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în legătură cu prezenţa ocurenţelor azbestifere în roci ultrabazice şi dolomitice
literatura geologică mond ială abundă (l, 2, 5, 6, 13, 16, 22). Totuşi, informaţii
geologice asupra ocuren ţelor azbestifere situate în alte tipuri de roci sînt rareori
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1 . Amplasarea zonelor azbestifere de la Meri.

semnalate (2). Noi am observat acest fenomen cu prilejul prospecţiuni l or pentru
azbest (7, 17, 18, 19, 21). Un ase menea exemplu îl constituie şi azbestul d in granilele care a fl orează în Valea Jiul ui, la sud-vest ele staţ ia de ca le ferată „ Meri" .
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Geologia defi leului Jiului a fost stud iată de numeroşi cercetători în perioada
1880- 1956: Hoji11an, Bella Inkey, L. Mrazec, G. M. Murgoci, !vf. Reinhard. r:.
Nopsca, Fr. Schafarzik, Fr. Toula, K. Ult/ig, M. Io11escu-Bujor, G. lvfanolesrn. L.
Teodora şi O. Dicea etc.
Toţi cercetătorii menţion aţi încadrează formaţiunile geologice în „Auro!tto11 ul"
Carpaţilor fl!feridio11ali" , remarcînd prezenţa granitului la confluenţa Jiului cu
pMul Bratcului. M. Ionescu-Bujor (4) indică în regiunea respectivă „granitul de
Suşi/a", care în 11alea Bratcului prezintă varietatea de granite amfibo lice.
în mod particula r, „granitul de Şuşifa" prezintă o textură orientată, din care
ca uză A. S treckeisen (1 5) îl denu meşte „granito-şist" . G. L. Manolescu (8) consideră
că şistuozitatea granitului ar fi efectul unei „milonitizări" intense. Acest fenom en îl
constată şi L . Teodoru şi O. Dicea în granitul din Valea J iului.
în aceste gra nite milonitice apare o zonă de filonaşe de azbest, si tuată în bo tul
de deal de pe versantul sudic al văii Brntcului, la confluenţa acestui pîrîu cu rful
Jiu, necitată încă de niciun cercetător a nterior.
Ocurenfa şi carnetere mineralogice
Roca gazdă, în care sînt cantona te fibrele azbestifere, este un granit milonitizat,
ca re după compoziţia sa petrografică actua lă (postmilonitică) poate fi socotit un
granit amfibolie.
Este alcătui t din : cuarţ, ortoclaz, p lagioclaz, horn blendă, res turi de d iopsid,
actino t şi tremolit, la ca re se a daugă accesoriu magnetit, apatit, zircon, sfen. rutil,
ortit, clinozoizit, epidot, piri tă şi uneor i calcit (4). Prezintă structură hipidiomorfgrăunţoasă şi textură masivă sa u slab o rientată, laminată, ceea ce indică efectele
unui stress.
1n zona azbestiferă din acest granit, o rientată pe direcţia NW-SE, se întîlnesc
fisuri dispuse sub for m ă de „volburi" (20) prod use în timpul stress ului, t1mplu te
cu fi lonaşe pegmatitice sau de a mfiboli fibroşi şi în soţite de „aureole de contact" ( 19).
a) ,,În volburile filoniene" sînt cantonate filonaşe de minerale fi bro-azbestifere. Fibrele sînt aşezate paralel între ele, detaşîndu-se adesea în fascicole, ia r faţă
de pereţii fisurilor, sînt perpendiculare (fig. 2 şi fig. 3). Lungimea fascicolelor de
fib re este egală cu grosimea filonaşului respectiv (0,5-3 cm) însă dimensiunile fi brei
propriuzise va riază în funcţie de natura sa mineralogi că (tabelul 1).
Tabelul 1

Mineralul

lungime

mm

I
grosime
mm

Frecvenţa
- - - ---;-,- - -în filonaşe
în aureole

I
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azbestifcr cu roca granitică se face uneori prin iotermediul cristalelor de feldspat
din pegmatite (fig. 2).

Fig.

:!.

Filoane de azbest î n gran itul de

Su şiţa.

1. Gran it: 2. pegmatit; 3. azbest.

Microscopic, în masa filoniană se disting cristale de antofi lit care predomină,
accesoriu de actinot şi trem olit. Filonaşele sub I cm grosime sînt alcăt uite
însă prepo nderent din actioot şi tremolit, însoţi te subordonat de antofilit (gedrit).
Antofilitul prezi ntă două varietăţi : magantofilitul - Mg7(0H) 2 Si 8 0 22 - (23)
şi gedri tul (Mg, F e)5 Al 2(0H)2Si6 Al 2 0 22 - (23), ambele cristalizate î n sistemul ortorombic. în secţi uni su bţiri, atît magan tofilitul cît şi gedritul sint incolori, cu tente
pleocroice găl bu i-verde pa l. Exti ncţia este dreaptă la magantofilit şi va riază între
1°-7° la gedrit. R elieful este mai ridicat la gedrit (Ng= 1,74) decît la magantofilit
(Ng= l ,69), iar birefringenţa este de ordinul 11 (ng-np = 0,015) la ambele
însoţite

vari etăţi .

magaotofilit

2-7

gedrit

3-12
1-4
2-5

actinot
tremolit

I

0.001- 0.01
0,002-0,05 1
0,1 - 1,00
o,5 · -2,00

I

80-100
5-10
0-5
0,1- 1

4- 8
60-94
10-100

Macrosco pic, fi l onaşele azbestifere di n gran ite sîn t în general cenu ş i i-;.irg1 n t1 1
ca re apar pe a locur i şi fibre de culoa re verd e. Contactul fil o naşul u i

şi m ă t<isoase, Îll

Sem nul optic este p ozitiv la magantofilit şi negativ la gedrit. 2 V este mai mare
de 78° la ambii termeni. N u apare însă amositul, varietatea feriferă a antofilitului.
Actinotul - Ca 2 (Mg, Fe) 5(0H) 2Si80 22 - (23), prezintă simetrie monoclinică,
ha bitus acicular, dimensiuni relativ deosebite (tabelul 1 şi fig. 4). In lumină naturală este verde pal, cu tente pleucroice pînă la verde pronunţat, cu extincţie intre
10°-12°, bi refringenţă de ordinul I ş i II, semn ap lic negativ şi 2V = 78°.
Tremoli tul - Ca 2 Mg~(OH) 2 S i 8 0 22-(23) a pare rareori în fi lonaşele azbestifere
(ta belul 1), prczenlîndu-sc cn baghete aciculare rigide, incolore în sec\iuni sub\iri,
cu ex t incţ ie de 15- 18°, birefri ngen ţă de ordinu l J şi TT, semn optic negativ şi 2V = 85°.
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b) În „a ureolele de co ntact" ale filoanelor pegmatiticc se observă numeroase
„c uiburi" (20) de actinot şi tre mo lit , ra reori gcdril, în parageneză cu c ristal e xeno-

S. C. Chatte1jee (5), V. Marmo (9), A. Dresser (6), A. S. Amin (I ), Tatari110 11 (16),
E. dai Vesco (22) etc., menţionează o::uren ţe azbestifere numai în roci ui t rabazice
(serpentinite, p iroxenite)

şi

dolomite.

Fig. J . Sectiune în granit cu filonaşc de antofilil. 1. Cua r~ ; 2. ortoză; 3. plagioclaz; 4. hornblendă;

5. anto fi li t ; 6. ta lc.

morfe de hornblendă brună sau verde, o rtoză, plagioclaz ş i cuarţ (fig. 4 şi fig. 5).
Unele c uiburi sînt alcătuite aproape exclusiv din baghe te ele tremolit dispuse în
eva nta i•. dis~o rdante [aţă d e ~rientarea celorlalţi compon en ţi ai grani tului (fig. 5).
C u1bun le de acti not prez1ntft uneori şi fibre mai fine şi în unele cazuri chiar
varieta tea. de byssolit (3) dispusă în snopi cu terminaţ ii î n evanta i, con crescuţi pe
capetele prismelor de hornblend ă (fig. 4).
În parageneză mai apar acceso riu ş i cri sta le de zoizil , tita nit, iar ca minerale
secundare: laic, clo rit şi seri cil.
.În concluzie, distalele fibroase din volburile rilouiene şi diu aureolele de contact
ale J1loa:11etor · de pegma tite diu granit ele d e µe va lea Jiului, ciupii natura lor mineralogică, aparţin tipului de ,.azbest amfi bolie" (2 , 18, 19, 20, 21, 23).
Consideraţiuni

geneiice

Fibrele azbcslifere din rocile ac ide reprezin tii un fenomen rar si nec unoscu t
încă în literatura de specialita te. Au tori ca: A. M. Bate111a11 (2), P. H .. Riorr/011 (13),

Fiy. 4. Secţiu ne prin granitul din aureola de con tact în cui buri de acti no t. I. C u ar ţ ; 2. fe ld -

spat; 3.

h o rnb l end ă;

4. actinot. byssolit

Tot astfel, noi (18, 19, 20, 2 1) am identificat numeroase iviri de fibre azbestife re în serpentin itele din Carpafii Meridionali şi în calcarele dolomitice cristaline
din Munfii Apuseni (14); deci to t î n roci cu un conţinu t rid icat de magneziu.
Probabi l că granitul din valea J iul ui n-a fost iniţi al „am fibolie" ci şi cu piroxeni
(dovadă prezenţa rest urilor de d iopsid), care, d a torită acţ iuni i c irc ulaţ iei soluţiilo r
reziduale, a fost ura li tizat, substituind piroxeni i cu h ornblend ă, actinot, tremolit
ş i a ntofilit sa u ava nsî nd ch iar pîn ă la sol ubiliza rea lor.
Prezenţa pegmatitelor în reţeaua vo lburilor azbestifc rc indică n at ura agentului
care a prilejuit uralitizarea şi azbestizarea. Acest fa p t este eviden t î n fi g. 2 şi fig. 3,
în ca re amfibolji azbcs ti feri apar în aureol a de contac l n fil onulu i pegma.titic.
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P7ecipitar~·~ soluţiil.or sat~rate .cu oxizi de magneziu, aluminiu şi calciu, rezultate dm solubilizarea p1roxemlor ş1 amfibolilor preexistenţi, a dus la cristalizarea

Fibrele amfibolice din aureolele de contact ar constitui deci prima fază de
alterare, cînd piroxenii sînt transformaţi în amfiboli, iar filonaşele din volburi ar
reprezenta faza a doua - cristalizarea soluţ iilor saturate în silicaţi de magneziu.
aluminiu şi calciu. Parageneza antofilit - actinot- tremolit indică fie caracterul
acid al soluţiilor, fie natura chimică a piroxenilor din care a deriva t.
Din cele arătate pînă acum reiese că azbestul apa re în orice rocă în care exis tă
minerale cu conţinut de silicaţi de magneziu, care alteraţi (urali lizaţi) sau solubilizaţi de fluide juvenile, ajung să se transforme în amfiboli fibroşi , sub influenţa metamorfismului de contact.
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ACl>ECT B rPAHl1TAX )lOJrnHbl îKHY

PE 3IOM E

B 11:a1111o'H pa6oTc OTMC iae1c" BLIXOJJ. Ha noncpx11 oc1b ac6ecTa n PHP u
.upynuc nwax nopo.u, a He n YJibTpaocHOBHbtX 11 .uonoMHTax. Ta1rnM jfBJH1eTCl1
Bb!XO.ll ac6ecTa n rpamrTax Cyunru.a, KOTOpb1e 6naro.n.apn MHJI01111THJaU:HH RMeIOT
CTpyKTypy orrpe.uene1moro Hanpannemrn.
Ha CJTOSIX CJTaHU.CBHTOCTH HJTH Ha TpC~HHax 110p0,D.bl, OTHOCfil~eHC.H no rreTporpaqHIYCCKOMY COCTaByK aMqrn6om1TOBOMY rpatIBTy, o6pa30BaJUTCb MHOfO'IHC·
JJCRHblC )KHJI.KJ.f, 3aIIOJIHCHRble BOJTOKHHCTblMH aM<pu.6onaMU.
Ac6ecTOBbte BOJIOKHa pacrroJTO)l(CHbI napanneJibHO 11 nepneH,ll,HKYJTllpHo Ha
CTeHKax H HMelOT paJJTH'IHbIC pa3Mepbl B 3aBl1CHMOCTI{ OT 11X MT!fHepanonrn H
1

TOJJlIUIBbl

)TCHJIOI<.

Ac6ecTOBhie MHHepanL1, 06pa3y1ouzyre )Ktrn:rrn: aFITO<p1unIT c ero paJHOBH.D.·
HOCTSJ:MH (Maral!TOQJFl.ITTIT lf )l(e,llp1H), awrwrrnmTT H TpeMOITTlT - uce OTHOCl1Il(l'l:eC$1
K nrny aMqrn6omnonoro ac6ecTa.
IlpHcyTcTBHe ac6ecTa B rpamrTHb!X nopo.D.ax 06' S1CHS1eTc» JaMeme1rn:eM mrpoKceHoB aM<jrn6oJiaMH H Bbllla):(elilleM pacrnopon, HaC»ImeRHbTX OKHCJiaMH MarHe'.HHI ,
aJIJOMHHKll R J<aJJh~KSI, o6pa30BaBWKMRCSJ: npH paCTBOpemrn rnrpOKCCROB H aMqrn6oJTOB.

ASDESTOS JN

nm

GHANITES OF THE J[U VALLEY

ABSTltA.C'l'

In tbis paper the authors meotioo the presence of certain asbestiferous occurrences in the Rumanian People's Republic in other types of rocks than the ultrabasic and dolomitic ones. Such is tbe case of tbe asbestiferous outcrops in the
granites of Suşiţa which present an oriented structure owing to the mylonitization.
On the scbistosity planes and 011 the fissures in the rock which according to
its lithographic composition can be considered an amphibolic granite, numerous
small veios filled with fibrous amphiboles, were formed.
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The fibers of asbestos are disposed parallel and perpendicular on the walls
of the fissures and their dimensions are variable as a function both of their mine.
ralogic nature and of the thickness of the small veins. .
The asbest iform minerals which form the small vems are: the amph1bole
with its varieties (the magantophylite and the gedrite), the actionolite and the tre.
molite all belonging to the asbestos of the amphibolic type.
The genesis of the absestos in the granitic rocks can. b~ e~pla 111ed by the ~ub
stitution of the pyroxenes by amphiboles and the prec1p1tat1011. of the solut1ons
saturated with magnesium oxides, aluminium and limestone res ult111g from the solubility of tbe pyroxenes and the amph.iboles.

