (3) que 10%, de 

  

(1) Grâce & Mr. Butzureanu, docteur ts-sciences physique:, 
de Îassy, je peux joindre encore les deux analyses qui suivent: 

Eau Aindrale saline de Gâreina. Fontaine de Oprişeni. 

Densite: 1, LI3L ă 150, . 
Aatizres solides totales: 169 gr. 0,76 par .litre, 
Chlore, Brome, Jode (ensemble): 89 gr. 8 par litre, 
Anhydride sulfurigue: 2 gr. 1 par litre. 

Zau mincrale saline, de Vinătorii Neamţului. 

Densiti: 1, 2045 ă 150, 

Aati?res solides totales: 31S gr. S14. par litre, 
Chlore, Brome, dode.(ensemble):- 187 gr. 6 par litre, 
Oa en chlorue de sodium: 309 gr. 6: 

Anhyăride sulfurigue: 5 gr. 15 par litre, * , 
(2) Avant le deversement dans ce lac du lac Boldu, 
(3) Analyse faite par M, Georgescu. Voir:le happort an- 

nuel relativemeni aux înspections faites dans les stations bal- 
ndnires în 1858—69, par M, le dr, C. Istrati, p. SS.



triă din causa gurelor Dunărei, pe când pe c6s- 

tele Crimeei ajunge a avea până la 15 gr. la 

litru (1). 

E bine chiar a ne opri încă un moment, pen- 

tru a ne da sâmă în mod mai amănunţit despre 

numtrul mare de lacuri sărate ce ce află în ţcra 

nâstră. E/e se întind de-a lungul Dunărel de Ja 

judetul R-Sărat şi până în Dolj, pe când am 

vădut că zsdrele sărate încep de la Oghnqi în 

câstele Carpatilor din nordul Moldovel și se con- 

inuă prin Bălfătesci, Slănic, Boboc, Vulcana, 

și altele până la Săcele (Gorj), de-alungul stra- 
tului de miocen, eșind la diuă cu totul în vale 

pentru a da nascere lacurilor ce vom cita îndată 

și chiar a curge direct în malul Dunărei, după 

cum găsim un pirâi sărat lângă Urziceni și un 

isvor sărat ce curge în Borcea, iar altele tocmai 

dincolo de gura Jiului la Jzg/era. 

In Moldova lacuri sărate nu se găsesc ca în 

Muntenia, căci n'am putea cita de cât cel mult 

mlaștina sărată ce se afla mai înainte la Bâ//ă- 
tesci. In Valachia însă numărul lor este destul 

de mare, voiii cita pe următârele: 
Balta- Albă, lângă comuna Gradiștea-de- Jos ; 

Balta Sărată Câineni, lângă comuna Câineni ; 

Balta Amară, lângă comuna Baba- Vișa, tote în 

județul Râmnicu-Sărat; Lacul Ianca, Lacul Lasu, 

Lacul Sărat, cu lut alb, lângă comuna Muftiu 

și Lacul Sărat care se află pe aceeași linte puțin 

curbată spre Sud, care unesce orașul Râmnicul- 

Sărat cu Brăila. Lacul Batogu, Lacul Placa 

situate pe o linte ce ar uni Lacul Ianca cu Ol- 

fenita, tâte în județul Brăila. Pe prelungirea a 

celeiași linii se află lacul Amara la W, V. de 

orașul Slobodia și Fundata, lângă comuna An- 

drășescl,. ambele în județul Ialomita (2). De ase- 

menea un nic lac sărat lângă Turnu- Măgurele, 

județul Teleorman, și înfine lacul Varcau şi 

(1) După analisele făcute de Forchammer. — Encyclopedie 

chimique. Tome V, 1-er Fascicule. Chimie inorganique. Appli- 

cations par 7. Sorel -- avem: 

Marea de nord conţine la 1000 gr.apă3zgr., So Na Cl. 

Cattegat şi Sund <_< a «- a 15 gr. 12 « 

Marea Baltică < a cc < 4 gr SI < 

M. Mediterană c a ce a < 37 gr, 50 «a 
area Weagră c « a ec ec 15 gr, 8 a 

Oceanul Atlantic < a -< a a 34 gr, 30 « 

Marea Caraibelor a < << « 36 gr. 10 « 

(2) Putem. adăoga aici, că lângă Urziceni se află o gâria 
forte sărată,   

chlorure de sodium, ă cause des bouches du Da- 

nube, tandis que sur les câtes de la Crimee elle 

arrive ă avoir jusquă 15 gr. par litre (1). 
Ii convient de nous arrâter un moment pour 

nous rendre compte avec plus de details du 

grand nombre des lacs sales qui existent en Rou- 

manie. Ils s'&tendent le long du Danube, depuis 

le district de R.-Sărat jusqu'au district de Dolj, 
tandis que nous avons vu que les sources sales 

commencent ă Oglinzi sur les flancs des Car- 

pathes, au Nord de la Moldavie et se continuent, 

par Balţatesci, Slanic, Boboci, Vulcana, etc., jus- 

qu'ă Săcele (Gorj) le long de la couche de mioctne, 
sortant au jour dans la vallte pour donner nais- 

sance aux lacs que nous allons citer et mâme 
pour! couler directement dans le Danube, ainsi 

que nous avons trouve un ruisseau sal€ pris d'Urzi- 

„ceni et une source salte qui coule dans la Borcea, 

et d'autres de Vautre câte de Llembouchure du 
Jiu, ă Jighera. . 

En Moldavie, on ne trouve pas autant de lacs 

sales qw'en Valachie, car nous ne pourrions 

gutre citer que le marais sal€ qui se trouvait 

avant ă Baltatesci. Parmi les nombreux lacs sales 

de Valachie, nous citerons; | 

Balta- Albă, pres de la commune de Gradiștea- 

de-os; Sarata Caineni, pres de la conumune de 

Caineni ; Balta Amara, pris de da commune de 

Baba- Vişa, tous daus le district de R.-Sarat ; h 

lac Janca, de dac Lasu, le lacul Sarat, ă terre 

blanche, pres de la commune de Muftiu, et le lacul 

Sarat, qui se Ivouve Sur da mâne bsne un peu 

înflcchie vers le Sud et gui unit la ville de R.Sarat 

ă Braila; le lac Botosu, de lac Plașca, situ sur 

une ligne qui unirait le lac lanca ă Olteniţa, tous 

dans le district de Braila ; Sur le prolongemeut 

de cette ligne se trouve de lacul Amara au Nord. 

ouest de la ville de Slobozia ct Fundala pris de 

la commaune d Armașesci, Ious deux dans de dis- 

trict dlalomița (2). De mâme, un petit lac sale 

(1) D'aprts les analyses faites par Forchammer.— Eucyclo- 
pâdie chimigue, T. V,: t-er fascicule. Chimie inorganique, ap 

plication, par M. Sore/, nous avons: 

La Mer du Nord contient, pour 1000 gr. d'eau, 32 gr. 80 NaCI, 

Le Cattegat et le Sund > >> > 

La Mer Baltique- 20.» 

La Mer Mâditerrane > 3 

La Mer Noire 

v 15 > 12 3 

> 4» SI >» 

> 379 50 >» > bă 

2023 15 > 859, 

I'Octan Atlantique > > > > 34 30» 

La Mer des Caraibes, > > 3 3 36» 10 > 

(2) Nous pouvons ajouter ici que, pr&s d'Urziceni, se irouve 

un ruisseau fortement sal6,



Chischileaua, lângă comuna Sighera jud. Doljtă. 

Pentru noi, cari deși nu suntem în curent cu lu- 

crările de geologie, dar cari cunâscem mai mult 
saii mai puţin în detalii acestă cestiune, în ce 

privesce țera nâstră, nu mai rămâne nici o în- 

doială că tâte isvorele sărate şi tâte lacurile să- 

rate din țcră sunt în legătură strînsă cu gismen- 

"tele de sare gemă ce avem în pâlele Carpaţilor. 

E de ajuns să ne ocupăm cu unul din aceste 

lacuri sărate pentru a vedea în urmă ce trebue 

să cugetăm și despre cele-lalte, căci mai tâte ai 
o composițiune mai mult sai mai puţin identică. 

Principalul printre aceste lacuri, incontestabil, e 
Lacul-Sărat, care a format obiectul mai multor 
cercetări, cu deosebire din causa importantelor 
sale efecte terapeutice, din care causă s'a şi creat 
acolo o staţiune balneară cu începerea anului 1875. 
lată cam ce diceam în o lucrare a mea anteridră 
relativ la acestă cestiune: (1) 

Lacul-Sărat este, incontestabil, unul din cele mai 
curidse lacuri sărate ce avem în ţcră. De sigur 
că existența sa dateză din epoce geologice mai 
depărtate. Din punctul de vedere însă al între- 
uințărei sale terapeutice, e usitat de aprâpe 10 
ani, căci numai la 1878 pentru prima dată găsim 
că încep să se construiască barace, şi visitatorii 
devin mai numeroși. Se pare chiar positiv stabilit 
că în 1870 se făcu prima bae în acest lac, și că 
prin 1875 şi 1876 se făcură Gre-cari băi în lemn 
cu totul primitive. 

Situaţiunea lacului e următârea: (2) «Lacul-Sărat 
se află la distanţa de ş!/, km. la S. V. de Brăila 
şi 5 km. la V. de Dunăre; el ocupă o depre-|e 
siune a soluluy cuaternar (Lossului) ce se ali- 
niază simţitor în direcţiunea de la E.N. E. spre 
S. 5. V; el este compus din două părți, partea 
despre E., care este cea principală, are o lormă 
aprope pătrată curbă, și partea despre V., sati 
coda lacului, de formă oblungă,: mai puţin lată 
de cât cea dintâiu și unită cu dinsa printrun 
gât îngust. Malurile sale “sunt puțin înalte și se 

(1) faport anual relativ Ia insperţiunile făcute staţiunilor 
bulneare ze anii 198389—89 de d, de. C. Istrati. Bucuresci, 
1890, pag. 45 și următorele. 

(2) Anuarul biuroulur geologic, An. V, No, 1, Bucuresci, 
1888, pag. 6. 
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pros de Turnat- Dlagurele, dans de district de Je- 
iformans et enfiun de lac Varcan e! le Chischileaua, 
pres de da comune de SYighera, daus le district 
de Dolj, | 

Pour nous, bien que nous ne: soyons pas au 
courant des travaux de gcologie, mais connaissant 
avec plus ou moins de details la question en ce qui 
regarde notre pays, il n'existe aucun doute que 
toutes les sources salces et tous les lacs sales de 
Roumanie sont en âtroite relation avec les gi- 
sements de sel quise trouvent au pied des Carpathes. ' 

: L'€tude d'un seul de ces lacs suffira ă montrer 

plus loin ce que nous devons penser des autres, 

car ils. ont presque tous une composition plus 

ou moins 'identique. 

Le principal de nos lacs est, sans contredit, 
le Zacul-Sărat, qui a ct€ Tobjet de beaucoup 
de recherches, particulitrement ă cause de l'im- 

portance de ses effets therapeutiques. Aussi y 

a-ton cres, dâs 1875, une station balntaire, 

Voici .ce: que je disais dans une ctude que jai. 

publice, ă ce sujet, antcrieurement: (1) 

Le Lacul-Sărat est încontestablement un des, 

plus curieux lacs sales que nous ayons en Rou- 

manie. Certainement son existence remonte aux 

6poques g6ologiques les plus €loignces, Mais, au: 
point de vue de son emploi therapeutique, il n'est, 

connu que depuis une dizaine d'annces, car ce 

n'est qu'en 1878 que, pour la premitre fois, nous.. 
voyons qu'on y a construit des baraquements et 

que les visiteurs deviennent plus nombreux. II- 
“semble mâme ctabii positivement qwen 1870 on. 
ait fait le premier bain dans ce lac, et c'est vers. 
1875 et 1876 qu'on a etabli des baignoires en. 
bois tout-ă-fait primitives, 

La situation du lac est la suivante (2). «Le. 
Lacul Sărat se trouveă 51/, kil. au S.O. de Braila . 

a 5 kil. ă P'Ouest de Danube; il occupe une. 
depreasion du sol quaternaire qui s'aligne sensi- , 
blement dans la direction de PEst-Nord-Est vers . 
le Sud-Sud-Ouest ; il est compos€ de deux parties, 
la partie vers TESt, qui est la principale, a la 
forme ă peu pr&s d'un carr€ incurbe, et la partie 
vers l'Ouest, oi queue du lac, une forme oblongue, 

moins large que la premitre et rcunie ă elle par 
une gorge ctroite, Ses rives sont peu levees et. 

(1) Rapport annuel relatif aux inspections faites aux sla- 
tions balnâaires en 188S—1S$$9 par Mr. le dr, Cc, Istrati, 
Bucarest, 1590, pag. 45 et suivantes, 

(2) Annuaire du bureau gâologique, An. V, No 
rest, SSS, p. 6. 

„1, Buca. -



perd în clină dulce în matca lacului, afară de 

regiunea de N., unde malul este mai pronunţat 

și curmat. El este cu aprâpe 1 m. şoc. m. mai 

înalt de cât nivelul lacului.» 

Primele studii asupra Lacului-Sărat ai fost 

făcute de o comisie însărcinată de Ministerul Do- 

meniilor și compusă din d-nii doctori Sergiti, Felix 

și Bernath-Lendway, când se și făcu descrierea 

și analisa sumară a acestei ape (1). 

Găsim o descriere destul de bună a Lacului- 

Sărat în o broșură a d-lui dr. Apostolenu din 

anul 1884 (2); de asemenea o altă descriere făcută 
în anul 1887 (3), iar ca studii cu totul speciale 

vom cita pe acela al d-lui H. Bochet, inspector 

general de mine din Francia (4), precum și stu- 

diul d-lui geolog Ștefănescu (5). Ultima lucrare 
e datorită d-lui doctor Apostolenu, care a func- 

ţionat ca medic în anul 1888 (6). 

O cestiune fârte importantă, care trebue stabilită 

de la început, spre a se sci care este origina 

Lacului-Sărat, este cu atât mai necesară cu cât 

ori-ce lucrare de întreprins va decurge direct de 

la resolvarea acestei cestiuni. |. 

Acestă cestiune e prea importantă pentru a nu 

ne opri un moment, și d. Bochet care nu a făcut 

de cât să trecă prin țera n6stră, nici nu putea să 

o resolve. D-sa punându-și multe cestiuni, şi ad- 

miţend cause cu totul ordinare, nu răspunde de 
loc la acestă importantă cestiune,. și ţin să re- 

produc în mare parte răspunsul săi Ja acesta. 

«De unde vine apa, sărurile și nomolul lacului? 

Nu se scie positiv. Apa vine de sigur în fie-care 

an, cel puțin în mare parte, din apele pluviale; 

căci, în urma topirei zăpedilor și a ploilor pri- 

măverei, nivelul lacului care s'a coborât în timpul 

verei prin evaporaţiuni, până la punctul de a lăsa 

uscată o mare parte a suprafeţei sale și câte o- 

dată din vremi în vremi chiar totalitatea sa, se 

(1) Buletinul Ministerulur Agriculturei, Domeniilor, etc, 

An. Î, 1885, No. ş. . 

(2) Băile de la Lacul-Sărat dedr, I.G, Apostolânu, Brăila 1884. 

(3) Lacul-Sărat de dr. G, Râmnicânu, Bucuresci, 1587. 

(4) Studiă asupra captărei apelor minerale de la Cali- 

mănesci, Căciulata, Bivolari, Govora şi Lacul-Sărat, presintat 

Ministerului Domeniilor, etc. de d. H. Bochet, Bucuresct, 1886. 

(5) Anuarul biuroalul geologic, An. V, No. 1. Bucuresci, 1584. 

(6) Descrierea staţiune balneare, Lacul-Sărat, de dr. | 
Apostol€au, Braila, 1889. 
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se perdenţ en pente douce dans le lit du lac, 

excepte dans la rtgion nord oii la rive est plus 

prononcte. Elle a 1*-,30 environ au dessus du 

niveau du lac.» 

Les premitres tudes sur la [.acul-Sărat ont cte 

faites par une comimission nommte par la. Mi- 

nistăre des domaines et composce de MU. les 

docteurs Sergiu, Felix et Bernath Lendway, qui 

ont public la: description et l'analyse sommaire 
de cette eau (1). 

Nous trouvons une asstz bonne description du 

Lacul-Sarat dans une brochure de M. le dr. Apos- 

toleanu (1884) (2); une autre description a ct€ 

faite en 1887 (3); comme ctudes speciales, nous 

citerons celle de M. [H. Bochet, inspecteur g- 

nâral des mines de France (4), ainsi que l'âtude 

de M. le geologue Gr. Stefanesco (5). Le plus 
recent travail est di ă M. le Dr. Apostoleanu qui 

a fonctionn€ comme medecin de la station bal- 

ncaire en 1888 (6). 
Une question tr&s importante, qui doit tre 

fixe dâs le debut, c'est de connaitre l'origine du 

Lacul-Sarat. Cette question est d'autant plus n€- 

cessaire que tout travail ă entreprendre decoule 
de sa resolution. 

M. Bochet qui n'a fait que passeren Roumanie 

n'a pu la resoudre. Posant diverses questions et 

admettant des causes tout ă fait ordinaires, îl n'a 

pu €lucider ce point important entre tous, Je 

tiens A reproduire en grande partie sa reponse. 

«D'ou viennent leau, les sels et Ja boue du lac? 

On ne le sait pas positivement. Leau vient cer- 

tainement, chaque annse, tout au moins en grande 

partie, des eaux pluviales; car, ă la suite de la 

fonte des neiges et des pluies du printemps, le 

niveau du lac qui a baiss€ pendant lct€ et par- 

fois, de temps ă autre, en totalit€, selăve, et 

Veau le cowvre plus ou moins complttement. Mais 

leau des neiges fondues et des pluies cest-elle la 

seule qui vienne alimenter le lac? II peut se faire 

(1) Bul'etin du Ministăre d'Agriculture, des Domaines, etc, 

An. 1, 1885, No. ş. 

(2) Zes Bains de Zacul-Sarat, par M, le Dr. Ş. G. Apos- 

toleanu, Braila, 18$4. 

(3) Lacul-Sarat, par M. le Dr, Romaiceanu, 1$S7, 

(4) Ftude sur la caplation des eaux mindrales de Calima- 

nesci, Căciulata, Bivolari, Govora et Lacul. Sarat, presentee 

au Ministere des Domaines, par M. HI, Bochet, Bucarest, 1856. 

(5) Z'Annuatre du bureau giologigue, V-me annce, No. 1, Du: 

carest, 1884. 

6) Description de la station balnfaire de Lacul-Sărat, par 

M. le dr. ]. Apostoleanu, Braila, 1889,



urcă pentru a o acoperi mai mult sati mai puțin 
complect. Dar apa zăpedilor topite și a ploilor 

este Gre singura care vine să-l alimenteze ? Pote 
să mai fie apă, afară de acesta de altă proveni- 

enţă, de o parte pote veni aci prin scurgerea 

naturală, după panta generală interidră a tere- 

nelor superficiale și subjacente, mai mult sati mai 

puţin profunde a câmpiei de la munți, până la 

Dunăre, apa provenind asemenea, cel puţin pentru 

cea mai mare parte, din topirea zăpedilor și a 

ploilor, precum pâte și din sorgințile ce vin din 

fund prin terenurile mai mult saii mai puţin de- 
părtate ale lacului, -infiltrându-se în aceste terenuri 

şi descindând apoi panta lor generală, minera- 

lisându-se mai mult sai mai puțin în trajectul 

săi; de altă parte pâte veni asemenea pria fund 

chiar sub lac saă sub împrejmuirile sale imediate 

prin una saă mai multe crăpături locale ale te- 

renurilor subjacente. Tâte aceste sunt posibile 

chiar în diverse grade și măsuri diferite, dar nimic 

din ele nu e încă bine probat. Ele aă venit de 

Sigur pentru că sunt săruri în basinul lacului; dar 

mai vin încă? Acesta e tocmai ceea-ce nt se scie.> 

D. Ştefănescu este cu mult mai clar în deduc- 
țiunea sa și d-sa resolvă cestiunea în mod aprâpe 

Sigur, basându-se cu drept cuvint pe structura 

geologică a țărei. | 

<O altă probă că apele minerale ale acestor 

lacuri vin despre Nord, este că tâte puțurile făcute 

spre N. de Lacul-Sărat coprind ape sărate și 

amare, pe când cele făcute spre Sud de lac sunt 

dulci, ba unele fârte bune de băut, cum este 

unul din puţurile săpate în curtea pepinierei de 

arbori de la Lacul-Sărat, pentru trebuinţele acestei 

plantațiuni. Aceste ape vin de la munte, nu în 

pânză continuă, ci Gre-cum în fâșii şi la diferite 

nivele, " 

«1. Că ele nu vin în pânză continuă avem ca 

probă că pe marginele diferitelor lacuri ies pe lângă 

numerdse scurgeri de ape minerale sărate și a- 

mare și altele de apă cu totul dulce, cum acâsta 

am constatat'o la lacul Amara și Fundata; acâsta 

este și causa pentru care unele din aceste lacuri 

Sunt mai puțin sărate și mai puţin amare de cât 

altele și pentru care apele lor sunt mai puţin 
saturate de minerale unele de cât altele. 

După tâte probele acestea, cred că nu mai 

este nici o îndoială cum că apele acestor lacuri 
minerale sunt alimentate de izvâre de ape mi- 

-nerale ce vin de la N. din regiunile muntâse,   
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que de Peau, en dehors de celle d'une autre pro- 

venance, vienne d'une part par l'âcoulement na- 

turel, selon la pente gencrale intcrieure des ter- 

rains superficiels et subjacents, plus ou moins 

profonds des champs de la montagne, jusqu'au 

Danube, eau provenant €galement, tout au moins 

pour la plus grande partie, de la fonte des neiges 

et des pluies, et peut-âtre aussi des. sources-qui 

viennent du fond, par les terrains plus ou moins 

cloignes du lac, en sinfiltrant dans ces _terrains 

et en descendant ensuite la pente generale, et en 
se mincralisant plus ou moins. dans le trajet; 

d'autre part, il peut €galement venir de l'eau par 

le fond mtme du lac ou sous ses environs im- 

mediats, par une ou plusieurs crevasses locales des 

terrains subjacents. Tout cela est possible ă di-. 

vers degrâs et dans des mesures dificrentes, mais 

aucune de ces hypothtses n'est encore bien 

prouvde. Les eaux sont venues certainement 

puisqu'il y a des sels dans le bassin du lac; mais 

en vient-il encore? C'est precisâment cela qu'on 

ignore,» 

AM. Gr. Stefanescu est beaucoup plus clair dans 

sa description et îl râsout la question presque 

avec certitude, en se basant avec raison sur la 

structure gcologique du pays. 

«Une autre preuve que les eaux minârales de 

ces lacs viennent du Nord, c'est que tous les 

puits creuses au Nord du Lacul-Sărat contien- 

nent des eaux salces et amtres, tandis que ceux 

qui ont €t€ creuses au Sud du lac ont des eaux 

douces, et quelques uns mâme.trts potables, 

comme est le puits qui se trouve dans la pepi- 

nitre de Lacul-Sărat, pour les besoins dela plan- 

tation. Ces eaux viennent des montagnes, non en. 

couche continue, mais en quelque sorte en bandes 

et ă differents niveaux, 
«1. Nous avons la preuve qu'elles ne viennent 

pas en couche continue dans ce fait que sur 

les bords des differents lacs se trouvent de nom- 

breuses sources d'eaux mincrales salces et amtres 

et d'autres d'eaux absolument douces, comme nous 

lavons constate ă Amara etă Fundata; c'est 

aussi pour cela que certains lacs sont moins sales 

et moins amers que les autres et que leurs eaux 

sont moins saturces de mincraux que les autres. 

D'aprts toutes ces preuves, je crois qu'il n'y 

a aucun doute que les eaux de ces lacs minc- 

raux sont alimentees par des sources d'eaux mi- 

ncrales qui viennent du Nord, des r€gions mon-
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iar. nu din simple ape de zăpadă și plâie, cari 
ar disolva un pretins strat de sare în subsolul 
din acâstă regiune, strat ce nu pote exista decât 
în imaginaţiunea acelora, cari n'ait nici cea mai 
mică noțiune de geologia locală. Natura geologică 
a acestui sub-sol este în tot judeţul Brăila și Ialo- 
mița şi partea din S. a Râmnicului- Sărat, ca și 
a mai. tuturor județelor de câmp, compus din 
loss, argil galben şi mai mult sai mai puţin ni- 
sipos, cu sati fără concrețiuni marg6se. Acest l&ss 
nicăeri, nu numai în România, dar nici într'o altă 
țeră, nu coprinde deposite de sare gemă, și chiar 
dacă pentru moment am admite nisce asemenea 
deposite de sare gemă în lăssul 'de la Lacul- 
Sărat, cum sar explica presența acelei mulţimi de 
„minerale ce analisa a constatat'o în apele Lacu- 
lui-Sărat și în acelea ale Fundatei și Amarei, după 
cum sunt sigur că se va constata în proporțiuni 
mai mari saii mai mici, dar se va constata și în 
apele tuturor celor-alte lacuri minerale despre 
cari am vorbit, pe când sarea gemă nu coprinde 
mai numai de cât clor și sodiii.» 

Lacul-Sărat e singurul lac de acestă natură ce 
se găsesce în țcra nâstră? Am căutat să reunesc 
tâte lacurile sărate, cunoscute până acum în țeră 
la noi, şi am vădut mai sus nomenclatura lor. 

Composiţia chimică a acestor lacuri e aprâpe 
aceeași ca a Lacului-Sărat și iată în realitate da- 
tale obţinute, graţie lucrărilor d-lui Poni făcute 
în 1687 asupra lacului Amara și Fundata, de 
unde se luaseră două sticle cu apă de d. 'Ștefă. 
nescu, și a ultimei analise a apei Lacului: Sarat 
facute de d-l chimist Carnot, profesor la șcâla de 
mine din Paris (1888), 

tagneuses, et non des simples eaux de la pente des 
neiges ou des pluies, qui dissoudraient une pre- 
tendue couche de sel dans le sous-sol de cette 
region, couche qui ne peut exister que dans Ii- 
.magination de ceux qui n'ont pas la moindre 
notion de la gcologie locale. La nature gologique 
de ce sous-sol est dans tout le district de Braila 
et de Ialomița et dans la partie sud du district 
de R.-Sărat, comme dans presque tous les dis- 
tricts de plaine, composte de loss, argile jaune, 
et de plus ou moins de sable, avec ou' sans 
concrction margueuses, Ce l&ss ne contient nulle 
part, non pas seulement en Roumanie, mais 
dans aucun autre pays, des depâts de sel gemme, 
et si,: pour un moment, nous admettions 'exis- 
tence de ces depâts dans le lăss du Lacul-Sărat, 
comment expliquerait-on la presence de cette foule 
de mincraux que lanalyse a constat& dans les 
eaux du Lacul-Sărat et dans celles de Fundata 
et” d'Amara, ainsi que je suis certain quelle en 
constatera, en plus ou moins granves proportions, 
dans les eaux des autres lacs mincraux dont 
nous avons pari, alors que le sel gemme ne 
contient que du chlore et du sodium?» 

Le Lacul-Sărat est-il le seul lac de cette nature 
qui se trouve dans notre pays? Nous avons cher- 
ch€ ă citer tous les lacs sales connus jusqu'ă 
present en Roumanie et on a vu. plus haut leur 
nomenclature. 

La composition chimique de ces lacs est ă' 
peu pres celle du Lacul-Sărat. Voici, en effet, les 
resultats obtenus, grâce aux analyses faites par 
M. Poni en 1887 sur les eaux des lacs Amara 
et Fundata, dont M. Gr. Stefanescu . avait rap- 
porte deux bouteilles, et ă la dernitre analyse 
de leau du Lacul-Sărat faites par M. le chimiste 
Carnot, professeură l'Ecole des Mines de Paris (1888). 
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Şi pentru a dovedi mai bine că în realitate 

apele suterane sărate se - întind în pânză saă în 
fâșii, voii mai adăoga următârele prin cari sper 
a pune în evidență că și în țcra noastră se află 
săruri delicuescente cari acoper cel puțin în păr- 
ţile mai declive marele nostru masiv de sare, 

“Aceste lacuri, în general, și în special Lacul- 
Sărat, nu aii o origină atât de enigmatică, în 
cât în privința acesta să admitem răspunsul d-lui 
Bochet: «nu se scie nimic positiv.> 

Lucrul pare astădi definitiv stabilit şi numerâsele 
analise de ape luate din județul Buzău, şi făcute 
de d. Saligny pentru biuroul geologic; natura 
chimică a apelor din numerâsele puțuri săpate în 
județul Brăila, amare și nepotabile, numersele is- 
vore sărate din Ialomiţa, analisate de d. Saligny, 
cu ocasiunea construirei liniei Bucuresci-Fetesci, 
şi cari ape se găsesc întâmplător până și în Te- 

” leorman, în perforarea diferitelor puțuri, ne arată 
același lucru, că adică la o adâncime 6re-care un 
strat mai mult sai mai puţin profund de ape, 

„ras Lacul Sărat! Amara (lalo-| Fundata (Ia- 
| CORPURILE CONȚINUTE (Brăila), Car- miţa) lomiţa), P. 
| not, 1888 |P. Poni, 1887| Poni, 1887 
j. 
| 

Clorur de natrit . cc... 26,600 34,749 12051 
|  Chlorure de sodium 
'Clorur de calcit. . . . . . cc... .  . ... 0,317 — — 

! Chlorure de calcium 
(Clorur de potasiit , . . . . . . .... î. .. — — 0,306! 
'  Chlorure de potassium - 

Sulfat de natriti eee... 1... . . .. .. | "24,401 18,935] 9,397 
; Sulfate de sodium : . 

Sulfat de magnesii . 6,225 21,330 1,321 
Sulfate de magnâsium | , i 

Bicarbonat de calciu. . . cc... .. 0,461 — — 
» Bicarbonate de calcium 

Carbonat de calciu. , . cc... .... — 1,278 0,065 
! Carbonate de calcium | 

Carbonat de magnesiti . . . . . | — 3,669 1,123; 
! Carbonate de magntsium i 
Peroxid de fer . . . .... ..... | 0,010 — — 
|_ Pâroxyde de fer 
Silico . [cc . .. . .. 0,020 — — 

Silice Ă 
Acid borie . . . . | | 1. . .  . . . . . . . ... — urme urme 

Acide borique traces tracos 
LAU e e. . . . . . .  .... . . .. | — » » 
| Lithium 

Por... |. |. . . . .  .  .  . . . ... î.... ... . — » — 

| Fer | 
“Materii organice. . . . . . . . . . . .. .  .... — » — 
|  Matieres organiques           

Et, pour mieux prouver encore qu'en râalit€ 

des eaux souterraines sales s'ctendent en couche 

ou en bandes, nous ajouterons les faits suivants, 

qui, nous le pensons, mettent en &vidence qu'en 

Roumanie il existe des sels deliquescents qui 

couvrent au moins les parties les plus declives de 

notre grand massif de sel. 

Les lacs sales en gencral et, en particulier le 

Lacul-Sărat, n'ont pas une origine tellement pro- 

blematique que nous puissions admettre avec MI. 

Bochet «qu'on ne sait rien de positif.» 

Cette origine semble definitivement tablie au- 

jourd'hui. Les nombreuses analyses d'eaux prises 

dans le district de Buzeu, faites par M. Saligny, 
pour le bureau gcologique, la nature chimique des 

eaux des nombreux puits creuses dans le district de 

Braila, eaux amtres et non potables, les nombreuses - 
sources salces du district de Ialomiţa, analysces 

par M. Saligny, ă Loccasion de la construction 

de la line Bucarest-Fetesci, lesquelles eaux se 

trouvent parfois jusque dans le district de Te- 

leorman, nous montrent qu' ă une certaine pro-  
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mineralisate în mod identic, se scurg despre munte 
spre talvegul Dunărei. D. Saligny, găsi în adevăr 
la Slobodia-Ciulnița că apa coprinde 14,700 gr. 
sare pe litru, 

"Slobodia-Ciulniţa 17,370 gr. săruri pe litru, 

Ciulniţa-Călărași 10,770 gr. săruri pe litru, 

Și iată ce dice d-sa în acestă privință: (1) 

«Apele din Făurei și Slobodia sunt particular: 
mente încărcate cu săruri, consistând din cloruri 
și sulfați de sodii, calciii și magnesiă ; aceste ape 
Sunt adevtrate ape minerale. 

«Ast-fel din 16 probe de ape trimise din Fău- 
rei (una provenia din rîul Buziii, iar cele-alte 1ş 
se luaseră din 14 puțuri săpate între stația Fău- 
rei și punctul cel mai apropiat al rîului Buzău); 
sa găsit că 12 erai ape rele de alimeritare; 2 
tolerabile după o purificare anteridră,. şi în fine 
2 direct proprii pentru acest serviciă. Aceste 
două din urmă eraă ape din riul Buztă, și âpă 
din puțul semnat C de la primul nivel; la adân- 
cimea puțului pentru a augmenta debitul, sa 
dat iarăși peste o apă care nu ar fi putut servi 
la alimentare de cât după o purificare prealabilă.» 

Rămâne acum să se stabilescă care e. origina 
la munte a acestor ape. Din analisele nuimerâse 
asupra sărei, precum și aceea ce am: făcut'o de 
cureni asupra sărei de la Tergul-Ocna, Slănic, 
Doftana și: Ocnele-Mari, resultă două fapte im- 
portante asupra cărora an atras atențiunea în 
studiul ce am publicat cu acestă ocasiune: 

I. Sarea n6stră unde se exploateză acum se 
află alcătuită mai numai din clorură de sodiii; 

2. Analise mai vechi, ca a d-lui Botea, făcută 
la 1875 și probabil cu bucăți de sare din partea 
superiGră -a masivului, arată cantități mari de clo- 
rură de potasiă și. de sulfați, și iată ce .am dis 
cu acâstă ocasiune: 

Era absolut necesar a se: determina dacă în 
realitate sarea nâstră conține sai nu clorură de 
potasiii și în casul afirmativ în ce cantitate. Se 
scie importanța ce o are acest corp şi cât sunt 
de fericite țările ce posed saline conţinend acestă 
clorură. 

Stassfurth și. Anhalt datoresc în special clorurei 
de potasiii importanța lor. In apele nâstre mine. 

  

(1) Buletinul .societățer politechnice din România, 1$SS, 
Martie-Aprilie, pag, 162,   

'ces eaux dans la montagne. 

fondeur, une couche plus ou moins profonde 
deaux mincralisces d'une manitre identique s'6- 
coule de la montagne vers le thalweg du Danube. 
M. Saligny a trouve, en eflet, que, ă Slobozia- 
Ciulniţa, Leau contient 14.700 gr. de sel par litre. 

Slobozia-Ciulniţa 17.370 gr. de sels par litre; 
„Ciulniţa-Călărași 10.770 gr. de sels par litre, 
Voici ce qu'il dit ă ce sujet: (1) 

" «Les eaux de Faurei et 'de Slobozia sont par- 
ticulizrement chargces de sels consistant en chlo- 
rures et en sulfates de sodium, de calcium et de 
magnesium; ces cau sont de veritables cau mi- 
zdrades, 

«Ainsi sur 16 6chantillons d'eaux envoyces de 

Faurei (Pune provenăit du Buzeu et les 15 autres 

avaient ct6 puisces dans 14 puits creusts entre 
la station de Faurei et le point le plus rapproche 

„de Buzeu), on a trouv& que 12 Gtaient mauvaises 

„pour lalimentation, 2 tolrables apr&s purification 

et 2 directement propres ă L'alimentation. Ces deux 
“dernitres €taient des eaux du Buzeu et du 
„puits C du premier niveau. .En creusant le puits 
pour en augmenter le debit, on a rencontrtiune 

eau qui ne pouvait serviră V'alimentation qu'aprts 

„une .prealable purification.» . 

Ii reste sdonc ă &tablir quelle est Torigine de 

Des nombreuses 
analyses sur le sel, ainsi que de l'analyse que 

nous avons faite sur le sel de Tergu-Ocna, de 

Slanic, de Doftana et de Ocnele-Mari, il resulte 
deux faits importants sur lesquels j'ai attir€ Tatten- 
tion dans lctude que jai publice ă cette occasion: 

1. Notre sel, lă oi on V'exploite actuellement, 

n'est presque compos€ que de chlorure de sodium; 
2. Des analyses plus anciennes, comme celle de 

M. Botea, faite en 1875 et probablement avec 
des morceaux de 'sel de la partie superieure du 
masif, montrent de grandes quantites de chlorure 

de potassium et de sulfates. Voici ce que j'ai dit 
ă ce sujet: 

Il âtait absolument necessaire de determiner 
si, en r6alit€, notre sel contient ou non du chlo- 

rure de potassium, et, dans le cas affirmatif, en 
quelle quantite€. On connait Pimportance qu'a ce 
corps et combien sont heureux les pays qui 
posstdent des salines contenant ce ch!orure. 

Stassfurth et Anhalt doivent tovt particuliă- 
rement leur importance au chlorure de potassium. 

(1) Bullezin de la sociit€ polytechnigue de Roumanie, 1SS$, 

Mars-Avril, pag. 162,



rale se găsesc: adese-ori cantități apreciabile de 
clorură de potasiă. D. P. Poni, într'o importantă 
analisă a apelor minerale de la Piatra (1), se 
exprimă ast: fel la pag. 25: 

cExistenţa clorurei de magnesiă alăturea cu 
clorura de potasiii ne silesc a admite că apele 
acestui isvor în mersul lor subteran ai întâlnit 
între altele și o pătură de cârnalită.» Și ceva mai 
departe: « Composiţia apei de care ne ocupăm face 
probabilă presupunerea că ar exista o pătură de 
carnalită în delul ce se ridică în Nordul Pietrei.» 

Este lucru neîndoios că presența clorurilor, 
bromurilor și iodurilor precum și a sulfaților alca- 
lini şi de magnesiii ce se află în fârte numerose 
isvore mineralisate din țeră, din cari unele de o 
concentrațiune cu totul excepţională, precum și 
numerosele bălți sărate și amare ce se întind în 
județele Brăila și Ialomiţa, cu deosebire ne conduce 
fatalmente a admite nu numai o strînsă legătură 
ce există între aceste ape mineralisate și gis- 
mentul de sare din țcră, dar încă ne forteză a 
trage și conclusiunile următâre: 

Dacă masivul compact de sate nu conţine de 
cât urme neînsemnate de clorură de potasiii, re- 
sultă că tote elementele ce se află în apele mi- 
neralisate trebue să existe în straturi ceva mai 
depărtate de masivul compact de sare şi în care 
sa stabilit exploatațiunea âctuală. 

» Trebue să admitem dar din punctul de vedere 
geologic faptul următor: Ori-cari ar fi ideile cu- 
rente asupra criginei sărei geme, nu e mai puţin 
adevărat că, într'o cupă ideală, sărurile de potasiit 
şi magnesiii (stratul sărurilor delicuescente) se gă- 
sesc tot-d'a-una pe spatele sărei geme, dar la părțile 
mai declive ale basinului în care sa depus mai 
întâiă clorurul de sodii, ast-fel în cât dacă s'ar 
putea exploata cu mult mai jos (în vale) salinele 
nâstre, de sigur am cădea peste aceste straturi 
de săruri delicuescente, formate din carnalită, ki- 
serită, polialită, etc. Atunci am putea avea expli- 
cațiunea apelor nâstre mineralisate, 

Sondagele făcute acum câţi-va ani la Băicoi şi 
despre a căror efectuare am aflat nu de mult 
probeză acest lucru, căci sa dat peste o. sare 
amară, improprie alimentațiunei, și e de regretat 
că nu sa făcut analisa eșantilânelor extrase. 

  

(1) Analisa apelor minerale de la Piatra, P. Poni, Iași, 1883. 
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:- Dans nos 'eaux mincrales on trouve souvent 
des quantites appreciables de ce corps. M. Poni, 
dans une importante analyse des eaux mincrales“ 
de Piatra (1), s'exprime ainsi ă la page 25: 

«L'existence du chlorure de magnsium ă cât€ 
du chlorure de potassium nous oblige ă admettre 
que les eaux de cette source dans leur . marche 
'souterraine ont rencontre entre autres une couche : 
de carnalite» et, un peu plus loin, «la composition 
de leau dont nous nous occupons rend probable 
la supposition qu'il existe une couche de carna- 
ite: dans la colline qui s'elăve au nord de Piatra». 

Il est incontestable que des chlorures, des bro- ' 
mures et des iodures, ainsi que des sulfates al- 
calins et de magnâsium se trouvent dans un trăs 
grand nomtre de sources mincralistes de Rou- 
manie, dont quelques unes ont un degre de con- 
centration tout-ă-fait exceptionnel, ainsi que dans 
les nombreux lacs sales et amers qui s'Etendent 
dans les districts de Braila et de Ialomitsa; la pre- 
sence de ces corps nous conduit fatalement î 
admettre non seulement un ctroite relation entre 
ces eaux minralisces et le gisement de sel gemme, 
mais encore ă tirer les conclusions suivantes: 

Si le massif compact de sel-ne contient que des 
traces insignifiantes de chlorure de potassium, il : 
en râsulte que tous les €lements qui se trouvent: 
dans les eaux minâralisces doivent exister dans 
des couches un peu plus distantes du massif de 
sel, oii Ion a âtabli Pexploitation actuelle. . 

On doit donc admettre, au point de vue gcolo- 
gique, le fait suivant: Quelles que soient les idces 
courantes sur lorigine du sel gemme, il n'est pas 
moins vrai que, dans une coupe ideale, les sels 
de potassium, de magnesium (la couche des sels 
deliquescents) se trouvent toujours derriăre le sel 
gemme, mais dans les parties plus declives du 
bassin ou s'est depos€ d'abord le chlorure .de 
sodium, de _teile sorte que si l'on pouvait ex- 
ploiter nos salines plus dans la vallce, on tom- 
berait certainement sur ces couches de sels dăli: 
quescents,. formâes de carnallite, de kiâscrite,- de 
polyhalite, etc. On pourtait alors avoir Lexplication 
de nos eaux mincralisces. 

Les sondages executâs il y a quelques annces 
ă Baicoi, et que je n'ai connu que depuis peu, le . 
prouvent, car on a trouve€ un sel amer, impropre 
a lalimentation et il est regrettable qu'on ni'ait pas 
fait lanalyse des €chantillons qui ont ct€ extraits, 

  

(1) Analyse des eaux minerales de Piatra, par M. Poni, 
Janvier, 1883.
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Putem dar explica origina apelor nâstre mine- 

ralisate, a lacurilor sărate și a Lacului-Sărat în 
special, în modul următor: 

Pe. masivul propriă dis de sare gemă și de 
preferință pe părţile sale declive se află un pu- 

ternic strat de săruri delicuescente, care este dilnic 

disolvat prin apele meteorice ce cad în acestă 

regiune și cari prin imbibaţiune p&trund până la 
ele. Aceste ape mineralisate se cobâră prin straturi 

permeabile, dând nascere isvârelor mineralisate, 

și departe în'vale lacurilor sai 'puţurilor sărate, 

“când ele pot-să pătrundă de la sine, sai când 

se ridică stratul impermeabil: prin care apele 

mineralisate se cobâră în fâșii sai pânze (1). 

(1) D- inginer Galeriii 'emite alte vedez în o publicaţiune 

cu totul recentă, “Iată, în realitate, ceea ce crede d-sa: 

Presenţa marnelor-salifere în sub-solul şesului dintre Car- 

pați şi Dunăre, saii constatarea isvârelor sărate în terenuri:e 

cari compun câmpia Dunăref, merită atențiunea geologilor. 

Se susține, că isvârele sărate din văile Carpaţilor, de pe 

malul Prutului şi de pe șesul Dunărel, isvâre carl es la su- 

prafață saii cari se ivesc prin puțuri şi lacuri, nu ar fi de 

cât apele cari, după ce ai fost în contact cu sarea-stâncă 

se respândesc în tâte direcţiunile, formâud isvâre sărate în 

localităţile unde nu s'a constatat încă sarea-gemă. Acâstă ma- 

nieră de a vedea nu este împărtăşită în mod general de geo- 

logi. Ast-fel de es, ei nu pot susține, că Lacul-Sărat de lângă 

Brăila şi alte isv6re sărate observate pe malul Prutului în 

judeţele Covurlui şi Fâlciii, ar fi alimentate de apele cari 

sunt în' comunicare cu formațiunea saliferă din Carpaţi. A 

pretinde, prin urmare, că apele sărate cobor din munţi di- 

rect spre Dunăre saii spre Prut prin straturi argilose pe o 

întindere care variază de la 8o—120 kilometri, şi fără a în- 

tâlni în parcursul lor sub-teran isvâre de ape dulci, în can- 

tități carl să le desăreze cu desăvârşire sai fără a da peste 

alte obstacole cart să le schimbe direcțiunea, este a emite 

o teorie, care examinată de aprâpe, nu pâte fi bazată de 

cât' pe bunul plac al autorului er. 

Din studiul structure! şi disposițiunei straturilor cari com- 

pun sub-solul șesului de la picidrele Carpaţilor până în Du- 

năre, studiii bazat pe sondage efectuate şi pe resultatele de- 

duse din analisa apelor sărate de la Saline șia acelora cari 

se găsesc sub forme de isvâre în diferite localităţi, ajungem 

la conclusiunea; Că formațiunea terenurilor salifere din Car. 

fați este anteridră şi cu totul independentă. de formațiunea 

marnelor salifere, cari formă stratul de transiție între epoca 

formaţiunii terțiare şi cea diluviană a şesulul dintre Carpaţi 

și Dunăre (1). 

(1) A se vedea conferinţa ţinută de no! la societatea Politecnică în şe- 
dinţa de la 9/ar Februarie 1887: Des/re formafiunea terenurilor salifere 
din România,   

Nous pouvons done l'expliquer !'origine de nos 
eaux mincralisces, de nos lacs .sales et du Lacul- 
Sărat en particulier, de la maniere suivante: 

Sur le massif proprement dit de sel gemme et de 
preference sur les parties declives se trouve une 
puissante couche de sels deliquescents, qui est quo- 
tidienement dissoute par les eaux metcoriques 
qui tombent dans cette region et qui, par imbi- 
bation, asrrivent jusqu'ă elle. Ces eaux mincrali- 
sces descendent ă travers les couches permeables 
en donnant naissance aux sources mineralisces, 
et, plus loin dans la valce, aux lacs et aux puits 
sal€s quand elle peuvent penetrer d'elles-m&mes ou 
quand elles remontent une couche impermeable 
sur laquelle elles descendent en bandes ou en 
napes (1). 

(1) M. Vingânieur Galeriu €met dautres vues dans une pu- 

blication r6cente, Voici son opinion: 

La presence des marnes salifăres dans le sous-sol dc la 

plaine entre les Carpathes et le Danube, ou la 'constatatio 

de sources saltes dans les terrains qui forment la valide du 

Danube, mâritent d'attirer attention des gtologues, 

On soutient que les sources sall€es des vallces des Car- 

pathes, des bords du Pruth et de la plaine du. Danube, 

sources qui viennent ă la surface ou qui se rencontrent 

dans les puits ou dans les lacs, ne seraient que les eaux 

qui, aprăs avoir €t6 en contact avec la roche de sel, se 

râpandent dans toutes les directions, formant des sources 

sales dans les localits ou l'on n'a pas encore constat€ de 

sel gemme. | 

Cette manitre de voir n'est pas gentralement partagce 

par les gtologues, Ainsi, par exemple, ils ne peuvent sou- 

tenir que le Lacul-Sărat prăs de Braila, et d'autres sources 

sales observees sur les bords du Pruth dans les districts 

de Covurlui et.de Fălciu, sont alimentâs par les eaux qui 

sont en communication avec la formation salifere des Car- 

pathes, Pr6tendre, par consequent, que les eaux salces des- 

cendent des montagnes directement vers le Danube ou vers 

le Pruth A travers des couches argileuses d'une €tendue qui 

varie entre So et 120 kilomâtres, et sans rencontrer dans 

leur parcours souterrain des sources d'eau douce en quan- 

tit€ sufhsante pour les dessaler complttement, ou sans ren- 

contrer d'autres obstacles qui modifient leur direction, c'est 

€mettre une thtorie qui, examince de pr&s, ne peut se fonder 

que sur le bon plaisir de son auteur, 

En examinaat la structure et la disposition des couches 

qui composent le sous-sol de la plaine qui s'ttend du pied 

des Carpathes jusqwau Danube, — examen bas€ sur les son- 

dages eflectuds et sur les râsultats fournis par Vanalyss 

des eaux sales des Salines et de celles qui se trouvent sous 

forme de sources dans difisrentes localitts — nous arrivons 

A cette conclusion : gaz Za formation des terrains saliferes des 

Carpathes est antcrieure e! absolument îndependante de la for- 

analion des marnes salifires, gui formeut la couche de transi- 

tion entre V'ipogue de formalion tertiaire et celle de formation 

diluvienne de la plaine entre les Carpathes et le Danube (7). 

  

(1) Voyez: La conference faite & la societ Polytechnique dans la stanca 
du 9/2 Fevrier 3887. Sur la formation des terrains salifâres en Bon- 
manie. Ă



Am aflat chiar că cu ocasia pătrunderei unor 
puțuri la Baicoi (Prahova) pentru scâterea pe- 
trolului, s'a dat de straturi de sare, cu un gust 
particula: și adesea amară. Nu ar fi Gre o indi- 
cație suficientă că acolo deja straturile sărurilor 
delicuescente pot să existe. Am căutat a-mi pro- 
cura un eșantilion din acestă sare, dar a fost 
peste putință până în present (1). 
Din tot ce am Dădut Zână acum  tesultă însă 

CĂ Sarea nostră gemă, ocupă o întindere de ne. 
credut de mare, că adese-ori resbesce la suprafață 
Și că ea e causa sorgințelor și lacurilor nostre 
sărate, | | 

Prin urmare, să nu desesperăm că în curând la 
pâlele massivului nostru de sare gemă, cam pe 
la începutul șesurilor Dunărei, vom găsi săruri 
de potasiii. Ar fi de dorit însă ca Direcţiunea 
Salinelor nâstre să întreprindă în acestă direcțiune 
Gre-cari cercetări pentru ca cestiunea să fie 
curând elucidată și ca în același timp să se în- 
ctpă exploataţiunea acestor săruri cari fac avuţia 
altor regiuni. 

  

Dacă în basenul Dunăre se explordză cu deosebire câmpia 
numită Bărăgan, coprinsă între Ialomiţa, Dunărea şi Valea 
Mostiştel, şi am dresa o secţiune geologică prin linia ferată 
ce duce de la Țândărel la Fetesci, acestă secţiune se com- 
pune din straturile de terenuri a căror structură şi disposi- 
ţiune, începend de la suprafaţa solului, sunt următârele : 

1. Un strat puternic compus din pături de măluri-alternând 
cu nisipuri, acest strat care constituesce depositul aluvian, 
este atât de permeabil în cât apele din ploi sunt absorbite 
imediat; 

2. Un strat de argile nisipâse sai loess; 
3. Din un strat de petriș şi nisipuri, care probabil se află 

în contact cu mernele salifere, fiind-că marcu semă în adâa- 
cimele acestor deposite se dă peste ape sărate. 

” Aceste din urmă două etage compun formațiunea dilu- 
viană a câmpiei qisă Bărăgan. 

Vei: Studil geologice asupra puţurilor artesiane în Ro- 
mânia, de C. Galeriu, Bucuresci, 1593, pag. 32-34. 

(1) Iată ce-mi scrie în acâstă privință d-l inginer Baum 
de la Ploesci: 

«Sarea de la Baicol s'a găsit de vre-o ş—6 anl în 2 puțuri 
săpate lângă lac; în unul din ele la o adâncime numai de 
vre-o 2 metri, apă începerea stratului de sare s'a format 
un părete din ea din spre lac, ast-fel de perpendicular că 
țambrele ai fost lipite de sare până la adâncimea de 120 m, 

Nici o bucăţică nu sati păstrat din ea, ci s'aii aruncat în 
apa lacului, Pe cât îmi aduc aminte sarea era amestecată 
forte mult cu humă, și avea cristale limpedi în ea. Mar în 
depărtare de la puțuri și la sfîrșitul satului iese salamură de 
sare care acoperă o vâlcea, Sarea însă scâsă din puțuri nu 

“se pote găsi acum.» 

  
  
  

31. 

Jai appris que lorsqu'on a .perce .des puits a 
pctrole ă Baicoi (Prahova) on ă rencontre des 
couches de sel ayant un goit particulier et sou- 
vent amer. Ne serait-ce pas une indication suffi- 
sante qu'il s'y trouve des couches de sels deli- 
quescents. Jai cherche, mais en vain, ă me pro- 
curer un €chantillon de ce sel (1). 

Mais de tout ce que nous avous vu Jusgw'ă 
Present, îl vesulte que notre sel geme. occupe une 
ctendue încroyablement grande, giil apparait ă la 
surface du sol et guwil est da cause de nos sources 
ct de nos lacs sales, | 

Par cons€quent, îl faut espcrer que bientât, au 
pied de notre massif de sel gemme, ă peu presvers 
le commencement des plaines du Danube, on trou-. 
vera des sels de potassium. Il seraită dâsirer que 
la Direction de nos salines entreprend quelques 
recherches dans cette voie, afin que la question 
puisse âtre clucidee et que l'on commence lex- 
ploitation de ces sels qui font la richesse d'au- 
tres pays, 

  

Si, dans !e bassin du Danube, on explore avec attention 
la plaiae nommde Baragan, comprise entre Ialomitsa, le Da- 
nube et la Vallde de Mostiştea, et si Ion dresse une section 
gtologique par la ligne ferrce qui mâne de Țandarei d Fe.- 
tesci, cette section se compose de couches de terrains dont 
la structure et la disposition, en partant de la surface du 
sol, sont les suivantes; : - 

1. Une couche puissante composte de conches de limon al. 
ternant avec des sables; cette couche qui constitue le depât 
alluvien, est si permcable que les eaux des pluies sont im- 
mediatement absorbtes; 

2. Une couche d'argile sablonneux ou loess; 
3. Une couche de cailloux et de sables, qui probablement 

se trouve en contact avec les marnes saliftres, car surtout dans 
les profondeurs de ces depâts on rencontre des eaux salts, 

Les deux derniers 6tages constituent la formation dâluvienne 
de la plaine dite Baragan, 

Voyez: Etudes geologiques sur les puits artesiennes en 
Roumanie, par Mr C., Galeriu, Bucarest, 1893, pag. 32—34. 

(1) Voici ce que m'tcrit ă ce sujet M. Pingenieur Baum, : 
de Ploesti: 

aLe sel de Baicoi a 6t€ trouv, îl y a ş ou 6 ans, dans 
deux puits creusâs prăs du lac; dans lun d'eux, A une pro- 
fondeur de seulement 2 mâtres, aprts le comencement de la 
couche de sel, il s'est forme une paroi de sel, tellement perpen- 
diculaire que les planches qui servaient de soutien ont €t€ colles 
dans le sel jusqu'ă une profondeur de 120 mâtres. 

On n'a pas conserve un seul morceau de ce sel qui a â€ jet 
dans le lac, Autant que je me souvienne le sel ctait mâlang€ 
d'argile et contenait des cristaux transparents. A quelques dis- 
tances des puits, au bout du village, il y a une eflorescence de 
sel qui couvre une petite vallce. Mais le sel extrait des puits 

„ne peut plus âtre retrouvâ,>



  

Exploataţia, sărei geme în România. 

In România! sarea 'se , extrage numal din pă- 
mint, subt forma de' sare gemă, în blocuri ce va- 
rieză cu modul de extracțiune. Extracțiunea nu 
se face .la suprafață ca la: Cordova dar prin - sis- 
temul minelor..Minele de sare române aă. de 
particular acest fapt că după ce s'a petruns prin- 
trun strat de pămînt 'ce varicză de la 10 până 
la 30 metri, tot restul minei, care adesea este al- 
cătuită, afară din galerii şi din escavaţiuni destul 
de mari, se altă scobit în stâncă de sare gemă 
de o puritate escepţională. | 

Apele sărate de o concentraţiune extrem de 
mare ca cele de la Oglinzi, Sărata, Doftana, etc., 
pe cari le-am.vădut la pag. 20 că conţin până la 
313 gr. 9 la litru clorur de sodiu, sunt lăsate să 
curgă în libertate; șisturile salifere 'nu sunt tra- 
tate în mine cu apă ci se întrebuințeză ca 7cut- 
dle în minele de sare mai mult sai mai puțin 
pămintâsă. Ele aii minimum 16,80, clorur de sodiu. 
Sarea numită zewigenă nu se cunâsce la noi. 

“Sarea de mare de asemenea nu se mai exploa- 
teză de când am avut nenorocirea a vedea în 
1878 răpindu-se din noi Basarabia de către Ru- 
sia; ast-fel găsim în orice, sur la Roumanie din 
1868, la pag. 132 următârele: : 

«In afară de sarea gemă, România posedă încă 
în lacurile sărate ale Mărei Negre, pe câsta Ba- 
sarabiei, avute reservorii de sare marină. Crista- 
lele depuse de către ape în- lacurile Sasie, Cha- 
Fan, Ah-Bey şi Burna-Sola, sunt remarcabile prin 
volumul și transparența lor. 

«Exploataţiunea acestor săruri cere prea mari 
cheltuieli şi nu presintă profituri suficiente unui 
Stat care. posedă mine. de sare gemă atât de a- 
vute, pentru ca să pâtă lua tâtă  desvoltarea de 
care ea este susceptibilă. Sarea marină a României 
se întrebuințată pentru consumaţiunea locală a 
Basarabiei, pentru sărarea pescelui în pescăriile 
de la Vi/cov şi i pentru exportație în Rusia.» 

La acesta însă aş putea dice dimpreună cu 
Alarțian cele ce urmeză, de Gre-ce industria pes- 
căriei acum când posedăm delta Dunărei, cere 
mai mult de cât ort-când sare de mare. 

«Lacurile nâstre de pe marginea Mării Negre 
sunt ocnele cele mai mănâse de sare în apro- 
piere de calea cea mai eftină a apei și prin ur- 
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L'exploitation du sel gemme en Roumanie, 

En Roumanie, le se] est extrait uniquement 
de la terre sous forme de sel gemme, en blocs 
qui varient selon le „mode d'extraction. 

L'extraction ne se fait pas ă la surface comme 
a Cordova, mais par le systeme des mines. 

Les salines de Roumanie ont ce-ci de particu- . 
lier que, apres avoir traverse une couche de terre 
qui varie de 10 ă 3o mâtre, tout le reste de la mi- 
ne, qui souvent est formce, sauf les galeries, d'ex- 
cavations assez: considerables, est taille dans le 
rocher de sel gemme qui est d'un purete excep- 
tionnelle. | N 

Les eaux sales, d'une concentration extr&me- 
ment forte, comme celles de Oglinzi, de Sarata 
de Doftana, etc,, qui, nous l'avons vu (p. '20), con- 
țiennent jusqu'ă 313 gr. 9 de chlorure de so- 
dium par litre, coulent Jibrement ; les schistes, 
saliferes ne sont par traites par leau dans les 
mines et on les emploie comme remblai dans les 
mines de sel plus ou moins terreux. Ils'renferment 
au minimum 16.8%, chlorure de sodiu. On ne con- 
nait pas chez nous le se/ Zgnigene, 

Ze sel marin ne sexploite plus depuis que 
la Russie nous a enleve€ la Bessarabie. On lisait 
dans la Notice sur la Roumanie, de 1868 (pag. 
132 et suiv.): 

<En dehors du sel gemme, la Roumanie posstde 
dans les lacs salâs de la Mer-Noire, sur les câtes de 
la Bessarabie, de riches râservoires de sel marin. 
Les cristaux deposts par les eaux dans les lacs 
Sase, Chagau, Ah-PBey ct Burna Sola sont re- 
marquables pur leur volume et leur transparence. 

«L'exploitation de ces sels reclame trop de frais 
et ne presente pas des profits suffisants pour 'etat 
qui posstde: des mines de sel gemme d'une aussi 
grande richesse pour qu'elle en puisse -prendre 
tout le developpement dont elle est susceptible. 
Le sel marin de Roumanie est employ€ pour la 
consommation locale de la Bessarabie, pour le sa- 
lage du poisson dans les păcheries de Vi/cov et 
pour lexportation- en Russie.» “ 

Mais nous pourrions repondre ă cela ce que Î/ar- 
[iau disait autre fois, car lindustrie des pecheries 
que nous possâdons aujourd'hui aux. bouches du: 
Danube, reclame plus que jamais le sel marin : 

«Nos Jacs du bords de la Mer-Noire. sont les 
mines de sel les plus abondantes dans le voisinage 
de la voie la moins chăre, celle du fleuve, et
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inare În condiţia cea mai bună pentru exploa- 
tare; dar vedi bine că tesaurul eavere numai 
pentru cel ce scie a se folosi (1).> | 

La 1878 când Românii aii reintrat în Dobro- 

gea, ai: găsit extrăgându-se sare de mare în mal 

multe localități, dar principala localitate era la- 

cul Duzumge. Exploataţiunea a fost oprită, ast- 
fel că astădi nu se maj vinde în țeră decât sare 

gemă. 
Tocmai din' causa aceestei industrii a pescă- 

riei s'a admis de direcţiunea Monop. Salinelor 
instalarea de mori de măcinat sarea măruntă la 
Slănic (Prahova) şi în urmă la Tergul-Ocna, pen- 
tru a se pute pune în comerţ sare pe cât se 
pote mai preferită acestor industrii, 

Totuși în urmă s'a credut necesar de aceeași 
direcţiune a se adresa industriei străine pentru 
ca să se cumpere sare de mare. Analisa acestor 
diferite varietăți comerciale a fost făcută de sub-. 
semnatul și publicată în Buletinul Societ. sciin- 
ţelor fizice (2). 

Cred însă că ar fi cu mult mai util ca Statul 
să instaleze din noi o exploataţiune sistematică 
în Dobrogea pentru a nu periclita industria pes- 
căriilor pentru faptul că un beneficiă tot atât de 
mare ar rămânea Statului și din acestă exploa- 
tațiune ca și de la sarea gemă. 

Acesta se impune cu atât mai mult, cu cât 
se pare că direcțiunea salinelor, cedând cererei 

pescarilor din delta Dunărei, s'a adresat la industrii 
străine pentru a'i procura sarea de mare. 

Minele de sare. 

Sarea se extrage din timpuri fârte vechi. To- 
tuși nu se scie încă nimic positiv asupra unei 
date sigure când acestă exploatațiune a început să 
fie mai regulată. Găsim în realitate următorul pasa-: 
giu în Marțian : 

«In anul 1222, regele Ungariei Andrea II, 
care a adus pe Saşi în Transilvania, a dat drept 

  

(1) Analele Statistice pentru România de Dim. P. Marțian. 
Intâiul an No. 2 Trimestr, II 1860, pag. 123. 
-" (2) Quelques donnces relatives & la composition de ciuq 

“variâtes comme:ciales de sel marin de Russie, d'une varicte 
de Fochis et une autre Pltalie, par. le Dor Istrati. Acest 
Buletin pag. 193.   

ww 

par cons€quant, dans les meilleurs conditions pour 
lexploitation, mais le trâsor n'est une! fortune 
que pour celui qui -sait s/en servir (1).> . 

En 1878, quand les Roumains sont rentrâs en 
"Dobrodia, ils ont trouve des exploitations de sel 
marin dans plusieurs localites, et: principalement 
pres du lac Drzuruge. L'exploitation a €t€ interdite, 
aussi ne vend- -on plus dans le pays que de el 
gemme. . i 

: Pour les pâcheries la: direction du. -omopole 
du sela permis installation de moulins ă broyer 

“le sel d'abord â Slanic (Prahova), puis ă Tirgu: 
Ocna, afin de pouvoir mettre dans le commerce 
le sel le plus propre ă cette industrie. 

Mais plus tard la Direction a reconnu : quiil 
Gtait necessaire de s'adresser ă industrie &tran- 
gere pour avoir du sel marin. L/'analyse .de ces 
diffârentes varictes  commerciales a ct€ faite par 
le soussign€ et elle a ct€ publice dans le Bu/fezu 
de la socitte des. sciences physigues (2). : 

Pour moi, je crois qu'il serait beaucoup plus utile - 
que PEtat installe de nouveau une exploitatiori 
systematique en Dobrodja, afin de ne pas peri- 
cliter industrie des p&cheries, Du reste, PEtat y 
trouverait un aussi grand bencfice quă eploiter 
le sel gemme. 

Cette nâcessit€ est d'autant plus: &vidente que 
la direction des salines, cedant aux demandes 
des pâcheurs du delta du Danube, s'est adressce 
ă Tindustrie ctrangtre pour leurs procurer du 
sel marin. 

“Les mines de sel, 

L'extraction du sel date de temps immemo- 
riaux. Cependant on ne peut pas encore, fixer 
d'une manitre precise l'€poque ă laquelle cette 
exploitation a commence ă se faire regulitrement. 
Nous trouvons, en rcalite, le pasage s suivant dans 
Marțian: 

«En 1222, le Roi de Hongrie, Andrea II, qui 
a amen€ les Saxons en Transylvanie, a donn€ 

(1) Annales statistigues pour la Routianie, par Dim. P. Mar, 
țian. I-dre Ann6, No. 2. trim, 1], 1860, pag. 128. 

(2) Quelque: donnâs relatives ă la composition de. cinq va: 
ri&t€s commerciales de sel marin de Russie, d'une variât€ de 
Fochis et une autre, d'Italie par le dr. „Istrati, V,. ce Bulletin 

p. 195.



cavalerilor “Teutoni ce locuiaii împrejiirul Braşo- 
vului, de .a exporta în era românească pe 
mul Oltul și Mureșiii câte 12 corăbii încărcate 
cu sare, probă destul de învederată că . vecinii 
noștri. de mult calculâză petrecerea sării în aceste 
țări — (1).> Ar resulta, se pare, că sarea nu se 
exploata la acestă epocă în țcra nâstră. Acest 
lucru este peste putință însă, căci sunt regiuni 
unde sarea e descoperită și de unde se pâte lua 
cu atâta facilitate în cât chiar adi cu tâtă paza, 
locuitorii din vecinătate o ieaii fără a plati nică un 
imposit, ; 

Faptul că se aducea la. acea epocă sare pe Olt 
se explică numai prin acea că dificultățile de co- 
municațiune erai f6rte mari și că peapa Oltului 
sarea se putea aduce cu mai multă inlesnire, în 
Gre-cari regiuni ale, țărei. 

Ca probă că este ast-fel e că de la 1771 și 
până la 1773 se scie că a fost un contract în- 
cheiat «cu un neguțător turc, anume  Ali-Aga și 
cu alți trei negnțători evrei, pentru a exporta din 
Transilvania sare în Principate și Turcia.» (Mar- 
țian). - 

Aceiași încercare aă [4cut'o Austriacii la 1808, 
cu succes, trimițendu-ne sare din Temișâra. Sati, 
se scie că la acestă epocă salinele nâstre funcţio- 
nai cu Gre care regulă, iar în ce privesce data 
de 1771 n'avem de cât să ne referim la Descri- 
erea Moldovei (2) făcută la 1716 pentru a se 
vedea că la -acea dată salinele nâstre se exploataii 
cu sigurață, căci-iată în realitate ceia-ce găsim : 

«In ținutul Bacăului nu departe de tîrgul Tro- 
tușului, sunt saline forte avute, pe cari locuitorii 
le numesc ocne. Acolo nu e trebuință de nici-o 
măestrie “pentru curățit, căci săpând pământul de 
un cot saii doui de adânc, se găsesce. sare prea 
curată, care se 'străvede ca cristalul sati porfirul 
nefiind amestecată cu pământ cât de puțin. Şi 
aceste saline nici o dată nu ieait finit, zpâcar de 
și ucrdsă întrîusele multe sute de dmeul. Pentru 
că în tot locul unde se taie tablele sai drobii 
cei de sare, lasă întrun loc și într'altul columne 
de acest cristal de sare cari să sprijinescă pămân- 
tul și boltitura, și să aibă loc de a se lăţi vine- 

  

(O) Analele Statistice de Marțian al Il-lea an, 1861, 
pag. 123. 

(2) Oterize Prince, Dimitrie Cantemir, T. Il. Descrierea Alol- 
dovei, pag. 26, 
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droit aux chevaliers Teutons qui habitaient dans 
les environs de Cronstadt (Brașov) d'exporter en 
Roumanie, par LOlt et le Mourech, 12 bateaux 
charges de sel, preuve assez Gvidente que nos voi- 
sins depuis longtemps veulent exporter leur sel 
dans notre pays(1).> Ii semble resulter d'ici que le 
sel n'ctait pas exploită ă cette cpoque dans notre 
pays. Mais cela est impossible, car il ya des r€& 
gions oii le sel est ă decouvert et ou on peut le 
prendre avec tant de facilit& quwaujourd'hui en- 
core, malgre toute la surveillauce des autori- 
tes, les habitants se le procurent sans payer 
aucun impât. | 

Le fait qu'on amenait ă cette poque du sel 
par VOlt ne s'explique que par la: difficulte des 
communications, qui dtait fort grande, et que par 
LOlt le sel pouvait arriver plus aisemeut dans 
certaines parties du pays. 

La preuve qu'il en ctait ainsi c'est que de 177: 
ă 1773 on sait qu'il a existe un contrat entre un 
negociant turc, Ali-Aga et trois autres negoci- 
ants juifs, pour l'exportation du sel de Transyl- : 
vanie en Roumanie et en Turquie.» (Marțian), 

Les Autrichiens ont fait de mâme en 1808 avec 
succes et nous ont envoye du sel de Temișoara. 
Or, on sait quă cette €poque nos salines fonc- 
tionnaient avec une certaine! regularit€, et pour 
ce qui regarde la date de 1771 nous n'avons qu'a 
nous refrer ă une description de la Moldavie (2) 
fite en: 1716 pour voir quă cette €poque nos . 
salines ctaient 'certainement exploites, car voici 

ce que nous y trouvons: 
«Dans le district de Bacau, non loin du:bourg 

de Trotush, il y a des trăs riches salines, que les 
habitants nomment Ocuz. Il n'est besoin d'aucun 
art pour nettoyer le sel, car en creusant de quel- 
ques pieds on trouve du sel trăs pur, transparent 
comme le cristal ou le porphyre, et n'est nulle- 
ment terreux. Ces salines ne prennent jamais fin, 
ten, gue des cenlaines Z'hontmes  travaillent. 

«Partout ou Lon taille les blocs de sel on laisse 
de place en place des colonnes de ce cristal qui 
sappuient sur la: terre et soutiennent la vote 

„et. permettent de creuser de nouvelles tranchees ; 
or, ces excavations se remplissent de sel ă ce point 
quau bout de vingt ans on ne peut plus recon- 

  

  

(1) Annales statistiques' de Marțian, 2-âme anne, 1561, 

p. 123. 

(2) Oeuvres du prince Dem. Cantemir, t. II. Description de - 
a dloldauie, p. 26.  



le cele nouă și așa apoi boltele acestea, atâta 

se umplu de sare, până în 20 de ani, în cât 

"nici se cunosc că ai fost eșertate vre-o dată (1). 
Și se găsesc întrinsele une-ori: pesci întregi îm- 

preună crescuţi, cari nu se deosebesc de loc de 

pescii cei firesci, cari se prind prin riurile de prin 
prejur (2). 

«Și întralte locuri se mal găsesc multe sa- 

line de acestea, însă Domnii aii oprit să se des- 

tupe, pentru ca nu fiind prea multă sare să-i 

scadă prețul, fiind-că acele ce se lucreză, ajung 
îndestul pentru trebuință. Incă și dealuri întregi 
sunt în Moldova, cari se văd a fi pline de sare, 

luându-se fața pământului de asupra lor. De la 

acestă sare nu numai Domnia, dar și tâtă țera 

are mare folos, că osebit de locuitori, 'vin și de: 

la Budjac și de la Crimea încă și din alte țări 

mai depărtate și o cară în toți anii cu corăbiele.» 

Cele mai sigure date adunate până acuma re- 

lativ la vechimea salinelor nâstre se datoresc prin- 

cipelui Sz74 (3) și e/e 7idică data erploataţiunel 

cel puțin până la 1380, 

+ a. e eAst-fel dacă luând cel mai vechii hri- 

sov despre care îmi amintesc, ocuele aă trebuit 
să intre în stăpânirea ocârmuirel tocmai de pe 
ia 1580. Dar pentru că spusele celor mai mulți 

bătrâni se unesc a dice că, tirgul Trotoșului, 

vechia rezidenție a cămărașilor, ai fost mutat 

acolo despre Grozesci de către un logofătul Tro- 

toşano, carele fusese Vel-Cămăraș, în dilele lui 
Ștefan cel Sfint, și pentru că ei țin minte din 

bunii lor că podul de lângă Căiuţ la Gărbovani 

a costisit pe strălucitul ei ziditor un chertic Dom- 

nesc de 2.000 oca sare ce ai dat'o căpeteniilor 

și dacă vedem în letopisețe că pe la 1630 Post. 

Alexandru Kostin aii respins stea lui Racoți, 

Prinţul Ardelului și aliatul Domnului Ștefan Gheor- 

ghe, cu glâtele Șangăilor (4), .ce negreșit le-aii 
trebuit vreme până să se constitueze și cel pu- 

țin o:sută ani până când ocârmuirea a tras în 

  

(1) Acest fapt 'și areoriginea în escrescenţele datorite ape- 

lor sărate, ce pot pătrunde în galeriile părăsite. * , pot p g P 

(2) In ce privesce pesci!, acum nu se ma! găsesc resturi, 

(3) Notiţe statistice asupra Moldove de Prinţul Nicolae 

Suţu, ași, 1852, pag. 149. 

(4) Lucrători! miner, de la salinele T.-Ocna, judeţul Ba- 

căii ce se bucuraii de 6re-cari privilegiuri, până acum vre-o 

20 anl, 
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naiître qu'elles ont existe [1]. On y trouve parfois 
„des poissons entiers' qui ressemblent absolument 

ă ceux des rivitres envoisinnantes (2). 

<En d'autres endroits existent des salines' du 

meme genre, mais les princes ont empâche qu'on 

les ouvre, afin qu'une trop grande production 

de sel, ne fit pas baisserl e prix, car celles qu'on 

exploite sont en nombre suffisant pour les besoins. 
II y a en Moldavie des montagnes entiăres qui, 

des qu'on decouvre un peu la terre, apparais- 

sent pleines de sel: Non seulement LEtat _tire 

grand profit de ce sel, mais encore tout le pays, 

car, en dehors des habitants, on vient en chercher 

de la Bessarabie ct de la Crimee et d'autres pays 

encore plus €loignes et, chaque annte, on en 

transporte 'par navires.> 

Les donnces les plus sâres qui ont ae recueil- 
lies jusqu'ă ce jour relativement ă lanciennete de 

nos salines, sont dues au prince Soutzo (3) et 
elles reportent la date de leur exploitation au 
moins ă 1380, 

„+. «Ainsi, en prenant le plus ancien document 

dont je me souvienne, les mines doivent. âtre en- 
trâes dai la possession de lEtat en 1580. Mais, 

comme les plus vieux s'accordent ă dire que lan. 

cienne residence des cazaraschi |administrateurs 

des salines) a. te transfere de Grozesti ă Trotusch 

parun logothite Trotoshano, qui avait 6t€Vel-Cămă- 
raș sous Etienne-le-Saint, et comme ils se rappellent 

avoir entendu dire par leurs grands păres que le 

pont pres de Caiutz ă Gârbovani a coât€ ă son 
ilustre €dificateur, un c/erte princier. de 2.000 

ocques de sel donnss aux chefs; comme d'autre 

part, nous voyons dans les chroniques que vers. 

1630, le Postelnic Alexandre Costin a repouss€ 

Varmee de Racotzi, prince de Transylvanie, et celle 

d'Etienne George avec une troupe de Shangăi (4), 

qu'il a dâ mettre du temps ă former, et quiila 

fallu au moins un si&cle pour que lEtat re- 

(1) Ce faita son origine dans les efflorescences dues aux eaux 

sal€es, qui peuvent pânstrer dans les galeries abandonnfes. 

(2) En ce qui concerne les poissons, on n'en trouve plus 

des restes, 

(3) AMorices statistăgutes sur la Atoldazie par le prince Nicolas 

Sontzo, lassy, 1852, p. 149. 

(4) Ouvriers mineurs des salines de T, „Ocna, district de 

Bacau, qui jouissaient de certains priviltges jusquă il y a 

encore une vingtaine d'anncex
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visterje venitul, ocnei careera, pe sîma Ocolașilor 
d Trotuș, „numire. ce și acum se aude că ar fi 
avut'o cei întăi mineri ce ai întreprins . lucrarea 

ocnelor pe socotela lor; apoi tâte mă fac să cred 
că, însu-mi am făcut o mare greșclă de am în- 
semnat "1580 acolo, și că din pricina rozăturei: 
nam putut să cunosc. bine că ai trebuit să fi 
fost 1380.» 

Contele Demidof? în călătoria făcută la 1837 
descrie: cu precisiune salinele nâstre și arată că 
În Valachia. se. exploatată anual 38. miliâne Kgr., 
ceea: ce „represinta a patra parte din venitul Prin- 
cipatelor (pag. 140), iar Moldova avea un venit 

„de.la sare de 212.000 lei vechi, aproximativ a 
15. parte din budgetul de pe atunci al ţărei (pag. 
171) (0 

„Gisementele de sare, după cum am vEdut mai 
sus, aparțin sistemului miocenic, afară, după d-l 
Coguand, de acelea din judeţele Putna și Bacău, 
cai& ar! aparţine. unei formaţiuni mai vechi și. a- 
nume eocenului Superior. 

[n aceste gisemente, avem pentru moment cinci 
mine de sare, patru aparțin statului și anume: 

“" Ocnele- Atari în judeţul ROmnicul- Vâlecă; 
“Doftana > > „Prahova; * 

“ Slănicul 3 > 3 

 Târeul-Ocna' > > Bacăă, 
"A cincea "mină, se află în judeţul Putna, și e 

exploatată î în special de locuitorii Vraucer cari aă 
pentru acesta “drepturi din vechime ce le sunt încă 
recunoscute. a 

“Munţii Vrancei sunt de mult recunoscuți ca 
avuți in sare. ă 

In ce: privesce exploataţiunea, iată ceea ce gă- 
scsc în: lucrarea. d-lui i inginer Dianu (2), revădută 
în . special pentru noi. 

_ It _ Adetăda peche. | 

«Vechile. exploataţiuni se. presintai sub forma” 
de conuri mai: mult sai mai puţin regulate, cari. 
se lărgeaii; cu cât exploatarea sărel se :continua : 
în 'adâncime, până când atingea un diametru de. 
50.până a 6o' metri, dupa ci care apoi percţii lor 

deveniaii verticali. ” 

  

(1) Anatole. de „Demidefi.. Voyage dans la Russie mâri- 
dionale et la Crimee par la Hongrie, la  Valaepie et la Mol- 
davie, Paris, 1854. _ ” 

(2) Salinele. Românie. Studiu tecnie și economic, de Flor 
Pianu, Bicurescl, 1886. 

-:   

prenne le revenu de la mine qui appartenait aux 
mineurs de Trotush, dit Oco/agiz de 77 7olug, deno- 
mination que l'on entend encore donner aux. 
premiers mineurs qui ont exploit€ les mines de 
se] ă leur compte, toutes ces considerations me 
font croire que jai fait une grave erreur en 
mettant lă 1580, et que par suite d'une rature, on 
voit qu'il devait y avoir 1380.» 
„Le comte Demidoff, dans le voyage qu'il fit. 
en 1837, decrit avec precision nos salines et mon- 
tre quen Valachie on extrayait: annuellement 
38 000.000 kilogr. de sel, ce qui represente le: 
quart du revenu des Principautes (p. 140); la 
Moldavie avait, du sel, un revenu de 212.090 
piastres, soit la 13-e partie de son budget d'a- 
lors. (pag. 171) (1). 

Les gisements de sel, ainsi que nous lavons 
vu plus haut, appartiennent au systeme myoct- 
„nique, sauf, selon M. Coguand, celles des dis- 
tricts de Putna et de Bacau, qui appartiendrai- 
ent a une formation plus ancienne et specia- 
lement ă l'ocâne superieur. 

Nous avons' pour le moment, dans ces gisc- 
ments, cinq mines de sel, dont quatre appartien- 
nent ă VEtat, ă savoir: 

Ocnele- art, dans le district de R.-Vaâlcei; 
Doftana, . . so > Prahova; 
Slânicul, > PI 
Tergul-Ocna, o» >» » Bacau, 
La cinquitme mine se trouve dans le district | 

de Putna et elle estexploitce par les habitants de | 
Vrancea qui jouissent d'anciens privil&ges reconnus 
encore aujourd'hui. 

Les montagnes de Vrancea sont connus depuis | 
longtemps pour leur richesse en sel, 

Pour ce qui est -de Vexploitation, voici ce que . 
nous trouvous dans le travail de M. lingenieure | 
Dianu (2), revu specialement pour nous. | 

Methode ancienne. 

«Les anciennes exploitations se presentaient sous 
la forme de cânes plus ou moins reguliers;: qui 
S'€largissaient au fur et ă mesure que lexploitation | 
du sel €tait continute en profondeur, jusqu'ă ce 
qu'elle atteignait şo ă 60 mâtres de diamâtre, a- 
pres quoi leurs parois devenaient verticales. 

  

(1) Anatole de Demidofi. Voyage dans Ja Rusie mâi- 
dionule et la Crimde par la Flongri,, la Palachie et la AMoldarie 
Paris, 1854. , 

(2) Salines de Roumanie, Etude technique et Econo- |. 
mique, par Floru Dianu, Bucarest, 1886,
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<Ele comunicaii -cu esteriorul în general prin 
două sai patru puțuri, servind pentru estracțiu- 
ne și pentru circulațiunea uvrierilor, care se fă- 
cea. prin mijlocul unei serii de scări cu cue de 
lemn, suspendată într'unul din aceste puțuri și a 
cărei estremitate inferiâră era lăsată . liberă, așa 
că ea începea să oscileze când se urca saă des- 
cindea cine-va pe dinsa. i 

«Când esploatarea sărei nu se mai putea con- 
tinua' în una din aceste ocne, fie din - causa a- 
bundenţei apelor, fie din acea, că estracţiunea 'de- 
venia prea costisitre în vederea adâncimii, fie 
în fine din alte cause, atunci ea era abandonată 
și se deschidea o nouă ocnă alăturea, 

« Asemenea - vechi esplotațiuni se observă în 
mare număr în apropiere de salinele actuale, din 
cari parte sunt încă neprăbușite, iar cea mai mare 
parte sunt prăbușite şi formeză întinse basine cu 
apă mai mult sai mai puțin sărată, 

„«La Tergul-Ocna..și Slănic galeriile de exploa- 
tare actuale sunt în comunicaţiune cu asemenea 
ocne vechi, 

Aletida nouă. 

« Actualmente metâda de exploatare urmată 
în salinele nâstre este aceea prin: s/â/pI și galerii. 
Acâstă metâdă a fost introdusă mai întâiă la 
Salinele-Mari de Foyt, un inginer austriac, care 
a deschis în anul 1843 galeriile actuale ale minei, 
după aceea s'a aplicat la Doftana cu ocasiunea 
deschiderii acelei mine în 1865 şi în fine la SIă- 
nic şi Tergul-Ocna în anul 1870 prin transforma- 
rea acelor saline în sistematice și deschiderea 

“actualelor galerii de exploatare. 
«O galerie de exploatare începe printr'un tu- 
nel, care în general are 3 metri lărgime, dar care 

„pote fi și mai mare precum la Tergul- -Ocna, unde 
atinge 16 metri ; 
nelului. se începe înclinațiunea pereților sub un 
unghii de 300 mai adese-ori și mai rar de 450, 
așa că cu adâncirea galeriei, ca se și lărgesce din. 
ce în ce mai mult, Când galeria a atins lărgi-" 

atunci pereţii în-: 
cetâză de a mai fi înclinați și se „continuă ver-! 

mea de şo metri de ordinar, 

ticali în adâncime. 
* <La Doftana și Salinele-Mari 

aii ajunsă a fi verticali, 
line ei se continuă încă înclinați, 
"+ «In definitiv dar, O galerie de exploatare pre- 

la 3 metri adâncime a tu-: 

pereţi galeriilor” 
pe când la cele alte sa-!   

«Elles comimunniquaient, en general, avec” 'Vex- 
târieur par deux ou quatre puits, qui' servaient 

"pour lextraction, et pour la: circulation des' ou- 
vriers, cette : derniăre S'opărait 'grâce ă' une scie 
d'Echelles de bois suspendues dans lun de ces puits 
et dont Lentremite infcrieure €tait libre, de - telle 
sorte que 'echelle oscillait Chaques fois au on mon- 
tait ou qu'on descendait. 

«Quand Vexploitation du sel ne pourait 'plus 
&tre continute dans une de ces mines, soit par 
suite de labondance! des eaux, soit' par ce que : 
ext traction, ă cause de la: profondeur, devenait 
trop codteuse, soit” encore „pour! d'autecs Causes, 
on Vabandonnait - et on ouvrait' „une “nouvelle 
mine ă câte. 

<On constate la prâsence d'anciennes 'exploi- 
tations de ce genre en grand tiombre' dans le voi- 
sinage des salines actuelles; les unes sont en bon 
Gtat, mais dans le plus grand nombre les parois 
sont €boules et iln'existe plus que des Vastes bas- 
sins remplis d'eau plus ou moins sale, 

<A 'Tergul-Ocna ct ă Slanic les: galeries d'ex- 
ploitation sont en communication. âvec d'ancieri- 
nes mines. 

di//hode n oua delle, 

«La methode' d'exploitation actuellement em- 
ployce dans nos salines est celle des  pilliers et 
des gaferies. Cette methode a 6t€ tout d'abord 
introduite dans les Ocnele-Mari” par Foyt, : inge- 
nieur autrichien, qui a ouvert, en 1845, les gale: 
ries actuelles de la mine; puis elle” a ce appli- 
quce ă Doftana lorsqu'on ouvrit -cette mine en 186; 
et enfin ă Slanic et ă Tergu-Ocna, en 1870, lors- 
“qu'on a transiorme ces! salines et qu'on ă ouvert 
“les galeries actuelles d'exploitation, - 
"<Une galerie d'exploitation commence par un 

tunnel qui a, en gencral, 3 mâtres de largeur, 
mais qui peut &tie plus large, comme ă Tergul- 
Ocna, ou il atteint 16 metres. A'3 mâtre de pro-: 
fondeur les parois commencent ă s “incliner sous un 
angle souvent de 300'et: plus rarement - 455, -de 
telle sorte qu'au fur et ă mesure quelle s'en- 
fonce' la galerie 'S'Clargit. Lorsqu elle” a atteiit la 
largeur de şo mătres, les parois cessent detrei în- 
'clinces, et on les: continue Verticalement e en  pro- 

, fondeur, a 
"<A Doftana et ă  Oânele- Maii les parois des 

galeries sont arrivees ă ctre verticales, tândis que 
“dans: les autres sales, elles sont encore inclirices. 

En definitive, une galerie d'exploitation 'pr&-
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sintă o secțiune aprâpe de forma unei butelii, 

şi formâză o vastă cameră, având până la so 

metri lărgime, 200 metri lungime și o adâncime 

care depinde de aceea a exploatațiune!, . 

«La 2 metri de la tavanuri, aceste galerii aă în 
lungimea lor un pod de lemn, precum la Dof- 
tana și Slănic, sati. balcâne de lemn și de sare 

pe ambii pereți, precum la Târgul-Ocna. Aceste 

„poduri sati balcâne servă pentru visitarea tava- 

nurilor galeriilor din timp în timp, și lipsesc cu 

totul la Salinele-Mari. 

«In fine, vom adăoga că pereți galeriilor sunt 

ciopliți cu îngrijire, făcend să dispară inegalită- 

țile saii fărcanele cari sunt lăsate din tăere, așa 

că ei presintă o suprafață plană destul de regu- 

lată. Acestă lucrare se plătesce cu metrul pătrat. 

Disposiţiunea lucrărilor de exploatare. 

«Pentru descrierea acestor lucrări vom lua fie- 

care salină în parte. 

1. Salina Slănic. 

«Acestă mină era formată până în anul 1870 

din două vechi exploatațiuni, cunoscute sub nu- 

mele de Ocna din dl şi Ocna din vale, şi cati 

comunicaii între ele printr'un tunel la basă. La 

acâstă dată s'aă deschis galeriile actuale de ex- 

ploatare în număr de patru, și din cari galeria 

No. 1 comunică cu ocna din dl și galeria No. 
4 cu ocna. din vale; exploatarea sării însă a con- 

tinuat a se face tot în ocna din vale până la în- 

ceputul anului 1881, de când ea se urmeză nu- 

mai în galerii, abandonându-se cu destverșire ve- 
chile Ocne. 

«Adâncimea la care ajunsese ocna din vale era 

de aprâpe 130 metri, iar ocna din del avea go 
metri și exploataţiunea întrinsa a fost părăsită 

încă de pe la 1870. 

«In acestă din urmă ocnă se observa aprâpe 

de solul ei o mică infiltraţiune de petrolei ra- 

finat, care da 3—4 litri în 24 ore, și care acum 

nu se mai pâte vedea, căci s'a depus întriinsa de 

la abandonare o mare cantitate de sare măruntă 

murdară, 

<Cele patru galerii se taie în unghii drept și! 

circumscriti împreună cu cele dou: ocne vechi un   

sente une section ayant ă peu prăs la forme d'une 

bouteille et forme une vaste chambre, ayant. jus- 

qu'ă 50 mâtres de large, 200 mâtres de longet 
un profondeur qui depend de celle de Pexploi- 
tation. 

<A 2 mâtres des plafonds ces galeries ont 

dans toute leur iongueur un pont de bois, comme 
ă Doftana et ă Slanic, ou des balcons de bois 

et ds sel sur les deux parois comme ă Tergul- 

Ocna. Ces ponts ou ces balcons serventă visiter 

de temps en temps les plafonds des galeries. Il 

n'y en a pas ă QOenele-Mari. 

«Nous ajouterons encore que les parois des ga- 

leries sont soignemment €galiscesau marteau, afin 

de faire disparaitre les incgalites resultant de la 

coupe; aussi prâsentent-elles une surface plane, 

assez regulitre. Ce travail est pay€ au mâtre 

carre. 

Disposition des travauz d'exploitalion, 

«Pour la “description de ces travaux nous pren- 

drons chaque mine en particulier. 

Î. Saline de Slanic. 

«Cette mine ctait formee, jusqwen- 1870, de 

deux anciennes. exploitations, connues sous les 

noms d'Ocna din Deal et d'Oena din Vale, et 

qui communiquaient entre elles, par un tunnel 

ă sa base. A cette date, on owvrit les galeries 

actuelles d'xploitation, au nombre de quatre et 

dont la galerie No. 1 communique avec la mine 

din Deal et la galerie No. 4 avec celle dite dir 

Vale. Mais Vexploitation du sel a continue ă se 

faire jusqu'aucommencement.da bannce 1881 dans 

la mine 2 Pale. Depuis cette cpoque, elle se 
fait en galeries; on a complătement abandonnce 

les vieilles mines. 

«La mine giz Vale ctait arrivee ă pres de 130 

mâtres de 'profondeur, et celle Zi Deal î 90 mâ- 

tres. L'exploitation de cette dernitre a ct aban- 
donnce en 1870. 

<On observait, dans cette 'dernitre mine, pr&s 

de son sol, une petite infiltration de petrole raf- 

fin€, qui donnait 3 ă 4 litres en 24 heures, et 

qu'on ne voit plus aujourd-hui, car il s'est d&pose 
dans la mine, depuis qu'elle est abandonnce une 

grande quantit€ de sel en poudre et sale. 

Les quatre galeries se coupent â angle droit 

et circonscrivent avecles deux anciennes mines un



massiv saă stâlp de susținere, care va avea 104 

metri lungime și 62 metri lățime când galeriile 
vor fi cu pereţii verticali. In acest masiv se află 

executat puţul de extracțiune care comunică 

cu una din galerii, No. 2, printrun tunel de 
7 metri lărgime și a cărel lungime se micșoreză 

treptat cu adâncirea acestei galerii, care prin în- 

clinaţiunea pereţilor șe lărgesce din ce în ce, așa, 

că, când acestă galerie va atinge lărgimea defini- : 
tivă de 3o metri, tunelul nu va mai avea decât 

4 metri lungime. 
« Afară de acesta galeriile, mai comunică cu ex- 

teriorul printrun puț special, în care se află a- 

ședate scările pentru circulațiunea uvrierilor. 

« Tunelurile inițiale ale acestor galerii aă 3 metri 

lărgime, şi de și ele comunicaii la început cu ve- 

chile ocne, însă mal în urmă s'a găsit necesar, 

pentru siguranța noului câmp de exploatare a sc 

isola aceste ocne, lăsându-se câte o banchetă la 

extremitatea galeriilor ce daii în ele, așa că acum 

galeriile sunt cu totul isolate de vechile ocne, 

cari nu mai servă de cât pentru depunerea sării 

pămîntâse și a măruntei murdară, ce nu se pote 

da în vîndare, | 

< Vom mai adăoga că în anul 1891 sait mai pre- 

lungit galeriile No. 1 şi No. 3 încă cu câte şo 

metri în partea opusă vechilor ocne. 

In definitiv dar exploatarea sărei în Slănic se 

face în patru galerii, No. 1, No. 2, No. 3 și No.'4, 

și cari aii lungimile urmatâre: 

Galeria No. 1. 

* 

„102 metri 

> Do 181 > 

> > 3... „200 
a > 25 

«Din aceste galerii, No. 3 avea numai unul din 

pereţi înclinat, peretele despre stâlpul de susţi- 

nere, pe când cel-lalt perete mergea vertical de 

la început, căci în acestă parte stânca de sare 

presinta în mai multe locuri fisuri și mici infil- 

trațiuni de apă; însă," vădându-se că stânca este 

destul de solidă, sa dat înclinația și celui d'al 

douilea perete în cât și acestă galerie va avea a- 

prâpe aceiași lărgime definitivă de şo metri ca 
a celor-l-alte galerii. 

«In fine, galeria No. 3 străbate şi un strat de 

sare argilsă și gipsâsă ca de 6 metri lăţirne și 
care, după înclinațiunea ce presintă, se apropie de 

galeria No. 2 cu cât exploatarea se adâncesce, 
« Cele patru galerii vor presinta, când vor ajunge 
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massif ou pillier de soutien, qui aura 104 mâ- 
tres de longueur et 62 mâtres de. largeur quand 
les galeries seront 'ă parois verticales. Le puits 

d'extraction se trouve dans ce massif et commu- 
nique avec l'une des galeries, No. 2, par un tun- 
nel large de 7 mâtres, dont la longueur diminue 
au fur et ă mesure de lenfoncement de cette ga- 
lerie qui, par Linclinaison des parois s'llargit de 

plus en plus, de sorte que, lorsque cette galerie 
aura atteint la largeur definitive de 50 mâtres, 

le tunnel n'aura plus que 4 mâtres de longueur. 
«En outre, les galeries communiquent avec Lex- 

terieur par un puits special, ou sont tablies les 

&chelles pour la circulation des ouvriers. * 

«Les tunnels initiaux de ces galeries ont trois 

mâtres de largeur, et bien qu'au dsbut elles 

communiquaient avec les anciennes mines, on a 

jug€ depuis necessaire, pour la s6curit€ du nou- 

veau champ d'exploitation de les isoler en lais- 

sant une banquette î, lextremit€ des galeries, 

de telle sorte que les galeries sont ă present com- 
pletement isolees des anciennes mines, qui ne ser- 

vent plus que pourle depot du sel terreux et des 
“debris sales qu'on ne peut mettre en vente. 

«Nous ajouterons qu'en 1891 on a prolonge 

les galeries No. 1 et No. 3 de 'şo mâtres du 

câte oppos€ aux anciennes mines. 

<Mais, en definitive, Pexploitation du sel ă Sla- 

nic se fait en quatre galeries, No. 2,3 et 4, 

qui ont les longueurs suivantes: 

Galerie No. 1. . . . 102 melres. 
> > Doe 181.» 

> > 3 o. . + 200 > 

> > Aa . . 23 > 

«La galerie No. 3 seule avait une de ses pa- 

rois inclince, celle qui est du cât6 du pilier de 

soutien. tandis que les autres allaient verticalement 

depuis le commencement, car, dans cette partie, 

“le rocher de sel presentait en beaucoup d'en- 

droits des fissurs et des petites infiltrations d'eau; 

mais, en voyant que le rocher ctait assez solide, 

on a donne Linclinaison ă la parois, aussi cette 

galerie aurart-elle a peu pr&s la mâme largeur 

definitive de 50 mâtres' que les autres galeries, 

<Enfin, la galerie No. 3 traverse une couche 

de sel argileux cet. gypseux' d'environ 6 mâtres de 

largeur, qui d'apr&s Linclinaison. qu'elle presente, 
o 
- se rapproche de la galerie No. 

Lexploitation gagne en profondeur. 

“«Ces quatres galeries presenteront- quand elles 

ă- mesure que
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cu pereţii verticali, o suprafață de exploatare de 

20.000: metri pătrați aproximativ. Acestă supra- 
față acum nu este de cât aprâpe pe jumătate, 
cuprindendu-se și tunelul de comunicaţiune cu 
puţul de extracţie, de dre-ce galeriile mai aii încă 
“mult până să âtingă lărgimea definitivă. 

„  «Tavanurile acestor galerii se află la 48 metri 

adâncime, raportată la cununa de di a noului puț 

„de extracţie, iar înclinațiunea pereţilor este de 300, 

«In ce privesce direcțiunea, ea este 11045 Nord- 

Est pentru galeria No. 2, şi cele-l-alte două ga- 
lerii sunt perpendiculare pe dinsa, 

«Salina Slănic este actualmente, fără îndoială, cea 
„dintâi din salinele n6stre, din punctul de ve- 
dere al calităței superidre a sărei, neavând egală 
chiar în tâtă Europa. 

"II, Salina Doftana. 

- «Deschiderea acestei saline a fost începută în 
anul 1885. Mai înainte exploatarea sărei se făcea 
în vechile ocne de la Telega, cari ai fost aban- 
donate definitiv în 1872, când s'a mutat cu totul 
'exploataţiunea la Doftana. . 
„<Mina este formată din două galerii în formă 

de T din care una cu direcțiunea 69 Nord-Est 
este 'numită galeria Cazo/, și cea d'a doua per- 
pendiculară la. mijlocul acesteia pârtă numele de 
“galeria F/zsabera. 

«Înclinaţiunea pereţilor în galeria Carol este de 
45%, şi în Elisabeta "de 300, * 

« Aceste galerii aii ajuns a avea pereții verticali 
şi o lărgime definitivă de so metri în Carol şi 
de 44 metri în galeria Elisabeta, în care însă nu 
sa ajuns pe tâtă lungimea până la linia de unde 
începe verticalitatea pereţilor. 

„ «Lungimea acestor galerii este de 126 metri 
pentru Carol și de 75 metri pentru Elisabeta, so- 
cotită din peretele vertical al galeriei Carol, și 

- vor presinta în difinitiv o suprafață de exploatare 
de 9.600 metri pătrați, 

„ «Galeriile comunică cu exteriorul printr'un puț cu 
“scări și prin două puțuri de extracțiune, cari daă 
în galeria Carol aprâpe de extremitățile ef. Ace.- 

„ste două puțuri se află la o diferință de nivel de 
.9*.,60 între cununile. lor de di, și cel din deal se 
numesce sS7. AVico/ae, iar cel din vale St Jiu. 

«Tavanurile acestor galerii se află la 30 metri 
adâncime, raportată la cununa de di a puţului din 
vale: St. I6n, și tunelurile “iniţiale ale lor a o, 

  

  

auront leurs parois verticales, une surface d'ex: 
ploitation d'a peu' pr&s 20.000 mâtres carres, 
On n'a encore atteint que la moiti€ de cette sur- 
face, en comptant le tunnel de communication avec 
le puits d'extraction, car il ya encore beaucoup 
ă faire jusquă ce que les galeries arrivent ă leur 
largeur definitive. 

«Les plafonds de ces galeries'se trouvent î 
48 mâtres de profondeur, par rapportă la cou- 
ronne de jour du nouveau puits d'extraction et 
linclinaison des parois est de 309; 

Quant ă la direction elle est de 11%45 Nord- 
Est pour la galerie No. 2, et les deux autres ga- 
leries sont perpendiculaires a celle-ci. 

«La saline de Slanic est, sans conteste, actuel- 
lement la premitre de nos salines au point de vue : 
de la qualite suprieure du sel qui n'a pas d'âgal 
dans. toute I'Europe.. 

II. Saline de Doftana, 

L'ouverture de cette saline a ct€ commencce 
en 1885. Auparavant l'exploitation du sel Ise fai- 
sait dans les anciennes mines' de Telega qui ont 
€te delinitivement abandonnces en 1872, quand 
lexploitation a ct€ transfere ă Doftana, 

- «La mine est forme de deux galeries en forme 
de Ţ dont Lune, qui a la direction 69% Nord- 
Est, est nommde galerie Caro/ et Vautre, perpen- 
diculaire î la premiăre, porte le nom de galerie 
Elisabeth. 

<«Liinclinaison des parois dans la galerie Carol 
est de 45%, et dans la galerie Elisabeth de 30%, 

Ces galeries sont arrives ă avoir des parois 
verticales ct: une largeur definitive de 50 mâtres 
dans la premiere et de 44m. dans la seconde, o 
Ion n'a pas atteint sur toute la longucur la ligne 
d'oii commence la verticalit& des parois, 

«La longueur de ces galeries est de 126 mâtres 
pour la galerie Carol ct “de 75 m. pour la galerie 
Elisabeth, ă partir de la parois verticale de la 
galerie Carol, et elles presenteront en definitive 
une surface d'exploitation de 9.600 m, c. 

«Les galeries. communiquent avec Pext&rieur 
par un puits ă €chelles et par deux puits d'ex- 
traction, qui aboutissent prăs des extremites de 
la galerie Carol. Ces deux puits St. Nicolas et 
St. Jean se trouvent ă une difference de niveau 
de 9" ,60 entre leurs courronnes de jour. 

"«Les plafonds de ces galeries se trouvent â 30 
mâtre de profondeur, par rapport ă la couronne de 
jour du puits St. Jean, et leurs tunnels initiaux



lărgime de 3 metri în Carol și de 4 metri în 
galeria Elisabeta. In acâstă din urmă galerie există 

vn strat de sare argilosâ și gipsâsă ca de ş metri 
lățime, care o traverseză şi care cu adâncirea ex- 

ploatațiunei se depărteză din ce în ce mai mult 

de galeria Carol, 

«In scop de a se întinde mai mult câmpul de 
exploatare al acestei saline, s'a început în 1884 

„deschiderea a nuoi galerii cu tavanul la același 

nivel ca al galeriilor existente și perpendiculare 
la extremităţile galeriei Carol, mergând în direc- 
ţiune opusă galeriei Elisabeta, și fiind-că în aceste 
galerii s'a întclnit în mare parte sare friabilă, am 
fost nevoiţi a mai reduce cu mult lungimea nou- 
lui câmp de exploatare, care cu cel vechii, va 
presenta o suprafață de aprâpe 12,500 m. p. 

«In masivul saii stâlpul de. susținere s'a început 
tot în anul 1884 executarea unui noii puț pen- 
tru extracțiunea sărei şi care este situat la mijlo- 
cul peretelui despre galeria Catol și cu 2-50 

“mai în interiorul acestui masiv, aşa că acest puț 
va comunica cu galeria Carol priatr'un mic tunel 
de 2"-,50 lungime. Acest puț, numit Gica, a 
ajuns până la aceiași dată la adâncimea de 30 
metri, şi este destinat a deservi maşina de ex- 
tracțiune cu vapori, care se va instala la acestă 
mină. 

III. Salinele Tergu-Ocna. 

«Acestă salină consistă, ca şi salina Slănic, din” 
două vechi exploataţiuni numite: Ocnele-Unite 
tormate prin intersecțiunea a două ocne şi Ocnița, 
comunicând între ele la basă printrun tunel în- 
clinat de peste 25 metri lungime. 

«Ocniţa are o adâncime de 84 metri și un dia- 
metru de peste 50 metri, iar Ocnele-Unite erai 
cu 16 metri mai adânci, 

<Prin deschiderea galeriilor actuale în 1870, 
exploatarea sărci concentrându-se mai îu urmă 
"numai întriînsele și Ocniţă, a fost abandonată cu 
desăverșire in Ocnele: Unite încă de pe la 1873, 
și acum salina Tergul-Ocna este formată de Oc- 
nița și cele 4 galerii de exploatare. Douk din a- 
ceste galerii plecă din Ocniţa, una numită Caro/ 
în direcțiunea Nord, și ceal-l- altă A'zori în direc- 
țiunea Est, şi împreună cu cele-l-alte dout Cân- 
descu și Ștefan cel mare paralele acestora, cir- 
cumscriii un stâlp -de susținere care, în definitiv 

„va avea 413 30 lățime și 66 metri lungime. 
. 
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ont une largeur de 3 mâtres dans la galerie Carol 

et de 4 mâtres la galerie Elisabeth. Il existe dans 

cette dernitre: galerie une couche de sel argileux 

et gypseux d'environ 5: de large; la galerie la 

traverse et ă mesure que lexploitation gagne en 

profondeur, la galerie Carol s'en 6loigne davantage. 

«Dans le but d'âtendre le champ d'exploitation 

de cette saline, on a commenct en 1884 l'ouver- 

ture de nonvelles galeries ă plafonds ayant le meme 

niveau que les galeries existantes et perpendi- 

culaires aux extemites de la galerie Carol, allant 

dans une direction opposâeă la galerie Elisabeth. 

Comme ona rencontre dans ces galeries en-grande 
partie du sel friable, nous avons ât€ forces de 

beaucoup reduire la longucur de ce nouveau champ 

d'exploitation qui avec lancien presentera une 

surface d'environ 12.300: 

«Dans le massit du pilier de soutien on a com- 

mencc en '1$84 l'execution d'un nouveau puits 

d'extraction, lequel est situ ou milieu de la pa- 

rois du câte -de la galerie Carol et ă 2m-.şo plus 

ă Lintcriur du massif, de telle sorteque ce puits 
cormmuniquera avec la galerie Carol parjun petit 
tunnel de 2*,50?de' long. Ce puits, nomme 
Ghica. €tait arrive€ ăcette date ă 3o”- de. profon- 

deur. II est destine ă desservir la machine ă vapeur 

d'extraction qui sera installee dans la mine. 

III. Salines de Trgu-Ocna. 

«Cette saline consiste, ainssi que celle de Slanic 

de deux anciennes exploitations nommâes: Oerze/z- 

Unite, formees par Lintersection de deux mines, et 
Ocnitsa, communiquant entre elles, ă la basc, 

par un tunnel inclin, de plus de 25: de long. 

« Ocuitsa a une profondeur de 84”: ct un dia- 
mâtre de plus son: les Ocnele-unite &taient de 
16 "- plus profondes. 

«Par Louverture, en 1S$70, des galeries actuel- 
les, lexploitation du sel s'est concentree par la 
suite dans ces galeries et dans Ocni/za. Celle 
d'Ocnele-unite a ct complitement abandonnce 
de 1875, et, aujourd'hui la saline de Tergu- Ocna 
est formee d'Ocnitza et des 4 galeries diesploi- 
tation. 

«Deux de ces galeries partent. d'Ocnitza, l'une 
nommee Carol dans la direction du Nord, : Pautre 
nommte /Vegri, dans la „direction de lEst. Avec 

“les deux autres, Candescu et Srefan- -cel-mare, pa 
rallăles aux premitres, : elles circonscrivent un
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«Aceste galerii sunt executate într'un masiv pu- 

ternic și de o soliditate perfectă, producând sare 

de calitate superidră, de și în cea mal mare parte 

vinătă, şi constituesc un câmp preţios de exploa- 

tare. , a 

«Tavanurile acestor galerii se află la 68 metri 

adâncime, raportată la cununa de di a puţarilor 

Ocniţei, și ai o lărgime inițială mult mai mare 

ca la cele-l-alte saline; ea este de 16 metri în 

Carol, 13 metri în Negri, 12%,50 în Căndescu 

şi 10 metri în Stefan cel mare. De asemenea a- 

ceste tavanuri sunt curbe și numai tavanul gale- 

riei Carol s'a executat tot plan. 

«Galeriile nu ai ajuns încă a avea pereții ver- 

ticali, numai peretele West al galeriei Carol s'a 

început vertical de la 13 metri adâncime de ta- 

van, de Gre-ce în acestă direcțiune stânca sărei 

plongeză brusc în adâncime și s'a găsit necesar, 

în urma accidentului. surpărei unei porţiuni din 

peretele West al Ocniţei întimplat la 26 Octom- 

bre 1878, a nu se întinde mai mult exploatarea 

prin continuarea lărgirei galeriei în acestă parte. 

«Vom adăoga că acest perete al Ocniţei a fost 

imediat consolidat printr'un parapet de lemn for- 

mat din șese rinduri de ches6ne, de câte doui 

metri lărgime fie-care, şi umplute cu sare mă- 

runtă din cea murdară. Acest parapet are peste 

40 metri lungime și 15 metri înălțime la fund, 

pe când dimensiunile spărturei eraă de 18 metri 

lărgime și 13 metri înălțime. Nu s'a observat nici 

o infiltraţiune de. apă provenind din acâstă spăr- 

tură, ci numai emanațiuni destul de simţitâre de 

metan. După proect, cele patru galerii vor avea, 

în definitiv, când pereţii lor vor fi verticali, di- 

mensiunile următore : | 

«Galeria Carol 3o metri lărgime și 138. metri 

lungime cu prelungirea ei în Ocniţa, care cu a- 

dâncirea exploataţiunei va dispare prin prelun- 

girea galeriilor Carol şi Negri într'insa. 

__ «Galeria Negri 50 metri lărgime și 170 metri 

lungime. | ” 

«Căndescu 49 metri lărgime și 138 metri lun- 

gime, și ; 

«Stefan cel mare 47 metri lărgime şi 145 metri 

lungime. | 

«Cu aceste dime 

va fi de 18550 metri pătrați, pe când acum ea 
nsiuni suprafața de exploatare   _143”* de long. 

mur de soutien qui, en definitive, aura 41 *-, 50 

de large et 6on: delong. 

« Ces galeries sont executces dans un massif puis- 

sant et d'une solidit€ parfaite ; elles produisent du 

sel de qualit€ supârieure, bien quwen grand partie 

gris, et elles constituent un precieux champ d'ex- 

ploitation. a 

«Les plafonds de ces galeries se trouvent â 

68m.- de profondeur, par rapport ă la couronne 

de jour des puits d'Ocniiza, et ils ont une largeur 

initiale beaucoup plus grande que dans les autres 

salines; elle est de 16% dans la galerie Carol, 

de 13%: dans la galerie Wegri, de 12" 50: dans 

la galerie Candescu et de 10”, dans la galerie 

Stefan-cel-mare ; les plafonds sont courbes, sauf 

celui de la galerie Carol qui est plan. 

«Les galeries ne sont pas encore arrivees ă ctre 

ă parois verticales, sauf les parois ouest de la ga- 

lerie Carol qui ont ât& commencces verticalement 

a 13 de profondeur du plafond, car dans cette 

direction le rocher de sel plonge brusquement en 

profondeur et on a juge necessaire, ă la suite d'un 

&boulement de la parois ouest de /'Oenifsa, ar- 

rive le 26 Octobre 1878, de ne pas âtendre da- 

vantage lexploitation par lelargissement de la ga- 

lerie dans cette partie. 

«Nous ajouterons que cette paroi de / Ocnitsa, 

a &€ immediatement consolidâe par un parapet de 

bois forme de six rangâes de caissons, de 2»- de 

largeur, remplis de sel fin sale. Ce parapet a plus 

de 4o»- de long et 15: de haut au fond, alors 

que les dimensions de l'€boulement &taient de 18" 

de large et de 137 de haut. On n'a observe au- 

cune infiltration d'eau provenant de cette fissure, 

mais seulement des emanations assez sensibles de 

me&thane. D'aprts le projet, ces quatre galeries 

auront, en definitive, quand leurs parois seront 

verticales, les dimensions suivantes: 

«La galerie Carol, 30: de large et 138": de 

long avec son prolongement dans / Ocnirsa, laquelle 

disparaitra lors de lenfoncement des galeries Carol 

et Negri. 

«La galerie 

long. 

«La galerie Candescu 49” 

de long. ” 

«La galerie Sefan-cel-ma 

Negri son-. de large et. 170": de 

- de large et 135%: 

re 47% de large et 

«Grâce ă ces dimensions la surface d'exploita- 

tion sera de 18.530%:* tandis qwă present elle



este mult mai redusă, de dre-ce galeriile nu ai 
atins lărgimile definitive notate aci. . 

«In Ocniţă exploatarea sării este suspendată de 
la 1876 și se face actualmente numai în galerii 
fiind-că solul lor este, în general, la un nivel mai 
sus ca solul acestei ocne, 

«In fine, în-anul 1889 s'a executat un not puț 
de extracțiune care comunică cu galeria Carol 
printr'un mic tunel și asupra căruia s'a instalat - 
o mașină cu vapor pentru extracția sărei. Acest 
puț are 3 “compartimente, din care două pentru 
extracție şi unul. pentru scări, 

IV. Salinele-Mari. 

«Salina este formată de patru galerii de exploa- 
tare, care se tae în unghii drept circonscriind un 
masiv de 76. metri lungime şi 27 metri lățime. 
La început însă exploataţiunea presinta doi stâlpi 
de susținere prin menagiarea unei a treia galerii 
transversale, cari mai târdit nu a mai fost con- 
tinuată în adâncime pentru consolidarea mai mult 
a acestor stâlpi, lăsându-se și o banchetă de 2-30 
lățime împrejurul lor, așa că de la adâncimea de 
28 metri, comptată de la tavanul galeriilor, cei 
doui stâlpi nu mai formeză de cât unul singur cu 
pereții verticali și cu dimensiunile notate mai sus. 

< Tavanurile acestor galerii se află la 42 metri 
adâncime, raportată la cununa de di a puțului 
St. ISn, şi lărgimea iniţială a tunelurilor este de 
4 metri; iar înclinațiunea' pereţilor este de 450 
pentru cei despre stâlp și de 300 pentru cei la- 
terali. | 

<Tote galeriile ai ajuns a fi cu pereții verticali, 
continuându-se ast-fel încă de mai mulți ani, ceea 
ce dă minei. un aspect din cele mai imposante- 

« Dimensiunile lor sunt: 
134 Şi 143 metri lungime cu 23 metri lărgi- 

me pentru galeriile longitudinale. 
90 şi S4 metri lungime cu 27 metri lărgime 

pentru cele transversale, 
şi presintă o suprafață de exploatare de 9300 

metri pătraţi. 

«Direcţiunea galeriilor longitudinale este Nord: 
Sud. . 

« Acestă salină este pusă în comunicațiune cu 
exteriorul printr'un puț cu scări și prin două pu- 
țuri de estracțiune, numite Sz. Je Şi Sz, Micolae 
cu câte dout compartimente fie- “care şi situate   
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est beaucoup plus reduite, car les galeries- n'ont 
pas atteint les largeurs definitives qui sont no- 
tes plus haut. 

«Dans l'Ocnitza l'exploitation du sel est sus- 
pendue : depuis 1876 et elle ne se fait plus. au- 
jourd'hui que dans les galeries, car leur sol est, -en 
general, ă un niveau plus €lev€ que dans cette mine. 

<Enfin, en 1889, on a exccute un nouveau puits 
d'extraction qui communique avec la galerie Ca- 
rol par un petit tunnel et sur lequel on a install€ 

3 une machine ă vapeur pour l'extraction du sel, 
; Ce puits a trois compartiments. 

IV. Ocnele-mari.. | “ 

«La saline est formee de quatre galeries d'ex- 
ploitaton qui se coupent ă angle droit, circonscri- 
vant un massif de 76 mâtres de long et 27": de 
large. Au debut, Pexploitation prâsentait deux pi- 
liers de soutien par lamenagement, d'une troisizme 
galerie transversale, laqueile plus tard n'a pas ct 
continuce en profondeur, pour la plus grande con- 
solidation de ces piliers, en laissant autour une 
banquette de 2"-, so de large, de sorte qu'ă partir 
de 28" de profondeur ă compter du plafond des 
galeries, les deux piliers n'en forment plus qu'un 
seul ă parois verticales et ayant les dimensions 
notes ci-dessus, 

«Les plafonds de ces galeries se trouvent-ă 42. 
de profondeur par rapport ă la couronne de jour 
du puits St. Jean, et la largeur initiale des tunnels 
est de 4"; Iinclinaison des parois est de 4350 
pour celles du cât€ des piliers et degos pour les 
parois latcrales. 

« Toutes les galeries sont arrivees ă âtre A pa- 
rois verticales, et sont continuces ainsi depuis plu- 
sieurs annces, ce qui donne ă la mine un n aspect 
des plus imposants. 

»>Leurs dimensions sont: 
134 et 143: de long et 252. de large pour 

les galeries longitudinales. 
<90"- et 84": de long et 27". de large pour les 

galeries transversales, 
et presentant une surface d! exploitation de 9. 300 

mâtres carâs. 

«La - direction des galeries longitudinales est 
Nord-Est, 

«Cette saline est mise en communication avec 
lextcrieur par un puits ă €chelles et par deux puits 
d'extraction, nommâs S7. Jean et Sr. Nicolas „ayant 

* 

chacun deux compartiments et situts aux extre-
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la estremitățile uneia din diagonalele dreptun- 

ghiului format de tunelurile galeriilor de explo- 
atare, 

"«Sarea din acestă mină cuprinde adesea vine 
de argil și nodule de gips, cari nu presintă nici 

o regularitate în modul lor de diseminare în masa 

gisementului, precum am arătat la Slănic și Dot- 

tana. De asemenea s'a întâlnit cu exploatarea 

ramuri și trunchiuri de arboră la diferitea adân- 
cimi în sare. 

“De vre-o 2 ani sa început și la aceste saline 

lucrări pentru deschidere de noi galerii în con- 

tinuitatea galeriilor vechi și s'a executat un noit 

puț de extracție cu 3 compartimente, pentru a 

se instala o mașină cu vapori și a se înlocui și 

aci sistemul de extracție cu cai prin acela cu va- 
pori precum s'a urmat și la cele-alte  saline.> 

Tăcerea Sărel. 

Tăerea sărei se face sai cu ciocanul (1) sai 

(12) <Tăerea cu ciocanul se face în modul următor: solul 

unei galerii de exploatare este dispus în gradeni drepți, a 

căror direcțiune este determinată prin aceia a clivagiului, A- 

cești gradeni aăo înălțime de om, 20—om.,30, o lăţime până 

la un metru şi lungimea corespundătâre între pereţii galerier 

şi porţiunea ce un ciocănaș tae din lungimea unul graden 

formEză ceea ce se numesce o brasdă, a cărel lungime pste 

fi de 3—4 metri. Ă 

«Pentru tăcerea brasdei ciocănașul începe mai întâiti prin 

a esecuta văgașele împrejurul el, și, în general, numa! pe două 

din laturi, adică un văgaș transversal la unul din capetele 

brasdei, căci la cel-alt capăt văgașul este deja făcut de cio- 

cănaşul care tae brasda alăturată, și un văgaș longitudinal 

pe la spatele brazde, de Gre-ce în lață brasda formEză gra- 

denul. Aceste văgaşe aă până la om.,3o adâncime şi o lăr- 

gime iniţială de de om.,1ş care se mal micşorâză către fund. 

«După ce aceste văgaşe ai fost esecutate, ciocănaşul ajutat 

în genere de mal mulţi tovarăşi, cărora şi el la rindul lui 

le dă ajutor, începe prin a opera deslipirea brasdet de stâncă, 

lovind cu alte ciocane speciale, numite batătâre, în faţa brasdei 

și în anume punte pe tâtă linia dela baza gradenului, Acestă 

operaţiune se urmeză până când lovindu-se brazda cu cioca- 

nul se constată după sunetul ce dă, un sunet sec, că ea s'a 

terminat, Apoi se intreduce la: mijlocul aceleia'şi linii vîrful 

unei pene de fer, făcându-i-se loc cu ciocanul, şi se bate a: 

supra el lăsând să cadă o ghiulea de fontă în greutate de 

40—60 kilograme, până când brasda începe a se mișca de- 

tașându-se complect de stâncă. 

«Se răstornă brasda prin mijlocul unor pârghil de lemn şi 

după aceea ciocănaşul începe a o divide cu ciocanul, servin- 

du-se de muchia lui, în bucăţi paralelipipedice. mar mult 

saă mal puţin regulate și în creutate până la Go kilograme! 
. 

fie-care.   

mites d'une des diagonales du rectangle forme par 

les tunnels des galeries d'exploitation. 

«Le sel de cette mine contient souvent des 

veines d'argile et des nodules de gypse qui ne 

presentent aucune regularit€ dans leur mode de 

dissemination dans la masse du gisement, comme 

nous l'avons montr€ pour les mines de Slanic et 

de Doftana. On a rencontre dans lexploitation, 

des branches et des troncs d'arbres ă. dificrentes 

profondeurs dans le sel. | 
« Depuis environ 2 ans,onă commence dans ces 

salines des travaux pour Pouverture de nouvelles ga- 

leries en continuite avec les galeries anciennes et on a 

fait un nouveau puits d'extraction avec 3 com- 

partiments pour y installer une machine ă vapeur. 

On a remplace le systeme d'extraction avec che- 

vaux par lextraction ă vapeur comme dans les 

autres salines.» 

Abattage du sed. 

L'abatage du sel se fait ou au marteau (1) ou 

(1) <L'abattage au marteau se fait de la maniere suivante: 

le sel d'une galerie d'exploitation est dispos€ en gradins droits 

dont la direction est dâterminte par celle du clivage, Les 

gradins ont une hauteur de om-,20—o0m.,30, une largeur d'un 

mâtre et une largeur correspondante entre les parois de la 

galerie; la portion qu'un ouvrier abat sur la Jongueur d'un 

gradin forme ce qu'on appelle un bloc, dont la longueur 

put-âtre de 324 m. | 

«Pour Yabattage du bloc, V'ouvrier commence d'abord par 

faire des traintes tout autour, et en gântral seulement de 

deux câtâs, c'est-ă-dire une traine transversale et une ă la tcte 

du bloc, car a l'autre câte la traince est dâjă faite par l'ouvrier 

qui abat le bloc voisin et un sillon longitudine] fait au dos 

du blor, par le fait quen avant le bloc forme le gradin. 

Les traintes ont jusq'ă om-.30 de profondeur et une largeur 

initiale de om.,15 qui diminue vezs le fond, 

«Lorsque ces trainces sont achevâes, louvrier aid€ en g€- 

n€ral par plusieurs autres qu'il aide aussi ă son tour, com- 

mence par opârer la dislocation du bloc du rocher, en frap- 

pant, avec des marteaux spâciaux, dits băfătoare, sur la sur. 

face du bloc et en des points d6termin6s sur toute la ligne 

de la base du gradin. Cetta operation se poursuivit jusqu'ă 

ce qu'en frappant avec le marieau on constate que le lloc 

rend un son sec qui indiqne que lopcration est terminte, 

Ensuite, on introduit au milicu de la meme ligne Lextremit€ 

d'une tige de fer, qu'on enfonce ă coups de marteau et sur 

laquelle on laisse tomber un poids de fonte de 40ă 6okil. 

jusqu'ă ce que le bloc commence ă se mouvoir complâtemeni 

dâtach€ de rocher. , , 

«On renverse le bloc ă laide d'un levier de bois et alors 

Vouvrier commence.ă le diviser au marteau en morceaux 

paraldlipipediques plus ou moins reguliers et d'un poids d'en- 

viron 60 kilogrammes chacun,



cu mașini pentru tăere (1). Dăm în notă descrie- 

rerea tăerei cu ciocanul, după lucrarea domnului 
Dianu, de Gre-ce ea e cu totul specială minelor 

nâstre. 

Extracţiunea se făcea mai înainte cu manejiă 

cu cai, acum în tâte minele se extrage prin va- 

pori, ce pun în mișcare ascensori, destul de co- 

modi și siguri și pentru usul persOnelor ce se co- 

b6ră în mine. 

“In interiorul minei numerâse rețele de drum 

de fer, servesc a se aduce de către 6meni vagonetele 

încărcate cu sare, ce sunt ridicate ast-fel cu ascen- 

sorul la suprafața minei și de unde ele cu drum de 

fer funicular — ca la Slănic — trec spre a fi des- 

cărcate la magasia salinelor. 

Salinele sunt acum iluminate prin aparate pro- 

curate de casa Szemzens și Zlalske din Berlin, 

Acâstă inovaţie s'a introdus de la 1883. 

pa 
Composiția chimică şi câte-va observaţiuni 

speciale, relative la sarea gemă diu cele cinci 

mine ale Românici. 
  

Pentru a putea să ne dăm sema de caracterele 

fisico-chimice ale sărei n6stre şi pentru a putea 

lămuri câte-va puncte speciale relative la acestă 

cestiune, cred necesar a arăta datele analitice ob- 

ţinute de .noi, și de alte .persâne, și în urmă a 

trage conclusiunile ce natural vor decurge din 
studiul făcut, 

«Bătătârele în loc de a fi late ca ciocanele, sunt prismatice 

sait cilindrice și aii virful matobtus. Dimensiunile lorsunt de 

om.-, 20 -lungime, om.,05 grosime şi cântăresc 21/,: kilogra- 

me; ait câdele de on „63 lungime, adică mal lungi de cât la 

ciocane. 

«Penele ai om.,35 lungime, sunt late de om.,10 și grâse 

la mijloc de om.,08 iar la extremităţi de 012.06; greutatea 

lor este de 25 kilograme aproximativ > 

(1) «Aceste mașini cu tâte accesoriile lor aă fost confecţio-” 

nate in atelierele fabrice A/aschinenbau- -Actiengesellschaff vor: 

mals Breitfeld, Danăk ek Comp. din Praga (Bohemia) sub 

direcțiunea d-lui Franz Reska, constructorul maşinelor ce se 

întrebuinţ6ză de câţi-va ant la Salina Wieliczka din Galiţia 

pentru parte din .tăezea sârii, Ele aă fost comandate în Ia- 

nuarie 1883, afară de mașina de divisat, a cărel. „comanăa 

s'a tăcut mat în urmă, în Septembre 1884.» ':   
  

3 ă la machine ă couper (1). Je donne en note la 
description de labattage au marteau, d'aprts I'€- 

tude de M. Dianu, car elle est particuliăre ă nos 

mines. 

Lextraction se faisait auparavant avec un ma- 
nege ă chevaux; aujourd'hui, dans toutes le mines 

on extrait le sel avec des machines ă vapeur qui 

mettent 'en mouvement des ascenseurs, Sufisam- 

ment commodes et 'sârs pour usage des personnes 

qui descendent dans les mines. 

* Dans Tintsrieur de la mine, de nombreux E 

seaux de chemin de fer servent, aux hommes 
qui conduisent les vagonets charges de sel, lequels 

sont ensuite €leves par ascenseur ă ia suriace, 

d'oi, par un chemia de fer funiculaire — comme 

ă Slanic—ils sont conduits au magasin, ob on 

les decharge. 

Les salines sont €claires par "des appareils pro- 

venant de la maison Siemens et Halske de Berlin. 

Cette innovation a te introduite en 1883. 

Composition chimique et quclques obser- 

vations spâciales, relatives au sel gemme des; 
cind mines de Roumanie, 

  

Afin de pouvoir nous rendre compte des ca- 

ractâres physico-chimiques de notre sel et d'âtre, 

ămEme d'eclaircir certains pâints spâciaux relatifs. 

ă cette question, je crois necessaire d'indiquer. 

les renseignements obtenus par nous et par d'au- 

tres personnes, puis de tirer les conclusions qui 

decouleront naturellement de cette ctude. * 

a 

«Les manteaux diis dătătoare, au lieu d'&tre larges comme: 

les autres, sont prismatiques ou cylindriques et ont l'extr€- 

mit€ plus obtuse. Leurs dimensions sont de cm.,20 de long. 

et om.,o03 de grosseur; ils păsent 2 1/4 kil.; ils ont un manche. 

long de om-.6ş, c'est-ă-dire plus long que ceux des marteaux, 

ordinaires. : 

«Les tiges en fer ont une longueur de om.,35, sont larges! 

de om.,ro et €păisses au milieu de om.,08 etaux extremites : 

de om. "06; leur poids est environ de 25. kgr. 

(1) «Cos machines avec tous leurs accessoires ont Et6 con-: 

fectionntes dans les ateliers de la fabrique Afaschinenbau- Ac! 

tiengeselischaft vormals Breitfeld, Danek & Comp, de Prague: 

(Bohbine) sous la direction de M. Frantz Restka, constructeur: 

des machines qui sunt employees depuis quelques annces ă, 

la saline de Wieliczka en Galicie pour. Vabattage du sel.; 

Elles ont et€ comnandtes en Janvier 1883, sauf les ma, 

chines A diviser dont la commande a €t6 eflectute plus tară, ; 

en Septembre 1884 IE i CI:
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| 1) Caracterele fisice. 

Ele sunt resumate în tabloul ce urmeză și ast- 

fel puse în mod sinoptic pot fi observate cu mai 
multă ușurință. 

Am păstrat clasificațiunea de trei calități după 

cum "mi-a fost trimâsă, clasificațiune însă ce nu 
pâte fi admisă de cât din punctul de vedere 

sciințific ; în mod practic în minele n6stre sarea 

se împărțesce în albă și vinătă. Cea albă cores- 

punde calităților prime, cea vînătă este un ames- 

tec de calitatea a doua și a treia. Calitatea a treia 

este pusă în consumațiune în tâte minele afară 

de Ocnele-Mari, căci porțiunea trimesă, în mină 
este considerată ca gangă. Calitatea I-a la Slă- 

nic, după caracterul mirositor sait nu, se împarte 

în două varietăți. | 
In ce privesce clasificațiunea după necesităţile 

comerciale, sarea se împarte la mine în 7pă/ăiază 
şi: fare, după cum blocurile sunt friabile saă 

mai resistente. Slănicul dă în genere sare mălă- 

iață. Acestă sare servesce consumațiunei interidre. 

Pentru exportul, cu deosebire în Bulgaria, unde 

formali saiă drobit (blocuri de 50—60 kgr.) sunt 
duși la distanțe mari pe spetele cailor, se dă ca- 
litatea disă 7are. | 

Sarea mălăiață este în genere alcătuită din ca- 
litatea I-a. 

1) Caracteres physiques. 

Ces caracteres sont r€sumes dans le tableau 
qui suit et ranges synoptiquement afin qu'on puisse 

les observer avec plus de facilite. 

Nous avons conserve la 'classification en trois 
qualites, telle qu'elle nous a ct€ envoyee, bien 

qu'elle ne puisse ctre admise qu'au point de vue 

scientilique; pratiquement notre sel se divise en 

sel blanc et sel gris. Le blanc correspond ă la 

premitre qualite, le gris est un melange de la 

seconde et de la troisseme qualit€. Cette derniăre 

est mise dans la consommation dans toutes les 

inines, sauf celle de Ocnele-Mari, car la portion 

envoyce est considere comme gangue. | 

La r-&re qualite, î Slanic, comprend, d'aprăs 

le caractăre de son odeur une ou deux variâtes. 

Pour ce qui est de la classification d'aprisles 

necessit€s commerciales, le sel est divisc ă la mine 

en friable et dur, selon que les blocs sont faci- 

lement' friables ou resistants. Slanic fournit, en g€- 

nral, du sel friable, qui sert ă la consommation 

interieure. Pour lexportation, principalement en 

Bulgarie, ou il s'agit de transporter ă dos de 

cheval des blocs de zo ă 60 kil., on enploie le 

se] dit dur. | , 

Le sel friable est, en general, forme de la 

I-&re qualite. ” 
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, Cristalină, incoloră, translucidă, destul de 
Calit. [| compactă, prin spargere se pot obţine cubi] Pulberea cristalină de colsre a!bă curată,| Jriloar, : 

I-tre | cu laturea */, cm. inodoră. . " 1735 
Qualită Cristallin, incolore, translucide, assez comparte, en Voudre cristalline d'un blanc pur, inodere. ' las le cassant on peut obtenir des cubea de î1/m. de cott. | 

= 

a Cristalină, formată din părți incolore și al- 
o tele de colâre cenușie închisă, care domină | Pultere cristalină slab cenuşie, în momen- | 
2 | a I|eu totul ca cantitate; compactă, inodoră tul pulverisărei se desvoltă odâre de petrol. 1,847 | 
= Criatallin, forms de parties incolores et d'autres de Poudre cristaline faiblement cendrte; au moment „: 

couleur gris func€, qui domine coume quantite; com- | de la pulverisation îl se degago une odeur de pâtrole. i *20 pacte, inodore. E ! 

«ao _ Pulbere cristalină puțin mai cenușie ca cal. 
E= |. Aprâpe aceleași caractere ca la calita-l| [I, odâre slabă; prin pu!verisare se desvoltă 

> Ii|tea Ia. odâre de petrol fârte pronunţată. 2 035 | 
. A peu prâs les mtmes caractires que la 2-e qualit€ Poudre cristalline un peu plus grise qua la precâ- ” a: 

. - dente; pendant la pnlvcrisation îl se dâgage une odeur ! 
de pttrole fortement prononcte. - ” ! 

Cristalină, incoloră, translucidă mai mult 
«o ca T.-Ocna, desfăcendu-se cu ușurință în ; . Z , gristale: mărunte ce aii maximum un volum i 

a Ijde:/, cmc. Din causa friabilităței se numesce cristali ă ăi 5 a |: «Sate mălăiată ț Pulbere cristalină, albă curată, inodoră. 1,530 
— . , - - ” Poudre cristalline, d'un blanc pur, inodore, 
a Cristallin, incolore, plus translucide que celui de 

T.-Ocna, sa dttachant facilement en petit cristaux 
qui ont au maximum 1/, cme. A cause de sa friabi- 
lită on Vappelle „Sel farineuxi,
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  Cristalină, translucidă, în mare parte in- 
coloră sai forte puțin pălbue, părți mai   mici de coldre cenușie închisă mal puţin 
compactă ca calit. l-a. . 

Cristallin, transtucide, en grande partie incolore, 
cu ldgtrement jauuâtre, petites parties gris fonc6, 
moins compacte que la l-tre qualite. 

Pulbere cristalină, fârte slab cenușie, od6- 
re particulară nu displăcută; prin pulverisa- 
re se desvoltă odâre de petrol. 

Poudre cristaline, ICgtrement grise, d'una odeur 
particulitre, mais non desagrtab.e; ă la pulvârisa- 
tion dtgage une odeur de pttrole. ie 

1,528 

  

> Il 

Cristalină, cenușie închisă alternând cu 
părți incolore, compactă, presentând stra- 
turi frte subțiri de argilă, cu odâre parti- 
culară însă nu displăcută. Prin spargere pu- 

laturea de 2 cm. 
Cristallin, gris funes alternant arce des parties in- 

colores, compact, presentant des couches tris fines 
d'argile, d'une odeur'particuliire, mais non dâsngr6- 
able. En le cassant on obtieut des cubes d'une pu-   ret€ parfaite ayant 2 cm. de câțe, 

Pulbere cristalină mai puțin colorată ca 
T.-Ocna cal. îll, cu odâre mai puţin inten- 

tem avea cuburi de o puritate perfectă cu | să, prin pulverisare se desvoltă miros forte 
de petrol. 

Poudre cristalline moina colorte qu'ă 'Târgul-Oena 
IIL e qual., ayant une odeur moins intense; A la 
pulvcrisatiou digage une forte oder de pttrole. 

1,763 

  

Do
ft
an
a 

Cristalină, slab colorată în cenușiă, trans- 
lucidă, ceva mai compactă ca cea de la 
Slănic și desagregându-se în același mod. 

Cristallin, faiblement colors en pris, translucide, 
un peu plus compacte que celui de Slanic et se disa- 
urâgeant de la mâme manitre. - 

Pulbere cristalină, albă curată, inodoră. 
Poudre cristaline, d'une blanc pur, inodore. 

1,597 

  
Cristalină, alcătuită din părți egale, unele 

saă cenușii, mai puțin compactă ca cea de 

Cristallin, form6 de parties tgales les unes inco= 

moins compacta que celui de Tergul-Ocna. 

Pulbere cristalină mai cenușie ca Tergul- 
incolore, altele din straturi ușor galbene | Ocna cal. 11, odore identică cu cea de la 

Slănic cal. II; prin puiverisare dă odârea 
la Tergul-Ocna, petrol. 

Poudre cristalline, moins fonete que celle do Tergul- lores, 'es autrea I(gtrement prises ou jaunâtres, | Ocna, odeur identique a celle de Slanic, Il-e qual.; la 
pulvcris tion degage una odcur de pâtrole. 

1,479 

  
Cristalină, colâre cenușie închisă alter- 

deschisă, compactă și inodoră. 
Cristaliin, d'une couleur gris foncă alternant avec 

înodure. 

Pulbere cristalină ceva mai închisă ca cal. nând cu porțiuni mai mici de colâre mai | II, odârea mai pronunțată, prin pulverisare 
dă odore forte de petrol. 
Poudre cristaline un pcu plus foncte que la II-e qua- des partiea d'une couleur plus claire, compacte et | lit€, odeur plus prononcee; a la pulverisation dtpage 

une forte odeur de pâtrole, 

1,647 
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Cristalină slab colorată în cenușii găl- 
Dui; compactă ca şi Tergul-Ocna. 

Cristallin, faiblement color, en grijaus nâtre ; 
compacte commo celui de Tergul-Ocna, 

Pulbere cristalină, albă curată, inodoră. 

Poudre cristaline, d/un blanc pur, inodore, 
1,638 

  Cristalină de coldre cenușie gălbue, com. 
pactă, presentând pe alocurea fot fârte sub- 
țiră (schisturiy argilo-salifere, având atunci 
O slabă dăre desplăcută. 

aşant alors une faible odeur desagrtable. 

Pulbere cenușie, cristalină, odâre mai pro- 
nunțată, puțin displăcută, prin pulverisare 
se desvoltă odâre de petrol displăcută. 
Poudre grise, cristaline, odeur moins prononcte, un Cristallin, de couleur gria jaunâtre, compacte, pr€.: ble: „€risation degage una odeur sentent par-ci par=lă do fines feuilles d'argile salifâre, poa desaureab aaa Pus €isation degage un 

  
  

  

> IML 

Cristalină, cenușie închisă, alternând cu 
părți mici incolore având în mijocul blocu- 
lui un strai de argilă gros de 3cm. cu o- 

Crista'lin, gris fonc€, avec alternatinn do faibles 

tique et ou l'on pcut observer des neuds de 14 cm. 
do diamâtre, formta de sulfate de chaux anhşdre; 
compacte, ,   Pulbere cristalină de culsre cenușie pă- 
dâre caracteristică, în care se pot observa | mîntosă,: odâre cu mult mai displăcută ca nodule de :/, cm. diametr,, alcătuite din [la cal, I-a, prin pulverisare desvoltată odâre sulfat de calciă anhidru; compactă. fetidă puțin pronunțată, 

Poudre cristallino, dun gris terreux odeur beau: Partica incolores, ajant au milieu du bloc une grosse coup plus dîsagrtable que la precedente; A la pul- couche d'argilu de 3 cm. avec une odeur caractâria- veriation dtgage une odeur fitide peu prononcte. 

| 
i 

i | 
! 

! 
4 

1,168   
    Yr
an
ce
a   > Al 

Cristalină, cenușie închis, cu straturi sub- 

Compactă și inodoră, | 
Crtstailine, gris foncâ, avec des couches de 1--%     Pulbere cenușie, cristalină, cu o coloraţie țiri de 1—2 ctm. de colâre mai închisă | intermediară între calitatea Il și III de la 

"-l Ocnele-Mari. 
Poudre grisâtre, cristaline, avec una coloration ctm. de couleur claire. Compacta et inodore, entre cele de II-e et IIl-e gualit d'Ocnele.Mari. 

| 

| 

| i 
| Aproximativ 

trei kilograme! 
Aprozimtive- |     menţ 3 Algr. ! | 

. 4
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Pe Jângă sarea din aceste mine, accea ce mi 

S'a adus de la Muntele Fundata, comuna Zzis- 

fidra, plaiul Pârscovul, judeţul Buztă, se presintă 

cu caractere fisice, superidre celei din Vrancea. 

Aspectul e mult mai puţin pămîntos, și e rela- 

tiv mal puţin compactă. Composiţia sa chimică e 
superidră primă. E 

Ca caractere fisice ale sărei, pe lângă cele con- 

ținute în acest tabel și relative numai la cele 13: 
probe trimise, voiii mai adăoga următârele date, 

ce am credut necesar şă adaog pentru ca stu- 

diul acesta să fie cât se pâte de complect (1). 

* 

(1) Din punctul de, vedere cu totul minier, d-nul inginer 

Galerii, (Imcrarea citată) descrie în modul următor patru va- 

rietăți de sare: : 

« Surea albă, care face. renumele salinel Slănicului din Pra- 

hova, este de culre albă, translucidă mar mult sai mai pu- 

țin fină la bob, fârte curată şi Stimată pentru săratul căr- 

nurilor,. brânzeturilor şi pescilor, Culârea sa caracteristică, 

pare a fi datorită gazelor sulfhidrici (1) a căror miros se 

simte la detașarea brazdelor de sare, mat ales când Grazze 

ea foc (după expresiunea ciocănaşilor) sai când se fărâmă în 

t6te direcţiunile în urma micilor explosiunt locale de grisu. 

«Sarea tînătă, de col6re viuătă-albastră, translucidă mat mult 

sai mal puţin, curată la vedere, însă disojvată și analisată, 

se constată că sulfatul de calciii predomină cu 19. Acâstă 

sare este mal compactă și mat tare de cât sarea albă şi de 
acea se cere în comerț mai ales pentra hrana vitelor, 

. . . . . .:. . . . . . . . . . . . . ... . . . . 

 € Sarea pămintăsă, Așa numită din causa marel cantităţi de 

substanțe argil6se ce ea conține, caracterisată mai cu sâmă 

prin amestecarea e! cu cuiburi de gips şi anhidriţi amestecate 

cu argile, formsză straturi intercalate între straturile de sare 

curată a masivulul întreg, sai se contopesc cu acesta din 

urmă, a , 

: «Sarea de ordinar se găsesce formând masivi de sare vi- 

nătă curată. cum sunt cazurile de la Tergul-Ocna, Doftana 

Râmaicul- Vâlcea și chiar la Slănicul din Prahovu în care 

localităţi se întâlnesce intercalată : și sarea pămîntâsă, Insă 

la Ocnele adi în exploatare de la Slanic și în unele locali- 

tăi din districtul Buztului tote speciile de sare se găsesc 

formând un singur masiv, Sarea pămîntâsă deci însoțesce 

sarea vinătă ca şi cea albă și nu posedăm ocnă fără. ca să 
nu dăm peste dtnsa, 

«Afară de aceste tre! specii de sare. ce formEză masivi de 
miliâne de metri cubi, “susceptibil de exploatarea cea mal 

economică, există a patra specie, pe care o numesc sarea ni: 

si/dsă din causa consistențel sale, şi pe care o întâlnim în 
pături saă straturi de grosimI variabile, la piciârele masivi- 
lor de sare, cum și la îndepărtări mal mult saă mar: puţin 
mari de pslele Carpaţilor; ceea ce ne face a crede că for. 
maţiunea acestel sări în straturi mici relative, este ulteriâră 
celei ce se găsesce în masivi sai straturi puternice, 

  

(1).De cigur că d-sa a voit a numi ast-fel gazele hidrocarbonate, ce 
Jora vedea că cu deosebire la Slănic se desroltă în cantitate deatul 

e mare. * a . 

  

  

En outre du sel de ces mines, celui qu'on m'a 

apporte du Mont Fundata, commune de Zresti- 

vara, arrondissement de Pârscov, district de Bu- 

zeu, se prâsente avec des caractăres physiques su- 

perieurs ă celui de Vrancea. Son aspect est moins 

terreux et il est relativement moins compacte, 

Sa composition chimique “est superieure ă celle 

du premier, 

Comme caractâres physiques du sel, en outre 

des donnces contenues dans ce tableau, et relatives 

aux 13 €chantillons envoyâs, jajouterai les don- 

n6es suivantes que j'ai cru necessaire d'ajouter 

afin que cette. ctude soit aussi complâte que 
possible (1). 

(1) Au point de vue tout mirier, M. Vingânieur Galeriu, 

(Gtude cite) decrit comme suit les quatre varictes de tel: 

«Ze sel blanc qui fait la renommâe de la mine de Slanic 

(Prahova), est Elanc, plus ou moins transparent, d'un grain 

fin, trăs pur et trs estimE pour la salaison des viandes, des 

fromages et des poissons.S a couleur caractâristique parait tre 

due aux gaz sulfhydriques (1) dont Vodeur se reconnait quand 

on dâttache les b!ocs, surtout quand Ze si//ou prend feu (se- 

lon expression des mineurs) ou quand il se brise dans toutes 

les directions ă la suite de petites explosiona locales de grisou, 

«Ze sel gris, est dun gris bleu plus au mains transparent, 

mais Jorsqu'on le dissout et lanalyse on constate que le sul- 

fate de chaux predomine avec 1 0/.. Ce sel est moins come 

pacte «t moins dur que le sel blanc; aussi le commerce le 
demande surtout pour lalimentation des bestiaux, 

«Ze sel terreux, aiusi nomme A cause de la grande quan- 

tit& de substances arpileuses qu'il contient, est surtout carac- 

tsris6 par son mâlange avec ies rognons:de gypse et d'anhy- 

drite măl6s d'argiles; il forme des couches intercalces entre 

les couches de sel pur du massif entier, ou se confond avec 

ce dernier, 

aLe sel se trouve ordinairement en massif de sel gris pur 

comme cela existe ă T.-Ocna, ă Doftana, ă R.-Vâlcei et mâme 

“ă Slanic (Prahova), ok l'on trouve intercal€ le sel terreux, 

Mais dans les mines actuellement exploitces ă Slanic et dans 

certaines localits du district de Buzeu, toutes les esptces de 

sel forment un seul massif, Le sel terreux accompagne done 

le sel gris de mme que le sel blanc, et nous ne posscdor,s 

pas de mines oii on ne le rencontre, 

“En dehors de ces trois esptces de sel que iorment des 

massifs de millions de mâtres cubes susceptibles d'tire ex- 

ploit€s €conomiquement, il existe une quatritme expăce, qu'on 

nomme 'se/ saflouneur ă cause de sa consistance et qu'on ren- 

contre, en lits ou couches de puissances variable, au pieds 

des massif du sel, ainsi qu'ă une distance plus ou moins grande 
“du pied des Carpathes, ce qui nous porte a croire que la for- 
mation de ce sel en couches relativement petites est post€- 
rieure ă celui qui se trouve en massif ou en couches puissantes.> 

  

[e] Pour sâr que lauteur a voulu 'nomnmer ainsi, les gaz hydrocar- 
bonts qui se produiscnt en grande quantite, eurtout A Slanic,
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Caracterele sărei in blocuri naturale 
Caracttre du sel en blocs naturels 

1 

Caracterele sărei în pul- 
bere fină : 

Caractere da sel en poudre fine : 

A 
  

Sarc ce se 
lepedă 

! Sel qu'on reictta   
Blocuri, alcătuite din mase cristaline perfect compacte trans- 

lucide și chiar transparente, pătrunse de straturi subțiri de ar- 
gilă, cu un clivagiă caracteristic, putendu.se obține (ochiuri 
de sare) lamele dreptunghiulare de o grosime de 1—3 cm. și 
late de mai mulți cm., alternând cu straturi grâse de argilă 
până la 5 :/, cm. cu odâre displăcută destul de pronunțată, 
şi în care se află nodule de sulfat :de calciu anhidric, elipsoi- 
dale, cu diametrele dela 2—4 cm; . 

Bloca, formâs de masses eristallines parfaitement compactes, translucides 
et mâme transparentes, traversa de fines cuuches d'argile, d'un clivage carac- 
tCristique; on peut obtenir do laines quadrangulsires de 1—3cm,. ct larges do 
plvsieura em., alternant arce d'(paiasea couches d'argile ayant juzqută 5 1/2 em, 
d'une odeur dtsagrtab'e assez prononete, ct dans lesquelles se trouvent dea 
nocuds de sulfate de chaux anhydrique, elipsoidales de 2—4 cm. de diamttre, 

Pulbere amorfă de co- ! 
lore cenușie pămîntâsă, ! 
odâre francă de petrol, 
de loc displăcută. , .." 
Poudre amorphe' d'une cou-.: 

leue gris terreux, aşant une 
franche  ndeur do pâirole, nul- 
lement agrtable. 

    

Sare măcinată 
fină cal. 1-a 
Sel finnement 
moulu 1-tre qua-l 

lits 

S
l
a
n
i
c
 

Pulbere fină cristalină, -: 
imodoră. |. 

Poudre fine, cristaline, iîno- 
doze, 

  

Sare măcinată 
fină cal. Il-a 
Sel fnnement 

moulu 2-0 qual. 
  Idem, odâre slabă de ! 

petrol în momentul mă- : 
cinărei, inodoră după cât- 
va timp. . . 
1dem, faible odeur de ptiro!n: 

au moment oii on moule lo eel, 
inodoro apris quelque temp. 

  

Catit, 1-a mi- 
rositâre (mă- 
lăiață putu- 

? > 

r6să) 
' t-dre qual. așant 

une odeur (fa- 
riacux, pusnt) 

Dlocuri cristaline incolore 'saii cu vine cenușii puţin accen- 
tuate, ușor friabile, spărgându-se mai ușor ca cal. | nemirosi- 

1 cm., mirose a petrol cu deoscbire în momentul pulverisă- 
rei, odorea e fârte pronunțată. ” 

I'ocs cristallins incolores ou avee des veinca rises peu accentuces, facile- ment friables so brisant plus aisemeut que la l-îra qualit;, sans odeur; on obtient des lames assez large, d'une grusser do 1 cm ; odcur de ptrole sur- tout au moment do la pulvârisation ; Pedaur est fortement prononcte, 

târe, și obținendu-se lamele destul de late, cu o grosime de.j.' 
Idem 
1dem 

  

D
o
f
t
a
n
a
 

Sare ce se. 
lepădă 

Sel qu'ou rejette     
Schisturi argito-salifere, în care sarea e. în cantitate mat 

mică şi în care se pot observa cuburi incolore ce ati până 
la 1/4 cm. pe lature. Sulfatul de calciii anhidric e în cantitate 
mai mică de cât la Ocnele-Mară și Slănic, În argilă se observă 
Gre-cari părți colorate aprâpe în negru, de odore fatidă destul 
„de - pronunțată. 

Schistes argilo-saliftres, dans leaque!a lo set eat an quantite plus petite, ct dans lesque's on peut ohsarrer des cubes incolores qui ont jusqută 14, ermu. du câtâ, Le sulfate de chaux anhydre est en quantit€ moindre que dans les mines d'Ocnela-Mari et de Slanic. On ohserve dana Yargile certaiuea partiez     colortes presque en noir, d'une odenr fatiae aszez prononcte.     i 

Alturata fotografie ne arată aspectul fizic al 
tutulor varietăţilor de sare exploatabilă, din mi- 
nele nostre. Sarea gemă de la noi conține în ca 
[Orte rare ori resturi organice. S'a găsit adesea 
trunchiuri şi fructe petrificate în minele de la 
Oenele- Mari din Vâlcea. Acum chiar Muscul din 
Bucuresci a căpătat un frumos trunchiit a cărui 
specie sper că sc va determina în curând. 

In minele de !a Tergul-Ocna, s'a găsit odată 
- - sunt aprâpe 10 ani — bucățele de chihlibar. 

Am vădut. de asemenea, că adesea în minele. 

La photographie ci-jointe nous montre aspect 
physique de toutes les varictes de sel exploitces 
dans :nos.mines. Notre sel gemme contient tris 
rarement des restes organiques. On a trouve sou- 
vent des troncs d'arbres et des fruite pctrifits dans 
les mines d'Ocrele-Mari, de Vâlcea, Le Musce de 
Bucarest vient de recevoir un beau tronc d'atbre 
dont Lesptce sera, Jesptre, prochainement dâter- 
mine. i 

Dans les mines de Tergu-Ocna on a trotive 
une fois — il y a environs 10 ans — des mor- 
ceaux dambre. - a 

Nous avons. vu €galement que on rencontre 

4 
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de sare se găsesc cantități mai mult sai mai pu- 
țin mari de păcură, și că adesea conțin gaze hi- 
drocarbonate. 

| 2) Caracterele Chimice. 

DOSAREA APEI, 

- Prima lucrare a consistat în a determina can- 

titatea de apă, fie de interposiţiune, fie de cris- 
“talisațiune, și cu mai multă probabilitate aparți- 
nând ambelor categorii, ce se află în sarea nâstră, 
căci se scie că s'a putut chiar prepara compusul 
Na Cl. 2H,0 (1). 

Pentru acesta ne-am conformat cu totul pro- 

cedeului operator indicat de către R. Fresenius 

în lucrarea sa Ş 35, a. a (2). 

Trebue însă notat că în ce privesce sarea n6- 

stră când este supusă procedeului operator pen- 

tru a pierde apa, îu același timp se pierd și mici 

cantități de hidrocarbure gazâse sat fârte vola- 

tile, ce pot rămâne conţinute chiar în particulele 
- forte fin pulverisate. 

lată datele relative la ultimele ponderări: 

Salina Tergul-Ocna 

Sare calit, I. 

Ponderea sărei . . . . 3,4417 

> apel . ... . 0,0011 

ceea ce ne dă la %, apă . . . . 0,0319 

Sare calit. II. 

Ponderea sărei . . . . 3,7535 

> apei . . . . 0,0046 
ceea ce ne dă la %,apă, . , . 0,0799 

Sare calit. III. 

Ponderea sărel . . . . 4,7103 

> apei ., . . . 0,0052 

ceea ce ne dă la %, apă. „0,1103 apă. . 

Resultă deci că sarea din T.„-Ocna, considerată 
din punctul de vedere al conținutului săii în apă, 
faţă cu cele 3 calități admise ca varietăți comer- 
ciale, se presintă în modul următor : 

Calit III. 

0,1103 

Calit. I. 

0,0319 

Calit, 11, 

apă % 0,0800 

  

(1) Frâmy, Encycloptdie chimique, T. [[[, 2-4me cahier 
pag. 40. 

(2) R. Fresenius, Analyse chimique. T. II. Paris, 1879. 

  

  

“souvent dans nos mines des quantitâs, plus ou 
moins considerables de petrole et qu'elles contien- 
nent parfois des gaz hydro-carbons. 

2) Caracteres chimiques. 

DOSAGE DE L'EAU. 

La premitre operation consiste î determiner 
la quantit€ d'eau, soit d'interposition, soit de cris- 
talisation, et selon toute probabilite apartenant 
ă ces deux categories, qui se trouve dans notre 
sel, car on sait qu'on a pu preparer mâme le . 
compos Na CL,H.0 (1). | 

A cet effet, nous nous sommes absolument con- 
formâs au procede operatoire indiqu€ par R. Fre- 
senius dans son travail Ş 35. a. a.(2). 

Mais il faut noter qu'en ce qui concerne notre 
sel, il perd, quand on le soumet au procâde o- 
pcratoire pour perdre son cau, de petites quan-. 
tite d'hydrocarbures gazeux ou trăs volatiles, qui 
peuvent rester enfermdes mâme dans des parti- 

cules trâs finement pulverisces, 

Voici les donnes relatives aux 

derations. | 
derni&res pon- 

Sel de T.-Ocna. 

£el de l-er qualite, 

Poids du sel . . . . . . 34417 

>  deleau . . , . „0001t 
ce qui nous donne %, d'eau . . „0,0319. 

Sel de 2-e. qualite, 

Poids du se ...... 5,7535 

> de leau . . , , . 0,0046 
ce qui nous donne %, d'eau , . . 0,0799 

Sel de 3-e. qualite, 

Poids du sel . . . . ., .47103 

> delea . „+ 0,0052 
ce qui nous donne %, d'eau . . . 0,1103 

II râsulte done d'ici que le sel de T.-Ocna, 
considcre au point de vue de son contenu d'eau, 
vu les trois qualites admises comme varittes com- 
merciales, se presente de la manitre suivante: 

3-e. qual, 

0,1103 

1 tre quai, 

Eau 9. . . 0,0319 
2-e. qual. 

0,0800 

  

(1) Frâny, Encyelopddie chimigue, T. IL, 2 cabier, p. 40. 

(2) A. Fresenius. Analyse ehimigue, 'T, IL. Paris 1579.



Salinele Slănic 

Sare calit, 1. 

Ponderea Sărel . . . ..5,5527 
> apei .. . . 0,0041 

ceea ce ne dă la, apă... 0,0738 

Sare calit. II. 

Ponderea sărei . . . . 3,1947 
> apei . „... .0,0053 

ceea ce ne dă la 9, apă . . . „0,0827. 
Sare calit, III. 

Ponderea sărei ..., „2120 
> „aDei , .. . . 0,0058 

ceea ce ne dă la 9%, apă . . . . 0,1377 
Pe lângă aceste 3 probe trimise de Minister, 

am luat încă de la Slănic o probă din sarea (ganga) 
ce se lcpădă, precum şi 2 probe din sarea mă- 
cinată la acestă mină prin instalaţiunea, de către 
Stat, a unei mori cu vapori. 

Dosarea apei ne-a condus la resultatul următor: 

1) Sare ce se lepădă: 
Ponderea sărei, .:. 10,3.470 

> apel, „ . . 0,3763 
ceea ce ne dă la%, apă ... 35694 

. 

2) Sare măcinată: 

Calit. I, 

Ponderea sărei. ... .. 4,6831 
> apei. . . . 0,0028 

ceea ce ne dă la %/, apă. . . . 00597 
Catit, 11. 

Ponderea sărei. . . . 10,666 
> apei , . . . 00161 

ceeace nedăla apă , . ., 0,1310 

Se pâte ușor vedea, ceea ce se va demonstra 
şi prin datele analitice ce vor urma, că marea 
cantitate de apă se explică şi în casul de față, 
după cum vom vedea la calit. III de la Ocnele- 
Mari. 

Resultă că sarea din salina Slănic, considerată 
din punctul de vedere al conținutului săă în apă, 
față cu cele 3 calități admise ca varietăți comer- 
ciale, se presintă în modul următor: 

l .-- o. 

Sel de Slanic, 

Sel de 1-tre qualite. 

Poids du sel en 2 55327 
> de leau. . , . 0,0041 

ce qui nous donne 9, d'eau. . 0,0738 

Sel de 2-e qualits. 

Poids du sel .,.,, 51947 
> de leau. . . ..0,0033 

ce qui nous donne %/, d'eau, . 0,0827 
| Sel de 3-e qualită. 

Poids du sel .., + 4,2120 
> „de leau. . . . 0,0058 

ce: qui nous donne %/, d'eau. . 0,1377... 
En outre de ces trois &chantillons envoyes par 

le Ministăre, nous avons analys€ un €chantillon de 
sel (gangue) qu'on rejete, ainsi que 2 €chantil- 
lons de sel moulu, dans le: moulin & vapeur que 
VEtat a install€ ă Slanic. | 

Le dosage de Leau nous a conduitau “ r&sultat 
suivant: 

1) Gangue: 

Poids du se .,, 10,5479 
> de leau, . , 0,3765 

ce qui nous donne %/, d'eau, 3,5694 

2) Sel moulu: 

| 1-tre qualits 

Poids du sel . . , „4,6331 
>» de leau, . . . 0,0028 

ce qui nous donne %, d'eau. . 0,0397 

2-0 qualitt, , 

Poids du se .... 10,666 
> de leau. . .  ojo161 

ce qui nous donne %, d'eau.. 0,1310   On voit facilement, ce qui sera demontre €ga- 
lement par les donnces analytiques, que la grande 
quantit€ d'eau s'explique ici comme nous le ver- 
rons pour la troisime qualit€ d'Ocnele-Mari, - 

Il en râsulte donc que le sel de Slanic, con: 
sidâr€ au point de vue de son contenu d'eau, vu 
les trois €chantillons admis comme varictes com-   merciales, se prâsente ainsi : 

Sare măcinată 
scl moulu 

Calit. 1. - Calit. II. „ Calit, MI.  Sarecese I1epădă Calit, I, Calit, 17, “tre qual. 2-0 qua]. 3-e qual. gangue ealine 1-te qual. 2-6 qual, apă la % . 0,0738 0.0827 0,1377 345694 003597 0,1510 eau pour 9,



Salinele Doitana, 

" Sare calit. 1. 

Ponderea sărei:. „. . 4,4373 
> apel . .:. . 0,0010 

ceea cene dăla apă: . . i 0,0241: 

Sare calit. IT, 

Ponderea sărei . . .: 3,2306 
> „apei . î. . 0,0037 

„Ceea ce ne dăla %, apă: . . . . 0,0707 

Sare calit. III, 

Ponderea sărei:, .„., „58151 

> apei i . . „0,0037 
ceca ce nedă la apă ..., 0,0636 

Resultă că sarea de la Doftana, considerată din 
punctul de vedere al conținutului să în apă, față 
cu cele 3 calități admise ca varietăți comerciale, 
se presintă în modul urmiitor : | 

“Canit. x. „Calit, 7, "Calit, IM. 
apă la %/, 0,0241 0,0707 0536 

Salinele Ocnele-Mari. 

- Calit. 1. 

Ponderea sărei-. . „5,5893 

„a apei: „ „0,0027 
ceea ce ne dă la % apă . . . ...0,04854 

Catit. 11, 

Ponderea sărei.. . . . 6,9039 

> apei ae a + 0,0233 
ceca ce ne:dă la %/, apă . e i 0,3402 

Calit. III (gang). 

Ponderea sărei . . . . 2,2041 
3 apei , . „ . 0,0362 

ceca ce ne dă la 0 lo apă . oa 15770 

-Resultă că sarca din salina Ocnele-Mari, con- 
siderață din punctul de vedere al conţinutului ci 
în apă faţă” cu cele 3 calităţi „admise ca varietă tări 
comerciale; ' se presintă în modul următor: 

» Calit, 1. Calit. UI. 

0,0484 i 
„Calit. II. 

„5 „3402 pe mm apă la “lo 1.5779 

Salina din Vrancea, 

“ Calit, zar.” 

Ponderea sărei .. . , , 6016: 

2 ADE. . . „ OO7I 

ceea ce ne dă la joapă . . . „1,1280 

Observațiune: Dosarea ultimă s'a făcut uscând 
sarea la 180%. Prin calcinare, perderea din pon- 
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Saline de Doftâna 

Sel de 1-tre qualitg 

Poids du sel 2 44373 
» de leau.. ... .0,0010 

ce qui nous donne %, deau. .0D24r 

2-e qualite 

Poids du sel '. ,:. . 5,2366 
« de leau . . . . 0,0037 

ce qui nous donne 9; d'eau -. 0,0707 

i 3-0 qualită 

Poids du sel . . . . 5,8rsr 
» de l'eau. „ „0,0037 

ce qui nous donne 9, d'eau.. . 0,0636 

IL resulte que le sel de Doftana, consider€ du 
point de vuc de son contenu d'eau, vu les trois 
qualites admiscs comme e varictes commerciales, se 
presente: ainsi: 

2-c qualite | l-ăre qualitg 3-e quatite. 

%j, d'eau: 0,0241 0,0707 0,0636 
- 4 

Saline d'Ocnel=-Mari. 

„I-tre aualitâ 

Poids du se]. .. . 5,5803 
> de leau. ,:. . 0,0027 

ce qui nous donne %, d'eau , . 0,0484 

2-e quatiie 

Poids du sel' „+ 6,9039 
» deleau. ... 0,0235 

ce qui nous donne “lo d'eau . . 0,3402 

3-e qualite oana. ) „a 

Poids du sel. eee e 2,2041 
„a de Teau . .. + 0,0362. 

ce qui nous donne cj, d'eaui . + 1,5779 

Il resulte d'icigue le sel d' 'Ocnele- Mari, considăre 
au point de vue:de son contenu d'eau, vu les 
trois qualites acmises commes varictes commer- 
ciales, se presente ainsi: 

1-tre qualite 2-e 'qualite 3-e qualite 

9 deau 0,0484 0,3402 1,5779 

Saline de Vrancea 

3-e quatite. 

Poids du sel . , . . . . GorGI 
» deleau , . . . „0,0714 

ce qui nous donne 9, d'eau ... . 1,1280 

Observalion. — Ce dosage de leau a ct fait 
en scchant le sel ă 180%. Par la calcination, la
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derea sărei e mai mare din cauza descompunerei 
carbonaţilor ce conţine. 

Putem adăoga la aceste date şi următorele 
relative, la : 

„Sarea de la Muntele Fundata (Buztă), 

Ponderea sărei . . „. . 6,2279 | 

Apei a... 0,0163 . > 

ceea ce ne dăla 9, apă . . , . 0,2660 

Observaţiune. Dosarca apei s'a - făcut ca și la 
sarca de la Vrancea, 

Diversele varietăți de sare, din 'cele: ş saline ale 
ț&rci, pot fi clasificate în modul următor, după con- 

ținutul lor în apă. Adăogăm și Muntele Fundata. 

Calit. I. Citit. II. Cali, II. 

Doftana... . 0,0241 0,0707. 0,0536 apă, 
T-Ocna . .0,0319 0,0800 0,1103 » 

Slănic . . .0,0738 0,0827 o „377 > 

Ocnele-Mară , 00454 0,3402 1.5779 > 
Vrancea .., — — 11280 >» 

Muntele Fundata — -— 0,2660» 

Dacă calitatea I.de Ja Slănic diteră mult cu 

deosebire de cea de la Doftana în conținutul stă 

în apă, acâsta se explică cu ușurință chiar prin 

faptul că tocmai în acestă salină găsim sarea cea 

mai bine cristalisată și de sigur că apa în casul 

de faţă face parte ca apă de cristalisațiune și în 
același timp, cum se va vedea mai în urmă, a- 
cestă sare coiţine și o' cantitate fârte mare de 
gaze (1). La calitatea II, afară de Ocnele-Mari, 

mai tâte conțin aceiași cantitate de apă. 
In ce privesce calitatea Il abundența apei este 

aprâpe în raport direct cu conţinutul sărei în 

argilă și sulfat de calcii (gips), care perde de si- 

gur cele 2 molecule de apă de cristalisație în 

timpul calcinațiunei, 

Din acest punct de vedere sarea nâstră consi- 

derată față cu sărurile ce se vind în Franța, Spa- 

nia, etc., este cu totul superidră, după cum se 

pote vedea din tabelele. ce le alătur la urmă, căci 

ele în genere conţin apă de la 1,400 C. calitate 

Salina de l'6tang de Berre) ipână la 9,423 (Sa- 
lins de YOuest, [le de R6). 

(1) Am avut chiar mare greutate în a determina exact a- 

câstă apă din causă că partea insolubilă conţine, cum se va 

vedea în urmă, cantităţi seriose de carbonaţi de calciii și de . 

fer cart puteai perde CO, sub infuența căldurei, 

  

  

-perte de poids du sel est plus grande ă cause 

de la decomposition « des carbonates qu'il contient. 

Nous pouvons sjouter: ă ces donnce les suivantes; 

relatives au: ÎRă 

Sel du Mont Fundata, (Buzen) 

Poids du se .. .... „6,2270 

> deleau ...... -  orpr6; 
ce qui nous donne %/, d'eau.. .„ . 0,2660 

Oiservaliou. — Le dosage” de cau a ct lait 
comme pour le sel de Vrancea. 

Les diverses. varictes .de :sel,': ds ces cinq 
salines, d'apr&s leur contenu 'd'eau, peuvent &tre 

classifices de la manitre. suivante. Nous ajoutons 
aussi Muntele Fundata... . 

1-er. qulit.  2-c. qnalit ce. qualit, Ă 

Doftana. . . 0,0241 0,0707 0,0636 0, d'eau 

T.-Ocna . . 0,0319 0,0800 01103 » 

Slănic .-. . 0,0738 0,0827 0,1377 » 

Ocnele-Mari. 0,0484 0,3402 .1,5779 ». 
Vrancea 280 

Le Mont Fundata— — 0,2660 » 

Si la 1-tre qualite de Slanic. diffăre beaucoup 

de celle de Doftana, pour le contenu d'eau, ce- 

la s'explique aisement par. ce fait que l'on trouve 

dans cette mine le sel le mieux cristallis€ et que 

leau dans ce cas s'y trouve comme eau de cris- 

tallisation. On verra par la suite (ue ce sel con- 

tient une grand quantite de gaz (1). Sauf celui 

d'Ocne-Mari, toutes les 2-2me qualite contiennent 

la mâme quantite d'eau. 

„En ce qui concerne la 3-&me qualit, !abondance 

de leau est en'rapport ă peu pres direct avec 

la quantit€ d'argile et de sulfate de chaux que 

contient le sel; ces deux substances perdent cer- 

tainement 2 molccules d'eau de cristallisation 
pendant la calcivation. 

-A ce point de 'vue, notre sel, compară „aux 

sels qui sc vendent en France, en Espagne, etc. 

leur est supdricure, ainsi qu'il resulte des ta- 

bleaux ci-joints, car les seconds contiennent. en 

gencral de 1.400 d'eau (1-r qualite deletang de 

Berre) ă 9.425 (Salins de l'Ouest, Ile de Rc.), 

(1) Nous avons eu une grande difiicult€ pour dâtermiaer 

"exactement cette eau parceque la partie insoluble contient 

comme on le verra par la suite, une assez grande quantită 

de carbonate de calcivin et de fer qui pourraient perdre CO, 

sous Vinfuence de la chaleur,



  

DOSAREA CLORULUI. 

Dosarea clorului este una din primele opera- 

ţiuni ce trebuesc făcute, de Gre-ce el este partea 

constitutivă a clorurului de sodii, ast-fel în cât 

chiar numai prin dosarea sa putem să ne dăm 

semă despre avuţia sărei geme, saii de mare, în 
clorura de sodiă. : 

lată determinările făcute : 

Salinele Tergul-Ocna. 

Cali. I. , 

Ponderea sări. . , . . . . 0,3582 

>» clorurei de argint. 0,8779 (1) 

„> clorului . . . . . 0,2172 

Co... .  . 60,6374 

ceca ce ne dă clorură de sodiii %, 99,9236 

Calit, II. 

Ponderea sărei ,.., 0,4584 

o clorurei de argint . 1,1879 

>» clorului. . . . . 02939 

Clofg . . . . . + 60,1746 
ceea ce ne dă clorură de sodiii %, . 99,1610 

Calit. III 

Ponderea sări . ..., 0,4354 

; clorurei de argint. 1,1749 

> clorului. , . . . 0,2907 

CL9j,. . . . . . 59,8840 

ceea ce ne dă clorură de sodiă %, . 98,6820 

Resultă deci că sarea din salina T.-Ocna con- 

siderată din punctul de vedere al conținutului săi 

în clor, față cu cele 3 calități admise ca varie- 

tăți comerciale, se presintă în' modul următor: 

Calit, 1. Cali. 11. O Calit. [IL 
Clor . . „+. 60,6374 60,1746  39,88540 

Clorura de sodiii %/, 99,9236 99,1610 98,6820 

Salinele Slănic. | 
Calit. 1, 

Ponderea sărel . . . . . . 0,4373 

> clorurei de argint . 1,1201 

> clorului, . -. . . . 0,2770 

CL. e „ 60,5673 

ceca ce ne dă clorură de sodiii %, . 9,8081 

(1) Ponderea absolută, după ce s'a scădut ponderea cenu- 

şei filtrului; același lucru s'a făcut la tote determinările ce 

vor urma,   

DOȘAGE DU CHLORE 

Le dosage du chlore est une des premitres o- 

perations ă faire, car celui-ci est la partie cons- 

titutive du chlorure de sodium; aussi n'est-ce 

que par son dosage que nous pourons nous rendre 

compte de la richesse du sel gemme, ou du selde 
mer, en chlorure de sodium. - 

Voici les detârminations qui ont ete faites. 

Saline de T.-Ocna 

1-dre qualită, 

Poids du sel. . . . 0.3582 

>» + chlorure d'argent. 0,3779 (1) 
> >» chlore .. . . 0,2172 
> >» Cl%Y, „ . 69,6374 

ce qui nous donne %;, de chlorure 

de sodium ... . . . . + .99,9236 

2- qualite, 

Poids du sel. . , ,„ . . 0,4884 

> > chlorure d'argent. 1,1870 

> »chlore ... 0,2939 
>> CO. e . e e 60,1746 

ce qui nous donne 9% de chlorure 
de sodium. . .. . . . + 99,1610 

, 3-e qualit 

Poids de sel. ,.. 0,4854 

> > chlorure d'argent. 1,1749 
> >» chlore ..., 0,2907 

33 CIO e e. e + 59,8840 

ce qui nous donne %/, de chlorure 

de sodium, . . . . . . .98,6820. 

Il resulte d'ici que le selde T.-Ocna considere 

au point de vue de son contenu en chlore, ctant 

donne les trois qualites admises comme varicteș 

commerciales, se presente de la manitre suivante: 

3-c qual. 

Chlore. . . . . . 60,6374 60,1746 59,8840 

Chlorure de sodium . 99,9236 991610 98,6320 

l-ire quat, .  2e qual. 

Saline de Slanic 

1-dre qualite, 

Poids du sel. . . . e . 0,4573 

» > chlorure dargent. 1,1201 

> >» chlore . . . . 0,2770 

>> Cf... „ 60,5673 

ce qui nous donne 9%, de chlorure - 

de sodium. . . . . . . + 99,8081 

(1) Poids absolu, deduction faite du poids du filtre; on & 
procâde de mtme pour toutes les determinations qui stivent,
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„Calit. UI, . , . 2-0 qualit6 . 

Ponderea sărei ...,... 0,2868 » Poids du sell, ., . . . . „ 0,2868 
| > clorurei de argint . 0,7013 > > chlorure d'argent. . 0,701 3. 

> clorului... . . 01735 > »chlore, ..... 0,1733 
Co... 60,4881 33 Cl... ... 60,4881 

ceea ce ne dă clorură de sodiă %, . 99,6775 ce qui nous donne %/, de chlorure: 
| de sodium. . . . . . . .99,6773 

Catit. III. , i , S-e qualit6 

Ponderea sărei , . . . . . 0,2206 Poids du sel. ...... 0,2206 
! > clorurei da argint . 0,3384 a > chlorure dargent, 0,5384 

> clorului, .,. . 0,1332 | > > chlore, , . . . . 0,1332 
clor, . . . . . 60,3763 a > Cl op. . . . „ . 60,3763 

„ceea ce ne dă clorură de sodiii %, . 99,4936 ce qui nous donne %, de chlorure 
| de sodium. ... . . . + 99,4936 

lată și determinările de clor relative la probele Voici maintenant les determinations du chlore 
despre cari am vorbit la dosarea apei: relatives aux €chantillons dont nous avons parl€ 

a propos du dosage de leau: 

Sarea ce se ltpădă: . Gangue : a. 
Ponderea sărei . .. . . 0,4424 Poids du sell. ,... 204424 

> clorurei de argint . 0,7231 | > > chlorure d'argent. 0,7231 
> clorului . . . . . 0,1794 >» »chlore, ..,... 0,1794 

| Cop... . 40,5487 - > > Cl: op. cc .. 40,3487 

ceea ce ne dă clorură de sodiii 9%, . 66,8197 ce qui nous donne *, de chlorure 

de sodium. ..... „„ 66,3197 

Sarea măcinată: | | Sel moulu : | 
“ Calit 1. | | 1-tre quali6, 

Ponderea sărei . . . . . , 0,4106 Poids du sel. ... . a 04106 

> clorurei de argint . 1,0049 » > chlorure d'argent. 1,0049 

. dorului . ,... 0,2486 « > chlore . , . . 0,2486 

CIO e ae e e GOSA7I >> Cf . . . . 60/5471 
ceea ce ne dă clorură de sodiă %, . 997747 ce qui nous donne %/, du chlorure 

de sodium. . ....,.. 997747 

Calit, 11. | 2-0 qualits, 

Ponderea sărei . , , . . . 0,2398 Poids du sel. . . , . . 0,2398 
> clorurei de Ag. . 0,5855 >» > chlorure d'argent. 0,5855 
> cdlorulut , .... 0,1445 | » >» chlore . . . . . 0,1448 

> Cop, i . . 2604055 pa Cf... 60,40953 
ceea ce ne dă clorură de sodiii %j, 99,5414 ce qui nous donne %, du chlorure 

de sodium. . .. . . . .99;5414 

Reunind după resultatele analitice valorile în Si nous rcunissons d'apr&s tous ces resultats 
clor ale dileritelor varietăți de sare de la Slănic | analytiques, les valeurs en chlore des diverses va- 
obținem: a riâtes du sel du Slanic, nous obtenons: 

Ta natură Măcinată 
En nature Sel moulu 

Cal. 1 Cal. II Cal UL. O Gaugă * Car Car 
1-2ra qual, 2-0 qual, 3-e qual. gangus salina 1-2r6 qual. 2-0 qual, 

Clor, la sută 60,3673  60,4881  60,3763  40,5487 60,5471 604055 
Chlore pour cent . 

Clorur de sodiu la %/, 998081 ' 99,6775 994936  99,8197 66,7747  99,5414 Chlorure de sodium %/,
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Din” acesta se pote vedea că în realitate sa- 
rea măcinată de calit. ], este formală mai în to- 
talitatea sa din sdrobiturile (măruntă) blocurilor 
de calit. [ numită mălăiață; iar calit. [l-a din sdro- 
biturile ce resultă de la fărămarea blocurilor de 
calit. II și III-a. | 

ValGrea în clorură de. sodii, chiar a sărei ce 
se lepădă la nol este atât de puternică în cât 
multe țtri din Europa ar fi fericite. să aibă mine 
de accstă sare, și sunt localități numerâse în ex- 
ploataţiune în cari se extrage Sarea din schisturi 
argilo-salifere ce aă un “conținut în acestă substan- 
ță cu mult mai inferior porțiunilor ce se Ieped 

„în ocnele nâstre, 

“Salinele Doltana. - 

„Calit, 1. 

Ponderea sărei . ..., 0,2073 _ 
> clorurei de argint . '0,7280 

2. clorului . . ..., 0,1603 
Co, „ 60,6193 

ceea ce ne dă clorură de sodiii la %0 99,8938 

„Catit. II, 

Ponderea sări . ..,., 0,2320! 
> clorurei de argint . 0,6099 

„> clorului . .'. 0,1509 
Cl ej, .: + 59,8725 

ceea ce ne dă clorură de sodiii %/, . 98,6631 

"Cani II 

Ponderea sărei . RR 0,3545 
> clorurei de Ag . 0,8587 
> “clorului. „ . . . 0,2124 
> Cleo, . 59:9234 

Găsindu-se, după cum se va vedea mai în ur. 
mă, și clorură de calcit 0,01099%, va trebui să 
scădem acestă cifră din cantitatea de clorură de 
sodiii %, ce ar 'resulta după calcularea din Clo/, 
59,9234 și care ar fi 9$5,7470 și ast-fel ne: ră- 
mâne numai 98,6896%, clorură de sodiă, 

Resultă deci că sarea din salina Doftana con- 
siderată din punctul de vedere al conţinutului s&ă 
în clor, faţă cu cele 3 calități admise ca varie- 
tăţi comerciale, se presintă în modul următor: 

: " Calit. I Calit? II Calit. III 
Clifo +». +. 60,6193 539,5725 599234. 
Clorură de sodiiio; io _99,8938 98,6631 98,6896 

  

  

On peut voir par lă qu'en râalit€ le sel moulu 
de I-&re qualite est forme presque en totalite 
des debris des blocs de r-tre qualit€ du sel dit 
«farineux> et la 2-e qualit& des debris qui r€- 
sultent du broiement des blocs de 2-e et dea 3-e 
qualite. 

L-a valeur en chlorure de sodium de notre sel 
de gangue est si forte que beaucoup de pays 
d'Europe seraient heureux de possâder. des mines 
de ce sel. Il y a, en effet,! beaucoup de localites” 
oii l'on extrait le sel des schistes argilo-salil&res 
qui contiennent des parties de cette substance 
beaucoup moins considcrables que le sel qu'on 
rejette dans nos mines. 

 Salines de: Doftana 

1-tre qaalite. 

Poiâs du sell... 0,2973 
„» „> chlorure d'argent. 0,7289 

3 > chlore. 0,1503 
3 Cl 9. e. 90,6183 

"ce “qui nous donne %/, de chlorure 
de sodium. . . 99,5938 

2-2 qualite, 

Poids du sel. , . . . ., 0,2320 
> >»  chlorure 'dargent. 0,6099 
> > chlorure ., 0,1509 

Cl... . 59,8725 
ce qui nous donne en chlorure de 

sodium. 93,6631 

3-e qualite, 

Poids du sel, „3345 
> _«  chlorure dargent. 0,8387 
» 2 chlore. ., 0,2124 

> > - Cl “Pe. PDA + 39,9234 

Comme il -se trouve i ici, ainsi qu'on le vera plus 
loin, 0,0109 %, de chlorure de calcium, il convient 
de 'etrancher” ce chiffre de la quantite de chlorure 
de sodium qui resulte du calcul, de Cl %. 59,9234, 
et quiserait98,7470. Il ne reste donc que 98,6896"/, 
de chlorure de sodium, | 

II râsulte donc de ce qui precăde que le sel de 
Doftana, considere du point de vue de son contenu 
en chlore, ctant donne les trois qualit€s admises 
comme variâtes commerciales, se presente ainsi: 

. 1-tre qualită 2.e qualit$ '3-e quatits 

Clj, . . 60,6193 .59,8725 59,9234 
Chlorure de sodium 99,5938 98,663:  98,6S596
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Salina Ocnele-Mari. 

Calit. I. 

Ponderea sărei , . , „ . . 0,2247 

> clorurei de argint . 0,5501 
> clorului . , . „ . 0,1361 

Co e . . . . .60674 i 
ceea ce ne dă clorură de sodlă %/, . 99,8082 

Calit. 11. 

Ponderea sărei . . . . . . 0,3277 

> clorurei de argint . 0,7882 

> clorului , ... 0,1949 

Clojy e . . . e + 59,5019. 
ceea ce ne dă clorură de sodiii %, . 98,0524 

, Calit. II. 

Ponderea sărei . , , . - „ 0,3369 

« clorurei de argint . 0,9159 

« clorului . . . . . 0,ISI7 

Clo/, . . . . - - 309143 

Ceea ce ne-ar da clorură de sodiit la 0, 83 9602, 

dar aflându-se în acestă sare clorură de calcit 
0,0668 %/, care corespunde la 0,0352 clorură de 
sodiă, rămâne: 

83,9230 clorură de sodiți la 0/. 

Resultă deci că sarea din salina Ocnele-Alari 

considerată din punctul de vedere al conţinutului 

săi în clor, faţă cu cele 3 calități admise din care 

2 ca varietăți comerciale se presintă în modul 
următor: | 

Cati. 1. 
Clor îi; . . . . 60,3674 

Clorură desoditi%, 99,8082 

Catit. 11 Calit [il 

593019 50.91.43 
930524 839250 

Salina Vrancea. 

Calit. III. = 

Ponderea sărei . , . , . . 0,2308 

< clorurei de argint . 0,3361 

| Clio e e... . + 54820 

„Ceea ce ne dă clorura de soditi%/, . 90,432 

Sarea de la Muntele Fundata. : 

Ponderea sărei . . . . . .„ 0,2238 

clorurei de argint. 0,3302 

Co, e a: . + + 58,0600 
Ceea ce ne dă clorura de sodiii“/, . 93,793 

< 

Clasificate dar diferitele varietăți de sare după 

conţinutul lor în clor și prin urmare în clorură 

de sodiii, prin faptul că sărurile nostre nu conţin 
mai de loc potasiii, e!e se presintă în modul ur- 
mător: |   

Saline d'Ocnele-Mari. 

1-tre quslit6 

Poids du se. . . . . . . 0,2247 

» > chlorure d'argent . 0,5501 
» > chlore. . . .-. . 0,1361 

> Clofg ee e e 00,5674 
ce qui nous donne %, de chlorure de sodiim 99,8082 

2-e qualitâ 

Poids du sel. . . . . . . 0,3277 
» >»  chlorure dargent , 0,7882 

>. 3 chlore. . . . . „ 0,1049 

| > CIO e. |. . e + 39.5019 

ce qui nous donne 0/, de chlorure desodium 98,03 24 

S-e qualitâ 

Poids du sel. . ., , . . . 0.3569 

> >»  chlorure dargent . 0,9159 

> » chlore.., . . . . O,I8I7 
> > Co. o i. e + 30,9143 

Ce qui nous donnerait $3,9602%, de chtorure 
de 5odium; mais vu que ce sel contient 0,0668%, 

de clorure de calcium, qui correspond ă 0,0352 

de chlorure de sodium, il reste : , 
$3,9230 de chlorure de sodium 9%. 

Il râsulte donc d'ici que le sel d'Ocnele-Mari 

considere au point de vue de son contenu en 

chtore, ctant donne les trois qualites admises, dont 

deux comme varictes commerciales, se presente 

de la manitre suivante: 

1-tre. qual, 2-me, qual.  3-me. qual. 

Chlore 0, . . 60,5674. 59,5019 . 50,9143 
Chlorure de sodium 99,8082  98,0324  83,9250 

Saline de Vrancea. 

3-0 qualite. 

Poids du sel , . ,„ . . . . . . 0,2508 

> > chlorure dargent. . . . 0,5561 

Cop eee ate e 34,820 

ce qui nous donne %/, de chlorure de sodium S0452 

Sel du Mont. Fundata. 

Poids du sel . 

> chlorure d'argent 0,5 302 

Cop, stea e e + 38,0600 
ce qui nous donne %, de chlorure de sodium 953,798 

0,2258 

> 

Les diverses qualites du sel, classifices au point 

de vue de leur contenu en chlore et par consc- 

quent en. chlorure de sodium, puisque nos sels 

ne contiennent pas du chlorure de potassium, se 

presentent ainsi:
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Clor 9 

Chlore o, Măcinată 
Sel moulu 

Calit. I. Catit, II. Calit, JI. Sare ce so 1fpădă. calit. ]. Calit II, 
, 1-tre qualit, 2-0 qual. 3-e qual. gangue saline. 1-tre gqual. 2-e qual. 
T.„-Ocna . . . . 60,7322 60,17.47 39,8840 _— — — 
Slănic . . . . „ 60,3673 60,488: 60,376; 40,5.4837 60,471 60,4033 
Doftana . „ .60,6193 39,8723 599234 — — — 
O.-Mari. , . . 60,5674 39,3019 509143 — — — 
Vrancea . . — -- 548200 — — — 

Fundata ,,.., — — 55,0600 — — — 

“Clorura de sodiii %, 
Chlorure de sodium %, Măcinată 

Sel moulu 

Calit. ]. Calit. II, Calit. III. Sare ce so lepăaă. Calit, I. Calit II. 
i-tre qualit. 2-0 qual. 3-e qual. gângue saline l-dre qual. 2-0 qual. 

T-Ocna . 99,9236 99,1610 98,6820 — — — 

Slănic . . . . . 998081 99,6775 99,4936 66,8197 99,7747 99,5414 
Doftana . . . . 99,8938 938,6631 98,6896 — — — 

O.-Mari . 99,3082 98,0324 $3.9250 — — — 

Vrancea . .,.. ,.  — — 90,452 — — — 

Fundata , . ., — -.- 93,798 — — — 

Vedem dar că sarea nâstră în ce privesce a- 

_Yvuţia sa în clorur de sodiii, e una din cele mai 

bine înzestrate dintre tâte sărurile geme, ast-fel 

că chiar ceea ce se lâpădă, conţine de la 66,8197 
până la 83,9230 la sută (Slănic și Ocnele-Mari 

calitatea a III-a) clorur de sodiii. Câte țări ar dori 
să aibă mine cu sarea ce se lpădă la noi! 

Determinarea clorurei de potasiă. 

Era absolut necesar a se determina dacă în 

realitate sarea nâstră conţine sati nu clorură de 

potasii și în casul afirmativ în ce cantitate. Se 

scie importanța ce o are acest corp și cât sunt 

de fericite țările ce posed saline conținând și a- 

cestă clorură. a 

Stassfurth și Anhalt, datoresc în special cloru- 

rei de potasiii importanta lor. În apele nâstre 

minerale se găsesc adese-ori cantități apreciabile 

de clorură de potasiii. D-nul P. Poni într'o im-' 

portantă analisă a apelor minerale de la Piatra (1) 
se exprimă ast-fel la pag. 25; «Existenţa clorurei 

de magnesii alăturea cu clorura de potasiii ne 

silesc a admite că apele acestui isvor în mer- 

sul lor subteran ai întilnit între altele și o pătură 

de carnalită» și ceva mai departe: «Composiţiu- 

nea apei, de care ne ocupăm, face probabilă pre- 

(1) Analisa apelor minerale de la Piatra de P, Poni, lași, 

1853, ” 

Nous voyons donc que notre sel, en ce qui 

concerne la richesse en clorure de sodium, est 

un des mieux dotes parmi tous les sels gemmes, 

car meme celui qu'on rejette contient de 66,8197 

ă 83,9250 9%, (Slanic et Ocnele-Mari z-e. qualite€) 

de chlorure de sodium, Combien de pays desire- 

raient avoir des mines composces du sel que 

Von rejette chez nous! “ 

Detârmination du chlorure de potassium. 

Il ctait absolument necessaire de determiner si 

en rcalite notre sel contientou non du chlorure de 

potassium. On sait l'importance de ce corps et com- 

bien sont heureux les pays qui possedent des 

mines contenant ce chlorure. 

Stassfurth et Anhalt, doivent tout specialement 

au chlorure de potassium leur importance. Dans 

nos eaux mincrales on trouve souvent des quan- 

tites appreciables de chlorure de potassium. M, P. 

Poni, dans une importante analyse des eaux 

mincrales de Piatra (1) s'exprime ainsi (p. 25): 

«L'existence du chlorure de magnesium ă câte du 

chlorure de potassium nous oblige ă admettre que 

les eaux de cette source dans leur marche sou- 

terraine ont rencontr€, entre autres, une couche 

de carnallite>, et un peu plus loin: «la compo- 

(1) b. Poni. Analyse des eaux mincrales de Piatra, Iasi 1883.  
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supunerea, că ar exista o pătură de carnalită în 
dealul ce se ridică la nordul. Pietrei, 

Este lucru neîndoios că presența clorurelor, bro- 
murelor și iodurelor precum și a sulfaților alca- 
lifi și de magnesiii, ce se află în fârte numerâse 
isvâre mineralisate din țeră, din care unele de o 
concentrațiune cu totul escepțională, precum" şi 
numersele bălți sărate și amare, ce se întind în 
judeţele Brăila şi Ialomiţa, cu deosebire, ne con- 
duc fatalmente a admite nu numai o strinsă le- 
gătură ce există între aceste ape mineralisate şi 
gisementul de sare din țcră, dar încă ne forțeză 
a trage și conclusiunile următâre. 

Dacă masivul compact de sare nu conține de cât 
urme neînsemnate de clorură de potasiii, resultă 
că tâte elementele, ce se află în apele minerali- 
Sate trebuesc să existe în straturi ceva mai de- 
părtate de masivul compact de sare şi în care s'a 
stabilit exploatațiunea. 

Trebue să admitem dar din punctul de vedere 
„geologic faptul următor: Ori-care ar fi ideile cu- 
rente asupra originei sărei geme, nu e mai puţin 
adevărat, că într'o cupă ideală sărurile de potasiă, 
magnesiii (stratul sărurilor delicuescente) se gă- 
sesc tot-d'a-una pe spetele sărei geme, dar la păr- 
țile mai declive ale basinului, în care s'a depus 
mai întâiă clorura de sodiii, ast-fel în cât dacă 
Sar putea exploata cu mult mai jos în vale sa- 
linele nâstre, de Sigur, am cădea peste aceste 
straturi de săruri delicucscente formate din car- 
nalită, kiserită, şi polyalită, etc. Atunci am putea 
avea explicațiunea apelor nostre mineralisate. 

- Analisa sărei nâstre dovedesce că ea nu con. 
ține de cât urme de tot neînsemnate de clorură de potasiii. Se pâte însă dovedi cu ușurință pre- sența acestui corp prin sticla albastră de cobalt 
şi iată resultatele :. 

Ocnele-dlari 

Calitatea 1 Color. f. slabă 
T-2re Qualite 

Slanic 

Cotoration trts faible 

> II > mat pronunțată » , , Il-e Qualitg n plus prounonete > » 

> III > bine pronunțată >» >, 
ŢII-e Qualitg - a bien pronnovcă n n: » 

    

  
Color. f. slabă 
Coloration trâs faible 

sition de l'eau dont nous nous occupons, rend 
probable la supposition qu'il existerait une couche 
de carnallite dans la colline qui s'6lăve au nord 
de Piatra.» | 

Cest un fait indubitable que la presence des 
chlorures, des bromures, des iodures, ainsi que 
celle des sulfates alcalins' et de magnesium, dans 
un grand nombre de nos sources mincralises, dont 
quelqucs unes sont d'une exceptionnelle concen- 
tration, ainsi que les nombreux Etangs, sales et 
amers, qui 'Gtendent particulitrment dans les 
districts de Braila et de Ialomitza, nous 'con- 
duit fatalement, non sculement ă admettre qu'il 
existe un âtroit rapport entre ces eaux mineralisces 
et le gisement de sel du pays, mais encore ă 
admettre les conclusions sui'rantes, 

Si le massif compacte de sel ne contient que 
des traces insignifiantes de chlorure de pota- 
ssium, il en râsulte que tous les clâments qui 
se trouvent dans les eaux mineralises doivent 
exister en couches ă une petite distance du mas- 
sif compacte de sel ou l'on a <tabli l'exploita: 
tion. 

Nous devons done admetre, au point de vue 
gcologique, le. fait: suivant, quelles que soient 
les idces courantes sur lorigine du sel gemme: 
il men est pas moins vrai que dans une coupe 
ideale, “les sels de potassium, de magnesium, 
(couche des sels deliquescents) se trouvent ton- 
jours au dessus du sel gemme, dans les parties 
les plus dsclives du bassin, dans lequel s'est de. 
post tout d'abord le .chlorure de sodium, de 
sorte que si l'on pourrait exploiter plus profon- 
dâment nos salines dans la vallce, on rencon- 
trerait certainement ces. couches de sels deli- 
quescents formes de carnallite, de kicscrite, de 
polyhalite, etc. Nous aurions alors. Pexplication 
de nos eaux mintralisces, . | ” 

L'analyse de notre sel prouve qu'il ne contient 
que des traces tout-ă-fait insignifiantes de chlorure 
de potassium. On peut cependant demontrer faci- 
lement la presence 'de ce corps par le .verre bleu 

„de cobalt. Voici les resultats obtenus: 

T.- Ocna 

Color. f. slabă 
Coloration trâs faible 

Poftana 

Color. f. slabă 
Coloration tris faiblo 

> > > > > > 

Ei ? n 
n 2 2 

> Maipronunțată >»: > 
> plus pronnoncă 5 » »



DOSAREA ACIDULUI SULFURIC, 

Una din cestiunile principale relative la: sare 
consistă în a sci dacă ea conţine sulfați și anume 
ce varietate. Pentru acesta am căutat mai întâi 
să dosăm acidul sulturic sub forma de sulfat de 
bari, urmând în pu indicațiunile date de către 
Frescnius $ Ş 132, 

Trebue de la. inceput să constat, că nici una 
din calităţile prime ale sărei provenite. din ori- 
care din cele 4 saline ale, nâstre, nu conține sul- 
fați, nici ca urme. 
“Tată dosările făcute pentru calitatea II și III: 

Salina Tergul-Ocna. 

Sare calit II, i 
Ponderea sărei 18,303 Cc . 3 

> sulfat. de bariu. 01223 (1) 
s0; zi 0,0304 
So =... 12749. 

ceea ce ne dă sulfat de calciă o, . 0,3594 

Sare calit. JI1. 

Ponderea sărei. . 7,0009 
” SO, Ba . „0,0859 

„ i SO, . 0,0334. 
pe " SO, 9%, . : . 0,5058: 

ceea ce ne dă sulfat de calcit 0. a. 0,7163 

Salina Slănic. 

Sare calit. II. 

Ponderea sărei. ., în 7,0340 
SO, Ba. . . ooorr 

„SO, aa. e 0,0043 
| SO, 0%... 0,0546 

ceea ce ne dă sulfat de calciă 2 0,0913 

Sare calit, III, 

Ponderea sări . . , 14,8423 
SO, Ba. . . 0,0446 
SO, e. 0.0183 
SO, 9%, . . . 0,1238 

ceea ce ne dă sulfat de calcit 4/, 0,1733 

a Iată resultatul relativ la cele-l'alte 3 
Sare ce se ltpădaă: 

varietăţi : 

(1) Sulfatul de barig pur, după ce sa șcădut ponderea 
cenusa! filtrului, 

60 

  

  

DOSAGE DE L'ACIDE SULFURIQUE 

Une des principales questions relativement au 
sel consiste ă savoir s'il contient des sullates ct 
quelles varictes. Nous avons cherchă tout d'abord 
a doser l'acide sulfurique sous forme de sulfate 
de baryum, en suivant exactement les indications 
donnces par Fresenius $ Ş 132, [Î, 1, 

Nous devons constater ds le debut. qu' aucune 
des qualites primes du sel provenant de nos'quatre 
mines ne contient des sulfates pas meme comme 
traces. 

Voici. les dosages faits pour les 2-e et 3-e 
qualit es, 

Saline de T.-Ocna: . 

Sel do 2 2-0 aalite 

Poids duse... . + 18.3633 
> sulfate de “Ba. „+ 0,1225(1) 
SO... . . . . . 0,0504 
SO, 4... 0,2749 

ce qui nous donne“ de sulfate de 
ca!cium Pee ee aa e 0,3804 

3-c. qunlite, 

Poids du sel. . ... . . 7,0000 
„> > sulfate de Ba . 0,0859 
SO... 0,0354 
SO, 9... . . . 03038 

ce qui nous donne“ /, de sulfatede 
calcium sc. cc... . 0,7163 

Saline de Slanic. 

1-tre analite, 

Poids du sel, . , . . . 7,0340 
SO, Ba...... 0,0011 
SO... . e. :0,0043 
SO, ea a e 040646 

ce qui nous donne”, sulfate de calcium 0,091 3 

2-c. qualite. 

Poids du sul. . . e 1,8423 
SO, Ba... .... 0,0446 
SO... . . . 0,0183 
SO, 9, 0,1238 

ce qui nous donnes/, sulfate de calcium 0,1735 

Voici le resultat relatif aux trois autres varictes : 
Gangue: 

(1) Sulfate de Baryum pur aprts deduction du poids de 
la cendre du filtre,



Ponderea sări. . ,, 
Soluţiunea s'a împărțit just în 2 părți, 

pentru a se face două dosagiuri 
diferite, ceia-ce. ne dă pentru sare . 

„Ponderea SO, Ba... , 

SO e... 

. 241812 

12,0906 

1,6321 

0,6930 

SO... 5,7323 
ceea-ce ne dă SO,Ca 9, = . 8,1202 
[Al 2-lea dosagiii vedr la dosarea calciului.) 
Sare măcinată:. 

Sara calit 1. . 

12,5908 Ponderea sări. ...., 
” SO, Ba. . . 00381 

SO, .„. . . 0,0239 
SO, . . . 0,1992. 

ceea-ce ne dă sulfat de calciă 9, . 0,2694 

Sare calit. 11. 

Ponderea sări . ...., 341360 

SO, Ba. . . 0,0942 
SO, . a. + 0,0388 

SO, 9%, . . . O,Lr37 
ceea ce ne dă sulfat de calciă 9, . 0,1611 

Salina Doftana. 

Sare calit. 11, 

„Ponderea sărei. ,. „ 10,0022 

SO; Ba. . . 0,1036 
SO, e. 0,0435 
SO, ..., 0,4351 

ceea ce ne dă sulfat de calciă 94, . 0,6164 
Sare calit. II. 

Ponderea sărei, ...., 7,0193 

SO, Da. . . 0,1198 
SO, . e 0,0193 

. SQ, */, „i :0,7034 
ceea-ce nc dă sulfat de calcit | d," 0,9964 

Salina Ocnele-Mari. 

Sare calit. II, 

„Ponderea sărei. „.. 10,0013 
SO, Ba. a. 0,1836 
SO e e .10,0756 
SO, e 0,7367 

ceca-ce ne dă sulfat de cute 9, + 140720 

Sare calit. III. ' 

Ponderea sărct. ....., 2,7864 

SO, Ba. . . 0,3085 
SQ, ... . Orz7r 
SO, 9. . . 45621 

ceca-ce nec dă sulfat de calciit 0/5 . 6,4203 

  
  

  

Poids duse... e 241812 
I-a solutiona ct exactement partagce 

en deux, afin de faire deux do- 
Sages difftrents, ce qui nous a 
donne pour le sal. nea + 12,0995 

Poids SO, Ba. ea e 16821 
se; eee + 0,6930 
SO, eee 257323 

ce qui nous donne ș, "de So, Ca. 8,1292 
(Pour le second dosage, voiz la dosage du calerum. .) 
Sel moulu :. 

Pi l-tre qualits 

- Poids du se ..... 
SO, Ba... 
SO... 0,039: 
SO, 9. . . . .. . 0,1902 

cequi nous donneo;, de sulfate de calcium 0,2694 . 

2-1ne qualite. 

Poids du se ,....,, + 34,1360 
| SO, Ba. .. . . . . 0,0942 

. SO, . . . . a. 0,0388 
SO, poe. 0,1137 

ce qui nous donne %, de sulfate de caleiam o, 161 I 

Saline de Doftana 

2-me qualite, 

Poids du sel . . . ,., . , 10,0022 
SO, Ba... . . , . 0,1036 
SO, e 0,0433 
SO, pe e... . O 433I 

ce qui nous donne 9, de sulfatedecalcium 0,6164 

3-me qualite, | 

Poids du sal, , . ..,. 7,0193 
„SO, Ba. . .:., . . . 0,1198 

| "SO, . e re i 0,0493 
SO, pc .10,7034 . 

ce qui nous donneo/ de sulfate de calcium 0.9964 

Saline d'Ocne-Mari. 

2-me qualită, 

„:Poids du sel , . . . , . . 10,0013 
„SO Ba... . . . 0,1836 
Soare Se7s0. 
S0, %. e 7567 

ce qui nous donne “de sulfate de catia 1 1 10720 

2-me qualite. 

„Poids du sel , . , . , . .. 2,7864 
SO, Ba .. . . . „ . 0,3083 
SO. e ie e e O271 
SO, Sf e e ce e e 4,3621 

ce qui nous donne, de sulfate de calcium 6.4205 -



Vrancea. - 

Cali, UI. 

Ponderea sări. ..... 11,2074 

SO, Ba. . . 1,0214 

SO, 0. . + 3,7810 
ceca-ce ne dă sulfat de calciăi 0. 531301) 

Sare din muntele Fundata. 

Ponderea sărei , . . . . . 12,0833 
20. Ra. ... 0,3042 

4 0fp e. . 047160 
ceea-ce ne dă sulfat ac aici 0. 1401.40 

Căutând a face un tabloă sinoptic despre can- 
titatea de acid sulfuric (SO,) conținut în diteri- 
tele calități de sare indigenă, ajungem la resul- 
tatul următor: -* v 

Catit. 1. Calit, 1[, 
” . . , 1-dre qual. 2-e qual, 
Slanic... o — 0,0646 
TOcna .. -— 0,2749 
Doftana ,, — 0,4331 
Oc.-Mari . ..., a — 0.7367 
Vrancea . . „|, — 
Fundata ....., — — 

Nu putem calcula, cum am făcut la fie-care 
probă în parte, ca sulfat de calciă tot acest a- 
cid, de Gre-ce vom ' vedea 'mai în urmă că do- 
sând calciul, nu corespunde esact cu cantitatea 
cerută de acid pentru a forma sulfat de calciu, 
Acidul fiind mai tot-d'a-una în plus, resultă că 
forțamente va trebui să admitem că în sarea n6- 
stră există, de și .în cantități fârte mici și sul- 
fat de sodiii,. sai .prin. o. causă inversă, va tre- 
bui să admitem une-ori urme de clor de cal- 
cit, 

DOSAREA CALCIULUI 

Calciul s'a: dosat sub formă de sulfat de cal- 
ciă, urmând în totul după indicațiunile lui Fre- 
senius $ 104, pag. 198, Ia. 

In niciuna din cele-4- calități | nu există nici 
urme de calciii. 

  

(1) S'a disolvat o cantitate de sare în . apă și s'a dosaţ a- 
cidu! sulfuric mat întâi în soluţiunea apâsă şi în urma în 
residiul tratat cu acid clorhidric, Acesta explică și marea can- 
titate de SO,Ca. —. Același lucra s'a făcut şi cu sarea de la 
Fundata, 

  

  

Vrancea 

-me qualite, 

Poids du se. ....., . . „ 11,2074 

SO, Ba. .... . .. . 140214 

SO, e... | 1 1 347810 
ce qui nous donne*/, de suliate de calcium 5.3130(1) 

Sel du Mont Fundata 

Poids du sel .... . . . „120833 

SO, Ba .. . . ... . 0,3042 

SO, je o... . e 0,7160 

ce qui nous donne */, de sulfate de calcium 1,0140 

Voulant faire un tableau synoptique dela quan- 
tit€ d'acide sulfurique (S0,) contenu dans les di- 
verses qualites du sel indigâne, nous arrivons au 
râsultat suivant : 

Măcinată 
Sel mouln 

Calit. 112 Sarea co ee leptdă Calit, 1. Catit. 11. 
3-e qual, ganguo saline 1-dre qual. 2-e qual. 

0,1238 5,7323 0,1902 0,1137 
0,3038 

0,7034 

4,5621 
53130 
1,0140 

Nous ne pouvons pas calculer, comme nous 
lavons fait pour chaque €chantillon, tout cet acide 
comme sulfate de calcium, car, ainsi que nous 

le verrons plus loin, en dosant le calcium elle ne 

correspond pas exactement ă la quantite-voulue 

d'acide pour former le sulfate de calcium. L'acide 

Gtant toujours en plus, il en resulte forcement qu'il 

faut admettre qu'il existe dans notre sel en trăs 

pstite quantit€ du. sulfate de sodium, ou, par 

une cause inverse, qu'il existe des traces de c//o- 
7ure de calciu. 

DOSAGE DU CALCIUM, 

Le calcium a &t€ dos€ sous la forme: de sul- 
fate de calcium,: en suivant toutes les indications 

de Fresenius $ 104, pag. 198, I-a. 

Dans aucune des 4 premitres qualites îl niexiste 
de traces de calcium. - 

  

(1) On a dissous une quantit€ de sel dans Peau et on a 
dost Vacide sulfurique d'abord dans la solution aqueuse et 
ensuite dans le residu traite par Vacide chlorhydrique. Cella 
explique la grande quantit€ de SO,Ca. La mtme chose pour 
le sel de Fundata,



Salina 'Tergu-Ocna 
Sare calitatea II-a 

Ponderea sări! , .:. „ 7,0093 
» . Sulf. decal, .., 0,0245 

, > > > corect, 0,0246 (1) 
ceca-ce ne dă sulfat de calciu Vf. . 0,3312 

Ne având nici un interesa Sci cât calciă există 
la sută, sciind de asemenea că el nu există 
ca carbonat în sărurile nostre, de cât în residiu- 
rile insolubile, vădând prin analisă de aseme- 
nea că elnu există nici ca clorură, afară de unele 
casuri rari, vom păstra valorile analitice obținute 
ca sulfat de calci, de Gre-ce în acest mod nu 
vom fi puși numai în posiţiune ușdră de a afia 
val6rea ponderală a calciului în sine, dar chiar 
şi cantitatea totală de sulfat de calciă, ce exi- 
stă în sarea nâstră. Vom vedea mai în urmă, că 
din raportul ponderal al sulfatului de calciii ob- 
ţinut la dosarea calciului, față cu acel obținut 
prin calcul, la dosarea acidului sulfuric, ca sul. 
fat de bariă, vom putea să ne dăm sema ușor 
despre cantitatea de sulfat de sodiii, ce există 
în sarea nâstră. 

Sare calitatea [II-a 

Ponderea sării... . . . 7,0000 
> SOCa ...., 0,0473 
> SO, Ca corectat . , 0,0477 

ceea-ce ne dă sulfat de calciă 0... 0,6514 

Salina Slănic 

Calitatea II-a 

Ponderea sării .,... 30,2136 
> oxidului de calcit , o,or25 (2) 
> Ca09p...., 0,0415 

ceea-ce ne dă sulfat de calciă o, . 0,1007 
Calitatea III-a 

Ponderea sării. . ,.., 30,1154 
CaO... 0,0217 
CaO... 0,0719 

ceea-ce ne dă sulfat de calciii O . 0,1746 
——— 

(1) Sciină ca chiar în cele mai precise dosagiurt există 
totuşi o pierdere simţitâre, am căutat să corectez resultatele 
obținute, sciind că pentru 100 sulfat de calciă, după cum 
probâză Fresenius la locul indicat, se obţine numar 99,64; 
ast-fel corectată ponderea sulfatulul de calciii devine 0,2468 
saii 9/, 0,3312, Acesta a şi fost causa pentru care am schim- 
bat adesea procedeul analitic, pentru a obține calciul sub 
forma de oxalat, In acest cas păcătuim însă adesea-ori prin 
o diferență în plus, 

- (2) S'a dosat ca oxalat, 

63, 

Saline de T.-Ocna. 

„ 2-me qualite, 

Poids du se .,..... 
» 2 Sulf. de calcium. . 
„2 > 3 corrig€.., 

ce qui nous donne 0, de sulfat de chaux 

7,9093 
0,0243 

0,0246[1) 
0,3312 

Nous n'avons aucun interet a savoir combien 
ilexiste de calcium pour cent, sachant d'ailleurs qu'il 
n'y a pas de carbonate dans nos sels si ce n'est 
en râsidus insolubles et teconnaissant par l'ana- 
Iyse qu'il n'y a pas non plus de chlorure, sauf   
des cas rares, nous conserverons les valeurs ana- 
Iytiques obtenues commesulfate de calcium, car, de 
cette manitre, nous pourrons plus facilement trou- 
ver la valeur ponderable du calcium, et mâme 
la quantit€ totale du sulfate de calcium qui existe 
dans notre sel. Nous verrons plus tard que par 
le rapport en poidsdu sulfate de calcium obtenu 
par le dosage du calcium, vis-ă-vis de celui ob- 
tenu par le calcul, au dosage de acide sulfurique 
comme sulfate debaryum, nous pourrons ais&ment 
nous rendre compte de la quantit€ de sulfate de 
sodium qui existe dans notre sel. 

Sel de 3-me qualite, 

Poids du se ...,.... 
> »SO, Ca... 
> >» SO, Cacorrige . . 

ce qui nous donne */, sulfate de calcium 

7,0000 

0,0475 

0,0477 
0,6814 

Saline de Slanic 

, 2-me quslits, , 

Poids dusel. ...,., + 30,2136 
> > oxydedecalcium „ 0,0125(2) 
> > CaO... 0,0413   ce qui nous donne */, sulfate de calcium 0,1007 

3-me qualite. 

Poids duse ....., + 301154 
> >» CaO... 0,0217 
> > Ca0%... . . 00719 

ce qui nous donne */, sulfate de calcium 0,1746 

  

(1) On sait que mâme dans les dosages les plus pr&cis îl 
existe toujours une perte sensible ; nous avons donc cherche î cor- 
riger les râsultats obtenus en partant de ce fait prouv€ par 
Fres€nius (foc, cit.) que pour I0osulfafe de calcium, Panalyse 
mindique que 99,64. Ainsi corrigâ, le poids du sulfate de 
calcium devient 0,2401$ ou 0, 0,3512. C'est pour cela aussi 
que nous avons fr6quemement change le procâd€ analytique, 
afin d'obtenir le calciumsousla forme doxalate, Mais dans 
ce cas, on obtient une cificrence en plus,   -(2) On a aos€ comme oxalate,



Sarca ce se l&pădă: 

Pondera sării . . . . . . 12,0906 
» CaCOs, .... 07170 
> SO:Cao, . . . . 09751 

ceea-ce ne dă sulfat de calcit, . . 8,0651 

Diferenţa provine din causă că nu se pote nici 
o dată obţine o transformare în carbonat, fără 
ca o mică parte din acest corp să nu se diso- 
cieze; cu tâte acestea diferența e fGrte mică, 

* Sare măcinată 

, Calit, 1. 

Ponderea sări... 18,683. 
> CaO... . . . Oporşi 

ceea-ce ne dă. sulfat de calci %, . 0,1694 

Caii. 11. . + | 

Ponderea sărei .:. . . . :. 9,3872 
» Ca0Q.... . . ooroo 

» . SO,Ca. . .:. u.. 0,025 
ceea-ce ne dă sulfat de calciă 0, . 0,273 

Salina Doftana. 

Calit. 11, '- | 

Ponderea sărei ;:.. ,:. . 10,0022 

> SOCa,. . . . . 0,0581 
>» corectat . . . . . 0,0383 

ceea-ce ne dă sulfat de calci 4, . : 0,3832 

 Calit, TIT, . 

Ponderea sărei, . . . . . 7,0193 
"SO,Ca. . . , . . 0,0706 

>  cotectat ,:, , . .. 0,0708 
ceea;ce ne. dă sulfat de câlciit:0/, '. - 1,0098 

Salina Ocnele-Mari 

Calitatea II-a - 

Ponderea sării ,...,, 10,0013 
> SO,Ca ... „...'. .0,0902 

ceea-ce rie dă SO,Ca%, ae e a, 0,9028 
p. | , „Calitatea III-a 

Ponderea Sării 1 0. 2,7864 
> SO,Ca. . . . . 0,1812 

„ceea-ce ne dă sulfat de „calci "9 . "6,5023 

ciii prin calcularea carbonatului: „ce - rezultă din 

S'a dosat calciul și sub forma de oxid de cal. 

distrugerea Sxalatului de calciii: 

Pentru acesta s'a luat 2 .7864 sare, care pre- 
cipitându-se cu oxalat de amoniii și în urma cal-. 
cinațiunei ne-a dat Ca 0=0,3085, ceea. ce ne, 

Ganguc: 

Poids dusel . . . . , . . 12,0906 

>. > CaCO, . . e e... 0,7170 

>. 50, Cao, . . . O973I 
ce qui nous doune *] J sulfate de ca!cium 8,0651 

La diffârance provient de ce fait qwon ne peut 
jamais obtenir une transformation en carbonate 
sans qu'une petite partie de ce corps ne se dis- 
socie; cependant la difference est minime. 

Sel moulu: 

| 1-tre. qualite, 

Poids du sel . .. . . . , 186331 

>» > CaO... . 0,013 
ce qui nous donne“, sulfate de calcium 0,1694 | 

2-me. qualite. 

“Poids du sel , . . . . . .. 9,3872 
> 3Co0.:.... . 0,0100 
> 2» SO, Ca... . . 0,0253 

ce qui nous donneo;, sulfate de caucium 0,2757 

Saline de Doftana   
2-me qualite, 

Poids dusel. . . ,. „ . . . 100022 

> > SO, Ca... . 90581 

> „> corigt , ... . . . + 0,0383 

ce qui nous donne “/, sulfate de calcium 0,5832 

. 3-me qualite. 

Poidsdusel. , . . . .. . . 7,0193 

> > SO0,Ca. . . . . . . 0,0706 

> > corrigt , , , . , . . 0,0708 
ce qui nous donne “;, sulfate de calcium 1,0098 

| Saline d'Ocnele-Mari . 

| 2-me qualite. | 

Poids dusel .. .. . . . . 100013 

„» > SO0Ca. .. . . . . 0,0902 
ce qui nous donne so, Ca o... 0,9028 

„9-me qnalite, 

„Poids dusel, . . . . . . , . 2,7864 

„ > SO,Ca...... . OSr2 
ce qui nous donne «/'sulfate de calcium 6,5023 

On a cgalement dosc le calcium sous la forme 
“d'oxyde de calcium par la: 'calcination du carbo- 
nate qui râsulte de la” destruction de l'oxalate de 
calcium. | . 

Pour cela on a pris2,7864 gr.desel, qui ctant 
precipite avec l'oxalate d'amonium et ensuite 
calcin€ nous a donnt CaO = 0,3085, ce qui 
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dă SO: Ca 9, 6,4634, se pâte ușor vedea mica 
diferență dintre rezultatele acestor dout analise. 

Vrancea 

Calit. 111, 

Ponderea sărci, .. . . . 11,3903 
CO, Ca (1). . . 0,8113 
Ca, 1,682 

Din acesta există ca sulfat de calciti 9. 1,562 

> 

> 

și sub forma de carbonat de calci 
în residii 9 0,1200 

Sarea din muntele Fundata. 

Pondereă sărei, , ae + 10,9983 
CO, Ca. . . . . 01534 

- Ca 0... 0,537 
Din acesta există ca sulfat de calciti 07. 0,298 

> 

> 

şi sub forma de carbonat de calci | 
în residiio/, 0,259 

Resumând într'un tabloi sinoptic avuţia săru- 
rilor nostre în calciă, vom putea în acest mod 
să ne dăm sema despre conţinutul lor în sulfat 
de calcit.   

nous donne SO, Ca, 6,4634. On voit facile- 
ment la petite diffrence qui existe entre les 
resultats des deux analyses. 

Vrancea. 

3-0 qualite, 

Poids du se ....., . 11,3903 
> CO, Ca(1) .. . . . orz 
> Cafe... 14,682 

De ceux-ci existe. comme sulfate de 
calcium 9... 1,562 

ct sous forme de carbonate de calcium _ 
en redus. ,... . . . . 0,1200 

Sel du Mont Fundata. 

"Poids nu sel . .,.,. 10,9983 
CO, Ca... 0,1534 
Ca... 0,357 

De ceuxci existe comme sulfate de 
„calcium 9, 

et sous forme de carbanate de calcium - 
en râidu sf... 

> 

> 

0,259 

0,298 

En resumant en tableau synoptique la richesse 
de nos sels en calcium, nous pouvons de cette 
manitre nous rendre compte de leur contenu en 
sulfate de calcium. 

Măcinată 
Sel moulu 

" Calit, | Calit. 11 Calit. 211 Sare ce se lptdă Calit. LO Catit 11 1-cre qual, 2-e qua). 3-0 qusl. Ganguo du sel 1-tre qual. 2-e qual, Slănic. ,..—., - 0,1007. . . 0,1747... „80651, . . „0,1694. . . . 0,2737 T.-Ocna . . Ten 0 003512 e 0,6814 
Doftana... —.,, - 0,5832. . . . 1,0098 
Ocnele Mari . —..,, 0,9028 . . . . 6,5023 
Vălcea ...— .. + 1,5620 
Fundata, .— 0 j * + 0,2590 

Este incontestabil, că sulfatul de Calciii este 
un desavantagiii, când să află în sarea gemă ; 
însă calitatea nâstră primă este absolut supe- 
rioră din acest punct de vedere. Nu numai: 
cal. II, dar chiar și cal. III față cu alcătuirea 
chimică a sării geme din alte localități, după 
cum se pote vedea în tabela ce va. urma, sunt 
încă la multe superidre. In ce privesce cal. ]]I 
de la Ocnele Mari, proporţiunea de sulfat de 
calciu este în realitate destul de accentuată, 

Totul depinde în datele analitice de bucata 
asupra căreia s'a făcut lucrarea. Când am primit 

  

(1). Calciul s'a dosat ca carbonat calcinând oxalatul (indi- 
caţia Fresenius), mar întâiă s'a dosat în soluţie 
diă, — Tot ast-iel și la sarea de la Fundata, 

apol în resi- 

Sarea gemă, 

  

I! est incontestable que le sulfate de calcium est 
un desavantage quand il se trouve dans le sel 
gemme; mais notre premiăre qualit€ est absolu- 
ment supcrieure ă ce point de vue. Notre se- 
conde qualite et la troisicme, comparees â la 
composition chimique du sel gemme des autres 
localits, comme on le verra dans le tableau pu- 
bli6 plus loin, leur sont de beaucoup superieures, 
En ce qui concerne la troisiime qualite d'Ocnele- 
Mari, la proportion de sulfate de calcium est en 
r6alit& assez accentuce, 

Le tout depend, dans les donnces analytiques, 
du morceau qu'on a ctudic, Quand nous avons 

  

(1) Le calcium a €t€ dos€ comme carbonate en calcinant loa 
xalate (Vindication Fressnius), on a dos€ Vabord en solution 
puis en râsidu,— On a procâde aiosi et avec le sel de lundata. 

i 5
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sarea spre analisă, am rtmas surprins de. canti- 

tatea mare de sulfat de calciii și de argilă ce se 

află în cal. III de la Ocnele-Mari. Cunosciam de 

mult salinele Doftana şi Tergul-Ocna, dar cu tote 

că nu visitasem Ocnele-Mari, mi-a fost peste pu- 

tință să cred că în realitate cal, III de la Ocnele- 
Mari este atât de inferidră, Am profitat de du- 

cerea mea în inspecţiunea apelor minerale din 

Vâlcea pentru a mă. scobori în mina de la Oc- 

nele-Mari, unde, grație distirisului și vechiului in- 

giner de mine d-l. Georgescu, am avut explicaţia 

faptului. In mina ce la Ocnele-Mari, în mijlocul 

masivului de sare trece uu filon gros, cel mult 

—5 c.m,., constituit din argilă și sulfat de cal- 

ci, limitat de o parte şi de alta prin sare de 

cal. Îl. Aceste bucăți argilo-gipsâse se pierd, a- 

mestecate fiind cu enorma masă a sărei de cali- 

tatea II, ce le împrejmuesce, ast-fel că în totalitatea 

sărci “debitată consumatorilor sunt convins că sul- 

fatul de calciit nu pote să trecă peste 1 1/, %,. 

D-l inginer Georgescu, care este f6rte consciin- 

cios în afacerile d-sale, a trimes ca cal. III, o bu- 

cată, ast-fel, cum nici odată isolat nu se debiteză 

cormerciului, și care e lepădată ca gangă; din a- 

cestă causă provine marea cantitate de sulfat de 

calciii și de substanțe insolubile, ce caracteriscză 

calitatea III a acestei sări. | 

Sar putea chiar, ca în exploatarea salinelor să 

se sacrifice sistematic o mică cantitate de sare, 

conexă stratului argilo-ipsos, ca ast-fel aceste sub- 

stanţe să nu mai fie de loc incorporate sărei de- 

bitate din mină. Acest lucru se practică la Dof- 
tana şi Slănic pe o scară fârte întinsă şi chiar și 

la Ocnele-Mari, blocurile cari conţin argilă, în ge- 

nere sunt excluse din vindare. 

DOSAREA SULFAȚILOR ALCALINĂ. 

O cestiune f6rte importantă relativă la sarea 

nostră, consistă în a se sci dacă în realitate ca con- 

ţine sai. nu sulfați alcalini, și în cas afirmativ în 

ce cantitate. 

Din cele dise la capitolul relativ la dosarea cal- 

ciului s'a putut vedea, că din diferinţa resultate- 

or analitice între calciii și SO, se va putea con- 

stata dacă conține sait nu sulfat de sodiii. 

Nici una din “calitățile prime ale sărei nâstre 
nu conține, nici urme de sulfați.   

reşu le sel pour lanalysc, nous avons ct€ surpris 

de la grande quantite de sulfate de calcium ct 

d'argile que contenait la 3-e qualit d'Ocnele-Mari. 

Nous connaissions depuis longtemps les salines 

de Doftana et de Tergu-Ocna; mais bien que 

nous n'ayons pas encorevisite celles d'Ocnele-Mari, 

nous ne pourrions croire qu'elles fussent î ce point 

infârieures aux premitres. Jai profite de ma tour- 

nce d'inspection des.caux mincrales de Vâlcea, 

pour descendre.dans les mines d'Ocnele-Mari, vi, 

grâce ă leminent et ancien ingenieur des mines, 

M. Georgescu, jai eu lexplication du fait. Dans 

la mine d'Ocnele-Mari, au milicu du massif de sel, 

passe un gros filon, d'environ 3-—3 cm., compost 

d'argile et de sulfate de calcium, limit€ d'un cote 
et de Lautre par du sel de 2-e qualite. .Ces mor- 

ceaux d'argile. gypseux se perdent, tant donn€ 

l'Enorme masse de sel de 2-e qualit€ qui Pentoure, 

de telle sorte que dans la totalit€ du sel debit€ 

aux consommateurs il n'y .a certainement pas 

plus de 1 1/, %/, de sulfate de calcium. 

M: Lingenieur Georgescu, qui est tres conscien- 

cieux dans ses affaires, a envoyc€ comme troisitme 
qualit un des morceaux que l'on ne debite jamais 

isolment dans le commerce, et qui est rejet€ 

comme gangue. De li provient la grande quan- 

tit6 de sulfate de calcium et de substances inso- 

lubles qui caractcrise le sel de z-e qualite, 

II se pourrait que /'exploitation des salines sa- 

crifie systematiquement une petite quantite du 

sel qui avoisine la couche argilo-gypseuse, afin que 

ces substances ne soient plus incorporees au sel 

debite ă la mine. Cela se pratique ă Doftana et 

„ă Slanic sur une trts grande €chelle; mâme î 

"Ocnele-Mari, les blocs qui contiennent de Targile, 

sont en gincral exclus de la vente. 

DOSAGE DES SULFATES ALCALINS 

Une importante question -pour. nos sels, con- 

siste ă savoir si, en râalit€, ils contiennent ou 

non des sulfates alcalins, et, dans le cas aifirma- 

tif, en quejle quantite. 

On a pu voir, dans le chapitre precedent, par 

le dosage du calcium, que l'on pourra constater 

la presence ou l'absence du sulfate de sodium par 

la difference des r6sultats analtiques entre le 
calcium et SO, 

Aucune des qualites primes de notre sel ne 

contiennent pas mâme des traces de sulfates.



Salina 'Tergul-Ocna. 

Calit. 11. 

Suifat de calcit «, de la SO, . 
>. calciă . 

Diferința . 
ceea ce ne dă sulfat de sodiă o 

0,3894 

0,3512 
0,0382 

0,0379 

.> > > > 

Calit, III, 

Sulfat de calciii %, de la SO,H, 
: calciă, 0,6814 

| Diferinţa , 0,0351 
ceea ce ne dă sulfat de soditi o 0,0361 

0,7163 
> > 2 >» > 

  

Salina Slănic. 

Calit, 11. 

Sulfat de calciii % de la SO,H,.. 0,0915 

calcit 0.1007 
Diferinţa , —0,0092 

> > pă > > 

  

Calit. III. 

Sulfat de calciă 0, de la SO,H, . 
Pi calcit 

Diferinţa . 

0,1755 
> > » > 

Sare ce se lepădă : 

Sulfat de calcit %, de la SO,H, . 
> | calciă. , 

Diferința , 
ceea ce ne dă sulfat de sodii0/, . 

Sare măcinată: 

> > > > 

Calit, 1, 

Sulfat de calciii %, de la SO,H, . our 
> calci 0,1694 

Diferinţa . —0,0083 
ceca ce ne probeză lipsa de sulfat de sodiă, 

| „atit a. 

Sulfat de calciă <, de la SO,H,. 0,2694 
> calciit O 2757 

diferința—0,0063 . 

> > > > 

> > > > 

Acâstă slabă diferență, în minus, nu pâte fi 
atribuită presenței clorurei de calci, de Gre-ce 
în sarea din care s'a obținut cea măcinată nu e- 

„xista acest corp; dar e mai mult inerentă pro- 
cedeului prin oxalat,. 

Salina de la Doftana 
“Calit, 1. 

Sulfat de calci de la SO,H, . 0,6164 9j, 
ao > calci . > 0,5832 

Diferinţa 0,0332 
ceea-ce ne dă sulfat de sodiii 0, 0,0343 

6? 

Saline de Tergu-Ocnâ, 

2-me qualite, 

Sulfate de calcium 0, de SO,H, . . 0,3894 
> > > > >» calcium , 0,3512 

Difference . . , 0,0382 
ce qui nous donne o/, sulfate de sodium 0,0379 

i-me . qualite, 

Sultate de calcium */, de SO,H, .:. 0,7165 
> > >> >» calcium 0,6814 

Difference . . . 0,0351 
ce qui nous donne o, suliate de sodium 0,0361 

Saline de Slanic. 

2-me qualite. 

  

    
Sulfate de calcium s/, de SO,II, 0,0913 

> > > » > calcium . , 0.1007 

Dificrence . ..— 0,0092 
. 3-me qualite, 

Sulfate de calcium o, de SO,H, . . 0,1753 
> > a > > calcium . . 0.1747 

Difference . 0,00$ 
Gangue. NE 

Sulfate de calcium %, de SO,H, .. 8,1202 
a > » > >» calcium 8,0631 

| Difference . . 0,0551 
ce qui nous donne sulfate de sodium . 0,0036 

Sel moulu. . 
, 1-dre qualite, 

Sulfate de calcium */, de SO,H, . OIGIL 
> > > > > calcium , 0,1694 

„ Difference , . — 0,0033 
ce qui nous prouve l'absence du sulfate de sodium, 

: Zinc nualite, 

Sulfate de calcium 9, de SO,H, 
» calcium 

„0.2694 

0,2757 
Difference . ; —. 0,0063 

> > > > 

Cette faible difference en moins ne peut âtre 
attribuce ă la presence du chlorure de calcium, car 
dans le sel dont on a obtenu ce sel moulu ce 
corps n'existe pas; il est plutât inhetent au pro- 
ced€ par Loxalate. - 

Saline de Doftana 

. : 2-me qunlite. 

m de SO,H,. 
calcium 

Sulfate de calciu 

> 

„0,6164 %, 

9,5832 %/, 
0,0332 

0,0343 

> > > . . 

Difference . 
ce qui nous donne, sulfate de sodium.  
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Gatit, At | | 
Sulfat de calcit %, de la SO,H, 0,9964 

> > > > > calciii 1,009$ 

Diferenţa —0,0134 
Ceea-ce ne-ar da clorură de calcit 0, 0,0109 

Salina Ocnele mari 

Calit. II-a 

Sulfat de calciit %,, de la SO,H, 1,0720 
ao > > >  calciă 0,9028 

| Diferinţa 0,1692 
ceea-ce ne dă sulfat de sodiii %, 0,1741 

Calit, II-a 

Sulfat de calciă %, de la SO,II, „6,4203 
> > > > calci 6,5023 

Diferența  -—0,0S18 
ceea-ce ne dă ca clorură de calciă o, 0,0667 

Sulfaţii alcalini sunt dar în cantitate absolut ne- 
însemnată, și pot fi considerați ca o cantitate ne- 
gligiabilă. Același lucru putem spune cu deosebire 
pentru clorura de calciă, care se presintă numai 
la calitatea a treia, Doftana şi Ocnele-Mari, adică 
acolo unde se presintă și carbonatul calcic. 

DOSAREA SUBSTANȚELOR FIXE INSOLUBILE, 

Tâte calitățile prime de la sarea nâstră sunt 
perfect solubile, ast-fel că nu găsim substanţe in- 
solubile, de cât în calitățile I1-și IL. 

Salina 'T.-Ocna. 

Calit. 11, 

Ponderea sărei. . .„.... 7,0093 
„> residiului . .. 0,0196 

ceea-ce ne dă părți insolubile la 0, , 0,2804 

Calit. 117, 

Ponderea sărei. .., 7,0000 
> residiului , „0,0304 

ceea-ce ne dă părți insolubile la%, , 0,4347 

Salina Slănic. 

. Calit. 71, . 

Ponderea sărei ... . . . . 14,6280 
residiului 0,0220 

ceea-ce ne dă părți insolubile la %, . 0,1576 
Calitatea III 

> 
. . 

Ponderea sării .. .s 1,0883 
residiului |, , 0,0309 

ceea-ce ne dă părți insolubile la o/,'. 0,2124 

9 

S-me qualite, 

Sulfate de calcium *, de SO,H, 0,9964 
„> > > » > calcium , 1,0098 

Difference . . 0,0134 
ce qui nous donnerait *, chlorure de calcium 0,0609 

Saline de Ocnele-Mari 

2-me qualite, 

de s0,H, „ 1,0720 Sulfate de calcium *, 
> > > > > calcium 0,9025 

Dificrence -. . 0,1692 
ce qui nous donne *, sulfate de sodium 0,1741 

3-me qualite 

m“ de SOUL, . 6,4205 
>» calcium . 6,5023 

| Diffcrence . 0,0818 
ce qui nous donne comme chlorure 

de calcium 

Sulfate de calciu 

> > > > 

. . -0,0667 

Les sulfates alcalins sont donc en quantit€ ab- 
solument insignifiante et peuvent âtre considâres 
comme une quantit nsgligeable. Nous pouvons 
dire la meme chose pour le chlorure de calcium 
qui ne se trouve que dans la z-e qualit€ de Dof-.. 
tana et d'Ocnele-Mari, c'est-ă-dire lă ou il y a du 
carbonate de calcium. 

    
DOSAGE DES SUBSTANCES FIXES INSOLUBLES, 

Toutes les qualites primes de notre sel sont par- 
faitement solubles, aussi ne trouve-t-on des substan- 
ces insolubles que dans la 2-e ct la 3-e qualite. 

Saline de T.-Ocna 

2-me qualită, 

Poids du sel. ,....,... 7,0093 
> oridu,, . o. . . 0,0196 

ce qui nous donne */, de parties insolubles 0,2804 
3-me qualitâ, | 

Poids du se ,..,....., 7,0000 
> a tâsidu 0,0304 

ce qui nous donne */ de parties insolubles 0,4347 

Saline de Slanic 

2-me qualite. 

Poids du se .... * e + 146280 
>> râidu. . 0,0220 

ce qui nous donne */, de parties insolubles 0,1576 
e 3-me qualite, 

Poids du -sel ea e 140885 
râsidu | 0,0309 

ce qui nous donne *, de parties insolubles 0,2124 

> > . . Lă .  



Sarea ce se I&păda. - 

In acestă sare s'a găsit părţi insolubile 9/0 21,359$ 

Sarea măcinată : 

, Cali. 1 

Ponderea sării . . . . . . 34,1360 

» residiului . . + . 0,017 
ceea-ce ne dă residii la % . . . . 0,0343 

| Calitatea 1 , ” 

Ponderea sării , . 10,6566 
> residiului . 0,0160 

cece-ce ne dă residiăla 9%, ., . . , 0,1304 

Salina Doftana 

Calit, N 

Ponderea sării . . . . , . 698574 
presediă , + + 0,0086 

ceea-ce ne dă resediă la %, ,.. . 0,1233, 

Calit, III. 

Ponderea sărei . , 7,0193 
A residiului . . . , 0,0170 

ceea-ce ne dă residiii la o, . 0,2412 

Salina Ocnele-Mari 

Calit, 1, 

Ponderea sărei. ,,., 7,0068 
> residiului . 0,0335 

ceea-ce ne dă residiii la 9%. . , . 0,7639 
Calit, II. 

Ponderea sări, . , „ 140730 
> residiului . . . . 1,1202 

ceea-ce ne dă residii lao . . 7.9589 

Vedend cantitatea serisă a părții insolubile în 
apă din sarea de la Ocnele Mari, „cal. III, și do- 
rind a cundsce composiţiunea. chimică a acestei 
părți, am aflat rezultatul următor : 

Sare întrebuințată. , . 1.4,0730 
Partea insolubilă în apă... , 1,1202 

» în acid clorhidric . oprit > 

ceea-ce ne dă 4... În 6,4738 

Soluțiunea de acid clorhidric ne-a dat urmă. 
t6rele cantități de calciă şi fer, care există ca 
carbonat, fiind insolubil în apă și desvoltându-se 
forte mult CO, în momentul tratării cu acid clor- 
hidric diluat, . 
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Gangue : 

Dans “ce sel on a trouve +, de parties 
insolubles . .. „ 21,3398 

Sel moulu : - 

1-tre qualite, | 

Poids du sel ....... . + 341360 
>> rsidu. . . OPII7 

ce qui nous donne */, de râsidu . . . 0,0343 

2-me qualite. 

- Poids duse ... e. a e 10,6566 
>> râsidu. .. . . . . . 0,0160 

ce. qui nous donne %/, de residu « . 0,1304 

Saline de Doftana 

2-me qualitâ, | 

Poids du sel.. , ne e 09874 
> > reidu. ... . „ 0,0086 

ce qui nous donne %, de residu „0,1233 

3-me qualite, 

Poids du sel . ....,. . . 70193 
| » >» reidu. , 0,0170 

ce qui nous donne */, de râsidu. . . . 0,2412 

Saline d'Ocnele-Mari 

. 2-me qualitâ. 

Poids du sel ,.,,. 7,0069 
> oresidu . . . .  . . . 0,0533 

ce qui nous donne */, de râsidu . . , 0,7639 

3-me qualite. ” 

Poids du se ...,. 14,0730 
> o ridu, .. ,.,, 1,1202 

ce qui nous donne */, de râsidu .'... 719589 

Vu la quantit€ scrieuse des parties insolubles 
dans leau de la 3-me qualite du sel d'Ocnele-Mari 
ct desirant connaitre la composition chimique de 
cette portion, nous avous trouve: 

Sel employeE ..... 
Partie insoluble dans Peau. , 

Tacide chlor- 

„+ 140730 
1,1202 

> 

hydrique . . . 
ce qui nous donne %. ,... 

> ? 

OILI 

î. . 0,4738 

. . .« . . . .. . 

La solution d'acide chlorhydrique nous ă donne 
les quantites suivantes de. calcium et de fer, qui 
existe comme carbonate, insoluble dans l'eau et 
developpant beaucoup de CO, au moment du 
traitement par l'acide chlorhydrique diluc.
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DOSAÂREA CALCIULUI 

Ponderea sulfatului de calciă . . , 0,0842 
ceea-ce corespunde la 0,0619 CO, “Ca 
sait %/» sare ea en ea ee 0,4401 

DOSAREA FERULUI. 

În urma precipitațiunei ferului cu amoniac în 
soluțiune în presența clorurului de âmoniii, avem: 

Oxid de ler (Fe.0,) 
ceea-ce ne dă ca carbonat de fer 0,1417 

sau 0. 

0,0203 

1.0431 
REmân, prin urmare, ca substanțe insolubile 

în apă %:. 7,9389 

Resultă dar că partea insolubilă în acestă sare 
se află alcătuită din . 

Argilă ”. „6,4738 
Carbonat de calciă . , . 0,4401 
Carbonat de fer . IO4ŞI. 

Căutându-se dacă şi sedimentul insolubil dela 
cele-lalte săruri este alcătuit tot din argilă, car- 
bonat de fer și carbonat de calciii, am găsit în 
cal. III de la T-Ocna, care conţine ca residiii 
fix 0,4347 la sută, prin urmare cu mult superi: 

„ră la tâte cele-lalte, : că există tustrele aceste 
substanțe. Aceeași constituție o are Și sarea care 
să l€pădă de la Slănic. 

Vrancea. 

Calit. IL. 

Ponderea sări... 11,3903 . 
> “residiului , . 0,3536 

ceea ce ne dă residii la 9... 3,1040 
Acesta se compune din: 
Carbonat de calcit . . , 0,299 
Silicaţi , . ee 703 
Carbonaţi de fer și mangan precum 

și alumină. 1,103 

Sarea din muntele Fundata. 

Ponderea sări... . . 10,998 
> cesidiul ui, 0,3244 

ceca ce ne dă residiii la Of. e 2,9500 
Acesta se compune din: 
Carbonat de calci .-, . a. 0,642 
Silicați 1,349 
Carbonat de fer şi mangan precum 

Și alumină 0,759 

= 

  

  

DOSAGE DU CALCIUM 

Poids du sulfate de calcium . 0,9542 
ce qui corespond ă 0,0619 CO,Ca ou 

oo de sel . . î.. | 0,4401 

DOSAGE DU FER. 

A la suite de la precipitation du fer par lam- 
moniaque en solution, en presence du chlorure 
d'ammonnium, nous avons: 

„ Oxyde de fer (Fe,0,) . 
Ce qui nous donne comme carbonate 

de fer orz ouoj, . 

. „ 0,0203 

. L.O5I 

Restent par 'consequent comme sub- 
stances insolubles dans Peau %/, . e 7.9589 

II râsulte donc diici que la partie insoluble 
dans ce sel se compose de: 

Argile, . sea a 0,4738 
Carbonate de calcium . 0,4401 

> >» fer . T,O431 

Cherchant ă savoir si le sediment insoluble des 
autres sels est cgalement forme d'argile, de car- 
bonate de calcium et de carbonate de fer, nous 
avons trouve que dans la 3-me qualite de T.-Ocna, 
qui contient comme râsidu fixe 0,4347 o (C'est- 
ă-dire de beaucoup Superieur aux autres), que 
les trois substances existent. La gangue de Sla- 
nic a la meme constitution. 

Vrancea 

S-e qualits 

Poids du se ,. | .. „+ 113903 
>» residu, „ee 0,3330 

ce qui nous donne residu O. 3,1040 
Il se compos€ de: | 
Carbonate de calcium . . 0,209 
Sylicates , Pe e 903 
Carbonates de fer, de mangantse et 

aluminium « cc... I,LO3 

Sel du Mont Fundata 

“Poids du sel ,.,, . 509985 
a rsidu. .., «e 0,3244 

ce qui nous donne r&idu,. 2,9500 
Îl se compose de: 
Carbonate de calcium . . . 0,642 
Sylicates . îi . 1,549 
Carbonates de fer, de mangantse et 

aluminium i... .. |
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Resumând întrun tabel sinoptic diteritele cali- 
tăţi ale sărei, după conţinutul lor în substanţe 
insolubile, ajungem la resultatul următor : 

Substanțe insolubile o, 

Substances insolubles 9, 

“Cali 1 Galie. II. 
l-tre qual. 2-0 qual. 

Slănic. .... 0,1576 
“Doftana . ..,, — 0,1235 
Tergul-Ocna — 0,2804 
Ocnele-Mari . . — 0,7639 
Vrancea. . . „- — — 
Fundata. . .. — — 

Trebue să observ și aici superioritatea sărei 
n6stre față cu cele 'de proveniență terestră (sare 
gemă) sati marină, vindute în străinătate, arătând 
aceleași cause pentru marea cantitate de substanțe 
insolubile de la calit. III, de la Ocnele-Mari, pe 
cari le-am indicat relativ la sulfatul de cal 

GAZELE DIN SARE, 

Sarea nâstră chiar pulverisată, însă nu tocma 
fin, fiind aruncată în apă produce mici decrepi- 
tațiuni, cari sunt cu atât mai accentuate, cu cât 
bucăţile sunt mai mari. 

Calitatea I de la Slănic, varietatea disă putu- 
r6să, aruncată în bloc mare în apă, produce de. 
crepitaţiuni atât de puternice că pot fi audite la 
distanțe de câți-va metri. Aceste decrepitaţiuni 
sunt datorite gazelor hidrocarbonate, ce se afă 
în sarea nâstră. Acesta nu e ceva special numai 
gisementelor nâstre de sare, căci: «carburele de 
hidrogen însoțesc adese-ori gisementele de clorură 
de sodiii. Se semnaleză presența lor simultanee 
în Alpi, Carpaţi, Rusia Asiatică, Persia, Himalaia, 
China, Nordul Africei, America de Nod, Canada, 
Andii Bolivieni şi Peruvieni (1), S'ar putea chiar 
admite ca normă, că mai tot-d'a-una gisementele 
de sare, ceea-ce se presintă la noi în mod ab- 
solut, trădâză în vecinătatea lor presența petro- 
leului, 

Gazele ce sunt în. sare, sunt în genere alcă- 
tuite din hidrocarbură, ast-fel întrun kilogram de 
sare de la Stassfurth, se: găsesc 3 1, c. c, de 
gaz. Composiţia acestuia e următorea (2): 

. 

(1) Encyclopidie chimique, par Fremy: "Ț, V, L-ier fasc., 
pag. 350. 

(2) Lucrarea citată, page, 2 75 

  

Resumant en tableau synoptique les differentes 
qualites de sel d'apres leur contenu en substances 
insolubles, nous arrivons au rsultat suivant: 

Măcinată 
Sel moulu 

Calit. Il. 7 Sare ceso lipi O Cauit T. Calit, AL. 
3-e qual, gangue saline l-âre quul. 2-e qual. 

0,2124 21,3598 0,343 0,1504 
0,2412 

0,4347 
7.9389 
3,1040 

2,9500 

“IL convient de faire observer ici la supsriorite 
de notre sel sur le sel gemme et le sel marin 
que Lon vend ă letranger, en indiquant pour la 
grande quantit& de substances insolubles de la 
3-me qualită d'Ocnele-Mari les m&mes causes que 
celles que nous avons indiquces pour le sulfate 
de calcium. 

GAZ DU SEL,   Notre sel, mâme pulvâris€, mais pas tr&s fine- 
ment, produit quand on le projette dans leau, 
des petites crcpitations qui sont d'autant plus ac- 
centuces que les morceaux sont plus gros, 

La r-tre qualite de Slanic, varicte dite puante, 
projetce en gros blocs dans leau, produit des 
crepitations qwon peut entendre î une distance 
de plusieurs mâtres, Ces crEpitations sont dues 
aux gaz hydrocarbon€s qui se trouvent dans 
notre sel. Cela n'est pas special ă nos gisements 
de sel, car: «Les carbures d'hydrogine accom- 
pagnent souvent les gisements de chlorure de so- 
dium. On signale leur presence simultante dans 
les Alpes, les Carpathes, la Russie d'Asie, la Perse, 
IHymalaya, le Chine, le Nord de /'Afrique, VA- 
merique du Nord, le Canada, les Andes Boli- 
viennes et Peruviennes (1).» On pourrait meme 
adinettre comme norme que presque toujours 
— ce qui est le cas absolu en Roumanie — les 
gisements de sel trahissent dans le voisinage la 
presence du pâtrole. 

Les gaz, qui se trouvnt dans le sel sont en 
general formes d'hydrocarbures. Ainsi dans un 
kilogr. de sel de Stassfurth on trouve 3 1/a c.c. 
de gaz, dont la composition est (2): 

(1) Encyclopedie chimique, par Frimy: T, V, [-ier fasc,, 
pag. 356. ”   (2) Travail cit, pag. 275,



  

$5 9%, metan 

3 » CO, 
12 >» aer, 

ce se înțelege în acestă: analisă prin 
12 9% aer, când pare aprâpe cert, că atinosfera 
din timpii, când aceste deposite de sare s'aii for- 
mat, difera cu totul de cea actuală. In ce pri- 
vesce gazele din sarea nâstră, ele ai fost semna- 
late în mai multe” rînduri de către inginerii de 
mine, fără ca să pot găsi unde-va vre-o indica- 
țiune relativă la composiţia lor chimică. 

Relaţiunea lor cu presența petrolului în veci- 
n&tate, când ele se află în cantitate mare, pare 
sigură și am “avut chiar un cas nenorocit la 9 
Maiii 1873, în salina de la Tergul-Ocna, când 
prin înaintarea cu una din galerii, s'a dat peste 

„o spărtură în masivul sărei, 'prin care a eșit o 
cantitate enormă de grisou, producând o explo- 
siune, ce a costat viaţa la dece &meni și o tem- 
peratură atât de înaltă, încât sarea, după cum 
am vedut singur două luni mai în urmă, era to- 
pită pe o lungime de mai mulți” metri, formând 
o boltă lucie cu Gre-care stalactite de sare topită 
la partea superidră. 

Nu scit 

Chiar în salinele de la Slănic, găsim că aceste 
gaze se presintă în cantitate mare. La aceste sa- 
line, după indicaţiunile căpătate de la d-l inginer 
diriginte Vineș se întimplă adese-ori, că în: păr- 
țile din mină, unde se extrage sare de calitatea |, 
numită fufurdsă, adesea când se sparg blocurile 
mari, fiind în apropiere și lampa lucrătorilor, se 
produc mici aprinderi de gaze, fără nici un efect 
vătămător, : 

Cum vom vedea mai în urmă, chiar spargerea 
acestor blocuri mari, pentru a se forma formalii 
(blocuri de 50—60 kgr.) să face cu o ușurință 
extremă, spargerea resultând din loviturile exter- 
ne ajutate de tensiunea din lăuntru a gazelor, 
cari sunt la presiune de mai multe atmosfere Şi 
cari fac ca textura masivului să nu fie tocmai 
compactă, ci din contră, să se fărime cu UȘU- 
rință, de unde şi numirea ce i-se dă de sare 
mălăiață. 

De asemenea și în salinele de la Doftana, du- 
pă indicațiunile date de d-nul inginer Iosef Po- 
pescu, la 1 Martie 1886, la frontul de tăere prâs- 
pet al galeriei Rosetti, și la 30 August 1886, 
străpungendu-se galeria Cantacuzino, la extremi- 
tatea nordică a acestor galerii s'aii ivit gaze, cari 

    

55 */ methane 

3 » CO, 

12 > air. 
Jignore ce que, dans cette analyse, on entend 

par 12%, d'air, car il parait ă peu pres certain 
que latmosphtre des temps oi ces depots de sel 
se sont formâs differait absolument de la notre. 
Pour ce qui est des gaz de notre sel, ils ont ct€ 
signalts ă plusieurs reprises par les ingenieurs des 
mines sans qu'on puisse trouver nulle part une in- 
dication relative ă leur composition chimique. 
“Leur relation avec la presence du pâtrole dans le 

voisinage, quandils se trouvent en grande quantit€, 
parait certaine. Nous avons mâ&me eu un accident, 
le 9 Mai 1873, dans la saline de T.-Ocna, oii, en 
creusant une galerie, on a rencontre une crevasse 
dans le massif du sel par laquelle s'est €chappe une 
enorme quantit de grisou, qui a produit une 
explosion, laquelle a coât€ la vieă 10 hommes 
et a developpâ une temperature tellement clevce 
que le sel, nous l'avons constat€ nous-mâme deux 
mois aprts, €tait fondu sur une longueur de plu- 
sieurs mâtres et formait une vofite brillante avec 
quelque stalactites de sel fondu î la partie su- 
prieure. . 

- On rencontre ces gaz en grande quantite, m&me 
dans les salines de Slanic. Il arrive frequement, 
selon les indications que nous avons recueillies 
de lingenieur en chef, M. Vinesh, dans les par- 
ties de la mine oii l'on extrait le sel de 1-âre 
qualit, dit puant, que, lorsqu'on brise des gros 
blocs pres d'une lampe, les gaz s'enflament sans 
cependant causer aucun accident. 

Comme nous le verrons plus loin, le brisement 
des gros blocs en fragments plus petits se fait 
avec une extreme facilit€, grâce ă la tension in- 
tcrieure des gaz qui sont ă une pression de plu- 
sieurs atmosphtres et qui empechent que la tex- 
ture du massif soit compacte. Ils permettent au 
contraire, lemiettement du sel, ce qui lui a valu 
le nom de mâ/ăiară :(farineux). 

De mâme, dans les salines de Doftana, d'apres 
les indications de M. lingenieur Iosef Popescu, le 
I-cr Mars 1886, dans la nouvelle coupe de la 
galerie Rosetti, et le zoaoât 1886, en pergant la 
galerie Cantacuzine, des gaz se sont &chappesă 
lextrâmite nord. Dans ceţte dernitre galeric, il



aii ars în cazul al doilea, producând o mică ex- 
plozie, aprâpe dout săptămâni. 

Am fost singur în decursul lunei Ianuarie la 
.„ Doftana și la Slănic și prin bunătatea - d-lor in- 
gineri diriginți, am căpttat blocuri de şo — 60 
kgr., recent tăiate, cu cari am făcut determină- 
rile următore : 

Slănic | 

» Calit, | mirositâre 

Sare întrebuințată 7 kgr. 650 gr. 
Gaze obținute - S31 cc. 

„deci avem 11 7 CC. 23, pentru kgr. de sare. 

Acâstă cantitate de gaze este enormă și ei se 
datoresc micile exploziuni, când ele comprimate 
fiind, formeză Gre-cari adunătură mai seri6se, peste 
cari se dă în momental spargerii blocurilor. O- 
d6rei acestor gaze se datoresce mirosul displă- 
cut de petrol al acestei sări, care, de altminterca 
e de o puritate perfectă. | 

Aceste gaze fac, ca spărtura sărei. acesteia să 
se facă cu ușurință, prezentând câte o dată la- 
mele de 1 —2 cm. grosime, pe o suprafață de 
50—60 c. p., ceea ce ar fi imposibil de obținut 
cu cele-Talte calități de sare, 

Slănic. 

Calit. | nemirosităre, 

Sare întrebuințată $ kgr. 210 gr. 
Gaze obținute 180 cc. ş. 

deci avem 21, 98 cuc. pentru kgr. de sare 
Calit. 11. | 

Sare întrebuințată S gr. 430 gr. 
Gaze găsite 96 cuc. 

ceea-ce ne dă 11,36 cc. pentru kgr, 

Doftana. 

Calit. [. 

Sare întrebuințată 9 kgr. 9oo, gr. 
Gaze 210 cc. 

ceea ce ne dă 21,21 cc. pentru kgr. 

Calit. II. 

Sare întrebuințată 14 gr. 410 gr. 
Gaze găsite 430 c.c. | 

ceea ce ne dă 29,54 cc. pentru kgr.. 

Calit. II, 

Sare întrebuințată 9,450. 
, Gaze 230 cc. 

ceea ce ne dă 26,45 c.c. pentru kgr. 

73 

  

sest produit une faible explosion et les gaz ont 
bruile pendant deux semaines. | 

Pai &t& moi-m&me pendant le mois de janvier 
Doftana et ă Slanic et grâce aux ingenieurs qui 
dirigent les travaux, jai obtenu des blocs de şo 
ă 60 kil. recemment abattus. Voici les resultats 
obtenus : 

Slanic 

1-tre qualite. 

Sel employe. . „+ 7 il. G3o gr. 
Gaz obtenu. . „831 c.c. 

donc 117 c. c. 23 par kil. desel 

Cette quantite de gaz est enorme et c'est ă elle 

qu'on doit les petites explosions, quand ctant 

comprimâs, les gaz forment des amas plus considc- 

rables, que l'on rencontre au moment de labattage. 

C'est ă Llodeur de ces gaz qu'est due Podeur dâ- 

sagrcable de petrole dont est imprâgne ce sel, 

qui avtrement est d'une puret€ parfaite. 
Ces gaz permettent de briser facilement le sel 

qui prâsente parfois des lamelles de 1 ă 2 cm. 

de grosseur sur une surface de 50 ă 60 cc. ce 

qui serait impossible ă obtenir avec les autres qua- 

lites de sel. 

Slanic 

1-tre qualită (sans odeur). 

Sel employ€ «8 kil, 210 gr, 
Gaz obtenu. . , .. „ISO cc. 5. 
Donc 11,36 c.c. par kilo. 

2-me qualits 

Sel employe . „5 klgr. 450 gr. 

Gaz obtenu . 96 c.c. 

ce qui nous donne 11,36 c.c. pour llgr. 

Doftana 

1-dre qualite. 

+ „9 kil. 900 gr, 

. 210 cc, 

Sel employe . . 

Gaz . 

Donc 21,21 c.c. par kilo. 

2-me qualitt. 

Sel employe . 14 kil. şro gr. 

Gaz trouve + 430 cuc. 

Donc 29,84 cc. par kilo. -- 

3-me qualite, 

„+ 9450 
„ 230 c.c. 

Sel employc. 

Gaz. a. 

Donc 26,45 c.c. par 

. . . 

. . Li 

kilo. |



  

egret, că nu am putut să-mi dâă scmă și 

despre cantitatea de gaze ce se află în sarea de 

la Târgul-Ocna și Ocnele-Mari, neavend pentrv 

acesta sarea necesară, dar judecând după starea 

fisică a sărei din aceste mine, de sigur că ele se 

vor afla din punctul de vedere al conţinutului lor 

în gaze, dacă nu inferidre, dar cel mult pe ace- 

lași picior cu sarea de la Doftana. 

Din aceste date se pste cu ușurință constata, 

că sarea ndstră este una din cele mai avute în 

gaze și că de acestea este legată și proprietatea, 

ce o aii unele dintre ele de a fi mirositâre, de 

regulă aducând aminte prin odârea lor pe aceea 
a petrolului și a mărei, 

Studiul complect al acestor gaze din tâte mi- 

nele nâstre, din punctul de vedere sciinţific, fapt 

ce presintă un interes frte mare, va fi terminat 

mai târdiii din cause independente de voinţa mea, 

dar ţin totuşi a indica că aceste gaze presintă 

particularități forte curiâse, pe care cred necesar 

a le indica. Ele conţin hidrocarburi saturate în 

mare cantitate şi hidrocarburi nesaturate, ce se 

absorb prin brom, variind cu deosebire pentru mina 

Doftana până la 250, din volumul total. 

Aceste gaze nu conţin nici urme de CO, 
lucrul e cu atât mai curios, cu cât pe lângă hi- 

drocarburi, ele mai conțin azot și oxigen și pe 
acesta în cantitate destul de mare. 

Este forte curios de asemenea a observa, că 

oxigenul variază fârte -mult, în raport cu mina de 
sare de unde s'aii extras aceste gaze. 

lată resultatele obținute: 

Oxigen liber în c. c. la sută de gaze: 
Calit. 1. Calit, 2 Calit. 3. 

mirositâre  nemirositâre 

Slănic . , — — 8,2 — 

Doftana . — 10 10 19,6 

ODOREA SĂREI 

Una din principalele cestiuni, ce se pune relativ 
la sarea nâstră este a se sci, dacă în realitate 

mir6să r&i sai nu. 

După tabelul caracterelor organoleptice, de. la 
început sa putut vedea, că mai multe calități de 
sare ai odâre de petrol, și câte odată chiar, după 
cum am vă&dut pentru Cal. 3 de la Ocnele-Mari, 
presintă o odâre fetidă. Se scie de asemenea că 

acestă odore este caracteristică cu deosebire bu- 

căților ce conțin în ele argilă în cantitate mai 

mare. Se scie de asemenea, că în argilele salifere 

ce însoțesc sarca, cu deosebire la Slănic și mai 

[.] 
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Je regrette de w'avoir pu me rendre cgalement 

compte de la quantit€ des gaz qui se trouvent 

dans le sel de Tergu-Ocna et d'Ocnele-Mari, faute 

d'avoir eu une quantit6 de sel sulfisante; mais 

jugeant d'apres âtat physique du sel de ces mi- 

nes, il est certain qu'il est, au point de vue du 

contenu en gaz, si non infrieur, mais tout au 
plus cgal au sel de Doftana. 

Ces donnndes permettent de constater que notre 

sel est un des plus riches en gaz, ce qui donne 

ă certaines varictes la propricte d'avoir une odeur, 

qui rappelle en gencral celle du pâtrole ou de 
la mer. 

Pour des causes independentes de ma volonte, la- 

nalyse compltte de ces gaz pour toutes nos mines, 

au point de vue scientifique,— fait qui a un grand 

intâret,—ne sera termince que plus tard; je tiens 
cependant ă indiquer que ces gaz presentent de 

fort curicuses particularites. 1ls contiennent des hi- 

drocarbures satures en grande quantite et des hi- 

drocarbures non saturtes que le brome absorbe 

ct qui varient, principalement pour le mine Doft-' 

tana, jusqu'ă 25%, du volume total. 

Ces gaz ne contiennent aucune trace de CO, 

ct cela est dautant plus curieux qui'ils contien- 

nent de lazote cet de l'oxygâne, celui-ci en assez 
grande quantite, 

Îl est cgalement fort curieux ă observer que l'o. 

xygene varie beaucoup en rapport avec la mine 

de sel d'ou ces gaz ont ct€ extraits, 
Voici les râsultats obtenus : 

Oxygtne libre en c.c. % de gaz. 
- d<tre qual, 2-me qual.  S-me qunle 

Slanic .. — — 8,2 — 

Doftana .  — 10 10 19,6 

ODEUR DU SEL. 

Une des principales questions qui se posc re- 

lativement ă notre sel est de savoir si, en rcalitc, 

il sent mauvais ou non. 

D'apres le tableau des caracttres organolep- 

tiques on a pu voir des le debut que plusieurs 

qualites de sel ont une odeur de petrole, et quel- 
quefois mâme, comme nous lavons vu pour la 

3-me qualit€ d'Ocnele-Mari, ont une odeur fctide. 

On sait €galement que cette odeur caracterise 

specialement les morceaux qui contiennent une 

plus grande quantite d'argile. On sait encore qu'il 

se trouve parfois dans les arpiles saliferes qui



des la Doftana, se allă câte odată în acestă ar- 
gilă, nodule colorate în negru cari ai o odâre 
pronunțată de petrol și adesea fârte fetidă. 

Odorea de petrol curată nu este tocmai dis-: 
plăcută, 

Presența petrolului în sare se esplică prin faptul 
că adesea, cum s'a vădut la Doftana acum patru 
ani, chiar mici scurgeri de petrol ai loc în 6re- 
cari cr&pături în unele părți ale masivului. D-nul 
inginer Drăghiceanu în studiul săi asupra sali- 
nelor (1) ne spune vorbind de Salina de la Slănic: 
«Acestă odâre desagreabilă provine mai cu scmă 
din argilurile salifere cenușii, cari străbat în stra- 
turi subțiri masa gismentului. Dar, dacă să iau 
blocurile ordinare, se pâte observa numai o slabă 
odore de petrol de loc displăcută, şi sunt fârte 
multe blocuri, cu deosebire cele de calitatea I, 
cari sunt complect inodore.» 

Face escepțiune la acesta numai o parte din 
frumosa calit, ], de la Slănic, care am vădut că 
conține o enormă cantitate de gaze și anume 
117,23 cc. p. klgr. . . 

Din acestă causă resultă, că variază mult și 
părerea persânelor chemate a se pronunţa, căci 
totul depinde de porţiunea, ce vor avea la dis- 
posițiune. Găsesc d. e. o adresă a d-lut Cârnu 
Munteanu către Ministerul Agriculturei și indus- 
triei, publicată în «Economia Naţională» de la 
25 lunie 1888, pag. S9—90, (anul XII No, +) 
în care d-sa spune: «La noi terenurile salifere 
sunt în același timp și petrolifere și prin urmare 
Sar părea probabilă existența mirosului de pe- 

_trol. Am mirosit sarea de la Slănic şi Doftana, 
atât la rece, cât și încălzind'o treptat până la 
punctul de topire şi n'am constatat nici un miros 
de petrol, nici de pesce. De teamă ca mirosul 
mei să nu mă înșele am chemat, d-le Ministru, 
mai multe persâne, însă nimenea n'a simțit mi- 
rosul de care vorbesce chimistul Hamburgez.» 

In realitate, în analisa făcută de d-nul dr. Ulex 
de la Hamburg, pe care am primit'o prin deo- 
sebita bunătate a Consulului nostru General din 
acea localitate, la 11 (23) Februarie 1889, gă- 
sesc reflexiunea următore: 

«Deşi probele de sare de mat'sus conţin can- 

  

(1) Sfinele Române considerate din punct de vedere geologie, 
techuie şi economic, publicat în Aosta Sezinţifică, An. V. 1874, 
1875 p. 207, ” 
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accompagnent le sel, surtout celui de Slanic et 
plus encore celui de Doftana, des nodules colortes 
en noir qui ont une forte odeur de pctrole, sou- 
vent fctide. 

L'odeur du pttrole n'est pas precisement de- 
sagrâable. 

La presence du pitrole dans le sel est confirme 
par le fait que souvent, comme on la vu ă Dof- 
tana, il y a quatre ans, des legers 6coulements 
de pstrole se produisent par les fissures de cer- 
taines parties du massif. Dans son dtude sur les 
salines, M. lingenieur Draghiceanu dit, en parlant 
de Slanic (1); <Cette odeur dâsagreable provient 
sourtout des argiles saliftres cendrees, qui tra- 
versent en couches minces la masse du gisement. 
Mais, si Lon prend les bloes ordinaires, on peut 
observer seulement une faible odeur de pâtrole 
nullement desagrâable, ctily a beaucoup de blocs, 
surtout ceux de 1-tre qualite, qui sont absolu- 
ment inodores.» 

I! faut en excepter une partie de la belle r-tre 
qualit de Slanic qui, ainsi que nous l'avons vu, 
contient une €norme quantit€ de gaz, î savoir   
117.23 c.c. p. kilogr. 

Aussi les avis ă ce sujet varient-ils car tout 
depend des morceaux qu'on a euă sa disposition. 
Je trouve, par exemple, dans un adresse de M. 
Cârnu-Munteanu au Ministăre de I Agriculture et de 
I' Industrie, publice dans I'Zcononia Naţională du 
25 Juin 1888, p. 89—g9o (XIl-e anrce, No. 4) 
ce passage: «Chez nous, les terrains saliftres sont 
en mcme temps petroliferes, et par consquent, il 
parait probable que la sel sente le petrole. 

«Jai senti le sel de Slanic et de Doftana, ă froid, 
et en le chauffant progressivement jusquwau point 
de fusion et je n'ai constate aucune odeur de 
petrole ou de mer. Craignant que mon odorat 
ne me trompe, jai appel€ plusieurs persoânes, 
mais personne n'a senti Podeur dont parle le 
chimiste d'Hambourg.» 

En eflet, dans Vanalyse qua faite M. le doc- 
tcur Ulex de Hambourg et que Jai regue, grâce 
a extreme obligeance de notre Consul gâncral 
en cette viile, le 1!/., fâvrier 1889, je trouve la 
reflexion suivante: <Bien que les cchantillons du 
sel sus-dit contiennent de: grandes quantites de 

(1) Zes saZines roumaines cousidirizs au Zoint de vue găolo- 
* Sigie, technigue et dconomigue: ctude publice dans la Aerisța   Scfinţifică, V-me annce, 157+4-—1875, p. 207,



  

tități mari de chlorură de sodiă, totuși ele nu 
pot fi întrebuințate pentru conserve din causa mi- 
rosului pronunțat de petrol ce'l posed şi care la 
calităţile inferiâre este și mai pronunțat», 

Observaţiunile făcute de noi la început dove- 
desc, că sarea nâstră mirâse a petrol şi că chiar 
dacă sar pune îngrijire ca, la măcinatul sărei să 
se arunce bulgării argiloși, ce a pete negre, răi 
mirositori, totuși sarea mirâse a petrol și cu de- 
osebire acea formată prin măcinarea calităței 1 
mirositâre de la Slănic. | 

A nega odârea petroliferă a sărei nâstre nu 
e nici sciințific nici corect, dar în același timp 
găsesc și nesciințific şi ne corect, a se dice că sarea 
nostră din acestă causă nu pâte fi întrebuințată 
pentru conserve. 

Odârea de petrol mai mult sai mai puţin pro- 
nunțată și câte odată fetidă — acesta din urmă 
însă numai pentru o minimă parte din argilă sai 
schisturile: argilo-salifere, ce se află în contact în 
Gre-care porțiuni limitate cu masivul nostru de 
sare și care tot-d'a-una sunt aruncate — nu pote 
fi datorită de cât urmelor de petrol, fie sub forma 
de gaze, cum am vădut în capitolul special, fie 
sub forma chiar de urme de petrol liquid. 
„In studiul făcut asupra gazelor, pe care anume 
lam făcut cât se pâte mai în mare, am disolvat 
în total 3 blocuri cu o pondere totală de 33 klgr. 
760 gr. de la Doltana și 3 blocuri cu o valâre 
totală de 25 klgr. 940 gr. de la Slănic și nu am 
obținut nici cea mai mică porțiune de petrol li- 
chid la suprafaţa apelor de disoluțiune. Aceste 
ape însă, păstrând încă gaze în ele aveati o odâre 
particulară, nu fetidă, similă însă cu aceia a ae- 
rului ce se respiră în salinele nostre. 
Am vădut, care este alcătuirea gazelor com- 

plect volatile, ce s'a obținut prin disolvarea sărei 
nostre, rămânea incă să se scie, dacă nu cum-va 
apele sărate datoraii odârea lor unor amoniaci 
compuși, ca propilamina, d. e, și care ar da ca- 
racterul fetid, ce întâlnim câte odată în condițiile 
de mai sus. Jumătate din aceste leșii, în volum 
de 200 litri cari, conțineaii prin armare aprâpe 
30 klgr. de sare a fost bine neutralisate cu sodă 
pură și distilate întrun vas cu acid chlorhidric 
pur, culegând ast-fel 30 litri de lichid. Termo- 
metrul muiat în lichidul salin se ridică până la 
110% c. Acesta din noi neutralisat cu potasă a 
fost distilat și s'a cules aprâpe 2 litri, care a fost 
concentrat, soluțiunea fiind acidificată cu acid   

chlorure de sodium, ils ne peuvent ctre employts 
pour les conserves ă cause de l'odeur prononcee 
de pstrole qu'ils ont, laquelle odeur est encore 
plus forte dans les qualites infericures.» 

Les observations faites par nous au debut prou- 
vent que notre sel sent le pâtrole et m&me si l'on 
avait le soin, lorsqu'on le moud, de rejeter les 
blocs argileux, qui ont des taches noires trts odo. 
rantes, le sel contienuerait ă sentirle pâtrole et 
spccialement la premiăre qualit€ moulue de Slanic. 

Nier lodeur petroliftre de notre sel n'est ni 
correct ni scientifique ; mais je trouve tout aussi 
incorrect et anti-scientifique de 'dire que par ce 
qu'il sent le petrole, notre sel ne peut pas £tre 
employ& pour les conserves. ” 

L'odeur de pttrole plus ou moins prononcee, 
parfois meme fâtide — et cela seulement pour une 
minime partie d'argile -ou de schistes argilo-sali- 
ftres qui se trouvent en contact, dans certaines 
parties limitces, avec notre massif de sel et qui 
sont toujours rejetâs — ne peut âtre due qu'ă des 
traces de pctrole, soit sous forme de gaz, comme 
nous lavons vu dans le chapitre precedent, soit 
mâme sous forme de petrote liquide. 

Or, dans lâtude que j'ai faite sur les gaz, et 
que jai faite tout exprăs en grand, Jai di:ssous 
3 blocs ayant un poids total de 33 kil. 760 gr. 
de Doftana et 3 blocs pesant ensemble 25 kil. 
940 gr. de Slanic, et je n'ai pas obtenu la moindre 
portion de pâtrole liquide ă la surface des eaux 
de disolution. Ces eaux, conservant encore des 
gaz, avaient une odeur particulire, non pas f6- 
tide, mais semblable ă celle de air que l'on res- 
pire dans nos salines.: . 

Nous avons vu quelle est: la composition. des 
gaz complătement volatils qui ont cât obtenus 
par la dissolution de notre sel, il nous reste ă 
voir si les eaux saldes doivent leur odeur ă des 
ammoniaques composâs, comme la propylamine, 
par exemple, qui leur donneraient le caractere fe- 
tide que nous rencontrons parfois dans les condi-. 
tions relatees ci-dessus, La moiti de cette diso- 
lution, 200 litres environ, contenant î peu pres 

'3 kil. de sela €tâbien neutralisce avec de la soude 
pure et distillce dans un vase avec de Tacide chlor- 
hydrique pur. On a recueilli ainsi 30 _litres de 
liquide. Le thermomitre tremp& dans le liquide 
salin s'Elavait jusqu'ă 1100 c. On a de nouveau neu- 
tralis6 avec de la potasse, on a distilt et on a 
recueilli environ 2 litres, qui ont ct€ concentres,
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chlorhidric după ce a fost tratată cu clorură pla- 
tinică. 

Nu am obținut nici un cristal, soluțiunea nu 
are nici cea mai slabă od6re, se pâte afirma în. 
mod absolut, că sarea nâstră nu conţine nici cea 
mai mică urmă de amoniaci compuși, cari prin 
presența lor să influențeze asupra proprietăților 
sale organoleptice. | . 

Din momentul când nu avem a face de cât 
cu petrol, totul se reduce în a sci, dacă afară de 
porțiunile gazâse, există în cantitate ori cât de 
mică petroleii puţin volatil, care rămânând în sarea 
chiar pulverisată să-i comunice odârea sa. 

In momentul când pulverizam acestă Sare, ser- 
vindu-mă iarăși de cantități destul de mari, tot- 
d'a-una superidre la 1!/, klgr., am observat că 
Chiar bulgării puţin mirositori, în momentul pul- 
verizărei, aveaii o odâre cu mult mai accentuată. 

Faptul se explică cu ușurință prin aceea că 
prin pulverisare se elibereză mai tâte gazele vo- 
latile din sare; totusi sarea rămasă pulverizată 
păstreză încă puţin, și în casurile defavorabile destul 
de.accentuat, odârea. de petrol; în ce privesce 
cal. 3 de la Ocnele-Mari, acestă odâre era chiar 
fetidă. 

Resultă dar, că sarea nâstră conține adese-ori, 
urme mai puțin volatile, cari fac ca ca chiar pul- 
verizată să aibă odâre de petrol. 

Totul acum depinde de a se sci, dacă acestă 
-odâre e persistentă sai nu, căci de la acesta de- 
pinde și valârea comercială a sărei n6stre, în ce 
privesce cu deosebire -ramura conservelor alimen- 
tare atât de importantă și de variată. 

Am putut să mă conving cu cea mai mare ușu- 
rință şi este momentul să arăt regretele mele în 

"ce privesce afirmațiunea prea precipitată a d-lui 
PUlex, că acestă odâre dispare chiar de la sine 

după puţin timp, așa că sarea devine în urmă 
complect inodoră, dacă a fost fin pulverisată. 

Mai rămâne să verific următorul fapt. 
Când sarea se pulveris€ză, nu numai desfacerii 

sale pe o suprafață mai mare și eliberării gazelor 
ca consecință, se. datoresce odârea mai pronun- 

» țată, dar și acțiunei mecanice care desvoltând căl- 
dură, faciliteză evaporațiunea micilor părticele odo- 
rifere de petrol. 

  

  

la solution“ ayant €t€ acidifite avec de acide 
chlorhydrique, aprăs avoir cte traitce par le chlo- 
rure de platine. 

Nous n'avons obtenu aucun cristal, la solution 
mavait pas la moindre odeur et je puis affirmer 
d'une manitre absolue' que notre sel ne contient 
pas la plus petite trace d'ammonaiques compos6s, 
qui, par leur presence, pourraient influencer sur 
ses proprietes organoleptiques. 

Du moment que nous n'avons ă faire qu'au pâ- 
trole, tout se reduit ă savoir si, en dehors des 
portions gazeuses, il existe, en quantit€ aussi petite, 
quelle soit, du pctrole peu volatil qui, en _res- 
tant dans le sel mâme pulveris€ pourrait lui com- 
muniquer son odeur. 

Au moment oi lon pulverise ce sel, en em. 
ployant encore des quantites assez considerabies, 
toujours supcrieures ă 11f kil., j'ai observe que 
meme les morceaux ayant peu d'odeur, en arait 
une assez prononcee, 
„Le fait s'explique facilement, car par la pulveri- 
sation on met en libert€ presque. tous les gaz 
volatils du sel. Toutefois le sel pulvcris€ conser- 
vait une faible odeur de pttrole, plus accentute 
dans certains cas defavorables ; pour la 3-me qua- 
lit€ d'Ocnele-Mari, cette odeur &tait mâme f&tide. 

Il resulte donc de ces faits que notre sel con- 
tient des traces peu volatiles parfois, qui font que 
mâme pulverisc, îl ait une odeur de pctrole. 

Il importe maintenant de savoir si ceite odeur 
est persistante ou non, car c'est del, que de- 
pend la valeur commerciale de notre sel, en ce 
qui concerne particulizrement les coriserves alimen- 
taires, branch si importante et si varice. 

Jai pu me convaincre trâs facilement que cette 
odeur disparait- toute seule au bout de peu de 
temps et que le sel devient ensuite complătement 
inodore, sil a ct€ finement pulvâris€ ; aussi ne- 
puis-je qu'exprimer mes regrets au sujet dă Vaffir- 
mation trop precipitâe de M. le chimiste Ulex, 

Il reste encore î verifier le fait suivant: 
Lorsqu'on pulverise le sel, lodeur plus pro- 

noncee qui sedcveloppe, n'est pas due seulement a 
une augmentation de surface, dont la consequence 
serait un plus fort degagement des gaz, mais elle 
est due surtout, ă la chaleur qui prend naissance 
par laction mecanique, et qui facilite I'Evaporation 
des petites inclusions de ptrole,
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Dacă dar, în momentul măcinării sale, tempe- 
ratura ce resultă prin lrecare ar fi ceva mai ri- 
dicată, sarea cea mai mirositâre ar pierde mai 
curând acestă odore. | 

In visita ce am făcut în acest sens la Doftana, 
nu am putut face nici o observaţiune din causă 
că tote morile mișcate prin apa Doftanei și cari 
aparţin particularilor, nu funcționa în acea di. 
La Slănic însă, unde Ministerul a avut buna în- 
grijire de a instala o mâră cu vapori, am obser- 
vat faptele următore: 

“ Temperatura mediului ambiant, fiind de 61/,0 c. 
temperatura sării pe sghiabul de scurgere de la 
rGtă și chiar în saci, în momentul umplerei lor, 
era de 26c,; de sigur că sub râtă acestă sare 
e supusă la o. temperatură și mai înaltă. Sarea 
în acest moment, mai ales că provenea de Ja 
măruntă, lormată în mare parte și din cal. | mi- 
rositâre, din localitate, avea o odâre destul de 
pronunțată, dar de loc displăcută, de petrol. A- 
cesta constitue cal. II din sarea: măcinată, ce s'a: 
analizat. Cal. 1 este formată din măcinarea mă- 
runtei, ferită de cea mirositâre, şi atunci chiar în 
momentul măcinărei, are o odâre fOrte slabă și 
după câte-va dile deloc, după cum S'a putut vede 
la cal. 1 măcinată, ce a fost „analizată, 

Chiar cal. II după cât-va timp perde cu totul 
od6rea sa, 

Se scie de mult, că sarea “nâstră, fiind numa; 
puțin cptă în cuptor, produce o sare de o al- 
bcță remarcabilă și de o lipsă absolută de ori-ce 
odâre. Ast-fel la T.-Ocna să face de mult 'î 
ast-fel de mod o sare, ce se debiteză în comerţ 
în formă de conuri, ca căpăţânile de zahăr, for- 
mate din acestă sare măcinată fin, udată în'urmă 
cu puțină apă și comprimată în tiparuri speciale. 

Acestă sare, numită și «sare huscă>, sub cea 
mai mică apăsare: se aduce iarăși în pulbere, 
“Tot ast-fel în partea de sus a țErei, unde con- 
servele alimentare casnice sunt atât de variate și 
bine făcute nu se usită sarea de cât după ce a 
fost câptă. 

Resultă dar, că dacă am ave sare cu mult mai 
mirositâre de cât cea mai mirositâre din ale n6- 
stre, dacă nu prin temperatura ce se nasce sub 
r6ta morii, dar prin o mică calcinare, ar perde 
absolut ori-ce odâre, 

  

    

Si donc, au moment ot il est moulu, la tem- 
perature qui resulte du frottement dtait un peu 
plus clevte, le sel ayant le plus d'odeur per- 
drait le plus tât cette odeur. 

Dans la visite que j'ai faite dans ce but ă Dof- 
tana je n'ai pu faire aucune observation, parce 
que ce jour-lă, les moulins que met en mouve- 
ment leau de la Doitana et qui appartiennent î 
des  particuliers ne fonctionnaient pas. Mais î 
Slanic, oi le Ministere a eu soin d'installer un 
moulin ă vapeur, jai observe les faits suivants: 

La temperature du milicu ambiant ctant de 
G1/,0 c., la temperature du sel sur la rigole d'c- 
coulement de la roue et mâme dans les sacs, au 
moment ou on les remplit, âtait de 260 ce. II est 
certain que sous la roue ce sel est soumis ă une 
temperature encore plus 6levce. Le sel, ă ce mo- 
ment, — surtout qu'il provenait de ce qu'on appelle 
măruntă (menu), forms en grande quantite de 
la 1-tre qualit€ ' odorante de la localit€ — avait 

„une odeur assez prononcce, mais non desagreable, 
de pctrole. C'est ce sel qui constitue la 2-e qua- 
lit€ de sel moulu :qui a ct analys€. La I-tre 
qualite est composce de czpăruntă» sans melange 
de sel odorant, et cependant, au moment de la 
moulure, elle a une faible odeur qui disparait 
apres quelques jours, comme on la vu pour la 
I-re qualite moulue qui a ct€ analysce, 

La 2-e qualite perd cgalement toute odenr apris 
quelque temps. 

On sait depuis longtemps que notre sel, lors- 
qu'il a 6t€ mis au four seulemeut un peu de temps, 
produit un sel d'une blancheur remarquable et ab- 
solument priv€ de toute odeur. Ainsi, ă T.-Ocna, 
on fabrique de la sorte un sel qui est d€bite dans 
le:commerce sous forme de cânes, comme les 
pains de sucre; ces cânes sont formâs de sel 
moulu fin, legtrement mouill€ avec. de Peau et 
comprim dans des moules speciaux. 

Ce sel nomme aussi «se /usca> 'se reduit en 
poudre sous la plus faible pression. 

De m&me, dans le nord de la Roumanie, oii 
dans les menages ont fait tant de conserves va- 
rices et excellentes, on n'emploie le sel qu'apr&s 
lavoir cuit, 

II râsulte: donc de ce qui prâckde que si nous 
avions du sel ayant encore plus d'odeur que ce- 
lui qui en a le plus dans notre pays, il perdrait 
absolument toute odeur, si non par la tempera: 
ture qui se developpe 'sous la roue du moulin, 
tout au moins par une legăre culcination.
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Observaţiunea d-lui dr. Ulex nu are deci loc, 
conclusiunea sa este pr€ precipitată şi în oti-ce 
cas acesta 'mi reamintesce o broșură scrisă de 
marele chimist englez Humphry Davy, care voind 
să apere cu ori-ce preţ valdrea zaharului colonial 
ce forma un comerț esclusiv al Angliei, față cu 
zahărul de stecle, ce câștiga tot mai mult teren 
în Europa, susținea că zahărul de sfecle nu este 
atât de dulce ca zahărul de trestie. D-nul dr. Ulex 
ne face un mare servicii prin analisa făcută de 
d-sa, căci ne arată prin datele ce presintă, pentru 
a nu vorbi de cele obţinute de noi, că sarea n6- 
stră deși săreză mai bine de cât majoritatea să- 
rurilor străine, ce se află în comerț în Europa, 
prin faptul că conţine în cantitate aprope abzo- 
lută clorură de sodiă, dar nu ar fi bună pentru 
conservele alimentare, pentru că mirâse a petrol! 

Vedem că s'a uitat un singur lucru și anume 
a se spune că gazele petrolului sunt volatile. 

Pentru a put€ pune Sfirşit ori-cărei obiecțiuni 
făcute sării nâstre din acest punct de vedere, tre- 
bue. să facem o instalațiune serissă la Slănic şi 
la T.-Ocna, pentru a nu exporta fabricanților de 
conserve, de cât sare măcinată, 

Ţin a indica următârele lucruri: 
1. Se va întrebuința pentru acest scop, calitatea I 

nemirositâre de la Slănic sati calitatea | de la 
Doftana, ce conţine atât de puține gaze. 

2. Se va instala o morișcă de vinturat sarea 
pulverisată, care se va face cu deosebire în 
timpul verei, sai o sistemă de site întrun spații 
încăldit la rigâre chiar printrun mic calorifer, ali- 
mentat cu vaporea pierdută de la motor, ast-fe] 
în cât.sarea, în momentul eșirei sale de la moră, 

„când e deja încăldită la 260, să trecă într'o at- 
mosferă caldă și în mișcare, ca să-i ridice în mod 
absolut ori-ce odsre. | 

Ţin să mai fac o mică observațiune relativ la 
„una din ramurile cele mai importante ale comer- 
ciului nostru, industria pescăriilor. din Dobrogea. 
Pentru conservarea pescilor nu se cere sare fin 
pulverisată, ci în grăunţe (cristale) ceva mal mari. 
Pentru acâsta în Dobrogea, plasa Babadag, satul 
Ghiiumgea, se extrăgea mai înainte sarea de mare, 
Când s'a adus pescarilor pentru întâia Gră sarea n6- 
stră măcinată în grăunțe, 'ei ati rămas surprinși, 
vădend. că decrepită în momentul disolvărei. 

EI acuză acestă sare, că ar fi prea tare, ast-fel 
după cnm am vorbit cu un doctor în medicină 

  
    

  

L'observation de M. !e dr. Ulex n'est donc pas 
fondce; sa conclusion est trop precipitce, et, en 
tous cas, elle me rappelle une brochure ccrite par 
le grand chimiste anglais Humphry Davy, qui, 
voulant defendre i tout prix la valeur du sucre 
oriental qui formait le commerce exclusif de 
AÂngleterre, contre le sucre de betteraves, qui 
gagnait partout du terrain en Europe, soutenait 
que le sucre de betteraves n'âtait pas aussi sucre 
que le sucre de canne. M. le dr. Ulex nous rend 
un grand service par lanalyse qu'il a faite, car 
il nous prouve par les donnâs qu'il presente — 
pour ne pas parler de celles que nous avons ob- 
tenues — que notre sel, bien qu'il sale mieux que 
la majorit€ des sels Gtrangers, qui se trouvent 
dans le commerce en Europe, par le fait qu'il 
contient une quantite presque absolue de chlo- 
rure de sodium, ne serait pas bon pour les con- 
serves alimentaires parce qu'il sent le pâtrole ! 

On a oubli€ une seule chose, c'est de dire que 
les gaz du pctrole sont volatiles. 

Pour mettre fin ă .toute objection qu'on pour- 
rait faire ă notre sel sous ce rapport, il est nc- 
cessaire qu'on fasse î Slanic et â T.-Ocna une 
installation scrieuse, afin de m'exporter pour les 
fabricants de conserves que du sel moulu. 

Je tiens î indiquer ce qui suit: 
I. On emploizra dans ce but la r-ăre qualit€ 

sans odeur de Slanic, ou la 1-twe qualit€ de Dof- 
tana, qui contient si peu de gaz. 

2, On installera un appareil pour ventiler. le - 
sel pulveris€, que Pon produira surtout pendant 
etc, ou un systome de cribles dans un endroit 
chauffe, ă la. rigueur par un .petit calorifăre, 
alimente par la vapeur perdue du moteur, de telle 
sorte que le sel, au moment oii il sort du moulin, 
quand il est dejă chauffe a 26%, passe dans une 
atmosphăre chaude et en mouvement qui lui en- 
l&vera absolument toute odeur. 
„Je tiens ă faire encore une petite observation 

relativement ă lune des branches les plus im- 
portantes de - notre commerce, les pecheries de 
Dobrodja. La conservation du poisson ne de- 
mande pas du sel finement pulvâris€, mais en 
assez gros grains. On extrayait le sel pour cet 
usage au village de Ghiiumge (arrondissement 
de Babadag) en Dobrodja. Quand on a livre pour 
la premitre fois aux pâcheurs notre sel moulu 
en grains, ils ont ct€ surpris de voir qu'il crepi- 
tait en se dissolvant. Ils reprochent ă ce sel d'âtre 
trop fort, ă ce que m'a dit un docteur en me- 

ş 
a.
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din localitate, și suțin că scrumbiile şi morunul 

conservate cu acâstă sare, nu pot concura cu cele 

rusesci, 

Cred mai mult că avem a face saii cu o lipsă 

perfectă de cunoscințe technice din partea lor, 

față cu procedeurile industriei rusesci, sai cu o 

prevenţiune nejustificată. 'Trebue însă să recunosc 
următorul fapt: 

Sarea măcinată în grăunțe ce li se trimite, 

provine de la Slănic şi în realitate ea presintă 
dou inconveniente, dintre cari ultimul destul de 

serios pentru industria pescăriilor. 

1. Acâstă sare ne-fiind fin pulverisată păstreză 

încă odârea sa de petrol. 

2. Acestă sare tocmai din causa tensiunei in- 

terne a gazelor, se sparge și se disolvă cu mal 
multă ușurință, nepăstrându-se sub formă solidă, 
sub care se cere să existe cât mai multă vreme 
în putinele cu pesce marinat. 

Pentru acâsta trebue a nu se mai trimite sare 

„de la Slănic, dar a se măcina în acest mod ca- 

litatea I de la Doftana sait T.-Ocna, care presintă 

din acest punct de vedere tote garanţiile cerute. 

Sunt aprâpe doui ani de când regia se pare 

că a căutat a-și procura pentru acești pescari 

sare de mare străină. Cu acestă ocasiune am 

făcut analisele ce am publicat în Buletinul Socie- 

tăței (1). Cred că ar fi mult mai bine, din tâte 

punctele de vedere, că în acest cas să se deschidă 

din noi una din vechile exploatațiuni de sare din 

Dobrogea sai să se cristaliseze sare de la mine 

în apă, pentru a obţine ast-fel o sare care să sa- 

tisfacă deprinderile și necesitățile lor. 

Pescăria e un articol, ce trebue desvoltat pe o 

largă scară în delta Dunărei, și prin urmare cată 
să satisfacem în totul cerințele pescarilor. Acesta 

cu atăt mai mult cu cât se va vinde și mai multă 
sare de către stat..: 

COMOPOSIȚIUNEA CItiMICA 

Iată acum reunite în un tabel sinoptic, datele 

analitice obținute, ast-fel ca să fie posibil a se 

vede de o dată tâte carcterele diferitelor varie- 
tăţi de sare analisate: 

[: (1) Vegi acest Buletin anul Î pag. 146 și urm, 

  

  

decine de la localite, et ils soutiennent que les 
poissons conservâs avec ce sel ne peuvent pas 

concourir avec les poissons conserves de Russie. 

„Je crois que nous sommes en presence ou d'une 

ignorance absolue de toute connaissance technique 

de la part de nos pâcheurs, vis-ă-vis des procedes 

de Lindustrie russe, ou d'une prevention ini” 
Nous devons cependant reconnaitre le fait .. int: 

Le sel moulu en grains qu'on leur e pro- 

vient de Slanic et en realit€ il prâseni. deux in- 
convenients dont le second est assez scrieux pour 

la pecherie. 

1. Ce sel n'tant pas finement pulverise con- 

serve son odeur de pctrole. 
2, Ce sel, justement â cause de la tension în 

terne des gaz, se brise et se dissout trts facile- 

ment, et il ne se conserve pas sous la forme so- 

lide comme il serait necessaire qu'il restât aussi 

longtemps que possible dans les tonneaux oii Von 

fait mariner les poissons, 

Aussi ne devrait-on plus envoyer du sel de 

Slanic, mais moudre en grains la 1-tre qualite 

de Doftana ou de T.Ocna, qui prâsente ă ce 

point de vue toutes les garanties dâsirables. 

Il y a pres de deux ans que la Râgie semble 
avoir cherche âă se procurer, pour les pâcheurs 

de Dobrodja, du sei marin ctranger. Jai fait î 

cette occasion les analyses que jai publice dans 

le Bulletin de la Socicte(1). Je  crois qu'il eut 

ct€ preferable, ă tous les points de vue, de rou- 

vrir une des anciennes exploitations de sel de Do- 

brodja, ou de cristailiser du sel de mine dans leau 

afin d'obtenir par ce procede un sel qui satisfasse 

aux habitudes et aux necessitâs des pecheurs. 

La pecherie est une industrie qui doit tre de- 
veloppe sur une vaste cchelle dans le Delta du 

Danube, 'et, par consequent, il taut chercher ă 

repondre ă toutes les demandes; des pâcheurs, et 

cela d'autant plus que VEtat pourra vendre plus 

de sel, 

COMPOSITION CIIIMIQUE, : 

Voici maintenant reunies en tableau synoptique 

les donnces analytiques obtenues, de telle sorte 

qu'il soit possible de constater en mâme temps 

tous les caracteres des dilfârentes varictes de sel 
qni ont ct€ analysces. 

(1) Voir ce Buletin L-er annce, pag, 146 et les suivautes,



Salinele de la Slănic (Judeţul Prahova) România. 
Salines de Slanic (District de Prahova) Roumanie. 
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1. Maşina de tăiat transversal. — 2. Tiampi electrică. — 3. Gradent Logitudinal. — 4. Vâgaşe trausverzale. — 6 Calea maşinel trausveraale. 
1. Machine 4 couper transversale. — 2. Lampa €lectriqua. — 3 Gradins longitudinaux, — 4. Sillona transveraaur. — Voie du la machine transrersale.
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Sarea gemă,



Am credut, necesar să reunesc de asemenea cu 

acâstă ocasiune, în un tabel sinoptic, tâte datele 

analitice relative la sarea n6stră, obținute până 
în present la diferite date, de diferite persâne. 

"(Vedi tabela A). 
Din comparaţiunea datelor analitice, executate 

la diferite epoce asupra sărei nâstre, resultă ur- 

mătârele fapte. D-li Botea la 1874 (d-sa a pu- 

blicat analisa în 1873, epistola publicată în Revista 

Sciinţifică de sub direcţia d-lul Gr. Ștefănescu e 
datată 13/,, Ianuarie 1875) este singurul care gă- 

sesce clorură de magnesiii în tâte sărurile, găsind 

1 gr. 7 la sută în sarea de la Telega (Doftana). 

D-sa găsesce de asemenea, afară de Slănic, în 

tâte sărurile clorură de potasiă, ast-fel că la Ocnele 

Mari găsim 0,10 la sută. 
La Tergul Ocna şi Ocnele-Mari găsesce clorură 

de calciii, ast-fel că la prima dă chiar 0,5 la sută 

din acâstă substanţă, 
Asemenea în ce privesce sulfatul de sodiii 

găsesce afară de Slănic, în tâte cele Talte trei mine. 

D-sa e singurul care. a analisat residiul indicând 

silicatul de fer și” de calciii, dar neindicând car- 

bonatul de fer și calciiă. 
Câţi-va ani mai în urmă d-l dr. Bernath în o 

conștiinci6să lucrare asupra sărei, găsesce numai 

urme de clorură de magnesiii. Cea mai. mare 

cantitate indicată de d-sa este de 0,008 “la sută 

în salinele Doftana, calitatea ordinară. 

D-sa nu găsesce nici o urmă de clorură de po- 

tasiti sait de calciii, şi indică sulfatul de sodiii, 

până la 2,329 la sută în calitatea a treia de la 

Ocnele mari. ” 
D-sa mai indică urmele de brom, stronțiă și. 

de hidrocarburi, 
La Noembrie 1887, d-l d-r. Ules, de la Ham- 

burg, a făcut cunoscut resultatul analisei sale asupra 

primelor calităţi de sare din fie-care din minele 

n6stre, 
D-sa indică urme de clorură de magnesiii la 

'Târgul-Ocna, şi sulfat de soditi, la Slănic, calitatea 
I, până la 0,08 la sută. ii 

Ceea-ce e fârte curios, e că indică sulfat de 

calciă la Slănic tocmai în calitatea primă până la 

0,06 %,, când în cele lalte abia găsesce 001 %/,. 

D-sa acusă sarea și o depreciază din causa odorei 
tele de petrol. 

In fine, d-l Căinu-Muntenu, în o adresă 

Ministerului, la Ianuarie 1888, expune rezultatul 

analitic relativ la Slănic și Doftana, găsesce iarăși 

înaintată - 
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Jai cru necessaire de rcunir, & cette occasion, 
en un tableau synoptiquc, toutes les: donnces a- 

nalytiques relatives ă notre sel, donndes obtenues 

par diffcrentes personnes î diverses €poques. (Y. 
Tableau A.) 

Les faits suivants râsultent de ces donnces 
analytiques : 

M. Botea, en 1874, [il a public son analyse en 

1875, sa lettre est datce du :*/,, Janvier 1875), 
est le scul qui trouve du chlorure de magnesium 

dans tous les sels, et, en particulier, 1 gr. 7% 

dans le sel de Telega (Doftana). 

[| trouve €galement, sauf pour Slanic, du chlo- 

rure de potassium dans tous les sels, et, entr'autre, 

0,10 9, dans celui de Ocnele-Mari. 
A 'Lergu-Ocna et ă Ocnele-Mari, il trouve du 

chlorure de calcium, soit pour la premitre 0,152/9 

de cette substance, 

Il trouve €galement du sulfate de sodium dans 

le sels de toutes les mines, sauf celle de Slanic, 

Il est le seul qui ait analys€ le residu, en in- 
diquant le silicate de fer et de calcium, mais en 

n'indiquant pas le carbonate de fer et le calcium. 
Quelques annces plus tard, M. le dr. Bernath 

dans un consciencieux travail sur le sel, ne trouve 

que des traces de chlorure de magntsium. La plus 

grande quantit€ qu'il indique dans la qualite or- 

dinaire des salines de Doftana est de 0,008 9%, 

II ne trouve aucune trace de chlorure de po: 

tassium ou de calcium et indique le sulfate de so- 

dium, jusquă 2,329 %, dans la z-e qualite d'Oc- 

nele-Mari, 

Il indique encore des traces de brome,.de stron= 

tium et d'hydrocarbures, 

En Novembre 1887, M.le dr. Ulex, de Ham- 

bourg, a fait connaitre le resultat de son analyse 

sur les premitres qualites de sel de chacune de 

nos mines, 

Il indique des traces -de chlorure de magnc= 

sium â Tergu-Ocna, et de sulfate de sodium dans 

la x-&re qualite de Slanic, jusqu'ă 0,08 %j.. 

Ce qui est fort curieux, c'est qu'il indique le 

sulfate de calcium dans la 1-tre qualit€ de Slanic 

jusqu'ă 0,06 %/,, tandis qu'il n'en trouve que 0,01%, 

dans les autres, 

Il. accuse le sel d'avoir une mauvaise odeur de 

pâtrole et le dtprecie. - 
Enfin; A. Cârnu-Munteanu, dans un mtmoire 

adress€ au Ministâre, en Janvier 1888, expose le 

resultat d'une analyse sur le sel de Slanic et de
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| | i ! i | | | i ij | | i 
AD... ) — i _l _l ăi i a al i PR | i | ji i | | - . | | . n-ai 

ja | | i ;. 0,089, 0,042 0,162 0,074 0,106; 01089: 0,120 0,074: 0,083 0,118) 0,10 0,06 0,98; 0,07 0,016| 0,020! 0,020] 04078 i 0,0319 0,0800 oa | 112€] os0,. 00,738; 0,0827] 01377) 8,5694] 0,0597 0,1510. 00241!  0,0707| 010686] 00181 0,3102 1,5779 

i i i | pp i pf i: II] | Io | SR 
Brom, Stronţiă, Ilidrocarburi, Oxid | | | | i ! : | | i Ma | : : : : 

î eee e. i. — ll i ! i i ! | ! li i . : 

Dre! Strontium, IHydrocarbures, Oxide || | | | urme urme urme ! urme urme ji urme urme | : i | ! : | i | ! ! i | 

de fer | j ! | | n i : ! ' ; : li : ! i N ! ; : 

| i ! ! I : | | ! ! | ! | ! ! 4 : 

Silice. . . i — —! 2 60. 7 | — i ' ! ! | | i i i 

Silice | | 2,60, 210) — —i — — — — — — — — — —] — — —] — - — — — Îi (0) 1,703) (1) 1,549 i i | 

in | | i | IL j ! | 

Ape | 90| 200 | | | | N i | | 
— Și : ' : Moi : | 

3 | oOxiaaer | | | | || pl 
xi e fer... . — — 5 e : i | : i | 

DS —Oxyăo ao fer 0,25 1,03 i | | | | : | 

3 | i | | | ; 
C £] Materiii ie... — — i e i | ! l ! i 
= 24 Materii insolubile — — — | 20029, 0329 —| 030) = ase O —] 080 1780] 008| 003 000  0oăj osezi  0msz|  ogai 0,238 pp] În - 
D | 1 i | ! , - , : i 

SE Argila e... -- — _ E |. | | | i pa 
Ş = Agile 5 | _ ” E _ _ i i! —| — — -- | — — —| — —] —| — —! — — —| -] — — — — — — — — — — — — | 6,4138 

O ! i : i i ! 

Carbonat de fer. , i — — | — — — l |- | ! SI i - : i. 

a Catbonate de fer | | _ — _: — — | — — — | — — i — —! —| — —. — 02804 0,4341! (2) 1108 (2) 0,759, — 0,1576 . 02194 21,859] 0,0343) 0,1504 — 0,1235! 0,2412 — 0,7639, . 0,4101 

Carbonat de Calciă . . — _| — — | IL. | I N e ! | ; _ 

Cazbonato de Catelu | — — — — i | —] — — —! — — —] — —| -- = — —| 10209] 0612 — — — — — -! — _ _ — —- | 1,0451 
| i ; | | | (E | | , 1 

Suma părţilor fixe ....... | = 05 < - | | _ . | i i | | i 
ma p irţi or fixe 100,00 99,99, 98,20 97,07] 99,932] 99,897] 99,504! 99,998 99,981] 99,991]. 99,987 99,998 100,000 99,958 100,00, 100,00 100,00, 100,00| 100,00, 100,00 1000) -100, 999555. 99,9105 99,948, 100,168! 100,059 99,819; 100,0185| 100,0184| 99,8196| 100,0381| 100,118; 999179 994748; 1000151 99,8566| 100,2334| 100,0309 

i a | | | i” a 
Gazele la 1 Kgr.. ....... — | — — — _ | | | i ii i | 

Gaz pour 1: Eilogr, | 7 iai ii — | — — | — — —i — — — i i — | — — —) — — —j i —: — 1(8)23,98e.e.]  11,30e.c. — — — — | 21,21e.c. 29,34c.c.|  2G,45e-c. 

| Lu | | 
== : I_ i ÎI E II II A DN II | A | | i L_ 

” a) Silicaţi, (2) Carbonat de far şi mangan precum şi alumina. (3) 117,13 e.c cea mirositâre, 
(Silicates: (Carhonates de fer, de manganăse et l'aluminc). (e sel avec oileur  
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| NATURA SARII | S ” ( S — -) : | | Sar Î Î on Z ina: = i ! N —— SS EBIL|PE MER | | e isnigena (obţinută prin concentraţiunea slatinei stcâse din puțuri) |. : = - = _ ÎL i | - | Sel ignigene (obtenu par la concentration de Peau sales tivâe des puits). | € . . si 
= PARA Portugalia | Spania | Italia |$g! FRA N ŢȚ A Anglia | Russia e Franţa = anda | = ! i , 7 “Ze e i PAYS Portugal Espagne Italie SE FIR A NC E Anglet - a 3 85 a i a D&lia ; | G E R M A N I A a A U S T R I A -Z 2 DI : [| . ngleterre Russie = 6 France > | Angleterre || ! ALLEMAGNE = ! ” Pa 3 . - = | “a Se AUTRICHE E : . . = ca [- : = == : „ Regiunea Oceanul Atlantic | 5 |s|:Ss Oce i i : _ 33 | - = 

| E |55] 3 anul Atlantic | Marea Mediterană ae Marea Nâgră| Marea Caspică | | i ș ] Region Ocdan Atlantique > |z 5] 3 Octan Atlantique Mer Mâdit € - 2 : ; - 3 | LS | el | etrance 55 Mer Noire!| Mer Caspique ” . : 2 i îi = a Ti Pe ——— = . - E : o i o că = === —— : pu | a 2] le a | 2 = | 33 = = T . i «e E 1 o = : = == = “Localitatea | 2 lacsle|— il I1Sle|5|: a | 2elocle-l8l= = . j . = | |zl: "= o . = . 9 |2012el a 3 -S | Ra £ lese]z155lz]! |2zl2|818|s13| MAREnnEs |E is BERRE 5 Scoţia ssjeălisislE| ls | 5 Inima. | | Localită | sole ss |e el |>|E || 2 | |3 Eyâres | g | E Odessa | Astrahan issli,[ssi [sl 12|; sm ură | 2 || Prioâniehehat - = |3 -Î.Dirrem- | £ | 5 size 2| lzielelslâlă | |gIz|z 5 | E] peosse seaelesiSISlz | i Sehânebeok HALLE | Sale în Meklemburg | 3 || Peiearichshell | Rottenminster| = 121 1 schL g |Dimen- [2 ie aa să lie E 5 lea je lE|el= _l|â]=|s] & | elogii le lEle| E i =: =|£ 8, beg [3 E = —— = n i = e lee aa La & = <a | |lal; = ' = 
! ZI ; : = === = a el ; sa = = . E : , | li Ii li | zl. | i 2e|2 ş|z-f a] 3 Galieni | iu tat - 5 , — a |ea 23 = . . i, ' [ti 3 = e Ș Tal =] - a z = ! — +. Calitatea i i zl E! i Elsle-şi | 23| s2|as a E o | 3 | aan _jiciu tratamentjIll tratament)! 2 35| & ae 2|% 3 | E | : oz i S 5| | i & zei li 328| S=ls3 zi 28 ! Z a 3 3 3 31 bec] 9 £|sSl sI! s 3 9 s Qualite msi | 9 S | | 5 Z SI NI | _ = 1232123125 = z —_ zi |sSli_ _ ; 3] 2. lezel 3 3 3 ş Za] 31| :S|82| 2 ZIS 3 =, S - 

aa za | slz)j I | || 2! Iza Băile ala "Sia 18.1]. | 9 lia | esa 2 [3 15 | e [es SIE | See“ |ElE2lelzl|E 3 : CI 73 Da | = 2 i 3 ă S Is < sI SI 32 3 “e 3 = “3 ls - "j o a 1 gaz £ 9 E & 9 9 = 9 [=] 9 isa 9 - e a a > 19 ala | sls|E >] |5!5|5sizElz'|5|85 SlEls|sls I8|s8 i | Ssflezz] sell |E l&lelslszlslelelSleles ă | 2 = == = e O aLO = „<a _ 2 7 = Ss 9 ce i = i === _i Bi E | ll LE ll [Ss SIsIzIEIșIg ! ș ! | - i | pi i i | ' = ! n : . | 3|= Autorul , ! =. 'Schrătter „i , [I IE = pa ) PE ! 3 us Berthier | =151| Roux | și Istrati | R : | : . 2 | Extras din lucrările i 5 : : | 233 Auteuj =l2! ma i ou x  Berthier R..o u x Naville | Roux | Henry Istrati 5 N PIN nl Hei n e 3 | Extras din lucrarea D-lor Lune și | user si Horsinck la EEE] ele! | i | & | D-lor Lungeși Naville | = Naville Ş re lasa 2 | | [o | = | | | = | “3 [ES] £ [ OI ic a |ăS5| £ | | i | DI ŢI — 
| | ; | | : |: „II. | Clorură de Sodid. . . . . . + [95,19| 89,14 80,09196 00| 96,50 93,585, 96,664; 95,91] 96,60! 94,45! 94,28 '59,087190,659190,177188,83119 1,076 180,0121] 97,20| 96.70! 96,36 '06,27lits sănlus 676192 7.5 siloz 100! - . | ! | Chloruze de Senin, | 95 , , 25 89,087 90, „177:8, 1076, 8,012, 97, 170, 96,16 90,27, hăjbi3n;85, 676;,92,840/97,381[91,834|97,100494,212191,217)197,12493,944492,271/| 93,70,193,55| 97,50] 36,19] 96,52]| o7,81| 56,55! 9o,ozii 7z,col 90.05] 9c.20i'94.61! 98 58 35 7 Ă _ i: 

iloruce de Scari | | | | , , , , , , , „52| 97, „55! 96,07i| 37, „05| 96,20, [94,61] 98,3 sad 98,93 95,40] 90,60| 92,9 || 96,87| 96,28| 96,45| 93,26] 93,79] 93,20| 90,75] 89,9ull 95,25] 97,55] 92,19] 97,48] 98,16] 96,aa| 56,07] s0bo 98,90 || 96,89| 95,85, 92,43] 87,391 90,441 96,06! 98,18] 97 Clorură de Potasiă. ,, ===] — li — ! di ! i: i .. | i DT || — 1 — urme] oaze] — | 0 zi IN 22 Ii Chlorure de Potassium, | | | | „me = | um — i [li] — | oz] osso| ossz| zoo! oo — [| — | 2 || II i ! uzi : $ . 
. pr — Clorură de Magnesii. .... — — — || 0,30| 0,32| 0,327| 0,234! 0,46i 0,50] 0,761 0,04 0,635! 0,858| 0,07 0,498! 0,668| 0,5171 0,10 0,23! 0,0S'0,27i 0,953 72 | . ji i 

i , : « , ;23| 0,68: 02ij! 0,955 0,2 8| — [| 0,218! 0,913] 0,100] 0,377 1,300 0,148] 0,803 o,si8! 110| o,s0! 115| 0,09] osos ooal oua 7 75 — [|— || — | 1] o. ” 
Chilorure de Slagaciium. | | | | , , , , , ; , , , , , „15| o, 5 o, „19 0,37 1,66) 0,75 012| 2,80] | 0.08] 1,81] 1,18] 0,25 021 0,87 47| 024| 09| 060| 075| oi — | — | — — | — | — A] — [i oa] oc os] 20 osal! la 0,22] o 

Clorură da Calcii ...... — — | — | be — | — — — | — —i — — — — — i — — — — =] — — — — — — — — — — — 0,03! 0,04 o0o0t | | 
| [i 

Chlorure do Calcium. | i | , | ! E 2 . | — 0,02 0,93] — — - 012) — — | _ — — — 0,09 0,471 0,26] 0,30| 0,99! 1,09| — — | — — — — — — — — — — — — IF — 0, 
Sultat de Sodit | op zI ILIA — | 0,02 19,60 

i Sulfato de Sodium. | i | | | ! ! Ti lol lol beu oo osorf e,ns] om o,o7| oazi po] ooosi ozal a,0sf ass] = | oso0'—- | — | — 
Sulfat de Potasii. , .,....]| — — =] — — == — — — — — = — — — pi — — ai 2 — j Sulfate de Potassium. i ] " | | | i N IT i IN ” _ | — - i — | — 41| 1,73) 161| — — — — — — — — — — — — — — — [| — — — 2 — , 

i „a7 5 j, | ; , , — IT — — 
Sulfat do Magnesiă ,.. | 0,63] 6,20! 7,27]| 0,45] 0,25| 0,213 0,345! 0,40] o0,ca! 0,33] 0,221 0,096! oucce! ose 53| o.2 : 53| — si — i . - 'Suifate de Magnesiuri. pe | o | iai: | di Iu me] 098| 0,066 0,216| 0,153] 0. “ O381j| 0,50| 0.60| 0;60,- 0,80 0,354, 0,153 oma os89] aaa] oxsoșț avora asess| oxss| — | susaj azs| oma — | — [| — | — | = [| — | ass? oaloai] — | oxal ase ori ass oasl — | ad] = | [||| _ ȘI E 

i | | : o. ] | ! ” ) T, | TU - Sulfat do Calcii . , .....[ 0,56| 0,81] 3,57 2,35] 0,88! 0,630] O0,tiu: 0,49] 0,46] 0,84] „cui 0,520! 119| 0,700] 1,10! 1,240! 2,2601] 120| 121| iocliiola 0â0: 0,6291 1,020] 1,013] 0,720| 1,125] 1,621] o4t0| 0,132! 0,2s0!| 0.550] 1.50 1.50 - - - î | | ! , , 2 2 „Doi 1,09, 6 2 > a | , 50| 1,20] 2,75] 2,74 1,75]. 0,5 6 — 7 7 3 ! 
arat do Calciă «e | | | | , , | i | , , , , , , , , „732. 0, 50| 1,50 1,50| 1, „75| 1247 „75| 0,59! 1,8 0,95| 0,t2|| 0,37 0,50 mai 150) 048| 0,44) 061| 181| 0,03; 19| 0,821. 1,44] aia 0,59] 0,33] o,cal 093| oss2] ouz0l sas] 1,33] sos! - 0,49 || 0,14] 116| 0,58] 0,35] 1,241 1,28] 2,30] 1) 

Carbonat de'Mapgnesit . .. — 1.— — — [| — — ' — — — — — — — — — i — — — == — — — — — — — — — — — — — | “ : | Carbonato de Magntsium. | | : i i - _ o ” _ _ TIT _ — — ” _ — 0,03] 0,02] 001| — — — — i | — — — — | — 1 —. | 0,005] — — — — — — — — : 
ţ 

Carbonat da Calciă ..,,. — || — | — — | == — — — — — | — — — | — |. | — — — — — — — — — — — — 1 — | — || — — — —_ — | | Carboate do Calcium. . | | | | _  |urmej| — — 0,15; — — i — — — — — — = — = — — — 0,07] 0,08! ovul — _ _ _ _ pă] — || — _ _ 
i 0; 0,20 0,9 | o,ocel o] 1,16) 0,07 : 2] 0,32 3 50! 07 ai tuba i 5 - 3 = A Resiăiă insolubil - + se oil 02010, | „90| o0,10j eee "| , „07| 0,14 ” 1,042) 0,421] 0,580] 0,14 vazo 0,350| 0,70| 1,201 0,83'!1,57| 0,440, 0,048! 0,100] 0,062 Ono 0,050| 0,0301 0,050| 0,100 0,20 ser 0,40) 040| 0,40| 038| 0,254 0,031 0,06] 0,14] 6,20] 0,15 oo] oo — | — | — bo] = [2212 | === oo = 1212 [2 oa 2 12| oo] o , 

R : i . „Ve > - ; | zl 3 180! 207 3 ă ' |: | Ape eee eee | 245 360] Ball — | 1.90 5,180, 2,070, 2,58] 2442) 8,48] 4,10] 8,800| 6,836] 7,700| 9,425, 6,682] 80| —| —! —1'—i 8,54L: 3,256 6,0z0| 1,1701 6,088] 1,400] 4,202! c,zos| 2,38! s2os! cos0! — |" — | —1Î 07 20| oo aa7 — - : 7 - - 
E , | | | , | , oa] 8, | „DA; 5,236| 6,050 1,1701 , , , „758| 1, , , „07| 120| 0,60 247| 1,63 6,60) 307| 459 100| 6,46] — ||: 290| 4,06) 3,0] a,50] 100| az] za] 3,45] 4,a0| c,oz 661, 174| 1449) 0,97] 1,80| 0,44] 1,82) 2,60] 600] o,coll 212] an0| ast 791) 100| 245| — | o, 
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i Sel semme exploites ans les a | 
gi „II | . 2 Spania | Anglia FRANȚA GERMANIA AUSTRIA RIO. M A NI A 
a 5 , 9 . 
BE Espagne Angleterre FRANCE LALLEMAGNE . AUTRICHE . RO UMANI E 
ti 

——— = ? ia — 53 i Wirtemberg-Ba- i IRI = 5 
, — Ă , „1. 

za a | Prost şaria = | Galiţia Baciu | PRAHOVA | Râmn-Xâleil o E 9 || Prusse |] W urtemberg — Galicie | = KA asi i] Bavitre E- = DI ea = i = = ! o Z varaa Ij a lg = || = . arange- l 6. S : a = A = : E a = || Cardona | Norwich d Meurțhe | =5 | Halstadt | 2 | Berchtesgaden |:3 | — | Wielizcka: | £ | Stebnie | Kaluez Târgul-Oena | & Slanic Doftana | Oenele-Mari = ville. epart. Meurthe | 3 13 ez e = = a | 5 | = = 
I-Z N 2|_s p 3 £ [Sare măcinată! 3| 

. yo : 
* 3 |= e pi | 3 3 > 3 | * 3 = 3 * las 

4 23|, pu 
3 [RSS =3 3 = =E & e Sel moulu -a =3 =3 3 ='3 =3 “ Se | 55 | Seal s|selcelaele sloilazlse sl selsElalae 

S da | 25 Ş To|'zelzelZolEelZoelZeles| Esi e [el el'zelze 
5 ZE198 

OEIGSElGEIGE OălsEleze | 2l= 3 FIOS IGEISEIG& Sâ|8E z ză |9 | îs [0393 ara Să [ss |53 sa a să] [salsa 
_ ci l 

ta EA a u 
= ; 

a , = 
” 

ZI. | e e : || 3 |Ramutelsi eo |l« , i | , 2131351515] Henry | 3 | | Ville |Berthier| 3 der |:E |-£ Bischof |! Stohman Litt II S TR A TI se |elslzZ 23 = eg [2 |$ | E] o . o . OD .- | 
: 

a — — es cs — cs == | Lu ca | 
4 

| 

. | | | 
Ă . “. 97,36 97,87|97,871|08,017)| 93,50] 93,05: 93,84 93,839 99,8090,80 |97,800[90,50095,340!| 94,55] $3,14] 99,93 99,88] 99,85,99,920'99,630 W9,430| 99,99, 92,9290,280.97,334 97,878190,281191,040|86,950/99,924|99,161198,68290,462 99,808 39,678.09,494|66,82099,775199,541199,894 98,66 3.98,690,99,808/98,052 [83,925 ) perăd. Ă ! « | i urme|| — | — || — | — | — | — [oo] — | — | — — bi — — | — oo] — | — — — || oasz] urme]! — — li === — | — — 

0,1 || 0,14| 0,138| 0,166| 0,02! 017| 0,091 0,093 — — — — || 0,530| — 1,86] — 0,15] 0,150 0,070| — || 0,120|urme| 0,02 0,450 urme |! 1,300| 0,286 0,731 0,814] — — — — — | — — — — — — — — — — 
0,03 014| 0,158! 0,180| 0,10] 0,13; 005| 0,08! — | — js — lloooo — ||| — urme urme| — — 1 os0| — |. — L 0,254| 0,522 0,508 — — — — _ — i — — — — — — looul — — | 0067 
— — — — |—]— — — | po — | — — 055 1 — — | — | — — — — - „— oa) — 1! 0,026] oo26] — 0,038] 0,036 3,916] — [i — | — | 0,0:6| — — | — oo] — || — jopnrzi] — 
— — — — — — — — — — — 2,000] — — — — — — — — — — — I_ — |urmej urme!) — — — — — — — — — — — — — — — — — — 
— — — — — — i — — | — — — — — _ — — — i — — — — p,a10 — — — — — — — — — — 1 — — — — — — -- — — — — 
1,03 0,880| 0,880! 0,408] 0,65] 0,41) 3,07| 3,070| — | 6,000! 0,300| s,ocol| — — — urmei] — — | — | oasol — — — 0,720 2,102| 8,862] 8,24 || 7,731|11,856| — | 0,351] 0,681) 2,502] — liooi 0,175| 8,065| 8,169] 0,276! — | 0,683| 1,510| — | 0,903| 6,502 

, 
. | . . 1 

; 
l 

i | 2] 0,571 0,85] 0,850) 1,050! 2,00! 1,05| 2,74] 2,740] 0,20! 200|] — — [| 0,830] — [| — == — — || 5,880] — —_ 1 — 1 — — | 0,288] 0,435] 3,104] — || 0,158| 0,212]21,360!| 0,034! 0,150! — | opazal oval — | 0,764] 7,860 j | 

- 0,47 0,12] 3,123! 1,199] — 018| 021| 0,200| — | 0,70|| — | 0,700] 2,400! 0,30] l— — — — — — — . 0,40 L 0,310| 1,192, 0,680| 0,472| 0,654 0,040]: 0,080 0,110| 1,128| 0,074; 0,085] 0,138 3,569 0,060| 0,151|| 0,024| 0,071| 0,064] 0,048| 0,340] 1,578! 
+ 
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până la 0,057 la sută clorură de magnesiii, la 

“ambele (varietatea cea vînată) şi sulfat de Calciii 
până la 2,333 la sarea vânătă de la Doftana (1). 

D-sa susține că sarea e complect inodoră. 
Aceste analise față cu acele făcute în laboratorul 

nostru, în decurs de mai mulți ani, ne conduc 

forțamente a admite, că sarea analisată de .d-l: 
„ Botea acum 15 ani, era probabil din o exploataţiune 

începută recent, sai din straturile superidre ale 

massivului, căci numai pe petele gisementelor de 

sare am putea admite presenţa clorurelor: de 
potasiă, calciii, magnesiii și a sulfaţilor alcalini 

în ast-fel de cantitate. 

Lucrând asupra unor blocuri ce vin din inima 
gisementelor, era natural că analisele ulteriâre, 

și cu deosebire a d-lui Ulex și a nâstră, să di- 

fere de cele ale d-lui Botea cu deosebire, și pu- 
țin de aceea a d-lui d-r. Bernath. 

Convincțiunea nea intimă este că sarea ndstră 

se alcătuesce ponderal numai din. clorur de sodiii, 

din apă, sulfat de calcit şi argilă. Când acsta 

domintă, sarea pile conține şi carbonat de fer şi 

„calciti. Ea conţine și multe -gase. 

In ce privesce cu deosebire sulfatul de sodiii 

și clorurul de calciii, având în vedere și mica 

cantitate sub care se presintă, m& îndoesc mult 

de presența lor, fiind înscriși numai prin faptul 
unor inegale resultate în dosage repetate şi bine 

făcute, când amestecul e complex, 

lată de asemenea un tabloă sinoptic, resumând 

tote datele analitice, relative la sare, și grupate 
după proveniența . acesteia. - 

Prin acest tabel vom pute lesne să ne dăm 

semă de superioritatea sărei nostre. (Tabela B.) 

  

(1) Nu fac de cât a menţiona o așa numită analisă făcut 
de un inginer strein, și care dice —vedi diarul Bucarest 12/24 

Octombre 1591. 

a... recunoscând 2%/, clorur de potasium, 3%, clorur de, 

magnesium, şi 4,5%, sulfat de magnesiă, fără a mal socat: 
-gypsul, sulfurele, utc.; şi se pare, ceea ce.nu am putut con: 

stata personal, că mal este şi o forte adițiune de petrol, 

care iese printre aceste cristale şi care trebue a o face absolut 

grețâsă şi improprie usulul culinar.a 

La acâstă copilărescă ana/rsă şi la conclusjunile ce autorul 

trăgea din ea, am r&spuns în același qiar, peniru a dovedi 

că nu era ceva serios. (Numărul de la' 27 Noembre—4 De- 

cembre 1891.) 
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Doftana, trouve aussi dans les deux mines (va- 

ricte. grise) jusqu'ă 0,057 %, de chlorure de ma- 
gn6sium et jusquă 2,333 de sulfate de calcium 

dans le sel gris de Doftana (1). 
Il soutient que le sel est complătement inodore. 

Ces analyses comparees ă celles qui ont te faites 

dans notre laboratoire, pendant plusieurs annces, 
nous conduisent forc&ment ă admettre que le sel 

analyse par M. Botea, ily a 15 ans, provenait 

probablement d'une. exploitation recente, ou des 

couches,superieures du massif, car nous ne pou- 

vons admcettre que sur le dessus des gisements 

de sel, la presence du chlorure de potassium, de 

calcium, de magnesium et des sulfates alcalins 

en elle quantite. | 

Analysant des. blocs provenant du coeur mâme 

du gisement, il €tait naturel, que les analyses 

ultârieures et surtout celle de M. Ulex et la notre, 

dificraient principalement de celle de M. Botea 

et un peu de celle de M. le dr. Bernath. 

Ma conviction intime est, gue notre sed ne se 

compose, en poids, que de chlorure de sodiu, deau, 

de suifate de calcium ct dargile. Quand celle-ct 

domine, de sel, peut contenir aussi du carbonate 

de fer ou de calciu. Îl contieut aussi des gas. 
Pour ce qui est surtout du sulfate de sodium et 

du chlorure de calcium, considcrant la faible quan- 

tit€ sous laquelle ils se prâsentent, je doute tort 

de leur prâsence; ils ne sont inscrits. que par 

suite de resultats incpaux dans les dosages, ce 

qui resulte souvent de dosages râpetes et bien 

faits, quand le mclange est complexe. | 

Voici âgalement un tableau synoptique, qui r€- 

sume toutes les donnces analytiques, relatives au 

sel et groupces d'apres la provenance de celui-ci, 

Ce tableau permet de se rendre encore mieux 

compte de la superiorit€ de notre sel (Voir le 
Tableau B.). 

. 

(1) Je ne fais que mentioner la soi-disante analyse fnite par 

un ingenieur, qui dit — voir le journal Bucarest du 12/24 

Octobre 1591 ; 

*Reconnaissant 2 0, de chlorure de potassium, 3 9, de. 

chlorure de magnâsium et 4,5 %, de sulfate de magn€- 

Sium, sans compter le gypse, les sulfures, ete, et îl semble, 

ce que je m'ai pu constater personnellement, qw'il y a en- 

core une forte addition de pâtrole qui s'chappe de ces cris- 

taux et qui rend le sel absolument €ceurant et impropre 

aux usages culinaires,€ : . 
A cette analyse enfantine et aux conclusions que Pauteur 

en tirait, j'ai repondu dans le mâme journal afin de prouver 
qw'elles n'dtaient pas scrieuses (No, du 27 Novembre-4 DE 
cembre 1591.)



  

Conelusiune. 

"[âte datele analitice enumărate mai sus, ne 

conduc forţamente la rezultatele următore, în ce 

privesce sarea procurată de minele nâstre din care. 

esclud analisa relativă la gangă, sub care înțeleg 

și cal. [II de la Ocnele-Mari, care nu se vinde 

nici o dată pentru alimentaţiune. 

1. Sarea n6stră e una din cele mai avute în 

Clorură de Sodiii, față cu ori-care altă sare dată în 

consumaţiune din ori-care mină a Europei, și pentru 

acesta mă basez nu numai pe analisele făcute în 

țară, dar și pe acelea făcute în străinătate. Ea 

întrece cu până la 10%, unele sări procurate de 

Wieliczka în Austria și de Vic în Franţa (v Wieliczka 

90,23%/0, Vic, 90,03 o). 

2, Este cu mult superiâră din acest punct de 

vedere sărei ignigene, atât de răspândită în cen- 

„trul Europei, întrecend-o adesea cu 130%/, în clorură 

de sodiii -(Sulz în Meklenburg, sarea ordinară 

$9,91%/,, Ischl, 87,39%). 
"3. Sarea nsstră e cu deosebire superidră sărei 

“de mare, ce se vinde în țerile litorale și care e 

atât de răspândită în comerț, întrecând-o cu 10% 

până la 20%, în privința clorurei de sodiă (Berre 

cal. II: 91,836", Marennes 89,00%/,, Portugalia 
cal. Il 80%). 

4. Unul din caracterele importante ale. sărei 

n6stre, din punctul de vedere al consumațiunei 
sele ca product alimentar, consistă în a nu con- 

ține aprope de loc nici oaltă clorură sai sulfați, 

“afară de sulfat de calciă și residiul insolubil. 

Din punctul de vedere al sulfatului de calciii, 
sarea nâstră, dată în comerț pentru alimentaţiune, 

este cu totul superidră, neconţinnd de cât intr'o 
singură calitate 1%, sulfat de calciii (Doftana cal, 
III) pe când acesta este aprâpe norma sărei de 
mare, ignigene, saii a sărei geme, din alte saline, 
Care pot conține 3—5%/, acestă substanță (St. 

Ubes 3. 57%; Vic 5%/,). - 
-5.. Sulfatul de magnesiii, care în nici una din 

analisele făcute la noi nu e decelat, nici ca urme, 
se găsesce din contră în unele din sările geme: 
până la 1,45%, în sarea ignigenă de la Gouenans 
în Franţa, până la 31/,, în sarea engleză (Lymington) 
și până la 70/, în sarea portugesă. 

6. Materiile isolubile să află ca maximum în 
sarea nostră 0,704%/, în cal. III la Ocnele Mari, 
pe când ele întrec adesea 1%/, în sarea de mare 

* 

“ Conclusion, 

Toutes les donnces analytiques €numerces ci- 

dessus nous conduisent forcement aux resultats 

suivants, pour ce qui est du sel provenant de nos 

mines, d'oui jexclus lanalyse relative a la gangue, 

c'est-ă-dire la 3-e qualit€ d'Ocnele-Mari, qui ne 

se vend jamais pour lalimentation. 

1. Notre sel est un des plus riches en chlorure. 

de sodium, compare ă tout autre sel mis dans la 

consommation et provenant de toute autre mine 

d'Europe; je me base ici non seulement sur les 

analyses faites en Roumanie, mais sur celles qui 
ont cte faites ă letranger. Il surpasse de 10%, 
certains sels provenant de Wieliczka en Autriche 

ct de Vic en France (Wieliczka 90,23 9, Vic 

90,03 %0). 
2. Îl est de- beaucoup suptrieur. ă ce point de - 

vue au sel ignigtne, si r&pandu dans le centre de 

Europe, il le surpasse souvent mâme avec 13% 

en chlorure de sodium (Sulz en Mecklembourg; 

sel ordinaire 89,91%, Ischl 87,39%). 
3. Notre sel est surtout supcrieur au sel de 

mer qui se vend dans tous les pays littoraux et 

qui est si repandu -dans le commerce, le surpas- 

sant avec 10%, et 20 %, en chlorure de sodium 

(Berre, 2-e qual. 91,836%/,; Marennes, 89,00 %, 

Portugal, 3-e qual. 80%,). 

„4. Un'des caracteres importants de notre sel 

au point de vue de sa consommation, comme 

produit alimentaire, consiste ă ne presque pas 

contenir d'autre chlorure ou d'autres sulfates 

que le sulfate de calcium et le residu insoluble. 

Pour ce qui est du sulfate de calcium notre sel, 

livr& au commerce pour l'alimentation, est tout- 

ă-fait supcrieur ; il ne contient que dans un seule 

qualit€ (3:e qual, de Doftana) 1'%/, de sulfate de 
calcium. Fandis que ce sulfate existe presque tou- 

jours dans le sel de mer, ignigtne ou dans le sel 

gemme des autres salines qui peuvent en contenir 

de 3.ă 5%, (St. Ubes 3,57%, Vic 5%). 
5. Le sulfate de magnesium, qui n'a €t€ releve 

dans aucune des analyses faites par nous, meme 

comme traces, se trouve au contraire dans cer- 

tains sels gemmes, jusqu'ă 1,45 %, dans le sel 
ignigtne de Gouenans (France), jusqu'ă 3 1/, %, 

dans le sel anglais (Lymington) et jusqu'ă 7 9 

dans le sel. portugais. 

6. Le maximum. des matitres insolubles qui se 

trouvent dans notre sel est de 0,764 %, (3-e qualite 
d'Ocnele-Mari), tandis 'qu'elles depassent souvent  



și cu deosebire pe cele-lalte săruri geme din Europa 

cari pot conţine chiar 2,74%, (Varangeville, FE rența, 

și chiar 5,88%, Wieliczka, Austria). 

7. In fine, în ce privesce apa de constituţie, 

sarea nâstră o conține în cantitate cu mult mai 
mică de cât cele-lalte săruri geme din Europa și 

e cu totul superidră sărurilor ignigene saii marine, 

cari fârte adesea conțin 6%/,—80, din: acâstă sub- 

stanță (Gouenans, în Franţa, Sulz în Mek'emburg, 

Berre, Cette, Oleron, 6%, pe când Tremblade, Ma- 
rennes, Croisic și insula R€ între Sc, şi 91/,0/,). 

Gazele și odrea specială a sării nâstre sunt 

„caracteristice tuturor sărilor geme din Europa 
şi nu pâte fi de loc o condiţiune de inferioritate 
a acestor sări, față cu cele ignigene saă marine, 

prin faptul că gazele și odârea sării şi chiar a 

gangei celei mai displăcute, se pierd prin pul- 

verizarea și cu deosebire prin calcinarea sa. | 

Chiar partea care să ltpădă la noi şi care con- 

ţine 670%/—849%, clorură de sodiii este cu mult 

superiGră gisementelor din centrul Europei, din 
„care se scâte sarea în natură sai sub forma de 
sare ignigenă. ” 

Ar fi chiar de dorit ca acâstă gangă, măcinată 

grosolan, să fie pusă în comerţ pe preţuri fârte 

scădute, ast-fel ca agricultura să găsâscă întrinsa 

o îngrășăminte dtstul de importantă. | 

Sarea .nstră, calcinată și în urmă măcinată, sati 

măcinată și vinturată într'un curent de aer cald, 
va putc concura cu succes, nu numai pe tâte pie- 

țele străine, dar convincțiunea mea. intimă este că 
salinele nostre găsesc rar pereclie în Europa, în 
ce privesce mărimea colosală a blocurilor uniforme 
de sare, cari pot procura comerțului cantități e- 
norme de o puritate cu totul  escepţională și 
constantă, 

Datele statistice relative la sare. 

In capitolul relativ la minele de sare, am arut 
ocasiunea a vedea cele ce scim relativ la începutul 
exploataţiunei miniere a sărei geme în țara nostră. 
Rămâne acum să vedem, pentru a complecta acest 
studii, în ce mod'se presintă actualmente ex- 
ploataţiunea acestui mineral și cari sunt beneficiele 
ce statul român realiscză din monopolul sărei. 

„In descrierea pe care o găsim în călătoria lui 
Demidoif se spune că se exploateză anual 38 mi-   
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1 %/, dans le sel-de mer et surtout dans les autres 

sels gemmes de lEurope, qui peuvent en contenir 

jusqu'ă 2,74 %, (Varangeville en France) et mâme 

5,88 9%, (Vieliczka en Autriche), 

7. Enfin, pour ce qui est de l'eau de consti- 

tution, notre sel la contient moins que les autres 

sels gemmes de Ll'Europe et il est tout-ă-fait su- 

ptrieur aux sels ignig&nes ou marins qui souvent 

en contiennent de 6ă 8%; (Gouenans en France, 

Sulz en Mecklembourg, Berre, Cette, Oleron 6%,, 

ea) Marennes, Croisic et Ile- de-Re de s 

ă' 9 îja 0] 
Les gaz et lodeur speciale de notre sel sont 

caractâristiquies pour tous les sels gemmes de 

Europe et ne peuvent constituer une infcriorit€ 

pour ces sels, comparâs aux sels ignig&nes ou 
marins, car les gaz et odeur du sel, et mâme de 

la gangue, disparaissent par la pulverisation et 

surtout par la calcination. 

Mâme le sel qu'on rejette chez nous et qui 

contient de 67 ă 84%, de chlorure de sodium est 
de beaucoup supdrieur ă celui des gisements du 

centre de lEurope, dont.on tire du sel en na- 

ture ou sous la forme de sel ignigene. 

IL serait ă desirer que cette gângue, moulue 
grossizrement, fât mise dans le commerce ă des 

prix tr&s bas, afin que Lagriculture y trouve un 

engrais assez important. 

“Notre sel calcin€ et ensuite moulu, ou moulu 

et ventil& dans un courant d'air chaud, pourra 

concourir avec succts non seulement sur toutes 

les places €trang&res, mais encore ma conviction 

intime 'est que nos salines n'ont pas leurs pa- 

reilles en Europe, pour ce qui est de la grandeur 

colossale des blocs uniformes de sel, qui peuvent 

procurer au commerce des quantites Enormes d'une 

puret€ toute exceptionnelle et constante, 
a 

Donntes statistigues relatives au sel. 

Dans le chapitre sur les mines de sel, nous. 

avons eu l'occasion de voir ce que nous savons 

relativement. au debut de Pexploitation minitre 

en Roumanie. Îl nous reste ă voir maintenant, 

afin de completer cette €tude, de quelle fagon 

se presente actuellement l'exploitation de ce mi- 

neral et quels sont les bensfices que VEtat Rou- 

main retire du monopole du sel. 
Dans la description que nous trouvons dans le 

voyage de Demidoff il est dit qu'on exploitait



li6ne kgr. sare care represintă a patra parte din 

veniturile principatului (Valachia), iar în ce privesce 

Moldova se pune venitul presupus al salinelor la 
212.000 lei vechi. 

In almanacul pe anul 1837 se prevede la <Direc- 

ţia ocnelor din tot prințipatul țărei românesci. Pre- 

sident domnul Căminariit lancu Oteteleșânu, Că- 
mărașii ocnelor : Ocna mare, domnul Nicolae Pe- 
şiacov, la Telega, domnul Constantin Duca, la 

“Slănic, domnul I6n Rădulescu». | 

La acestă epocă nu scim care era sarea ex- 

ploatată în Valachia, dar găsim numai următârea 

însemnare la pag. 133: <Exportaţia obiecturilor 

cu preţul cumpărăturei în Prințipat : 

«Sare exportată de speculanți 286.100 ocale a 

28 bani ocaua și sare exportată în folosul statului 

185.499 ocale a 33 bani ocaua». 
In almanachul pe 1840 mai găsim următorea 

_notiță: 

«Eforia ocnelor din.tot Prinţipatul. Ocnele sunt 

luate de la stat pe 7 ani, adică dela 1 Ianuarie 

1840, și până la 31 Dechemvrie 1847, și se plă- 

tesce statului pe fie-care an, 3.516.000 lei.» - 

In importanta lucrare a d-lui A. Obregia de 

ja 1852 se constată că exploataţiunea sărei era - 

dată unui antreprenor prin contract, că acesta în- 

"casa 4:561.550 lei vechi și că îi rimâneaiă aprâpe 

2 miliSne lei vechi câștig, plătind un câștia de 

1.700.000 lei (pag. 30); iar din lucrarea prințului 

Nicolae Şuţu 'resultă că la 1840 se exporta 7 

miliâne oca de sare în Turcia pentru 2.230.000 

lei și 2 500.000 oca sare în “Rusia pentru 9 sute 
mii lei. 

„Date statistice mai exacte avem numai de la 

1862, de când salinele n'aă mai-iost date cu arendă 

dar ai fost exploatate: de stat. 

Trebue să adăogăm însă că adevăratele progrese 

făcute în exploataţiunea sărei încep cu deosebire 

de la 1881 Aprilie 1, când s'a trecut salinele 
sub direcțiunea Regiei Monopolurilor Statului, de- 
pendinte de Ministerul de Finanţe. 

Se pote observa că exploataţiunea sărei la 1862 
„era 64.498.996, kg. şi că după o de ani totuși 

- acestă exploatațiune nu s'a mărit de cât cu jumă&- 
tate ajungând în anul 1892—93 la 97.472.655 kg: 
trecând printr'un minimum, la 1867, de 49.167.615 

YEtat: 
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annuellement 38 millions kilogr. de sel, les- 

quels representaient le quart des revenus de la 

Principaut€ (Valachie), quant ă la Moldavie, on 

y indiquait le revenu supbose des mines ă 212.000 
piastres, 

Dans l'Almanach de 1837 on indiquc pour «La 

direction des mines de sei de toute la princi- 

paut€ de Valachie: President, MI. Iancu Otetele- 
șeanu ;- intendants des mines: ă Ocna-Mare M. 

N. Peșiacov; ă Telega, M. C. Douca; ă Slanic, 
M. 1. Radulescu». 

Nous ignorons quelle ctait a cette &poque la 

quantite de sel exploitâe en Valachie; nous trou- 

vons cependant ă la p. 133 les donnces suivantes 

sur «L/'exportation d'apris le prix de vente dans 

la Principaute: - 

«Sel exporte par les speculateurs: 286.100 

ocques ă 28 paras locque; sel exporte au profit de 
185.499 ocques ă 33 paras locque.» 

„Dans PAlmanach de 1840. nous trouvons en- 

„core la notice suivante : 

«L'administration des mines de toute la Princi- 

paute. Les mines sont donnces par IEtat pour 

7 ans, du 1 Janvier 1840 au 1847, moyennant 

une redevance annuelle de 3.516.000 piastres.» 

Dans limportant travail de M. A. Obregia (1852), 

on constate que Pexploitation du sel &tait don- 

nce par cortrat ă un entrepreneur, qui encaissait 

4.561.530 piastres, et qu'il lui restait un bensfice 
„d'environ 2 millions de piastres, apres avoir pay€ 

une redevance de 1.700.009 piastres (p. 30). De 

la publication du prince Nicolas Soutzo, il resulte 
qu'en 1840 on exportait 7 millions d'ocques de 

sel en Turquie pour 2.250.000 piastres et 2.300.000 

ocques 'en Russie pour 900.000 piastres, 

Nous n'avons 'des donnces statistiques plus 

exactes quă partir de 1862, €poque ă laquelle 

les salines n'ont plus €t€ donnces en ferrmage et 

ont €:€ exploitees par VEtat. 

Mais nous devons ajouter que les veritables 

progres r6alises dans l'exploitation du sel com- 

mencent surtout en 18S1 (1 Avril), alors que les 

salines furent rattachees ă la Direction de la Regie 

des Monopoles de PEtat, dependente du Ministâre 

des Finances. 

On peut observer que lexploitation du sel en 

1862 ctait de 64.493.996 kilogr. et qu'apris 30 

ans cette exploitation n'a fait quo doubler, arri- 

vant, en 1892—93, ă 97.472.655 kilgr., passant 

en 1867. par un' minimum de 19.167.615 kilgr.
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kg. şi printrun maximum de 107.970.980 în a- 
nul 1890—91. . 

Cantitatea de sare exploatată în ultimii 10 ani 
(1883—84—1892-93) este de 891.383.184 kg. cea 

"ce ne duce la o mijlocie de 89.138. 318 kg. pe 
fie-care an (Vedi tab. 1.. - 

Din punctul de vedere al veniturilor încasate 
de Stat, se pote vedea cu ușurință că de la 
1883—84 până la 1892—93 se observă o crescere 
slabă, dar constantă în ce privesce consumațiunea 
în ţară și ceva mai accentuată în ce privesce sarea 
exportată, In total, Statul a încasat, în timp de 10 

„ de la vindarea sărei 116. 411.943 lei noi din 
cari 52.218.526 de la sarea consumată în țară 
Şi 64.193.417 dela sarea exportată (Vedi tab. I1.). 

În ce privesce însă cantitatea de sare vîndută 
în acestă durată de timp din totalul sărei extrase 
acesta se pâte ved€ din tabela III. 

et atteignant un maximum de 107.970.980 kilgr.' 
en 1890—91. 

La quanţite du sel exploitce dans les dernitres 10 
'annces (1883-84—1892-93), est de 891.383.184 
kilogrammes ce qui nous donne une moyenne de 
89.138.315 kil. par an (V. Tabl, 1. 

Du point de vue des revenus encaissts parPEtat, 
on peut facilement observer que de 1883—84.î 
1892—93, laccroissement a ct€ lent, mais con- 
stant pour la consommation dans -le pays et un 
peu plus accentut pour l'exportation. Au total, 
VEtat a encaiss€ en 10 ans sur la vente du sel 
TI6qut. 943 francs, dont 52.218.526 fr. pour le 
sel consomm€ dans le pays et 64.193. 417 fr. 
pour le sel exporte (V. Tabl. 1L.). 

Pour ce qui est de la quantite de sel qui a 
Gt€ vendue pendant cette p&node, comparte ă la 

„quantit€ totale de sel extrait, on en trouvera le   
[. 

detail dans le Tableau III. 

Taloi indicând sarea extrasă din mine în ultimii trey-deci și unu aul 1862-1893, 
Tableau indiquant le sel extrait des mines pendant les 31 der nidres anndes 1862—1893, 
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+ | 
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II, Tabloii pentru venitul salinelor și depositelor de 
Tableau pour:le vevenu des salines et des dâpils de 

| i CONSUMNAȚIUNEA IN ȚARĂ | 
ț , Ă Consommation dans le pays | 

2 ANII | e | 
e " [Sare de Doftana! Sare de Slănic | Sare de T.-Ocna|Sare de O.-Mari || Sare de Mare Total 
,5 Annces Sel de Doftana Sel de Slanic * || Sel de Târgu-Ocna || Sel de Ocnele-Mari Sel de Mer "Total 
“o - Ă 

ls == 
€ VA L O RI 

1 

1] 1883—84 1.973. 696)7! 905.255 38 484. 117lo9) 1.027.691|— — 4.450.760154 
2| 1884—83 1.200.786 S2 | L 332.202 3 583.444 45, 898.0653|— — — 4.015.086,45 
3| 1885—S806 1.264. -951/84, 321 6614 1.050.075 93| 941.206/— — |— 4.577.895 slzi 
4| 1880—87 -1,105.526 79, 1 11380: ao) 1.283 422130 1.014-750;—| — | 5.044.02509 
$| 1887—88 1.274.181175 1.569.051'5 1:412,739]42: 399.800'50 — |— 5.1560.433117 
0| 1888—89 1.313. seară 1.093.724. d 1.515.965 58 1.117.638; = — | 5.041.150.14 

7| 1889—go 1.255 4914 1 933, 419,07] 1.445.925149 Iau. S67 89 1.422|75|  5.748.127;21 
S| 1890—9r 1.008. 906) 60 2.075, 903, sa 1.382.174:95: 1.142.010,11, 67.537 30. 5 736. 918; ;So 
9| 1891—92 1.308. „z22lobl 2.039. 31318 1.337.857 09 1.208.771 69, 28.412 16 5.922 970! 78 

10| 1892—93 1.145, 93513! "2.274. “os 1.493.175155; 987.305, 94! 23.444/82 5.924.547|1$ 

, 12.971.429]32] 10.787.299:74j  11.958.5991354|  10.349.701|13| - 121.137103|  52.218.520:57 

“IL. Taloi pentru sarea vindută în ultimil 
“ Tableau du sel vendu pendant les 

CONSUNMAŢȚIUNEA IN ȚARA 
. Consommation dans le pays 

s A "Sa are £ | | 
FE: NII Sare de . Sare de Slănic Sare de Sare de „|iSare de Mare|! TOTAL 
53 Annces | Doftana Sel de Slante |! Târgu-Ocna |i Ocnele-Mară || se ae Mer || Total 
3% Sel de Doftana E Sel de T.-Ocna |] Sel de 0.-Mari 

Ss 

ZA Rilograme 

I11883—1884. .....: 24.423. 106) 10.524. 295 6.914.132, 14.081. 3ool ._ | 56.544.333 
211884—1885. ,...., 15.720. 053 14.987. 709, 7.307.560) 12.837. „goal — 50.853.222 
311885—188. ..,... 10.722. „272 13.910. 109, 13.059.077 13.445. Soo — 57.137.918 
4|18S9-—1537. ..,,.. 12.455.277] 15. 020.070| 12.777.210, 11.275 000. — | 51.528.157 
S|1887--18858,...... 13.320. 180 14.894.251 14.028.066; 9.998. 450 — 52.240.977 

_0[1888—1889, ...... 13.761.553 10.029. 798| 15.076. 557 12.290. .000 „57.103.938 
7 1889—1890 . n... .... 13.077.929! 18.178.701] 14.318. 599 12:052.791i 13. sşe! 57.041.870 
S$|1S9o—189:....,... 11.254 950| 19.540. S28, 13.662.3 12.404.732, 046.26! 57.509.07 

„911891—1892, ,,.... 13.557.000 I9.0ŞI. 248) 13.250. es 13.001. 025; 270.592! : 59.131.795 
10| 1S92—18593, ... 11.904.230] 21.104, 998! 14.003.815:  10.689.037i- 223. 284| 58.585.970 

“Total 1406.205.240, 1063.302.097) 124.995.591 122 083.238] 1.153.680] 5535.343.758 

i IV. Tabloă indicând prețurile cu cari sa vindut suta: 
Tableau indiguant le priz auzquels on a vendu les 100 kilogranunes 

ț 

7, ] FE: | ! i 
9 U | ! , să DESTINAȚIUNEA 1683-1854 | 1884—1855 | 1585-1886 |. 1580-1857 |. 1887.—1858 
ds Destination | | l 

74 ji i 
| ji i 

| | 1 Pentru consumațiune în țară . 8, 9, 10..,, - Stop, 11. , 
Pour la consommation dans le pays e N i sed 0 9 2 sa to 2 9 a Îi 19ezoe 19| p 9,4 19-30, 19, E“) 9 , ' IL? 

2| Pentru export în Bulgaria. .....! , - . 23 3 Ă 
Pour export în en Bilearie î so Aron || dos 5 - în An Îi + trio Aso | ho 40 

ă - | 
3| Pentru export în Serbia [| , , - 35 4 i i 

Pour Peberatien en Serbie în 430 în 1-20 to fo o Sms] 4 | ea 
. , . | | 4! Pentru export în Rusia , . . :.. 0 . . 

„Pour Vesporaroa en Russie o 54 4 4-50 4 |* o d mw € 
i . | i 

5| Pentru export în Englitera ..... — — — li 4 — 
Pour exportation en Ângleterre | : |” 
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sare în ultimi dece aul 1883/864—1892/93 
sel dans les 10 dernitre anndes 1883/61—1892/93. 

  
  

  

  

    

  

    
    
  

  

    
      

  

    

    

      

dece ani (1583/8:4—18992/93) 
10 derniârs annde (1883/84—1892/93) 

  135.257! 47|j11.756.233! 59|: 215.055] 30]0+4.139.417| 40) 

EXPORT | 
Exportation Diverse veni- 

== === == = | tură. extra 
- . ' I'Total I 

Sare de Sare de Slănic || Sare de Sare de | Total ordinare | ua Cel Observaţiuni 
Doftana Sel de Slanic || Târgu-Ocna || Ocnele-Mari  «Potal : Diverses recettes Observations 

Sel de Doftana Sel de 'T-Ocna |! Sel de O-Mari extraordinaires 

VAL O. R_l 
| | 

704.498! 65; 449.540! zi 400) ss — — 1.214.505) PER "5.009.821! 33] . 
585.939 85; 313-323] so s6. Soo| -- — — 986.063 5 , 3.04] 79| 5.004.2541.59 
534.043] 50| 421.530 — 87. 700, —| — | == 1:043.333). 50] . 8.152] 92| 5.629.351 63 
593.650 | 050.702| so 94.240) —| — ZI ci. 052| 50|. 3-370 86| 6.386.654 45 
434.930| —il 631.942 5oj 103.000! — — 1.109.872 5oi. 3.763] Şi 74 6.330.069] 41 
388.070 | 617.132 So) 104.50ol — — 1.110. „oo2] 50 2170) 17| 0.753.328] Si 
455.177] 04| 581.232 90| 90.800| — —|| 1.127.210 — . 3.025] 99| 6.878.363|.20 
399-815| 42| 762.811 95 83.320! —| 30.595 4, paz 542| 75 5 372| 95| 7.018.834| 53 
438.512 04| 884.829] di 88.000| — 67.246 71, 1.478, 585.30 20.871] 47| 7.422.436] Or 
198.209! 15| 710.959] Si 64.8So! — 37.415] 351 1.011.464! 3 164.261] 41| 7.100.272| 9o 

4.792.545 03| 6.024.005] 02; 804.000] Ss.   
  
  

  

  

  

  
      

  

  
          
  
  

  
  

EXPORT 
_ Exportation TOTAL 

y GENERAL | Observaţiuni ! 
Sare de Dofanal Sare de Slănic Sare de Sare de , Total Total Central i 

Sel de Doftana Sel de Slanie - Târgu-Ocna Ocnele-Mari Total Obsarvalioss 
- ” Sel de Târgu-Ocna Sel de Ocnele-Marir - 

Kilograme 

13.937. 142 7.7383. „755 9.337 -- -21.735.234] - - - 78.280.067 , 
14.079. .000 7.061. -130 1.160.000 — 22.900,130 73-753.352 i 
12.282, .150 - 9.106.100, 2.164.000 — 23.012.250 80.750.108 
14.285.000, 14-777.750 2.356. oool — 31.418.750 32.946.907 
10.412. -000, 14.452.500 2.575. 900) — | 27.439.500 79.086.477 
9.108. „500, 14.321.500) 2.620. .000| —! 20.110.000 83.273.938 

10.961.920 13.273.074, 2,270. 000) — | 20.505.000 „84.146.370 
10.900, 795 20.249.127 7 2.083. oo 874. 154 34.113.079 91.622.157 
11.824. 630, 23.622. „540, 2.200.000) 1.921. 335! 39.568.811 98.700.006 
5.190.833: 19 111.137) | 1.022.000, 1.059. oio 20.988 980 85.574.950 

113.053.979. 143.923.919|  : 19.059.337] 3.354.499] -280.391.734 5358.735.492] JI] 

de hilograme în ultimă dece ani 1883/84— —1892/98 
dans les 10 dernieres anndes (1883/84—1892/93) 

po i 

_- i . Ţ 
1888—1859 || 1889—1890 | 18Sgo—:591 || 1591 —1892 || 1892—1893  OBSERVAȚIUNI : , ” _ | Observations 

PT Se | o II-50510.5010| 9, 10, 10.s0, [i 9, 10, 10-so|| 9, TO.s0y 10,|l 9, 10, 10.50 || Sare defDoftana,. Slănic, 'Târgu-Ocna, Oc- 
9, 42 Il-zor 4 “i i.sos $,5347 ÎL L-zo S 4 Lise 7, 8 4, Sl de] nele Mari și Mare. ! i 

4 4-0 so! e des ein || 4 40 4-io || 4» d-son ze || d 4-zos 4-0 Sate, defnott, Slănic, TI-Ocna și Oeneie- ML 

f-s0 | 40 | | 3-so 40 i 3-30 3-50 Sare deDoftana, Slănic și Ocnele-Mari. 
| 

do 4 | 4 4 | 4 4 Sare Sa hotare, Slănic și T.Ocna. 

| | Sare dej Slznic, | 
. „Aj !                   
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V. Tablou indicând sarea vindută pentru 
: Tableau îndiquant le sel vendu pour 

IN BULGARIA 
| 

En Bulgarie : 

lg : , 5 ANII Sare de are de Stănidl Sare de Sare de TOTAL 
os]. Annces Doftana Sel de Slanic „Sel de Sel de “Total 53 Sel de Doftana "|| Tergu-Ocna ! Ocnele-Mari ||- 
oo 

== BR Kilograme - i 

i | | 1 873 cc... . . . 7.t6-gael 4.326.055) 91.90! 446. 11.980.806 i 2] 1874, eee ea... 7.574.040, 5.916.100, 73.400 51.550| 13.015.750 3| 1873. înce o... .| e „.5.084-400!| 4.990.500 238.000 — |] 10.313.500 4 1876 în ec. |... . 10.790.700! 4.279.900) 178.Soo! — 15.249.400 5! 1877.', î.en e... 6.211.Sooi! 2.074 700, : 65.650! "165.200 8.517.350 O 1878 a 6.991.540. 9.287.700) 83.150l 292.900] - 16.055.290 7| 1879... cc... . 4.62 5.5c0. 4.477.000 — — "9.102.500 8) 1889-81... 6.402.400. 5.400.000! — — 11.862.400 9| IS8r—82:., ic. $,876.271| „4.104.053! 10.000! — li 12.990.324 20| 1882—83, 11.238.475. 2.016.700 206.985! — 13.462.220 II] 1883-84, e. 9.957.129 3.029.355 — — 13.580.484 12| 1884—85, cc... . 10.282 000|. 5.271.130 — — 15.553.130 13) 1885—80. cc... 7.507.150 0.349.100 — — 13.856.250 14| 1880—87., 10.270.000! 9.047:750 321.000 — 20.238.750 15| 18837—88. ..... . . .. ... .. 6.722.000! 8.042.500! Ă 415.000) — 15.179 500 10| 1888—89. ,.,...... îs 4.902.500 9.072.500. 510.000) — || 14.485.000 17| 1IS89-g90.-..,., ea Tae se | 7.621.926, 7.603.074! - 290 000| — 15.575.000 18| 1S9o—g9r1.,. .. |. .. .. 3 525.501] . 7.384.499, 163.000! — 11.073.000 19| 1S9r—g2. cc... 4.990.000, "7.410.000 220.000, — 12.530.000 20| 1892—93, . .:., Î.. | 3.250.000 5.590 000, 252.000 70.000, 9.162.000 

E - Tablou indicând sarea vndută la: saline și VI. Tableau indiquant le scl vendu auz salines et 
Pe timpul de la 1 Januarie 1862, de când salinele 

Depuia le t-er jantier 1862, € “que ta loquele La salines 

SAREA VINDUTA SUMELE , Sel vendu _*  Sommes o Sa Pentru consu- Din vindarea 
53 ANII i [Pentru export Total sărel pentru 23 Annces Pour la consom:|| Pour l'export Total . De la vente du sel los ' mation pour la consommation ră , KILOGRAME VA 

1| 1862 î Î. [| . . .. . . 27.759.524 19.504.754 47.354-578 1.557.540 2) 1803... în... | 49.650.639! 16.090.020] 56.740.059 2.369.429] 18 3 180 a 40.540.719] 19.321.055] 59.801.777 2.301.173|33 4 1805 52.040.159] 11.581.059] 63.627.218 3.031.214144| i SI 1866... PR 41.387.518] 16.715.582  să.ro3.100 3.069.34181 6 SOŢ 34.413.381) 20.027.154| "54.440 533 3.006.391166 TI IS08 46.331.769] 16.814.057] 63.145.850] ' 3.545.191153 8) 1869 ce 52.033 Ssu| 14 248.416]  66.282:267 3.964.162l04 : 9! 1870! DR Da 41.830.452) 10.441.172] 52.271.054] — 3.180.077181 IO 1871 , 41.215.411, 10 375.444 31.590.855 3.113.804 — LIT 3872 DR 48.798.197| 20.393.652]. 75.191.849 3.715.949|50 12| 1873 e 39.877.104 26.050.066) 65.927.770 2.512.285164 13| 3874 PD 38.477.040] 25.518.540] 03.996.150] — 2.424.091]32 PI 1875 a 35.517.320] . 19.892.330| 55.709.650 2.805.385!60 15 18760... [eee e... | 41.092.025: 21.814.450, - 03.500.475 3.335.302]— 10) 0977 55.128.800, 19.388.490 74.517.290] .  4.410.304|— PIZ 1878 44.094.400] 25.024.240] 69.718.040 3.375.552|— IIS 1870 e 51-431.950| 20.573.600! * 72.005.550 4.114.556/— 1 19| Trimestrul lanuarie 1880 ....,...... , 5.409.150) 2.575.900 7.985.050 432.732|— | 20| 1889—18S1 . îm eee. | 47.290.746, 22.159.450, 09.456.196 3-791.235|88 | 2î| 1881882, 54.522.524] 20.747.440, 81.209.970 4.102.550167| | 22| 1882—1883 ,...... PD 52.591.574, 24.128.770 70.720.344 4.192.004108; | 23| 1883—1884 .. d. Î . |. |... .. 50 544 833 21.735.234 78.280.007 4-450.700,54, i 24| 1884—1885 , în n... 50.853.222 22.900.130) 73.753.352 4.015.080;45| | 25| 1885-1880 57-137.918| - 23.012.250!  So.750 165|  '4.577.Soşl2i i 20| 18806 - 1887 îi ea. . | 51.528.157  31.418.750| 82.946.907 5.044.025 09; | 27| 1887—1888 . o... .| 52.240.977] 27.439.500] 79.086.477 5.150.433|17 | 28; 1$88—1359 [o eee ne ao o... . .. 57.103.93$, 20.110.000, 83.273.93$ 5.041.150 14 129| 1889—1890 , cc 57.041.870;  20.505.0co! 84.146.570 5.743.127j21| :30| 18go—r891 ...,... . . . d... .. „57.509.078 34.113.079 91.022.157 5.736.918|50 | 31] 1891—1892 Î o . |. |... .. 59.131.795 39.508.Srii 98.700.606 5.922.970 75! 32| 1S92—1893 ,. cc... . 53.585.970|  20.988.950i 85.574.950 5.924.547 18! i . Pata] TANA AAA magi fine PLD ame Ppu Ii
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export în ultimii doud-deci de ani 1873—1892/93 
Pexportalion dans les 20 dernidres anndes 1873—1892/93. 
  
  

  
    

  

  

          
  

  

  

  

  

                        

IN SERBIA IN.RUSIA În Englitera En Serbie En Russie . — En Anelet.| Potal 
Sare de || Sare de || Sare de - Sare de || Sare de || Sare de Total Sare de General Sel de Sel de Sel de Total Sel de » Sel de Sel de Ă ! î Sel.de gentral 
Doftana |. Slanic || Ocnele-M. Total Doftana Slanic 'T.-Ocna a Slanic 

Kilograme KRilograme Kgr. | 
Tr E i 

5so.oool ro şoo.ood | — || 11.050 000 — —. soro. 3.019.360 — 26.050.666, - 2.050.000; 0.550.000. — 8.600.000 — — 3 302.790] 3.302.790 — 25.518.540, 1.550.000] 3.500.000, — 5.350.000 — — || 4.228.830! 4.228.830 — [19.892.330 250.000) 1 500.000] . — 1.750.000 — — 4.815.050, 4.815.050 — [21.814.450, 500.000 8.404.000, 59.000| 9.023.000) — — 1.847.540! 1.847.540 — [19.388.490 2,300.000| 4.036.000 - 0.936.000 — — 1.432.950) 1.432.950 — [25.024.240, 2.570.000 7.008.000) 9.000| 10.1$7.000 — — 1.234.100| 1.284.100 — 20.573.600, 2.6So.000| 6.540.000 — | 9.220.000 — — 1.107.050) 1.107.050 „— (22.189.450, 2.950.000 9.152.640 — || 12.102.640 1.350.882, | — 303.600| 1.654.482 — (20 747.446, 1.300.000 7.400.600! — 8.706.600 1.939.950, — 20.000. 1.959.950 — (24.128.770, 2 338.000, 4.159.400 — |! - 0.497.400] 1.642.013 — -9.337| 1.051.350 — [21.735.234; 3.387.000, 1.070.000 --- | 5.057.000 1.010.000, 120.000 1.160.000] 2.290.000 — 22.900.130! 4.745.000, 2.800.000, — 7.545.000 30.000 17.000| 2.164 000| 2.211.000 — 23.012.250, +$.000.000| 5.120.009) — || 9.120.000 15.000 — || 2.035.000| 2.050.000! 10.000|31 418.750 3.090.000) 6.410.000! — || 10.100.000 — — 2.100.000 2.160 000 — [27.439.500 4.206.000) 5.249.000) — 9.515.000) — — 2.110.000 2.110.000 =- [26.110 ocol 3 340.000 5.610.000, — || 3.950.000 — — | 1.9So.0c0 1.980.000 — 26.505.000, 7.381.297] 12.564.028 874.154, 21.120.079 — — 1.920.000! 1.920.0c0 — [34-113.079; 0.894.030 10.172.846) 1.921.335: 24.088.S1: 30.000 49.000] 1.9Sa.o00| . 2 osa o0o —- 139.568.811, 1.940.833] 13.521.137! . 9So.oro! 10.4560.980| —] — 1 370.000) 1.370.000 — 20.988.980, 
    
deposite, precum și perceperile și cheltuelile. 
auz depâts, aussi les perceptious ct les depenses 
se administreză de stat, până la 31 Martie 1893. 
zont a'iminiatrees par [Erat, jusqw'au 31 Mars 1833, 

  
  
  

    
  

          

  

          

PERCEPUTE Preţul medii al unei tone de vindare CHELTUELI encâissces Prix moyen d'une tone de vente , Depenses 
.Dm vindarea : ! sărei pentru A Pentru Pentru | Sumele | În raport cu 

export | TOTAL | Consumaţie | e nort | TOTAL cheltuite || „Venitul 
De la vene du sel i pour fa feo ma- pour export , Sommes depenstes apere ae 

LORI ţValeurs) VALOR 1 (Valeurs) VALORI (Valeur-) 

556.515 3.116.586 50 1, olsdl - oslso , 904.296 sl %, zolo2 1.044.126,65] 3.413.555]$3 58/29 64/59! Gold 860.308/16|  « 25138 1.200.476:92 3.567.650j25 58124 62 sal 61/27 "812.970 27| « 22179 „889.548|25 3.920.762i69] . 58 24 76|81 61]62 1 052.597[59 a. 26/85]. 1.210.8593)30|  4.280.233i1: 74 16 72|$o, 73]75 903.5$50|:3 a  21|to 1.401.542104 4.407.933170 -$7130, 6g|gz! 8094 358.353 89 a 19148 1 208.301!57| 4.813.493140 70/52, -75|43 76'23| - 963.870 69 a 20/02 1.167.218|S6 Ş.531.350'90 7 18 | „ Sij92 77|aq2 1.209.165 73 a 23154 599.637 Ss] - 4.085.715,09 7617! s6 16, 78116 1.359.458 70, « 33127 SoS.771 22 3.922.603 ş!22 75155, 77193: 76:03 882.261 o] a 22149]! 1.705.950 72, 5.421.930;22 74|10, 04 48 72104 530.210]90! _« 15/68 1.220.592J04 3-732.877|08 03 — . 46 85; 56:62 1.072.606 55) « 28173 1.240.980 70 _3.671.072108 63|—!|, 48180 5736 1.002.964 10, « 2805 970.293/59| .  3.835.079:49 so —] 4575, 68/07 "595.001|55) . «  23|35 1.128.089 15, 4.404 03115 so —! 51 20 70/02 655.885 76, „a 14/69 309.240/77, 5.279.544177| : So|—i 44 S2 70/85 590.723169 « i1130 1.232.154 +4 4.807.736144 So — 49123 - 68i96 5460.077|u a 15 921.501|30| * 5.036.057|30 So—! 44 79 09194 719915 22] «14130 116.3306/40, 549.068140 so|— 45|.6 68]76 -117.980156, c  21]49 „1.034.597155|  4-825.833:43 So — 47 —! Ă 69!5s 833.170 34 a 17]20 1.755.804 —||.  5.858.414.07 - 73l2ql 05]64, 72loS 1:572.243l90|  « 26183 1.408.84702| — 5.001.451|7o 79172, 60'87, 73179 î.051.323]80| «29 69 1.214.505|79 5.065.200133 78171 35|87: 71187 1.077.188|08 a  29i60 
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30.532.379142! 157.777.000'93]| Siloii sali noa ao gueruat|   

    

  

                       



„timp preţul mijlocii: al! 
„ percepute precum, și raportul dintre cheltueli și 
- venit, 

Tabela IV ne arată în același timp preţurile cu 
care acestă sare sa vindut atât pentru consuma- 
țiunea _interidră cât și pentru export. In acestă 
ultimă privință” ar. fi de dorit ca preţul în ţară să 
fie ceva mai scădut și în același timp să se pună 
în comerţ şi sare denaturată în diferite moduri, 
în raport cu necesităţile crescătorilor de vite, 
agriculturei şi industriei. 

Pentru ca să se potă ved& în. care anume țEri 
sa facut exportul nostru în ultimil 20 de ani am 
„resumat în tabloul -V cantităţile exportate de la 
1873 până la 1893. 

Un ultim tabel VI ne arată raportul economic 

'al 'salinelor nâstre de la 1862 până în present 

din care putem “ved€ pentru acestă durată de 

unei tone și sumele 

sr 

j 

Resumat. Din -tâte acestea resultă că calitatea . 

-sărei geme din România este cu totul superidră 

' și: că în ce privesce cantitatea, gisementele române 

sunt printre cele mai puternice din lume. 

Exploataţiunea săre! a devenit cu totul sciințifică, 

administraţiunea făcându- -se în același timp în mod 
metodic. și raţional. | 

Nu avem, de cât două mari desiderate de 
- exprimat:.- 

1) De a cresce cât se pste mai mult cantitatea 
„de sare exportată, dorind ca acest product al țerei 

să potă curând ajunge un articol ușor de găsit 
pe piețele de sud ale Asii, ” 

2) Ca marile industrii chimice, ce depind de 
presența, în mare cantitate, și de eftinătatea clo- 

“ rurului de sodiă, să se stabilescă în țara nâstră. 
In acest cas dorința exprimată la 1867 de membrii 

„ comisiunei române, în lucrarea lor asupra țărei 
„nâstre, cu ocasia exposiției de la Paris din acel an 

ar deveni o realitate.. 
«Exploataţiunea salinelor are un mare viitor în 

România, și stabilirea Gre-căror industrii necesare 
pentru fabricațiunea productelor chimice, ce se pot 
extrage din sare, nu va face de cât să crescă 
accstă sorginte a avuţiei naționale (1)». 

(1) Aotice sur la Roumanie, Paris pag. 132, 1868, 
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desiderata importants 

Le Tableau IV indique en meme temps les 
prix de vente pour la consommation interieure 

„et pour l'exportation. Pour ce qui est de celle- 
ci, il serait desirable que les prix pour Iintcrieur 
[ussent baisscs et que on mit dans le commerce 
du sel denatur€, ncessaire â Ielevage des bes- 

„tiaux, ă agriculture et ă L'industrie. 

Afin que lon puisse se rendre compte dans 
quels pays nous avons export notre sel pen- 
dant les 20 dernitres annses, nous avons râsum€ 
dans le Tableau V les quantitis exportees de 
1873 ă 1893. 

Dans le dernier tableau (Tabl. VI) nous avons 
montr€ le rapport €conomique de nos salines de 
1862 ă 1893; on y trouvera les prix moyens de 
la tonne de sel, les sommes pergues et le rap- 

port entre les depenses et les recettes. 

Resum6.—De toutes ces donnses il râsulte que 

la qualit€ du sel gemme de Roumanie est abso- 
lument suprieure et qu'en ce qui est de la quan- 
tite, les gisements roumains sont parmi les plus 
puissants du monde. 

L'exploitation du sel est devenue tout ă fait 
scientifique et ladministration en meme temps 
methodique et rationnelle. 
En lignes gencrales, nous n'avons que deux 

ă exprimer: 

1) Qu'on developpe autânt que possible Ia quan- 
tite de sel export€, tout en dâsirant que ce pro- 
duit national puisse devenir bientât un article fa- 
cilement trouvable sur les: marches du sud de 
IAsie. | | 

2) Que les grandes industries chimiques qui 
dependent, en grande partie du prix bas du 
chlorure de sodium se crent en Roumanie. Dans 
ce cas, le dsir exprime en 1867 par les membres 
de la commission roumaine, dans un travail sur 
notre pays ă loccasion de l/'Exposition de Paris,. 
deviendrait une râalite, 

«L/exploitation des salines a un grand avenir 
en Roumanie et l'etablissement de certaines in- 
dustries accessoires, pour la fabrication des pro- 
duits chimiques qu'on peut extraire du sel, ne 
fera qu'augmenter cette source de richesse du 

pays (1).» 

(1) Aorice sur la Poumanie, Paris, p. 132, 1805,



95 

Îmi rămâne încă o plăcută datorie de îndeplnit, a- 

cea de a mulțumi d-lui dr. în chimie L. Edelenu . 
pentru ajutorul ce 'mi-a dat în partea chimică a 
acestei lucrări și cu deosebire d-lui M. Georgescu. 
dr. în chimie, cu care încă de la 1888 am în- 
ceput acestă lucrare. 

Il me reste un agreable devoir ă remplir, c'est 

de remercier -M:; le dr. en chimie L. Edeleanu 
pour laide qu'il ma donnse dans la partie chi- 
mique de ce travail et en particulier M. le dr. en 
chimie M. Georgescu, avec qui, dâs 1888, jai 
commence ce travail,
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n6stre sărate, dai aci şi an 
facă, 

“sorginți mineralisate ce ne-ai fost aduse de 
“d. Monteoru. - 

Sorgintele, No. IV și [sunt destul de avute 
în NaCl. Analisa a fos făcută de domnii dr, 

Anexa |. 
Pentru a complecta”cele coprinse la paginele 

16—21 în--ce: privesce constituția sorgintelor 

în laboratorul mei, a- apelor - de 

Edeleanu și Enescu. 

Analisa apelor minerale de la Sărata, 

alisa ce am pus să se 
la cinci 

Annex e L 

Pour complter ce que nous: avons dit p. 
16—21 relativement ă la constitution de' nos 

NaCl. Les analyses ont ât€ fa 
Edeleanu et M. Enescu. 

sources sales, nous donnons ici l'analyse, que 
nous avons fait faire dans no 
eaux de cinq sources mintralisâes qui nous ont 
t€ apportees par M. Monteor, : _Les sources No. IV et [ so 

tre laboratoire, des 

nt așsez riches en 
ites par M. le dr. : 

jud. Buzăă, (Proprietatea d-lui -Monteoru). 

  

  

          

  
  

    

  | 

  

  

  

    

    

    

    

            

„ Analyse des eaux mincrales de Sarata, district de Buzeu, (Proprifte de M. Monteoru), -, 

La 1000 gr. apă 7 mr i o | Pour 1000 gr. d'cau No. | No, IL No. NL No, IV No. Ve 

. 
gr. gr.: gr. gr. er.. Residiă fix... 193,2900 10,1519 '1,2610|. -147,6680 1,4963 Residu fixe ! - : Clor 116,6467|' 4,9800 :3,5980|.  90,5749| 0,4150 Chlore 

” Brom .... , .. 0,0149| urme — 0,0252] - — Brome 
traces : led. ....., . 0,0168 — — 0,0098 — Iode po 

, urme nedo- po ţ a Acid sulfuric (SO,) . . ee. | sabile 0,5895! . 0,8478 - 0,0709 0,2872! Acid: sulfurique (SO,) traces indos. ! | Bioxid de carbon în total:. .. „0,1263 .0,5275|  . 0,4166 0,1653 0,3221 Bioxyde de carbone en total : i Bioxid de carbon r&mas după ferbe- | rea apel cc... 0,0452 0,2648]  ' 0,2016 0,0422 „0,1903 Bioxyde de carbone reste aprts 'ehbul- 
aie | lition de l'eau 

a pf | Calciu, . , 7,0160 0,6071 0,4022 6,3010 „0,1527 Calcium | | | pr Bari ec. urme — — - urme — Barium traces traces _ urme apre-l. * urme apre- Stronții ciabile urme urme. | ciabile — Strontium traces aprec. traces -traces _ ltracesapprec. Magnesiă.. .. .. „1,2970 0,0997|  ' 0,0898 0,9520 0,0348|| . Magnesium ” FE , | Fer (sub formă de Fe O) „0,0007 0,0026| urme 0,0319| urme Fer (sous la forme de Fe O) ” traces "traces ! Alumină (AL 04)... urme urme urme „urme urme | Alumine (AI, O,) traces „ traces traces traces traces' Silice (Si 0,). .. 0,0208 0,0261 0,0124 0,0069 0,0159 _Silice (Si 0,) 
Potasiă 0,5690 0,0300 0,0326 0,8545 00111 Potassium , . , : , . N Sodii i 64,9662 '2,8652 2,2893 49,3502 0,2632: Sodium 

i . LU . urme urme — urme — Lithium traces traces traces 
| abundent în „Hidrogen sulfurat. . — -"] soluțiune — — urme | „Hydrogâne sulfure abond. en sol.  traces 

o "Î.cantități a- NI urme apre-. “Substanțe organice „ . , urme idem . | preciabile urme | ciabile. Șubstances orgâniques „traces . “idem quant.apprec.| - traces tracesapprec. Densitatea la 1795 C. . . .. ... 1,1643]: '1,0075| “ 1,0053 - 1,1127) 1,0015 ” Densite â-1705 C, E | - . “] ea | i ] pe | 

7.
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Analisa apelor minerale de la Sărata, Jud. Buz&, (Proprietatea d-lui Monteoru). 

Analyse des' eaux minerales dn Sărata, district de Buzeu, (Proprict€ de M. Monteoro). 
  
  

  

    
= 

Anexa "n, 

  
| 
i 

Ca probă că aceste ape vin în fășii, și că | | 
ț răsbesc la suprafaţă, adesea cu ape potabile 

în apropierea lor— pag. 25—e şi faptul urmă- 

tor: lacul - sărat Ianca, conține o apă ce arc 

  

un residiă de 70gr. 5 la litru și care “ conţine 

53 gr. 6 sare. Când lacul. scade în timpul ve- 

rei, se observă ușor o sorginte de apă dulce, 

            
Annexe II. 

in “La, 1000 gr. apă” i E E a (RE p-xp „| 
IR Par 1000 gr. drcau e „No. 1 No, II „No, III No. IV. No. V 

i E : - , . | ! 

Ai Me DIR i Tr gr. “er, gr. 

Residiu fis.. ... ss are see | 193,2900| 101519 7,2610]... 147,6680 11963 
Residu fixc a Aa . : aa Ze | 

Na Ca e 1649164] 7,3095]  5,7110| 125,2752| 0,6682, 

KICI ete se 257.10850| :-. 0,0572 .0,0616|.:. . 1,6272]... 0,0212 | 

Ca Cl ee aa 193137]. 03501]: - — | :17,3278 — | 

Mg Cl cc... .. 5,1195 "0,3943 0,0625] : 3,7356 | 

Mg Br, RI 00171] : urme. — [0,0292 — 
a traces 

Mg Lp re 0,0184] -  — — -0,0107 — |: 

“Ca SO, ...: eee — 0,8361] 1,1903 0,1004 0,4057. 

Ca CO, In solutiune ca "bicar- i _ „0,1017 0,5932 . 0,1491 0,0562 0,0894 

Mg CO. o: Poni — — 0,2594 — 0,1217 
, En solution comme bicar- - i 

Fe CO, bonates 0,0011 0,0042] urme 0,0514| urme 
. N traces * traces 

Si. 0, eee oa... . 0,0208]  ..0,0210 0.0124 0,0069 0,0159, 

0 a urme . urme urme „urme . : __ 

e DO traces traces traces „traces 

“Săruni de Bariu. , . ... “urme “urme ai urme . — 

„Sels de barium - | traces traces N traces. 

Sa urme "urme urme | "urme -— 

Săruri de Strontiu .. . Japreciabile ” - Tapreciabile 

: Scls de Strontium ? traces traces traces traces 

- | appreciables - appreciables 

Sarut de Litiu . urme — — “urme — 

Sels de Lithium traces _ traces 
E | i . | 

H,S cc —. | cantitatea — — urme | 
cae: notabilă în - traces | 

'soluțiune | - 
quantite no- 

2 table en solu- 

, _ - tion 

Materii organice . .. . . ... urme idem cantitate urme urme 

Matitres organiques -- traces idem apreciabilă traces . apreciabiles, 

ÎN “| quantite - traces” i 

BA . . | appreciable anpreciables 

Densitatea la 1705 C.. ... ... 1,1643 1,0075 1,0053]. 1,1127]. 1,0015) 

Densite ă 1705 C i e - | 

Comme preuve quc ces caux viennent en ban- 

des ct quelles jaillissent ă la surface, souvent 

avec des eaux potables dans leur voisinage — 

page 25—nous citerons le fait suivant: Le lac 

sal& de Ianca contient. une -eau qui a un râsidu 

de 70gr. 5 par litre contenant 53 gr. 6: de-sel. 

Quand le lac baisse, pendant LEt6, on observe



  

ce curge aprope de mijlocul lacului. Ea conţine 
2 gr. 6 la litru residiit și numai gr. 6 sare, 

De: sigur că şi aceste cantități de săruri le 
" disâlvă în “mersul săi în straturile infiltrate ce 
formâză fundul lacului. Nu putem admite că apa 
lacului se resulte din concentrarea acestei sor-! 
ginți, de Gre-ce nu se păstreză raporturile. între 
diferitele săruri ce o alcătuesc. 

" Aceste analise: aă lost făcute in laborator de 
d. dr. Edeleanu. 

"Apă dulce 
Densitatea la. 150 1,00230. 
Residiii fix, uscat la 170%==2,6150, 

„1,000 cuc. conţin: 

CL — 1,0242 
SO, : = 0,3506 
Si O, . = 0,0264 
AL 0, =— 0,0069 
AL, 0, = 0,0390 
Ca = 0,1396 
“Mg. = 0,0606 

De unde calculat avem: 
Na Cl = 1,6898 
Ca SO, == 0,4748 
Mg SO, — 0,1931 . 
Mg CO, =— 0,0770 . 
Si O, = 0,0264 
AL, O, ' = 0,0390 
Fe, 0, == 0,0069: 

2,5070 

Apa: sărată 

Densitatea 1,05048 
E Residiiu la 1700 = 70,5300.. 

Cl . =—324991 
S0, = 95510 
Si0, = 00251 
Fe, 0, = 0,0088 
AL 0,_= 0,0361 
Mg = 3,7340 = 
Ca, total= 0,3430 

Ca, după fierb. = 0,3022 . 

3,6549 

De unde calculat: 

  

Na Cl  =—53,6230 
Ca CO, =— 0,1019 
Ca SO, =— 1,0279: 
Mg CO, == 4,7316 
Mg SO, =—10,9263 
Fe, O, = 0,0088 
AL 0, = 00361 -- 
SiO, = 00251 

-70,4807   

99 

facilement une source d'eau' douce qui coule 
presque au milieu du: lac, Elle contient 2 gr. 6 
par litre de râsidu et' sculement 1 gr.:6 de sel. 

II est certain que “ces quantites de sel sont, 
dissoutes par la source dans son "cours â tra- 
vers' les couches' infiltrees: que forment le fond 
du lac. Nous ne pouvons admettre que Veau 
du lac râsulte de la: concentrătion de cette 
source, car les rapports ne sont pas: conserves 

„entre les divers, sels qui la composent.. 
- Ces analyses ont te faites daris le Iaboratire 

par ] M. le dr Edeleanu: 

Eau doucs 

Densite ă 150 100230. 

Residu - fixe! seche ă 1700=2,6150, 

1,000 cuc. qui contient + 

Cl = 1 „0242 ” 
SO, -= 0,3506 : 
Si O, = 0,0264 

:: Tla Op = 0,0069. 
AL 0, = 0,0390 
Ca =— 0,1396 
Mg = 0,0606: 

Doi. calcul nous avons: 
Na Cl = 1,6898 - A 
'Ca SO, = 0,4748 : Ea 

i Mg so, == 01931 . . iii 
“Mg CO, == 0,0770 ia 
Si O, =— 00264. ... i» 
AL 0,  =— 0,0390 a. 
Fe, 0, = 0,0069 : zi 

, Eau salee „i £ 

Densit€ 1,05048.. ăi 
Râsidu ă 1700 =—70,5300. : .. a 

CI =BA499L 
SO, = 9,5510 - 
Si 0, =—.0,0251 ” 
Te, O,: = 0,0088 | 
AL O, = = 00361 .: : 
Mg =—3,7340 == 9659 - 
Ca, total = 0,3430 

Ca, aprăs l'âbullition= 0,3022 - 

D'oi calcule: 

Na CL  —53,623 
Ca CO, = 0,1019 
Ca SO, =— 1,0279 . ! 
Mg CO, =— 4,7316 
“Mg SO, =—10,9263 
Fe, 0, = 0,0088 
AL O, = 0.0361 

Si 0, = 0,0251 
704807



, Anexa NI. 

Apă de la Poiana:Frahova, e cu mult mai con- 
| centrată, Luată de la sorginte, în luna Aprilie 

1894, ea „ne-a dat resultatele urmiătâre, „ast-fel 
că pâte. fi clasată între Bălţătesci și Oglindi 

Ca tie că . primăvara acâsta, tâte sorginţele 
de la Câmpinia-Poiana, erati forte redusc ca vo- 
lu, din causă lipsei de zăpadă 'de cu iarnă, 
totuși cred. că apa adusă de d-l Dinescu, era 
de la o altă sorginte, mai diluată. 

Analisa apei de la Poiana (Prahova) 

Residiii la 180; 249,2600 la 1,000 grame apă. . 
- Densitatea apei la 1705 C. =1 „1903. 

In 1.000 gr. apă sa găsit: o 

„+ 147,724 Clor... sas... 
Brom... A . ... urme 
SO, cc. „: . 8,299 
CO, după perderea « apti + „0,190 
Calcio... „1227 
Magnesiă .. 102 16 
Potasiti î . |... . | 0005. 
Sodiii. . . i 95,944 
Lit a. . + utme 
Fer. cc i. îi urme 
Silice. ., ea 0,057 
Substanțe organice urme 
Stronţit Pe ae a e e Urme 

Calculat în săruri: 

243,549 Na Cl = 

KC =": 0,009 
Mg CI, = 0144 

MgSO, = 0881 
Ca SO, =: 3,651 
Ca CO, =''0,430 
Si 0, == 0057 
Fe CO, urme 

Suma sărurilor găsite: 248,721 

100. 

Annexe III. 

L'eau de Poiana-Prahova, est beaucoup plus . 
concentree. Prise â la source, au mois d'Avril 
1894, elle nous ă donne les resultats suivants, 
de tclle sorte qu 'elle peut âtre class€e entre Bal- 

„tzatesci et Oglinzi. 
Quoique ce printemps toutes les sources de 

Câmpina- Poiana aient cte reduites en volume, 
par suite du manque de neige pendant Lhiver, 
je .crois que leau fournie par M. Dinesco, pro- 
vient d'une autre source plus diluce, 

Analyse de Teau „de Poiana (Prahova) 

Residu ă 180, 249,2500 par 1,000 gr. d'eau. 
Densit€ de leau ă 1745 C. =— 1,1903. 
Dans 1,000 gr. d'eau on a trouv: 

Chlore. ....,, ee ae 147724 
Brome e. .: traces 
SO, ... ea e 8,299 
CO, aprts reoilition de leau 0,190. 

„ Calcium , e cc. 1,227 
i Maghesium. În . . | 0,216 

Potassium. , .,. 0,005 
Sodium . .... 95,944 
Lithium sc... traces 
Fer... cc... traces 
Silice . cs... 0,057 
Substances organiques . . . traces 

„ Strontium traces 

Calcule en sels:.. .-   Na Cl  ==243,549 

KC  .=— 0,009 

Mg Cl, = 0144, 
Mg SO, =. 0881 
Ca SO, = 3,651 

Ca CO, = 0,430 
Si O, == 0057 

Fe CO, -. traces 
Total des sels trouves: 248,121 

  

ERATA. 
La pag. 70, Hl 33 și. 42 silice în loc de silicați. 

, 

Rindul al 34; test irăincos 1,703 în loc de 1,903.
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