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În lucrările publicate pînă acu1n asupra geologiei ţării noastre se găsesc nun1ai
menţiuni asupra prezenţei sulfului în unele ocurenţe. în ultimul timp, făcîndu-se
lucrări de prospecţiuni şi exploatări geologice pentru detectarea unor rezerve de
roci cu sulf, cum au fost de exemplu lucrările de explorare de la Pucioasa, regiunea
Ploieşti, sau Dărăbani, regi-Unea Suceava, datele asupra prezenţei sulfului în unele
formaţiuni geologice din R.P.R. au devenit mai numeroase.
In scopul de a prezenta o sinteză asupra cunoştinţelor pe care le avem pînă
în prezent din literatura geologică publicată, din rapoartele de teren ale unor geologi sau din datele personale, am întocmit lucrarea de faţă.
În ţara noastră se cunosc iviri de sulf legate cele mai adeseori de roci sedimen-

tare, iar _mai rar de

form_aţiuni

de

natură vulcanică.

I. IVIRILE DE SULF LEGATE DE ROCI SEDIMENTARE

Asemenea iviri se cunosc nun:rai la exteriorul Carpaţilor, în DepresiUnea
zona subcarpatică a Carpajilor Orientali şi în Platforma Moldovenească.
în D e p r e s i u n e a g e -h c ă se cunosc iviri de sulf nativ, impregnat
în roce gazde sau e1nanaţii de ape ··sUiftiroase, în regiunile: Foleşti-Otăsău, valea
Oltului, la Rîninicul · Vîkea · Şi '·la·. ·Băile· Săcel.
în regiunea Foieşti, N.Oncescu şi I.Motaş (20) au remarcat prezenţa unor
iviri de sulf pe ambele -pă1'ţi: ale rîului Bistriţa.

getică,

Roca în care este cantonat sulful nativ este constituită din argile şistoase cu
aspect disodiliforin, >_cupri11se în orizohtul - şisturilor cu radiolari din tortonian,
şi .un conţin.ut red-us:.::de·-~bitumine-. ··în cuprinsul acestor roci se întilnesc frecvent
concreţiuni ·de 1nclrn9:".~alcare.-· cu sulf;. dar _pe· alocurj .izvoare sulfuroas.e .
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.Pe .teritoriul localităţiilor Păuşe,vti şi Olăyău, la vest de Ocnele Mmi; Grigore
Popescu (21) a recunoscut de ase1nenea prezenţa rocilor cu sulf. După autorul citat,
mineralizaţiile cu sulf de la Otăsău sînt localizate pe versantul sudic al dealului
Tf/vei, formînd o bandă care se întinde pe direcţia est-vest, pe o lungime de 260 m.
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cu o puritate accentuată şi adesea cu o cristalinitate largă. Culoarea variază în tonuri
diferite, de la alb-gălbui pînă la galben-roşcat.
în cavernele marno-calcarelor cu gips sau a gresiilor calcaroase cu gips, în care
se găseşte sulf, acesta este însoţit uneori de cristale de calcit sau de gips secundar
cu celestină. Adesea se poate observa trecerea gradată de la sulfatul de calciu la sulf.

Mineralizaţiile cu sulf sînt legate de prezenţa gipsurilor cantonate între orizon·
turi tufacee. corespunzînd cu o zonă umedă în care se întîlnesc izvoare sulfuroase,
precum şi en1anatii de H 2S.
Intre R. Vi/cea şi Govora, la Buleta, St. Cantuniari (2) a menţionat prezenţa
unor iviri de roci cu sulf, reprezentate prin calcare albe cu intercalatii de calcare
vinete. În aceste calcare se remarcă prezenţa unor geode distribuite neregulat, uneori
comunicînd între ele. Pereţii acestor geode sînt tapisaţi cu sferolite şi cristale de
calcit, care ajung pînă la di1nensiuni de 3 m1n. Ele conţin frecvent cuiburi de sulf, care
formează adesea cristale cu dimensiuni pînă la 2 cm. Prin lovire cu ciocanul, calcarele degajă miros de substanţă bituminoasă.
1n sectorul de est al Depresiunii Getice, cuprins între valea Oltului şi valea
Dîmboviţei, nu posedăm date cu privire la existenţa unor roci cu sulf. Se cunosc
totuşi izvoare sulfuroase care indică posibilitatea existenţei unor. ase1nenea acu-
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mulări.

în S u b c a r p a ţ i, pe valea Ialomiţei şi la est de aceasta, se cunosc o serie
de roci cu sulf legate de prezenţa unor intercalaţii gipsifere. Unele dintre acestea
au putut fi cercetate datorită lucrărilor miniere, punîndu-se în evidenţă prezenţa
unor acumulări de sulf care ar putea forma obiectul unor exploatări.
La Pucioasa, pe valea IalO:miţei, depozitele miocene cu iviri de sulr din această
regiune au fost comentate într-o serie de lucrări mai vechi care se datoresc lui J. P.
Voit eşti, Gh. Macovei, I. Atanasiu, I. Băncilă, O. Bolgiu, iar mai apoi lui I. Motaş (16).
Date mai amănunţite au fost prezentate de N. Niculescu, P. Ganea şi D. De/eanu (19).
· Zăcămîntul de rocă cu sulf este localizat în depozitele miocene, suportate
de complexul stratelor de Pucioasa şi acoperite de depozite pliocene. Ele se extind
ID direcţia est-vest pe o zonă cu lăţimi variabile, între Pucioasa şi Vu/cana-Băi.
Orientarea stratelor este aproximativ est-vest cu înclinare de cca 45° spre sud. Acest
complex formează flancul nordic al unui sinclinal a cărui umplutură o formează depozitele pliocene.
Depozitele miocene sînt constituite, în bază, din marne nisipoase, gresii 1noi,
adesea nisipoase, şi 1narne argiloase cu intercalaţii de gresii. Peste orizontul bazal
urmează un orizont de roci gipsifere, marno-argiloase, compacte în bază şi apoi
marne şi argile gipsifere cu intercalaţii de gips. 1n masa gipsurilor se remarcă prezenţa. diaclazelor de gips fibros. Grosimea acestor depozite gipsoase este de
cca 25-35111. Peste ele se află un orizont marnos-argilos, nisipos cu intercalaţii de
gresii şi nisipuri slab cimentate a căror grosimi variază între 0,3 şi 5 m. Grosimea
totală a întregului complex variază între 100 şi ISO m.
1n orizontul rocilor gipsifere a fost determinată prezenţa unui nivel marnos.
calcaros cu grosimi ce variază între 2 şi 5 m, în care este cantonat sulful nativ.
lntr-un profil transversal construit pe baza datelor de foraj se remarcă aspectele
din fig. I.
Din punct de vedere litologic se întîlneşte o mare variaţie, atît pe direcţie,
cit şi în sensul înclinării slratelor. în nivelul gipsifer se remarcă variaţii de la gip·
suri la calcare gipsifere, marno-cal~are, argile şi marne gipsifere, toate puternic
impregnate cu sulf." Zăcămîntul prezintă un aspect lenticular, stratiform, cu subţieri şi îngroşări, deci cu numeroase discontinuităţi.
Sulful se prezintă sub forma unor impregnaţii în pulberi fine, cuiburi, vinişoare sau cristalizat. Forn1a de prezentare cea n1ai frecventă este acea de diaclaze,
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Fig. 1. Secţiune transversală prin zăcămîntul de roci cu sulr de la Pucioasa - se. 1: 1.500.
1. marno-calcare; 2. Marno-calcare cu sulf şi gips; 3. 1narne cu gips; 4. argile şi marne; 5. nisipuri; 6. nisipuri şi pietrişuri (după l.E.C.M. geol. B. Braniţescu).

La microscop, marno-calcarele prezintă masa fundamentală constituită din
calcit granular, cu dimensiuni cuprinse între 0,05-0,10 mm. Pe acest fond calcaros
se observă numeroase pete brune-gălbui sau brune-vişinii. Acestea par că se datoresc sulfului, care prin încălzire, în timpul confecţionării secţiunilor se topeşte.
Asociat cu sulful, atît în 1nasa rocii cît şi pe fisuri se întîlneşte celestina (pl.1,
fig. !).
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La est de valea Prahoi·ei se cunosc de ase1nenea apariţii de roci cu sulf, dintre care unele sînt nu111ai 1nenţionate în literatură, pe cînd altele au fost cercetate
n1ai îndeaproape cu ajutorul lucrărilor n1iniere.

Fig. 2. Modul de prezentare a rocilor cu sulf din

zăcănlintul

de la PncÎ08Sfl.

şi anu1ne pe valea CirnpiniJa~ Gh.Iliescu (1 O) a recunoscut
i1npregnaţii cu sulf în rocile- argilo-gipsifere aparţinînd miocenului.
Sub n1ăritoare, în masa unor n1arne vinete se constată prezenţa granulelor
sulf colorate de la galben deschis la galben roscat. Pe alocuri se remarcă si

La nord de Cin1pina

prezenţa

unor

de
prezenţa unor granule de pirită.
Tot în regiunea Ploieşti se cunoaşte

'
prezenţa

'

unor roci cu sulf

şi

în alte loca-

lităţi.

Astfel, Gh. Botez (I) remarcă J!rmătoarele: „!11 malul drept al acestei văi (v.
a1;are la zi un niasiv de sare însoţit de 1narne negricioase şi nisipuri cenuşii,
cu nu1neroase concrefiuni lentilif'orme, n1ici; diametrul cel mai mare atinge abia 6-lc1n
Matiţa),

iar, grosimea 1naxin1ă este de 2 cm de sulf an101:f. Concreţiunile care prin spălare
au fost dezvelite şi expuse n1ai niult timp la acfiunea agenfilor externi, au o culoare
galbenă caracteristică su(fultd, 1nai. inuit _sat~ n1ai. JJUţin pronunţat<(, pe· cÎnd. c_oncre. Jiunil~ ~a1.·e se_.-g__~s~sc Încă i1i _strat „ învelite din loate pclrţile _-de rnarnă, ait_ 9 cu!Q(ll'e
-cenus1e-d'f!sd11sa
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·În cuprinSul aceleiaşi lucrări autorul precizează: „De la ~ota 275 1n. fn ;~_s,
conul de so!ţfluc{;une se 1ern1;11ă şi structura coastei se poate urnulri f1_1 pereţii

unei

văi

.fOarte rfpoase

În

care apar

În

sec{iune stratele de nisp

şi

rnarne nisipoase
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cenuşii, iar la cota 300 111. apare un banc de gipsuri cenuşii feroase, gros de
50 cn1. cu numeroase vine de sulf. De sub acest banc ;ese un iz1•or de apă
su(/'uroasă sărată",
Observaţii sin1i1are se întîlnesc şi în cursul de „Minerale şi roci" a prof. L.Mrazec
(J 7) sau în alte lucrări ale acestui autor care an1inteşte în aceeaşi regiune, prezenţa
sulfului la Verbilău.
Mai recent, Ministerul industriei petrolului şi chilniei prin Întreprinderea de
explorări şi construcţii 1niniere, a executat lucrări geologice pentru deter1ninarea
unor rezerve de roci cu sulf la Podul Ursului, con1una Verbilău.
În această regiune sînte111 în prezenţa depozitelor paleogene si iniocene în
care B. Damşa şi N. Niculescu (4), pe baza observaţiilor personal~ si a datelor
cuprinse în literatura de specialitate, descriu următoarea succesiun~: depozitele
eocene - reprezentate prin orizontul gresiei de Tarcău peste care repauzează.
orizontul argilelor roşii şi verzi specifice stratelor de Plopu; depozitele oligocene.
Trecerea de la eocen la oligocen se face gradat prin intermediul stratelor de Pucioasa şi a stratelor de Podu llforii, ambele intercalate între sisturi disodilice si
gresii de Kliwa, peste care se află stratele de Cornu.
'
'
În s~ratele de Cornu se poate re1narca prezenţa nisipurilor şi a conglomeratelor pohgene peste care urn1ează o alternantă de argile brune cu marne cenusii,
conglon1erate şi nisipuri gălbui. La partea superioară se întîlnesc argile brune' în
alternanţă cu marne cenuşii, pietrişuri şi mai rar nisipuri glauconitice, în care se
întîlnesc resturi de pectinide. În continuare urmează o serie marnoasă conglon1eratică, peste care urmează discordant n1iocenul inferior.
În asociaţie cu gipsuri1e se întîlneşte sulful, precu1n şi izvoare sulfuroase .
. Cu privire la vîrsta acestui co1nplex, autorii sînt de acord că reprezintă o
sene de trecere de la paleogen la n1iocen si o atribue ac11ifanianului la fel ca si
cercetătorii anteriori.
'
'
'
Depo:itele miocene aparţin helveţianului şi tortonianului. Helvetianul este reprezentat pnn conglomerate poligene, inărunte, de culoare cenusie sau rosiatică,
disp~se în bancuri care alternează cu n1arne vinete şi roşii, ce' prezintă diaclaze
de gips. De asen1enea se întîlnesc gresH grosiere în alternanţă cu nisipuri, iar la
partea superioară predon1ină gipsurile.
· Depozitele tortoniene sînt constituite din 111arne vinete negricioase cu slabe
intercalaţii de gresii calcaroase.
Concentraţiile cu sulf sînt localizate în stratele de Cornu si anun1e în orizontul
gipsurilor inferioare. Sulful se prezintă sub formă de cuiburi '111 depozite gipsifere.
Cu privire 1a localizarea orizonturilor cu sulf si variatia litofacială a con1p]exului gipsifer cu sulf, într-o secţiune geologică s~ re1nar~ă succesiune:l stratigrafică din fig. 3.
. .Nivel~l gipsifer cu sulf este constituit din alternanţe de argile, 111arne, gresii
gips1fere ŞI marno-calcare bogate în sulf, de tipul celor de la Pucioasa care se
Îlnbină lateral, constatîndu-se astfel frecvente variaţii litologice.
'
Prin examinarea eşantioanelor cu ochiul liber, adesea se ren1arcă lrecerea
gradată de la gips la sulful amorf, chiar în cuprinsul aceluiaşi cristal sau grupe de
cristale (fig. 4).
În general, 1nodul de prezentare a sulfului este similar cu acela de la Pucioasa.
~in. cercetarea secţiunilor lustruite, precu1n şi a secţiunilor subţiri, se remarcă
o sene de aspecte caracleristice.
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Macroscopic şi la binocular se observă o rocă marno-calcaroasă, de culoare
cenuşie, cu pete gălbui datorită iinpregnaţiilor de sulf sau fisuri umplute cu cristale de sulf.
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Fig. 4.

Fig. 3.

Trecerea prin alteraţie, de la gips la sulful nativ, văzută pe un eşantion provenit
de la Podul Ursului.

Profil geologic prin complexul gipsifer, cu sulf de la Podul Ursului. 1. sol vegetal;
2. argile, mame şi gresii gipsifere; 3. rocă cu sulf (după B. Dan1şa).

În secţiunile studiate la nlicroscop rocele au un aspect granulai mediu în care predo1nină calcita. Sulful se prezintă sub fonnă de plaje, granule sau cristale rombice.
Tot in stratele de Cornu I. Marinescu-Mareş (12) a observat o serie de iviri
pe v. Lespezi, v. Cheiţei, v. Ciortanului.
ln apropiere de Mizil, pe teritoriul localităţilor Năeni Vespeşti şi Breaza sini
de asemenea cunoscute o serie de iviri de roci cu sulf descrise parţial în lucrările
anterioare.
Pentru sectorul Breaza, O. Protescu (24) menţionează că pe valea Urugoaia,
sub vf Istriţa, saliferul reprezentat prin n1arne cenuşii negricioase, cu eflorescenţe
de sare prezintă intercalaţii de şisturi argiloase şi nisipuri.
Pe drun1ul care vine de la Piatra Şoinudui şi urcă spre Breaza, 1narnele capătă
un caracter şistos, sînt de culoare brun-roşietică, prezentînd intercalaţii subţiri
de sulf.
în vara anului 1956, ing. /. Popescu si z. Bodeanu ne-au pns la dispoziţie citeva
eşantioane de şisturi gipsifere cu sulf, pe.care le-au recoltat de. pe teritoriul co1nunei
Breaza şi Vespeşti.

Fig. 5.

Rocă

I

cu sulf (marnocalcar) cu depuneri de sulf cristalizat p e . -- ___
crăpături. Podul Ursului.
_
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. Din cercetarea la 1ni~r?scop _a se~ţiunilor lustruite (7) an1 ren1arcat aspectul
ş1_stos, cu. alternanţe s~bţ1r1 de g1psur1 cu sulf şi şisturi- argiloase. Granulele de
gips. se d1Spu11 alternativ pr~zentînd culori închise datorită foarte probabil unui

conţinut

de substanţe b1tu1n1noase.
·
. Din anali~a mai a,:riănunţită a granulelor de gips, precu1n şi raporlurile cu part1colele de sulf, rezulta pre~enţa unor centre de gips granular, curat, cimentat cu
sulf pulverule11t, precum şi granule de gips bituminos.
. ~t~b tnăritor, aspectul general al secţiunii devine 1nai variat. Urmărind caracter1s~1cile alternanţelor ce pot fi observate într-o secţiune lustruită, se reinarcă
nnnatoarele:
- 2 m1n gips granular cenuşiu, în -care granulele se îmbină prin îndintare ·
~ 3 mm gips cu granule fine de culoare cenusie-negricioasă
'
'
.
.-- ~ n11n granule de gips, cimentate cu o pulbere de' sulf, mai densă la parlea
1nfer1oara;
- 3 mm gips cu clivaj evident;
- 2 mm bandă de alteraţ.ie,. în care sulful (80%) apare sub forma unor
0
centre, iar gipsul (20%
se prezmta sub forma de granule relicte·
- 4 mm gips cavernos;
'
- gips granular - acicular.
. Din această succesiune constată111 că alterarea gipsului cu formarea sulfului
nativ nu se poate face cu aceeaşi intensitate în toată masa rocii, ci variază de
la o alternantă la alta.
Cu ajuto~ul unor măritoare 1nai puternice relatiile dintre sulf si gipsul alterat
apar în detaliu ~fig. _7). în a~est sens se pa.ale rem;rca trecerea gra'dată de l~ gi~s
I~ su_If .nativ prin digerarea 1n timp, sub influenţa unor fenomene biotice, fizice
ŞI chnruce care au loc în masa rocii.

Fig. 6.

Granule de gips cimentate cu
sulf pulverulent.

Fig. 7. Relatiile dintre granulele de gips şi sulf
provenit prin alterarea acestuia. 1. gips; 2. gips
cu pigmenţi de sulf; 3. pulbere de sulf formînd
ci111entul granulelor de gips.

Aspectul fin stratificat pe care-l oferă roca cu sulf indlcă o sedin1entare rit-

n1ică, iar gradul de transformare a gipsului prin trecerea I~ sulf, variat de la o inter-

calaţie ]a alta, indică intervenţia alternativă a unor agenti stimulatori ai alteratieî
·
'
gipsului.
Formaţii sitnilare se întîlnesc şi în zona de curburii a Carpaţ;/or, descrise de
St.Mateescu (13), Gr. Popescu (22) şi D. M. Predo (23).
St.Mateescu aminteşte că pe linia de dislocaţie pericarpatică se întîlnesc unele
roci bogate în sulf. Astfel, pe p. Sârat. la Andreiaşul de Sus, sulful este impregnat
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într-un calcar de apă dulce, ca şi la Poţana Pucioasele în n1arnele 111iocene de pe
valea cu acelasi nume.
· ·
· Gr. Popesc~t descrie ivirile 4e .foci cu sulf din Vranl'.ea la Sei:iituri, Reghioru
si ·Andreiasu.--AutoruI arată că sulful se prezintă ca-şi în alte regiuni sub forn1ă unor
hnpregnaţli în acelaşi condiţii ca la Pucioasa, Otăsău şi Foieşti, acestea fiind im~
pregnat în inarno-calcare înglobate în 1nasa gipsurilor sub for1na unor nodule.
Cu privire la modul de prezentare şi extindere a intercalaţiilor de roci cu
sulf autorul afirmă că aflorimentul de pe p. Sârii (la Andreiaşu), deşi prezintă
cele 1nai fru1noase concentrtii de sulf, se reduce la un volun1 mic suspendat
pe un n1a1nelon. In aflorin1e~tul de la Secături, nivelul cu sulf are o grosin1e
de cca 20 cm.
In continuare, spre nord, se cunosc încă o serie de iviri situate pe teritoriul
localităţilor Tg. Ocna, Caşin, Corneşti, Solonţ, Teţcani, Nadişa, Poiana Sărată,
Oituz şi Răcăciuni.
Cu privire la pozitia stratigrafică a ivirilor cu sulf din regiunea Răcăciuni,
D.M. Preda (23) precize'ază că acoperişul depozitelor paleogene este alcătuit din
formaţii sitlifere în care se pot deosebi două serii stratigrafice: „o fonnaţiune sali~
feră inferioară reprezentată prin şisturi nzarnoase negre, argile vinete cu cristale
aciculare de gips, marne, gresa gălbui cu resturi cărbunoase şi cu cristale de sulf
naav, gipsuri etc, reprezentÎncf eflorescenţe saline şi. ... "
Tot în regiunea Bacău, H.Grozescu (9) indică existenţa a numeroase izvoare
de ape sulfuroase, uneori sărate, care se jalonează dealungul formaţiilor cu gips
şi sare. Autorul precizează că aceste izvoare sulfuroase nu-şi pot avea sursa decît
în descon1punerea gipsurilor.
In P o d i s u 1 M o 1 d o v e n e s c existenta rocilor cu sulf a fost dedusă
de prof. V. Iano~ici prin compararea condiţiilor g~ologice cu acelea din partea de
nord, în U.R.S.S. şi republica Populară Polonă.
Pe baza proiectului de lucrări geologice iniţiat de prof. V. Ianovici şi prof.
Gh. Murgeanu au început o serie de foraje dispuse pe două linii de profil dirijate
aprlJximativ est-vest, între Siret şi Prut, în regiunea Darabani.
Rocile cu sulf din Podişul Moldovenesc sînt legate de prezenţa gipsurilor bituminoase, for1naţiuni caracteristice tortonianului.
în general, succesiunea stratigrafică a depozitelor tortoniene din această regiune
este următoarea:
La partea inferioară întîlnin1 o serie de gresii albicioase cu resturi de plante.
Aceste gresii sînt suportate de o serie grezoasă-glauconitică aparţinînd cretacicului superior. Peste gresiile albicioase urmează orizontul gipsifer a cărui grosime
maximă este de cca 25 1n. La rîndul lor gipsurile suportă o serie 111arno-calcaroasă,
pe alocuri. nisipoasă, constituind orizontul marno-calcarelor cu Lithothamniunz.
Orizontul 1narno-calcarelor cu Lithothamnium este acoperit în continuare
de depozite mai noi aparţinînd buglovianului, sarmaţianului inferior şi cuaternarului.
Un profil geologic, construit pe baza datelor de foraj oferă aspectele următoare:
Rocile cu sulf sînt lOcalizate la partea superioară a gifpsurilor, la limita cu
marno-calcarele.
Adesea, în n1arno-calcare sau în nisipuri se întîlnesc acu1nulări locale de CH4~
H 2 S sau S0 2 , care pot fi remarcate nun1ai în carotele proaspăt scoase. Pe alocuri
· s-au observat şi degajări de gaz mentan, care la gura sondei a ars timp de 3-5
zile, ·după care s-a epuizat.
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Roca purtătoare de sulf variază frecvent ca aspect litologic, întîlnindu-se microbreccii cu sulf, marne impregnate cu sulf etc.
Microbreciile sînt formate din elemente colţuroase 1 constituite din fragn1ente
de silex, gips şi marno-calcare citnentate c11 sulf pulverulent În asociaţie eu sulful

chiate; dimensiunile acestor granule variază între 0,30/0,l mm şi 0,18/0,04 mm;
sulful este asociat cu gipsul, din care provine, fiind localizat în porţiunile corodate

IG

a.

Fig. 8. Profil geologic prin depozitele cretacice şi tortoniene de la Darabani. Cretacic superior:
I. gresii şi nisipuri glauconitice; 2. n1arno-calcare cr~toase; 3. spongolite. Tortonian: ~· gipsuri
bituminoase; 5. roci cu sulf; 6. gresii cu i1npregnaţu de H 2 S; 7. marno-calcare cu L1thothamnium. Bug/ovian-Sanna(ia11: 8. marne, argile, nisipuri. Cuaternar: 9. argile loessoide; 10. sol
vegetal.

se mai întîlnesc granule de glauconit şi pirită. Intensitatea de transformare a gipsului în sulf variază de la periferie către marginea granulelor de gips. In majoritatea
cazurilor, chiar în interiorul granulelor de gips, se remarcă prezenţa sulfului dispus
sub formă de pulberi diseminate neregulat.
ln alte secţiuni, elemente]e de breccie sînt constituite nu1nai din mamo-calcar
cenuşiu, compact. în general, în şlifurile prin eşantioanele de la Dărăbani, nu se
constată fenomene de circulaţie a sulfului prin spălare de către ape.
Aspectele intime ale rocilor din complexul cu sulf variază foarte mult şi de
aceea vom prezenta cîteva djntre acelea care ni s-au părut n1ai interesante şi anume:
-în sectiunile subtiri, prin esantioanele de roci carbonatice cu su]f, lamicroscop - în ge~eral - a~ retnarcat': granulele componente au dimensiuni variate,
cuprinse între 0,1 si 0,2 mm; calcitul prezintă aspecte granulare sau de pigmentaţie şi se consideră mineralul principal component al rocii; sulful apare, fie sub
forma unor granule mari, fie sub formă de cristale rombice bipiramidate sau trun„

b.
Fig. 9 a, b. Microbreccii cu sulf la Darabani.

ale acestuia, sub forn1a de 111ase cristaline şi prăfoase, baghete, lance sau bipiramide;
în secţiune se mai re1narcă şi suprafeţe 111ai închise la culoare, datorită substantei
bituminoase (pi. III, fig. l);
·
1-2591
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prin marno-calcare se observă o structură granulară, ooli„
în masa rocii alcătuită predominant din granule de calcit criptocristalin se întîlnesc pseudo-oolite fără structură radiară şi
concentrică. Frecvent se remarcă şi prezenţa granulelor de cuarţ. Sulful este diseminat în masa rocii, sau este dispus pe fisuri sub formă de granule incolore ori
slab colorate (pi. II, fig. 4);
- în marno-calcarele cu structură n1icrogranulară şi centrică, pe fisuri, se
remarcă prezenţa varietăţilor de calcedonie 1n masa fină, formată din carbonat
de calciu şi minerale argiloase se întîlnesc şi granule de cuarţ cu dimensiuni cuprinse
între 0,10/0,08 -0,20/0,16 mm. Conţine frecvente resturi de organism.e, printre
care: plăci de echinide, radiale de ursinide ş1 alge calcaroase (pi. II, fig. 1-2).
Mineralul predominant este calcedonia sub diversele sale varietăţi: calcedonită,
cuarţină şi lutecit (pi. II, fig. 3). Adesea se remarcă o pseudomorfoză a calcedoniei după gips;'
- calcarele grezoase se caracterizează prin alternanţe de calcare fine cn altele
grezoase-grăunţoase glauconitice;
Ca resturi de organisme întilnim foraminifere (Textulariacee) entroce de crinoizi, echinide etc.
1n cimentul rocii este prezent şi sulful, dar în cantităţi infime {pi. I, fig. 4);
- în calcarele fine, organogene, cu ciment criptocristalin ca resturi de orgsnisme am determinat fragmente de tal de Lithothamnium, Archeolithothamnium cu
tetrasporange, fructe de Chara, fi'agmente de bryozoare, fusuline, brachiopode şi
lamellibranchiate.
Oolitele radiare sînt frecvente. Adesea nucleul oolitelor este constituit din foraminifere şi fragmente de alge calcaroase. Mai rar se întîlnesc şi granule de glauconit
(pi. I, fig. 2).
în cimentul calcaros al rocii apare şi sulful, dar în cantitate redusă;
- gipsnl cu structură granulară. Acest tip de rocă prezintă aspecte foarte
variate. El se întîlneste mai rar sub forma unor varietăţi aciculare, fibroase, localizate pe fisuri. Frecv~nt se întîlnesc varietăţi microgrannlare, granulare, sau în plăci
şi cristale bine formate. Cristalele dezvoltate prezintă macle polisintetice.
1n jurul cristalelor de gips se observă treceri gradate la sulf. De asemenea în
masa granulelor de gips se observă pigmentaţii cu sulf (pi. III, fig. 1);
- gresia gipsiferă este constituită din granule detritice de gips cu dimensiuni
cuprinse între O, 10/0,24 şi 0,34/0,20 mm. 1n această rocă sînt prezente de asemeni
foarte rare granule de glauconit care se prezintă ca atare sau în agregate granulare. 1n general, roca este foarte alterată, cu mult oxid de fier provenit din alterarea glauconitului. Cimentul este gipsifer, conţinînd şi o cantitate redusă de sulf
fin cristalizat.
- în unele

secţiuni

tică sau pseudo-oolitică (pi. I, fig. 3).

--~O_c_i_1re_nf: df. 1oci cu sulfJ!!_ R.f!_:__~_·--~-----·--------~()

Petricelul, Reşeţiş, Neagra Sarului (Gura Haitii), iar pe de altă parte în zona Izvorul
Lung. Peste tot sulfnl se prezintă sub forma unor depuneri pe fisuri sau în alveole,
uneori sub formă de cristale, iar alte ori aLnorf. În a1nbele cazuri sulfu1 este legat
de andezitele piroxenice care sînt 1nai noi. Asemenea iviri se întîlnesc în lungul
văii Neagra Saru/ui, în porţiunea de la izvoarele acesteia.
Din punct de vedere genetic, sulful din regiune reprezintă produsul unei activităţi solfatariene legată de erupţiunile de andezite cu piroxeni. Dacă în această
fază a fost posibilă acumularea unor cantităţi n1ai in1portante de sulf, aulorul crede
că ele au fost degradate în faza hidrotermală legală de o nouă erupţie de andezite
cu biotit.
Din punct de vedere practic nu se întrevede o i1nportantă deosebită; aceste
iviri interesează din punct de vedere ştiinţific. Eşantioanele pe care le-a1n prin1it
prin bunăvoinţa colegului Cosma Stanciu prezintă ur1nătoarele caracteristici.
Într-o masă vitroasă de culoare cenuşie, slab verzuie, cu aspect brecciform,
se observă două aspecte de distribuţie a sulfului şi anu1ne: a) sulf sub forma unor
nodule, cuiburi sau vacuole umplute total sau parţial; b) sulf sub formă de diaclaze.
Aspectul cuibiforn1 - vacuolar este caracteristic zonelor dintre diaclaze. Aceste
concentraţii sînt neunifonne, răspîndite în 1nasa andezitică, constituind un1plu-

II. IVIRILE DE SULF LEGATE DE FORMAŢIUNI DE NATURĂ VULCANICĂ
Fig. t O.

1n lanţul eruptiv se cunosc iviri de roci cu sulf în Masivul Căliman şi în Munţii
Harghita în sectorul Tuşnad-Toria-Balvanyos prezentînd doar interes ştiinţific.
Date mai noi posedăm pentru ivirile de sulf din Masivul Căliman datorită
geologului Cosma Stanciu (3), după care sulful se distribuie pe de o parte în zona

Suprafată lustruită

printr-un

eşantion

cu sulf din Masivul

Călin1an.

turi ale porozităţii rocii. Forma generală este variată, uneori ovală, alteori rotundă,
globular lobată, neuniforn1ă sau neregulată. Printr-o examinare sub măritoare se
observă că atunci cînd se prezintă sub for1nă de cuiburi globulare în zona centra]ă,
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se întîlneşte un sulf con1pact, iar la periferie o centură de sulf albicios (pl, 111,
fig. 2-3, pi. _IV, fig. 2). Această centură nu prezintă însă întotdeauna continuitate
şi atunci sulful nativ, galben, compact din centru ia contact direct cu roCa gazdă.
,Unele vacuole sînt căptuşite cu cristale de cuarţ care se dispun prependicular
pe pereţi. Cristalele de cuarţ prezintă forme cristalogq1fice perfecte în prisme romboedrice. Alteori, în asociaţie cu cuarţul întîlnim cristale de sulf dezvoltate în fier
de lance. În cele mai multe cazuri, aceste vacuole sînt umplute cu sulf, care se dis~
pune în zone concentrice, fără a prezenta o structură radiară. Aceste zone concentrice se deosebesc prin diferenţe de culoare.
În diaclaze, sulful prezint:\ o cristalinitate n1aî largă, fără contururi cristalografice bine definite.
Din analiza microscopică rezultă unele aspecte mai intime ale constituţiei
mineralogice a rocii cu sulf şi anu1ne: într-o pastă fină, microlitică, formată din
silice criptocristalină se observă numeroase goluri umplute cu un mineral acicular,
prismatic pe care l-am determinat ca prehnit (Ca2Al 2Si 30 2) (OH) (pi. IV, fig. 1 şi 3).
-prehnitul se prezintă sub for1na unor asociaţii în rozete sau dispus radiar
pe pereţii crăpăturilor. AcesLe cristale umplu în totaJitate unele goluri din rocă.
Adesea în n1asa rocii, pe fondul criptocristalin, se observă o tesătură fină de
prehnit constituită din cristale dispuse în reţea (pi. III, fig. 2 şi :i);
- sulful în inod obişnuit se întîlneşte în formele amintite. Sub inăritoare puternice se ren1arcă însă şi prezenţa unor asociaţii de cristale în agregate radiare
alcătuite din pris1ne ro1nbice piramidale. Aceste agregate de cristale în rozetă se
aşează în jurul unui nucleu central de sulf (pi. IV, fig. 2 si 4).
În masa rocii, la n1icroscop se remarcă şi prezenţa granul~lor de pirită cu forine
neregulate, uneori cubice, sau dodecaedri pentagonali.
~n. masa fu~dan1entală a rocii se mai remarcă adesea prezenţa zeoliţilor în
asoc1aţ1e cu calc1ta, aragonţta sau sticla vulcanică. Prehnitul apare asociat cu zeoliţii
Mai rar se întîlnesc şi cristale de biotit sau fragmente de roci şi limonitizări.
Concluzii. In lucrarea de faţă este analizată distribuţia ocurenţelor de sulf
din ţara noastră, particularităţile inîneralogice ale rocilor cu sulf si vîrsta acestora.
Cu privire la distribuţia ocurenţelor se constată că aceasta are loc în trei tipuri
de for1naţiuni şi anume:
- în Depresiunea getică şi Subcarpaţi;
- în Podişul Moldovenesc;
- în lanţul eruptiv nou.
ln Depresiunea getică se cunosc apariţii de roci cu sulf la Folesti-Otăsău, valea
Oltului (Rînmicu Vîlcea) şi Băile Săcel.
'
În Subcarpaţi, se cunosc asemenea apariţii de roci la Pucioasa, Vulcana, valea
Cîmpiniţii, Podul Ursului, Verbilău, N-ăeni-Vespeşti etc.
Din cer~etările geologice, cu mijloace miniere şi lucrări de foraj, rezultă că
prezenţa rocilor cu sulf este strîns legată de existenţa gipsurilor, a rocilor gipsifere,
precum şi de rocile care constituie, în special, acoperisul rocilor gipsifere. Sulful
este localizat ~ie la baza !Ppsurilor sau în masa acestora, fie la partea lor superioară.
Astfel, la Pucioasa, descompunerea sulfaţilor are loc cu o intensitate maximă încă
din pri1na fază de. concentrare a apelor marine. În continuare procesul de descompunere devine n1ai puţin intens, încît în masa gipsurilor de abia în secţiuni subţiri
se observă slabe pigmentaţii cu granule de sulf. Pe alocuri însă (forajul 930) se observă cluar în masa gipsului zone de îmbogăţire în sulf. Aceste observaţii ne dove-
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desc faptul că intensitatea de desco1npunere a sulfatului de calciu variază pe suprabazinului de sedin1entare şi că aceasta este determinată de factorii lăturalnici,
printre care adîncimea fundului şi absenţa curenţilor care duc la posibilitatea de
dezvoltare a bacteriilor sulfuroase.
Nu peste tot însă sulful separat ca atare rămîne în poziţia şi forma iniţială,
deoarece adesea el apare cristalizat pe pereţii fisurilor.
În unele cazuri, sulful depus pe crăpături este asociat cu celestina, aşa cum
se observă în unele secţiuni şi geode în rocile cu sulf de la Pucioasa (planşa I fig. I)
Ca feno111en interesant se re1narcă faptul că în unele eşantioane de la Podul UrsuJuj, în marno-calcar se observă cuiburi de gips cristalizat cu trecerea gradată la sulful
nativ pulverirulent.
În regiunea Pucioasa, pe bază de foraje s-a stabilit că zăcă1nîntul de roci cu
sulf se extinde de la suprafaţă pînă la adîncimea de cca. 230 m, de unde, în continuare, gipsul nu mai este alterat, ci se întîlneşte nu1nai roca pritnară.
Deci alterarea gipsului este legată şi de zonele superficiale aflate sub influenţa agenţilor attnosferici.
La Verbi/ău-Podu/ Ursului, sulful nativ este legat de prezenţa marno-calcarelor,
a gresiilor şi a argilelor gipsifere. Tot în această regiune se constată că în afara impregnaţiilor, în aceste tipuri de roci se observă, ca şi la Pucioasa, concentraţia
sulfului pe fisuri.
In general, la Verbilău stratificaţia este deranjată printr- o tectonică complicată, excepţie făcînd zon~ VerbUău-est unde se observă o stratificaţie mai liniştită
constantîndu-se o succesiune în care se re1narcă prezenţa n1ai 1nultor intercalaţii
de roci. cu sulf. În acelaşi tin1p se constată că pe aceeaşi intercalaţie apar zone de
întrerupere, în care gipsul nu a trecut la sulf sau acesta a fost levigat.
Pentru regiunile Pucioasa şi Verbilău-Podul Ursului se poate spune că procesele
diagenetice de transformare a gipsului în sulf sînt legate de zonele superficiale.
În atnbele regiuni zonele cu acutnulări de sulf sînt localizate de o parte şi!de cealaltă a firului văilor, pe coastele culmilor învecinate.
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în regiunea Năeni-Vespeşti-Breaza constatăm că prezenţa sulfului este legată
de o serie sistoasă gipsiferă care marchează o sedimentatie ritmică, dar în acelasi
'
timp şi o intensitate de desco1npunere variată de la o intercalaţie la alta.
0

1n

Podişul Moldovenesc -

prezenţa sulfului este legată de formaţiunile tor-

toniene gipsifere şi anutne la partea superioară a acestora la li1nita cu marno-calcarele tortonian superioare. Aspectele litologice ale rocilor cu sulf sînt foarte variate,
fapt care indică prezenţa unor condiţii deosebite de sedi1nentare şi diagenizare,
deoarece în faza de trecere de la regi111ul strict lagunar, la cel marin cu Lithothamniun1, au avut loc procese de erodare a unor pron1ontorii submarine, din care
au rezultat breccii gipsifere cu silex provenit din dezagregarea depozitelor cretacice.
Ca observaţii generale, în for1naţiunile cu sulf din depozitele sediinentare, se
constată că gispurile sînt mai 1nuJt sau mai puţin bituminoase. Dacă din punct
de vedere genetic putem adn1ite că trecerea gipsului la sulf se datoreşte substanţelor
bitun1inoase, noi nu putem trece cu vederea influenţa pe care au exercitat-to bacteriile sulfuroase. Dacă în unele regiuni este greu de a stabili mai precis modul
cu1n s-au desfăşurat fenomenele datorită diagenezei totale a resturilor organice,
în Podişul Moldovenesc constatăm că desco1npunerea gipsurilor are loc printr-o
puternică influenţă a inicroorganis1nelor. Acest feno1nen este demonstrat de prezenţa sulfului la li111ita dintre gipsuri şi 1narno-calcarele cu Lithothamnium, deoarece
în timpul dezvoltării mediului marin bogat în aceste alge calcaroase se localizează
acea peliculă vitală a lui Wernadschi, în care sînt prezente bacteriile şi substanţele
organice de origine anin1ală şi vegetală, care acţionează asupra gipsurilor prin
influenţa lor catalitică. În asemenea condiţii, în stratele superioare se produceau
fenomene de oxidare, pe cînd în zonele inferioare au avut loc fenomene reducătoare (25).
În lantul eruptiv nou, prezenţa sulfului se datoreşte exalaţiilor vulcanice, cînd
în masa rocilor andezitice se ren1arcă precipitarea sulfului pe fisuri, în goluri alveolare sau în porii rocilor respective.
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MECTA Bb!XOJV IIOPO,ll; C CO,ll;EPJKAHHEM CEPbl B PHP. rEHETHI.I;ECKHE H
MI!HEPAJIOrfil..IECKHE 'IEPTbI

y CTaHOBJieHO, 1ITO BblXO)l;bl nopO)J, c co,a:ep)l(aHHeM cepbl rrpeypoqeru.1 K TpeM
TU:na.rvr o6pa3oBaHHH, a HMe111-10: B I'eTCICOă HH3MeHHOCTH R B Ilpe,a:KapnaTbe, Ha
MOJI)J,aBCKOM IIJiaTO II B HeoreHOBOM ByJIKaITTflleCKOH n;erm,

/\7. Onccscu, C. Gheorghi11, I. JVL Aiareş

24

B Ten 1cKot1 uu3 MeHHocmu MJBeCTHbI BhIXO.QbI rropo,n: c co)J.ep)KaHHeM cepb1 B
<l>oneIIITb-0T3C3Y, B ,ll,OJIMHe OnTa (PbIMHHKYJl BbIJP1a) M B :S311Jie C:JqeJI.
B llpeâKapnambe MJBeCTHbI B Ilyi:ioaca, By11KaHa, B ,ll,OJIBHe KbIMDHH11U.bJ,

II011yrr Ypcyrryiî, Bepformy, H3eHb-BecrreWTb H T. 11.
113 reonorH'-IeCKHX HCCJie,ll,oBaHHli rrpH OTKpbIThIX pa3pa6oTKax 11 npH 6ypeHHH
.n:enaeTcJI BbIDO)J;, "'ITO rrpHCYTCTBlfe rropo.D, c conep)KaHHeM cepbl TeCHO CB5I3aHo c
cyru;ecTBOBaI·Il1eM fHTICOB, fHllCOHOCHbIX rropo)l, a TaIO:Ke c nepcKphIBa J-OIIJ;Hl\1ll
rropo,n:aMn.
Cepa CKOHU,eHTpllpoBaHa HJJ~[ B OCHOBaHVIH rMTICOB, HJJH B HX TOJIIIJ,e, HJlH B
MX BepxHeli -qacrn. TaK, B Ilyi:ioaca pa3JIO)J(eHHe cynh<}JaToB nponcxo.n:11no oqeHb
llHTeHCMBHO yxce B nepByIO tj_Ja3y KOHi(eHTpau.1111 MOpCKllX BO):(. ,I:(anee rrpouecc
pa3JIO)I(eHHH CTaHOBHTCJI MeHee HHTeHCHBHhlt-.'f, TaK 'qŢO B Tonrn.e r.HTICOB TOJibKO
B IIIJill4tax 3aMeTHb1 cna6bie IIIITMeHTbl cepHHCTbIX 3epeH. 0,l],HaKO, MecTaMH
,n:a)Ke B Tomn:e rnrrca BH,ll,Hbl 30HbI 6onee 6oraTbie cepoH. 3TH Ha6nIO.n:eHIDI ,UOKa3hlBaIOT, •ITO JIBTeHCHBHOCTb pa3JlOJKeI-Hi51 cynh<):>aTa KaJibl.l,l1H BapbllpyeT Ha )J;He 6acceăaa ce.n;mvreHTau;rnI H •ITO OHO onpe,n:emieTcJI DTopocTerreHHbIM::H
if>aKTOpaMH, K KOTOpbIM OTHOCHTCJI r.rry61IBa ,II.Ha H OTCYTCTBHe Te"lfeHHii, KOTOphle
,n:aIOT B03MQ)l(H0CTb pa3BHTIDI cepHMCTbIM 5aKTepMHM.
0,II.HaKo, OT,D;eJieHHa51 cepbl He OCTaeTCSI IIOBCIO.D:Y B nepBOHalfaJibHOH qiopMe
H II03llil;IIH, TaK KaK •Iall(e acero IIOJIBJUieTC5l B .BH.D.e KpHCTaJIJJOB Ha CTeHKax Tpell.l,HH.
B HCKOTOpbIX c.rryqax cepa, OTJIO>KeHHa.H Ha Tpell.l,HHax, HaXO)]J1TCJI c u,eJieCTHHOM, xa1c 3TO BH.n;Ho Ha HeK0Top1>IX pa3pe3ax H >Keo.nax B rropo.n:ax c cepoM a IIyqoaca

(Ta6rr. I, pnc. !).

KaK MHTepecHoe JIBJieHMe OTMe'-laeTcH cpaKT, -qTo B HeKoTopbIX 06pa3u;ax B
YpcyAyii n M3BecTKOBhIX MepreJUIX Ha6nw,a,aIOTCH rHe3JJ.a KpIIcTaJIJIH30BaHHoro rHrrca c nocTen6HHbIM nepexo.II.OM B rropoIIIKoo6pa3HYIO cepy.

~--·---- _ _ _f!_cl_!!~!~~e de_ roci

TaKmvI o6pa30M, HHTeHCHBHOe BH,ll,OH3MeHeHHC rHrrca CB513aHO c IIOBepXHOCTHblMH 30HaMH, Haxo.n;arn,MMHCJI IIO)J; BJIHJIHMeM aTMoc4Jepm1x areHTOB.

)J;nH paiîoHOB IJyqoaca n Bep6HJI3y-Iloeyrr Ypcyrryli MoJKHo TaK)l(e cKa3aTh,

I
I.

tffO ,ll.HareHeTMlfec101e npou.ecCbI npeBpameHHH rarrca B cepy CBH3aHbI c noaexHOCTHblr>.1H 30HaMII. B o6orrx palioHax 30HbI HaKorrneHH51 cepbI CKOHIJ;eHTpHpoaaHDI
JIO o6eFJM CTOpOHaM ,r:J:OJIHH Ha CKJJOHax coce,l],IIBX aepIIIHH.
B paHotte H3eHb-Becneut1nb-EpHsa ycTaHoeneHo, '-ITO npHcycTBHe cepi.I CBSI3aHo c rMnCOHOCHOH cnaHueeoi:f cepne:H:, KOTOpaH yKa3bIBaeT Ha pHTMH'-IHOe ocaJic.z:r;eHHe, HO B TO JKe ca!'YtOe BpeM51 H na lllITeHCHBHOCTh aapbHpyIOll(ero pa3JIO)KeHllil
OT o,n:Horo rrpocnoMrca K .upyroMy.
Ha MoAâaocKo;v1 nAamo nprrcyTcTBHe cepbI CBH3aHo c rH11coHocm:.1MH TOpToHCKHMH o6pa30BaJil1JIMH, a HMeHHO, c BepxHeii '-IaCTblO nocrre,n:HHX, Ha rpaH:uu;e c
TOpTOHCKHMH H3BeCTKOBHCTblMH MepreJifli\1lL JlHTOJIOrHJI nopo.z:r;, CO):(ep)I(aIIJ,HX
cepy oqeHb pa3H006pa3Ha, '-ITO yKa3bIBaeT na npHCYTCTBHe oco6bIX ycJIOBH:it ce,n;H:r-.1eHTaI.1,.HII H .n11areHe3a, TaK KaK B nepexo.n.Holi cl>a3e OT naryaapHoro pe)KHMa K
MOpCKOMY c Lithothamniun1, HMeJIH MecTo npou.eccbI 3po.n:npoBaHIDI HeKoTOpbIX
IIO.IJ;BO):(HbIX Ml>ICOB, H3 KOTOpbIX o6pa30BanHCb rHIICOHOCHbie 6peKqHH c 1cpeMHeM,
npOHCIUe,r:J:IUHi'vt H3 MeJIOBhIX OTJIO)l(eHHH,
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YcTattoa11eHo, 4TO B o6pa3oBaHHHX co,0,ep'1<auu1x ccpy HJ oca.II.ot1m,1x OTJIO)KeHHH., flffiCbl 6orree HJIH Meuee 6BTYivH1H03Hble.
Ec1n1 c reHeTHLJecKoi:i TOlJKif 3peHIDI 1v1o){cervr 11pe.n,nono)Jo1-rb, 1.JTO nepcxo.LJ,
r11nca B cepy rrpoHcxo,n;HT 6rraro.n:ap51 611ry11,,111H03HbHvI newecTBal\·I, HeJib3i:r ne
Y'l!.HTbIBaTb BJIHHHMe, cepttHCThIX 6aKrepnH. EcnH B HeKOTOpbIX pa:t'iottax rpy,n:Ho ycraHOBMTb KaKHM o6pa30M
npoHCXO.II.HJIO pa3JI0)J(eHHe opraHJFleCI\JL\
ocTaTKOB, TO a .Mon,aaBcrcoM nnaro ycraHaBJlHBaei\,1, i..1ro pa3JIO)JCeHne rnnca
rrpoHCXOJl.liT no.n; CHJibHbIM BJIHHHHe1V1 MHKpoopra111-13i'vlOB. Ha JTO 51.Bnennc
yKa3bIBaeT rrpncyrCTBMe cepbl Ha rpaHHIJ,e Me:II(.Il,y rHnCailnT lI H1BeCT!HIKOBbl1'vlll
MeprenHMH c Lithothan1niun1, TaK KaK no apeM5I pa3BHTH5I .l\·topcKoi-'1 cpc.llhl. 6or nToii
3Tl1MH H3BeCTH51KOBb1f\1H BOLJ.OpOCJTHMH ycTaHaBJTHBaCTC5l )KH'3HeHHa5f TIJlel!Ka
BepHa.JJ.CKoro, B KOTopoH: npHCYTCTBYIOT 6aKTep1rn H opraJ1u 11ecK11e BerLI,eCTBa
JICHBOTHOro H paCTHTeJibHOro npOHCXO)((ll.CHHJI, KOTopa51 ~rteiîCTByeT Ha rHTICbl
KaK KaTantt3aTop. B TaKMX ycJIOBHHX B BepXHHX CJJ051X npoHCXO)lHJIM 5IBJieJJHH
OKHCJieHHJI, Tor.n;a ICaK B HIDKHHX 30Hax HMeJIH MeCTO JIBJieHHH BOCCTaHOBJieH11H (25).
B HeoreHoaoM BYJlKaH11qecKoH u:errtt npHcyTcTBHe cepI:.1 o6ycnaannnaeTca
aynKaH.HLJeCIUIMH Bbl/.l,eJieHHili\IB, KOr,ll,a B Macce an,ne3l1TOBbIX nopo,n; OTMCLiaeTC5I
o6pa3oBaHHe cepbl no Tperu.nHaM B anbBeOJI5IpHbIX rrycToTax HJln n nopax cooTBeTCTBYIOII.l,RX rropo,n;.

OCCURRENCES OF ROCKS WITH SULPHUR IN THE RUMANIAN PEOPLE'S
REPUBLIC. GENETICAL AND MINERALOGICAL ASPECTS

IIoiJyA

B paMoHe Ily'-Joaca Ha ocaone 6ypeRIDI ycTaHoane110, lJTO 3a11e)l{H rropo.n; c
co,n;ep)l(aHIIeM cepbl pacrrpocTpaIDIIOTC51 OT TIOBepXHOCTff Ha rny6HHY OICOJIO 230 M.
OTKy.n:a ,n:anee B rny6HHY BCTpe11aeTCJI TOJlbKO nepBH•JHa51 nopo,n:a.
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ABSTRACT

As regards the distribution of the occurrence of rocks with sulphur it is ascer-

tained that it takes place in three types of fonnations as follows:
- in the Getic depression and the pre-Carpathians in the Moldavi an plateau

and

in the new eruptive chain.

In the Getic depression appearances of rocks with sulphur are known in Foleşti
Otăsău, Valea Oltului (Rimnicul Vîlcea) and Băile Săcel.
In the pre-Carpathians such rocks are known in Pucioasa, Vulcana, Valea Cîn1piniţii, Podul Ursului, Verbilău, Năeni-Vespeşti etc.
From the geologica! researches by mining methods and drilling works there
results !hat the presence of rocks with sulphur is closely bound to the existence of
gypsum, of gypsiferous rocks, as well as to the rocks which particularly constituie
their cover.

The sulphur is localized either at the basis of the gypsums or in their body, or
in tbeir upper part. Th11s, at Pucioasa, the decomposition of tbe sulphates occurs
with max.imuni intensity even from the first phase of concentration of the sea water..
The decomposition process that follows becomes less intensive so that in the inass

of gypsums one hardly sees in these sections small pigmentations with grains of
sulphur. Here and there one observes however, even in the mass of the gypsum,
zones of increase in sulphur. These observations prove the fact that the intensity of
decomposition ofthe calcium sulphate varics al the bolto1n of the sedhnenary basin

and that it is determined by secondary factors among which the depth of the basin

'
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and the absence of currents which lead to the possibility of development ofsulphu•
rous bacteria.
·
But the sulphur thus separated does not, however, remain in all the cases in the
initial shape and position, because it often appears in the shape of crystals on the
walls of the fissures.
In some cases, the sulphur deposited on cracks is associated with celestine, as
one observes in some sections and geodes of the rocks with sulphur from Pucioasa
(plate I fig. 1).
The fact that in some samples from Podul Ursului, in marl-limestones one
can observe pouches of crystallized gypsum with a gradual transition to pulverulent sulphur, is a remarkable phenomenon.
In the region of Pucioasa it was ascertained by drilling that the deposit of rocks
with sulphur extends from the surface to a depth of about 230 m, from whence the
gypsum is no longer altered and one only finds the primary rock.
Therefore, the intensive alteration of the gypsum is linked to the shallow zones
under the influence of atmospheric agents.
For the regions of Pucioasa and Verbi/ău-Podul Ursului one can also say
that the diagenetic processes of transformation of gypsum into sulphur are linked
to the shallow zones. In both regions the zones with accumulations ofsulphur are
located on both sides of the valleys, on the steep sides of neighbouring summits.
In the region of Năeni-Vespeşti-Breaza it is ascertained !hat the presence of
the suphlur is connected tc:ita scbistous gypsiferous series, which marks rhythmical
sedimentation, but at the same time an intensity of the composition which varies
from one intercalation to another.
In the Mo/davian plateau the presence of the sulphur is linked to the tortonian
gypsiferous formations viz. to their upper part al the !imit with the upper tortonian marl-limestones. The lithologic aspect of the rocks with sulphur is very varied,
a fac! which denotes the presence of special conditions of sedimentation and diagenesis since in the transition phase from the strictly lagunar regions to the
marine one with lythothamnium, some processes of erosion of submarine promontories bave taken place from wbich gypsiferous breccias with flint originating from
cretaceous deposits have resulted.
As a general observation one ascertains that in the formations with sulphur from
the sedimentary deposits, the gypsum is more or less bituminous. If we can admit
from a genetic point of view that the transition of gypsum to sulpbur is due to
bituminous substances, we cannot overlook the influence exercised by the sulphurous
bacteria. If in some regions it is difficult to determine more accurately the manner
in which the phenomena have developed on account of the total diagenesis of tbe
organic remains, in tbe Moldavian plateau, we ascertain the fac! that decomposition
of gypsum takes place under the powerful influence of microorganisms. This phenomenon is proved by the presence of sulphur at the !imit between gypsum and the
mal-limestones ·wirh lithothamnium, since during the development of the marine
medium, rich in these calcareous algae, the so-called Vernadski's vita/ 1 ilm appears,
in which all the bacteria and organic substances of animal and vegetal origin are
presen! and influence the gypsum by their catalytic action.

PLANŞA
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Fig. I. Marnocalcar cu nodule de calcedonie fibroasă sau
fascicole în evantai, din tortonianul de la Darabani.

Fig. 2. Marnocalcar cu granule de cuarţ şi resturi de or·

Fig. 3. Marnocalcar din tortonianul de la Darabani. în
pe fisuri, se observă calcedonia (lutecitul) în fascicole şi snopi fibroşi dispuşi perpendicular pe per.eţii
fisurilor.

Fig. 4. Marnocalcar, fin granular. din tortonianu! de la
Darabani, cu caicit criprocristalin, ooli(e şi sulf fin diseminat în masa rocii sau granular dispus pe fisuri.

secţiuni,

~n·w

ganisrne (Lithothamnium şi radiole de Echinide) din tortonianuI de la Darabani.

.
PLANŞA
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Fig. I. Gips cu sulf din tortonianul de la Darabani. În
secţiune se observă treceri jmperceptibile de la gips, la sulf,
precu1n şi piginentaţii cu sulf în mici centre de alterare.
Fig. 2, 3. Rocă su sulf din M<lsivul Eruptiy Călimani. în
secţiune se observă o masă criptocristali11ă în care sînt dis-

persate rninerale secundare (zeoliţi şi prehnit) sub formă de
baghete. sulful, în cristale 1nici se distribuie printre aceste
baghete.
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Regiunea Măgura Băii-Hărţăgani este amplasată în colţul de sud-vest al poligonului aurifer al Munţilor Metaliferi, înscriindu-se aproximativ în partea centrală
a bazinului terţiar Brad-Scărîmb. Dealul Măgura Băii care adăposteşte un sistem
de filoane auro-argentifere, de care ne vom ocupa în decursul lucrării, este situat
la cca 12 km sud-est de oraşul Brad şi Ia 8 km sud-est de colonia muucitorească

Gura Barza.
Diu punct de vedere geologic, dealul Măgura Băii (altitudine 534 m) este
alcătuit dintr-un coş de andezit de tip Faţa Băii (prima fază vulcanică
diu ciclul de erupţii neogene din Munţii Metaliferi) care străbate fundamentul de
roci eruptive bazice triasice (complexul melafirelor). Atît melafirele cît şi andezitele
sînt acoperite de către formaţiunea Pietrişurilor de Almaşul Mare, dispusă
transgresiv peste formaţiunile amintite.
în coşul andezitic, precum şi în jurul acestuia, sînt localizate peste 30 de fi-

loane, dintre care numai un număr redus prezintă importanţă economică. Filoanele

de aici se întind deoseori pînă Ia suprafaţă, aflorimentele lor fiind cercetate în trecut
prin galerii direcţionale şi puţuri, astăzi complet părăsite şi în mare parte prăbu
şite. Cele mai importante lucrări de explorare de aici sînt galeriile transversale EFsabeta şi Henrik, ultima fiind actualmente în mare parte surpată. După cum au
fost interceptate de aceste galerii, filoanele din Măgura Băii se grupează astfel:
- grupul Henrik, alcătuit din două filoane mai importante (filonul Henrik
şi 14 Henrik), exploatat în trecut în bună parte, este actualmente în curs de redeschidere;
- grupul Elisabeta (întîlnit de galeria Elisabeta) care cuprinde peste 30 filoane,
numerotate în ordine

descrescîndă

de la interior spre exterior. Dintre acestea, im-

portante din punct de vedere economic sînt numai filoanele 5, 14 şi 19, urmărite
prin galerii direcţionale la orizontul principal şi uneori la orizontul I superior.
Filoanele din acest grup alcătuiesc un sistem ce se întinde pe o lăţime de cca 600 m
respectiv între metrul 120 şi metrul 750 al galeriei Elisabeta.
Mineralizaţia este localizată adesea în andezitele de tip Faţă Băii, uneori puternic hidrotermalizate, în breciile lor de explozie, precum şi în tufurile lor. Alteori,
roca gazdă este reprezentată de rocile eruptive bazice triasice, acestea fiind şi ele,

