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Nu în ultimul rând, doresc să le mulțumesc din toată inima părinţilor mei pentru 

susținerea, efortul și răbdarea pe tot parcursul perioadei de doctorat. 

 

1.Introducere 

Este bine cunoscut faptul că Munții Apuseni reprezintă sunt prima unitate geologică de 

pe teritoriul României, in cadrul căreia s-a desfășurat o intensă activitate minieră și geologică. 

Munții Apuseni sunt cunoscuți din perioada preromană (epoca bronzului) pentru abundența în 

metale prețioase, în special Au,Ag.  Primele lucrări geologice au fost scrise in secolele 18 și 19 și 

au aparținut cercetătorilor din centrele universitare și instituțiile geologice din Europa Centrala 

(Ianovici et. al. 1969).  În ciuda diversității sale mineralogice, din ultima jumătate a secolului 20, 

studiile mineralogice s-au axat mai mult pe asociațiile de telulururi de Au- Ag . Acest lucru a 

fost determinat de necesitățile economice ale României din acea perioadă, cat și din cauza 

exploatării, încă din secolul al 19-lea, a necku-lui andezitic superior bogat in sulfosăruri ± 

telururi. Zăcământul Săcărâmb este localizat în Munţii Metaliferi, o grupă montană care aparţine 

Munţilor Apuseni. Denumirea de, Metaliferi” provine de la activitatea metalogenetică intensă 

desfăşurată pe întreg teritoriul Munţilor Metaliferi în perioada Miocenă (14,7-7,4 m.a.). 

Regiunea Munţilor Metaliferi a fost una dintre primele arii geologice de pe teritoriul 

României care a fost supusă cercetării geologice. Atracţia regiunii a venit de la prezenţa 

metalelor preţioase (Au, Ag), fiind descoperite urme ale activităţii umane încă din perioada 

preromană. Zăcământul Săcărâmb iniţial denumit Nagyag a fost investigat geologic din sec. 19.  

Cu o impresionantă importanță economică și mineralogică, zăcămintele hidrotermale din 

cadrul Munților Metaliferi au impus o permanentă creștere a gradului de cunoaștere a 

caracteristicilor mineralogice și geochimice iar studiul sulfosărurilor s-a plasat în plan secundar 

în fața telulurilor de Au și Ag.  

Scopul tezei de doctorat constă în identificarea cât mai exactă a sulfosărurilor precum și 

conturarea metalogeniei zonelor epitermale manganifere, nemaiexistând până în prezent studii 

complexe asupra acestor zăcăminte rare în lume. Teza mai are în vedere investigarea în detaliu a 

asociației de sulfosăruri dar și relația lor cu telulurile și sulfurile din zonele epitermale bogate în 

alabandină (MnS) cât şi cu alte zăcăminte din Munții Metaliferi precum Săcărâmb, Căraciu, 

Roșia Montană, Baia de Arieș, etc.  

În cadrul cercetării s-a urmărit identificarea sulfosărurilor, telulurilor, sulfurilor cât şi a 

mineralelor de gangă prin utilizarea microscopiei optice și electronice, ale analizelor chimice 

obținute de la microscopul electronic tip EDS (energy-dispersive X-ray spectroscopy) și de la 

microsonda electronică tip WDS (wavelength-dispersive X-ray spectroscopy) cu scopul stabilirii 
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unei relații chimice directe între acestea. Studiul de faţă descrie pentru prima dată prezenţa 

sulfosărurilor de Tl, Cd, Mn şi Bi în mineralizaţia de la Săcărâmb iar tot pentru prima dată se 

mentionează existenţa sulfosărurilor de Tl într-un zăcământ de tip Au-Ag-Te.  

Realizarea acestui proiect de cercetare este de o importanță științifică signifiantă, care nu 

se rezumă doar Munților Metaliferi, însemnătatea lucrării poate fi extinsă la nivel mondial, prin 

extrapolarea informațiilor provenite din descoperirea unor noi specii minerale și din studierea 

detaliată prin metode moderne a unor zone metalogenetice mai puțin cunoscute. 

 

2. Materiale şi metode 

Studiul mineralogic şi geochimic asupra mineralizaţiei de la Săcărâmb a fost realizat pe 

mai multe tipuri de probe, acestea putând fi sub formă brută sau prelucrate. Majoritatea 

eşantioanelor studiate provin de pe haldele de explorare şi exploatare Sector 1, 2 şi 3 aferente 

galeriilor principale de exploatare de la Săcărâmb. Inițial au fost prelevate 15 probe din două 

foraje de explorare (realizate de compania Deva Gold - Eldorado Gold) care au intersectat 

grupurile filoniene Magdalena, Nepomuc şi Longhin (Fig.1). Selecția probelor s-a realizat în 

funcție de gradul de mineralizaţie observat macroscopic, iar adâncimile de la care au fost 

prelevate probele variază de la 100 m până la 600 m. Pe lângă aceste eşantioane extrase din 

halde și foraje, au mai fost analizate două probe din colecţia ştiinţifică a Muzeului de Istorie 

Naturală de la Viena şi alte două probe (eşantion neprelucrat şi o secţiune lustruită) din colecţia 

Catedrei de Mineralogie a Facultăţii de Geologie şi Geofizică din Bucureşti. Eşantioanele care au 

prezentat interes au fost prelucrate sub formă de secţiuni lustruite (Fig.2). Numărul secţiunilor 

lustruite studiate în cadrul tezei a fost de aproximativ 170, acestea fiind realizate în cadrul 

Institutului Geologic al României. 

 Probele prelevate cât şi cele din colecţii au fost mai întâi studiate la lupă binoculară, în 

vederea identificării sulfosărurilor de dimensiuni mai mări. După aceste prime observaţii a urmat 

studiul la microscopul cu lumină reflectată, necesar identificării mineralelor prezenţe şi stabilirea 

relaţiilor structurale şi texturale dintre acestea. Din cele aprox. 170 de secţiuni lustruite au fost 

selectate probe care conţineau asociaţii de sulfosăruri şi cele care conţineau minerale care nu au 

putut fi identificate optic. Secţiunile lustruite selectate au fost marcate pentru analize chimice 

avansate: analiză prin microscopie electronică SEM-EDS (spectrometru cu dispersie după 

energie) şi analiză la microsondă electronică (EPMA) EDS şi WDS (spectrometru cu dispersie 

după lungime de undă). 
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Figură 1: Secţiune geologică longitudinală prin cele două foraje studiate, executate în zăcământul 

Săcărâmb (Secțiune furnizată de Deva Gold - Eldorado Gold) 
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Figură 2: Exemple reprezentative de sectiuni lustruite din mineralizatia de la Sacaramb 

 

2.1 Lupă binoculară 

 

Pentru studierea preliminară a probelor macroscopice, în special a geodelor de carbonat 

sau cuarţ care conţineau sulfosăruri şi sulfuri au fost utilizate două tipuri de lupe binoculare: lupă 

binoculară Carl-Zeiss Wetzlar din cadrul Catedrei de Mineralogie a Facultăţii de Geologie şi 

Geofizică şi lupa binoculară de tip Zeiss Stemi 508 cu factor de mărire cuprins între 6.8x şi 50x 

din cadrul laboratorului MICROCOSMOS al Institutului de Geologie al României. De asemenea 

s-a utilizat la microscopul stereo Zeiss Stemi 508 şi cameră foto Axio CAM FRc 5s cu scopul 

captării unor macrofotografii ale asociaţiilor de minerale care au prezentat interes. 

 

2.2 Microscop cu lumină reflectată (calcografic) 

 

Studiul calcografic pe secţiunile lustruite a fost realizat cu ajutorul microscopului 

epidiascopic Leitz Wetzlar (metodă în aer) folosind obiectivele 6.3x/0.12; 12.5x/0.25; 25x/0.5; 

50x/0.8. Pentru captarea microfotografiilor s-au utilizat două calcografice: microscop calcografic 

tip PANPHOT cu obiectiv de 12.5x (metodă în aer) şi obiectiv de 20x (metodă în ulei) echipat cu 

o cameră Nikon Eclipse E-400, 40W şi microscopul calcografic PRIMOTECH de la Zeiss cu 

obiectivele de 10x, 20x şi 40x (metodă în aer) având o cameră integrată de 3 mega pixeli tip 

CMOS. 

 

2.3. Microscopie electronică (SEM)-spectrometrie de tip EDS 

 

Microscopia electronică obţine imagini de ordin de mărire foarte mare prin detectarea şi 

măsurarea fluxurilor de electronice dispersate sau emise(electroni secundari) de pe suprata 

probei. Cu cât suprafaţa probei va reflecta un număr cât mai mare de electroni transmiși de 
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fascicul, cu atât imaginea obţinută va fi mai bună. Unele probe analizate au fost acoperite cu o 

peliculă de carbon pentru a amplifica proprietăţile reflectorizante ale suprafeţelor. Pe suprafaţa 

secţiunii lustruite a fost proiectat un fascicul foarte îngust de electroni care a parcurs într-un mod 

ordonat întreaga sa suprafaţă (baleiere, scanare). Electronii emişi din probă în urma coliziunii cu 

electronii fasciculului primar au fost captaţi de către detectorulul de electroni dispersaţi 

(secundari). Acest detector măsoară punctiform proprietăţile acestora, traducându-le într-un 

semnal luminos pe ecranul unui monitor. Semnalele punctiforme reconstituie imaginea probei. 

Analizele chimice preliminare au fost efectuate utilizând microscopul electronic Zeiss Merlin 

coloana Gemini II cu un detector EDS si microscopul electronic tip tabletop HITACHI TM 

3030, ambele prezente în cadrul Laboratorului MICROCOSMOS care aparține Institutul 

Geologic Român (fig. 3). Microscopul electronic Zeiss Merlin a funcționat în regim de lucru 

caracterizat de o tensiune de accelerare cu valori între 15 şi 30 KV și un curent pe proba care a 

variat între 2 şi 20 nA.  

 

 

Figură 3: Microsonda electronică model Zeiss Merlin coloana GEMINI II SEM-EDS (Zeiss Merlin - 

product information version 2.0) 

 

 

2.4 Microsondă electronică (EMPA)-spectrometrie de tip EDS si WDS 

 

Pentru stabilirea cu acurateţe a compoziţiei chimice variabile a: sulfosărurilor, telulurilor, 

elementelor native, sulfurilor şi mineralelor de gangă a fost utilizată microsonda electronică Jeol 

JXA 830F cu 5 spectrometre cu dispersie după lungime de undă (WDS) şi un detector cu 

dispersie după energie (EDS) de la Bruker, din cadrul Central Research Laboratories ce apartine 

Muzeului de Istorie Naturală din Viena. Au fost utilizate imagini de electroni reto-imprastiati 

(BSE) pentru punctele de analiză. Secţiunile lustruite nu au fost acoperite cu peliculă de carbon 
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dar au fost aplicate picături de carbon pe suprafața acestora pentru îmbunătăţirea conductivităţii 

electronilor. Regimul de lucru la microsonda pentru WDS şi EDS au fost: 25 KV voltajul de 

accelerare, 20 nA si 30 nA curentul pe probă şi diametrul fasciculului de 2 μm. Timpul de 

măsurare a peak-urilor a fost de 10 s iar timpul de măsurare pentru fond a fost de 5s. Pentru toate 

masuratorile efectuate au fost folosite următoarele linii spectrale: alabandină (Mn ka), CdSe 

sintetic (CdKa), galenă (PbMa), argint nativ (Ag La), stibină (SbLa,SKa), lorandit (AsLa,TlLa), 

sfalerit (ZnKa), bismutinit (BiMa), HgS sintetic (HgLa, SLa), joseit (TeLa), CdTe (TeLa), aur 

nativ (AuLa), calcopirită (FeKa),  

 

 

Figură 4: Microsonda electronică Jeol JXA 830F din cadrul Central Research Laboratories a Muzeului de 

Istorie Naturală din Viena 

 

2.5 Metode de analiza a incluziunilor fluide 

 

Analize preliminare a incluziunilor fluide s-au realizat pe 5 secţiuni dublu lustruite din 

mineralizaţia bogată în sulfosăruri de la Săcărâmb (cuart-carbonati-sfalerit-alabandina-pirita-

sulfosaruri-teluluri). Observaţiile optice au fost realizate pe microscopul de cercetare tip IOR 

MC-5.  

Măsurătorile de microtermometrie au fost efectuate cu instalaţia microtermometrica 

adaptată pe microscopul de cercetare tip IOR MC-5A cu posibilitatea măsurării temperaturii 

între +20
o
C şi 1100

o
C. Etalonarea s-a făcut cu substanţe cu punct de topire cunoscut, astfel: 
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Benzil (95
o
C), Benzanilid (163

o
C), Dicromat de potasiu (398

o
C), NaCl (801

o
C) şi Aur (1064

o
C). 

Precizia măsurătorilor este situată între ± (3- 15
o
C). 

 

3. Geologia si metalogenia regională si locală 

 

3.1 Geologia regională  

 

Perimetrul studiat este localizat în Munţii Apuseni, care aparţin regiunii Carpato-

Panonice. Munții Apuseni împreună cu Munții Villany și Mecsek (Ungaria) și inselbergul Slavon 

(Croaţia) reprezintă zone ridicate ale terranesului intra-Carpatic numit Tisia (Csontos, 1995; 

apud. Seghedi, 2004) definite de către similitudinile tectonice și stratigrafice. 

Substratul crustal al regiunii este compus dintr-o serie de blocuri continentale, în general 

cunoscute sub denumirea de Alcapa, Tisia și Dacia (fig. 5), (Csontos et. al. 1992 apud. Seghedi, 

2004). Blocul Alcapa (Alpi-Carpați-Panonia) este localizat marginal de bazinul Panonic iar la 

sud sunt situate succesiv blocurile Tisia și Dacia urmate de Bazinul Transilvaniei. Evoluţia 

geodinamică a acestor blocuri tectonice este caracterizată prin procese de rotaţie şi translaţie 

(Csontos, 1995; Seghedi, 2004; Neubauer et. al. 2005; Schmidt et. al. 2008 apud. Apopei 2014). 

Datele geologice sugerează că blocurile Alcapa și Tisia derivă din partea nordică a plăcii 

Apuliene (Săndulescu, 1984; apud. Seghedi, 2004). Evoluția geodinamică a început în miocenul 

inferior (24 mă) unde blocul Alcapa se rotește în sensul invers al acelor de ceasornic acest proces 

fiind confirmat de către datele paleomagnetice, pe când Tisia a suferit mișcări de rotație în sensul 

acelor de ceasornic (Pătrașcu et. al. 1994; Marton et. al. 2000; apud Seghedi, 2004). 

În intervalul de timp 24-16.5 mă între miocenul inferior și mediu a apărut procesul de 

translaţie pe direcţia NE-E afectând blocurile Alcapa și Tisia. În timpul miocenului mediu, 

Munții Apuseni au suferit o rotație în sensul acelor de ceasornic puternică și rapidă (60º) între 

14-12 mă (Panaiotu, 1998,1999 apud Sehghedi 2004). Rotaţia puternică a Munților Apuseni și 

stagnarea Munților Mecsek-Villany a generat numeroase falii normale în intervalul Badenian- 

Panonian inferior (Csontos et. al. 2002; apud Seghedi 2004) ce a rezultat la apariția unei 

extensiuni în partea W-SE de-a lungul marginii vestice a Munților Apuseni (Săndulescu, 1988, 

Balintoni and Vlad, 1998; apud Seghedi, 2004). 

În timpul miocenului superior și până în prezent indicatorii de stres ale parții sudice ale 

Bazinului Transilvaniei arată că există un stress compresiv E-W spre NW-SE împreună cu un 

uplift isostatic (Seghedi, 2004). 

Considerand evoluția geologică diferită a zonei pre-Alpine, Munții Apuseni pot fi 

împărţiţi în două unități structurale: Apusenii de Nord (Highiș-Drocea, Codru Moma, Bihor, 

Gilău, Pădurea Craiului, Vlădeasa, Plopiș și Meseș) și Apusenii de Sud (Metaliferi și Trăscău) 
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(Ianovici et. al. 1976; Săndulescu et. al. 1984, Balintoni, 1994, 1997; Dalmeyer et. al. 1999; Pană 

et. al. 2002; apud. Seghedi 2004). 

Fundamentul Munților Apuseni de Nord este format din roci granitice şi metamorfice 

(şisturi, gnaise) peste care se dispun formaţiuni sedimentare și vulcanite neogene în timp ce în 

Apusenii de Sud fundamentul este constituit din ofiolite de vârstă jurasic mediu peste care sunt 

dispuse roci vulcanice calco-alcaline și sedimente cretacice (Seghedi, 2004). În perioada Cretacic 

superior-paleocen, s-a ramificat magmatismul banatitic de-a lungul unui aliniament N-S ce 

traversează ambele unități ale Munților Apuseni cât și Carpaţii Sudici și Dinarizii find astfel 

parţial contemporane cu depozitele de molasă paleocene. Magmatismul neogen dezvoltat în 

perioada miocenă (14.7-7.4 mă) ce a avut loc în partea de sud a Munților Apuseni a generat una 

dintre cele mai mari arii metalogenetice de tip porphyry-epitermale Cu-Au din Europa, asociate 

unor intruziuni subvulcanice (Roșu et al. 2004).  

Andezitele sunt cele mai răspândite roci din Munții Apuseni având și cea mai mare 

varietate texturală. Sunt cunoscute trei tipuri majore: andezite piroxenice (zona Zărand), andezite 

cu amfiboli ± piroxeni (zonele Bucium, Brad, Zlatna) și andezite cu amfiboli-biotit ± piroxen ce 

apar la Săcărâmb, Deva și Baia de Arieș (Seghedi, 2004). Trachiandezitele apar la Săcărâmb 

(Zâmbrița și în câteva locuri lângă Deva (Uroi), sunt slab porfirice și conțin plagioclaz, amfiboli, 

două tipuri de piroxen, biotit și cuarț microcristalin. Cele de la Uroi sunt compuse din: titan 

augit, hipersten, amfiboli și fenocristale de biotit. Dacitele descrise la Roșia Montană se găsesc 

doar sub forma de claste afectate puternic de către fluidele hidrotermale. (Ghițulescu și 

Socolescu, 1941; Cioflică et. al. 1966; Roșu et. al. 1997).  Mai apar în zonele de tranziție ale 

andezitelor cu amfiboli-biotit ± piroxen bogate în cuarț de la Baia de Arieș și Săcărâmb. 

 

 
Figură 5: Geologia regională a regiunii Carpato-Panonice cu locația Apusenilor Apuseni 
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(Seghedi (2004b) modificată de Apopei (2014) ; cu roșu este reprezentat vulcanismul neogen) 

 

 

Vulcanismul Neogen caracteristic Munţilor Metaliferi este complex din punct de vedere 

al edificiilor vulcanice (intruzive, extruzive) cât şi a asociaţiilor mineralogice şi petrografice. 

Structurile vulcanice se aliniază pe direcţia NV-SE (fig 2), fiind împărţite în trei aliniamente: 

Zarand-Brad-Săcărâmb; Zlatna-Stanija şi Roşia Montana-Bucium. Există două excepţii, Deva şi 

Baia de Arieş unde dispunerea acestor zăcăminte este izolată faţă de celelalte corpuri vulcanice 

(Roşu et al., 1997; Roșu et al., 2004). Magmatismul Neogen din cadrul Munţilor Metaliferi (14.7 

– 7.4 Mă) este acompaniat de o activitate metalogenetică intensă, în mod particular prin formarea 

unor mineralizații de Cu-Au (Roşia Poieni, Bucium, Deva), împreună cu mineralizații de Au 

Ag±Te (Roşia Montana, Săcărâmb, Baia de Arieş) cât și mineralizaţii polimetalice (Coranda, 

Stănija., Băiţa Crăciuneşti, Baia de Arieş) (Udubașa et al., 2001). 

 

Figură 6: Harta geologică a patrulaterului aurifer cu reprezentarea zăcămintelor si ocurențelor de 

mineralizație (Tămaș, 2010) 
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3.2 Metalogenia districtului Brad-Săcărâmb 

Activitatea vulcanică neogenă s-a desfășurat în partea sudică a Munților Apuseni în 

intervalul Badenian-Pliocen. Aceste erupţii vulcanice au prilejuit manifestarea unei ample 

metalogeneze, cu o specificitate genetică hidrotermală remarcabilă și cu caracteristici calitative. 

Prin această metalogeneză complexă, districtul devine celebru cu mineralizația auro-argentiferă 

și a celei de tip porphyry copper (fig. 9). Atât activitatea vulcanică cât și cea metalogenetică au 

fost condiţionate riguros de caracteristicile structurale ale fundamentului Apusenilor de Sud și 

ale părţii sud-vestice ale Apusenilor de Nord. Fracturile crustale pre-terțiare, care au fost 

reactivate, mai ales cele orientate NV-SE, au dus la formarea unor micro-bazine 

intracontinentale: Brad - Săcărâmb, Zlatna - Stanija, Roșia Montană - Bucium și Valea 

Mureşului. Dintre aceste etape magmatice menționate mai sus, doar în cadrul celei de-a doua s-a 

desfășurat o activitate metalogenetică. În prima fază al acestui ciclu, metalogeneza a avut 

caracter auro-argentifer, fiind în legătură cu andezitele cuarțifere de Câinel și cu dacitele de 

Roșia Montană și s-au format zăcămintele de Au și Ag Băița, Draica, Cainel, Roșia Montană 

(Ciobanu et. al. 2004; apud Dincă 2016). 

Faza următoare de metalogeneză, cea mai importantă, se defășoară în toată subprovincia 

metalogenetică neogenă din cuprinsul Munților Metaliferi. Ea este în legătura cu andezitele 

cuarțifere de Barza și Săcărâmb și are caracter auro-argentifer polimetalic și porphyry copper 

(Barza, Aramă, Corabia, Roșia Poieni etc.). Ceea ce este comun tuturor manifestărilor 

metalogenetice din subprovincia neogenă este pe lângă vârstă neogenă, același tip de control 

structural al unităților metalogenetice precum și aceleaşi caracteristici calitative. Practic pe tot 

cuprinsul subprovinciei s-au format zăcăminte auro-argentifere precum și zăcăminte porphyry 

copper (Ciobanu. et. al. 2004). 

Din punct de vedere metalogenetic, în cadrul subprovinciei metalogenetice asociate 

vulcanitelor neogene, se pot contura următoarele districte: Brad-Săcărâmb, Zlatna-Stănija, Roșia 

Montană-Bucium, precum și două câmpuri metalogenetice independente: Baia de Arieș și Deva 

(fig.7) (Popescu, 1986). 
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Figura 7: Subprovincia metalogenetică neogenă a Munților Apuseni de Sud (Popescu, 1986) 

 

Districtul Brad-Săcărâmb, reprezintă unitatea teritorială cea mai extinsă din cadrul 

subprovinciei metalogenetice asociate vulcanitelor neogene. Structural el constituie un bazin 

post-tectonic ce fragmentează partea estică a masivului ofiolitic Drocea-Techerau și formaţiunile 

mezozoice. Sistemul dominant de fracturi, care de altfel au și imprimat configuraţia actuală a 

bazinului sunt cele orientate NV-SE. Multe din aceste edificii complexe sunt caracterizate prin 

sectoare centrale prăbuşite, materializând arii clare cu caracter calderean aşa cum este cazul la: 

Barza, Carăci, Corburea-Cerburea, Vălișoara, Cetraș, Măcriș, Săcărâmb și Câinel (Ianovici et. al. 

1969; apud Dincă 2016). O caracteristică importantă al acestui district metalogenetic este 

gruparea zăcămintelor în noduri metalogenetice. Cel mai important nod este Barza fiind format 

din grupuri filoniene aurifere şi polimetalice împreună cu corpuri de tip porphyry copper 

(Popescu et al. 2013; apud Dincă 2016). 
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3.3 Geologia perimetrului studiat 

Perimetrul Săcărâmb este cunoscut ca fiind un sistem vulcanic complex, rezultat din 

erupţia a patru edificii vulcanice. Edificiile vulcanice localizate în zona centrală sunt: Dealul 

Haitău, Dealul Frăsinata şi Dealul Săcărâmb, iar izolat se afla edificiul Dealul Sarcău (Ianovici et 

al. 1969).  Activitatea metalogenetică s-a produs în partea centrală a complexului vulcanic.  

Sistemul vulcanic de la Săcărâmb este format peste un fundament cristalin, care este 

acoperit de o cuvertură sedimentară cretacică (conţine rar roci ofiolitice), urmată de o cuvertură 

terţiară cu o grosime de aproximativ 750 m. Din punct de vedere morfologic sistemul vulcanic 

complex de la Săcărâmb este format dintr-un aparat central cu un crater larg evazat, care prezintă 

un stâlp central cu mai multe ramificaţii. (Ianovici et al. 1969). Între aceste neck-uri vulcanice 

apar blocuri de sediment neogene, care au fost deplasate de ascensiunea magmei. Având o 

suprafaţă crateriala impresionantă, se ipotezeaza existenţa unei faze caldereene în perioada de 

activitate vulcanică de la Săcărâmb. (Ianovici et al. 1969).  

Pe baza studiilor petrografice realizate de Rădulescu (1956) sunt evidenţiate patru tipuri 

de roci vulcanice la Săcărâmb: andezite cuarţifere în Dealul Sarcău, andezite cu piroxen În 

Dealul Haitău şi Frăsinata, andezite cuarţifere cu biotit în Zuchehut şi dacite în Dealul Calvarica. 

Curgerile de lavă şi formaţiunile cu piroclastite se întâlnesc în partea de nord a complexului 

vulcanic.  

Structura centrală de la Săcărâmb prezintă mai multe fracturi şi fisuri, care formează o 

reţea densă împărţită în patru fascicule, Orientarea fracturilor şi fisurilor este după două direcţii 

principale: grupul Antelonghin şi Ertzbau pe NV-SE şi grupul Nepomuc- Magdalena orientat 

NE-SV. Dealul Sarcău este aparatul vulcanic independent de restul edificiilor vulcanice, ce 

prezintă o structură simplă. 

 

3.4 Metalogenia zăcământului Săcărâmb 

Săcărâmb este cel mai sudic zăcământ din perimetrul Certej și este dispus sub forma unei 

structuri vulcanice la intersecția unor falii majore NW-SE și E-W, și constă din cel puţin 230 de 

filoane în neckul central cât și câteva stockuri andezitice (fig. 8). Patru grupuri de filoane 

principale au fost identificate: Nepomuc, Magdalena-Carolina, Longhin-Antiloghin și Ertzbau.  

Morfologia zăcământului a fost influențată de forma structurii vulcanice cât și de 

generațiile de fracturi care au controlat circulaţia fluidelor. Filoanele din corpurile andezitice din 

partea vestică a zăcământului sunt mai adânci decât cele afiliate curgerilor de lavă (Ianovici et. 

al. 1969). 
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Figură 8: (A) Pozitia a Muntilor Apuseni si a Muntilor Metaliferi in lantul Carpatic; (B) Harta geologica 

simp[lificata a corpurilor vucanice de la Săcărâmb  cu reprezentarea halzilor de steril; (C) Sectiune 

longitudinala prin zăcământul Săcărâmb cu reprezentare a grupurilor filoniene si a principalelor galerii  

Modificat dupa Udubasa et al. (1992) si Alderton si Fallick (2000)  

 

Câmpul metalogenetic Săcărâmb a cărui poziție regională este controlată de intersecția de 

fracturi orientate NV-SE și E-V. Modul de dispunere al filoanelor din câmpul filonian Săcărâmb 

este controlat de morfologia coloanei andezitice centrale. Acesta constituie punctul central al 

unei structuri caldereene, care din punct de vedere vulcanologic a mai avut centre adventive 

rămase în relief în: Dealurile Haitău, Frăsinata și Săcărâmb. Produsele activității vulcanice 

constau din varietăţi de andezite amfibolitice; cu piroxen cu biotit sau cu piroxen și biotit 

(Popescu et al. 2013). 

 Deși a intrat mai târziu în incidența activității de extracție, metalogeneza de la Săcărâmb 

a devenit foarte cunoscută datorită mai ales specificităţii sale din punct de vedere mineralogic 

(aici apare telurul nativ și apar din abundență telururi de Au și Ag dintre care a fost descris 

pentru prima dată în lume nagyagitul). 

Câmpul filonian care constituie celebrul zăcământ, este constituit din 4 grupe de filoane 

orientate perpendicular; grupurile Nepomuc și Magdalena-Carolina având direcţia NE-SV și 

grupurile Longhin-Antelonghin și Ertzbau având orientarea NV-SE. Filoanele de la Săcărâmb 

prezintă foarte multe ramificaţii care se intersectează și se anastomozează în partea superioară a 

zăcământului. Doar grupul de filoane Ertzbau face excepţie de la această dispunere. Deşi 

mineralizația nu este egal distribuită între cele 4 grupe de filoane, se constată în general ca 
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metalogeneză a debutat cu sulfuri, după care au urmat telururi, apoi s-au depus sulfosărurile, 

pentru ca în final să se depună stibina, arsenul și aurul nativ (Ianovici et. al. 1969). 

Majoritatea filoanelor sunt de tip Au-Ag-Te fapt ce constituie o caracteristică unică 

pentru patrulaterul aurifer unde telururile sunt fie rare fie sunt restricționate într-un singur loc din 

zăcământ. În Săcărâmb telururile se extind pe un interval vertical de 450 m, filoanele dispar în 

adâncime la limită cu zona polimetalică slab mineralizată. Spre suprafaţă apare o zonă distinctă 

ce cuprinde: sulfuri, sulfosăruri, sulfosăruri ± teluluri (Ciobanu et al. 2004). 

3.5 Mineralogia zăcământului Săcărâmb 

Telulurile şi sulfosărurile sunt reprezentative pentru Săcărâmb, în raport cu celelalte 

zăcăminte auro-argentifere din perimetrul patrulaterului aurifer. La Săcărâmb există o 

mineralizaţie cu caracter pulsatoriu şi poliascendent, confirmat de către varietatea mineralogică a 

filoanelor şi distribuţia lor în corpul vulcanic. (Ianovici et al., 1969 apud. Giuşcă, 1936). 

Distribuţia mineralelor la Săcărâmb este neuniformă în cele patru grupuri filoniene: 

Nepomuc, Magdalena-Carolina, Longhin-Antelonghin şi Ertzbau. Ghitulescu şi Socolescu 

(1941) au prezentat o imagine generală a principalelor asociaţii mineralogice de la Săcărâmb 

stabilind următoarele parageneze: 

 Cuarţ, rodocrozit, nagyagit, sulfuri comune (Magdalena-Carolina) 

 Cuarţ, baritină, rodocrozit, silvanit, krennerit, aur şi sulfuri comune (Longhin) 

 Calcit, petzit, alabandină (Nepomuc) 

Evoluţia paragenetică a mineralizaţiei a fost descrisă de către Ghitulescu, Socolescu şi 

Borcos ca fiind împărţită în patru stadii: stadiul piritos-sulfuros (polimetalic), stadiul telulurilor, 

stadiul sulfosărurilor şi ultimul stadiu cu aur, arsen şi stibină.  

O trăsătură tipică pentru zăcământul Săcărâmb este prezenţa filoanelor, glauch”. Aceste 

filoane conţin material foarte fin, care pot să fie aurifere sau sterile. În afară de filoanele cu 

mineralizaţie auro-argentifere sau polimetalică, la Săcărâmb au m-ai fost descrise filoane unde 

predomină minerale argiloase, carbonaţi sau cuarţ. Alabandina poate să domine în anumite 

filoane sau poate să apară sub formă masivă în cuiburi (Udubasa et al. 1992). Din cele peste 100 

de minerale, 8 dintre ele au fost descoperite pentru prima dată la nivel mondial (Tabel 1). Cel 

mai reprezentativ mineral pentru Săcărâmb este nagyagitul sulfosarea cu Te, numele fiind dat 

după denumirea austro-ungară a localităţii (Nagyag). O clasificare pe criteriul nivelului de 

cunoaştere asupra tuturor mineralelor observate la Săcărâmb, cât şi o istorie a cercetării 

mineralogice realizate în acest perimetru, este prezentată în tabelele 1,2,3 şi 4. 
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Tabel 1 Minerale descrise pentru prima dată la Săcărâmb  

Specii minerale Formulă chimica 
Structura 

cristalină 
Clasificare Referinte 

Alabandină MnS isometric sulfură 

Müller von Reichenstein, (1784), 

Arfvedson (1822), Helke (1934), 

Udubasa (1986), Ciobanu (2004), 

Cook et al. (2005) 

Krautit Mn(HAsO4) · H2O monoclinic arsenat Fontan et al. (1975) 

Krennerit Au3AgTe8 ortorombic telurură 

Krenner (1877), Rath (1878), 

Udubasa (1986), Ciobanu et al. 

(2004), Cook et al. (2005) 

Museumit [Pb2(Pb,Sb)2S8][(Te,Au)2] monoclinic sulfosare Bindi si Cipriani (2004) 

Muthmannit AuAgTe2 monoclinic telurură 
Zambonini (1911), Bindi si Cipriani 

(2004) 

Nagyagit [Pb3(Pb,Sb)3S6](Au,Te)3 monoclinic sulfosare 

Born si Scapoli (1772), Beudant 

(1832), Haidinger (1845),Helke 

(1934), Giusca (1935),  Udubasa 

(1986), Lupulescu et al. (1993), 

Simon et al. (1994),Stanley et al. 

(1994), Ciobanu et al. (2004), Cook 

et al. (2005) 

Petzit Ag3AuTe2 isometric telurură 

Heidinger(1842,1845), Helke (1934), 

Popescu si Simon (1992), Ciobanu et 

al. (2004), Cook et al. (2005) 

Stutzit Ag7Te4 hexagonal telurură 

Schrauf (1878), Popescu si Simon 

(1992), Ciobanu et al. (2004), Cook 

et al. (2005) 

 

 
 

 

 

 

 

Tabel 2: Minerale descrise la Săcărâmb si validate prin metode spectrometrice (EDS,WDS) 

Specii minerale Formula chimică 
Structura 

cristalină 
Clasificare Referinte 

Aleksit PbBi2Te2S2 trigonal sulfosare Cook et al.  (2005) 

Altait PbTe isometric telulură 

Helke (1934), Giusca (1935), 

Udubasa (1986), Ciobanu et al. 

(2004) 

Arsen nativ As trigonal 
element 

nativ 

Semper (1900), Helke (1937), 

Ghergari et al. (1994) 

Arsenolit As2O3 isometric oxid Ghegari et al. (1994) 

Bournonit PbCuSbS3 ortorombic sulfosare 
Helke (1934), Wagner et al. (1994), 

Ciobanu et al.  (2004) 

Calaverit AuTe2 monoclinic telulură 
Helke (1933), Udubasa si Rahmdor 

(1973), Popescu si Simon (1995) 
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Calcit CaCO3 trigonal carbonat 
Ghitulescu si Socolescu (1941), 

Udubasa et al. (1992) 

Coloradoit HgTe isometric telulură 

Helke (1934), Popescu si Simon 

(1992), Ciobanu et al. (2004) Cook et 

al. (2005) 

Cupru nativ Cu isometric 
element 

nativ 

Balan M. (1982,1984), Udubasa et al. 

(1992) 

Galenă PbS isometric sulfură 

Helke (1934), Ghitulescu si 

Socolescu (1941), Marcoux et al. 

(2002), Ciobanu et al. (2004), Cook 

et al. (2005) 

Geocronit Pb14(Sb,As)6S23 monoclinic sulfosare Cioban et al. (2004) 

Hessit Ag2Te monoclinic telulură 
Helke (1934), Ciobanu et al. (2004), 

Cook et al. (2005) 

Jordanit Pb14(As,Sb)6S23 monoclinic sulfosare Helke (1934), Ciobanu et al. (2004) 

Lollingit FeAs2 ortorombic sulfură Ciobanu et al. (2004) 

Pilsenit Bi4Te3 trigonal telulură 
Simon si Alderton (1995), Ciobanu 

et al. (2004), Cook et al. (2005) 

Pirită FeS2 isometric sulfură 

Ghitulescu si Socolescu 

(1941),Udubasa et al. 1992, Ciobanu 

et al. (2004) 

Cuart SiO2 trigonal silicat 

Ghitulescu si Socolescu 

(1941),Udubasa et al. 1992,  

Alderton si Fallick (2000), Ciobanu 

et al. (2004, 2005) 

Rodocrozit MnCO3 trigonal carbonat 

Giusca (1935), Ghitulescu si 

Socolescu (1941), Palache et al. 

(1951) Udubasa et al. (1992), 

Udubasa et al. (2002), Ciobanu et al. 

(2004) Cook et al. 2005) 

Saddlebackit Pb2Bi2Te2S3 hexagonal sulfosare Cook et al. (2005) 

Seligmanit PbCuAsS3 ortorombic sulfosare 
Wagner et al. (1994), Ciobanu et al. 

(2004) 

Sfalerit ZnS isometric sulfură 
Helke (1934), Udubasa (1986), Cook 

et al. (2005) 

Stibină Sb2S3 ortorombic sulfură Tokody (1939), Ciobanu et al. (2004) 

Sylvanit (Au,Ag)2Te4 monoclinic telulură 

Born (1790), Hofer (1866), Helke 

(1934), Wagner et al. (1994), 

Ciobanu et al. (2004) Cook et al. 

(2005) 

Telur  nativ Te trigonal 
element 

nativ 

Giusca (1936), Ciobanu et al. (2004), 

Cook et al. (2005) 

Telurantimoniu Sb2Te3 trigonal telulură 
Popescu si Simon (1992), Simon et 

al. (1995), Ciobanu et al. (2004) 

Telurbismutit Bi2Te3 trigonal telulură Cook et al. (2005) 

Tellurit TeO2 ortorombic oxid Udubasa et al. (1992) 

Tenantit Cu6[Cu4(Fe,Zn)2]As4S13 isometric sulfosare 
Ciobanu et al. (2004), Cook et al. 

(2005) 

Tetradimit Bi2Te2S trigonal sulfură Cook et al. (2005) 

Tetraedrit Cu6[Cu4(Fe,Zn)2]Sb4S13 isometric sulfosare 

Helke (1934), Giusca (1935), 

Ciobanu et al. (2004), Cook et al. 

(2005) 

Villyaellenit 
MnMn2Ca2(AsO4)2(HAsO4)2 · 

4H2O 
monoclinic arsenat Ghegari et al. (1994) 
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Tabel 3: Minerale descrise optic macroscopic si microscopic dar cu lipsa datelor chimice sau 

cristalografice 

Specii 

minerale 
Formula chimică 

Structura 

cristalină 

Clasificar

e 
Referinte 

Allanit 
{A1

2+
REE

3+
}{M

3+
2M3

2+
}(Si2O7)(SiO4)O(O

H) 
monoclinic silicat Balan (1982) 

Alunogen Al2(SO4)3 · 17H2O triclinic sulfat 
Udubasa et al. 

(2002) 

Anatas TiO2 tetragonal oxid Balan (1982) 

Andaluzit Al2(SiO4)O ortorombic silicat Balan (1982) 

Andradit Ca3Fe
3+

2(SiO4)3 isometric silicat Balan (1982) 

Apatit Ca5(PO4)3F hexagonal fosfat Balan (1982) 

Apofilit K,Na)Ca4Si8O20(F,OH)·8H2O ortorombic silicat 
Udubasa et al. 

(1992) 

Argentit Ag2S isometric sulfura 
Udubasa et al. 

(1992) 

Argentopirita AgFe2S3 monoclinic sulfura Helke (1934) 

Argint Ag isometric 
element 

nativ 

Udubasa et al. 

(1992) 

Arsenopirita FeAsS monoclinic sulfura Udubasa (1961) 

Aur Au isometric 
element 

nativ 

Helke 

(1934),Udubasa 

(1986), Simon et al. 

(1995) 

Baritina BaSO4 hexagonal sulfat 

Hofer (1866), 

Ghitulescu si 

Socolescu (1941) 

Biotit KMg2.5Fe
2+

0.5AlSi3O10(OH)1.75F0.25 monoclinic silicat 
Udubasa et al. 

(1992) 

Boulangerit Pb5Sb4S11 monoclinic sulfosare Helke (1934) 

Buckhornit AuPb2BiTe2S3 ortorombic sulfosare Cook et al. (2005) 
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Calcopirita CuFeS2 tetragonal sulfura 
Udubasa et al. 

(1992) 

Ceruzit PbCO3 ortorombic carbonat 
Udubasa et al. 

(1992) 

Cordierit (Mg,Fe)2Al3(AlSi5O18) ortorombic silicat 
Udubasa et al. 

(1992) 

Corundum Al2O3 trigonal oxid 
Udubasa et al. 

(1992) 

Diopsid CaMgSi2O6 monoclinic silicat Balan (1982) 

Dolomit CaMg(CO3)2 trigonal carbonat 
Hingenau (1857), 

Helke (1934) 

Empressit AgTe ortorombic telulura 
Udubasa et al. 

(1992) 

Epidot Ca2}{Al2Fe
3+

}(Si2O7)(SiO4)O(OH) monoclinic silicat Balan (1982) 

Eucairit CuAgSe ortorombic telulura 

Udubasa et al. 

(2002), Popescu et 

al. (2010) 

Freibergit Ag6[Cu4Fe2]Sb4S13-x isometric sulfosare 
Udubasa et al. 

(1992) 

Frohbergit FeTe2 ortorombic telulura 
Ramdohr si 

Udubasa  (1973) 

Gips CaSO4 · 2H2O monoclinic sulfat 

Hofer (1866), 

Ghitulescu si 

Socolescu (1941) 

Goethit α-Fe
3+

O(OH) ortorombic hidroxid 
Udubasa et al. 

(1992) 

Hemimorfit Zn4Si2O7(OH)2 · H2O ortorombic silicat 
Udubasa et al. 

(1992) 

Hornblenda Ca2(Mg, Fe, Al)5 (Al, Si)8O22(OH)2 monoclinic silicat Balan (1982) 

Hörnesit Mg3(AsO4)2 · 8H2O monoclinic arsenat 
Udubasa et al. 

(1992) 

Illit K0.65Al2.0[Al0.65Si3.35O10](OH)2 monoclinic silicat 
Udubasa et al. 

(1992) 
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Ilmenit Fe
2+

TiO3 trigonal oxid Balan (1982) 

Ingodite Bi2TeS trigonal sulfura 
Simon and 

Alderton (1995) 

Jamesonit Pb4FeSb6S14 monoclinic sulfosare Helke (1934) 

Klockmanit CuSe hexagonal seleniura 
Popescu et al. 

(2010) 

Kyanit Al2(SiO4)O triclinic silicat Balan (1982) 

Laumontit CaAl2Si4O12 · 4H2O monoclinic silicat 
Udubasa et al. 

(1992) 

Magnetit Fe
2+

Fe
3+

2O4 isometric oxid Balan (1982) 

Marcasita FeS2 ortorombic sulfura 
Udubasa et al. 

(1992) 

Melanterit Fe
2+

(H2O)6SO4 · H2O monoclinic sulfat 
Udubasa et al. 

(1992) 

Melonit NiTe2 trigonal telulura Sindeeva (1959) 

Moissanit SiC hexagonal 
aliaj 

natural 
Balan (1982) 

Naumannit Ag2Se ortorombic seleniura 
Popescu et al. 

(2010) 

Auripigment As2S3 monoclinic sulfura 
Udubasa et al. 

(1992) 

Pirotina Fe7S8 monoclinic sulfura 

Helke (1934), 

Udubasa si 

Rahmdor (1973) 

Plumbogumit PbAl3(PO4)(PO3OH)(OH)6 trigonal fosfat 
Udubasa et al. 

(1992) 

Proustit Ag3AsS3 trigonal sulfosare Tokody (1930) 

Pyrolusit Mn
4+

O2 tetragonal oxid 
Udubasa et al. 

(1992) 

Realgar As4S4 monoclinic sulfura 
Udubasa et al. 

(1992) 

Rutil TiO2 tetragonal oxid Balan (1982) 



 

23 

Semseyit Pb9Sb8S21 monoclinic sulfosare Helke (1934) 

Sfen CaTi(SiO4)O monoclinic silicat 
Udubasa et al. 

(1992) 

Silimanit Al2(SiO4)O ortorombic silicat 
Udubasa et al. 

(1992) 

Spinel MgAl2O4 isometric oxid 
Udubasa et al. 

(1992) 

Stilbit NaCa4[Al9Si27O72] · nH2O monoclinic silicat 
Udubasa et al. 

(1992) 

Sulf S ortorombic 
element 

nativ 

Hingenau (1857), 

Hoffer (1866) 

Wurtzit (Zn,Fe)S hexagonal sulfura Helke (1934) 

Xanthoconit Ag3AsS3 monoclinic sulfosare Tokody (1930) 

Zircon Zr(SiO4) tetragonal silicat 
Udubasa et al. 

(1992) 

 

 

Tabel 4: Minerale incerte sau mentionate insă cu date publicate 

Specii 

minerale 
Formula chimică 

Structura 

cristalină 
Clasificare Referinte 

Almandin Fe
2+

3Al2(SiO4)3 isometric silicat Udubasa et al. (1992) 

Ankerit Ca(Fe
2+

,Mg)(CO3)2 trigonal carbonat Udubasa et al. (1992) 

Aragonit CaCO3 ortorombic carbonat Hingenau (1857) 

Billingsleyit Ag7AsS6 isometric sulfosare 

Andy Roberts-

mindat.org ( date XRD 

nepublicate ) 

Bosjemanit (Mg,Mn)Al2(SO4)4 · 22H2O monoclinic sulfat Helke (1934) 

Calcozina Cu2S monoclinic sulfura Udubasa et al. (1992) 

Chalcophyllit 
Cu18Al2(AsO4)4(SO4)3(OH)24 

· 36H2O 
trigonal fosfat 

Gábor Koller si Sándor 

Szakáll-mindat.org (date 

EDS nepublicate) 

Cinabru HgS trigonal sulfura Udubasa et al. (1992) 
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Cotunnit PbCl2 ortorombic clorura Simon (date nepublicate) 

Freieslebenit AgPbSbS3 monoclinic sulfosare Groth (1878), Helke (1934) 

Fülöppit Pb3Sb8S15 monoclinic sulfosare Nickel & Nichols, 1991 

Geigerit 
Mn

2+
5(AsO4)2(HAsO4)2 · 

10H2O 
triclinic arsenat 

Gábor Koller, Sándor 

Szakáll and Béla Fehér-

mindat.org ( date 

nepublicate XRD si EDS 

) 

Halloysit Al2Si2O5(OH)4 · 2H2O monoclinic silicat Udubasa et al. (1992) 

Heteromorphit Pb7Sb8S19 monoclinic sulfosare Semper (1900) 

Malachit Cu2(CO3)(OH)2 monoclinic carbonat Udubasa et al. (1992) 

Pharmacosiderit 
KFe

3+
4(AsO4)3(OH)4 · 6-

7H2O 
isometric arsenat Udubasa et al. (2002) 

Pickeringit MgAl2(SO4)4 · 22H2O monoclinic sulfat Udubasa et al. (1992) 

Pyrargyrit Ag3SbS3 trigonal sulfosare Udubasa et al. (1992) 

Rodonit Mn
2+

SiO3 triclinic silicat Udubasa et al. (1992) 

Siderit FeCO3 trigonal carbonat Udubasa et al. (1992) 

Skorodit Fe
3+

AsO4 · 2H2O ortorombic arsenat Udubasa et al. (1992) 

Smithsonit ZnCO3 trigonal carbonat Udubasa et al. (1992) 

Stibiconit Sb
3+

Sb
5+

2O6(OH) isometric oxid Udubasa et al. (1992) 

Talc Mg3Si4O10(OH)2 triclinic silicat Hingenau (1857) 

Valentinit Sb2O3 ortorombic oxid Udubasa et al. (1992) 

 

Succesiunile mineralogice de la Săcărâmb pun în evidenţă caracterul pulsatoriu de la 

Săcărâmb. Un exemplu de evoluţie mineralogică complexă este întâlnită în grupul filonian 

Magdalena-Carolina unde există: pirită, marcasite, arsenopirită, alabandină, sfalerit, calcopirită, 

nagyagit, altait, tetraedrit, boulangerit, bournonit, jamesonit, stibină, arsen şi aur (fig. 9) 

(Ianovici et al. 1976). Trebuie menţionat, faptul că datele legate de distribuţia pe verticală şi pe 

orizontală a mineralizaţiei cât şi succesiune acesteia sunt încă incomplete. Această lipsă de 

informaţie este datorată condiţiilor geochimice locale extrem de diverse şi complexităţii 

paragenezei prin deschiderea non-simultană a filoanelor. Pe baza unor studii recente realizate de 
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Alderton et al. (2000) şi de Ciobanu et al. (2004) au mai fost adăugate cauzelor complexităţii 

mineralizaţiei: reacţiile metasomatice locale cât şi existenţa procesului de, boiling”. 

 

Figura 9: Succesiunea mineralogenezei  în zăcământul  Săcărâmb: a- grupul filonului Erzbau; b- grupul 

filonului Magdalena-Carolina; c- grupul filonului Longhin-Antelonghin; d-grupul filonului Nepomuc; w- 

wurtzit ( sintetizată de Ghițulescu și Borcoș după Helke și Giușcă apud. Ianovici et al. 1969). 

4. Mineralogia si geochimia mineralizaţiei asociate sulfosărurilor  

 
4.1 Minerale de gangă 

4.1.A Cuarţul SiO2 

Faţă de alte zăcăminte epitermale din Munţii Metaliferi, cuarţul nu este cel mai dominant 

mineral de gangă, fiind depăşit de carbonaţi. Cuarţul la Săcărâmb a fost observat sub diferite 

forme. Cea mai frecventă morfologie identificată este cea scurt prismatică cu terminaţie 

piramidală (fig.10). Aceste cristale pot să apară în geode ajungând până la dimensiuni 

centimetrice cât şi umplând fisurile. Cuarţul la Săcărâmb poate să mai apară şi sub formă 

microcristalină şi criptocristalină, fiind frecvent zonat în asociere cu rodocrozitul (fig.11).  

Cuarţul din faza finală a mineralizaţiei apare sub formă de cruste pe carbonati iar în unele cazuri 

s-a observat procesul de pseudomorfoză după cristale de rodocrozit.La microscopul calcografic 

si cu lumina transmisa s-au observat frecvent incluziuni de sulfuri in special sfalerit (frecvent 

zonat) (fig.12).  
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Figura 10: Geodă cu cristal prismatic de gips, cuarț cu terminație piramidală și carbonați 

 

 

 

Figura 11: Cuarţ colomorf (qtz), pseudomorf după 

carbonaţi (cbt), in asociere cu alabandină (alb) 

imagine in lumina reflectată cu nicoli // 

 

Figura 12: Cristal de cuarţ (qtz) euhedral cu 

incluziuni de sfalerit (sph) si carbonaţi (cbt) in 

asociere cu alabandină (alb) imagine in lumină 

reflectată cu nicoli // 

 

4.1. B Carbonaţi sistem trigonal 

 Rodocrozit MnCO3 

Este cel mai răspândit mineral de gangă, întâlnit pe întreaga secvenţă paragenetică. 

Rodocrozitul de la Săcărâmb apare sub mai multe forme: 
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 geode cu cristale tabulare asociate de cele mai multe cu cristale de cuarţ sau cu asociaţii 

de sulfuri şi  sulfosaruri (fig. 13a).  

 cristale sub formă de rozete ce pot să apară în geode sau pe fisuri (fig.13b) 

 cristale botrioidale întâlnite în geode (fig.13c) 

 rodocrozit microcristalin concrescut cu cuarţ asociat sulfurilor si sulfosărurilor, care 

poate să prezinte zonări (fig 13d) 

 

 

 

  

  

Figure 13: a- geoda cu cristale tabulare de rodocrozit asociat cu sulfosaruri aciculare; b- imagine la 

microscopul cu lumina transmisa a unor rozete de rodocrozit; c- geodă cu rodocrozit cu cristale tabulare si 

botrioidale; d-rodocrozit microcristalin zonat din stagiile tarzii de mineralizare asociat cu cuart 

De cele mai multe ori, rodocrozitul este mineralul care umple spaţiile dintre sulfuri cu 

predominanţă alabandină şi este gazda principală a sulfurilor, sulfosărurilor şi telulurilor de la 

Săcărâmb. În unele probe, rodocrozitul a fost observat concrescând cu cuarţul. Culoarea 

rodocrozitului de la Săcărâmb variază de la un roz închis până la alb-rozaliu iar în unele 

a

4

4

a

a 

c d 

b 
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eşantioane a fost observat având culoare verde-gălbui datorat unor incluziuni micronice de 

alabandină. 

Calcit manganifer CaMnCO3 

Apare fie în fisuri fie ca fază finală după rodocrozit. Este al doilea cel mai intalnit 

carbonat la Săcărâmb.  

 

Dolomit CaMgCO3 

Identificat doar în probele din foraj la adâncime de 600m. Asociat cu pirită, galenă, 

seligmanit, jordanit-geocronit, baritină şi magnezit. Este mineralul de gangă dominant în 

mineralizaţia care apare sub 500m de la Săcărâmb. Culoarea este albă sau gri albicios. \ 

 

 

Magnezit MgCO3 

Identificat doar în probele din foraj la adâncimea de 600m, este asociat cu cristale de 

gips, baritină, dolomit şi pirită. Împreună cu dolomitul găzduieşte mineralizaţia de la mare 

adâncime la Săcărâmb. 

 

Malachit Cu 2(CO3)(OH)2 sistem de cristalizare monoclinic 

Apare în probele bogate în tetraedrit şi bournonit însă nu a fost observată o asociere 

directă între aceste minerale. Malachitul apare sub formă de cruste sau cuiburi de cristale 

aciculare în rodocrozit. 

 

4.1. C Sulfaţi, arsenaţi şi fosfaţi 

Gips CaSO4-2H2O sistem de cristalizare ortorombic 

A fost întâlnit atât în probe de mineralizaţie asociat cuarţului şi carbonaţilor (fig. 10) cât 

şi în probele de alteraţie supergenă. Gipsul de la Săcărâmb apare fie ca mineral primar, întâlnit 

sub forma de incluziune în pirită (fig.14), fie ca mineral secundar impreuna cu oxizi de Mn si 

carbonat.  



 

29 

 

Figura 14: Imagine SE cu incluziuni de gips(gyp),cuart (qtz) si sfalerit (sph) in pirita (py) 

 

Baritină BaSO4 sistem de cristalizare ortorombic 

Identificată într-o singură probă dintr-un foraj asociată cu magnezit, dolomit şi sulfuri 

comune. (fig. 15). Analizele spectrometrice de tip EDS au pus în evidenţă prezenţa stronţiului în 

baritina de la Săcărâmb. Stronţiul variază între 1wt% şi 3wt%. (Tab. 5). Prezenţa stronţiului în 

baritină este explicată de existenţa unei serii izomorfe între baritină şi celestină (SrSO4) studiate 

experimental de Kotelnikov et al. (2000) cât şi ocurenţa baritinei strontifere în mineralizaţii 

hidrotermale din: Noua Zeelandă, USA, Austria şi Elveţia. 

 
Figura 12: Imagine la microscopul  electronic cu cristale de baritina strontiferă 
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Tabel 5 Analize EDS reprezentative ale baritinei strontifere de la Săcărâmb 

Elemente 

(wt%) 
brt brt brt brt brt brt brt brt 

Ba 46.91 53.54 49.57 54.49 53.39 48.35 47.06 48.22 

Sr 1.89 1.43 2.01 1.55 0.79 1.37 2.89 2.70 

S 14.26 14.72 14.66 14.25 13.55 14.52 14.53 14.94 

O 36.94 30.31 33.76 29.71 32.27 35.76 35.52 34.14 

Total 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 

         

 

Proportii atomice calculate in 

baza 
6 Ba+Sr+S+O 

  

         
Ba 0.658 0.848 0.734 0.877 0.822 0.691 0.674 0.706 

Sr 0.042 0.035 0.047 0.039 0.019 0.031 0.065 0.062 

S 0.856 0.998 0.930 0.982 0.894 0.889 0.892 0.938 

O 4.445 4.119 4.290 4.103 4.265 4.389 4.369 4.294 

 

Mimetit Pb5(AsO4)3Cl – sistem de cristalizare hexagonal 

A fost identificat la microscopul calcografic si electronic în trei probe ca mineral secundar pe 

cristale de galenă,bournonit şi tetraedrit cu incluziuni de covelina. Apare sub forma de crustă sau 

cuib la limita dintre sulfuri şi rodocrozit (fig. 16). Analizele chimice realizate pe mimetitul de la 

Săcărâmb au pus în evidenţă un deficit de Cl (tab. 6) sau chiar lipsa lui completă faţă de 

compoziţia normală a mimetitului. 

  

Figura 16 a,b: Mimetit (mt) si covelina (mt) substituind cristale de bournonit (bnn) si galena (gal) in 

asociere cu pirita (py). Imagini la microscopul calccografic, in nicoli //  

 

 

 

 

 

a

4

4

a

a 

b

4

4
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a 
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Tabel 6: Analize EDS reprezentative ale mimetitului de la Săcărâmb 

Elemente 

(wt%) 
SGD1 SGD1 SGD1 S3K2 S3K2 S3K2 S3K2 

Pb 73.41 71.75 73.5 73.55 74.35 73.55 73.85 

Sb 0 1.91 3.01 0 0 0 0 

As 16.01 15.89 10.96 14.43 13.97 14.43 14.4 

O 10.58 10.46 12.53 10.3 10.22 10.3 10.32 

Cl 0 0 0 1.71 1.46 1.71 1.43 

Total 100 100.01 100 99.99 100 99.99 100 

 

 

Fluorapatit Ca5(PO4)3F- (mangan apatit) sistem de cristalizare hexagonal 

 

A fost întâlnit într-o singură probă sub formă de cristale prismatice în golurile din 

alabandina masivă. La microscopul calcografic prezintă o culoare de gri deschis iar la 

microscopul electronic apare zonat (fig. 17). Zonarea este datorată concentraţiei de mangan în 

cristal, zonele cele mai deschise au o concentraţie de MnO de aproximativ 12 wt% iar în zonele 

cele mai închise au concentraţii de sub 3 wt% MnO (Tab. 7). O altă caracteristică a prezentei 

manganului in fluorapatite este fluorescenta acestora de culoare galbenă, care a fost detectata la 

microsonda electronică. În literatură cele mai mari concentraţii de MnO în fluorapatite (până la 

50 wt%) au fost descrise de Szuszkiewicz et al. (2018) în pegmatite din SW Poloniei.  

Fluorapatitul manganifer de la Săcărâmb este similar ca concentraţie de MnO cu 

fluorapatitele de la Eibenstein, Austria (Hughes et al. 2004 şi Ertl et al. 2004). Trebuie menţionat 

faptul că este pentru prima dată descris fluorapatitul manganifer într-un zăcământ hidrotermal. 

Pe langă mangan, fluorapatitul de la Săcărâmb mai conţine elementele: S, Na şi Cl, acestea cresc 

în concentraţie proporţional cu manganul (fig. 18, 19). Sulful în apatit poate indica evoluţia 

potenţialului redox asupra fluidului hidrotermal.  

 

  

Figura 17: Imagini SEM-BSE cu cristale de fluorapatite manganifere (mfpt) zonate in asociere cu pirita si 

alabandină 
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Un număr mare de studii au sugerat ca stările de oxidare ale sulfului (S
2–,

 S
4+

, S
6+

) joacă 

un rol fundamental în solubilitatea metalelor din topiturile silicatice şi partiţionarea lor între 

topitura silicatică şi fluidul hidrotermal mineralizator (Simon şi Ripley 2011). Apatitele 

cristalizează de cele mai multe ori în condiţii de oxidare însă ele se pot forma şi în condiţii 

reducătoare precum cele de la Săcărâmb. În condiţii reducătoare sulful din apatite este dominat 

de S
2-

 şi mai puţin de S
6+

 cu urme de S
4+

 (Konecke et al. 2017). Prezenţa sulfului cât şi a 

manganului în fluorapatitul de la Săcărâmb, indică un mediu reducător cu o rată de sulfidare 

mare şi o variaţie mare a condiţiilor redox ale fluidului hidrotermal. Apariţia acestui mineral 

oferă noi date cu privire la condiţiile de formare ale sulfurilor, sulfosărurilor şi telulurilor de la 

Săcărâmb. 

Tabel  7: Analize chimice EDS reprezentative ale fluorapatitului manganifer 

Elemente 

(wt %) 
F-apt F-apt F-apt F-apt F-apt F-apt F-apt 

Mn 7.50 6.97 1.97 1.87 9.31 4.95 4.69 
Ca 33.34 33.76 38.59 38.62 31.95 35.62 36.07 
S 0.48 0.36 0.09 0.08 0.34 0.40 0.37 
Cl 0.64 0.62 0.03 0.06 0.80 0.27 0.21 
P 17.17 17.37 18.14 18.23 17.27 17.67 17.66 

Na 0.39 0.35 0.09 0.12 0.26 0.31 0.34 
F 1.93 1.95 1.51 1.35 1.69 1.58 1.44 
O 38.53 38.61 39.58 39.67 38.37 39.19 39.23 

Total 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 

        
Proportii atomice calculate in baza 21  

 
        

Mn 0.702 0.651 0.182 0.173 0.877 0.460 0.435 
Ca 4.278 4.325 4.878 4.880 4.126 4.534 4.592 
S 0.078 0.058 0.014 0.013 0.055 0.064 0.059 
Cl 0.096 0.092 0.004 0.009 0.121 0.040 0.031 
P 2.851 2.879 2.968 2.981 2.887 2.911 2.908 

Na 0.087 0.079 0.019 0.026 0.059 0.069 0.075 
F 0.522 0.527 0.403 0.359 0.461 0.423 0.387 
O 12.386 12.389 12.532 12.559 12.415 12.498 12.513 
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Figura 18: Reprezentare grafică a raportului Mn-Cl (wt%) din fluorapatitele manganifere 

  
Figura 3: Reprezentare grafică a rapoartelor Mn-S si Mn-Na (wt%) din fluorapatitele manganifere 

 

4.1 D Oxizi 

Oxizi de mangan: piroluzit, manganit, etc. 

Sunt cei mai predominanţi oxizi de la Săcărâmb, au fost întâlniţi în toate probele unde a 

fost prezentă alabandina, în probe de foraj unde au fost identificate filonaşe cu oxizi de mangan 

şi fier cât şi sub forma de cruste sau impregnaţii în rocile adiacente mineralizaţie (zonele de 

alterare filice). La microscopul calcografic aceşti oxizi sunt greu de diferenţiat deoarece de cele 

mai multe ori apar sub formă de concreşteri colomorfe.  
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Coronadit Pb(Mn
4+

,Mn
2+

)8O16  sistem de cristalizare monoclinic 

Prezent într-o singură probă, apare sub formă botrioidală, de culoare gri deschis, cu o 

anizotropie puternică însă fără culori distincte şi la microscopul electronic se observa o intense 

zonare  (fig. 20). Cristalele de coronadit prezintă incluziuni de cuarţ idiomorf şi sunt în asociere 

cu rodocrozit şi oxizi de mangan. Zonările ritmice ale coronaditului de la Săcărâmb sunt datorate 

variaţiei dintre MnO şi PbO. Zonele mai deschise conţin mai mult PbO (30-32 wt%) iar zonele 

mai închise conţin mai mult MnO (75-78 wt%)(Tab. 8). În compoziţia chimică a coronaditului 

analizat a fost observată prezenţa sodiului, calciului şi arsenului. Prezenţa sodiului este explicată 

de existenţa manjiroitului, mineral izostructural cu coronaditul având formula Na (Mn
4+

7Mn
3+

) 

O16. Din datele chimice s-a observat ca sodiul şi calciul cresc proporţional cu manganul. Arsenul 

în coronaditul de la Săcărâmb este o noutate pentru această specie minerală şi arată că fluidul 

hidrotermal final a avut o invazie de arsen, confirmată şi de sulfurile şi sulfosărurilor arsenifere 

descoperite. 

 
Figura 20: Imagini SEM-BSE a trei cristale de coronadit colomorfe si zonate 

 

 
Tabel 8 Analize EDS reprezentative ale coronaditului de la Săcărâmb 

Elemente 

(wt%) 
crn crn crn crn crn crn 

CaO 0.29 0.33 0.21 0.24 0.19 0.16 

MnO 75.28 78.37 73.35 74.96 68.68 66.62 

Na2O 0.38 0.48 0.33 0.31 0.23 0.18 

PbO 23.47 20.42 25.52 24.10 30.33 32.54 

As2O3 0.58 0.39 0.60 0.39 0.57 0.51 

Total 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 
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Valentinit SbO3  sistem de cristalizare ortorombic 

A fost observat pe marginea unui cristal de stibină, sub forma unei cruste de alterare (fig. 

21). Din cauza dimensiunilor foarte mici, oxidul a putut fi identificat doar la microscopul 

electronic. Compozitia chimica a valentinitului este prezentate în tabelul 9.  

 

 

 

 

Figura 21: Coroana de valentinit (val) pe un cristal de stibina (stb), imagine SEM-SE  

 

Cuprit CuO sistem de cristalizare cubic 

Identificat într-o singură probă, într-un filonaş de rodocrozit şi oxizi de mangan. Apare 

colomorf cu reflectantă mică şi reflexe interne roşii extinse (fig. 22). Analizele chimice ale 

cupritului observat sunt expuse în tabelul 9. 
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Figura 22: Cuprit colomorf, imagine SEM-SE 

 

Telurit TeO2 sistem de cristalizare ortorombic 

Apare doar pe marginea telururilor având dimensiuni de ordin micronic, teluritul putând 

fi observat doar la microscopul electronic. Analizele spectrometrice de tip EDS sunt prezentate 

în tabelul 9.  

Tabel 9: Analize EDS reprezentative pentru cuprit,telurit si valentinit 

Elemente 
wt% 

cuprit cuprit cuprit telurit telurit valentinit 

Cu 89.4 89.5 88.7 0 0 0 
Sb 0 0 0 0 0 84.07 
Te 0 0 0 81.4 80.79 0 
O 10.6 10.5 11.3 18.6 19.21 15.93 

Total 100 100 100 100 100 100 

 

 

Oxizi de Au-Te 

În două probe a fost observat la microscopul calcografic un mineral cu reflectată similară 

cu cea a tetraedritului, cu relief scăzut, pleocroic, prezentând culori de la portocaliul la maro şi 

având o anizotropie puternică cu culori de la portocaliu la albastru (fig. 23). Acest mineral este 

asociat cu: krennerit, silvanit, coloradoit şi telurantimoniu. La microscopul electronic a putut fi 

observate o zonalitate a cristalelor (fig. 24). Zonarea este datorată a două substituţii: substituţia 

dintre Au şi Te, împreună cu substituţia dintre Ag, Cu, Fe şi Zn.  Aceste substituţii au putut fi 

observate cu ajutorul hărţilor compoziţionale realizate la microsonda electronică (fig. 25) 

împreună cu analizele chimice. Compoziţia chimică a acestui oxid este una complexă, analizele 

chimice sunt prezentate în tabelul 10. Formula empirică calculată pentru acest mineral ține cont 
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de substituția dinte Ag, Cu, Fe şi Zn şi de substituţia Au ↔ Te rezultând în formula: (Au, 

Te)8(Ag, Cu, Zn, Fe) O11 în baza a 20 de atomi totali. Înafară de acest oxid complex de Au-Te, a 

mai fost identificat în fisurile cristalelor de krennerit un mineral pleocroic cu reflectanţă mică şi 

cu culori de la albastru spre gri violaceu (fig. 26). Acest oxid conţine Au şi Te similar cu prima 

fază descrisă dar lipsesc ceilalti cationi in compozitie. Acesta este similar cu oxidul descoperit de 

Simon şi Alderton (1995) în aceeaşi asociaţie. Compoziţia chimică a acestui oxid este prezentată 

în tabelul 11 iar formula empirica calcuata in baza 4 este (Au0.7Ag0.1)0.8TeO2.2. În literatura de 

specialitate oxizi de Au-Te au fost menţionaţi într-un studiu realizat de Cai (1993), sub forma a 

două faze Au4Pb 3(TeO4) 2O3 şi  (Au, Pb) 3TeO2 incluse în aur nativ din zăcământul Dongping de 

Au-Te, China. 

 

  

Figura 23 a,b: Asociatie de teluluri (krennerit-kre, silvanit-syl, coloradoit-col ), oxid de Au-Te si tetraedrit 

(tdt) 
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Tabel 10: Analize WDS reprezentative ale oxidului de Au-Cu-Ag-Zn-Fe-Te de la Săcărâmb 

 wt % SG24 SG24 SG24 SG24 SG24 SG24 SG24 SG24 SG24 

Au 58.99 52.923 53.058 55.256 64.243 56.765 55.352 54.403 53.234 

Ag 2.06 1.782 1.759 1.723 1.772 1.678 1.639 1.804 1.497 
Cu 2.471 2.896 2.85 2.878 2.87 3.393 2.726 3.102 2.888 
Fe 0.335 0.13 0.243 0.228 0.557 0.3 0.282 0.195 0.223 
Zn 0.841 1.505 1.479 1.238 0.971 1.488 1.448 1.496 1.471 
Te 23.306 28.475 28.558 27.904 21.367 25.912 28.187 28.432 29.622 
S 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 
O 10 10 10 10 10 10 10 10 10 

Total 98.503 98.211 98.447 99.727 102.28 100.036 100.134 99.932 99.435 

          
 

Proportii atomice in baza 20 Au+Ag+Cu+Fe+Zn+Te+S+O 
  

          
Au 4.99 4.41 4.41 4.58 5.34 4.69 4.58 4.49 4.40 
Ag 0.32 0.27 0.27 0.26 0.27 0.25 0.25 0.27 0.23 

Cu 0.65 0.75 0.73 0.74 0.74 0.87 0.70 0.79 0.74 
Fe 0.10 0.04 0.07 0.07 0.16 0.09 0.08 0.06 0.06 
Zn 0.21 0.38 0.37 0.31 0.24 0.37 0.36 0.37 0.37 
Te 3.05 3.66 3.66 3.57 2.74 3.30 3.60 3.62 3.78 
S 0.26 0.26 0.26 0.25 0.26 0.25 0.25 0.25 0.25 
O 10.42 10.25 10.23 10.21 10.24 10.17 10.18 10.15 10.17 

 

 

 
Figura 24: Imagine SEM-BSE a oxidului de Au-Te asociat cu krennerit (kre) si coloradoit (col) 
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Figura 25: Harti compozitionale ale oxidului de Au-Te, realizate la microsonda electronica  



 

40 

 

 
Figura 26: Microfotografie in lumina 

reflectata cu nicoli // a asociatiei de krennerit 

(kre) si oxid Au-Te  

Tabel 11: Analize chimice EDS a oxidului de Au-Te   

Wt% Sg24 Sg24 Sg24    

  Au 45.20 43.97 42.67 
   

Ag 2.90 2.57 4.41 
   

Te 40.38 41.19 42.08 
   

O 11.51 12.27 10.84 
   

Total 99.99 100.00 100.00 
   

       

 
Proportii atomice in 

baza 4 
4 Au+Ag+Te+O 

       Au 0.710 0.668 0.685 
   

Ag 0.083 0.071 0.129 
   

Te 0.980 0.966 1.043 
   

O 2.227 2.295 2.143 
    

 

4.2 Sulfuri 

Alabandină MnS sistem de cristalizare cubic 

Fiind un mineral relativ rar, nu au fost făcute numeroase studii mineralogice si 

geochimice pe acesta, el fiind întâlnit în zăcămintele hidrotermale de Au-Ag, Pb-Zn, în 

zăcămintele de Cu-Mo, în bazalte și uneori în meteoriți (Tornroos, 1982). Este mineralul 

dominant din probele studiate, macroscopic apare sub formă masivă ce prezintă pe suprafață 

pături de oxidaţie  şi este predominant invadată de rodocrozit (fig. 27). Alabandina se prezintă in 

culorile: negru, brun și verde închis, avand un luciu metalic si semimetalic. La microscopul 

calcografic are culoare gri deschis și prezintă o reflectivitate mică, mai mare decât sfaleritul însă 

mai mică decât galena.  

S-au identificat trei tipuri texturale de alabandină: o alabandină masivă, omogenă, fără 

urme de alterare, prezentând doar fisuri umplute de rodocrozit si incluziuni de sulfuri,teluluri si 

sulfosăruri (fig. 28a). Al doilea tip de alabandină este cea cu o textură poroasă, alterată și 

puternic afectată de către fluidele din ultimele stadii de mineralizare. Prezinta frecvent fisuri 

umplute cu rodocrozit, cuarț, sulfuri, sulfosăruri cât și teluluri fiind și mult mai răspândită de cât 

primul tip (fig.28b). Aceasta fiind puternic afectată de către fluidele hidrotermale din stadiile noi 

de mineralizație, prezintă alterări continue pe margini cât şi pe fisuri fie de către marcasită , de 

către rodocrozit +oxizi de mangan iar in majoritatea zonelor apare al treilea tip de alabandina 

care este   recristalizata si este microcristalina (fig. 30a) Alabandina de la Săcărâmb conţine 

numeroase incluziuni (fig. 30b) care pot fi: sulfuri (pirită, sfalerit, arsenopirită, galenă şi 

calcopirită), telururi (hessit, telur nativ şi krennerit) şi sulfosăruri (tetraedrit, bournonit, 

benavidesit, geocronit şi nagyagit). Tipul de incluziune poate să indice stagiul de formare a 
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alabandinei. Pe baza texturilor şi asocierilor cu celelalte minerale, alabandina de la Săcărâmb a 

avut mai multe stagii de cristalizare: stagiul primar cu incluziuni de arsenopirită, calcopirită şi 

pirită rar sfalerit, stagiul secundar cu incluziuni de galenă, teluluri şi tetraedrit, al treilea stagiu cu 

incluziuni de sulfosăruri, sfalerit cleiofanic, pirită şi galenă şi ultim stagiu unde apare majoritar 

sub formă microcristalină împreună cu pirita colomorfă, rodocrozit şi sulfosăruri iar în unele 

cazuri au fost întâlnite cristale euhedrale crescute pe rodocrozit. 

 

  

Figura 27: A, Eșantion de mineralizatie cu  alabandina masivă ce prezintă: a- filoane secundare de 

carbonat cu sfalerit cleiofanic; b-filon principal ce pătrunde în alabandina masivă care conține  carbonați, 

cuarț, sulfuri  și sulfosăruri: c- geode cu cuarț și carbonați; df- direcția fluidului; B. Esantion de 

mineralizatie cu alabandină masivă,  rodocrozit, filon ulterior cu galena,tedraedrit,sfalerit si sulfosăruri de 

Pb-Sb/As si pe margine crustă de oxizi de Mn  

 

  

Figure 28: a-Alabandină(Alb) masivă și omogenă, în N //; b- Alabandină poroasă împreună cu 

carbonat(Cbt), în N// 
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Figura 29: a- alabandină (alb) cu incluziuni de galenă (gal) şi tedraedrit (tdt), im N //; b- alabandină 

microcristalină cu rodocrozit pe marginea alabandinei larg cristalizate, asociată cu  pirita colomorfa (py), 

piritei euhedrala cu incluziuni de galenă şi  sfalerit (sph), în N //    

Analizele EDS au pus în evidență conținuturi de F intre 2 si 2,5 wt% (Tabel 12) în zonele 

afectate de către fluidele hidrotermale din stadiul patru de mineralizaţie. De mentionat ca 

fluorapatitul decris anterior, apare in golurile alabandinei masive. Datele analitice ale 

compoziției chimice dau o compoziție empirică medie: Mn1F0.1S1.01. Iar în două din probele 

studiate la microscopul electronic, la contactul dintre alabandină și covelină sau hessit există o 

fază de tranziție ce conține în mod aproape egal Cu-Mn sau Ag-Mn. Încă nu s-a reușit elucidarea 

acestor zone deoarece nu s-au mai întâlnit astfel de faze chimice în natură; există posibilitatea 

existenței unor faze sintetice insă rămâne de demonstrat dacă este sau nu o eroare de analiză. 

 
Tabel 12 Analizele reprezentative EDS, efectuate pe alabandina cu F de la Săcărâmb 

Element 

wt% 

P-

covelină C3 S5 S3G S6B4 S6D4 S3 

Mn 61.4 61.4 61.7 62 65.99 63.6 61.55 

F 3.3 2.9 2.5 2.2 0 0 2.63 

S 35.3 35.7 35.8 35.8 34.01 36.4 35.82 

Total 100 100 100 100 100 100 100 

 

 

Pirită FeS2 sistem de cristalizare cubic 

Pirita la Săcărâmb este mai abundentă în zonele de alterare şi în adâncimea zăcământului. 

În urma observaţiilor calcografice, apare sub patru aspecte texturale: 

 pirită cubică de obicei diseminată în roca gazdă (andezit) (fig. 30a) sau poate să apară în 

filonaşele de carbonat asociată cu sulfosăruri (manganoquadratit);  
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 pirită pentagonală apare fie pe fisuri asociată cu arsenopirită, sfaleritul, marcasită și 

sulfosăruri, fie împreună cu galena formând o textură poikilitică (fig. 30b);  

 pirită colomorfă (melnikovit), frecvent zonata poate să fie întâlnită singură în gangă sau 

în asociere cu sfaleritul (fig. 30c); 

 pirita anhedrala masivă care formează filonase împreună cu tetraedrit (fig. 30d).  

 

O caracteristică optică de subliniat este aspectul eterogen al cristalelor pentagonale de 

pirită, cu defecte de şlefuire sau goluri si prezentand frecvent zone de crestere influentate de As. 

Au fost observate patru stagii diferite de cristalizare ale piritei de la Săcărâmb. Prima generaţie 

de pirită este cea cubică sau anhedrală din zona mai adâncă a zăcământului, asociată cu 

calcopirita, galena şi sfalerit şi diseminată în brecia magmatic-hidrotermală. Pirita din a doua 

generaţie este euhedrală şi apare frecvent sub formă de incluziuni în alabandină împreună cu 

galena, sfalerit şi sulfosăruri, în unele cazuri formând cuiburi sau structuri în formă de atoli şi în 

câteva probe au fost întâlnite filonaşe de pirită cu tetraedrit şi teluluri. A treia generaţie de pirită 

este întâlnită sub trei forme: cristale pentagonale asociate frecvent cu galena formând texturi 

pokilitice şi  pirită colomorfă arseniferă inclusă în sfalerit manganifer (fig. 30e). Ultima generaţie 

de pirită este cea mai diversificată, este posibil ca această generaţie să fie de fapt compusă din 

mai multe stagii diferite cristalizare, însă trebuie precizat că toate aceste faze se află în stagiul IV 

al mineralizaţiei. Formele de cristalizare întâlnite în acest stagiu sunt: pirită cubică de dimensiuni 

<10 um care este de obicei concrescută cu cristale de Cd-manganoquadratit şi alte sulfosăruri de 

Ag; texturi metasomatice unde pirita este transformată în arsenopirită rhombohedrală târzie şi 

marcasită (fig. 30f); pirită framboidală în filonaşele de rodocrozit care taie alabandina masivă; 

pirită colomorfă, iar în unele cazuri zonată (melnicovit) care poate să aibă în centru o pirită 

pentagonală (fig. 31a) sau cuiburi circulare de greigit microcristalin (fig. 31b), de menţionat ca 

acestea prezintă o uşoară anizotropie şi sunt de culoare crem rozaliu, deasemenea au fost 

observate pirite pentagonale care prezintă zonalitate (fig. 31c). 

În cristalele de pirită analizate, arsenul prezintă concentraţii variabile de la 2 până la 10,0 

wt% (Tab. 13), iar in unele cristale apare si  Sb cu concentraţii intre 0,5 si 2 wt%. Imaginile BSE 

realizate la microsonda electronică au dezvăluit structuri de zonare impresionante, cu variaţii ce 

pot ajunge la dimensiuni sub micronice (fig. 31d). Benzile de zonalitate au fost observate doar la 

piritele din ultimul stadiu de mineralizaţie. Această zonalitate a piritelor cât şi conţinuturile mari 

de As au mai fost observate la zăcământul polimetalic Baia Sprie (Buzatu 2014), în zăcăminte 

hidrotermale din Cehia, China, Noua Zeelandă şi Peru. 

Structurile oscilatorii cauzate de As din pirita de la Săcărâmb reflectă modificări chimice 

ale soluțiilor mineralizatoare din ultimul stadiu de cristalizare. Astfel, nucleul nu conţine arsen 

iar cu cât se avansează spre margine conținutul în As creşte în cristal. Iar în unele cristale au fost 
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observate şi conținuturi mai scăzute în arsen. Benzile zonale oscilatorii indică variaţii ale 

soluţiilor mineralizatoare, care reflectă schimbări subtile în ceea ce priveşte temperatura, ph-ul şi 

condiţiile redox care au influenţat rata de depunere a arsenului. 

 

  

  

  

Figura 30: a- pirita(py) cubica diseminata, in N //; b- textura pokilitica intre pirita si galena(gal), asociat 

cu sfalerit(sph), in N //;  pirita colomorfa arsenifera, in N //; imagine cu filonas de pirita si tetraedrit, in N 

//; pirita pentagonala asociata sfaleritului si bournonitului (bnn), in N //; pirita substituita de arsenopirita, 

in N // 
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Figura 31: a-pirita colomorfa (melnicovit) zonata pe marginea unui cristal de sfalerit, in N //; b-textura 

zonata cu nucleu de greigit(grg), urmata de melnicovit arsenifer (As-mln), in N //; c-pirita pentagonala 

zonata, in N //; imagine SEM-BSE cu asociatia: greigit, melnicovit arsenifer si pirita.  

   
Tabel 13: Analize EDS reprezentative a piritelor arsenifere de la  Săcărâmb 

Element 
wt % 

SG18 SG18 SG18 SGD18b SGD18b SGD18b SGD19 S3A5 

Fe 51.85 51.09 51.12 51.68 51.33 51.67 50.48 47.61 
As 3.79 3.62 4.33 8.18 8 5.84 6.28 10.25 
Sb 0 0 0 0 0 0 0.92 1.5 
S 44.36 45.29 44.55 40.14 40.67 42.49 42.32 40.64 

Total 100 100 100 100 100 100 100 100 

 

 

Marcasită FeS2 sistem de cristalizare ortorombic 

 

Apare frecvent pe marginile alabandinei sau pe fisurile din alabandină, are o textură fie 

colomorfă, fie scheletică ce prezintă o anizotropie medie. Se dezvoltă pe marginea alabandinei 

deoarece în reţeaua chimico structurală a alabandinei pot exista atomi de fier, ce permit 

încorporarea lor de către rețeaua marcasitei. Au fost observate cristale de marcasită formând 

structuri metasomatice împreună cu arsenopirita, transformând cristale prismatice de pirită. În 

două probe au fost observate la microscopul calcografic şi la microscopul electronic, structuri 

vermiculare de marcasită invadând sfaleritul cleiofanic (fig.32). 
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Figura 32: Structuri vermiculare de marcasita in sfalerit, imagine la microscopul calcografic (N //) si la 

microscopul electronic(SE) 

 

Arsenopirită FeAsS2 sistem de cristalizare ortorombic 

 

Există două stagii de cristalizare ale arsenopiritei la Săcărâmb. Arsenopirita din primul 

stagiu este asociată cu pirita, împreună apar sub forma de incluziuni în alabandină (fig. 33a). Al 

doilea stagiu, este mult mai răspândit cu cristale rombohedrale formate pe marginea unor cristale 

de pirită formând texturi metasomatice cu pirită si marcasită (fig. 33b). Analize reprezentative 

ale arsenopiritei de la Săcărâmb sunt prezentate în tabelul 14. 

   

  
Figura 33: a- arsenopirita(apy) cu marcasita(msr) si pirita(py), in N //; b-imagine SEM-SE cu incluziune 

de pirita si arsenopirita in alabandina(alb)  

   

Tabel 14: Analize EDS reprezentative a arsenopiritei de la Sacaramb 

Element 

wt% 
s3h2 s3h2 sgd17a sgd17a sgd17a sgd17a 

Fe 33.72 32.57 28.75 26.86 32.17 32.07 

As 43.43 47.25 48.41 50.7 47.25 47.59 

S 22.85 20.18 22.85 22.44 20.58 20.34 

Total 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 
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Sfalerit (ZnS) sistem de cristalizare cubic şi wurtzit (ZnS) sistem de cristalizare hexagonal 

 

Sfaleritul apare în toate stagiile de mineralizare ale zăcământului şi predomină în părţile 

inferioare unde este în asociaţie cu sulfurile comune. Apare izolat în alabandina masivă, de 

obicei pe fisuri iar în adâncime ea este sulfura dominantă asociată cu galena, pirita și tetraedritul. 

Macroscopic se diferenţiază două tipuri: un sfalerit cleiofanic ce prezintă nuanţe de portocaliu și 

galben (fig.34a), iar cristalele sunt translucide cu un luciu ca de rășină iar din probele de la 

adâncime a fost observat al doilea tip de sfalerit cu o culoare brună spre neagră, opac (marmatit) 

ce prezintă frecvent exsolutii de calcopirita (fig.34b). Microscopic sfaleritul de la Săcărâmb se 

diferenţiază în patru stagii de cristalizare. Primul stagiu este de tip marmatitic, cu cristale 

euhedrale sau subhedrale, frecvent prezintă exsolutii de calcopirită formând aşa zisa, boala 

calcopiritei” (Barton şi Bethke, 1987) în asociaţie cu pirită, calcopirită şi galena (fig. 35a). 

Sfaleritul din al doilea stagiu apare sub formă de incluziuni în alabandină sau cuiburi împreună 

cu galenă, tetraedrit şi pirită. Poate să conţină exsolutii de calcopirită dar mai puţin frecvente faţă 

de primul stagiu. În al treilea stagiu predomină sfaleritul cleiofanic subhedral, cu reflexe interne 

de la portocaliu închis până la galben, apare în filonaşele de rodocrozit asociat cu sulfosăruri 

(bournonit, sulfosăruri de Ag) sau în cuiburi asociat cu sulfuri (galenă, pirită), sulfosăruri 

(bournonit-seligmanit, jordanit-geocronit, tetraedrit, andorit, zinkenit, luzonit-famatinit, 

nagyagit) şi teluluri (silvanit, hessit, krennerit) (fig. 35b,c). Prezintă frecvent incluziuni de: pirită, 

bournonit, galenă, jordanit-geocronit şi în într-o probă au fost observate structuri vermiculare de 

marcasita (fig. 32). Ultimul stagiu de cristalizare conţine cristale anhedrale iar în unele cazuri au 

fost observate structuri cu caracter colomorfic (fig. 35d). Poate să conţină incluziuni de 

sulfosăruri, auripigment şi pirită colomorfă. Acest sfalerit este frecvent asociat cu sulfosăruri, 

pirită colomorfă, marcasita şi oxizi de Mn.  

  
Figura 34: a- cristale de sfalerit cleiofanic cu carbonat, în alabandina masivă; b-sfalerit tip ,,marmatit”, in 

magnezit, asociat cu pirită, calcopirită si galenă 
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Analizele chimice au scos în evidenţă conţinuturi variate de: Fe, Mn, Cd, Cu,Ag, Sb şi As 

în compoziţia sfaleritelor de la Săcărâmb (Tab. 15) însă au fost observate şi sfalerite curate în 

probele analizate. Conţinuturi ridicate de Fe au fost întâlnite frecvent în sfaleritele din stagiile 1 

şi 2 de mineralizare unde Fe ajunge până la 3 wt%, în stagiile finale Fe poate să apară dar nu 

depăşeşte 2 wt%. Manganul este cel mai predominant element minor din sfaleritele de la 

Săcărâmb. Cele mai mari cantităţi de Mn au fost întâlnite în sfaleritele din stagiul 3 unde 

manganul poate să ajungă până la 11.39 wt% (Tab. 15). În cazul în care sfaleritul este asociat cu 

sulfosăruri, acesta poate să conţină As şi Sb (Tab. 15). Cuprul apare atunci când sfaleritul este 

invadat de calcopirită. Cadmiul a fost întâlnit surprinzător doar într-un singur cristal de sfalerit 

asociat cu sulfosăruri. 

  

  

Figura 35: a-sfalerit ce prezinta exsolutii de calcopirita, in N //; b- sfalerit cleiofan in filonasele ce strabat 

alabandina masiva asociat cu alabandina recristalizata si rodocrozit; c- sfalerit cleiofan asociat cu 

sulfosaruri; d- sfalerit colomorf cu forma de atol impreuna cu galena 

 

Wurtzitul a fost observat în două probe. Apare sub formă de cristale prismatice 

submicronice (scheletice) care formează structuri radiare (,,florale”) în asociere cu alabandină, 

sfalerit, stibină, tetraedrit, benavidesit, luzonit-famatinit şi sulfură de Cu-Fe-Zn (fig. 36). 

Analizele chimice pe wurtzit (Tab. 16) prezintă cantităţi semnificative de: Cu, Ag, Sb şi As făta 

de sfalerit iar manganul şi fierul scad sub 1 wt%. Îmbogăţirea în cationii de Cu, Ag şi Sb a mai 
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fost descrisă în studiul realizat de Beaudoin (2000) pe sfalerite cleiofanice zonate care conţineau 

incluziuni de cristale aciculare de sfalerit pseudomorf după wurtzit din Muntii Kokanee, British 

Columbia, Canada. Beaudoin explică că soluţiile hidrotermale suprasaturate şi îmbogăţite în Ag, 

Cu, Mn şi Sb sunt cauza prezenţei acestora în compoziţia sfaleritului acicular. Acest wurtzit 

format în ultimul stagiu de mineralizare este de temperatură joasă. Este cunoscut faptul că 

wurtzitele apar frecvent în mineralizaţiile polimetalice de temperatură înaltă ( 400> C°) însă 

numeroase studii experimentale realizate de: Maurel (1974), Kojima şi Ohmoto (1991), Kubo et 

al. (1992), Ueno et al. (1996), Zhao et al. (2004), Zhang şi Qi (2006) şi Sun et al. (2007) au 

prezentat date cu privire la wurtzit format la temperaturi de sub 250 C° ajungând până la 

temperaturi ambientale (25 C°). Structurile radiare formate din cristale prismatice submicronice 

au fost create experimental de către Zhang şi Qi (2006) în soluţii hidrotermale cu temperaturi de 

sub 100 C°. Prezenţa acestui wurtzit radiar indică faptul că s-a cristalizat rapid dintr-un gel 

suprasaturat, la temperaturi de sub 200 C°, într-un mediu neturbulent şi puternic reducător. 

 

Tabel 15: Analize EDS reprezentative cu varietăţile de sfalerit observate la Săcărâmb 

wt% sg18e sg2 S6 S6 Sg1 S3C1 S3L1 S3B2 

Mn 2.11 3.21 8.48 5.77 11.39 1.52 5.55 2.00 

Fe 2.65 9.17 sld sld 0.48 0.38 sld sld 

Zn 60.66 57.67 61.51 61.73 57.56 46.52 63.93 58.01 

Ag sld sld sld 1.63 sld 1.84 sld 0.00 

Cu sld sld sld sld sld 13.13 sld 6.57 

Cd sld sld sld sld sld sld sld 2.90 

Sb sld sld sld sld sld 3.83 sld 2.93 

As sld sld sld sld sld 3.46 sld sld 

S 34.58 29.95 30.01 30.86 30.57 29.32 30.51 27.59 

Total 100.00 100.00 100.00 99.99 100.00 100.00 99.99 100.00 

         

 
Proporţii atomice in baza 2 Mn+Fe+Zn+Ag+Cu+Cd+Sb+As+S 

         
Mn 0.037 0.057 0.152 0.104 0.202 0.028 0.100 0.038 

Fe 0.045 0.161 0.000 0.000 0.008 0.007 0.000 0.000 

Zn 0.887 0.865 0.926 0.932 0.859 0.725 0.963 0.916 

Ag 0.000 0.000 0.000 0.015 0.000 0.017 0.000 0.000 

Cu 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.211 0.000 0.107 

Cd 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.027 

Sb 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.032 0.000 0.025 

As 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.047 0.000 0.000 

S 1.031 0.916 0.922 0.950 0.930 0.932 0.937 0.888 
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Figura 36: a- cristale de wutzit (wtz) pe marginea alabandinei (alb), imagine SEM-SE; wurtzit radiar 

asociat cu luzonit-keutschit (luz-kct), benavidesit(ben) si sfalerit (sph), imagine SEM-BSE 

 

 
Tabel 16: Analize EPMA-WDS ale wurtzitului radiar de la Săcărâmb 

wt% wurtzit wurtzit wurtzit wurtzit wurtzit 

Ag 2.164 1.94 1.775 1.92 2.143 

Cu 4.9 3.756 4.489 4.314 4.003 

Zn 50.224 53.51 52.38 52.104 53.337 

Fe 0.581 0.069 0.919 0.111 0.137 

Mn 0.6 1.125 0.64 0.853 0.833 

Sb 4.049 3.576 3.818 3.91 3.634 

As 1.26 1.422 1.182 1.386 1.216 

S 31.748 31.687 31.456 31.283 31.232 

Total 95.526 97.085 96.659 95.881 96.535 

      

 
Proportii atomice in baza 2 Ag+Cu+Zn+Fe+Mn+Sb+As+S 

 

      
Ag 0.02 0.02 0.02 0.02 0.02 

Cu 0.08 0.06 0.07 0.07 0.07 

Zn 0.80 0.84 0.82 0.83 0.84 

Fe 0.01 0.00 0.02 0.00 0.00 

Mn 0.01 0.02 0.01 0.02 0.02 

Sb 0.03 0.03 0.03 0.03 0.03 

As 0.02 0.02 0.02 0.02 0.02 

S 1.03 1.01 1.01 1.01 1.01 

 

 

 

 

Greigit Fe
2+

Fe
3+

2S4 sistem de cristalizare cubic 

 

Descoperit în sedimentele lacustre din California de Skinner et al. (1964), greigitul este 

un tiospinel, analogul sulfuric al magnetitului (Fe3O4) (Devey, 2009). Condiţiile de formare ale 

greigitului sunt foarte restrictive, fiind observat doar în sedimente anoxice lacustre sau marine 
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(Marea Neagră) şi în zăcăminte hidrotermale de temperaturi scăzute (Argentina, China, Japonia, 

Italia). Greigitul este un mineral feromagnetic, datorat unităţii celulare formate dintr-o 

coordinare tetraedrică a 8 cationi de Fe şi o coordinare octaedrică a 16 cationi de Fe cu 32 de 

anioni de S (Spender et al., 1972; Devey, 2009). Pe baza numeroaselor studii experimentale 

asupra sulfurilor de fier de temperatură scăzută, s-a  stabilit că greigitul este o fază intermediară 

între mackinawit (Fe, Ni)S şi pirită FeS2 (Krupp, 1994; Wilkin şi Barnes, 1996; Benning et al., 

2000; Hunger şi Benning, 2007; Li et al., 2017). Din punct de vedere teoretic, greigitul este faza 

intermediară din reacţia dintre mackinawit şi sulful în exces (Ec. 1) sau din reactia de pierdere a 

fierului (Ec. 2) (Hunger şi Benning, 2007). Cel mai probabil greigitul de la Săcărâmb s-a format 

prin aditie de sulf din gelul mineralizator. 

 

    
    

→                  
                  

     
    

→   
                      

       (Ec.1) 

     
    

→                  
                   

     
    

→   
                     

      (Ec.2) 

  

Pe baza datelor experimentale realizate de Wilkin şi Barnes (1996), Hunger şi Benning 

(2007) şi Li et al. (2017), greigitul poate să se formeze atunci când: mediul de formare este uşor 

oxidant, pH-ul să fie acid (la pH-ul 6 greigitul este cel mai stabil), Eh între -1 şi 0, temperatura 

de formare se situează între 100 C° şi 200 C°.  

  

La Săcărâmb a fost identificat în probele cu alabandină, pirită, pirită colomorfă 

(melnicovit) şi sulfosăruri. Cristalele de greigit sunt de dimensiuni micronice între 1 şi 2 μm, cu 

forme euhedrale cubice (fig. 37a) care formează structuri framboidale dispuse de cele mai multe 

ori în centrul structurilor zonate de pirită arseniferă (fig. 37b).Aceste structuri sunt magnetice, o 

proprietate caracteristica greigitului. La microscopul calcografic apare de culoare crem rozaliu şi 

cu o reflectantă similară ca aceea a melnicovitului. Analizele chimice pe greigit, au arătat că nu 

conţine As în structură (Tab. 17) chiar dacă este înconjurat de pirită colomorfă bogat arseniferă.  

Datorită condiţiilor restrictive de formare ale greigitului, acesta este un excelent indicator 

ale proprietăţilor fluidului mineralizator cât şi a condiţiilor de depunere. Greigitul de la 

Săcărâmb s-a format cel mai probabil în ultimele stagii de mineralizare dintr-un fluid 

suprasaturat, în condiţii uşor oxidante la temperaturi în intervalul 150-200 C° şi cu un ritm de 

creştere rapid. 
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Figure 37: a- imagine SEM-SE in detaliu a nucleului de cristale cubice de greigit; asociatia greigit, 

melnicovit arsenifer, pirita intr-un filon cu alabandina si sfalerit, in N // 

 
Tabel 17: Analize EDS reprezentative ale greigitului de la Săcărâmb 

wt% SGD18d SGD18d SGD18d SG18 SG18 SG18 

S 52.93 53.42 53.36 53.26 53.86 54.03 

Fe 47.07 46.58 46.64 46.74 46.14 45.97 

Total 100 100 100 100 100 100 

 
 

Calcopirită CuFeS3 -sistem de cristalizare tetragonal 

Au fost observate trei stagii de cristalizare în probele studiate. Calcopirita din primul 

stagiu este cea mai predominantă, apare în părţile adânci ale zăcământului. Cristale subhedrale 

apar în asociere cu sfalerit, galenă, bournonit, pirită şi tetraedrit (fig. 38a) sau poate să fie 

observată sub forma de exsolutii în sfalerit (fig. 38b). Al doilea stagiu este format doar din 

exsolutii în sfalerit,alabandina sau mai rar în tetraedrit. Un al treilea stagiu a fost observat în 

unele probe unde calcopirita apare liberă în filonasele de rodocrozit din alabandină masivă şi 

poate să fie în asociere cu sulfosăruri de Cu şi pirită. 

  
Figura 38: a- calcopirită (cpy) larg cristalizată in asociere cu galenă (gal) si pirită (py), imagine in N //; b- 

exsolutii de calcopirită in sfalerit (sph),imagine  in N // 
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Galenă PbS -sistem de cristalizare cubic 

  Galena este o sulfură foarte răspândită la Săcărâmb, observându-se patru stagii diferite de 

cristalizare, fiecare stagiu prezentând texturi şi forme diferite. Galena din primul stagiu este 

euhedrală, larg cristalizată, asociată frecvent cu sfalerit, calcopirită şi pirită formând uneori 

cuiburi împreună cu sfaleritul (fig. 39a). În al doilea stagiu de cristalizare, galena începe să apară 

împreună cu sulfosăruri de Pb: bournonit şi geocronit-jordanit, în probele din foraj au fost 

observate texturi mirmekitice cu bournonitul (fig. 39b). În două secţiuni lustruite a fost observat 

la microscopul calcografic texturi mirmekitice între galenă şi tetraedrit (fig. 39c). Galena mai 

este întâlnită în acest stagiu sub formă de incluziuni alături de sfalerit şi pirită în alabandină 

masivă (fig. 39d). În al treilea stagiu galena formează texturi poikilitice cu pirită în filonasele de 

rodocrozit ulterioare alabandinei (fig. 30b) sau apare grupată în cuiburi împreună cu sfalerit 

cleiofanic, tetraedrit, bournonit, geocronit-jordanit (fig. 39e). Deasemenea în acest stagiu galena 

este frecvent substituită de sulfosarurile de Pb (jordanit-geocronit, bernarlottiit, bournonit-

seligmanit, zinkenit, boulangerit). În ultimul stagiu galena apare în filonasele bogate în 

sulfosaruri şi teluluri fie sub formă de cristale euhedrale sau subhedrale cu marginile, mâncate” 

de sulfosăruri, în concreştere cu bournonit şi geocronit (fig. 39f) sau doar ca incluziuni în cristale 

de bournonit-seligmanit sau geocronit-jordanit. Din punct de vedere chimice galena din stagiile 3 

şi 4 conţine Se care poate să ating 1,5 wt% si uneori Bi care poate sa ajunga la 4 wt% . Prezenţa 

seleniului în galenă nu este surprinzătoare datorită existenţei omologului selenifer clausthalit 

(PbSe). 
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Figura 39: a-galena (gal) larg cristalizata asociata cu sfalerit(sph), pirita(py) si calcopirita (cpy), in N //; b- 

textura mirmekitica intre galena si bournonit (bnn), in N //; textura mirmekitica intre galena si tetraedrit 

(tdt), in N //; incluziune de galena in alabandina (alb), in N //; d- cuib de galena si sulfosaruri asociate cu 

sfalerit si alabandina, in N //; galena substituita aproape complet de bournonit si jordanit-geocronit (jord-

geo).  

 

 

Covelină CuS sistem de cristalizare hexagonal 

 

A fost identificată fie in asociere cu alabandina în rodocrozit (fig. 40a) fie în golurile sau 

pe marginile cristalelor de bournonit alaturi de mimetit (fig. 40b). Are un aspect foios, culoare 

albastru spre gri, puternic pleocroică, anizotropie intensa ce prezintă culoarea culoare portocalie . 

Formula empirică calculată în baza a 2 atomi este: Cu0.95S0.9 La microscopul electronic s-a 
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observat la contactul dintre covelină și alabandină (fig.21), o fază minerală cu formula empirică 

calculată (Mn 0.7Cu0.3) S 0.81 (Tab. 18). Această fază minerală a fost detectată și în covelina aflată 

pe filonașele din alabandină, se observă un schimb între Mn şi Cu. 

  
Figura 40: a- covelină(Cvn) asociată cu alabandină(Alb) în carbonat(Cbt) și cuarț(Qtz), in N //; b- 

covelina pe marginea unui cristal de galena substituit de bournonit, in N // 

 

 
Tabel 18: Analizele EDS efectuate pe covelină și pe zonele de contact cu alabandina 

Elemente 

wt% 
Cv 1 Cv2 Cv3 

Cv 

contact 
Cv fisură 

Mn 5.1 1.4 2.3 45.8 46.8 

Cu 65.3 65.5 66.3 24.4 20.4 

S 29.5 33.1 31.4 29.8 32.7 

Total 99.9 100 100 100 99.9 

 

 

Stibină Sb2S3 – sistem de cristalizare ortorombic 

Întâlnită sub forma de trei parageneze distincte, cristalele de stibină sunt de dimensiuni 

submilimetrice. Au fost observate cristale aflate în asociaţie cu sulfosăruri de Cu, frecvent 

incluse în famatinit (fig. 41a). Au mai fost întâlnite cuiburi în filonașele de rodocrozit, care 

străbat alabandina masivă (fig. 41b). Iar într-o probă din zona superioară a zăcământului  stibina 

apare sub formă de cristale prismatice pe marginile cristalelor de realgar (fig. 41d,e).  

Caracteristicile optice observate la microscopul calcografic sunt: culoarea albă care trece 

spre gri din cauza unui pleocroism puternic, forma cristalelor este de obicei aciculară, reflectanta 

medie iar anizotropia este puternică cu o culoare de gri albăstrui. Din analizele chimice de tip 

EDS, au fost identificate două varietăți care sunt legate de asociațiile mineralogice (Tab. 19). O 

stibină care conține impurități de As,Cu şi Pb, asociată sulfosărurilor de Cu şi o stibină aflată în 

asociaţie cu alabandină care conține cantități semnificative de Mn şi As. 

a

c

a

4

4

a

a 

b

a

c

a

4

4

a

a 



 

56 

  

  

Figura 41: a - imagine în nicoli paraleli cu stibină (stb) aciculară inclusă în luzonit-famatinit (luz-fam), 

alături de pirită (py), tedraedrit (tdt), galenă (gal), bernarlottiit (bnl), sfalerit (sph) şi alabandină (alb); b- 

stibină în filonas secundar de carbonat care străbate alabandină; c, d-imagine la microscopul calcografic 

în nicoli paraleli şi încrucişaţi a unei asociaţii realgar-stibina 

 
 

Tabel  19: Analize EDS reprezentative a varietătilor de stibină întâlnite la Săcărâmb 

wt % stb1 stb1 stb2 stb2 stb3 stb4 stb4 

Cu 0.00 1.04 0.00 0.00 0.17 0.00 0.00 

Mn 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2.13 2.34 

Pb 4.85 4.74 0.00 0.00 2.32 0.00 0.00 

Sb 68.00 67.08 72.87 72.71 70.40 70.07 69.62 

As 1.32 1.48 0.00 0.00 0.64 1.41 1.33 

S 25.83 25.65 27.13 27.29 26.47 26.39 26.72 

Total 100.00 99.99 100.00 100.00 100.00 100.00 100.01 

        

 
Proportii atomice in baza 5 Cu+Mn+Pb+Sb+As+S 

        
Cu 0.00 0.06 0.00 0.00 0.01 0.00 0.00 

Mn 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.13 0.15 

Pb 0.08 0.08 0.00 0.00 0.04 0.00 0.00 

Sb 1.99 1.95 2.07 2.06 2.03 1.98 1.95 

As 0.06 0.07 0.00 0.00 0.03 0.06 0.06 

S 2.87 2.84 2.93 2.94 2.89 2.83 2.84 
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Realgar AsS - sistem de cristalizare monoclinic şi auripigment As2S3 - sistem de cristalizare 

monoclinic 

Realgarul la Săcărâmb apare sub formă de cuiburi într-un material alterat cu oxizi de 

mangan şi rodocrozit, unele cristale prezintă pe marginea lor cristale de stibină (fig. 41 c,d). La 

microscopul calcografic apare gri, cu reflectantă similară cu sfaleritul şi cu reflexe interne roşii 

extinse (fig. 42). Realgarul la Săcărâmb apare la finalul mineralizaţie. Analize chimice 

reprezentative sunt prezentate în tabelul 20. 

  

Figura 42: Imagini microscopice cu cristal de realgar in N// si  in N + 

Auripigmentul a fost întâlnit sub forma de cristale izolate în filonaşele de rodocrozit 

ulterioare alabandinei masive, în asociaţie cu melnicovitul şi o fază necunoscută de S-Fe-As (fig. 

43a) şi într-o secţiune lustruită a fost observat ca incluziune în sfalerit cleiofanic. În lumină 

reflectată auripigmentul are o reflectantă mică similară cu realgarul, culoare gri şi cu reflexe 

interne extinse de culoare galbenă. Trebuie menţionat ca într-o probă s-au observat la 

microscopul electronic într-un cristal de auripigment, incluziuni aciculare al unei faze 

necunoscute care conţine Tl (fig. 43b). Compoziţiile chimice ale auripigmentului şi incluziuni 

talifere sunt prezentate în tabelul 20. 

  

Figura 43: a-Imagine SEM-SE cu auripigment (apg) si sulfura de Fe-As-S; b- imagine SEM-SE cu 

incluziuni de o sulfosare necunoscuta de Tl in auripigment 

a

c

a

4

4

a

a 

b

a

c

a

4

4

a

a 



 

58 

 
Tabel 20: analize EDS reprezentative pentru realgar si auripigment 

wt % realgar apg 1 apg1 apg2 

Sb sld 2.97 2.98 sld 
As 71.47 58.1 59.06 38.34 
S 28.53 38.93 37.96 61.66 

Total 100 100 100 100 

 

 

Greenockit CdS sistem de cristalizare hexagonal 

 

Identificat la microscopul electronic, pe marginea unui cristal de pirită în rodocrozit. 

Analize chimice reprezentative sunt prezentate în tabelul 21, in compozitia chimica apare Mn, 

insa exista posibilitatea sa fie influenta rodocrozitului din jur. 

 

Tabel 21: Analize chimice EDS ale greenockitului de la Săcărâmb 

wt% S6 S6 S6 S6 

Mn 7.43 7.62 7.81 6.95 

Cd 67.52 69.09 67.36 69.86 

S 25.05 23.29 24.84 23.19 

Total 100.00 100.00 100.01 100.00 

     

 
Proportii atomice in baza 2 

     
Mn 0.178 0.187 0.188 0.172 

Cd 0.792 0.831 0.791 0.845 

S 1.030 0.982 1.022 0.983 

 

Petrovskait AuAg(S, Se) sistem de cristalizare monoclinic 

Este o sulfură foarte rară descoperită de Nesterenko et al. (1984) în zăcământul aurifer 

Maikain, fost URSS actual Kazahstan, denumită în onoarea mineralogului rus specializat în 

zăcăminte aurifere, Nina Vasilevna Petrovskaya. A mai fost observată în zăcăminte epitermale 

din Rusia (Palyanova et al., 2014), Slovacia (Majzlan et al., 2017) şi Noua Zeelandă (Cocker et 

al., 2012). La Săcărâmb petrovskaitul a fost observat într-o secţiune lustruită cu aur în alabandină 

din colecţia Catedrei de Mineralogie a Facultăţii de Geologie şi Geofizică. La microscop apare 

sub forma de halou în jurul granulelor de aur nativ (fig. 44), în unele cazuri corodând aproape 

complet granulele. Caracteristicile optice observate sunt: reflectantă similară cu galena, culoare 

gri deschis, anizotropie medie fără culori distincte iar în unele granule s-au observat macle 

simple. Formula empirică a petrovskaitului de la Săcărâmb este Au0.99Ag0.87S1.14 calculată în baza 

a trei atomi dintr-un număr de 7 analize WDS (Tab. 22). Din studiul realizat de Palyanova et al. 

(2014) pe sulfurile de Au din 6 zăcăminte aurifere din Rusia, s-a observat ca petrovskaitul 
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cristalizează doar pe granule de Au cu titlul mai mare de 650‰ faţă de uytenbogaardtit AgAuS 

unde aurul este peste 380‰. Această caracteristică observată de Palyanova et al. A fost detectată 

şi la petrovskaitul de la Săcărâmb, unde titlul aurului este de peste 650‰. Descoperirea sulfurii 

de Au şi Ag la Săcărâmb indică faptul că Au nu a fost mereu asociat cu Te în fluidul 

mineralizator. Deasemenea, existenţa în proporţii ridicate ale H2S şi sulfului liber sugerează că în 

unele părţi ale zăcământului proprietăţile mediului şi compoziţia fluidului mineralizator a fost 

caracteristice zăcămintelor de tip high sulfidation. 

 

Figura 44: Imagine SEM-BSE cu petrovskait (ptsk) pe marginea unui granul de aur nativ zonat in functie 

de puritate 

 

Tabel 22: Analize EPMA-WDS reprezentative ale petrovskaitului de la Săcărâmb 

wt% ptsk ptsk ptsk ptsk ptsk ptsk ptsk 

Au 60.54 61.75 61.00 60.57 60.75 61.02 60.89 

Ag 29.12 28.78 29.36 29.45 29.08 29.95 30.05 

S 11.36 11.52 11.58 11.62 11.63 11.95 12.24 

 
101.03 102.05 101.94 101.64 101.47 102.92 103.18 

        

 
Proportii atomice in baza 3 Au+Ag+S 

  

        
Au 0.99 1.00 0.99 0.98 0.98 0.97 0.96 

Ag 0.87 0.85 0.87 0.87 0.86 0.87 0.86 

S 1.14 1.15 1.15 1.15 1.16 1.16 1.18 
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Sulfuri de Cu-Fe 

În probele studiate au fost întâlnite trei faze distincte de sulfuri similare chimic cu 

calcopirita însă cu diferenţe optice şi în ceea ce priveşte proporţiile atomice între Cu, Fe şi S. 

În proba P 85 au fost identificate în cristale de tetraedrit incluziuni (restite) de culoare 

galbenă, izotrope, cu reflectivitate medie (fig. 45). Caracteristicile optice sunt similare cu cele ale 

calcopiritei, însă la microsonda electronică analizele făcute pe probă, au evidențiat o diferență 

chimică semnificativă a raporturilor dintre cationi (Cu-Fe), cât și o îmbogățire a sulfului și o 

prezență a arsenului în compoziție (Tab. 23). Calculul formulei empirice Cu1.89Fe0.9As0.1S3.3 să 

realizat în baza a 5 atomi. Această fază minerală este similară cu o sulfură de Cu-Fe descoperită 

sub forma de incluziune în cromite podiforme în Turcia (Uysal I. et. al. 2009). 

 

Figura 45: Tetraedrit(Tet) aflat în carbonat(Cbt), ce prezintă incluziuni de alabandină(Alb) și o sulfură 

similară calcopiritei (Cpy?), în N //. 

 
Tabel 23 Analizele reprezentative EDS, efectuate pe sulfura de Cu-Fe-As 

Elemente 

wt% 
P85 P85 P85 P85 P85 

Cu 42.15 41.65 42.39 42.17 42.47 

Fe 18.96 19.73 17.85 20.09 20.62 

As 2.07 1.76 3.55 1.11 0.00 

S 36.83 36.86 36.20 36.63 36.90 

Total 100.01 100.00 99.99 100.00 99.99 

 

În probele S3H3 şi S3H6 au fost observate la microscop, cristale globulare, izotrope, de 

culoare crem în asociaţie cu luzonit-famatinit, keutschit, wurtzit, sfalerit, benavidesit şi tetraedrit 

(fig. 46). La microscopul electronic s-a observat că unele din aceste cristale au prezintă 
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zonalitate. Din punct de vedere chimic mineralul seamănă cu cubanitul dar conţine în compoziţie 

Ag în jur de 3 wt%, Sb 8-9 wt% Aş în jur de 1wt% şi Mn, Zn elemente minore (Tab. 24). 

 

Figura 46: Asociatie de luzonit-famatinit-keutschit (luz-fam-ktc), benavidesit (ben), tedraedrit(tdt), 

sulfura de Cu-Fe, sfalerit (sph), pirita (py), bournonit (bnn) in alabandina (alb), in N // 

 
Tabel 24: Analize EPMA-WDS cu sulfura de Cu-Fe necunoscuta din luzonit-famatinit 

Wt% S3H3 S3H3 

Ag 4.656 4.246 
Cu 13.72 11.202 
Fe 25.319 27.541 

Mn 0.257 0.212 
Zn 0.14 0.82 
As 1.47 1.26 
Sb 6.11 6.49 
S 47.66 47.92 

Total 99.33 99.70 

 

A treia fază minerală necunoscută de Cu-Fe-S a fost observată într-o probă bogată în 

teluluri şi sulfosăruri. Apare în rodocrozit în asociere cu covelina sau cu cristale de zinkenit, are 

o culoare crem rozaliu, izotrop şi cu o reflectantă similară calcopiritei. Din punct de vedere 

chimic este este similară cu cea a cubanitului, conţine urme de As şi Sb (Tab. 25). 
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Tabel 25: Analize EDS ale sulfurii similare cubanitului  

Fe 44.69 47.28 
Cu 12.58 10.44 
As 2.11 2.68 
Sb 1.10 0.00 
S 39.53 39.60 

Total 100.01 100.00 

   
Proportii atomice in 

baza 
6 Fe+Cu+As+Sb+S 

   
Fe 2.117 2.226 
Cu 0.524 0.432 
As 0.074 0.094 
Sb 0.024 0.000 
S 3.261 3.248 

 

 

Sulfură de Fe-As 

Observată în trei probe, în asociere cu melnicovit şi auripigment (Fig. 47) La microscopul 

calcografic are culoarea gri, reflectantă mica similară cu auripigmentul, este pleocroic şi puternic 

anizotropă. Chimic este similară arsenopiritei însă sulful este excedentar (Tab.26). 

  

Figura 47: Imagini microscopice in nicoli paraleli si incrucisati a sulfuri de Fe-As-S in asociatie cu 

auripigment (apg) si pitita colomorfa (py) 

Tabel 26: Analize EDS reprezentative ale sulfuri de Fe-As-S 

wt% S3G1 S3G1 S3G1 S3H1 S3H1 

As 16.94 19.01 17.82 15.2 11.07 

Fe 33.9 32.76 37.42 33.92 37.07 

S 49.16 48.23 44.76 50.88 51.87 

Total 100 100 100 100 100.01 
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4.3 Telururi 

Telururile la Săcărâmb apar de obicei în filonase împreună cu sulfosăruri. Au fost 

observate şi incluziuni de teluluri în alabandină. În probele studiate, au fost identificate patru 

tipuri de asocieri ale telururilor:  

1. incluziuni de telururi (krennerit, hessit, petzit) împreună cu telur nativ şi 

sulfosăruri (nagyagit, tetraedrit, heteromorfit) în alabandină 

2. silvanit, hessit, krennerit în asociere cu telur nativ, sulfoteluluri şi tetraedrit în 

filonaşele de rodocrozit secundare alabandinei 

3. krennerit, silvanit, telurantimoniu, karlgoorlieit, coloradoit asociate cu zinkenit, 

telur nativ şi oxizi de Au-Te pe a marginea filonaselor de tetraedrit-tennantit 

4. incluziuni de telururi (silvanit, krennerit, hessit, petzit) în bournonit, nagyagit sau 

tetraedrit 

Hessit Ag2Te sistem de cristalizare monoclinic 

Hessitul este cea mai răspândită telurură în probele studiate. Au fost observate două stagii 

de cristalizare ale hessitului la Săcărâmb.  Hessitul primar apare sub formă de exsolutii globulare 

în alabandină (fig. 48a), poate uneori să fie asociat cu telurul nativ sau cu tetraedritul argentifer. 

Hessitul din al doilea stagiu apare întotdeauna cu sulfosărurile, cel mai des fiind întâlnită 

asocierea bournonit-hessit (fig. 48b). La microscopul calcografic hessitul apare crem dar ajunge 

până la maro deoarece este atacat rapid de lumină şi prezintă o anizotropie distinctă de la 

portocaliu la albastru. Compoziţia chimică a hessitului de la Săcărâmb este prezentată în tabelul 

27. 

Tabel 27: Analize EDS reprezentative pentru hessit din probele studiate 

Wt % S2A1 S2A1 Sg5 SGD18a SGD18a SGD18b SGD18b S3K4 S3K4 S3L1 

Ag 62.40 69.60 60.90 62.20 64.70 61.80 63.30 63.00 60.90 58.50 

Te 37.60 30.40 39.10 37.80 35.30 38.20 36.70 37.00 39.10 39.30 

Total 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 97.80 

           
 

Proportii atomice in baza 2 Ag 
     

           Ag 2.000 2.000 2.000 2.000 2.000 2.000 2.000 2.000 2.000 2.000 

Te 1.019 0.738 1.086 1.027 0.922 1.045 0.980 0.993 1.086 1.136 
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Figura 48: a-incluziune de hessit (hst) in alabandina (alb); b- incluziuni de hessit in bournonit (Bnn). 

Imagini microscopice in nicoli paraleli 

 

Silvanit (Au, Ag) 2Te4 sistem de cristalizare monoclinic 

Se prezintă în acelaşi mod precum hessitul în două stagii de diferite de cristalizare. 

Silvanitul din al primul stagiu apare fie singular în filonasele de rodocrozit, fie asociat cu 

krennerit, telur nativ şi coloradoit (Fig. 49a). Silvanitul din al doilea stagiu apare sub forma de 

incluziuni alături de sulfoteluluri şi telur nativ în bournonit sau tetraedrit (Fig. 49b). Au mai fost 

observate în 3 secţiuni lustruite, cristale de silvanit corodate de o sulfotelulura similară 

cerveleitului. Caracteristicile optice ale silvanitului sunt culoarea crem, reflectantă ridicată, 

anizotropie distinctă care prezintă macle polisintetice.  Analize chimice reprezentative sunt 

prezentate în tabelul 28.  

 

  

Figura 49: a-silvanit(syl) asociat cu krennerit (kre) si coloradoit (col), in N //; b- silvanit asociat cu hessit 

(hst) si bournonit(bnn) intr-un filonas secundar ce trece prin alabandina masiva (alb) 
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Tabel 28: Analize EDS reprezentative pentru silvanit 

Wt% S3K2 SG24 SG24 SG24 Sg5 Sg8 Sg8 Sg8 

Au 23.30 23.40 22.80 23.30 23.80 24.40 23.40 23.40 

Ag 14.90 14.60 14.40 14.70 14.20 14.50 14.70 15.10 

Te 61.80 62.00 62.80 62.00 62.10 61.20 61.90 61.50 

Total 99.99 100.00 100.00 100.00 100.10 100.10 100.00 100.00 

         

 
Proportii atomice in baza  2 Au+Ag 

   

         
Au 0.923 0.935 0.929 0.929 0.957 0.959 0.931 0.918 

Ag 1.077 1.065 1.071 1.071 1.043 1.041 1.069 1.082 

Te 3.771 3.824 3.949 3.817 3.855 3.714 3.804 3.725 

 

Krennerit Au3AgTe8  sistem de cristalizare ortorombic 

După hessit este cea mai răspândită telulură la Săcărâmb. Apare sub forma a trei stagii de 

cristalizare. În primul stagiu, krenneritul este sub formă de incluziune în alabandină împreună cu 

nagyagitul şi heteromorfitul. În al doilea stagiu krenneritul apare ca incluziune în nagyagit sau 

tetraedrit (fig. 50a). În ultimul stagiu de cristalizare, krenneritul poate fi subhedral sau euhedral 

asociate cu teluluri sau cu sulfosaruri de Pb-Sb-As în filonasele de rodocrozit secundare 

alabandinei (fig. 50b ). În lumină reflectată krenneritul are o reflectantă ridicată, culoare crem, 

anizotropie distinctă şi s-a observant la un cristal euhedral macle simple ortogonale. În tabelul 29 

sunt prezentate câteva analize reprezentative cu krenneritul de la Săcărâmb. Formula empirică a 

krenneritului este Au 3.32Ag0.67Te7.59  calculata în funcţie de 4 atomi cationici. 

  

Figure 50: a-imagine SEM-SE cu  krennerit(kre), hetermorphit(het) si nagyagit (ngy) incluse in 

alabandina(alb); b- imagine SEM-SE a unui cristal de krennerit crecut pe asociatia de sulfosaruri: 

jordanit(jor), bournonit(bnn) si bernarlottiit (blt).  
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Petzit Ag3AuTe2  sistem decristalizare cubic 

A fost observat în două probe sub formă de incluziuni în bournonitul larg cristalizat şi 

asociat cu hessitul (fig. 51). La microscopul calcografic apare având culoare crem, izotrop şi cu 

reflectantă ridicată. Analize chimice şi calculu stoichiometric în bază 5 sunt prezentate în tabelul 

29. 

  

Figura 51: imagini microscopice in nicoli paraleli si incrucisati a incluziunilor de: hessit,petzit si nagyagit 

in bournonit 

 

Tabel 29: Analize EDS reprezentative pentru krennerit si petzit 

 krennerit krennerit krennerit krennerit petzit 

wt % S6D2 S6D2 Sg24 Sg24 SGD18b 

Au 39.1 40.1 36.7 38.4 24.81 

Ag 4.4 3.2 6.1 3.6 43.63 

Te 56.5 56.8 57.3 58 31.56 

Total 100 100.1 100.1 100 100 

Proportii 

atomice  
in baza 3  in baza 6 

Au 0.873 0.900 0.808 0.856 0.972 

Ag 0.179 0.131 0.245 0.147 3.120 

Te 1.947 1.969 1.947 1.997 1.908 

 

 

Telurantimoniu Sb2Te3 - sistem de cristalizare trigonal şi fază similară cu kalgoorlieit As2Te3 -

sistem de cristalizare monoclinic 

Telurantimoniul si posibilul kalgoorliieit au fost observati în asociere cu coloradoit, 

krennerit, silvanit, zinkenit şi telur nativ pe marginea unor filonase de tetraedrit-tennantit şi pirită 

(fig. 52a,b). Telurantimoniu a fost descris pentru prima dată la Săcărâmb de Popescu şi Simon 

(1992) şi confirmat de Ciobanu et al. în 2004. Optic este de culoare albă, pleocroic şi cu o 

anizotropie distinctă. Din punct de vedere chimic, unele cristale de telurantimoniu conţin As 

(Tab. 30). O fază minerală de culoare gri deschis, cu reflectantă medie şi cu o anizotropie 

puternică a fost observate în asociere cu telur nativ şi krennerit (fig. 52b,c). Fază este similară 
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chimic cu kalgoorlieitul, o arsenotelulură descoperită de Rempei şi Stanley (2016) în mina Golde 

Nile din zăcământul Kargoorlie, Australia. Compoziţia medie a acestei faze, după cum rezultă 

din analizele efectuate pe granul (Tab. 30) este: As1.7Sb0.32S2.98. Chiar dacă această fază este 

similară cu karlgoorietul, nu se poate confirma fără datele asupra structuri acestei faze. Prin 

descoperirea acestei faze de AsTe cu urme de Sb şi a telurantimoniului cu As se poate menţiona 

posibilitatea existenţei unei serii izomorfe între telurantimoniu şi o fază arseniferă cu structura 

cristalografică trigonală.  

Tsumoit  BiTe - sistem de cristalizare hexagonal 

Tsumoitul a fost identificată într-o singură probă sub formă de exsolutii aciculare 

orientate în tetraedrit (fig. 52d). Tsumoitul a mai fost mentionat in Muntii Metaliferi de Cook si 

Ciobanu (2007) in zăcământul Larga sub forma de incluziuni in tedradymit. Exsolutii de 

bismutină în tetraedrit similare cu cele de tsumoit de la Săcărâmb au fost menţionate de 

Rahmdohr (1986) şi Jurkovic (1956,2011) în zăcământul de baritină-siderit Saski Râd, Munţii 

Mid-Bosnian Schist, Bosnia-Herţegovina. Date asupra compoziţiei chimice si calculul formulei 

empirice in baza 2 ale tsumoitului sunt prezentate in tabelul 31. 

  

  

Figura 52: a,b- imagini la microscopul calcografic, cu N // si cu N + a asociatiei: krennerit (kre), 

coloradoit (col), telurantimoniu (tty), silvanit (syl), kalgoorlieit (kgr) si telur nativ (Te); c- imagine SEM-

BSE cu asociatia complexa de teluluri; d- cristale prismatice de tsumoit (tst) incluse in tedraedrit (tdt), 

imagine in N // 
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Tabel 30: Analize EPMA-WDS a kalgoorlietului si 

telurantimoniului de la Săcărâmb 

wt% SG24 SG24 SG24 SG24 

 
kalgoorlieit? kalgoorlieit? tty tty 

 Sb 7.80 7.13 35.78 36.39 

As 22.60 22.81 3.23 3.14 

Te 69.32 69.03 60.25 58.60 

Total 99.72 98.97 99.26 98.12 

     
Atomic proportions in the basis of 5.00 Sb+As+Te 

     
Sb 0.35 0.32 1.82 1.87 

As 1.66 1.68 0.27 0.26 

Te 2.99 2.99 2.92 2.87 
 

Tabel 31: Analize EDS ale tsumoitului de la 

Săcărâmb 

wt% tst tst 
 

Bi 61.26 62.75 
 

Te 38.74 37.25 
 

Total 100.00 100.00 
 

    
Proportii atomice in baza 2 Bi+Te 

    
Bi 0.982 1.014 

 
Te 1.018 0.986 

  

  

       

Coloradoit HgTe sistem de cristalizare cubic 

Descoperit la Săcărâmb de Popescu şi Constantinescu (1992), coloradoitul este o telulură 

foarte rară, fiind identificată doar în două probe. Se află în asociere cu telurantimoniu, krennerit, 

silvanit, telur nativ, telurit şi oxid de Au-Te (fig. 53). Din punct de vedere optic este izotrop, alb 

spre crem şi cu o reflectantă ridicată. Cristalele de coloradoit au relief ridicat şi prezintă foarte 

multe goluri. Analizele chimice cât şi formula chimică empirică sunt prezentate în tabelul 32. 

 

Figura 53: Imagine SEM-BSE a unui cristal de coloradoit(col) asociat cu telurantimoniu (tty) si oxidul de 

Au-Te 
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Tabel 32: Analize EPMA-WDS reprezentative  pentru coloradoit  

wt% SG24 SG24 SG24 SG24 

Hg 61.02 60.23 60.85 60.11 
Te 41.06 40.47 38.65 38.18 

Total 102.08 100.70 99.50 98.28 

     
Proportii atomice in baza 2.00 Hg+Te 

     
Hg 0.97 0.97 1.00 1.00 
Te 1.03 1.03 1.00 1.00 

 

 

 

 

Altait PbTe- sistem de cristalizare cubic 

O telulură răspândită în zăcământul Săcărâmb apare întotdeauna în asociere cu 

sulfosăruri cu Pb, de cele mai multe ori fiind sub forma de incluziuni sau exsoluţii. În probele 

studiate altaitul a fost observat în două asociaţii. Cea mai răspândită asociaţie este nagyagit-altait 

± boulangerit, unde altaitul formează benzii de exsoluţii pe marginea cristalelor de nagyagit (fig. 

54). A doua asociaţie este cu altait larg cristalizat substituit de jordanit-geocronit, nagyagit şi 

hessit. Date microanalitice ale altaitului sunt prezentate în tabelul 33. 

 
Figura 54: Microfotografie in N // cu incluziuni de altait (alt) in nagyagit (ngy) 
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Tabel 33: Analize EDS reprezentative ale altaitului studiat 

wt% sgd18B sgd18B s6f2 s6f2 s6f2 

Pb 63.21 62.67 63.75 63.14 63.33 

Te 36.79 37.33 36.25 36.86 36.67 

Total 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 

      

 
Proportii atomice in baza 2 Pb+Te 

      
Pb 1.028 1.017 1.040 1.027 1.031 

Te 0.972 0.983 0.960 0.973 0.969 

 

 

 

4.4 Sulfotelururi 

 Cervelleit Ag4TeS şi faze similare 

Sulfotelururi similare cu cervelleitul au fost observate şi analizate în patru secţiuni 

lustruite. Dimensiunea granulelor variază între 2 şi 10 μm. La microscopul calcografic aceste 

faze sunt izotrope sau slab anizotrope, cu culori ce variază de la gri la un gri albăstrui şi au o 

reflectantă similară cu tetraedritul. Sulfotelulurile de Ag se întâlnesc în două asocieri diferite: 

incluziuni în tetraedrit, bournonit sau galenă (fig. 55b) sau substituind cristale de silvanit, telur 

nativ sau hessit în filonaşele de rodocrozit (fig. 55a,c,d). Prima fază analizată, apare sub formă 

de concreștere marginală pe hessit (fig. 55d). Optic apare gri deschis, cu reflectantă similară 

bournonitului, relief mediu, anizotropie slabă. Chimic seamănă cu cerveleitul Ag4TeS (Tabel 

34), însă raportul S-Te este diferit, având formula generală Ag6Te1.14S2.96 . Această fază minerală 

este similară cu faza Ag6TeS2 identificată în China, în zăcământul aurifer Funan, nefiind validată 

de către IMA (Gu et. al 2003).  
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Figura 55: a- imagine SEM-SE cu cervelleit  (crv), silvanit(syl) si bournonit (bnn); b,c- imagini SEM-SE 

cu faza de Ag-Te-S in asociere cu telur nativ(Te), bournonit(bnn) si galena(gal) sau pe marginea 

cristalului de silvanit(syl); d- imagine SEM-SE cu sulfotelura de Ag pe marginea hessitului (hst) 

 

O altă sulfotelurură de Ag apare frecvent pe marginea cristalelor de silvanit având 

formula empirică Ag2.1TeS2.8 calculată în baza 6, este similară cu o fază minerală observată în 

zăcământul Funan, China (Gu et al., 2003). Faza cea mai apropiată stoichiometric de cervelleit 

identificată la Săcărâmb apare sub forma de incluziuni în bournonit(fig. 55a) în asociere cu 

silvanit. După calcularea în baza a 6 atomi, formula empirică a cervelleitului de la Săcărâmb este 

Ag3.8Te0.6S1.6 Compoziţia chimică a cervelleitului cât şi a fazelor similare sunt în tabelul 34. 

Tabel 34: Analize EDS reprezentative ale sulfotelururilor de Ag studiate de la Săcărâmb 

Element 

Wt% 

S3K2 

cervelleit 

S3K4 

Ag-Te-S? 

S3K4 

Ag-Te-S? 

S3K2 

Ag-Te-S? 

Ag 76.53 51.52 50.89 57.54 

S 9.66 20.31 20.61 17.90 

Te 13.81 28.17 28.5 24.57 

Total 100 100 100 100 

At% Proportii atomice in baza 6 Ag+Te+S 

Ag 3.804 2.152 2.116 2.492 

S 1.615 2.854 2.883 2.608 

Te 0.580 0.995 1.002 0.900 
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4.5 Elemente native 

Cupru stanifer - sistem de cristalizare cubic 

A fost observat mai întâi, macroscopic într-o geodă de rodocrozit, cuarț și gips sub forma 

unor fire, cel mai mare având 10mm lungime (fig. 56). Cuprul stanifer este aproape complet 

acoperit de oxizi, sulfuri și sulfaţi de Cu, Sn, Zn, Mn; posibil calcozină Cu2S; calcocyanitul 

CuSO4 și calchantitul CuSO4 · 5H2O. Cuprul stanifer conține în medie 6 wt% de Sn, însă 

frecvent este oxidat iar staniul depăşeşte 20% in zonale oxidate, datorită afinității mai mari față 

de O, a cuprului în raport cu staniul (Tabel 35). După calculul formulei mineralului a rezultat 

formula de bază Cu18Sn1.19 . Acest bronz natural a mai fost citat în China, dar doar la nivel 

microscopic, fără a fi încă acceptat de către comisia de minerale noi a organizatiei IMA. 

 

  
Figura 56: Imagine la lupa binoculara si la microscopul electronic a cuprului nativ stanifer.   

 
Tabel 35: Analizele EDS reprezentative, efectuate pe cupru stanifer 

Elemente wt% SG SG SG SG SG SG SG SG SG 

Cu 93.51 93.49 93.07 93.01 85.66 76.48 83.55 78.67 93.44 

Sn 6.49 6.51 6.93 6.99 14.34 23.52 16.45 20.99 6.56 

Total 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 99.66 100.00 

 

 

Telur nativ -sistem de cristalizare hexagonal 

Telulur nativ a fost observat în m-ai multe probe de la Săcărâmb, fie sub formă de 

incluziuni împreună cu hessitul în alabandină (fig. 57), fie singular sau asociat cu alte teluluri în 

filonașele de rodocrozit care străbat alabandina. La microscopul calcografic apare alb, slab 

pleocroic, cu reflectivitate foarte mare, relief scăzut, anizotropie fără culori distincte însă 
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puternică. De menționat este că telulur nativ aflat în asociație cu hessitul și alabandina, conține 

impurități de argint și mangan. 

 

Figura 57: imagine SEM-SE a unui cristale de telur nativ(Te), asociat cu hessit(hst) inclus in 

alabandina(alb) 

 

 

Aur nativ sistem de cristalizare cubic 

Acest metal preţioas a fost determinat cu ajutorul analizelor de tip SEM-EDS şi 

microsondă electronică, fiind găsit sub formă de electrum. Aurul identificat sub formă de 

electrum, apare cu diferite concentraţii: Au>Ag. Eşantionul în care au fost identificate granulele 

de electrum, provine din colecţia Catedrei de Mineralogie a Facultăţii de Geologie şi Geofizică. 

Granulele de aur sunt incluse sau pe marginea alabandinei masive şi o parte din granule sunt 

corodate de petrovskait (fig. 58) sau pot fi asociate cu galenă, argentotennantit şi miargyrit. 

Analizele realizate la microsonda electronică au confirmat prezenţa Ag in Au (Tab. 36). La 

microscopul electronic, unele granule de electrum prezintă zonalităţi datorate diferenţelor de 

concentraţii între Au şi Ag (fig.44) unde cele mai pure zone au peste 92 wt% Au, urmând zone 

cu concentraţii de  80 wt% Au şi finalizând cu electrum de 70 wt% Au 30 wt% Ag. 

Tabel 36: Analize EPMA-WDS reprezentative a granulelor de Au de la Săcărâmb 

wt% SCol1 SCol1 SCol1 SCol1 SCol1 SCol1 

Au 70.45 70.86 79.82 79.10 91.22 91.25 

Ag 29.38 29.10 19.95 20.38 9.07 8.93 

S 0.07 0.09 0.09 0.15 0.13 0.13 

Total 99.90 100.05 99.90 99.61 100.38 100.33 
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Figura 58: Imagine SEM-BSE a granulelor de Au asociate cu petrovskait (ptk) in alabandina  

 

 

5. Mineralogia si geochimia sulfosărurilor de la Săcărâmb 

 
5.1 Grupa tetraedritului (Fahlore/Fahlerz) sistem de cristalizare cubic 

 

 

Mineralele care sunt în grupa tetraedritului mai sunt cunoscute sub denumirea de fahlerz 

sau fahlore. Sunt printre cele mai complexe sulfosăruri în natură, datorită numeroaselor 

substituţii izovalente şi heterovalente. Mineralele din grupa tetraedritului prezintă cea mai mare 

varietate compoziţională datorată capacităţii cristalelor de a răspunde la orice schimbare în 

evoluţia chimismului fluidelor mineralizatoare (Hacbath şi Petersen, 1984; Spiridonov, 1984; 

Sack şi Brackebusch, 2004; Apopei et al., 2016, Sack 2017; George et al. 2017). Fahlerz-urile 

sunt faze minerale comune în zăcămintele: epitermale, mezotermale şi polimetalice, fiind sursa 

economică principală de Ag din zăcămintele polimetalice Ag-Pb-Zn (Johnson et al., 1988; Sack 

și Ebel, 1993, Sack, 2017). Clasificarea şi divizarea fazelor minerale din grupa tetraedritului s-a 

schimbat constant în ultimii 50 de ani, prin descoperirea de noi faze cu ajutorul ultimelor metode 

de analiză spectrometrică şi cristalografică. Ultima clasificare a membrilor din grupa 

tetraedritului a fost aprobată la începutul lui 2019 de către comisia IMA (Internaţional Mineral 

Comission) pentru noi minerale, nomenclaturi şi clasificări (CNMNC) (Miyawaki et al. 2019) 

unde formula generală a grupei a fost propusă ca fiind (A6)(D4C2)(E4)(Y12) (Z) unde: 

 

A = Cu
+
, Ag

+
, ☐;  

B = Cu
+
, Ag

+
; 

C = Zn
2+

, Fe
2+

, Hg
2+

, Cd
2+

, Mn
2+

, Cu
2+

, Cu
+
, Fe

3+
;  
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D = Sb
3+

, As
3+

, Bi
3+

, Te
4+

;  

Y = S
2-

, Se
2-

; 

Z = S
2-

, Se
2-

, ☐. 

Grupa tetraedritului este divizată în 5 serii de substituţie: seria tetraedritului, seria 

tennantitului, seria freibergitului, seria hakitului şi seria girauditului. După ultimele schimbări în 

nomenclatură şi clasificare, au fost validate următoarele specii minerale: tennantit-(Fe)-Cu6Cu 

4(Fe
2+

, Zn)2As4S12S, tennantit-(Zn)- Cu6Cu 4(Zn, Fe
2+

) 2As4S12S, tetraedrit-(Fe)-Cu 6[Cu4Fe2
+2

] 

Sb4S12S, and tetraedrit-(Zn)-Cu6Cu 4(Zn, Fe
2+

) 2As4S12S, argentotennantit-(Zn)-Ag6Cu 4(Fe
2+

, 

Zn) 2As4S12S, argentotetraedrit-(Fe)-Ag6Cu 4(Fe
2+

, Zn) 2Sb4S12S, kenoargentotetraedrite-(Fe) 

(fostul freibergit)-Ag 6[Cu
+4

Fe2
+2

] Sb4S12S1-x, giraudite-(Zn)-Cu6Cu 4(Fe
2+

, Zn) 2As4Se12Se, 

goldfieldit-(Cu10◻2) Te4S12S, hakit-(Hg)- Cu6Cu4Hg2Sb4Se12Se, rozhdestvenskayait-(Zn)-

Ag6Ag4Zn2Sb4S12S. 

 Din punct de vedere textural au fost identificate la microscopul calcografic mai multe 

tipologii: predominante sunt cristalelele anhedrale asociate cu galenă și sfaleritul, având culoare 

gri închis și o reflectivitate mai mică decât galena (fig. 59a); o a doua varietate este sub forma 

unor incluziuni sau cristale substituite de sulfosăruri care contin Cu (luzonit-famatinit, 

bournonit)  apar cu o culoare de alb-gri deschis și uneori cu tente rozii (fig. 59b); a treia varietate 

texturală este zonalitatea care apare frecvent în cristalele aflate în asociație cu galena, 

bournonitul și sfaleritul, iar culorile acestora pornesc de la un alb cu tente rozii spre un roz închis 

similar cu bornitul (fig. 59c); mai rar au fost identificate cristale euhedrale care s-au format în 

filonașele de rodocrozit din alabandină, uneori în asociere cu marcasita (fig. 59d,f); a patra 

varietate este reprezentată de concreșterea myrmekitică cu galena (fig. 39c); a cincea textură este 

de filonase de câţiva milimetri de tetraedrit-tennantit masiv asociat cu pirită, galenă şi pe margini 

teluluri (fig. 59e) iar în probele din adâncime apare asociat cu calcopirită; cea mai rar întâlnită 

fază este sub forma unor cristale izolate în rodocrozit care sunt: anhedrale, cu margini zimțate, ce 

prezintă incluziuni (restite) de alabandină împreună cu incluziuni de calcopirită. Pe baza 

relaţiilor texturale şi a asociaţiilor minerale, au fost observate 5 stagii de cristalizare: un prim 

stagiu unde tetraedritele apar asociate cu calcopirită, galenă şi sfaleritul bogat în Fe; stagiul doi 

unde tetraedritele sunt argentifere şi apar sub forma de incluziuni alături de teluluri şi bournonit 

în alabandina masivă; stagiul trei unde tetraedritul apare sub forma masivă alături de pirită, 

galenă şi poate să conţină sulfosaruri cu Bi şi tsumoit; stagiul patru apare frecvent asociat cu 

sulfosaruri, teluluri şi de cele mai multe ori este substituit de luzonit-famatinit; un ultim stagiu 
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sub forma de cristale anhedrale sau euhedrale în filonasele de rodocrozit târzii din alabandina 

masivă frecvent asociat cu sulfosăruri de Ag sau Pb. 

 

  

  

  

Figura 59: a- imagine in lumina reflectată (N//) a unor cristale de tetraedrit (tdt) in asociere cu sfalerit (sph) si alabandina (alb); b- 

in lumina reflectata (N//) cu tetraedrit substituir de bournonit,luzonit-famatinit(luz-fam) si stibina (stb) pe marginea alabandinei 

masive c- imagine la microscopul calcografic (N//) cu tenantit (tnn) zonat, în tetraedrit asociat cu galena, sfalerit și 

bournonit(bnn); d,f-  imagini la microscopul calcografic (N//) și electronic (BSE) a unor cristale euhedrale de tetraedrit-tennantit; 

e- filonas de tetraedrit in asociere cu pirita (py) 
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Tabel 37: Analize EPMA-WDS ale diferitelor faze din seria tenantit-tetraedrit observate la Săcărâmb 

 
Tdt-Mn Tnn-Mn Tnn-Mn Tnn-Zn Tdt-Ag Tnn-Ag Tnn-Mn Tdt-Mn Tdt-Fe Tdt-Ag 

wt% SG1-Z1 SG1-Z2 SG1-Z8 SG1-Z9 S3H1-Z3 S3H1-Z2 S3I1-Z4 S3I1-Z6 SG24A S3H3 

Cu 38.19 39.89 39.40 41.01 32.79 35.36 34.96 34.05 38.89 29.78 

Ag 2.72 1.05 1.53 1.13 7.81 8.59 4.61 7.67 1.63 12.04 

Mn 2.19 3.09 2.67 0.74 1.53 1.56 6.06 6.32 0.25 2.05 

Zn 5.21 4.07 5.39 6.24 3.91 2.93 5.28 2.25 0.85 1.15 

Fe 0.47 2.79 1.46 0.88 1.66 3.75 0.34 0.80 6.53 3.58 

Sb 20.74 7.93 10.50 9.04 27.05 10.49 3.77 18.42 18.60 26.51 

As 5.46 14.67 12.82 13.45 0.81 12.07 15.66 7.12 8.06 2.26 

S 24.93 26.56 25.97 26.29 24.11 25.71 25.63 25.01 25.55 23.91 

Total 99.91 100.03 99.73 98.79 99.67 100.46 96.30 101.65 100.35 101.27 

           

 
Proportii atomice in baza  29 Cu+Ag+Mn+Zn+Fe+Sb+As+S 

   

           
Cu 9.820 9.607 9.675 10.092 8.851 8.840 8.722 8.647 9.758 8.028 

Ag 0.411 0.148 0.221 0.164 1.243 1.265 0.677 1.148 0.241 1.912 

Mn 0.652 0.860 0.758 0.211 0.476 0.452 1.748 1.857 0.074 0.638 

Zn 1.302 0.953 1.286 1.494 1.027 0.712 1.280 0.555 0.206 0.301 

Fe 0.138 0.765 0.407 0.246 0.510 1.066 0.096 0.232 1.865 1.099 

Sb 2.784 0.996 1.346 1.161 3.811 1.368 0.490 2.442 2.437 3.730 

As 1.191 2.996 2.669 2.808 0.185 2.560 3.315 1.532 1.714 0.516 

S 12.702 12.674 12.638 12.824 12.897 12.736 12.672 12.587 12.705 12.777 

           

Ag/(Ag+Cu) 0.04 0.02 0.02 0.02 0.12 0.13 0.07 0.12 0.02 0.19 

Sb/(Sb+As) 0.70 0.25 0.34 0.29 0.95 0.35 0.13 0.61 0.59 0.88 

Zn/(Zn+Fe+Mn) 0.36 0.20 0.29 0.60 0.33 0.21 0.17 0.08 0.09 0.09 

Mn/(Zn+Fe+Mn) 0.60 0.64 0.61 0.30 0.50 0.47 0.81 0.89 0.11 0.59 

Fe/(Zn+Fe+Mn) 0.04 0.16 0.09 0.10 0.17 0.32 0.01 0.03 0.80 0.32 

Cu2+ 0.23 -0.25 -0.10 0.26 0.09 0.11 -0.60 -0.21 0.00 -0.06 

Cu+ 9.59 9.85 9.78 9.84 8.76 8.74 9.32 8.85 9.76 8.09 

 

Au fost efectuate 169 de analize EDS la microscopul electronic şi 64 de analize WDS la 

microsonda electronică (EPMA), pe 34 de secţiuni lustruite, pe baza cărora să calculat formula 

cristalo-chimică în baza 29. Datele reprezentative sunt prezentate în tabelul 37. Se observă 

variații compoziţionale majore ce au loc în pozițiile structurale A, B, C și D aceste variații sunt 

prezente în toate probele studiate. 

Cuprul poate ocupa trei poziții structurale (A, B și C), fiind monovalent (Cu
+
) în poziția 

A și B, iar în poziția structurală C acesta fiind divalent (Cu
2+

). Cuprul divalent apare în special 

pentru probele cu un conținut de Cu > 10 a.p.f.u.) (Makovicky și Skinner 1978, Pattrick et al. 

1993). Pentru determinarea cuprului monovalent şi celui divalent s-a utilizat relaţia de calcul 

aplicată de către Apopei (2014) după cum urmează: Cu
2+

 = Cutot + Ag – 10 (unde Cutot reprezintă 

valoarea din analizele obținute la microsonda electronică pentru Cu, valori exprimate în a.p.f.u.) 

şi Cu
+
 = Cutot − Cu

2+
. Conținutul de Cu

2+
 nu depășește 1.0 a.p.f.u. iar că medie pe cele 64 de 

analize, Cu divalent este de 0.09 a.p.f.u.. Argintul apare în cantităţi foarte mici la Săcărâmb, cele 

mai argentifere faze analizate la microsonda atingând un maxim de 20.34 wt %. 
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În toate probele de la Săcărâmb se observă o variabilitate semnificativă între cationii de 

Zn, Fe şi Mn. Fazele minerale în care Zn este dominant apar în toate stagiile de cristalizare şi nu 

apar ambele specii zincifere: Tetraedrit (Zn) şi Tennantit (Zn). Din punct de vedere al relaţiei 

Zn-Fe s-a observat că tenantitele și tetraedritele de la Săcărâmb sunt mai ferifere, cu excepția 

probei S6 unde apare majoritar tetraedritul zincifer (>7wt%). Conținuturi în Mn sunt prezente în 

special în fazele târzii unde au fost identificate faze cu peste 15 wt% Mn, iar în cea mai mare 

parte conținuturile au fost între 1 şi 5 wt%. Trebuie menţionat faptul că manganul apare frecvent 

în tenantite şi în fazele târzii ale mineralizaţiei. Manganul a fost întâlnit destul de des în 

tetraedritele și ten antile studiate, cu menţionarea că într-una dintre probe a fost întâlnit cel mai 

manganifer tenantit din România cu valoarea manganului de 17.7 wt%. Rămâne de cercetat pe 

viitor dacă aceasta este o varietate nouă de tennantit. Din analizele rezultate se observă o legătura 

strânsă între Mn și As, observată și în compozițiile celorlalte sulfosăruri, fapt determinat de 

predominanța acestor elemente în fluidul hidrotermal. În cazul fierului, majoritatea cristalelor 

conţin între 1 şi 6 wt% însă au fost identificate faze care prezintă zonalitate cu un conţinut între 

15 şi 26 wt% de Fe. 

Substituțiile principale în structura cristalină a seriei tetraedrit-tennantit au loc între 

următoarele perechi de elemente: Sb-As, Ag-Cu și Zn-Fe, Mn-Fe (fig. 60,61,62,63). Acest aspect 

este indicat de coeficienții ridicați de corelație dintre aceste elemente. Cea mai des întâlnită 

substituție este cea dintre Sb-As cu precizarea că au fost identificați ambii termenii finali ai 

soluţiei solide. Membrul final stibifer al seriei a fost întâlnit în probele de la Săcărâmb are 

valoarea maximă a Sb de 26.84 wt%, iar valoarea maximă a arsenului în membrul final arsenifer 

este de 20.34 wt%. Majoritar au fost identificați termenii intermediari ai seriei, care fie sunt 

săraci în As fie sunt săraci în Sb. O altă substituție des întâlnită la această serie solidă este între 

Cu-Ag. În probele de la Săcărâmb substituția Cu-Ag nu este la fel de drastică cum apare la alte 

zăcăminte epitermale. O substituţie mai puternică este cea dintre Mn şi Fe), unde Mn este 

încorporat în cantități mult mai mari, pe măsură ce conținutul de Sb scade.  
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Figura 60: Diagrame binare de compoziție (exprimate în a.p.f.u. din analize EDS si WDS) a mineralelor 

din seria tetraedrit-tenantit identificate la Săcărâmb, Cu vs Ag  

EDS 

WDS 

DS 



 

80 

 

 

Figura 61: Diagrame binare de compoziție (exprimate în a.p.f.u. din analize EDS si WDS) a mineralelor 

din seria tetraedrit-tenantit identificate la Săcărâmb, As vs Sb  
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Figura 62: Diagrame binare de compoziție (exprimate în a.p.f.u. din analize EDS si WDS) a mineralelor 

din seria tetraedrit-tenantit identificate la Săcărâmb, Zn vs Fe 
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Figura 63: Diagrame binare de compoziție (exprimate în a.p.f.u. din analize EDS si WDS) a mineralelor 

din seria tetraedrit-tenantit identificate la Săcărâmb, Mn vs Fe 

Mineralele din grupa tetraedritului identificate la Săcărâmb prezintă o zonalitate (având 

formă unui „dinte de fierăstrău”) ce poate fi observată fie optic (fig. 59c ) fie la microscopul 

electronic (BSE) (fig. 64). Zonalitatea mineralelor din grupa tetraedritului reflectă variații 

compoziționale datorate precipitării succesive sau alternative a soluțiilor hidrotermale de 

compoziții diferite. 
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Figura 64: Imagine SEM-BSE a zonalitatii in forma unui „dinte de fierăstrău” data seria tedraedrit-

tenantit(tdt-tnn) cu coloradoit(col) pe margine 

 

Goldfielditul apare în două secțiuni lustruite în asociere cu bournonit, galenă, jordanit și 

teluluri (fig. 65). Compoziția chimică a goldfielditului de la Săcărâmb este variată (Tab. 38), 

într-o probă goldfielditul este bogat în Ag, cu o formulă empirică de 

Cu10.2Ag1.5Sb1.3As0.6Te1.8S11.5 (calculată pe baza a 29 de atomi, pentru minerale cu 2 sau mai 

puțin Te a.p.f.u. după studiul chimic al golfielditului de către Trudu și Knittel (1998). Cel de-al 

doilea goldfieldit este bismutifer cu concentrații mai mari de 10% în procente de greutate. 

Formula empirică calculată pentru goldfieldit- cu Bi este Cu11.5Ag0.2Bi0.8Te2.55S12 (pe baza a 27 

de atomi) (Dinca et al., 2018). Este prima prezență cunoscută de Bi goldfieldit în zăcământul 

Săcărâmb. Bismutul este cunoscut a fi prezent în tennantit și tetraedrit cunoscut în mod obișnuit 

sub numele de "annivit" și are aceeași poziție ca și Sb în formula cristalo-chimică Gołębiowska 

et al. (2012), de menţionat ca annivitul a fost invalidat de către IMA în 2019. 
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Figura 65: a-goldfieldit (gfd) in asociere cu bournonit (bnn), silvanit (syl) si alabandina (alb);b-goldfieldit 

bismutifer inclus in bournonit alaturi de galena; imagini SEM-SE 

 

Tabel 38: Analize EDS reprezentative ale goldfielditelor de la Săcărâmb 

 
S3C1 S3C1 S3K4 S3K4 

Wt% Bi-goldf Bi-goldf Ag-goldf Ag-goldf 

Ag 1.44 1.42 10.02 10.02 
Cu 45.05 45.17 40.22 40.74 
Sb sld sld 10.66 9.14 
As sld sld 2.87 2.59 
S 23.41 23.69 22.93 22.6 

Te 19.71 19.61 13.29 14.91 
Bi 10.38 10.1 sld sld 

Total 100 100 100 100 

 
Proportii atomice in baza a 27 atomi 

Ag+Cu+Sb+As+S+Te+Bi  
Ag 0.22 0.2 1.5 1.5 

Cu 11.5 11.5 10.2 10.4 
Sb sld sld 1.4 1.22 
As sld sld 0.6 0.57 
S 11.9 12 11.5 11.4 

Te 2.5 2.5 1.7 1.9 
Bi 0.8 0.8 sld sld 

 

Formula stoichiometrică medie a fahlores-urile din 64 de analize realizate la microsonda 

electronică este (Cu, Ag)10.1(Fe, Zn, Mn)2.04(Sb, As)3.98S12.93 calculată în baza a 29 de atomi, 

aproape de formula ideală (Cu, Ag)10(Fe, Zn, Hg, Cd)2(Sb, As, Bi) 4S13 . În ciuda valorilor relativ 

constante ale (Cu + Ag) și Me (Zn, Fe, Mn), formula probelor studiate variază semnificativ în 

conținutul lor de tetraedrit (td) [td-continut = Sb/ (Sb + As) x 100]. 
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Conținutul de Cu al fahlores-urile studiate variază și scade, în general, față de creșterea 

conținutului td, unde cel mai mare conținut de Cu (46,58% în greutate - 10,69 apfu) corespunde 

aproape celui mai scăzut conținut td și invers celui mai mic conținut de Cu 29,92% în greutate - 

8,01 apfu) la aproape cel mai înalt conținut td (fig. 66a). Spre deosebire de conținutul de Cu, 

conținutul Me (totalul celorlalti cationic metalici) crește proportional cu conținutul in td (fig. 

66a). Se mai observa in rapoartele (fig. 67), dintre compusi metalici si cei semimetalici ca Ag si 

Zn se coreleaza pozitiv cu Sb iar Cu, Fe si Mn se coreleaza  negativ (cresc odata cu As). 

Deasemenea in raportul dintre Ag/(Ag+Cu) si Zn(Zn+Fe+Mn) (fig. 66b) se observa o crestere a 

zincului odata cu argintul.  

Este evident că mineralele din grupa tetraedritului prezente la Săcărâmb sunt eterogene, 

variind în raportul Sb/ (Sb + As) de la tetraedrit aproape pur la aproape un tennantit pur. Astfel 

de fahlores-uri extrem de eterogene au fost observate la cele de tip "Schendleck " din Austria 

(Kharbish et al. 2007) reprezentând un tip rarisim. O analiză a datelor publicate în literatura de 

specialitate indică faptul că majoritatea probelor de fahlores se situează între 0 și 20% td și între 

50 și 100% td (Nash, 1975, Raabe şi Sack, 1984, Arlt şi Diamond 1998, Foit şi Ulbricht, 2001; 

DI Benedetto et al., 2002; Lynch 1989; Sack et al., 2002; Sack et al., 2003; Grammatikopoulos et 

al., 2005). Lipsa de fahlores între 20 și 50 td% poate sugera o lacună de miscibilitate. Cu toate 

acestea, din raportul Sb/ (Sb + As) al fahlores-urile de la Săcărâmb rezulta o variatie de la 4 la 96 

td%, se concluzionează că există o serie completă de la o fază pur arseniferă la o fază pur 

antimoniferă. 
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Figura 66: a- Grafic binar cu continutul de Cu si Me (Zn+Mn+Fe) in relatie cu Sb/(Sb+As) (continut in 

td%); b- Diagrama  binara de compoziție (exprimata în a.p.f.u.) a Zn/(Zn+Fe+Mn) vs. Ag/(Ag+Cu) 
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Figura 67: Diagrame  binare de compoziție (exprimate în a.p.f.u.) Sb/(As+Sb) vs. Ag/(Ag+Cu); c) 

Sb/(As+Sb) vs. Zn/(Zn+Fe+Mn) 
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5.2 Grupa stanitului -sistem de cristalizare tetragonal, rar ortorombic 

Specii de sulfuri aproape izostructurale care împărtășesc grupurile spațiale I-42m și I-4 şi 

au o structură aproape identică cu cea a grupei sfaleritului. Formula generală este A3BX4 unde A 

= Ag, Cu, Cd, Fe, Hg, Zn; B = As, Ge, În, Sb, Sn și S; și X = S, Se (Mandarino, 2000).  

Seria Luzonit-Famatinit Cu3AsS4 - Cu3SbS4  sistem de cristalizare tetragonal 

Apar în asociaţie cu galena, alabandină, sfaleritul, pirită și sulfosăruri de Sb-As, Ag, însă 

cea mai întâlnită prezență este împreună cu tetraedritele, unde se află într-o relaţie de substituție 

(fig. 68a,b,c,d). Poate să formeze limite între alabandină și tetraedrit, sau poate să apară sub 

formă de cuiburi cu galena, tetraedritul și sfaleritul (fig. 68e,f). Este de precizat faptul că seria 

luzonit-famatinit nu a mai fost identificată până acum la Săcărâmb, fiind întâlnită în patrulaterul 

aurifer la: Roșia Poieni, Deva, Pârâul lui Avram, Hondol, Băița Crăciunești și Bucium-Tarnița 

(Cook et. al. 2004). Caracteristicile optice sunt culoarea roz brun cu o anizotropie medie ce 

prezintă macle polisintetice, o culoare de anizotropie galben spre brun, o reflectantă similară cu 

tetraedritul si cu un relief scăzut. 

Variația compoziționala este în strânsă legătură cu relația de substituție Sb-As (fig. 69), 

aceasta fiind puternic influențată de către compoziţia fluidului hidrotermal observată prin prisma 

mineralelor asociate. Din acest motiv nu au fost identificaţii separat termenii finali ai seriei (Tab. 

39). Famatinitul apare întotdeauna în asociație cu stibina. 

Formulele stoichiometrice medii ale luzonitului şi famatinitului din 11 analize realizate la 

microsonda electronică este pentru luzonit (Cu2.9 Ag0.1) (As0.81, Sb0.17)0.98S3.98 şi pentru famatinit 

Cu2.99 (Sb0.83, As0.16) 0.99S3.96 calculată în baza a 8 atomi.  

Au fost identificate în unele eşantioane, un luzonit argentifer cu conţinutul în argint care 

variază de la 2 wt% până la 14 wt%, observanduse o substitutie Ag-As cu ajutorul hărţilor 

compoziţionale realizate la microscopul electronic (fig. 71) Înafară de luzonit şi unele cristale de 

famatinit conţin Ag, însă prezenţa este mult mai mică cu până la 2 wt%. (Tab. 39). 
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Figura 68: Seria luzonit-famatinit(Luz-Fam) în probele de la Săcărâmb: A,B asociația luzonit-famatinit-

pirită (Py)-stibină (Stb)-andorit (And)-calcopirită (Cpy)-sfalerit(Sph)-alabandină (Alb), cu N//și N+; C,D 

asociația luzonit-famatinit-tetraedrit (Tet)-stibină-bournonit (Bnn)-sfalerit, cu N//și N+; E,F cuib de 

luzonit-famatinit, tetraedrit, galenă (Gal), stibină și sfalerit și în alabandină, cu N//și N+. 
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Tabel 39: Analize EPMA-WDS ale mineralelor din grupa stanitului de la Săcărâmb 

wt% fam fam fam luz luz luz keutchit keutchit 

Ag 1.68 1.02 1.01 3.58 2.03 2.03 18.64 20.74 

Cu 43.26 44.05 43.53 43.49 45.56 46.06 33.09 31.87 

Zn 0.02 0.01 0.02 0.07 0.02 0.00 0.18 0.75 

Fe 0.03 0.02 0.04 1.02 0.03 0.04 0.03 0.12 

Mn 0.07 0.03 0.06 0.13 0.25 0.21 0.58 0.21 

Sb 22.55 22.57 22.71 5.66 5.56 5.58 1.51 1.75 

As 3.25 2.92 3.27 14.53 14.62 14.32 16.32 15.87 

S 29.18 29.35 29.13 31.36 31.14 31.15 29.46 29.15 

Total 100.04 99.97 99.75 99.84 99.20 99.39 99.80 100.46 

         

 
Proportii atomice in baza 8 Ag+Cu+Zn+Fe+Mn+Sb+As+S 

 

         
Ag 0.07 0.04 0.04 0.14 0.08 0.08 0.74 0.83 

Cu 2.96 3.01 2.99 2.80 2.94 2.96 2.24 2.17 

Zn 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.01 0.05 

Fe 0.00 0.00 0.00 0.07 0.00 0.00 0.00 0.01 

Mn 0.01 0.00 0.00 0.01 0.02 0.02 0.05 0.02 

Sb 0.81 0.80 0.81 0.19 0.19 0.19 0.05 0.06 

As 0.19 0.17 0.19 0.79 0.80 0.78 0.94 0.92 

S 3.96 3.97 3.96 4.00 3.98 3.97 3.96 3.94 

 

 
Fig. 69 Diagramă binară de compoziție chimică (exprimată în wt%) a mineralelor din seria luzonit-

famatinit  identificate la Săcărâmb 

 

Keutschit Cu2AgAsS4 - sistem de cristalizare tetragonal 

Sulfosare foarte rară descoperită de către Topa et al. (2014) în zăcământul polimetalic 

Uchucchacua, Districtul Oyon, Peru. Denumit în onoare Dr. Frank Keutsch, chimist german care 
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a descoperit mineralul şi care a contribuit cu numeroase lucrări ştiinţifice asupra sulfosărurilor 

din zăcământul polimetalic Uchucchacua, Peru. 

La Săcărâmb, o fază similară keutschitulului a fost identificat într-o singură probă, sub 

formă de cristale de culoare gri, slab anizotrope aflate în concreştere cu luzonit şi famatinit, 

împreună substituind cristale de tetraedrit (fig. 70). Au fost analizate la microsonda electronică 

două cristale cu Ag peste 18 wt% (Tab. 39), formula stoichiometrică calculată în baza 8 este 

Cu2.21Ag 0.79(As0.93, Sb0.06) S3.95. 

 

Figura 70: Asociatie de luzonit, famatinit, keutschit, benavidesit, tenantit si tetraedrit, imagine SEM-BSE 
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Figura 71: Harti compozitionale ale asociatiilor de sulfosaruri: luzonit,famatinit, keutschit,benavidesit si 

sulfuri:sulfura de Cu-Fe,alabandina,sfalerit, realizate la microscopul electronic  

 

5.3 Sulfosăruri de Ag 

Proustit Ag3AsS3 - sistem de cristalizare trigonal 

Proustitul a fost observat la Săcărâmb doar în filonaşele de rodocrozit secundare solitar 

sau în asociere cu bournonit-seligmanit, jordanit. Într-o secţiune lustruită apare în concreştere cu 

o sulfosare similară ferdowsiitului (fig. 72). Optic este gri cu reflectanţă medie şi prezintă reflexe 

interne roşii abundente. Din cauza sensibilităţii foto-electrice a proustitului, analizele chimice 

realizate la SEM nu au putut fi utilizate datorită reacţiei prin eliberarea de Ag pe suprafaţa 

cristalului. 

 

Figura 72: Imagine SEM-SE a asociatie proustit (pst), bournonit (bnn) si ferdowssit? (fdw) 

 

Trechmannit AgAsS2 - sistem de cristalizare trigonal 

Această sulfosare de argint a fost întâlnită în filonaşele de carbonat în asociere cu alte 

sulfosăruri de argint şi sfalerit sau cu cristale de pirită (fig. 73 ). La microscop apare sub forme 
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anhedrale, de culoare gri albăstrui, prezintă reflexe interne roşii, anizotropie medie. După 

calculul formulei mineralului în baza 4 a rezultat formula stoichiometrică Ag0.95As1.02S2.02 (Tab. 

40). 

Compoziţia chimică AgAsS2 este izodimorfică, producând două faze cristalografice 

diferite: smithitul-sistem de cristalizare monoclinic şi trechmannitul-sistem de cristalizare 

trigonal. Studiile microscopice şi experimentale asupra celor două faze cât şi asupra 

subsistemului binar AgSbS2-AgAsS2 (Jonker, 1909; Larsen, 1921; Nowacky şi Kunz, 1961; Hall, 

1966; Roland, 1968; Roland, 1970; Sugaki şi Kitakaze, 1992; Ghosal şi Sack, 1995; Sack, 2006; 

Kitakaze et al., 2012) au arătat ca smithitul este stabil la temperaturi mai mari de 255 C° ± 5 C° 

faţă de dimorful lui, trechmannitul care cristalizează sub acest prag şi din punct de vedere al 

asociaţiilor mineralogice, smithitul nu poate să coexiste cu sulfurile de As simple (auripigment, 

realgar). Temperatura de formare a sulfosarii de Ag de compoziţie AgAsS2 observate la 

Săcărâmb a fost mai mică de 250 C° deoarece prezenţa anumitor minerale de joasă temperatură 

(greigit, auripigment, realgar, melnicovit etc.) cât şi temperaturile de omogenizare ale 

incluziunilor fluide delimitează acest stagiu târziu de mineralizare între 150 şi 250 C°. Pe baza 

acestor date şi observaţii putem menţiona că sulfosarea cu compoziţia AgAsS2 identificată la 

Săcărâmb este trechmannitul. 

Tabel 40: Analize EPMA-WDS  reprezentative ale trechmanitului de la Sacaramb 

wt% ScolC ScolC ScolC ScolC 

Ag 41.53 40.98 40.39 41.52 

As 30.66 30.51 30.26 30.13 

S 25.61 26.12 26.61 26.39 

Total 97.80 97.61 97.25 98.03 

     Atomic proportions in the basis of 4 Ag+As+S 

     Ag 0.97 0.95 0.93 0.96 

As 1.03 1.02 1.00 1.00 

S 2.01 2.03 2.06 2.04 
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Figura 73: Imagini la microscopul calcografic, in N // si N + cu trechmannit (trc) asociat sfaleritului (sph) 

si alabandinei (alb) 

 

Miargyrit AgSbS2 - sistem de cristalizare monoclinic şi Baumstarkit AgSbS2 - sistem de 

cristalizare triclinic 

Miargyritul este forma monoclinică a AgSbS2, care a fost descrisă de Mohs (1824) pe 

baza probelor din mina Neue Hoffnung Gottes (districtul Freiberg, Germania). La Săcărâmb, 

miargyritul a fost observat într-o singură probă, sub forma de incluziune în alabandină, asociat 

cu: aur nativ, petrovskait şi argentotennantit cu Te (fig.74b). La microscopul calcografic apare 

alb cu reflectantă medie, pleocroic, având o anizotropie puternică de culoare albastră. Formula 

stoichiometrică medie a miargyritului de la Săcărâmb, calculată în baza a 4 atomi este 

Ag1.12Sb0.93As0.02S 1.93 (Tab. 41).  

Baumstarkitul este forma triclinică a AgSbS2, care a fost definită de Effenberger și colab. 

(2002) pe baza probelor din mina San Genaro (departamentul Huancavelica, Peru). A fost 

observat într-o singură secţiune lustruită sub forma de cristale prismatice incluse sau pe marginea 

unui cristal de trechmannit (fig.74a). Din punct de vedere optic, este de culoare alb cu reflectantă 

ridicată şi cu o anizotropie distinctă. Chimic baumstarkitul de la Săcărâmb este similar cu cel 

descris de Kitakaze et al. Din mina Koryu (Hokkaido, Japonia) cu excepţia Pb care apare în 
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compoziţia chimică (Tab.42). Formula stoichiometrică medie a miargyritului de la Săcărâmb, 

calculată în baza a 4 atomi este Ag1.04Sb0.87As0.1S2.01.  

  
Figura 74: a- baumstarkit cu trechmannit; b-miargyrit asociat cu tenantit,  petrovskait, aur nativ in 

alabandina; imagini SEM-BSE-SE 

Tabel 41: Analize EDS reprezentative ale miargyritului de la Săcărâmb 

Wt% Scol1 Scol1 Scol1 

Ag 40.18 40.60 41.77 

Sb 38.65 38.36 36.92 

As 0.00 0.47 0.87 

S 21.17 20.56 20.43 

Total 100.00 99.99 99.99 

    
Proportii atomice in 

baza 
4 Ag+Sb+As+S 

    
Ag 1.104 1.124 1.157 

Sb 0.940 0.941 0.906 

As 0.000 0.019 0.035 

S 1.956 1.916 1.903 

 

 
Tabel 42: Analize EPMA reprezentative ale baumstarkitului de la Săcărâmb 

Wt% S3A5 S3A5  

Ag 37.02 36.78 
 

Cu 0.01 0.01 
 

Pb 0.23 0.19 
 

Sb 37.88 33.24 
 

As 1.74 3.46 
 

S 21.05 22.51 
 

Total 97.91 96.19 
 

    
Proportii atomice in 

baza 
4 Ag+Cu+Pb+Sb+As+S 

    
Ag 1.028 1.001 

 
Cu 0.001 0.001 

 
Pb 0.003 0.003 

 
Sb 0.932 0.801 

 
As 0.069 0.135 

 
S 1.967 2.060 
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Marrit AgPbAsS3 – sistem de cristalizare monoclinic 

 

Membru în grupul freislebenitului, marritul este o sulfosare de Ag foarte rară descoperită 

pentru prima dată de Solly (1904) în probe din faimosul zăcământ Lengenbach (Binnental, 

Elveţia). Marritul la Săcărâmb a fost identificat într-o singură secţiune lustruită. La microscopul 

calcografic apare cu o culoare albă şi cu o anizotropie puternică, este în asociere cu galenă, telur 

nativ şi sulfosăruri de Pb-As (fig. 75). Compoziţia chimică este prezentată în tabelul 43 şi 

formula stoichiometrică calculată în baza 6 este Ag0.93Pb0.95As1.04S3.07. 

Tabel 43: Analize EDS reprezentative ale marritului de la Săcărâmb 

wt% ScolC ScolC 
 

Ag 22.33 20.91 
 

Pb 44.64 45.70 
 

As 14.09 14.32 
 

S 18.94 19.06 
 

Total 100.00 99.99 
 

    
Proportii atomice in 

baza 
6 Ag+Cu+Pb+Sb+As+S 

    
Ag 1.034 0.969 

 
Pb 1.076 1.103 

 
As 0.939 0.956 

 
S 2.950 2.972 

 
 

 

Figura 75: Imagine SEM-BSE cu marrit (mar), jordanit (jod) si galena (gal) 

 

Mineral similar cu ferdowsiit Ag 8(Sb5As3) S16 – sistem de cristalizare monoclinic 

 

A fost observat într-o probă o sulfosare de culoare gri deschis, cu anizotropie distinctă 

care formează o textură simplectitică cu un cristal de proustit (fig. 72). Din punct de vedere 

chimic această fază este similară cu varietatea plumbiferă a ferdowsiitulului descrisă de 
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Mackovicky et al. (2013) în zăcământul Barika (Iran). Diferenţă majoră este observată la Ag, 

unde apare în cantitate mult mai mare decât la ferdowsiitul din Barika şi o altă diferenţă majoră 

este la Sb/As, unde este mai scăzut xu un procent faţă de ferdowsiitul original (Tab. 44). Formula 

stoichiometrică, calculată în baza 32 este Ag10.63Pb 0.71(Sb4.77As2.01)6.78S13.88 cu o posibilă formulă 

ideală de Ag10Pb(Sb5As2) 7S14. 

 

Tabel 44 Analize EDS reprezentative pentre faza similara ferdowsiitului 

wt% S3K2 S3K2 S3K2 

Ag 41.7 50.33 44.8 

Pb 6.94 5.45 5.19 

Sb 25.52 22.52 24.84 

As 6.23 5.04 6.67 

S 19.6 16.66 18.5 

Total 99.99 100 100 

 

 

 

 

Manganoquadratit AgMnAsS3 şi Cd-manganoquadratit Ag (Mn, Cd) AsS3 – sistem de 

cristalizare tetragonal 

Manganoquadratitul a fost identificat ca o nouă specie de mineral de Bonazzi et al., 

(2012), în timpul studiilor probelor de mineralizaţie din zăcământul polimetalic Uchucchacua, 

Peru. În acest studiu, s-a descoperit că manganoquadratitul la Săcărâmb, apare sub formă de 

cristale subhedrale şi anhedrale până la dimensiuni de 0,05 mm, cu reflectanta mai mare decat a 

tetraedritului, culoare alba si cu reflexe interne rosii extinse (fig. 76). Cristalele nu prezintă nicio 

maclare evidentă, și fără să apară ca incluziuni sau în concreştere cu alte minerale. Studiul de 

față documentează o nouă ocurenţă a manganoquadratitului dar și o descoperire a 

manganoquadratitului cadmifer în zăcământul epitermal de Au-Ag-Te Săcărâmb. Prezența 

cadmiului în manganoquadratitul din Săcărâmb poate demonstra existența unei serii izomorfe 

între quadratit și manganoquadratit. 

Comparativ cu manganoquadratitul din Uchuccacua, majoritatea cristalelor din Săcărâmb 

au diferite conținuturi în Cd, variind de la 0,02 atomi per unități de formulă (a.p.f.u.) la 

manganoquadratit şi până la 0,49 în manganoquadratitul cadmifer, în timp ce Mn variază între 

0.66-1.08 a.p.f.u.. Pb şi Ag au fost constante în toate cristalele analizate. O parte din compozițiile 

chimice reprezentative sunt prezentate în tabelul 45. Pe baza a 6 atomi, formulele empirice 

pentru manganoquadratitul și Cd-manganoquadratitul de la Săcărâmb sunt Ag0.98Mn 

1.07(As0.9Sb0.08) 1.02S2.9 şi Ag 0.94(Mn0.76Cd0.36)1.12(As0.94Sb0.04) 0.98S2.94. 
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Prima dată când a fost descoperit manganoquadratitul a fost numit după quadratit Ag 

(Cd, Pb)(As, Sb) S3 datorită asemănărilor puternice dintre cele două sulfosăruri. Ambele 

minerale posedă un cadru derivat din galenă cu cationi localizați în coordonări octaedrice 

distorsionate (Bonazzi et al., 2012). Bonazzi și colab., (2012) au presupus că o înlocuire a Mn
2+ 

în manganoquadratit cu 0,80 Cd
2+

 + 0,20 Pb
2+

 în quadratit ar putea fi posibilă. 

Manganoquadratitul din zăcământul Săcărâmb are o compoziție chimică variată, în ceea ce 

privește Cd și Mn, observându-se o substituție clară între cele două elemente (fig.78). 

  

  

  

Figura 76: Imagini la microscopul calcografic in imersie (N// și N+) ale manganquadratitului (mqd)  

asociat cu pirita (py) în filonașele de carbonat (cbt) din alabandina (alb) masivă.  
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Tabel 45: Analize EPMA-WDS reprezentative pentr manganoquadratit si Cd-manganoquadratit 

Wt% 

SG8z7 SG8z10 S3I1 SG8z2 SG1 S6 SG1B SG1B 

manganoquadratit Cd-manganoquadratit 

Mn 16.33 17.27 12.18 13.51 13.74 12.19 10.22 10.29 

Cd 2.76 0.54 10.83 7.66 7.51 10.73 15.14 14.69 

Ag 30.35 31.03 27.98 29.73 29.60 29.04 28.44 28.58 

Pb 0.32 0.07 0.18 0.21 0.29 0.11 0.08 0.03 

As 20.89 20.92 19.89 20.89 20.21 20.43 19.8 20.23 

Sb 2.21 2.34 1.35 1.06 2.25 0.93 1.17 1.6 

S 27.21 26.83 27.54 26 26.21 26.18 25.88 27.03 

Total 100.06 99.00 99.97 99.05 99.80 99.61 100.74 102.44 

 Proportii atomice in baza  6  

Mn 1.02 1.08 0.78 0.87 0.88 0.80 0.67 0.66 

Cd 0.08 0.02 0.34 0.24 0.24 0.34 0.49 0.46 

Ag 0.96 0.99 0.91 0.98 0.97 0.96 0.95 0.93 

Pb 0.005 0.001 0.003 0.004 0.005 0.002 0.001 0.001 

As 0.96 0.96 0.93 0.99 0.95 0.97 0.95 0.95 

Sb 0.06 0.07 0.04 0.03 0.06 0.03 0.04 0.05 

S 2.91 2.88 3.01 2.88 2.89 2.91 2.91 2.96 
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Figura 77: Imagini SEM-SE si BSE a cristalelor de manganoquadratit (mqd) asociate cu pirita (py) 

euhedrala in filonasele de carbonat din alabandina (alb) 

Având în vedere variația compoziţională în ceea ce privește Cd + Pb și Mn, probele din 

Săcărâmb în comparație cu cele din Uchucchacua și quadratitul din Lengenbach indică existenţa 

unei noi faze intermediare (fig. 78). Având în vedere toate datele disponibile privind familia 

quadratitului și faza intermediară recent descoperită la Săcărâmb, existența unei serii izomorfe 

între manganoquadratit și quadratit este foarte posibilă. Din păcate, cristalele de Cd-

manganoquadratit sunt numai între 5-20 μm în mărime, ceea ce este imposibil de extras pentru 

difracția de raze x pe monocristal. Variația compoziției este puternic legată de prezența piritei. 

Varietatea de cadmiu a manganoquadratului apare numai în asociere cu cristalele piritelor 

subhedral și euhedrale. Cristalele de Cd-manganoquadratit sunt delimitate de cristalele de pirită 

și în unele cazuri, pirită este închisă complet de Cd-manganoquadratit (fig. 77). Acest control al 
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Cd prin prezența piritei poate fi explicată prin proprietatea piritei de a adsorbi Cd
2+ 

din soluția 

hidrotermală. Această proprietate a fost descoperită experimental la temperaturi mai mici de o 

sută de grade Celsius și la un pH de 6 unde a fost atinsă adsorbția maximă (Borah & Senapati 

2004). Să constatat că mărimea cristalelor de pirită afectează în mare măsură capacitatea de 

adsorbție, iar scăderea diametrului cristalului mărește adsorbția metalelor (Borah & Senapati 

2004). În plus, procesul de adsorbție a Cd este endotermic (adsorbție creşte o dată cu 

temperatura) (Ozverdi & Erdem 2006). În ceea ce privește fluidul hidrotermal de la Săcărâmb, se 

știe că temperaturile au variat între 200 ° C și 300 ° C iar pH-ul fluidului a fost de aproximativ 6° 

C (Alderton & Fallick, 2000), ceea ce poate explica prezența Cd în cristalele de 

manganoquadratit asociate cu pirită. 

  

Figura 78  a-variatia compozitionala a manganoquadratitului (a.p.f.u ) de la Săcărâmb Mn vs Cd; datele 

de la Săcărâmb in comparatie cu datele Mn,Cd si Pb din manganoquadratitul de la Uchucchaccua 

(Bonazzi et al. 2012  ) si quadratitul de la  Legenbach (Bindi et al. 2013)   

 

5.4 Seria omoloagă a lilianitului. Ramura andoritului-sulfosăruri de Pb-Sb-Ag 

 

Sulfurile complexe de Sb, As şi Bi care au cationi mari, de exemplu: Pb, Tl, Sn formează 

structuri cristaline complexe. O parte dintre aceste structuri complexe pot să formeze serii 

omoloage. Termenul de serie omoloagă a fost menţionat pentru prima dată de Magneli (1953). 

Seria omoloagă este o serie de structuri cristalo-chimice cu proprietăţi chimice similar, având 

geometria motivelor arhetipale şi principiile de construcţie identice însă cu diferenţe de mărime 

ale numărului de poliedre de coordinare (Ilinca, 1998; Mackovicky, 2018). Schimbările de 

mărime sunt datorate acretionarii coordinării poliedrelor adiţionale., blocurile existente având 

aceleaşi reguli de acretionare. Numărul sau ordinul de omologie (N) este dat fiecărui stagiu de 

acretionare, având un anumit număr de poliedre de coordinare de-a lungul unei direcţii care 
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traversează motivul arhetipal (Ilinca, 1998; Mackovicky, 2018). Cele mai studiate cât şi cele mai 

prolifice serii omoloage sunt cele bazate pe structure modulare construite după principiile 

arhetipale PbS şi SnS. Dintre acestea, seria omoloagă a lilianitului Pb-Bi-Sb-Ag este printer cea 

mai răspândită în natură (Mackovicky şi Topa, 2014). Descoperirea acestei serii a fost posibilă 

prin studiile experimentale în sistemul Pbs-Bi2S3 realizate de Otte şi Strunz (1968) alături de 

studiile pe cristale natural de lilianit realizate de Kupcik et al. (1967) şi Takagi şi Tageuchi 

(1972). Principalul element îl constituie modulele derivate din arhetipul PbS. Termenii seriei 

omoloage a lilianitului prezintă diferenţe în cee ace priveşte dimensiunea modulelor de PbS.  

Seria omoloagă a lilianitului este împărţită în două ramuri distincte: ramura cu Bi şi 

ramura cu Sb (Mackovicky şi Topa, 2014). Fiecare omolog din seria andoritului este simbolizat 

prin 
N
L sau 

N1N2
L (unde sunt două blocuri cu grosimi distincte). Ramură cu Sb se limitează la 

numărul de ordine 4. Cationii diferiţi de Pb, Ag şi Sb pot să fie substituiţi de Fe, Mn, Cd, Cu, As, 

Bi. Pb poate fi substituit de Fe, Mn şi Cd, acestea au în general o dimensiune mai mică decât Pb 

pe care îl substituie. Sb poate să fie înlocuit de As şi poate să se combine cu Bi iar Ag de Cu. De 

la definirea seriei andoritului de către Ahfeld (1930) au fost publicate numeroase studii asupra 

aceşti serii din regiuni diverse geografic şi geologic (România, Bolivia, Japonia). Primul studiu 

modern de sistematizare a fost realizat de către Moelo et al. în 1984,1989 în care andoritul a fost 

împărţit în două faze distincte Andorit IV (quatrandorit-93.75% substituţie) şi Andorit VI 

(senandorit-100% substituţie), au fost introduse şi fazele cu mai puţin Ag (uchucaccuait) şi a 

unde a fost dată formula generală a membriilor din seria andoritelor:  

(Pb, Mn, Fe, Cd, Sn)3-2x(Ag, Cu)x(Sb, Bi, As)2+x(S, Se)6 

Ceilalţi membrii ai seriei omoloage de ordin 4 a substituţiei în ordine crescătoare sunt 

următorii: uchuchaccuait -AgMnPb3Sb5S12 (50% subst.), menchettiit - Pb5Mn3Ag2Sb6As4S24 

(50% subst.), fyzeleit - Ag5Pb14Sb21S48 (62,5 % subst.), ramdohrit - 

Pb5.9Fe0.1Mn0.1In0.1Cd0.2Ag2.8Sb10.8S24 (68,75 % subst.), oyonit - Ag3Mn2Pb4Sb7As4S24 (75 % 

subst.), arsenquatrandorit - Ag17.6Pb12.8Sb38.1As11.5S96 (~ 110 % subst.), andreadinit - 

CuHgAg7Pb7Sb24S48 (106,25% subst.), oscarkempffit- Pb4Ag10Sb17Bi9S48 (~ 124 % subst.) 

jarouxit - Ag16Pb 4(Sb24As16) S72 (136 % subst.). Poziţia punctelor de analiză a fazelor din seria 

omoloagă a andoritului descrise la Săcărâmb în raport cu fazele cunoscute din literatură 

(uchucchacuait-Moelo et al., 1984; ramdorhit-Makovicky et al., 2013; oyonit-Bindi et al., 2018; 

jaxrouxit-Topa et al., 2013; menchettiit-Bindi et al. 2012; andorit IV-andorit VI-

arsenquatrandorit-Makovicky şi Topa, 2014) sunt proiectate în diagrama ternară Sb+As+Bi-

Pb+Mn+Fe-Ag+Cu+Tl (fig. 79). Taliul a fost introdus datorita descoperiri unei faze din seria 

andoritului cu Tl in pozitia Ag si care va fi prezentata in subcapitolul sulfosarurilor cu Tl. Pentru 

determinarea chimică a numărului de omologie s-a plecat de la formula N = [1/(Bi + 0.5Pb-0.5)] 
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-1 realizată de Mackovicky şi Karup-Møller (1977a) care s-a modificat pentru seria andoritelor 

în formula N = [1/(Sb+As+Bi + 0.5(Pb+Mn+Fe)-0.5)] -1. Deasemenea, pentru aflarea expresiei 

fracţiei molare a termenului final antimono-argentifer s-a pornit de la formula propusă de 

Mackovicky şi Karup-Møller (1977a): mol%
N

AgBiL=1-[(2Bi - Pb -1)/6(Bi + 0.5Pb - 5/6)] 

transformată în formula: 

 

 

 Mol%
N

AgSbL = 1-{[2(Sb+As+Bi) – (Pb+Mn+Fe) -1]/6[(Sb+As+Bi) + 0.5(Pb+Mn+Fe) - 5/6]}. 

 

 

 
 

Figura 79: Diagrama ternară (As+Sb+Bi)-(Ag+Cu+Tl)-(Pb+Mn+Fe) reprezentând seria omoloagă a 

andoritului, doar  linia lui N=4 fiind descoperiăt; sunt prezentate: fazele confirmate si acceptate 

cristalografic impreună cu  fazele descoperite la Săcărâmb, modificată după Makovicky si  Topa (2014). 
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Andorit VI (senandorit) AgPbSb3S6 –sistem de cristalizare ortorombic 

Andoritul denumit în onoare colecţionarului de minerale Andor von Semsey a fost 

descoperit din probe provenite de la zăcământul Baia Sprie, România de către Krenner (1892). 

Andoritul a fost împărţit în două specii distincte andorit IV şi andorit VI de către Donnay şi 

Donnay (1954) după ce au descoperit că majoritatea cristalelor de andorit sunt de fapt 

policristale formate din cele două specii. 

În probele studiate de la Săcărâmb, andoritul VI (senandorit) a fost observat sub formă a 

doua stagii de cristalizare. În primul stagiu cristalele de andorit VI apar fie ca incluziuni în 

luzonit-famatinit alături de stibină şi heteromorfit (fig. 80a) sau ca incluziuni în alabandină 

alături de benavidesit şi argentotetraedrit (fig. 80b) În al doilea stagiu, cristalele de andorit VI 

substituie cristalele de bournonit, tetraedrit şi galenă alături de geocronit, benavidesit şi 

bernarlottiit (fig. 80 c,d,e,f). Cristalele au formă prismatică, de dimensiuni submilimetrice, 

culoarea gri deschis ce prezintă un pleocroism distinct. Anizotropia este medie fără culori 

distincte, relief scăzut și cu o reflectantă mai mică decât a galenei.  

După calculul formulei mineralului a rezultat formula de bază Ag1Pb0.79Mn0.3Sb2.94S5.42. 

Media numărului de ordine calculat este 3.8 şi cu o expresia fracţiei molare a termenului final 

antimoniu-argentifer de 100.2 %. Din punct de vedere chimic, andoritul de la Săcărâmb are o 

particularitate prin conținutul de Mn care apare predominant în cristalele din al doilea stagiu de 

cristalizare. Acest chimism indică influența mediului manganifer din fluidul hidrotermal târziu 

asupra sulfosărurilor (Tab. 46). Se poate menţiona faptul că andoritul VI de la Săcărâmb este o 

varietate manganiferă. 
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Figura 80: a-imagine SEM-SE andorit (and) substituind galena (gal) inclus in luzonit-famatinit (luz-fam) impreuna 

cu stibina (stb); b-imagine SEM-BSE andorit, tedraedrit-tenantit (tdt-tnn) si benavidesit (ben) in alabandina; c,d- 

imagini in lumina reflectata (N //) si SEM-BSE a asociatiei andorit, bernarlottiit (bnl); e,f-imagini in lumina 

reflectata (N +) si SEM-BSE ale asociatiei bournonit (bnn), andorit, geocronit(geo) si benavidesit 
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Tabel 46: Analize EPMA-WDS reprezentative ale senandoritelor (andorit VI) de la Săcărâmb 

wt% S3H3 S3H3 S3H3 S3H3 S3H3 S3H3 S3H3 S3H3 S6 S6 S6 S6 

Ag 12.711 12.733 12.5 13.152 12.898 12.355 12.047 12.073 11.8 11.192 13.487 13.944 

Cu 0 0 0 0 0 0 0 0 0.04 0.03 0.06 0.04 

Fe 0.01 0.02 0.00 0.04 0.01 0.00 0.02 0.02 0.00 0 0 0 

Mn 2.19 1.94 2.10 2.04 1.84 1.87 1.72 1.81 1.99 2.27 2.15 2.21 

Pb 16.75 16.60 16.78 16.73 17.64 19.08 19.64 19.68 19.79 21.36 15.59 14.24 

Tl 0 0 0 0 0 0 0 0 0.132 0.07 0.208 0.184 

Bi 0.00 0.12 0.11 0.02 0.00 0.09 0.00 0.00 0.06 0.06 0.00 0.11 

Sb 42.64 42.58 42.70 42.50 42.76 42.10 41.50 41.73 40.72 38.00 44.65 44.40 

As 1.58 1.85 1.68 1.41 1.07 0.90 1.07 0.65 1.66 1.01 0.24 0.51 

S 23.21 23.35 23.21 23.23 22.92 22.72 22.79 22.78 22.82 22.58 23.28 23.70 

Total 99.10 99.18 99.08 99.11 99.13 99.11 98.79 98.75 99.02 96.55 99.67 99.33 

             

 
Proportii atomice in baza 11.00 Ag+Cu+Fe+Mn+Pb+Tl+Bi+Sb+As+S 

     
At% 

            
Ag 0.97 0.97 0.96 1.01 1.00 0.96 0.94 0.95 0.92 0.89 1.03 1.05 

Cu 0 0 0 0 0 0 0 0 0.01 0.00 0.01 0.01 

Fe 0.00 0.00 0.00 0.01 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 

Mn 0.33 0.29 0.32 0.31 0.28 0.29 0.26 0.28 0.30 0.35 0.32 0.33 

Pb 0.67 0.66 0.67 0.67 0.71 0.77 0.80 0.80 0.80 0.89 0.62 0.56 

Tl 0 0 0 0 0 0 0 0 0.01 0.00 0.01 0.01 

Bi 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 

Sb 2.89 2.88 2.89 2.88 2.93 2.91 2.88 2.90 2.81 2.68 3.02 2.97 

As 0.17 0.20 0.18 0.15 0.12 0.10 0.12 0.07 0.19 0.12 0.03 0.06 

S 5.97 5.99 5.98 5.98 5.96 5.96 5.99 6.00 5.97 6.06 5.97 6.02 

Ev -0.95 -1.25 -0.75 -1.67 -0.69 -0.69 -1.60 -2.21 -1.16 -5.65 -1.89 -3.73 

             
Renorm.  la 1 

            
Pb 0.13 0.13 0.13 0.13 0.14 0.15 0.16 0.16 0.16 0.18 0.12 0.11 

Ag 0.19 0.19 0.19 0.20 0.20 0.19 0.19 0.19 0.18 0.18 0.21 0.21 

As 0.03 0.04 0.04 0.03 0.02 0.02 0.02 0.01 0.04 0.02 0.01 0.01 

Sb 0.58 0.58 0.58 0.58 0.59 0.58 0.58 0.58 0.56 0.54 0.60 0.59 

Mn 0.07 0.06 0.06 0.06 0.06 0.06 0.05 0.06 0.06 0.07 0.06 0.07 

Fe 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0 0 0 0 

Bi 0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0 0 0.00 0.00 0.00 0.00 

Tl 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00 0.00 0.00 0.00 

Cu 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00 0.00 0.00 0.00 

N  3.71 3.72 3.65 3.88 3.79 3.79 3.85 3.95 3.70 4.36 3.86 4.07 

mol%N 
AgBiL 100.24 100.25 100.25 100.22 100.20 100.13 100.10 100.07 100.09 99.82 100.25 100.28 

 

 

 

Andorit IV (quatrandorit) arseno-manganifer Pb18Ag15Sb47S96 sistem de cristalizare monoclinic 

La Săcărâmb andoritul IV (quatrandorit) a fost observat sub forma unei mase de cristale 

aciculare în proba S3K3, dezvoltată pe marginea unui cristal de tetraedrit (fig. 81). Cristalele au 

culoarea gri deschis şi prezintă un pleocroism distinct, o anizotropie medie și o reflectantă mai 

mare decât a tetraedritului. Quatrandoritul de la Săcărâmb este similar cu quatrandoritului clasic 
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însă  cu Mn şi As în compoziţia chimică (Tab. 47). Compoziția chimică medie a punctelor de 

analiză pe quatrandorit indică o formulă calculată în baza 176 de forma 

Pb13.8Mn5.7Ag16.3Sb41.6As4.2S94.4 şi cu numărul de ordine calculat 4.13. 

 

Figura 81: Imagine SEM-SE cu critale aciculare de andorit IV (and) crescute pe tedraedrit (tdt) ,sfalerit 

(sph) si bournonit (bnn) 

 

 
Tabel 47: Analize EDS reprezentative ale quatrandoritului (andorit IV) 

wt% S3K3 S3K3 S3K3 

Ag 13.46 13.26 13.27 

Mn 2.56 2.17 2.69 

Pb 20.49 21.53 20.44 

Sb 38.62 37.84 38.49 

As 2.24 2.27 2.17 

S 22.64 22.94 22.94 

Total 100.01 100.01 100.00 

    
Proportii 

atomice 

in baza  

176 Ag+Mn+Pb+Sb+As+S 

    
Ag 16.59 16.35 16.26 

Mn 6.20 5.26 6.47 

Pb 13.15 13.83 13.04 

Sb 42.18 41.35 41.80 

As 3.98 4.03 3.83 

S 93.90 95.18 94.59 
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Ramdohrit Pb6Ag3Sb11S24- sistem de cristalizare monoclinic 

 

 Ramdohritul este membrul seriei omoloage a andoritului cu procent de substituţie 68,75 

% şi care poate să conţină Mn, Cd, Fe  în compoziţie. A fost observat în două secţiuni lustruite 

unde apare sub forma de incluziuni fibroase în famatinit (fig. 82). Compozițiile ramdohritului de 

la Săcărâmb sunt prezentate în tabelul 48, iar poziția în diagrama ternară (Sb+As+Bi)-

(Pb+Mn+Fe)-(Ag+Cu) în figura 79. Se observă ca punctele analizelor sunt ușor deplasate în 

stânga compoziției ideale ale ramdohritului, datorită unui conținut mai ridicat în Mn (1.71-2.45 

wt%). Formula calculata în baza 44 a ramdohritului manganifer este Ag3.1Mn1.5Pb5.5Sb11.1S22.8 iar 

pentru ramdorhitul fără Mn este Ag3.3Pb5.8Sb11.5S23.4. 

 

 

  

Figura 82: Imagini SEM-SE-BSE cu cristale de ramdohrit (rdh) incluse in tetraedrit(tdt) sau luzonit-

famatinit(luz-fam) pe marginea alabandinei (alb), piritei (py) si bournonitului (bnn) 

 

Tabel 48: Analize EDS reprezentative ala ramdohritului de la Săcărâmb 

wt% S3C4 S3C4 S3C4 S3C4 

Ag 9.34 9.34 9.20 8.78 

Mn 2.41 2.45 2.17 2.44 

Pb 30.03 30.41 31.94 32.00 

Sb 37.71 37.45 37.05 36.48 

S 20.51 20.34 19.64 20.30 

Total 100.00 99.99 100.00 100.00 

     
Proportii atomice in 

baza 
44 Ag+Mn+Pb+Sb+S 

     
Ag 3.111 3.123 3.138 2.952 

Mn 1.576 1.608 1.453 1.611 

Pb 5.207 5.294 5.672 5.602 

Sb 11.127 11.095 11.197 10.869 

S 22.980 22.880 22.538 22.965 
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 Fază similară cu Menchettiitul Pb5Mn3Ag2Sb6As4S24  - sistem de cristalizare monoclinic 

 

Identificat în 3 probe, apare sub formă de cuiburi sau în asociere cu bernarlottiit şi 

jordanit (fig. 83). Optic este asemănător cu andoritul singura diferenţa este prezenţa unei 

anizotropii mai puternice faţă de andorit. De menţionat faptul că este a doua ocurenţă în lume 

după zăcământul polimetalic de la Uchucchacua, Peru unde a fost descoperit de către Bindi et al. 

(2012). Menchetiitul de la Săcărâmb este similar  chimic cu cel din Uchucchacua însă cu o 

diferenţă la raportul Sb/As unde cristalele de la Săcărâmb au mai puţin As fată de cele analizate 

din Peru iar Pb este în exces faţă de Mn (Tab. 49). După calculul formulei mineralului a rezultat 

formula de baza Pb5.51Ag2.06Mn2.82Sb6.93As3.22S23.37 Media numărului de ordine calculat este 

4.048.  

Table 49: Analize EPMA-WDS ale mechettiitului de la Săcărâmb 

wt% S6 S6 S6 S6 S6 S6 Oyo 

Ag 6.00 6.15 5.95 5.72 5.99 11.13 

Cu 0.02 0.03 0.02 0.02 0.00 0.13 

Mn 3.61 3.67 3.53 3.44 3.33 2.12 

Tl 0.01 0.00 0.09 0.04 0.09 0.33 

Pb 35.48 35.55 35.79 36.58 36.71 21.38 

Bi 0.21 0.18 0.36 0.23 0.29 0.15 

Sb 29.05 28.90 29.22 28.10 27.38 28.28 

As 2.77 2.77 2.60 2.59 3.48 8.45 

S 21.44 21.40 21.52 22.16 22.20 24.12 

Total 98.58 98.66 99.06 98.88 99.47 96.08 

      
 

Proportii atomice in baza 44.00 Ag+Cu+Mn+Tl+Pb+Bi+Sb+As+S  

      
 

Ag 1.98 2.03 1.96 1.86 1.94 3.37 

Cu 0.01 0.02 0.01 0.01 0.00 0.07 

Mn 2.33 2.37 2.28 2.20 2.12 1.26 

Tl 0.00 0.00 0.02 0.01 0.02 0.05 

Pb 6.09 6.10 6.13 6.21 6.19 3.37 

Bi 0.04 0.03 0.06 0.04 0.05 0.02 

Sb 8.48 8.43 8.51 8.12 7.86 7.59 

As 1.31 1.31 1.23 1.22 1.62 3.68 

S 23.76 23.71 23.81 24.32 24.20 24.58 

N 3.94 3.97 3.97 4.56 4.41 4.44 

 

 

Oyonit Ag3Mn2Pb4Sb7As4S24 -sistem de cristalizare monoclinic 

 

Membru bogat în Sb al seriei omoloage a andoritului, a fost descoperit recent în probe 

provenind din zăcământul polimetalic Uchuccacua, Peru de către Bindi et al. (2018). La 

Săcărâmb, a fost observat într-o singură probă substituind cristalele de menchettiit (fig. 83). 

Datorită dimensiuni mici a cristalelor, nu au putut fi observate caracteristicile optice la 

microscopul calcografic. Din punct de vedere chimic, oyonitul de la Săcărâmb prezintă câteva 
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diferenţe la Pb, Ag şi Mn unde Ag este peste 11 wt % iar Pb este sub 4 wt% şi Mn sub 2 wt% 

(Tab. 49) faţă de cristalele analizate din zăcământul Uchuccacua. Formula calculată în baza 44 a 

oyonitului de la Săcărâmb este Ag3.37Mn1.26Pb3.37Sb7.59As3.68S24.58. 

 

 

Figura 83: Imagine SEM-BSE a  unui cristal de galena (gal) substituit de jordanit (jod) si bernarlottiit 

(bnl) urmat de menchettiit (men) si oyonit (oyo) 

 

Faze necunoscute din grupa andoritului 

 

Faza A 

Cristale prismatice întâlnite în filonaşele secundare de carbonat aflate în asociere cu o 

fază necunoscută (Fig. 84a). La microscopul calcografic au o reflectantă medie, culoare albă spre 

gri şi prezintă o anizotropie distinctă dar fără culori reprezentative. Chimismul este similar 

oyonitului însă cu o prezenţă în exces al Mn şi Ag (Tab. 50). Formula chimică calculată în baza 

44 este Pb1.6Mn2.7Ag3.8Cu0.2Tl0.1Sb8.3As3.5S23.5 cu o posibilă formulă empirică de 

Pb1.5Mn2.5Ag4Sb9As3S24 cu valori ale lui N între 3.4 şi 3.7 şi cu procentul de substituţie de 98 %. 

Pe baza procentului de substituţie această fază se situează în zona quatrandoritelor. 

 

Faza B 

Cristale aciculare prezente în filonaşele secundare de carbonat din alabandina masivă 

(fig. 84b). Optic are culoarea gri cu tente galbene, prezintă o anizotropie distinctă şi o reflectantă 

medie. Din punct de vedere al chimismului, această fază este similară oyonitului însă pe baza 
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procentului de substituţie cu valoarea de 64.81 % această fază ar fi un fizeleyit manganifer. 

Formula chimică calculată în baza 88 este: Ag4.7Cu0.8Mn7Pb6.6Sb20.8As0.4S47.7  cu o posibilă 

formulă empirică: Ag5Mn7Pb7Sb21S48. Datele chimice sunt prezentate în tabelul 50. 

 
Tabel 50: Analize EPMA-WDS reprezentative a fazelor necunoscute din grupa andoritului 

wt% Faza A Faza A Faza B Faza B Faza B 

Ag 13.512 14.094 7.833 8.08 7.81 

Cu 0.35 0.69 0.72 0.76 0.81 

Mn 5.23 4.77 6.01 6.01 5.89 

Pb 0.553 0.592 21.308 21.089 21.389 

Tl 11.13 9.17 0.13 0.00 0.00 

Bi 1.68 1.78 sld sld sld 

Sb 33.01 34.36 39.35 38.87 39.50 

As 8.70 8.45 0.37 0.43 0.41 

S 24.88 25.27 23.61 23.73 23.72 

Total 99.04 99.17 99.33 98.97 99.52 

      

Proportii atomice in baza 44 
Proportii atomice in 

baza 
88 

 

      
Ag 3.79 3.92 4.69 4.84 4.67 

Cu 0.16 0.32 0.73 0.77 0.82 

Mn 2.88 2.60 7.07 7.06 6.91 

Pb 0.08 0.09 6.65 6.57 6.65 

Tl 1.63 1.33 0.04 0.00 0.00 

Bi 0.24 0.26 0 0 0 

Sb 8.21 8.47 20.90 20.61 20.91 

As 3.51 3.38 0.32 0.37 0.35 

S 23.49 23.64 47.60 47.78 47.68 

N 3.607 3.678 3.728 3.889 3.729 

 

 

  
Figura 84: a- imagine SEM-BSE a fazei A asociata cu o faza necunoscuta; b- imagine SEM-BSE a fazei b  
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5.5 Sulfosăruri de Pb-Sb/As 

 

Seria Geocronit-Jordanit Pb14(Sb, As)6S23 - Pb14(As, Sb)6S23  sistem de cristalizare monoclinic  

 

Până în prezent, ocurențe ale mineralelor din seria geocronit-jordanit au fost raportate în 

cadrul zăcământului Săcărâmb doar de către Ciobanu et al. 2005 unde au fost raportaţi membrii 

soluției solide, variind între Geo0 și Geo60.  

 

Seria a fost identificată în numeroase probe, fiind a treia ca preponderenţă la Săcărâmb 

după tetraedrit-tennantit şi bournonit-seligmanit. Frecvent aceste sulfosăruri apar împreună cu 

galena fie sub formă de coroane care corodează cristalele de galenă sau bournonit, fie formează 

texturi myrmekitice împreună cu galena și bournonitul (fig. 85 a,b,c,d). Dimensiunea cristalelor 

variază între 0.01 şi 2 mm. Au mai fost întâlnite câteva cazuri unde se află în asociere cu alte 

sulfosăruri de Sb-As, în special bernarlottitul unde poate să fie în concreştere sau să fie substituit 

de acesta (fig. 85 e, f ) 

 

Optic apar gri cu tente galbene, cristalele de jordănit pur reacţionează la lumina naturală, 

prezentând o peliculă galbenă, cristalele apar sub diferite forme: pseudohexagonale, scurt 

prismatice, aciculare şi ca petice anhedrale. Sulfosărurile din seria geocronit - jordanit au fost 

întâlnite în aproape toate stagiile de mineralizaţie, începând cu stagiul II unde apare pe marginile 

cristalelor de galenă împreună cu bournonitul, continuând în stagiul III unde apare sub formă de 

incluziuni în alabandină alături de galenă şi tetraedrit şi cu cea mai mare prezenţă în stagiul IV 

fiind asociat cu sulfosărurile de Pb-Sb/As şi telulurile. De asemenea, toate formulele au fost 

calculate în baza 43, rezultatele acoperind un domeniu larg din cadrul soluției solide, dominând 

membrul cu Sb (geocronit), însă prezentând o variaţie foarte mare înspre ambii membri finali 

unde jordanitul se situează între Jod97-Jod51 iar geocronitul între Geo51 și Gcn83 din analizele 

EPMA. Din analizele făcute la SEM-EDS şi la EPMA se observă o clară substituție Sb-As (fig. 

86 ), ce indică o variabilitate chimică considerabilă a fluidelor hidrotermale ce au afectat toate 

stagiile mineralizatoare în special ultimele stagii. În privința elementelor urmă, cum ar fi Ag, Cu, 

Mn, Tl şi Bi identificate în cadrul seriei Geo-Jod, au fost raportate valori maxime de 0.1 wt. % 

pentru Ag, 1.61 wt. % pentru Cu, 2.82 wt. % pentru Mn, 0.54 wt % pentru Tl şi 0.34 wt % pentru 

Bi (Tab. 51).  
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Tabel 51: Analize EPMA-WDS reprezentative pentru seria geocronit-jordanit 

wt% jord jord geo jord geo geo geo 

Ag 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.07 

Cu 1.47 0.00 0.00 0.00 0.83 0.77 0.00 

Mn 0.19 0.11 2.77 2.82 0.19 0.18 0.06 

Tl 0.00 0.28 0.28 0.41 0.15 0.00 0.51 

Pb 69.16 70.06 66.78 70.49 67.69 67.22 66.93 

Bi 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.34 

Sb 5.73 1.73 10.03 1.12 10.90 10.94 9.14 

As 6.00 8.24 3.64 9.69 2.37 2.32 4.17 

S 17.01 16.47 16.94 17.88 16.73 16.76 16.88 

Total 99.54 96.88 100.43 102.42 98.86 98.19 98.10 

        
Proportii  atomice  in baza 43 Ag+Cu+Mn+Tl+Pb+Sb+As+S 

 

        
Ag 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.03 

Cu 0.97 0.00 0.00 0.00 0.57 0.53 0.00 

Mn 0.14 0.08 2.10 2.02 0.15 0.14 0.04 

Tl 0.00 0.06 0.06 0.08 0.03 0.00 0.11 

Pb 14.10 14.85 13.41 13.43 14.24 14.19 14.09 

Bi 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.07 

Sb 1.99 0.62 3.43 0.36 3.90 3.93 3.27 

As 3.38 4.83 2.02 5.10 1.38 1.35 2.43 

S 22.41 22.55 21.98 22.00 22.73 22.86 22.96 
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Figura 85: a,b,c,d-imagini la microscopul calcografic asupra asociatilor de geocronit-jordanit (geo,jod); 

imaghini SEM-BSE a jordanitului in asociere cu bernarlottiit (bnl), menchettiit (men), bournonit (bnn) 

substituind galena (gal)  
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Figura 86: Diagrame binare cu variatia compozitionala a seriei geocronit-jordanit (wt%) de la Săcărâmb 

Sb vs As 

 

Seria Bournonit-Seligmanit PbCuSbS3 - PbCuAsS3 – sistem de cristalizare ortorombic 

Soluția solidă bournonit-seligmanit a fost observată la Săcărâmb în majoritatea 

secţiunilor, fiind a doua serie ca preponderenţă după tetraedrit-tennantit. Membri ai acestei serii 

EDS 

WDS 
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apar în trei stagii de mineralizaţie de la II la IV. În stagiul II apare în filonase de dolomit şi Mn-

calcit alături de tetraedrit, bournonit, jordanit, sfalerit, pirită şi calcopirită (fig. 86a), în stagiul III 

apare sub forma de incluziuni în alabandina masivă sau în tetraedrit alături de galenă, pirită, 

tetraedrit, teluluri şi sulfosăruri de Pb iar în stagiul IV apare sub mai multe forme. Cel mai 

frecvent au fost observate, cristale euhedrale scurt prismatice sau tabulare, care ating ocazional 

0.5-1.5 centimetri în lungime aflate în asociere cu nagyagitul şi ocazional conţinând incluziuni 

de teluluri (fig. 86 c,f). A doua formă întâlnită în stagiul patru este cea anhedrala formata pe 

fisurile alabandinei, sfaleritului şi galenei depuse anterior  sau scheletic impreuna cu jordanit-

geocronit (fig. 86b). De cele mai multe ori substituie cristalele de galenă alături de jordanit-

geocronit şi la rândul său fiind substituit de covelină şi nagyagit. Au fost identificați ambii 

membrii finali (bournonit-Pb1.2CuSb0.9S2.8 şi seligmanit- PbCu1.1As0.8b0.1S2.9)   cât şi faze 

intermediare chimic (Tabel 8) cu o compoziție medie a 96 de analize EDS calculată în baza 6 de: 

Pb1.1Cu 1.1(Sb0.5As0.5) 1.0S2.8. Ținând cont de mediile valorilor raportului Sb/(As+Sb) şi 

As/(Ad+Sb) pentru fiecare probă în parte se pot trage următoarele concluzii: (1) conținutul de Sb 

şi Aş din mineralele Bnn-Slg de la Săcărâmb cuprind ambii membrii ai seriei, de la un membru 

antimonifer (Bnn100) la un membru intermediar (Bnn 48-52) până la un membru bogat în As 

(Slg 88); (2) mineralele din stagiul II de mineralizaţie sunt arsenifere, în stagiul III fazele devin 

antimonifere iar în stagiul IV fazele variază permanent cu apariţia frecvenţă a zonalitatilor 

datorate raportului Sb/As.  

Cea mai răspândită fază minerală este bournonitul, întâlnindu-se sub mai multe forme: în 

asociaţie cu galena find într-o relație de substituție ce poate forma și texturi myrmekitice, 

cristalele de bournonit pot ajunge și până la 1cm lungime iar a doua reprezentare a bournonitului 

este în asociaţie cu teluluri de obicei fiind mineralul suport (în acest caz bournonitul poate fi 

arsenifer). La microscopul calcografic apare gri deschis, cu o reflectantă mai mare decât a 

galenei, prezintă anizotropie, cu culori ale anizotropiei roz spre albastru și având predominant 

macle polisintetice de tip “parchet” (fig. 86d) 

Seligmanitul a fost identificat doar în două șlifuri iar în ambele cazuri este în asociație cu 

galena, bournonitul, sfaleritul și tetraedritul. Apare la microscopul calcografic roz, uneori se 

observă o zonalitate, anizotropia este moderată neobservându-se macle. Din punct de vedere 

chimic este clară substituția Sb-As (fig. 87), interesant este însă prezența seligmanitului doar în 

probele din zonele superioare ale zăcământului. Variații chimice considerabile din cadrul fiecărei 

probe au putut fi observate în imaginile BSE, și apar sub formă de precipitări alternative a 

soluțiilor hidrotermale mineralizatoare cu compoziții diferite. Zonele deschise din imaginile BSE 

au un conținut ridicat în Sb și scăzut în Aş, pe când zonele Închise, viceversa. Variaţia Bnn-Slg 

din cadrul aceluiaşi granul, de obicei duce la formarea unei zonalități cu o dispunere spațială 
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aleatorie, arcuită sau zimţată (fig. 86 e,f). Aceste zonalități de tip arcuite observate în cadrul 

Bnn-Slg, au mai fost descrise de către Apopei (2014) în probe din zăcământul polimetalic Certej. 

Similar cu fazele descrise la Certej, cristalele de Bnn-Slg prezintă zone centrale cu membri 

bogați în Sb, iar zonele exterioare sunt caracterizate prin creşterea în As. Deasemenea, acest tip 

de zonalitate concentrică prezintă alternaţii intre Sb şi As pe direcția de creștere (nucleu – 

margine) iar în zonele antimonifere apar incluziuni de teluluri (hessit, petzit, krennerit) şi 

sulfosăruri cu Te (nagyagit). Aceste zonalități arată mai multe momente de activitate 

hidrotermală care sunt exprimate sub formă de precipitări alternative datorită variabilității Sb-As. 

Tabel 52: Analize EDS reprezentative ale fazelor din seria bournonit-seligmanit 

wt% F12a F12a C2 C2 M8 M8 S3K4 S3K4 

S 19.78 18.76 18.2 17.87 19.69 20.52 19.51 19.26 

Fe 2.01 1.72 
      

Cu 12.85 12.17 13.1 15.43 11.24 12.03 15.95 16.05 

As 11.12 2.23 3.3 5.21 4.73 6.53 14.52 14.65 

Sb 8.06 20.89 18.8 16.19 16.28 12.49 2.42 2.29 

Pb 46.17 44.23 46.6 45.29 48.06 48.52 47.6 47.74 

Total 99.99 100 100 99.99 100 100.09 100 99.99 

         

 
Proportii atomice in baza 6 S+Fe+Cu+As+Sb+Pb 

 

         
S 2.86 2.87 2.84 2.74 3.02 3.06 2.80 2.78 

Fe 0.17 0.15 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 

Cu 0.94 0.94 1.03 1.19 0.87 0.91 1.16 1.17 

As 0.69 0.15 0.22 0.34 0.31 0.42 0.89 0.90 

Sb 0.31 0.84 0.77 0.65 0.66 0.49 0.09 0.09 

Pb 1.03 1.05 1.13 1.07 1.14 1.12 1.06 1.07 
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Figura 87: a-bournonit asociat cu sfalerit din foraj; b- asociatie bournonit,geocronit-jordanit(geo,jod) sub frma 

scheletica; c- cristal de bournonit-seligmanit larg cristalizat asociat cu pirita (py); d- macle de tip parchet in 

bournonit-seligmanit- imagini in lumina reflectata (N// si N+); e,f- zonalitati ale cristalelor de bournonit-seligmanit 

asociat cu galema ,nagyagit (ngy) , hessit (hst) si petzit (ptz) - imagini la microscopul electronic (BSE)  
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Figura 88: Diagramă binară de compoziție chimică (exprimată în at%) a mineralelor din seria bournonit-

seligmanit; Sb vs As 

 

Zinkenit Pb9Sb22S42 – sistem de cristalizare hexagonal 

A fost observat intr-o geoda formand o textura tip plumosit cu cristale aciculare in 

asociere cu cristale de carbonat(fig. 89 a,b) si în trei secţiuni lustruite:  în asociație cu galenă, 

alabandină și boulangerit (fig. 89 c,d); sub formă de cristale aciculare în asociaţie cu boulangerit, 

lopatkait, plagionit şi jordanit-geocronit şi nagyagit (fig. 89 e,f) şi pe marginea unui cristal de 

krennerit. Din punct de vedere al caracteristicilor optice, apare la microscopul calcografic gri cu 

tente galbene, prezentând un pleocroism distinct, o anizotropie puternică de culoare gri deschis 

spre un gri închis cu tente albăstrui, nu prezintă macle iar reflectivitatea este mai mică decât a 

galenei. Pe baza analizelor chimice se observă că zinkenitul de la Săcărâmb este arsenifer, cu o 

prezenţă a As între 3 şi 6 wt% (Tab. 53), As în zinkenit a mai fost descoperit în probe provenite 

din mina Brobdignag Mine, SUA (Eckel, 2003). Ag (0.81-027 wt %) şi Cu (0.87-0.36 wt%) apar 

sub formă de elemente urmă în zinkenit, detectate în cristalele asociate cu plagionit, lopatkait, 

boulangerit, nagyagit. După calculul formulei mineralului pe baza a 10 analize realizate la 

microsonda electronică să calculat formula empirică Pb8.8Cu0.6Ag0.3Sb18.02As3.6S41.4. 
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Figura 89: a,b- imagini la lupa binoculara cu zinkenit acicular si carbonat; c,d- imagini la microscopul 

calcografic, in N // si N + a asociatiei zinkenit (znk), boulangerit (boul) si galena (gal) pe marginea 

alabandinei (alb); e,f- imagini SEM-BSE cu asociatiile zinkenit,bournonit-seligmanit (bnn-sel), 

boulangerit,geocronit (geo), plagionit (plg), galena 
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Tabel 53: Analize EPMA-WDS reprezentative ale zinkenitului de la Săcărâmb 

wt% zinkenit zinkenit zinkenit zinkenit zinkenit zinkenit zinkenit zinkenit zinkenit 

Ag 0.81 0.68 0.78 0.31 0.35 0.57 0.46 0.54 0.27 

Cu 0.53 0.57 0.53 0.79 0.76 0.72 0.81 0.87 0.84 

Pb 31.18 31.01 31.24 32.30 32.43 31.46 31.43 32.24 31.59 

Sb 39.48 40.05 39.88 37.51 36.56 39.29 38.11 36.88 37.90 

As 3.64 3.47 3.89 5.42 5.80 4.05 4.93 5.42 4.87 

S 22.76 23.00 23.00 22.75 22.89 23.39 23.56 23.08 22.92 

Total 98.40 98.78 99.32 99.08 98.80 99.48 99.30 99.03 98.40 

          

 
Proportii atomice in baza 54 Ag+Cu+Pb+Sb+As+S 

  

          
Ag 0.439 0.365 0.418 0.167 0.188 0.302 0.245 0.289 0.143 

Cu 0.490 0.523 0.484 0.718 0.694 0.649 0.730 0.791 0.768 

Pb 8.796 8.689 8.714 9.025 9.043 8.695 8.635 8.949 8.839 

Sb 18.951 19.093 18.930 17.836 17.350 18.480 17.820 17.419 18.046 

As 2.836 2.689 3.001 4.189 4.475 3.096 3.746 4.159 3.766 

S 41.488 41.640 41.452 41.065 41.250 41.777 41.824 41.393 41.439 

 

Boulangerit Pb5Sb4S11 – sistem de cristalizare monoclinic 

A fost observat fie sub formă de incluziune în zinkenit, bournonit sau nagyagit (fig. 90a), 

fie în asociere cu plagionit, lopatkait, zinkenit şi geocronit (fig. 89e). La microscopul calcografic 

apare alb cu un pleocroism puternic și cu o anizotropie puternică, însă fără să aibă culori 

distincte de anizotropie, reflectantă similară cu zinkenitul iar relieful este mai ridicat. 

Boulangeritul de la Săcărâmb poate să conţină Ag şi Cu sub formă de elemente urmă (Tab. 54) 

iar o caracteristică majoră este conţinutul în As care poate să fie între 0.75 şi 2.2 wt % unde 

există o relaţie de substituţie Sb-As cu o direcţie spre homeotipul arsenifer, lopatkaitul prezentată 

în figura 91. După calculul formulei mineralului în baza 20 a rezultat formula empirică 

Pb5Sb3.5As0.4S10.9. Apar impurități de arsen ca și la zinkenit (Tab. 54). 

Lopatkait Pb5Sb3AsS11 – sistem de cristalizare monoclinic 

Este homeotipul arsenifer al boulangeritului, a fost descoperit de Topa et al. (2013) în 

probe provenind din sectorul metalogenetic Madoc, Canada. La Săcărâmb lopatkaitul apare în 

asociaţie cu plagionit, jordanit-geocronit, boulangerit, zinkenit şi nagyagit (fig. 90b). Compoziţia 

chimică este aproape identică cu lopatkaitul de la Madoc, cu mici diferenţe la raportul Sb/As 

(Tab. 54). Formula chimică calculată în baza 20 a rezultat în formula Pb5Sb3.2As0.9S10.9. Din 

punct de vedere optic lopatkaitul nu se poate diferenţia de boulangerit. 
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Robinsonit Pb4Sb6S13 – sistem de cristalizare monoclinic 

Robinsonitul a fost identificat într-o singură secţiune lustruită sub formă de cristale cu 

dimensiunea de sub 5 μm în asociaţie cu geocronit sau solitare în filonaşele secundare cu 

rodocrozit (fig.90 c,d). Formula empirică a fost calculată în baza 23 de atomi cu rezultatul: 

Pb4.26Sb5.86S12.88 (Tab. 54). Robinsonitul este pentru prima dată menţionat la Săcărâmb şi pe 

teritoriul României. 

  

  
Figura 90: a- imagine SEM-BSE cu boulangerit (boul) asociat cu hessit (hst), nagyagit (ngy) si bournonit-

seligmanit (bnn-slg); b- imagine SEM-BSE cu lopatkait(lop),zinkenit si plagionit(plg) si nagyagit; c,d- 

imagini SEM-SE cu, robinsonit (rob) singular sau asociat cu geocronit (geo)  
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Tabel 54: Analize EPMA-WDS pentru boulangerit si lopatkait. Analize EDS pentru robinsonit 

wt% boulangerit boulangerit boulangerit lopatkait lopatkait lopatkait rob rob 

Ag 0.08 0.64 0.00 0.15 0.00 0.08 sld sld 

Cu 0.38 0.40 0.00 0.01 0.03 0.13 sld sld 

Pb 54.07 53.62 54.17 54.86 55.33 56.23 35.10 36.40 

Sb 23.56 23.81 23.38 21.41 20.15 19.86 44.10 43.30 

As 0.72 1.03 1.75 3.24 4.51 3.43 sld sld 

S 18.23 18.40 18.17 18.54 18.91 18.92 20.80 20.30 

Total 97.03 97.91 97.47 98.22 98.93 98.64 100.00 100.00 

       
  

 
Proportii atomice in baza 20 Ag+Cu+Pb+Sb+As+S 

in baza 

23 
Sb+Pb+S 

       
  

Ag 0.014 0.112 0.000 0.027 0.000 0.013 sld sld 

Cu 0.115 0.120 0.000 0.003 0.009 0.037 sld sld 

Pb 5.021 4.910 5.012 4.978 4.931 5.058 5.767 6.043 

Sb 3.724 3.710 3.681 3.306 3.056 3.040 4.258 4.224 

As 0.184 0.262 0.447 0.813 1.111 0.852 sld sld 

S 10.942 10.886 10.861 10.872 10.893 10.999 12.976 12.733 

 

 

 
Figura 91: Diagramă binară de compoziție chimică (exprimată în at%) a mineralelor boulangerit si 

lopatkait; Sb vs As 
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Grupul Plagionitelor - sistem de cristalizare monoclinic 

Plagionit Pb5Sb8S17 

Apare în asociere cu alte sulfosăruri de Sb şi Pb sau împreună cu cristale de nagyagit (fig. 

89,90,92). Optic are textură aciculară, culoare gri deschis, prezintă pleocroism, anizotropie 

relativ intensă cu nuanţe albăstrui. După calculul formulei mineralului a rezultat formula de bază 

Pb5Sb7.3As0.7S16.9. O particularitate a plagionitului de la Săcărâmb este prezenţa impurităților de 

arsen ca la zinkenit şi boulangerit (Tab. 55). 

  

Figura 92: Imagini la microscopul calcografic, in N // si N + a asociatiei nagyagit (ngy), plagionit (plg) 

Tabel 55: Analize EPMA-WDS reprezentative ale plagionitului de la Săcărâmb 

wt% plagionit plagionit plagionit plagionit plagionit plagionit plagionit 

Ag 0.06 0.13 0.13 0.14 0.17 0.06 0.05 

Cu 0.07 0.15 0.13 0.13 0.17 0.08 0.18 

Pb 40.72 40.90 39.84 39.35 38.31 40.10 42.22 

Sb 35.12 33.32 35.82 34.56 34.82 36.86 31.88 

As 1.42 2.80 1.07 2.40 2.73 0.34 3.64 

S 21.06 21.37 20.77 21.11 21.17 20.94 21.35 

Total 98.44 98.67 97.76 97.69 97.37 98.38 99.32 

        

 
Proportii  atomice  in baza 30 Ag+Cu+Pb+Sb+As+S 

  

        
Ag 0.015 0.032 0.031 0.032 0.039 0.015 0.011 

Cu 0.027 0.060 0.052 0.053 0.069 0.034 0.070 

Pb 5.073 5.026 5.008 4.881 4.734 5.023 5.167 

Sb 7.446 6.968 7.662 7.294 7.321 7.859 6.639 

As 0.488 0.950 0.372 0.824 0.934 0.116 1.233 

S 16.952 16.965 16.875 16.917 16.902 16.953 16.880 

 

Fuloppit - Pb3Sb8S15 şi heteromorphit - Pb7Sb8S19 sistem de cristalizare monoclinic 

Fuloppitul a fost analizat într-o singură secţiune lustruită aflat în concreştere cu famatinit 

în filonaşele de carbonat secundare din alabandină masivă (fig. 93a). Optic este de culoare albă, 
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cu reflectantă medie, pleocroic şi puternic anizotrop. Formula empirică calculată din 3 analize 

chimice de tip EDS este Pb2.86Sb8.07As0.7S14.36 (Tab. 56). Heteromorphitul a fost observat în două 

secţiuni lustruite din probe provenite de la Săcărâmb. În prima secţiune, apare în asociere cu 

nagyagit sub forma de incluziuni iar în a doua secţiune, apare sub formă de incluziune în 

bournonit si luzonit-famatinit (fig. 93b) Formula calculată în baza a 24 de atomi este 

Pb7.05Sb8.51As0.59S18.26 (Tab. 56). Trebuie menţionat ca ambele sulfosăruri prezintă As în 

compoziţie care arată variabilitatea fluidului hidrotermal în stagiile târzii de mineralizaţie. 

  

Figura 93: a- imagine SEM-SE cu fuloppit (ful) asociat famatinitului (fam) si tenantitului (ten); b- 

imagine SEM-SE cu heteromorphit inclus in luzonit-famatinit si bournonit pe marginea unui crittal de 

galena 

Tabel 56: Analize EDS reprezentative pentru fuloppit si heteromorphit 

wt % fulopp fullop heter heter 

As 0.84 2.09 0.00 1.41 

Sb 47.83 46.70 34.12 32.09 

Pb 30.08 29.06 47.59 47.47 

S 21.25 22.16 18.28 19.03 

Total 100.00 100.01 99.99 100.00 

   
  

 

Proportii atomice in 

baza 24 
in baza 34  

   
  

As 0.222 0.539 0.000 0.579 

Sb 7.779 7.407 8.822 8.110 

Pb 2.875 2.708 7.231 7.050 

S 13.124 13.346 17.947 18.261 
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Seria Benavidesit-Jamesonit Pb4MnSb6S14 - Pb4FeSb6S14 – sistem de cristalizare 

monoclinic 

A fost identificat numai membrul manganifer al seriei în probele de la Săcărâmb sub 

formă de cuiburi în alabandină masivă uneori asociat cu sfaleritul manganifer (fig. 94). La 

microscopul calcografic s-au observat cristale aciculare fie dispuse pe fisurile de rodocrozit și 

cuarț care străbat alabandină masivă, fie sub formă de incluziuni în alabandină în asociere cu 

bournonit, luzonit-famatinit, andorit şi geocronit-jordanit. Benavidesitul are o culoare gri cu 

tente galbene, slab pleocroic, cu o anizotropie puternică în culori albastre și brune, reflectantă 

medie mai slabă decât galena și relief ridicat(fig. 94). Benavidesitul este un mineral rar, întâlnit 

doar în depozitele hidrotermale bogat manganifere, el a mai fost întâlnit în: Peru (depozitul 

polimetalic Ucchuccacua- locul descoperirii mineralului), China, Suedia și Japonia. Din punct de 

vedere al chimismului benavidesitul de la Săcărâmb se îmbogățește în mangan ajungând la valori 

și de peste 3 wt%, în special în monocristale din geode (Tab. 57). După calculul formulei 

mineralului a rezultat formula de baza Pb4.4Mn1.1Sb6S13.4. 

Tabbel 57: Analize EDS pe benavidesitul de la Săcărâmb 

wt% ben ben ben ben 

S 19.91 19.99 19.88 20.09 

Pb 42.90 43.06 42.99 42.43 

Sb 34.50 34.09 34.35 33.67 

Mn 2.69 2.86 2.78 3.80 

Total 100.00 100.00 100.00 99.99 

     
Proportii atomice in 

baza 
25 S+Pb+Sb+Mn 

     
S 13.379 13.398 13.360 13.308 

Pb 4.461 4.466 4.471 4.350 

Sb 6.105 6.017 6.079 5.874 

Mn 1.055 1.119 1.090 1.469 
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Figurs 94: a- imagine la microscopul calcografic, in N // cu benavidesit (ben) asociat alabandinei (alb); b-

imagine SEM-SE cu o  micro-geoda de benavidesit în alabandina masivă; c- imagine optica in N + cu 

cristale prismatice de benavidesit asociat cu bournonit (bnn) in alabandina; imagine la microscopul 

calcografic, in N // cu benavidesit (ben) microcristalin asociat sfaleritului (sph) si piritei (py)  

 

 

5.6 Seria omoloagă a sartoritului 

 

Omologii sartoritului sunt sulfosăruri de Pb-As și Pb-As-Sb cu grade diferite de 

substituție Ag + (As, Sb) și Tl + (As, Sb) pentru 2Pb. Structurile sunt formate din blocuri 

structurale (301) SnS compuse din lanturi duble compuse din As si Sb. Blocurile bogate in As si  

Sb sunt separate prin pereți in forma de zig-zag ai prismei de coordonare trigonala de 

Pb(Makovicky si Topa, 2015). Membrii seriilor omoloage ai sartoritului au fost, definiți de 

Makovicky (1985). Formula generală a omologilor (Makovicky, 1985) este Me
+
 x Me

2+
4N-8-2 x 

Me
3+

 8 + xS4N + 4 pentru unitatea repetată de 8.4 A ˚ a unui bloc (100) strâns legat de arhetipul 

SnS. Pentru celula de 8,4 A (subcelula în cazul sartoritului) aceasta dă Me
+
 x Me

2 +
 8N-16-2 x Me

3 +
 

16 + xS8N+ 8 unde Me 
+ 

este Ag și / sau Tl, Me
2 +

 este Pb și Me
3 +

 este As și Sb (Makovicky si 

Topa, 2015). 

Există trei substituții de cationi în omologii sartoritului: (1) substituția izovalentă a Sb
3 +

 

pentru As
3 +

; (2) substituția Tl 
+
 + Me

3 +
 pentru 2Pb

2 +
; și (3) substituirea Ag

 +
 + Me

3 +
 cu 2Pb

2 +
. 

Determinările structurii cristalelor de Le Bihan (1962) și, în special, de grupul lui Nowacki  

asupra materialelor din localitatea clasică din Lengenbach, Binntal, Alpii Elvețieni, au condus la 

o clarificare finală a cristalografiei și mineralogiei lor complexe (Makovicky si Topa, 2015).  O 

investigație sistematică cu ajutorul microprosondei a materialului din Lengenbach a fost 

efectuată de către Laroussi și colab. (1989). Jambor (1967a, b) a fost probabil primul mineralog 

care a descris analogii Sb din fazele cu As din seriile omoloage ale  sartoritului, bazate pe 

materiale din Madoc, Ontario, Canada. Mai târziu, Mantienne (1974) și Johan și Mantienne 

(2000) au descris localitatea alpină Jas Roux, Franța, ca o altă sursă importantă de Sb-As 

sulfosalți, al doilea doar în clasicul localitate Madoc. Aceste două localități depășesc în sfera de 

cuprindere alte apariții în literatură, cum ar fi cariera de marmură Pitone, Seravezza, Italia 
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(Bracci și colab., 1980); mina Monte Arsiccio, Toscana (Orlandi et al., 2012); Zarshouran, nord-

vestul Iranului (Paar et al., 2009); Săcărâmb, România (Ciobanu et al., 2005); Descoperirea unei 

noi localități de sulfosaruri As-Sb la Barika în provincia Azarbaijan din vestul Iranului 

(Khodaparast et al., 2010) a condus la descrierea unui alt membru As-Sb, barikait (Topa et al., 

2013).  

 Pentru calcurarea numărului de omologie a fost urmată procedura de calcul elaborată de 

Mackovicky si Topa (2015) unde : 

Me
2+

 = Pb + 2(Ag + Tl) 

Me
3+

 = (As + Sb) - (Ag + Tl) 

Urmate de formula:  

N = 2(Me
2+

 / Me
3+

) + 2 

 

 

Baumhauerit Pb3As4S9 - sistem de cristalizare triclinic 

Baumhaueritul stoichiometric a fost identificat la Săcărâmb, unde apare sub forma unor 

cristale aciculare de dimensiuni micronice, care formează mase sau concreşteri de cristale pe cr 

galenă, jordanit şi bournonit în filonasele secundare care străbat alabandina masivă (fig. 95). La 

microscopul calcografic, cristalele sunt albe cu o tentă galbenă şi prezintă extinse reflexe interne 

roşii (fig. 95). Analizele chimice realizate pe cristalele de baumhauerit evidenţiază conţinuturi 

ridicate de Sb 2.5-3.1 wt % urmate de Mn între 0.8 şi 1 wt %. Iar Tl şi Ag între 0.07 şi 0.2 wt % 

respectiv 0.08-0.24 wt % (Tab. 58). Prezenţa Mn în sulfosărurilor din seria omoloagă a 

sartoritelor la Săcărâmb este discutabilă, acest Mn poate să apară de la matricea (rodocrozit, 

alabandină) în care sunt prinse aceste sulfosăruri, influenţând analiza finală. Formula 

stoichiometrica medie a baumhaueritului din 5 analize realizate la microsonda electronica este, 

Pb2.86Mn0.2Sb0.3,As3.8S8.8.calculata in baza a 16  atomi, aproape de formula ideala. 

Tabel 58: Analize  chimice EPMA-WDS ale baumhaueritului de la Săcărâmb 

wt% baumh baumh baumh baumh baumh 

As 22.78 23.52 22.56 23.99 23.53 

Tl 0.14 0.01 0.13 0.22 0.07 

S 23.24 23.67 22.57 23.07 23.13 

Pb 48.52 49.73 48.07 48.16 47.64 

Cu 0.01 0.01 0.01 0.00 0.02 

Ag 0.08 0.28 0.24 0.16 0.13 

Sb 3.12 3.19 2.97 2.70 2.48 

Mn 0.87 0.88 0.90 0.96 1.04 

Total 98.74 101.29 97.44 99.25 98.04 

      
Proportii atomice in baza 16 As+Tl+S+Pb+Cu+Ag+Sb+Mn 
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As 3.72 3.76 3.76 3.90 3.85 

Tl 0.01 0.00 0.01 0.01 0.00 

S 8.88 8.83 8.79 8.76 8.83 

Pb 2.87 2.87 2.90 2.83 2.82 

Cu 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 

Ag 0.01 0.03 0.03 0.02 0.01 

Sb 0.31 0.31 0.30 0.27 0.25 

Mn 0.19 0.19 0.20 0.21 0.23 

N 3.45 3.45 3.48 3.40 3.39 

 

 

  

Figura 95: Imagini la microscopul calcografic (N +) si cel electronic (BSE) reprezentand cristale aciculare 

de baumhauerit (bmh) substituind galena (gal). 

 

 

Barikait Pb10Ag3(Sb8As11) S19S40 sistem de cristalizare monoclinic 

 

Barikaitul a fost descoperit recent la zăcământul de Au-Ag Barika, din Provincia 

Azerbaidjan, Iran de către Topa et al. (2013). Faza identificată la Săcărâmb este apropiată 

stoichiometric de barikait, apare alături de baumhauerit, jordanit, bournonit şi galenă (fig. 96). 

Caracteristicile optice observate sunt culoare gri deschis şi cu o anizotropie medie fără culori 

distincte. Manganul este prezent similar cu baumhaueritul cu valori între 2.8 şi 3 wt %, Tl apare 

în exces peste 3.6 wt% faţă de Ag unde apare sub 1.5 wt %, existând posibilitatea unei substituţii 

Ag-Tl (Tab. 59). Formula stoichiometrică medie a barikaitului de la Săcărâmb din 3 analize 

realizate la microsonda electronică este, Ag0.7Tl0.99Mn2.9Pb9Sb7.2,As12.2S39 calculată în baza a 72 

de atomi. 
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Figura 96: Imagine SEM-BSE cu asociatia galena(gal), bournonit(bnn), jordanit(jod), barikait(bak) si 

nagyagit(ngy) 

Tabel 59: Analize EPMA-WDS a barikaitului de la Săcărâmb 

wt% barik barik barik 

As 15.29 17.05 19.18 

Tl 3.90 3.75 3.61 

S 23.17 23.50 23.61 

Pb 34.83 35.10 35.32 

Cu 0.04 0.05 0.10 

Ag 1.27 1.49 1.30 

Sb 18.57 16.30 14.09 

Mn 2.78 3.02 3.12 

Total 99.85 100.26 100.33 

    
Proportii atomice in baza 72 As+Tl+S+Pb+Cu+Ag+Sb+Mn 

    
As 11.05 12.12 13.49 

Tl 1.03 0.98 0.93 

S 39.13 39.04 38.80 

Pb 9.11 9.02 8.98 

Cu 0.03 0.04 0.08 

Ag 0.64 0.74 0.63 

Sb 8.26 7.13 6.10 

Mn 2.74 2.93 2.99 

N 3.75 3.77 3.70 

 

Fază similară cu carduccit (Ag, Sb) Pb 6(As, Sb) 8S20 sistem de cristalizare monoclinic 

Sulfosare observată în două secţiuni lustruite pe marginea alabandinei (fig. 97) sau în 

asociere cu jordanit, bournonit şi galenă. Din punct de vedere chimic apar diferenţe faţă de 



 

132 

formula stoichiometrică a carduccitului la Tl, Ag şi Pb. Prezenţa manganului este posibil să fie 

datorată influenţei alabandinei şi rodocrozitului. Taliul este cunoscut ca element minor în 

carduccit însă în cristalele analizate la Săcărâmb acesta apare cu valori între 1 şi 2 wt % iar Ag 

prezintă valori scăzute între 1.4 şi 2.6 wt % (Tab. 60). Deasemenea Pb prezintă valori mai 

scăzute faţă de formula stoichiometrică a carduccitului, datorată manganului. Formula calculată a 

posibilului carduccit de la Săcărâmb este Ag0.4Tl0.2MnPb5As5.8Sb3.2S19.3. 

 

Tabel 60 Analize chimice EPMA-WDS cu faza similara carduccitului observata la Sacaramb 

wt% carduc carduc carduc carduc carduc carduc 

As 14.3 17.6 18.1 16.1 16.0 15.8 

Tl 1.7 1.2 1.3 1.5 2.4 2.1 

S 22.1 23.6 24.1 23.1 22.6 22.9 

Pb 39.4 38.2 39.4 39.0 38.0 39.3 

Cu 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 

Ag 2.2 0.5 0.4 2.6 1.4 1.7 

Sb 15.4 15.4 15.4 13.9 13.7 13.6 

Mn 2.2 1.3 1.6 2.7 1.7 2.3 

Total 97.28 97.84 100.18 98.88 95.967 97.775 

       
Proportii atomice in baza  35 As+Tl+S+Pb+Cu+Ag+Sb+Mn 

       
As 5.26 6.25 6.27 5.71 5.88 5.69 

Tl 0.23 0.16 0.16 0.20 0.32 0.28 

S 19.09 19.56 19.49 19.12 19.40 19.30 

Pb 5.26 4.89 4.94 5.00 5.05 5.13 

Cu 0.00 0.00 0.00 0.00 0.01 0.01 

Ag 0.57 0.12 0.10 0.64 0.36 0.43 

Sb 3.50 3.37 3.29 3.02 3.10 3.03 

Mn 1.10 0.64 0.75 1.31 0.87 1.13 

N 3.97 3.38 3.39 3.95 3.79 3.89 

 

;  

Figura 97: Imagine SEM-BSE cu cristal de posibil carduccit (cdc) pe marginea alabandinei 
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Bernalottiit, Pb 6(As5Sb3) S18 – sistem de cristalizare triclinic 

 

Această sulfosare a fost citată recent în regiunea Toscană din Italia, încă nu există 

suficiente date ca să se poată confirma prezența acesteia și în probele de la Săcărâmb. La 

Săcărâmb bernalottiitul a fost identificat microscopic cât și macroscopic. Macroscopic  apare 

împreună cu jordanit sub formă de cuiburi în geode de calcit (fig. 98a) cât și sub formă de 

,,smocuri”  pe  cristale de cuarț (fig. 98b). Cristalele au formă capilară (cristale lungi, foarte 

subțiri similare cu firul de păr), ce pot atinge 1 mm lungime. Microscopic a fost întâlnit in mai 

multe  sectiuni lustruite, împreună cu galenă, alabandină, jordanit-geocronit, bournonit-

seligmanit și menchettiit (fig. 98 c,d,e,f). De subliniat este faptul că bernalottiitul substituie 

frecvent jordanitul. Caracteristicile optice identificate la microscopul calcografic sunt: culoare 

gri deschis, reflectantă mai mică decât jordanitul, anizotropie medie fără culorii distincte și relief 

scăzut. După calculul formulei mineralului a rezultat formula de bază Pb5.75As5.3Sb2.51S15.88. Din 

punct de vedere chimic se observă o substituție Sb-As (Tabel 61). 
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Figura 98: a- imagine la lupa binoculara cu cristale de bernarlottiit intr-o geoda pe  rodocrozit; b- imagine 

SEM-SE cu cristale de bernarlottit si jordanit crescute pe un cristal euhedral de cuart; c,d- imagini la 

microscopul calcografic, in N // si N + cu bernarlottiit (bnl), jordanit-geocronit (jod-geo) substituind un 

cristal de galena (gal); e-f imagini SEM-BSE cu bernarlottit substituind jordanit la randul sau substituind 

galena 

Tabel 61: Analize EPMA-WDS cu bernarlottiitul de la Săcărâmb 

wt% bnl bnl bnl bnl bnl bnl bnl 

As 19.82 20.90 18.08 18.10 20.11 20.32 17.17 

Tl 0.15 0.17 0.65 0.67 0.59 0.47 0.75 

S 23.05 23.73 22.85 23.13 23.93 23.35 22.94 

Pb 46.47 47.34 45.70 45.76 45.87 45.46 45.00 

Cu 0.00 0.00 0.03 0.00 0.02 0.05 0.01 

Ag 0.73 0.56 0.47 0.39 0.56 0.58 1.10 

Sb 6.94 4.45 8.71 8.91 8.53 7.38 10.20 

Mn 1.82 1.46 0.97 1.14 1.26 1.36 1.36 

Bi 0.00 0.00 0.00 0.00 0.08 0.00 0.12 

Total 98.98 98.62 97.45 98.10 100.95 98.96 98.66 

        

 
Proportii atomice in baza 62 As+Tl+S+Pb+Cu+Ag+Sb+Mn+Bi 

        
As 12.56 13.14 11.76 11.66 12.44 12.81 11.06 

Tl 0.04 0.04 0.16 0.16 0.13 0.11 0.18 

S 34.14 34.84 34.74 34.82 34.58 34.39 34.52 

Pb 10.65 10.76 10.76 10.66 10.26 10.36 10.48 

Cu 0.00 0.00 0.02 0.00 0.02 0.04 0.01 

Ag 0.32 0.25 0.21 0.17 0.24 0.25 0.49 

Sb 2.71 1.72 3.49 3.53 3.25 2.86 4.04 

Mn 1.58 1.26 0.86 1.00 1.06 1.17 1.19 

Bi 0.00 0.00 0.00 0.00 0.02 0.00 0.03 

N 3.53 3.56 3.55 3.52 3.44 3.45 3.64 
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Twinnit Pb (Sb, As) 2S4 – sistem de cristalizare monoclinic 

 

Sulfosare din seria omoloagă a sartoritului cu o singură ocurenţă în România, la Mina 

Herja, Baia Mare descrisă de Cook şi Damian (1997). La Săcărâmb a fost identificat într-o 

singură secţiune lustruită în filonasele de rodocrozit care străbat alabandina masivă. Ag şi Tl sunt 

prezenţi sub forma de  elemente minore în compoziţie cu valori între 0.1 şi 2.5 wt% (Tab. 62). 

Manganul apare în compoziţie cu valori între 1.3 şi 3.6 wt % însă cel mai probabil este influenţa 

matricei manganifere în care este prinsă sulfosarea. Formula stoichiometrică calculată în baza 7 

este Pb0.98Mn 0.2(Sb0.6As1.3)1.9S3.8. 

 

Tabel 62: Analize EPMA-WDS a twinnitului de la Săcărâmb 

wt% twn twn twn twn twn 

As 17.75 18.57 16.02 18.73 18.86 

Tl 1.29 0.82 2.50 1.88 1.55 

S 23.58 23.44 23.27 23.87 23.85 

Pb 38.15 38.84 36.86 37.69 40.65 

Cu 0.00 0.00 0.01 0.03 0.07 

Ag 0.43 0.22 0.92 0.12 1.47 

Sb 15.37 15.65 15.63 15.73 12.12 

Mn 3.30 3.59 3.52 2.70 1.26 

Total 99.86 101.12 98.74 100.73 99.82 

      
Proportii atomice in baza  7 As+Tl+S+Pb+Cu+Ag+Sb+Mn 

      
As 1.23 1.27 1.12 1.28 1.32 

Tl 0.03 0.02 0.06 0.05 0.04 

S 3.80 3.75 3.82 3.82 3.90 

Pb 0.95 0.96 0.94 0.93 1.03 

Cu 0.00 0.00 0.00 0.00 0.01 

Ag 0.02 0.01 0.05 0.01 0.07 

Sb 0.65 0.66 0.68 0.66 0.52 

Mn 0.31 0.33 0.34 0.25 0.12 

N 3.15 3.07 3.37 3.12 3.45 

 

Sulfosare de Sb-As-Pb-Mn 

 

A fost indentificată într-un singur slif, sub formă de cuiburi în filonașele de rodocrozit 

care străbat alabandină (fig. 99). Cristalele sunt subhedrale, unele având o formă aproape 

tetragonală, reflectanță sub cea a galenei, usor de slefuit, pleocroism slab, culoare gri, prezintă o 

anizotropie distinctă insa fără coloristică. Din punct de vedere chimic s-a calculat formula 

generala: (Cu,Ag)1.14Pb1Mn2.78(As,Sb)5S11.11  fiind o sulfosare neindentificată până acum (Tabel 

18). Se observă o substituție clară între Cu și Ag, cât și între Mn și Ag, dar cea mai interesantă 
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este relația dinte Mn și Cu unde la unele cristale se prezintă sub forma unei substituții iar la altele 

ca o îmbogățire(fig. 100). Rămâne de lămurit dacă sunt două faze minerale diferite sau o singură 

fază extrem de complexă. 

 

 

Tabel 63: Analize EDS a sulfosării necunoscute de Sb-As-Pb-Mn-Ag/Cu 

wt% S6B2 S6B2 S6B2 S6B2 S6B2 S6B2 

Ag 2.45 2.15 2.10 4.55 4.45 5.49 

Cu 4.71 4.94 4.81 2.03 1.85 1.13 

Mn 12.44 13.07 12.47 10.94 12.04 11.80 

As 16.73 17.80 17.32 18.90 18.48 18.60 

Sb 18.89 17.54 18.74 17.71 17.30 17.63 

Pb 17.56 17.44 17.33 17.25 17.63 17.15 

S 27.22 27.07 27.22 28.62 28.25 28.20 

Total 100.00 100.01 99.99 100.00 100.00 100.00 

       
Proportii atomice in baza 21 Ag+Cu+Mn+As+Sb+Pb+S 

       
Ag 0.29 0.25 0.25 0.54 0.53 0.65 

Cu 0.95 0.99 0.97 0.41 0.37 0.23 

Mn 2.91 3.04 2.91 2.54 2.80 2.75 

As 2.87 3.03 2.96 3.22 3.15 3.18 

Sb 1.99 1.84 1.97 1.85 1.81 1.86 

Pb 1.09 1.07 1.07 1.06 1.09 1.06 

S 10.90 10.77 10.87 11.38 11.25 11.27 

 

  

Figura 99: imagini la microscopul calcografic cu sulfosare necunoscută, în filonaș de carbonat (Cbt), care 

trece prin alabandină (Alb) afectată de zone cu rodocrozit și oxizi de mangan(Rdc+MnOx). 

 

 

 

 



 

137 

  
Figura 100: Diagrame binare, de compoziție chimică (exprimată în wt%) a sulfosării necunoscute; Mn vs Cu, Cu vs 

Ag 

 

 

5.7 Sulfosăruri de Tl 

 

Boscardinit AgTl2Pb 6(Sb15As4)19S36 – sistem de cristalizare triclinic 

 

O sulfosare extrem de rară, aparţinând seriei omoloage a sartoritului, descoperită recent 

de Orlandi et al. (2014), în material provenit din mina de Fe, Monte Arsiccio (Italia). La 

Săcărâmb boscardinitul a fost identificat în asociaţie cu jordanit substituind cristale de galenă în 

filonasele secundare de rodocrozit care trec prin alabandina masivă (Fig 101). Optic apare 

acicular, de culoare gri, anizotropie medie şi prezintă reflexe interne roşii. După calculul 

formulei mineralului a rezultat formula empirica Ag0.4Tl2.73Mn1.34Pb 4.95(Sb12.47As6.57) 19.04S35.46. 

O diferenţă clară faţă de boscardinitul descoperit la Monte Arsiccio (Italia) de Orlandi et al. 

(2014) este prezenţa Mn. Însă, manganul poate să fie datorat influenţei rodocrozitului. 
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Figura 101: imagini la microscopul calcografic (N//) si la cel electronic cu boscardinit (bsc) substituind 

jordanit (jod) si galena (gal) pe marginra alabandinei (alb) 

 
Tabel 64: Analize EPMA-WDS ale boscardinitului de la Săcărâmb 

wt% bsc bsc bsc 

As 9.34 10.04 10.96 

Tl 12.16 8.96 10.40 

S 22.85 22.89 23.34 

Pb 32.34 28.05 28.70 

Cu 0.00 0.02 0.05 

Ag 0.79 1.28 1.03 

Sb 18.67 25.09 23.04 

Mn 1.73 1.18 1.26 

Bi 0.07 0.09 0.00 

Total 97.94 97.59 98.78 

    

 
Proportii atomice in baza  32 

    
As 3.20 3.38 3.64 

Tl 1.53 1.11 1.27 

S 18.31 18.02 18.11 

Pb 4.01 3.42 3.45 

Cu 0.00 0.01 0.02 

Ag 0.19 0.30 0.24 

Sb 3.94 5.20 4.71 

Mn 0.81 0.54 0.57 

Bi 0.01 0.01 0.00 

 

 

Pierrotit Tl 2(Sb, As) 10S16 sistem de cristalizare ortorombic 

Sulfosare de taliu din seria omoloagă a sartoritelor, menţionată doar in zăcămintele de Tl 

şi Au din Rusia, SUA şi  Franţa (Jax Roux, locus tipicus). A fost observată într-o secţiune 

lustruită, într-un filonas secundar de carbonaţi din alabandina masivă, asociat cu un cristal de 
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manganoquadratit (fig. 102a). Formulă calculată în baza a 28 atomi Tl1.72(Sb7As3.3)10.3S16.1 este 

foarte apropiată de cea stoichiometrică, cu un deficit în Tl şi un exces în Sb+As (Tab. 65).  

Parapierrotit TlSb5S8 sistem de cristalizare monoclinic 

Parapierrotitul este dimorful pierrotitului şi dominant  antimonifer. A fost identificat 

optic într-o singură probă sub formă de cristal crescut pe marginea alabandinei (fig. 102b). Optic 

s-a observat să prezinte culoare albă, pleocroic, reflectantă similară cu tetraedritul şi cu o 

anizotropie intensă având culori de la brun spre albastru. Formula chimică calculată în baza 14 

este. Tl0.9Sb4As1.1S8, (Tab. 65).  

 
Tabel 65: Analize EDS reprezentative ale pierotitului si parapierotitului de la Săcărâmb 

wt% pierotit pierotit pierotit pierotit parapiero parapiero parapiero 

As 12.74 12.03 12.62 12.54 7.92 8.29 8.19 

Sb 42.95 44.33 43.09 43.08 48.69 48.58 48.11 

Tl 18.17 16.83 18.74 17.82 17.98 17.51 18.37 

S 26.15 26.82 25.56 26.57 25.41 25.62 25.32 

Total 100.01 100.01 100.01 100.01 100 100 99.99 

        

 
Proportii in baza 28 S+As+Sb+Tl in baza 14 S+As+Sb+Tl 

        
As 3.34 3.17 3.29 3.30 1.07 1.11 1.11 

Sb 6.92 7.20 6.92 6.98 4.04 4.01 4.00 

Tl 1.74 1.63 1.79 1.72 0.89 0.86 0.91 

S 16.00 16.53 15.58 16.34 8.00 8.02 7.99 

 

  
Figura 102: a- imagine SEM-SE a unui cristal de pierotit (prt) crescut pe manganoquadratit (mqd) asociat 

alabandinei (alb); b- iagine SEM-BSE cu parapierotit (ppt) asociat cu alabandina 

 

Sulfosare de Tl (posibil din grupa omoloaga a andoritului- Pb7Mn3Tl3AgSb14As12S48) 

 

A fost identificat într-o probă o sulfosare aciculară, de culoare gri care prezintă reflexe 

interne roşii extinse. Sulfosare se află într-un filonas de rodocrozit care întretaie alabandina 
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masivă (fig. 103). Compoziţia chimică a acestei sulfosari este  introdus in diagram ternara a 

seriei omoloage ale andoritului se observa pozitionarea acesteia pe linia de ordin 4 in zona 

ramdohritului sau fizeleyitului (fig. 79), diferenţa dintre aceasta sulfosare si cele din grupa 

andoritelor este este prezenţa Tl şi absenţa Ag (Tab. 66). A mai fost observata o substitutie Ag-

Tl in analize si in hartile compozitionale, iar Mn este posibil in exces datorita alabandinei si 

rodocrozitului (fig. 104). Formula chimica empirica calculata in baza 88 este 

Pb6.9Mn3.5Tl3.3Ag1.1Sb14As11.6S47.7 

  

Figura 103: imagini la microscopul calcografic (N//) si la microscopul electronic a sulfosarii de 

Tl  (Tl-and) posibil apartinand seriei omoloage ale andoritului in filonase de carbonat din 

alabandina masiva 
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Figura 104: Harti compozitionale ale sulfosarii de Tl  

 

 
Tabel 66: Analize EPMA-WDS a sulfosarii de Tl posibil din seria omoloaga a andoritelor 

wt% S3I1 S3I1 S3I1 S3I1 S3I1 S3I1 

Ag 1.75 2.18 1.62 1.37 1.55 2.03 

Cu 0.00 0.03 0.00 0.02 0.00 0.03 

Mn 2.42 3.26 2.78 2.96 2.81 3.23 

Pb 21.97 20.56 21.67 19.25 23.49 22.27 

Tl 10.34 9.95 10.19 11.49 9.34 9.59 

Sb 26.41 25.93 24.53 26.35 26.06 24.72 

As 12.38 12.69 14.22 13.42 12.35 13.49 

S 22.83 23.59 22.97 23.07 22.87 23.09 

Total 98.10 98.19 97.98 97.93 98.46 98.44 

       
Proportii atomice in 

baza 
88 Ag+Cu+Mn+Pb+Tl+Sb+As+S 

 

       
Ag 1.090 1.321 0.995 0.837 0.961 1.240 

Cu 0.000 0.034 0.000 0.018 0.000 0.034 

Mn 2.961 3.874 3.356 3.562 3.419 3.873 

Pb 7.117 6.488 6.932 6.142 7.577 7.080 

Tl 3.396 3.183 3.305 3.719 3.054 3.092 

Sb 14.560 13.925 13.353 14.308 14.309 13.375 

As 11.094 11.077 12.577 11.843 11.014 11.860 

S 47.782 48.098 47.482 47.571 47.667 47.445 
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5.8 Sulfosăruri de Te şi Bi 

 

Cosalit Pb2Bi2S5 - sistem de cristalizare ortorombic 

A fost identificat doar într-o probă, sub formă de incluziune într-un cristal de galenă (fig. 

105). Optic apare prismatic, pleocroic, culoare trece de la gri spre alb, anizotropie puternică fără 

culori distincte. După calculul formulei mineralului a rezultat formula de bază 

Pb1.75Mn0.24Bi1.51Sb0.4S5.02. Se cunoaşte în literatură că această sulfosare poate să accepte în 

structură Ag, Cu, Sb şi Se din acest motiv, nu este surprinzător că într-un mediu hidrotermal 

manganifer cum este la Săcărâmb, cosalitul să accepte Mn în reţeaua cristalină (Tab. 67). 

  

Figura 105: imagini la micoscopul calcografic (N +) si electronic (BSE) cu cosalitul (cos) impreuna cu  

galena (gal) din alabandinda (alb) masiva 

Tabel 67: analize EPMA-WDS reprezentative ale cosalitului de la Săcărâmb 

wt% cosalit cosalit cosalit cosalit 

Ag 0.85 0.85 0.88 0.96 

Cu 0.00 0.02 0.01 0.03 

Mn 1.56 1.47 1.42 1.41 

Pb 38.66 38.79 39.41 38.86 

Bi 33.91 34.14 33.66 33.86 

Sb 5.16 5.21 5.07 5.13 

As 0.00 0.00 0.00 0.00 

S 17.14 17.39 17.42 17.24 

Total 97.28 97.88 97.87 97.49 

     
Proportii atomice in baza 9.00 Ag+Cu+Mn+Pb+Bi+Sb+As+S 

     
Ag 0.07 0.07 0.08 0.08 

Cu 0.00 0.00 0.00 0.00 

Mn 0.27 0.25 0.24 0.24 

Pb 1.75 1.74 1.76 1.75 

Bi 1.52 1.51 1.49 1.51 

Sb 0.40 0.40 0.39 0.39 

As 0.00 0.00 0.00 0.00 

S 5.00 5.03 5.04 5.02 
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Buckhornit (Pb2BiS3)(AuTe2)- sistem de cristalizare ortorombic 

 

Fază similară buckhornitului a fost descrisă de către Ciobanu et al. (2005), la Săcărâmb, 

însă compoziţia este diferită faţă de compoziţia stoichiometrică a buckhornitului datorită 

conţinutului mic în Au şi excesului în Sb. În studiul de faţă, a fost observat într-o secţiune 

lustruită o fază aproape identică din punct de vedere stoichiometric cu buckhornitul (Tab. 68). 

Această fază, apare sub formă de exsolutie într-un cristal de tetraedrit (fig. 106). La microscopul 

calcografic, are culoare alb spre roz, prezintă pleocroism, cu o anizotropie intensă de la un gri 

violet spre albastru şi o reflectantă similar cu bournonitul. Formula stoichiometrică calculată în 

baza 9 a buckhornitului de la Săcărâmb este: Au0.9Pb2.2Bi0.9Te2.5S2.5 

  

Figura 106: imagini la microscopul calcografic in N // si N +  ale bukhornitului de la Sacaramb 

 

Tabel 68: Analize EDS reprezentative pentru bukhornit 

wt% S2A1 S2A1 S2A1 

Au 13.92 14.53 15.88 

Pb 42.27 33.97 37.02 

Bi 11.71 17.22 15.08 

Te 25.13 27.16 25.17 

S 6.97 6.25 6.04 

Total 100.00 99.13 99.19 

    

 

Atomic proportions in the basis 

of 

    
Au 0.854 0.912 1.012 

Pb 2.464 2.027 2.243 

Bi 0.677 1.019 0.906 

Te 2.379 2.632 2.476 

S 2.626 2.410 2.364 
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Nagyagit [Pb 3(Pb, Sb) 3S6](Au, Te)3 – sistem de cristalizare monoclinic 

 

Observat frecvent în probele de la Săcărâmb şi în diferite asociaţii. Identificat sub formă 

de incluziuni în trei minerale diferite: în alabandină, în baumhauerit și în bournonit (fig. 107a). 

În majoritatea secţiunilor lustruite a fost observat formând cristale euhedrale cu forme tabulare 

alungite uneori curbate, dimensiuni variate între 0.1 până la 20 mm, aflate în asociaţie cu 

bournonit, plagionit, boulangerit sau solitare în gangă (fig. 107 b,c,d). Anumite cristale pot să 

prezinte incluziuni de teluluri, (în special altait), sulfosăruri de Pb-Sb/As şi arsenolamprit. Din 

punct de vedere al caracteristicilor optice, nagyagitul apare gri deschis cu reflectivitate ridicată, 

anizotropie medie și relief scăzut.  

Compoziția chimică a nagyagitului identificat în probele de la Săcărâmb evidențiază trei 

tipuri diferite în funcție de mineralul gazdă (Tabel 69): nagyagitul din alabandină este cel ideal; 

nagyagitul din baumhauerit cât şi cel asociat boulangeritului este arsenifer (acest tip de nagyagit 

fiind identificat pentru prima dată de de către Simon -1994) și nagyagitul din bournonit este 

cuprifer, nu este încă sigur dacă cuprul apare într-adevăr în rețea sau a fost detectat eronat de la 

bournonit. După calculul formulei mineralului a rezultat formula de bază: [Pb 3(Pb, Sb) 

2.82S5.78](Au, Te)3.12 
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Figura 107: a- imagine la microscopul calcografic in N//,  incluziune de nagyagit (ngy) in alabandina (alb) 

impreuna cu tedraedrit (tdt); b- imagine la microscopul calcografic in N// cu bournonit (bnn) si nagagit 

(ngy); c,d-  imagine la microscopul calcografic in N// si N + cu nagyagit larg cristalizat cu incluziuni de 

altait (alt)  

 

Tabel 69: Analize EDS reprezentative pentru nagyagitul de la Săcărâmb 

wt% C3 C3 C3 S6D1 S6D1 S6D1 S6A2 S6A2 

Au 2.80 7.00 9.30 7.59 7.54 8.06 7.20 5.60 

Cu 11.00 3.60 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 

Sb 14.80 10.80 8.30 8.16 8.25 8.64 5.14 9.53 

As 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 8.19 7.26 

Pb 50.60 55.50 58.80 59.22 58.85 58.04 54.33 54.01 

S 13.80 11.20 9.50 9.24 9.03 8.96 12.07 14.94 

Te 7.10 11.90 14.10 15.79 16.32 16.29 12.98 8.57 

Total 100.10 100.00 100.00 100.00 99.99 99.99 99.91 99.91 

         

 

Proportii atomice in baza 15 Au+Cu+Sb+As+Pb+S+Te 

 

         Au 0.21 0.60 0.88 0.72 0.72 0.77 0.59 0.43 

Cu 2.50 0.95 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 

Sb 1.75 1.49 1.27 1.25 1.27 1.33 0.68 1.18 

As 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1.77 1.46 

Pb 3.53 4.51 5.28 5.34 5.33 5.26 4.24 3.92 

S 6.21 5.88 5.51 5.38 5.28 5.25 6.08 7.01 

Te 0.80 1.57 2.06 2.31 2.40 2.40 1.64 1.01 
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Benleonardit Ag15Cu (Sb, As) 2S7Te4 – sistem de cristalizare tetragonal 

 

Benleonarditul, a fost identificat în două secțiuni lustruite în asociere cu bournonit, 

jordănit, tetraedrit și galenă (fig. 108). La microscopul calcografic prezintă o culoare gri spre 

albastru și o anizotropie moderată. Formula empirică a fost calculată folosind 29 atomi per 

unitate de formula: Ag16.1(Sb0.9As1.5)2.4S7.3Te3.3 (Tab. 70). Pentru a calcula formula empirică, s-

au folosit datele chimice ale benleonarditului analizat de către Bindi et. al 2015, în care 

benleonarditul este considerat membru al grupului pearceait-polibazit. În materialul de la 

Săcărâmb, a fost descoperit un benleonardit ce conţine urme de Cu, indicând o substituție între 

Ag şi Cu, ce poate să prezinte dovezi în existenţa unui omolog de Cu cu benleonardit. Această 

ipoteză este susținută de noile date referitoare la formula cristalo-chimică a benleonarditului 

(Ag15Cu(Sb, As)2S7Te4) și a apartenenței sale la grupul pearceit-polibazit (Bindi et al., 2015). 

Îmbogăţirea benleonarditului cu Cu, se corelează cu asocierea cristalelor cu tennantitul. 

 

  

Figura 108: a.b- imagini SEM-SE cu benleonardit (bnl) asociat galenei (gal) tenantitului (tnt) si 

bournonitului (bnn) 

Tabel 70: Analize EDS rerezentative pentru benleonardit 

Wt% S3K2 S3K2 S3K4 S3K4 

benleonardit Cu-benleonardit 

Au 0 0 3.61 1.68 

Ag 66.87 66.67 55.94 53.33 

Cu 0 0 7.41 13.1 

Sb 4.15 3.83 8.55 6.04 

As 4.31 3.99 0 2.28 

S 9.05 8.9 11.6 11.72 

Te 15.62 16.62 12.89 11.83 

Total 100 100 100 100 

Proportii atomice in baza  29  

     
Au 0 0 0.4 0.2 

Ag 16.1 16.1 12.7 11.5 

Cu 0 0 2.8 4.8 

Sb 0.9 0.8 1.7 1.2 

As 1.5 1.4 0 0.7 

S 7.3 7.3 8.8 8.5 
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Te 3.2 3.4 2.5 2.2 

 

 

Faza y (billingsleyit- Ag7AsS6 cu Te) sistem de cristalizare isometric 

 

Bilingsleyitul cu Te a fost observat într-o singură secţiune lustruită, asociat cu jordănit, 

sfalerit şi conţinând incluziuni de hessit (fig. 109). Optic este similar ca reflectantă cu 

tetraedritul, are culoarea de gri albăstrui şi este izotrop. La microscopul calcografic acesta 

prezintă zonalităţi date de raportul Ag/Te. Diferenţa faţă de formula stoichiometrică a 

billingsleyitului este prezenţa Te în compoziţia chimică cu valori între 6.1 şi 11.58 wt% (Tab 71) 

care substituie Ag. Formula calculată în baza 14 a Te-billingsleyitului de la Săcărâmb este 

(Ag6.2Te0.65)AsS6.16. 

 

Tabel 71: Analize EPMA-WDS reprezentaive ale bilingsleyitului de la Săcărâmb 

wt% Scol A Scol A Scol A Scol A Scol A Scol A 

Ag 70.49 69.51 64.05 62.59 68.65 69.04 

Cu 0.01 0.02 0.03 0.02 0.06 0.04 

As 6.91 7.11 7.23 7.44 7.53 7.60 

Te 6.32 6.93 11.14 11.58 6.10 6.92 

S 19.07 18.25 19.47 19.97 19.18 18.70 

Total 102.81 101.81 101.91 101.59 101.52 102.30 

       

 
Atomic proportions in the basis of 14 Ag+Cu+As+Te+S 

       
Ag 6.58 6.62 6.00 5.83 6.44 6.50 

Cu 0.00 0.00 0.00 0.00 0.01 0.01 

As 0.93 0.97 0.97 1.00 1.02 1.03 

Te 0.50 0.56 0.88 0.91 0.48 0.55 

S 5.99 5.85 6.14 6.26 6.05 5.92 
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Figura 109: Imagine SEM-BSE cu Te-billingsleyit (Te-bly) prezentand incluziuni de hessit (hst) si aflat in 

asociere cu jordanit (jod) 

 

6. Incluziuni fluide 

Incluziunile fluide sunt foste spaţii poroase (pline acum cu fluide) situate în corpul 

cristalelor, formate în timpul creşterii acestora sau după ce acestea s-au format. La temperatura 

camerei, incluziunile fluide prezintă o limită netă, datorată indicilor de refracţie diferiţi ai 

mineralului gazdă şi ai incluziunii fluide. Forma acestora este dependentă de natura mineralului 

gazdă şi de procesele de capturare a fluidelor. Formele negative (cristalografice) ale incluziunilor 

fluide sunt în general rezultate în urma precipitării cu suprafaţă liberă a mineralului gazdă sau ca 

urmare a gâtuirii incluziunii primare (Iatan, 2008). Incluziunile fluide pot avea diverse 

compoziţii, de la cele mai simple sisteme monocomponente: apă, metan sau petrol, la sisteme 

multicomponente: apă cu adaos de săruri, apă cu metan sau cu dioxid de carbon. În funcţie de 

starea de agregare existentă la temperatura camerei, incluziunile fluide pot fi monofazice, 

bifazice sau trifazice (Roedder, 1992). Fază lichidă este transparentă şi incoloră, dar faza gazoasă 

apare de regulă cu culori foarte întunecate datorită multiplelor reflexe interne ce au loc pe 

suprafaţa curbă a bulelor de gaz. Doar dacă gradul de aplatizare este foarte ridicat, atunci această 

particularitate este estompată. Faza solidă este rezultată din precipitarea chimică a unui sau mai 

multor minerale din soluţia existentă în incluziune. În raport cu momentul formării, incluziunile 

fluide pot fi de mai multe tipuri: primare, secundare şi pseudosecundare, iar recunoaşterea 

acestora se face pe baza observaţiei optice directe (Panaiotu, 2001; apud Iatan 2008). 
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6.1 Analiza incluziunilor fluide de la Săcărâmb  

Analize preliminare a incluziunilor fluide s-au realizat pe 5 secţiuni dublu lustruite din 

mineralizaţia bogată în sulfosăruri de la Săcărâmb (cuart-carbonati-sfalerit-alabandina-pirita-

sulfosaruri-teluluri). Observaţiile optice au fost realizate pe microscopul de cercetare tip IOR 

MC-5.  

Întrucât cuarţul este recristalizat în mai multe secvenţe din fluide hidrosilicatice (silicagel 

sau fluide silicotermale) incluziunile fluide sunt rare şi rareori primare, de regulă sunt 

pseudosecundare şi secundare (fig. 109 e,f) Acestea sunt monofazice lichide, rareori gazoase, 

bifazice (gaz +lichid) şi trifazice (gaz + lichid + granule solide silicatice frecvent globulare). 

Aspecte specifice microtexturale în cuarţ sunt caracterizate prin prezenţa unor formaţiuni 

concentrice globulare alcătuite din alternanţe de straturi coloidale de silice amorfă cu porozitate 

variabilă (microtexturi globulare şi colomorfe de silice şi sfalerit) (fig 109 a,c). Limitele 

superioare ale fiecărei intercalaţii (strat) este resorbita prezentând un aspect rugos (resorbţie). 

Frecvent se remarcă prezenţa unor succesiuni cvasiliniare cu aspect colomorf formată din 

aceleaşi alternanţe. Unele globule au partea centrală recristalizată în cuarţ transparent uneori cu 

incluziuni fluide rezultate în general prin expulzarea fluidelor apoase din masa coloidală pe plane 

de fisuri sau marchează zonele de creştere (fig. 109 a,d). Cristalele de cuarţ sunt în general 

prismatice cu zonări multiple marcate de prezenţa unor fluide de tip vapori – “topitură” 

precipitate pe planele microfisurilor sub forma unor “pânze” sau “draperii” de culoare negru 

maronie (fig. 108 a,b). În cursul şlefuirii plăcutelor de cuarţ şi sulfuri, acestea s-au degazeificat 

intens sugerând prezenţa gazelor în masa probabil carbonatică-silicatică adusă la suprafaţă prin 

şlefuire. Observaţia este bazată pe faptul că în general incluziunile fluide (gazoase sau lichide) 

sunt foarte rare astfel că singura sursă posibilă a gazelor se află în aceste microfisuri fine 

recicatrizate cu un film condensat dintr-o fază gazoasă bogată în silicaţi-carbonaţi-sulfaţi (Pintea, 

2014). Această fază gazoasă poate fi responsabilă de corodarea stratelor de silice oferind acestor 

depuneri stratificate aspectele de resorbţie amintite. Ca sursă primară se poate considera legătura 

lor cu influxuri acide de gaze sulfatice-carbonatice în cursul etapelor fumaroliene, zonarea fiind 

o consecinţă directă. La scară macroscopică se poate intui o structură fluidală marcată de 

prezenţa unor globule silicatice formate în prezent din cuarţ sau din strate concentrice de silice 

resorbita alături de sulfuri sulfosăruri şi carbonaţi. Frecvent acestea se includ unele pe altele 

(cuarţ în sulfuri, carbonaţi în cuarţ, sulfuri în cuarţ şi carbonaţi). Frecvent sulfurile se prezintă în 

formaţiuni globulare în cuarţ sau sulfosăruri în sulfuri, sugerând starea lichidă (topituri) din 

momentul formării. Mai mult aspectele microtexturale indică procese de segregare ale sulfurilor 

şi fazelor fluide apoase din masă fluidului silicotermal silicatic-carbonatic. 
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Aspectele microtexturale ale asociaţiilor de cuart-sulfuri-sulfosaruri – carbonaţi sunt 

specifice unor procese combinate de cristalizare din coloizi şi faze bogate în vapori în 

expansiune în condiţii fumaroliene de joasă temperatură. De remarcat formaţiunile 

microtexturale globulare şi cvasiliniare de silice amorfă. Zonalitatea fină şi multiplă în cuarţ este 

de asemenea o caracteristică specifică în probele analizate( fig. 108 a,b). Trunchierea frecvenţă a 

cristalelor de cuarţ în masa microgeodelor şi filonaselor intercalate între sulfuri şi carbonaţi. 

Incluziunile de sulfuri globulare zonate mai ales de sfalerit în cuarţ sunt de asemenea de 

remarcat. 

   

  

  
Figura 109:a,b- imagine in lumina transmisa cu zonalitea incluziunilor fluide in cristale de cuart, in N//; c- 

imagine in lumina trabsmisa cu o incluziune de sfalerit colomorf zonat; d- incluziuni fluide dezvoltate pe 

fisuri; e-f incluziuni fluide bifazice in cuart 
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6.2 Date de microtermometrie 

 Temperaturile înregistrate prin omogenizarea fazelor gazoase în lichidul hidrosilicatic 

reprezintă valorile minime ale temperaturii de re-cristalizare, în general ultimele faze fiind cu 

temperatură uşor mai ridicată. Cuarţul conţine frecvent plane de fisuri ultramicronice cu faze 

fluide lichide şi gazoase în pelicule foarte fine care reprezintă fluide cu compoziţie carbonatica-

sulfatica- fosfatică. Acestea reprezintă fluide hidrotermale de adâncime legate de secvenţe 

(infuzii) de magme bazice în baza camerelor magmatice superioare în perioade fumaroliene din 

evoluţia stratovulcanica (calderă). Sunt în marea lor majoritate de natură magmatică  dupa 

studiile realizate de catre Alderton şi Fallick (2000). 

Măsurătorile au fost efectuate cu instalaţia microtermometrica adaptată pe microscopul 

de cercetare tip IOR MC-5A cu posibilitatea măsurării temperaturii între +20
o
C şi 1100

o
C 

(Pintea, 1998 Arh IGR). Etalonarea s-a făcut cu substanţe cu punct de topire cunoscut, astfel: 

Benzil (95
o
C), Benzanilid (163

o
C), Dicromat de potasiu (398

o
C), NaCl (801

o
C) şi Aur (1064

o
C). 

Precizia măsurătorilor este situată între ± (3- 15
o
C). Au fost efectuate 26 de masuratori pe 5 

sectiuni dublu lustruite iar temperatură de omogenizare (Th)  variaza intre 152- 231 C°(tabel, 72). 

Variatia temperaturilor fe omogenizare masurate sunt transpuse sub forma unei histograme (fig. 

110).  

Tabel 72: Masuratori microtermometrice in  incluziuni fluide hydrosilicatice alcaline-carbonatice-sulfatice-fosfatice 

in cuart recristalizat din geode si asociat cu sulfuri polimetalice si sulfosaruri de la  Săcărâmb. 

Nr. 

crt 

Nr.proba Temperatura de omogenizare 

Th(L+V=L) in 
o
C 

Nr 

det. 

Observatii 

1 S3L-9 162 – 231; 162/165/231 3 Incluziuni pseudosecundare 

2 GD-1 186 – 215; 189/190/186 3 Incluziuni pseudosecundare 

3 S3D 176 – 229; 176/200/229 3 Incluziuni pseudosecundare si 

secundare 

4 SG-9 195 – 225; 

206/209/195/225/201 

5 Incluziuni pseudosecundare 

5 SG-4 152 – 216; 

191/186/216/152/215/188/18

7/196/187/191/174/179 

12 Incluziuni primare zonale si 

pseudosecundare  
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Figura 110: Histograma cu intervalul temperaturilor de omogenizare masurate in incluzinele fluide de la Săcărâmb 

 

7. Discuţii 

7.1 Procesele de formare a sulfosărurilor în zăcământul de Au-Ag-Te Săcărâmb 

În acest subcapitol se va descrie relaţiile dintre asociaţiile principale de sulfuri-sulfosăruri 

şi relaţiile de fază dintre acestea pe baza observaţiilor optice asupra texturilor şi relaţiilor inter-

minerale împreună cu analizele chimice. Toate sulfosărurile observate la Săcărâmb în acest 

studiu reflectă o eterogenitate şi complexitate mineralogică similară doar cu cea întâlnită la 

zăcământul Băiţa Bihor. Asociaţiile de sulfosăruri de la Săcărâmb sunt caracterizate de prezenţa 

unor generaţii succesive de faze minerale (Tab. 73) a căror depunere este controlată de 

următoarele tipuri de procese în ordinea frecvenţei acestora: dizolvarea unui material existent 

urmată de depunere, precipitare directă din fluidul hidrotermal, procesul de difuzie în stare solidă 

şi transformări de fază.  

Tabel 73: Asociaţiile de sulfosăruri si sulfuri din subsisteme chimice identificate la Săcărâmb 

Cu2S-FeS-Sb2S3+AgS Fe-tetraedrit + pirită + famatinit+ramdohrit 

Cu2S-ZnS-Sb2S3  Zn-tetraedrit + sfalerit+ famatinit + stibină+wurtzit 

Cu2S-AgS-FeS-Sb2S3-As2S3-PbS Ag-tetraedrit+andorit+pirită+ 

famatinit+luzonit+keutschit+wurtzit/sfalerit+stibină 

 

Cu2S-AgS-PbS-MnS-Sb2S3 alabandină+galenă+Mn tetraedrit+bournonit+ 
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geocronit+andorit+benavidesit+heteromorfit+famatinit 

 

PbS-MnS-AgS- Sb2S3-As2S3 galenă+alabandină+andorit/menchettiit+ 

geocronit/jordanit+bernarlottiit 

PbS-FeS-Sb2S3-As2S3- TlS-AgS galenă+pirită+ geocronit/jordănit+ 

boscardinit/tl-andorit/twinnit/parapierotit 

 

AgS- Sb2S3-As2S3-ZnS sfalerit+trechmannit+myargirit/baumstarkit+proustit 

AgS-FeS- Cu2S-MnS-CdS -As2S3- 

Sb2S3 

Mn-tennantit+pirită+manganoquadratit+Cd-

manganoquadratit+luzonit+fuloppit 

 

PbS-Cu2S–AuS-Te2S3-Sb2S3-As2S3 bournonit/seligmanit+nagyagit+boulangerit+plagionit+ 

zinkenit+lopatkait+ geocronit/jordanit 

 

PbS-Sb2S3-As2S3 galenă+zinkenit+plagionit+robinsonit+geocronit/jordanit 

 

PbS-Cu2S-AgS-Sb2S3-As2S3-ZnS-FeS galenă+pirită+bournonit/seligmanit+ 

geocronit/jordanit+baumhauerit+barikait+carduccit 

 

PbS- Cu2S-AgS -Te2S3-Sb2S3-As2S3 goldfieldit+benleonardit+Ag-tetraedrit+bournonit 

 

PbS-Cu2S-FeS-Sb2S3-Te2S3-Bi2S3-

AuS 

Fe-tetraedrit+Bi +goldfieldit+galenă+pirită+ 

calcopirită+buckhornit+telurobismutina+cosalit 

 

 

Procesul de dizolvare şi depunere (metasomatoză) se manifestă atunci când elementele 

unei faze minerale noi sunt preluate din faze minerale preexistente (Ilinca, 1998). La Săcărâmb, 

este cel mai frecvent proces de formare al sulfosărurilor datorat dezechilibrului chimic şi termic 

al fluidului hidrotermal. Fugacitatea sulfului, mediul redox, temperatura şi capacitatea fazei 

solide preexistent de solubilizare sunt principalii factorii în formarea sulfosărurilor prin acest 

proces. Dintre toate fazele preexistente sulfosărurilor din stagiile târzii de mineralizaţie, galenă, 

pirită, calcopirită şi tetraedrit-tennantitul sunt cele mai frecvente minerale suport pentru apariţia 

sulfosărurilor de: Pb-Sb/As (±Bi), Pb-Cu (±Ag, Tl)- Sb/As şi Cu- (±Ag) Sb/As. 

Reacţii chimice în sistemul Cu2S-FeS-Sb2S3  sunt prezentate în figura 111  dupa o 

reprezentare de analiză Schreinmaker realizată de Krismer şi Tropper (2012) în subsistemele Cu-

Fe-Sb-S şi Cu-Zn-Sb-S Reacţiile chimice din aceste subsisteme pot fi scrise ca:  

Cu10Zn2Sb4S13+ 12/3 S2 →31/3Cu3SbS4+ 1/3Sb2S3+ 2ZnS  

Zn-tetraedrit         sulf       famatinit      stibină    sfalerit 

Cu10Fe2Sb4S13+ 22/3S2 → 31/3Cu3SbS4+ 1/3Sb2S3+ 2FeS2 

Fe-tetraedrit        sulf          famatinit     stibină     pirită 
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Pentru sistemele Cu-Ag-Pb-Mn-Sb şi Cu-Fe-Zn-Ag-As avem următoarele reacţii la Săcărâmb: 

(Cu, Ag) 10Zn2Sb4S13+ PbS+     MnS+       5S2 → PbCuSbS3+ Pb4MnSb6S14 + AgPbSb3S6 + 2ZnS  

Ag-tetraedrit              galenă  alabandină  sulf      bournonit     benavidesit      andorit      sfalerit/wurtzit 

(Cu, Ag) 10Fe2As4S13+ FeS2+ 2S2→ 2CuAsS4+Cu2AgAsS4+ sulfură Cu-Fe  

Fe, Ag-tenantit          pirită   sulf     luzonit         keutschit 

 

Pentru sistemele Pb-As-Sb-Cu, Pb-As-Sb-Cu-Mn-Ag, Pb-As-Sb-Tl-Ag şi Pb-Sb-As-Au observate la 

Săcărâmb sunt prezentate următoarele reacţii: 

2PbS+ 2CuFeS2+ FeAsS + 10S2 → Pb 14(Sb, As) 6S23 + PbCuSbS3/PbCuAsS3 +2FeS2  

galenă calcopirită arsenopirită sulf              geocronit       bournonit/seligmanit   pirită 

Pb 14(Sb, As) 6S23  + PbCuSbS3/PbCuAsS3 + 3Mn
+3

+ 2Ag
3+

+ 4As + 10S2→ Pb 6(As5Sb3) S18 +  

geocronit               bournonit/seligmanit    mangan argint     arsen   sulf         bernarlottit 

+Pb5Mn3Ag2Sb6As4S24 +Cu
3+ 

      menchettiit          cupru 

 

2Pb 14(As, Sb) 6S23  + PbS+ 2Tl
3+

 + 4Ag
3+ 

 +5S2→ Pb3As4S9 + AgTl2Pb 6(Sb15As4) 19S36/ 

     jordanit           galenă     taliu  argint     sulf   baumhauerit         boscardinit 

Pb10Ag 3(Sb8As11) S19S40  

barikait 

PbCuSbS3/PbCuAsS3 + PbS + [Pb 3(Pb, Sb) 3S6](Au, Te)3 +5S2 +4Te2→ Pb5Sb8S17 + 

bournonit/seligmanit galenă          nagyagit                      sulf    telur      plagionit 

 +Pb5Sb4S11/Pb5Sb3AsS11 + 3AuTe2 +2PbTe 

  boulangerit/lopatkait      krennerit   altait 
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Figura 111: Corelatie schematica intre evolutia fluidului si asociatiile mineralogice observate din subsistemele  

Cu2S-Sb2S3-FeS and Cu2SSb2S3-ZnS modificata dupa Krismmer si Tropper (2012) 

 

Precipitarea directă din soluţii este al doilea proces frecvent întâlnit la sulfosărurile din 

mineralizaţia de la Săcărâmb. În cadrul acestui proces de mineralizare, elementele componente al 

fazelor solide au origine juvenilă sau provin din remobilizari. Prezenţa acestui proces este 

evidenţiată de dezvoltarea izolată a mineralelor în spaţii libere, într-o gangă fără conţinut de 

elemente identice cu fază nouă şi în interstiţiile altor faze anterioare sau pe suprafaţa acestora dar 

contactul să fie nemijlocit sau contactul să nu prezinte o zonă de reacţie. La Săcărâmb cele mai 

frecvente sulfosăruri formate prin acest proces sunt: sulfosărurile de Ag (proustit, trechmannit, 

manganoquadratit, Cd-manganoquadratit), bournonit/seligmanit, sulfosărurile din grupa fahlores. 

Procesul de difuzie în stare solidă este rar observat la sulfosărurile de Săcărâmb, acest 

proces fiind predominant în cadrul sulfurilor (cel mai bun exemplu fiind sfalerit-calcopirită). 

Acest proces este responsabil în apariţia texturilor myrmekitice sau epitaxice şi a incluziunilor 

globulare în masa unui mineral preexistent. Sulfosărurile care au fost observate ca fiind format 

prin acest proces la Săcărâmb sunt: sulfosărurile de Te şi Bi şi sulfosărurile din grupa fahlore. 
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7.2 Parageneza mineralizaţiei cu caracter filonian de la Săcărâmb  

 

Telururile și sulfosărurile sunt reprezentative pentru Săcărâmb, în raport cu toate 

zăcămintele auro-argentifere din perimetrul patrulaterului aurifer. La Săcărâmb există o 

mineralizație cu caracter pulsatoriu confirmată de către varietatea mineralogică a filoanelor. 

(Ianovici et al. 1969 apud. Giușcă, 1936). 

Un număr de modele mineralogice au fost propuse pentru zăcământul Săcărâmb. Însă, 

există non-concordanțe în ceea ce priveşte relaţiile paragenetice între anumite minerale. Un 

exemplu de acest fel este interpretarea diferită provenită din diverse studii privind numărul total 

al stagiilor de mineralizaţie cât şi numărul de stagii în ceea ce priveşte sulfosărurile şi telulurile. 

De asemenea, există foarte puţine date asupra asociaţiilor de sulfosăruri de la Săcărâmb. Aceste 

discrepanţe şi lipsa de date ilustrează necesitatea unei înţelegeri mai cuprinzătoare asupra 

relaţiilor paragenetice complexe de la Săcărâmb. 

Mineralizația observată din punct de vedere optic și chimic în acest studiu, provine din 

hălzile de explorare S1; S2; S3, a câtorva probe din colecţia Muzeului de Istorie Naturală de la 

Viena şi din colecţia Catedrei de Mineralogie de la Universitatea Bucureşti. Prezența alabandinei 

indică locul de proveniență al acestor probe  ca fiind grupul filonian Magdalena - Carolina (fig. 

112), luându-se în considerare atât frecvenţa cât şi cantitatea alabandinei dar și a rodocrozitului 

(Ianovici et. al. 1969). 

 

 

Figura 112: Schema distribuției  principalelor elemente și minerale metalice în zăcământul Săcărâmb (Ianovici et al. 

1969, după Ghițulescu și Borcoș) 
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Odată cu identificarea provenienței probelor s-a putut compara succesiunea mineralogică 

prezentă cu cea descrisă de către Helke și Giușcă (fig. 9). Grupul filonian Magdalena-Carolina 

după Ianovici et al. (1969) este împărțit în: fază primară, alcătuită din pirită, marcasita, mispichel 

și cuarț, o fază secundară cu sfalerit, alabandină, rodocrozit, nagyagit, altait și boulangerit și o 

fază ternară cu galenă, wurtzit, carbonați, bournonit, calcopirită, jamesonit, tetraedrit, arsen și 

stibină. Observațiile optice și texturale împreună cu analizele realizate la microsonda electronică 

au pus în evidență o succesiune mineralogică mult mai complexă decât cea descrisă pentru 

grupul filonian Magdalena-Carolina de către Helke și Giușcă. Ciobanu et al. (2004) prezintă un 

ultim model de formare unde deschiderea filoanelor în adâncime este urmată de depunerea 

sulfurilor polimetalice în adâncime. Fluidele care ajung la nivelul intermediar al neckului 

vulcanic sunt supuse unui proces de fierbere şi ştrangulare (throttling) care a putut să intensifice 

depunerea de faze cu Au şi Te. Temperaturile de formare a mineralizaţie la Săcărâmb pe baza 

studiului incluziunilor fluide de Alderton şi Fallick (2000) sunt în intervalul 200-300 C°. Studiul 

actual conturează câteva tipuri de minereu care sunt distincte din punct de vedere mineralogic şi 

care conţin minerale formate în timpul unor stagii distincte de mineralizare. Studiul de faţă 

prezintă un model paragenetic revizuit pentru zăcământul Săcărâmb, care se bazează pe o analiză 

detaliată mineralogică şi texturală a acestor tipuri de mineralizaţii, Evoluția mineralizației din 

probele studiate se raportează la cinci stadii diferite (fig. 113). Două din aceste stagii sunt 

responsabile pentru precipitarea a celor mai multe sulfosăruri şi teluluri. 
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Figură 113 Evoluția mineralizației de la Săcărâmb, pe baza relatiilor texturale intre minerale si compozitiile chimice 

ale acestora 

 

Stadiul 1 (Fe± Zn, Cu, Pb, Te) 

 

Acest stadiu este dominat de depunerea unor sulfuri de Fe la care se adăugă sulfuri de Zn, 

Cu şi Pb, precum şi carbonaţi de Mg (dolomit, magnezit). În ansamblu, asociaţiile reflectă 

temperaturi ridicate de depunere şi o interacţiune chimică strâns legată între silicaţii (feldspați 

plagioclazi, amfibolit, muscovit, biotit) din andezite şi rocile metamorfice adiacente. Prezenţa 

pirotinei împreună cu frohbergitul (FeTe2) menţionată de Ramdhor şi Udubasa (1973) situează 

acest stagiu la temperaturi de formare în jur de 500 C°. Din punct de vedere textural, predomină 

diseminarea, de obicei pirita fiind mineralul precipitat iar în unele locuri pot să apară filonase şi 

cuiburi de sulfuri polimetalice (calcopirită, galenă, sfalerit) unde cristalele sunt frecvent 

euhedrale (fig 114). 

 

 

Minerale Stadiul I Stadiul II Stadiul III Stadiul IV Stadiul V

alabandină

galenă

pirită

arsenopirita

sfalerit

marcasită

greigit

calcopirită

covelină

sulfuri de Cu-Fe/Fe-As

wurtzit

realgar/ auripigment

greenockit

petrovskait

Au nativ (electrum)

Cu nativ

Te nativ

sulfosaruri din grupa fahlores

bournonit-seligmanit

zinkenit

luzonit-famatinit-keutschit

seria omoloaga a andoritului

benavidesit

boulangerit-lopatkait

sulfosaruri de Ag

manganoquadratit

geocronit-jordanit

seria omoloaga a sartoritului

sulfosaruri din grupa plagionitului

sulfosaruri de Bi

sulfosaruri de Tl

teluluri

sulfoteluluri

sulfosaruri de Te

oxizi

fosfati

sulfati

arsenati

carbonați

cuarț
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Figura 114: Ilustratie schematica a formarii filoanelor de la Săcărâmb reprezentand primele doua stagii de 

mineralizatie ;Tdt (tetaedrit); Ga (galena); Bnn (bournonit); Sph (sfalerit); Py (pirita); Cpy (calcopirita) 
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Stadiul II (plumbo-cuprifer Pb-Cu± Fe, Zn, Sb, As, Bi, Te) 

 

Se caracterizează prin apariţia a două tipuri distincte de filoane (fig. 114): un filon 

caracterizat prin galenă, calcopirită, bournonit, geocronit-jordanit, tetraedrit şi cu o gangă 

formată din: Mn-calcit, dolomit, baritină, anhidrit şi mimetit, marcând primele depuneri de 

sulfosăruri iar al doilea tip de filon observat este cel format din tetraedrit-tennantit, pirită, galenă, 

telurobismutina şi buckhornit. Prezenţa mineralelor de bismut sub forma de incluziuni în fahlore 

indică temperaturi în jur de 400C°. 

 

Stadiul III (manganifer Mn ± Pb, Zn, Cu, Fe, Au, Ag, Hg, Sb, Te) 

 

Este marcat de apariţia alabandinei, telulurilor, sulfosărurilor de Pb-Sb-Te şi sfaleritului 

manganifer (fig. 115). Mineralele din cadrul stadiului III apar uneori ca urmare a substituției a 

sulfurilor comune (pirită, calcopirită şi galenă). Alabandina apare masiv în filoane care pot să 

atingă 20 cm diametru. Termenii stadiului 3 substituie uneori sulfuri comune (pirită, calcopirită 

şi galenă). Alabandina apare masiv cu filoane care pot să atingă 20 cm diametru. Alabandina 

prezintă frecvent exsolutii de calcopirită, teluluri (silvanit, krennerit, hessit, telur nativ), 

sulfosăruri de Pb-Sb-Te (nagyagit, bournonit, heteromorfit, zinkenit, benavidesit), sulfosăruri de 

Cu (tetraedrit) iar într-o secţiune lustruită s-au identificat incluziuni de aur nativ substituit de 

petrovskait. Mineralul de gangă dominant este rodocrozitul. Prezenţa alabandinei cât mai ales 

prezenţa sulfurii de Au-Ag, indică o puternică variaţie în filoane a fTe (fugacitatea telurului) şi fS 

(fugacitatea sulfului). Zonele unde alabandina prezintă exsolutii cu teluluri şi sulfosăruri cu Te 

indică o creştere a fTe în fluidul hidrotermal iar zonele cu exsolutii de calcopirită, Au, galenă şi 

sulfură de Au-Ag indică o creştere a fS faţă de fTe. Abundenţa manganului cât şi creşterea în 

cantitate a Te poate fi un indicator de schimbare majoră a sursei fluidului hidrotermal. Este 

posibilă ca în camera magmatică a complexului stratovulcanic (calderei) de la Săcărâmb să fi 

interacţionat cu formaţiunile litologice adiacente compuse din şisturi metamorfice (manganifere), 

ofiolite şi sedimente carbonatice mezozoice, prin acest consum, îmbogăţind fluidul cu elemente 

metalice remobilizate. Sulfosărurile din acest stadiu sunt dominant antimonifere, arsenul fiind 

deficitar. Stadiul trei de mineralizație este reprezentat de substituția tetraedritului de către 

sulfosăruri de Sb, As și Ag (luzonit, famatinit, keutschit), de substituția galenei de către 

sulfosăruri de Pb, Sb (zinkenit, bournonit, boulangerit, benavidesit), cât și de apariția piritei, 

marcasitei împreună cu cuarțul. Temperaturile de formare a acestui stadiu se situează între 200 şi 

300 C°.  
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Stadiul IV (sulfosărurilor şi telulurilor Pb-As-Sb-Te±Au, Ag, Mn, Zn, Fe, Cu, Cd, Tl) 

 

Este cel mai complex stadiu de mineralizare la Săcărâmb, cu cea mai mare variaţie a 

elementelor chimice în fluidul hidrotermal şi cu o dominaţie a procesului de metasomatoză în 

formarea fazelor minerale (fig. 115).  În acest stadiu se observă o suprapunere a mineralizaţiei 

din stadiile anterioare, caracterizat de un fluid hidrotermal cu un pH mai acid și o temperatură 

situată între 150-230 C°. Informațiile au fost determinate pe baza datelor din microtermometrie 

realizată pe incluziunile fluide din cristalele de cuarţ formate în acest stadiu. Această temperatură 

este în concordanţă şi cu prezenţa sulfosărurilor de Ag, Tl care sunt stabile până la 250 C° şi a 

greigitului care este un excelent mineral pentru determinarea condiţiilor de formare, fiind stabil 

în intervalul de temperatură 150-200C°. Prezenţa elementelor Cd şi Tl în compoziţiile 

sulfosărurilor are o directă legătură cu îmbogăţirea în As a fluidului mineralizator. Arsenul este 

elementul dominant după Pb în stadiul IV, el este purtătorul principal de cationi. Mineralele de 

gangă dominante sunt: rodocrozitul, Mn-calcit şi cuarţ iar secundare sunt: gips, mimetit, apatit şi 

monazit. 

 

Stadiul V (arseno stibifer şi manganifer As-Sb-Mn: Pb, Fe, Cu) 

 

Acest stadiu este caracterizat prin prezenţa oxizilor de Mn-Pb, a arseniurilor, arsenului 

nativ, stibinei, covelinei şi aurului (minereu de tip glauch). Mineralele de gangă dominante sunt 

carbonaţii şi sulfaţii. Temperaturile de formare estimate acestui stadiu sunt între 100 şi 150 C°, 

cu o influenţă majoră a fO în fluidul mineralizant. Carbonaţii, cuartul si sulfurile( sfalerit) din 

acest stadiu sunt caracterizaţi prin texturi coloidale cu impregnaţii frecvente de oxizii 

manganiferi (fig. 115).  
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Figura 115: Ilustratie schematica a formarii filoanelor de la Săcărâmb reprezentand stagiile de 

mineralizatie: trei, patru si cinci; Alb (alabandina); Tdt|(tetaedrit); Ga (galena); jord (jordanit); Luz-

Fam(luzonit-famatinit); Bnn (bournonit); Sph (sfalerit); Bmh (baumhauerit) 
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8. Concluzii 

Cu o impresionantă importanță economică și mineralogică, zăcămintele hidrotermale din 

cadrul Munților Metaliferi au necesitat creșterea permanentă a gradului de cunoaștere a 

caracteristicilor mineralogice și geochimice. Principalele contribuții prin care această lucrare a 

condus la o creștere semnificativă a gradului de cunoaștere privind mineralizația zăcământului de 

Au-Ag-Te Săcărâmb, sunt următoarele: 

 Descrierea a 52 de faze minerale noi din care 22 sunt noi ocurenţe mineralogice pentru 

România şi 5 faze care nu au mai fost descrise până acum în natură cu ajutorul 

microscopului calcografic, microscopului electronic şi microsondei electronice  

 Punerea în evidenţă a eterogenităţii asociaţiilor de sulfosăruri de la Săcărâmb, a relaţiilor 

texturale între acestea şi distribuţia lor spaţială în zăcământ 

 Analizele la microsonda electronică au pus în evidență existența unei serii complete intre 

termenii finali tetraedrit (termenul bogat în As) și tennantit (termenul bogat în As) 

 Descoperirea prezenţei în premieră a unor minerale de Tl pe teritoriul României, 

deasemenea este pentru prima dată când minerale de taliu au fost observate într-o 

mineralizaţie de Au-Ag-Te 

 Prezentarea unor date noi asupra substituţiilor Sb-As, Cu-Ag, Pb-Tl+Ag, Mn-Cd şi Pb-

Cd fapt ce contribuie la cunoașterea evoluției mineralogice de la Săcărâmb 

 Caracterizarea proceselor de formare ale sulfosărurilor de la Săcărâmb  

 O nouă perspectivă a evoluţiei fluidului hidrotermal cât şi noi date provin compoziţia 

chimică a acestuia 

 Evidenţierea unor zone secundare de tip high sulfidation în filoanele bogate în alabandină  

 Noi date privind incluziunile fluide din stadiul de mineralizaţie dominat de sulfosăruri şi 

teluluri cu determinarea temperaturile de omogenizare  

 Elaborarea unui nou model al paragenezei mineralizaţiei cu caracter filonian de la 

Săcărâmb pe baza observatiilor microscopice, analizelor chimice si datelor de 

microtermometrie 
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