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Regiunea Măgnra 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 Măgnra 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 la 8 km sud-est de colonia muncitorească
Gura· Barza.
Din punct de vedere geologic, dealul Măgura Băii (altitudine 534 m) este
alcătuit dintr-un coş de andezit de tip Faţa Băii (prima fază vulcanică
din 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 filoane, dintre care numai un număr redus prezintă importanţă economică. Filoanele
de aici se întind deoseori pînă la 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 El'sabeta 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,
nutnerotate în ordine descrescîndă de la interior spre exterior. Dintre acestea, importante 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 îutinde 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,
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în apropierea filoanelor, deseori puternic afectate de către inetamorfisn1ul hidrotermal. Din ~auza alt~rati.ei ?idrot~nnale, de multe_ ori distincţia netă între erupti-·
vui neogen ş1 cel vechi (ti1as1c) devine foarte grea ş1 uneori practic imposibilă. Mai
rar, pe anumite porţiuni al~ u1~or f~loane, roca înconjurătoare este reprezentată
de c.ătre r~ci sedin1e?tare (ş1~tur1 ar~1loas:, n~a.rne, g~esii, microconglo1nerate etc.)
Rocile sed11nentarc, 111 apropierea m1neralizaţ1e1, prezintă adesea urme ale influecţei circulaţiei soluţiilor hidrotennale, cun1 sînt silicifierea şi piritizarea.
Mineralizaţia este localizată pe linii de nllni1nă rezistenţă, cu111 sînt fraclurile
şi zone]e periferice ale co~ului andezitic, unde acesta ia contact cu rocile eruptive
bazice sau chiar cu sed iinen tar ul.
Principalele corpuri filonieLie sînt aproxiinativ paralele, alcătuind un sistein
filonian a cărui orientare variază ca direcţie între nord-sud si nord nord vest - sud
sud est, avînd căderi cuprinse între 60-, şi 80° spre vest.'
Filoanele au în general forme si1nplc cu rare ra1nificaţii de i1nportantă secundară
Uneori prin aceste ramificaţii filoanele apropiate au tendinţa de a se l~ga între ele
(cazul filoanelor 14, 15, 16, 19).
Lungi1nile cunoscute ale filoanelor variază de la cîţiva metri si zeci de metri
la cîteva sute de metri. Grosimile de asemenea sînt variabile de Îa cîţiva cm la
peste 2 1n. În ceea ce priveşte î?-ălţimea corpurilor filoniene, se pot face numai
presupuneri, întrucît grupul de fdoane este explorat insuficient pe înclinare.
Sistemul filonia1i din Măgura Băii este în general slab afectat de falii
ulterioare punerii în loc a nllneralizaţiei.
Umplutura filoniană este alcătuită dintr-o serie de minerale metalice cum
sînt pirita, blenda, galena, calcopirita, mispichelul, tetraedritul, burnonitul marcasita
aurul (aliat cu argintul) şi minerale de gangă cum sînt cuarţul (cca. 70-90%0 di~
totalitatea inineralelor de gangă), ca/cita şi baritina.
Proporţia între nllneralele n1etalice şi cele de gangă variază aproximativ de
la 1 :4, la 1 :10.
Textura minereului este în general con1pactă (deseori confuză şi mai rar ru~
banată), geodele avînd o răspîndire redusă şi dimensiuni mici.
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Mineralizaţiile auro-argentifere de la Cîinel (un grup de mineralizaţii situat
la 3-4 lan vest-sud-ve~t _de Măgura Bfo) ~i Măgura Băii - Hărţăgani,
au fost cunoscute cu n1ult ina1nte de 1900, primele informaţii mai sigure datînd din
secolul XVIII, care arată că exploatările existente se făceau de către statul maghiar.
în 1923, Ludovic Kraus (4) desene filonul Elisabeta (sau 98) ca fiind alcătuit
dintr-o gangă de cuarţ şi calcit, nllneralizată cu blendă, galenă si piriită grosimea
'
'
medie a acestui filon fiind de cca 0,25 Ln.
T. P. Ghiţulescu şi M. Soco/escu în 1940 (1) arată situaţia geologică a masivului Măgura Băii, indicînd totodată co1nponenţa mineralogică a cîtorva filoane
urn1ărite prin vechi lucră_ri n1inie~e, azi. surpate: galeria lui Moga, galeria Maria,
galeria de ajutor Ştefania, galeria Baia la nuc.
În 1942, într-un raport geologic-minier (3) V. Luca descrie caracteristicile
megascopice ale filoanelor şi ale minereului filoanelor 5 şi J 9 interceptate de galeria
Elisabeta: arătînd co1npoziţia lor mineralogică, după observaţii macroscopice.
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. In 1959, într-un raport geologic-minier (2) întocmit pe baza datelor colectate
dm subteran de către geologii I. Achim şi M. lluţ, precum şi de tehnicianul Gh. Iordache, sînt descrise caracteristicile generale de zăcămînt ale filoanelor din sectorul
Cîinel-Hărţăgani,
completate cu unele date asupra caracterelor macroscopice ale minereului. Faţă de datele prezentate în aceste lucrări în studiul de
faţă se aduc date noi privind mineralizaţia filoanelor, preciză~i şi completări
asupra genezei acestora.

DESCRIEREA FILOANELOR

în

cele ce urmează vom descrie caracteristicele celor 1nai importante filoane din

Măgura Băii, aparţinînd celor două grupe menţionate mai înainte. întrucît carac-

teristicile generale ale minereului diverselor filoane nu diferă, descrierea microscopică a acestuia va fi făcută neseparată pe filoane, într-un capitol aparte.
.
Filonul 14 Henrik, unul dintre filoanele importante ale grupului Henrik, a fost
1':1terceptat de galeria transversală Henrik la cca 320 1n de la gura acesteia. Acest
fdon a fost exploatat în trecut deasupra nivelului galeriei transversale amintite. ·
Actualmente, prin intermediul unei galerii pornite din partea sudică a filonului 14
(din grupul Elisabeta), filonul 14 Henrik, împreună cu alte filoane învecinate
sînt în curs de redeschidere.
filonul orien;at aproximativ NS/70-75°V are o formă simplă şi prezintă
gros1m1 ce vanaza de la 0,10 m la 0,85 m. Partea nordică redeschisă a filonului
14 Henrik e?t~. locali~ată . în andezite .. de tip Faţa Băii, puternic caolinizate
ŞI deseori p1rillzate, u1 t11np ce porţ1unea 111ediană este situată la contactul
dintre ace~~e ~ndezite şi sedimentarul alcătuit dintr-o alternanţă de inicroconglon1erate, gressu ŞI marne. Extremitatea sudică a filonului se efilează treptat odată cu
intrarea în forn1aţiunile sedimentare amintite. În minereu se disting cu ochiul liber
bl~nda, galena, piri!a, baritina, cuarful, calcitul şi caolinul (caolinul deşi apare în
rmnereul tuturor filoanelor, îl considerăm că este un produs aJ alterării hidroter~
male a a:i~ezitelor~ fiin~ antre~at apoi mecanic de soluţiile de natură hipogenă şi
s~1per~ena in golurile existente 1n minereu). Blenda, sub formă de cristale bine indiv1duahzate de culoare galben deschisă, este de obicei localizată sub formă de
cuiburi sau benzi în cuarţ.Galena apare sporadic sub formă de mici cristale si cuiburi
iar p~rifG; apare sub formă de cristale sub 2-3 mm şi cuiburi milimetrice. Acest dii~
ur;iia ?l:neral apar: de~eor~ şi în roca înconjurătoare. Cuarful, sub formă criptocn~talina ~ompac~a_, gaz~u1eşte mineralele amintite, precum şi filonaşe de calcit.
Cnstale. bme mdJVJd~alizate de_ baritină cu dezvoltare în general redusă (sub
0,5 cm m general) captuşesc rmc1 geode dm cadrul filonului.
Studiul microscopic al minereului a relevat în plus, în afara mineralelor amintite, prezenţa _mispich~lu/ui, a calcopiritei şi a tetraedritului (spre comparaţie cu
compoz1ţ1a mmeralog1că a a'.tor filoane, a se consulta tabelul nr. 1).
. Te~~ura _mmereulu1 este m general compactă, rareori apărînd mici geode.
D1spoz1ţ~a m1ner~lelor amintite este în general neregulată şi mai rar sub formă
de benzi (textura vag rubanată).
. Se cre_de că filonul 14 Henrik ar_putea_reprezenta fie continuarea părţii sudice
faliate a f1lonulm 19 fie o ram1f1caţ1e a filonului 14 (2). Studiul calcografic ne-a
3-2591
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doar prima ipoteză, ţinînd sean1a de con1poziţia minera·
a filonului 19.
Filonul Henrik este situat la vest de filonul precedent, fiind interceptat de galeria
Henrik, după cca 60 m dela gura acesteia. în partea nordică, filonul este subţire şi slab mineralizat. Corpul filonian este cantonat în andezitele de tip
Faţa Băii (caolinizate şi cu diseminări fine de pirită) şi are orientarea NNVSSE/75"V. Grosimea medie pe porţiunea redeschisă este de 0,10-0,15 m. Minereul este alcătuit din cuarţ compact în care sînt incluse mici cristale şi cuiburi
de pirită, bendă şi galenă.
Filonul 5. Galeria transversală Elisabeta a intersectat acest filon după 138 m
de Ia gură, fiind apoi urmărit direcţional pe o lungime de 322 m. Ulterior, a fost
explorat şi la orizontul I (la 30 m deasupra orizontului principal) pe 120 m. Corpul
filonian are o formă simplă, fără ramificaţii importante. Poziţia generală este
NS/60-80°V. Grosimea variază în limite nu prea largi, respectiv de la 1-2 cm
la 30-35 cm. Spre extremităţi se observă o tendinţă de efilare treptată a mineraliza·
ţiei. Roca înconjurătoare este un andezit de tip Faţa Băii, caolinizat; uneori o rocă
andezitică tufacee, roci care începînd din extremitatea sudică a filonului ~ însotesc mineralizaţia pe mai lnult de două treimi din lungimea cunoscută a
acesteia, după care roca atnbiantă este reprezentată printr·un melafir puternic
afectat de către soluţiile hidrotern1ale. Minereul cercetat niacroscopic, relevă prezenţa într-o gangă în general cuarţoasă a blendei, piritei, galenei şi calcopiritei*).
Ca 1nineral de gangă existent în afara cuarţului, an1intitn calcitul. Cu ocazia să
pării lucrărilor 111iniere din cuprinsul filonu1ui, s-au găsit în cîteva puncte urn1e
de aur vizibil. Pirita se prezintă sub formă de grăunţi· în general submilimetrici,
idiomorfi, rareori formînd filonaşe în masa mineralelor de gangă. Uneori, se observă aglo111erări şi cuiburi de pirită. Acest 1nineral este răspîndit în tot cuprinsul
filonului. Limonitul care apare în anumite porţiuni, este probabil format pe contul
piritei sub acţiunea apelor de infiltraţie. Blenda are o structură grăunţoasă,
uneori prezentîndu-se sub forn1ă de cristale bine individualizate, alteori în cuiburi
ce nu depăşesc 4---5 1nn1. Culoarea acestui 1nineral este galben-deschisă. Blenda
este asociată cu pirita şi mai rar cu galena. Cantitativ este subordonată piritei.
Calcopirita apare sporadic sub formă de mici cuiburi (1-5 mm) şi filonaşe subţiri. Galena apare sporadic sub formă de mici grăunţe ce nu depăşesc 2-31n1n.
Cuarful alcătuieşte n1ajoritatea minereului, mai ales, înspre jumătatea nordică a
filonului, în ramura sudică calcitul fiind mai abundent. Cuarţul este reprezentat
în general printr-o varietate co1npactă inicrocristalină de culoare cenuşie-albi
cioasă în care sînt găzduite restul mineralelor an1intite şi uneori fragn1ente de
rocă înconjurătoare caolinizată intens. Unele geode sînt tapisate cu cuarţ în cristale
vizibile. Calcitul este destul de frecvent în cuprinsul LHnpluturii fiJOniene (111ai ales
în jumătatea sudică a filonului), apărînd sub formă de benzi, filonaşe sau sub
forn1ă de cruste cristalizate ce tapisează pereţii n1icilor geode.
Minereul este în general compact, uneori avînd geode cu Jărgi1ni ce nu depă
şesc 10-15 cm. Mineralele sînt dispuse în majoritatea cazurilor dezordonat, rareori
textura minereului fiind paralelă.
"') Studiul microscopic ne-a arălat exjsten(:a în minereu şi a mispichelului.
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Directionala ce urmăreşte filonul pînă la efilare în partea nordică,
c.ont~nu~
cu o galerie ce intersectează un alt filon orientat NV-SE, cu o umplutura filomana
alcătuită din calcit ct1art si pirită pe alocuri. limonitizată. Grosimea mineralizaţiei
este- cuprins·ă întrd 0,02 'n{ şi 1 1n.
Filonul 14. lnîtlnit de transversala Elisabeta după 388 m de la gură, a fost
deschis în 1953 la nivelul de hază printr-o galerie direcţională pe o lungime de 170 m
şi Ia orizontul I superior, cele două lucrări fiind legate ulterior prin 2 suitori. Filonul orientat NV-SE cu căderi cuprinse între 65-85° spre V, are o formă în general simplă, cu excepţia extremităţilor, în nord apărînd cîteva ra1nificaţii, di~1tre
care una se uneste cu filonul 19, iar în partea sudic.ă dol!ă i:a1nificaţii 'cu tendinţă
de efilare treptaiă. Grosimea filonului 14 variază destul de mult, mineralizaţia prezentînd zone· înguste. pînă Ia IO cm grosime, situate riu departe de altele de p~ste
I 50 m grosime, grosimea maximă cunoscută fiind 2,14 m. Filonul 14 este Iocahzat
cea mai mare parte în andezite de tip Faţa Băii, caoliniz~te, ~~seor1
silificiate şi piritizate, spre sud acestea luînd adesea a~pectul une1 b:ecu andezitice. Una din secţiunile subţiri efectuată într-un e_şant10n colectat !n _partea
sudică a filonului, ne-a arătat prezenta unui tuf rindez1t1c. Ran1ura estica din partea sudică a filonului intră în şisturi argiloase în care tendinţa de efilare a n1ineralizaţiei devine evidentă. 1n cadrul umpluturii filoniene, se pot distinge cu ochiul
liber pirita, blenda, galena, cuarful, calcUul şi bariNna*). Raportul dintre mineralele
metalice şi de gangă este aproximativ 1 :5 şi I :4, cuarţul fiind mineralul pi:eponderent
în minereu. PirUa este în general fin cristalizată sau apare sub fonna _de cuLbun
şi filonaşe, găzduite în ganga cuarţoasă, izolată sau asociată uneo~i cu b~enda ~i
galena. Este tnineralul metalic cel mai răspîndit, apărînd în tot cuprinsu~ f1l?nulu1.
Blenda, destul de frecventă în 1ninereu, este de culoare galben deschis şi_ apare
sub formă de cuiburi .şi mici aglomerări ce nu depăşesc 4~5 n1m. Este mai frecventă în jumătatea sudică a filonului. Galena apare 1nai ales în P.arte~ ~e si:d ~
filonului, prezentindu-se ca filonaşe (uneori lungi de 1-2 m), cmbun şi graunţ1
asociaţi adesea cu pirita şi blenda. Cuarţul ~p~re d.e c~le ~ai multe ori s~b for~~
compacte, criptocristaline, de culoare cenuşie inch1s ş1 mai rar sub forn1a de m1c1
cristale pe pereţii geodelor. Prin cantitatea sa, acest mineral dă un caracter cuarţo~
minereului, mai ales în partea nordică a filonului, către sud cantitatea sa descrescîn.da
oarecum prin apariţia în procente mai mari a calcit~llui şi a nl~eralelor ~111~ta1I:e.
amintite mai sus. Calcita, subordonată 1nult cuarţului, apare n1a1 frecvent 1n JU!nr.tatea meridională a filonului. Forme.le ei de prezentare sînt cele de vinişoare ce
străbat mai ales n1asa cuarţului şi n1ici cristale sau cruste ce tapisează pereţii geodelor.
Baritina a fost găsită într-un singur punct sub forma unor inici cristale într-o geodă
situată la cîpva metri mai la nord de intersectarea filonului 14 de către galeria
ElisBbeta.
Minereul este cel 1nai adesea co1npact, geodele în cuprinsul filonului 14 fiind
deStul de rare si de dimensiuni reduse. Textura este în general 1nasivă, 1nai ales
în partea nordică a filonului, în sud devenind uneori rubanată prin dîspozi ţia orientată a benzilor calcitice si ale altor minerale (pirită, galenă etc.).
Filonul 19 se găseşte situat la V de cel precedent, fiind interceptat la n2etrul
432 de către transversala Elisabeta. Galeria direcţională de bază care urn1areşte
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•) Componenta 1nineralogică a filonului sub microscop. apar~ mai b?gată, fiind puse în
în plus 1nispichelul, calcopirita, tetraedritul, bournon1tul ş1 111arcas1ta.
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filonul pe 0 lungime de 180 m (filonul 19 este deschis şi la orizontul I superior),
prezintă 3 segmenţi (primii doi sudici reprezentînd jumătatea meridională a filonului), dintre care primul şi ultimul sînt orientaţi NNV-SSE, în timp ce partea .din
mijloc este dispusă NE-SV. Căderea generală a filonului este de 60-80° către Y
Filonul 19 în zona sa mediană, se uneşte cu partea nordică a filonului 14 şi a filonului J8 În acest fel rezultînd o reţea filoniană relativ puţin complicată, orientată
în gener~l NNV-SSE. în partea sa sudică, filonul prezintă o serie de ramificaţii
secundare orientate NE-SV cu grosimi de 5-20 cm. Grosimile medii ale filonului 19
sînt de 50-60 cm.
Filonul 19 este localizat aproximativ la limita dintre andezite şi melafire, primele găsindu-se înspre culcuşul mineralizaţiei. Rocile amintite sînt caolinizate,
uneori silicifiate si au adesea pirită fin diseminată în masa lor. în partea sudică
filonul 19 este afe~tat de o falie orientată NV-SV/85 SV. Pe planul faliei se remarcă
striuri de alunecare orientate aproape EV, precum şi o umplutură argiloasă în
care sînt prinse elemente de andezite şi chiar de roci. sedimen:a~~·
. . .
în urma studiului calcografic efectuat*), precum Şl a cercetam caractensticilor
de zăcămînt considerăm că cea mai reală ipoteză, aceea că filonul 1 4 Henrik reprezintă de 'rapt continuarea în compartimentul d.e SV al faliei amintite a părţii
sudice a filonului 19, întreruptă în modul menţ10nat mai sus.
ln umplutura filoniană se disting cu ochiul liber următoarele minerale: pirita
blenda, galena, calcopirita, cuarţul, calcitul, ba~itin_a**), la.care se adaug~ ade_sea şi
un material caolinos. ln acest filon, proporţrn dmtre mmeralele metalice şi cele
de gangă creste comparativ cu alte filoane, minereul avînd o oarecare importanţă econornlcă şi pentru zinc şi plu!11b ~n .afa~ă de aceea dat~rită conţinutului _în
aur şi argint. Pirita, sub formă de graunţ1 ş1 cr1~tale _c~ !1u depaşesc 1-~ ~m, di~~
pusă uneori în cuiburi mici de 5-6 mm, este gazdu1ta in masa cuarţului ŞI a roc11
înconjurătoare. Blenda, subordonată piritei, apare sub formă de grăuilţi şi cuiburi,
fie asociaţi cu pirita, fie apărînd izolaţi în .gan~ă: Gc:ten~ apar~ în_ :anti~ăţi mai
mici, forma sa de prezentare fiind cea de cu1bur1 ş1 graunţ1 locahzaţ1 in mineralele
de gangă. Calcopirita apare sporadic sub formă de grăunţi ce rareori depăşesc 2-3 mm.
diametru. Cuartul alcătuieşte majoritatea umpluturii filoniene (cca 60-70%); m. el
formează în ge~eral mase compacte de culoare cenuşie închisă ce găzduiesc mineralele metalice amintite precum si restul mineralelor de gangă. Ca/cita, relativ mai
frecventă în părţile nordice ale filonului, formează filonaşe ~e stră~at masa cua~
ţului sau mici cristale si cruste dispuse pe pereţn geodelor dm cuprmsul f1lonulm.
Baritina apare sub for~ă de cristale bine individualizate, subcentimetrice dispuse
pe pereţii micilor goluri din minereu.
ln partea nordică a filonului 19, minereul este alcătuit din cuarţ compact străbă
tut uneori de filonase de calcită, adaog"mdu-se pirită şi sporadic blendă sau galenă.
Înspre extremitate~ sudică, cantitatea de pirită, blendă şi galenă creşte, adaogîndu-se cantităţi mici de calcopirită.
_
„
.
Umplutura filoniană este în general compacta, geodele fund destul de rare ş1
mici în cuprinsul ei. Textura este masivă sau rubantă, acest ultim aspect fiind datorat ansamblului de benzi de cuarţ, pirită şi calcită.
"') A se vedea pentru comparaţie .. în tabelul nr. 1, compoziţia mineralogică identică a filo~
nutui 19 cu aceea a filonului 14 Henrik.
"'*) Microscopic s-a pus în evidentă în afara mineralelor observabile cu ochiul liber, mispichelul şi tetraedritul.
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In vederea cercetării cît mai co1nplete a relaţiilor dintre mineralele care intră
1ninereului, precum şi stabilirii genezei zăcămîntului, am efectuat un

alcătuirea

studiu calcografic pe eşantioane recoltate din cuprinsul filoanelor 5, 14, 19 şi 14
Henrik. Cercetările n1icroscopice, ne-au dezvăluit unitatea caracteristicilor generale
ale mineralizaţiei din Măgura Băii, atîtînceea ce priveşte modul de prezentare al
componenţilor inineralogici principali, cît şi succesiunea de cristalizare a acestora.
Acest lucru ne-a determinat să prezentăm nediferenţiat pe filoane rezultatele la
. care am ajuns în urma studiului calcografic al minereului din filoanele amintite,
Bineînţeles, în anumite cazuri von1 semnala eventualele deosebiri şi variaţii existente
între mineralizaţia diverselor filoane considerate. Ilustrarea compoziţiei mineralogice, precum şi a succesiunilor parţiale de cristalizare în cadrul fiecărui filon (din
cele considerate), se poate vedea în tabelul nr. 1. Menţionăm că atît cercetările
noastre de teren, cît şi cele de laborator nu 'ne-au pus în situaţia de a observa vreodată aurul, deşi există informaţii că în anu1nite puncte s-au semnalat iviri de aur
liber. Mineralele metalice şi de gangă observate în minereu cu ajutorul microscopului
sînt următoarele (în ordinea frecvenţei lor): pirita, blenda, galena, tetraedritul, mispichelul, calcopirita, marcasita, bournonitul, cuarţul şi calcitul. În cele ce urmează
vom face în primul rînd descrierea mineralelor metalice în ordinea descreşterii lor
cantitative în minereu şi apoi a mineralelor de gangă.
Pirita. Din punct de vedere cantitativ, această sulfură este predominantă asupra
celorlalte minerale metalice. Modurile diferite de prezentare ale piritei, precum şi
relaţiile ei cu restul mineralelor existente în minereu ne fac să conchidem că avem
de-a face cu două generaţii depuse în momente diferite.
Pirita, din prima generaţie, apare sub formă de grăunţi şi mai rar ca plaje cu
·.conture neregulate. Grăunţii sînt în general alotrimorfi şi mai rar hipidiomorfi sau
idiomorfi. Dimensiunile lor variază mult, în general observîndu-se că cristalele
perfecte de pirită (care se găsesc numai în cuarţ) au dimensiuni relativ mici. Grăunţii
de pirită formează deseori aglomerări neregulate, în spaţiile cărora apar minerale
de gangă sau alte minerale metalice.
Pirita I este strîns asociată cu marcasita, care de obicei se găseşte fie în centrul
grăunţilor de pirită, fie pe marginea acestora, sau sub formă de fîşii cu conture
neregulate, alternînd cu benzi de pirită, alcătuind un agregat, greu descifrabil,
chiar cu nicolii în cruce. Adeseori la aceste agregate se asociază mispichelUI, care
pare a coroda pirita şi marcasita (fig. 1). De altfel, pirita I poate fi adesea aso.ciată şi numai cu mispichelul, care de obicei bordează cu cristale idiomorfe un
individ alotrimorf de pirită, reprezentînd de fapt o înlocuire centripetă a piritei
de către mispichel. Pirita este străbătută de filonaşe de blendă, pe fisurile preexistente
venirii blendei.
În afară de coroziunea efectuată de mispichel şi marcasită asupra piritei (amintite mai sus), remarcăm că deseori această sulfură este înlocuită parţial şi corodată
de către blendă, calcopirită, galenă, tetraedrit şi calcit (care uneori o străbate
şi .ca filonaşe). Se remarcă uneori .resturi de pirită în blendă şi mai rar în galenă.
Pirita II, apanţinînd generaţiei ulterioare, are un inod de prezentare cu totul
caracteristic şi prezintă relaţii cu celelalte minerale diferite de cele observate la
pirita de prima generaţie. Acest tip de pirită apare sub formă de reţelo de filonaşe, care alcătuiesc o dantelărie fină. deoseori găzduită în gangă cuarţoasă (fig. 2)
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şi mai rar în blendă (fig. 3). Uneori se ren1arcă şi grăunţi alungiţi, care în ansa1nblu
fonnează şiraguri asen1ănătoare unor fi]onaşe insinuate pe crăpăturile din gangă,
blendă şi mai rar din calcopirită. Filonaşele sînt uneori întrerupte de calcit. Nu
s-a observat asociaţia între acest tip de pirită cu marcasita sau cu n1ispichelul. Din
punct de vedere cantitativ, această generaţie de pirită este net subordonată primei
veniri aparţinînd aceluiaşi mineral (ea apare nun1ai în cuprinsul filonului 14.

'''

Blenda. Cantitativ este subordonată piritei (în măsură relativ mică). In mod
obişnuit blenda se prezintă ca plaje neregulate, grăunţi, şi mai rar filonaşe. Plajele
de blendă prezintă un contur alotrio1norf, uneori puternic festonat, fiind deseori
corodate de o serie de minerale din minereu. Grăunţii sînt alotriomorfi, au dimensiuni variate şi sînt dezvoltaţi deseori aproximativ izon1etric şi 1nai rar alungiţi.
Filonaşele de blendă sînt dezvoltate mai ales pe crevasele piritei din prima generaţie. De n1ulte ori, aceste filonaşe sînt de fapt nişte apofize, pe care plajele de
blendă le trimit înspre interiorul piritei. La rîndul său, blenda este străbătută deseori
de filonaşe subţiri de calcopirită, de pirită şi de a doua generaţie (fig. 3) de cuarţ
idiol!lorf şi 1nai rar de tetraedrit.
ln masa blendei, deseori avem resturi de pirită, grăunti de calcopirită, tetrae-drit, galenă şi de gangă. Remarcăm pe alocuri, în 1nasa blendei, cristale rombice,
baghete sau agregate de mispichel (fig. 4). Se poate observa că blenda corodează
pirita din prima generaţie, în schimb este corodată, ta rîndul ei, de către calcopirită,
galenă şi tetraedrit. Resturi de blendă sub formă de grăunţi se găsesc înglobate
uneori în calcopirită, galenă şi tetraedrit.
Blenda prezintă destul de rar incluziuni de calcopirită care să trădeze un dezaamestec între aceste minerale. Jn minereul filoanelor 19. Henrik şi 14 Henrik nu
an1 reuşit să observăm acest lucru, ci nu1nai în cazul filonului 14 şi mai rar în cel
al filonului V.
Galena. În minereu, cantitatea de galenă este aproximativ egală cu cea de
blendă. Formele de prezentare variază de la plăji pînă la grăunţi.
Galena cu forme de plajă prezintă margini neregulate, dantelate. Adesea se
observă cliv_ajul evident în trepte, pe care pătrunde calcitul, care lărgeşte şi îndepărtează una de alta părţile de galenă, printre care se insinuiază. Grăunţii sînt
de ase1nenea alotriomorfi, uneori alungiţi, alte ori aprbape izo111etrici.
<=!alena se găseşte adesea izolată în gangă, sau asociată cu celelalte 1ninerale
metahce. Astfel, grăunţii de galenă pot apare în blendă şi pirită de prima generaţie pe care o corodează. Efecte de corozi-nne datorate galenei se pot observa marginal la blendă şi calCopirită; de asemenea, uneori se poate observa cu1n apofizele
de galenă pătrund în pirita marcasitizată parţial, întrerupînd franjurile de marcasită
Uneori, la limita între galenă şi blendă apare tetraedritul sub formă de grăunţi
alungiţi (fig. 5).
Remarcăn1 că în 1nasa galenei apar minerale ca bournonitul (fig. 6), tetraedritul, blenda şi mai rar calcopirita sau pirita, (ultimele patru minerale
sub f~rmă de grăunţi). Notăn1 aparitii sporadice de 1nispichel corodat în 111asa
acestei sulfuri.
Tetraedritul. în 1ninereu se găseste în cantitate destul de apreciabilă subordonat
totuşi cantitativ blendei si galenei. De obicei, tetraedritul apare ca grăunţi asociaţi
întotdeauna cu sulfurile' şi în special cu calcopirita. Grăunţii au conture alotrioJ?O~fe şi sînt răspîndiţi de obicei în blendă (asociaţi cu calcopirita), galenă sau la
11m1tele între aceste ciou;1 minerale (fig. 5).

-!
Fig. 1. Mispichel (cristale
idiomorfe) bordînd pirita (I)
şi marcasita (2). Mărire
70 X.

Fig. 2. Filoane de pirită de
a doua generatie (alb) traversînd cuartul (cenuşiu închis). Mărire 40 x.

Fig. 3. Pirita de a doua generaţie sub fon11ă de filonaşe
Lraversînd blenda (cenuşiu).
Mărire 70 x.
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Se remarcă în tetraedrit unele incluziuni de calcopirită, blendă, pirită şi uneori
chiar grăunţi corodaţi de mispichel.
Nu am reuşit să găsim indici clari de succesiune între tetraedrit şi bournonit,
observîndu-se doar simple relaţii marginale sinuoase între aceste două minerale.
Mispichelul. Apare destul de frecvent în minereu sub forme în general idiomorfe, în cristale rombice sau baghete, agregate stelare, caracteristice şi mult mai
rar ca grunţi hipidiomorfi sau alotriomorfi. De obicei, mispichelul apare sub aceste
forme în ganga cuartioasă (fig. 7) şi uneori chiar în blendă (fig. 4).
Fig, 4, Cristale idiotnorfe
de mispichel în blendă (cenusiu deschis) şi cuart (cenuşiu închis). Mărire 70 x.

J<'ig. 7. Cristale de n1ispichel idio1norfe în cuarţ (cenuşiu

închis).
Fig. 5. Tetraedritul (cenuşiu
deschis) insinuat între galenă (alb) şi blendă (cenuşiu
închis). Mărire 70 x.

Fig. 6. Bournonitul (1) corodînd galena (2) şi calcopirita (3). Mărire 145 x.

Mărire

70 x.

Mispichelul deseori corodează n1arginal pirita, alcătuind o bordură care are
în exterior un contur zin1ţat (din cauza romburilor de 1nispichel pariţal contopite,
(fig. I). Resturi hipidiomorfe sau alotriomorfe se găsesc uneori incluse în tetraedrit,
calcopirită sau blendă.
Calco11irita. Acest 1nineral relativ apare n1ai sporadic în ca1nparaţie cu mineralele descrise mai sus. De obicei apare ca filonaşe sau grăunţi alotriornorfi şi mai
rar sub for1nă de incluziuni.
Filonaşele sînt localizate de obicei în blendă şi mai rar în tetraedrit, fiind deseori
întrerupte de galenă.
Grăuntii sînt deseori asociaţi cu tetraedritul, blenda, şi .cuarţul şi rareori cu
pirita, galena şi bournonitul (fig. 6).
Rar se pot pune în evidenţă incluziuni de calcopirită în blenă, care ar indica
un dezamestec de soluţie solidă, între aceste două minerale (filonul 14 şi 5).
A1arcasita. În 111inereu, această sulfură apare sporadic (nun1ai în cuprinsul
filonului 14) în asociaţie intimă cu pirită şi mispichelul (fig. 1), apărînd extrem de
rar izolată în n1asa cuartului.
Marcasita se observă ~el 111ai frecvent sub for111ă de depuneri în jurul piritei,
pe care tinde să o înlocuiască 1narginal sau ca franjuri intim asociate cu pirita.
Uneori, între pirită şi mispichel există o zonă de marcasită.
Agregatele pirită-marcasită au uneori aspect grăunţos, în aceste cazuri fiind
greu de separat n1ineralele co1nponente.
·
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BournonUul. E inineralul n1etalic cel 1nai puţin reprezentat în nllnereu, aparitia lui fiind cu totul sporadică. Este asociat întotdeauna cu galena (fig._ 6), apărînd_
~ub fonnă de grăunti neregulaţi şi filonaşe în 1nasa acesteia, sau la lnmtele galenei
cu tetraedritul sau 'cu calcopirita. Se observă că bournonitul corodează galena
depusă anterior.
_
. .. " . "
.
..
Cuarţul. Este 1nineralul de. gang~ ~el mai rasp1nd!t 111 in111e1:eu, prezenhnd~-s.e
ca 1nase co1np.acte, filonaşe, cnstale 1d1on1orfe (ce strabat u_neor1 b]end. a)
. sau l~tp~
dioniorfe. Se poate obs~rva cor.oziune~ slabă. a ~cestui 1mneral .de ca~re 1naJ0~1tatea 111 ineralelor 111etahce (vez1 descrierea d1na1nte), prect~n1 ş1 d~ catre _cal~1t.
Calcitu/. Apare sub formă d_e filonaşe, ~are pătrund evident pnntre clivaje!:
galenei şi pe fisuril~ altor ~u1furi. Corode~za cu~rţul_ dep1:1s an~en<?r: Se_ pare ~a
este unul dintre ult1n1ele nunerale depuse n1 toata st11ta m1neraltzaţ1e1 existente 111
filonul XIV.
CONSIDERAŢIUNI

GENETICE

Corelarea rezultatelor obţinute prin cercetarea n1acroscopică şi microscopică
a nllneralizatiei ne-a permis să tragem o serie de concluzii asupra succesiunii de
cristalizare ~ n1ineralelor ineta]ice şi de gangă prezente în tninereu cit şi asupra
genezei acestora.
.
.
.
~
~·· . . _ . .
Caracteristicile zăcămîntulu1 auro-argentifer d1n Magura Ba11 1nd1ca 1nd1scutabil geneza hidrotermal~ a acestuia _prin !ninerali~are~ unor c_răpături şi linii
de ininitnă rezistenţă, preexistente, localizate 1n andez1~e, u1 _melafire, la contactul
dintre acestea şi mai puţin în rocile sedimentare adiacente.
Modul de prezentare aproape identic a minereului în diversele filoane atît
în ceea ce priveşte con1ponenţii principali mineralogici (a se vedea tabelul nr. 1)
cît si succesiunile de cristalizare ale acestora, ne îndreptăţesc să afirmăm că umplutur~ tuturor filoanelor de care am vorbit a luat naştere din aceleaşi soluţii şi în acelaşi
tinlp şi că 111icile variaţii semnalate se dator~sc condiyiilo.r .loc~le„ exi.stente ~n 1nomentul circu)atiei fluidelor hidrotermale pe diversele f1sun şi crapatun preexistente.
PrincipaleÎe căi de acces ale acestor soluţii au fost oferite desigur de către coşul
andezitic care străbate co1nplexul melafirelor, reprezentînd o legătură directă a
cuptorului magmatic cu suprafaţa. Aceste posibilităţi de acces se situeaz_ă în special
către periferia nek-ului andezitic cit şi în zonele de contact ale acestuia cu inelafirele sau cu seditnentaruL
Ca vîrstă relativă a 1nineralizaţiei, punerea tn loc a acesteia s-a petrecut, în:
tinip, după formarea rocilor sediinentare afectate. de n1etan1~rfis~1u.l !iid!·ot~ri::al
si chiar 1nineralizate. Lipsa fosilelor în acest sednnentar ne 11np1ed1ca sa situam
~ceste depozite în scara cronologică stratigrafică cunoscută, mulţumindu-ne doar
să leatribuirn orizontului Pietrişurilor de Almaşul Mare(după T. P. Ghiţu/escu
şi ]„f, Socolescu aceste forn1aţiuni ar avea vîrsta tortoniană, .iar <lupă L. Vasil~scu
ar putea aparţine acvitanianului). Limita superioară a vîrste1 de formare a n11n~
ralizaţiei de asemenea nu o puten1 preciza, admitînd-o teoretic pe cea dată .de T. P. G~u
tulescu si M. Socolescu care susţin că 1nineralizaţiile legate de vulcarusn1ul terţiar
din Mu~1 ţii Metaliferi au luat naştere înaintea fazei a IV-a vulcanice.
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priveşte încadrarea tnineralizaţiei din Măgura Băii într-o clasificare
an1 considerat util să ne bazăm pe 1nineralele şi paragenezele caracteristice existente în minereu, care dau oarecari indicaţii asupra temperaturii soluţiilor hidroter1nale din care au luat naştere. În cele ce urn1ează vom discuta îi1
ordinea formării lor aceste parageneze şi tninerale.
Parageneza mispichelului, a piritei şi aurului este considerată de către Paul
Ra111dohr (6) ca indicatoare a unei temperaturi n1ai înalte de for1nare, care însă
în unele cazuri poate lua naştere şi în zăcămintele de mai joasă te1nperatură.
Prezenţa marcasitei în minereul filon ului I 4, ridică proble1na for1nării ei, fiind
un mineral ce poate lua naştere fie din soluţii ascendente, fie descendente. Faptul
că 111arcasita este întotdeauna asociată numai cu pirita de prin1a generaţie şi niciodată cu cea de a doua generaţie, ar pleda în favoarea formă1ii ei hipogene. ln cazul
formării ei din soluţii ascendente, lnarcasita indică o te1nperatură inai scăzută de
formare (6). Considerăm că marcasita a luat naştere prin acţiunea soluţiilor hidrotern1ale asupra piritei de prima generaţie preexistentă în minereu, datorită schin1bării concentraţiei acestora, precun1 şi a pH şi rH-ului lor.

ln ceea ce

cunoscută,

I,
Mineralizarea din
Prezenţa incluziunilor de calcopirită în blendă de asenieni poate indica o temperatură mai ridicată de formare (6). Raritatea acestui fenomen în cuprinsul mineralizaţiei din Măgura Băii este un indiciu că majoritatea blendei s-a format la tem-
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Tabelul nr.
Compoziţia mineralogică

a principalelor filoane din
(în ordinea succesiunii de cristalizare)
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scăzute.

Existenţa bournonitului, inti1n asociat cu galena şi uneori cu tetraedritul indică
o parageneză destul de frecvent~ în unele .zăcăminte de temperatură nu prea înaltă.
Restul mmeralelor ce alcatmesc mmeralizaţia (pirita, tetraedritul blenda
galena, calcopirita, cuarţul, calcitul etc.) avînd do1nenii largi de for~are n~
sînt indicatoare în ceea ce priveşte te1nperatura la care au luat nastere.
'
Mineralele şi paragenezele examinate în orPinea forn1ării lor, 'indică o des~
creştere în general treptată a temperaturii soluţiilor răspunzătoare de formarea
filoanelor existente în Măgura Băii.
Domeniul de formare al mineralizaţiei descrise se întinde probabil de la limita
inferioară a zăcămintelor de înaltă temperatură (6), extinzîndu-se apoi în bună
parte în zona zăcămintelor hidrotermale de joasă te111peratură (6).
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Q 1 =Cuarţ de i:rin1ă gener~ţ~e;_P1 =.Pi~ită de prim~ ~:_neraţie; Ma= marcasită; M = mlspichel;
B ± K =blenda cu sau far~ mcluziun1 de _calcop1nta; K 1 = calcopirită pe prima generaţie;
Q2 = cuarţ de~ doua gei:i~raţ1e; T = tetraednt;_ K 2 = cacopirită de a doua generaţie; G = galenă
Bu = bournon1t; P2 = p1ntă de a doua generaţie; C = calcit; Ba= baritină.
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CONTRIBUTIONS TO THE KVOWLEDGE OF MINERALIZATION
IN MĂGURA BĂII HĂRŢĂGANI
Abstract

The region of Măgura Băii-Hărţăgani lays approximately in the central parl
of the tertiary basin of Brad-Săcărîmb, at about 12 kilometres from the town of
Brad. The hill of Măgura-Băii is made up of a horn of andezite of the Faţa
Băii type which pierces the base of basic eruptive rocks (melaphyric complex),
the gravels of Almaşul Mare being transgressively disposed on top of both formations. More than 30 auro-argentiferous veins are located in the andezitic horn
and in its neigbbourhood, of which a few only (veins 5, 14, 19) are of some economica! importance. The main bodies of veins are approximately parallel being
oriented N-S and NNW-SSE with slopes of 60° -80° towards W. The veins
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generally bave sitnple shapes with rare ra111ifications of slighl iinportance. The
known Iengths of the veins vary from a few metres to a few hundreds of metres.
The thickness varies from a few centimetres to about 2 metres. The height considered between the principal horizon and the outcrop zone of the mineralization,
does not exceed 50-60 m. The filling of the vein consists of pyrite, blende, galena,
chalcopyrite, mispicke/, tetrahedrite, bournonite, n1arcasite, gold, quartz (70-90 per
cent of the gangue), ca/cite and barytine. The ratio between the metallic minerals
and those of the gangue varies from l : 4 to I : 10. The texture of the ore is
generally compact (often confuse and more seldom ribbon-shaped) the geodes beingscarce and of small dimensions. After correlating the macroscopic and microscopic
observations it was possible to draw conclusions an the sequence of crystallization
of the minerals in the ore. The sequence is the following: quartz I, pyrite I,
n2arcasite, n1ispickel, blende ± inclusions of chalcopyrite, chalcopyrite I, quartz II,
tetrahedrite, chalcopyrite II, galena, bournonile, pyrite II, chalcite and barytine.
The genesis of the Măgura-Băii veins is hydrothermal, being linked to the
Neogene voicanic activity. The dotnain in which the mineralization occurred,
probably stretches from the lower !imit of the high temperature deposits to most
of the zoue of the Jow temperature ones.
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Manifestări ale unei activităţi inagmatice în culoarul Mureşului au avut Ioc
în toate perioadele geologice, ele fiind recunoscute pe de o parte în cuprinsul
rocilor metan1orfice, iar pe de altă parte f1ind suportate de fundamentul cristalin, îtnpreună Cu rocile sedimentare de vîrstă inesozoică şi neozoică (pl. I-II).
Ca erupţiuni de vîrstă n1ezozoică sînt cunoscute curgerile submarine de diabaze
po1firice, care se desfăşoară din triasic pînă în cretacicul inferior (10).
ln cretacicul superior a1n recunoscut prezenţa unor curgeri de baza/te care
se prezintă sub forma unei plăci intercalate în stratele de Deva, pe valea Făge
ţelului, la sud de Ilia.
Activitatea cea n1ai intensă a avut loc în neogen şi anume în n1iocen, conti·
nuîndu-se şi în pliocen. Desigur că ea se desfăşoară para1el şi este strîns legată
de activitatea vulcanică terţiară din Munţii Apuseni.
Cercetările mai recente efectuate de M. Socolescu şi T. P. Ghiţulescu ( 11),
precu1n şi de Ion Atanasiu (1) precizează că activitatea vulcanică din Munţii
Apuseni s-a desfăşurat în etape succesive, caracterizate prin variaţia tipurilor
de roci în tot ti1npul 1niocenului şi JJ!iocenului. Astfel, ei arată că erupţiile încep
înaintea tortonianului, iar produsele acestora sînt reprezentate prin andezite a1nfibolice vechi şi piroclastite riolitice. În helvefian au avut Ioc erupţji de .riodacite
în regiunile Zlatna şi Roşia, peste care, la Roşia u1mează curgeri de andezite
vechi. ÎIJ. tortonian .ar fi avut Ioc erupţii de dacite, la Draica şi tufuri dacitice
în bazinul Brad-Strei-Liipugiu.
Activitatea vulcanică sar1naţiană se caracterizează prin erupţii de andezite
cu amfiboli la Breaza şi Deva, iar la Zlatna pdn andezite şi cinerite andezitice;
această activitate s-a continuat probabil şi în n1eoţ(an.
În ponţian ar fi avut loc erupţiile de andezite cu piroxeni în Munfii Apuseni
sau andezite cu anifiboli Ia Deva, precum şi piroclastite andeziUce în regiunea Deva.
În dacian au fost puse în loc dacitele de Cetraş, iar în levantin sau postpliocen, baza/te de tip Detu.nata şi Bretea.

