
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bucuresti 2016 

                   

Ex. nr.  

IMBUNATATIREA UTILIZARII EFICIENTE A RESURSELOR 

MINERALE SI REDUCEREA IMPACTULUI DE MEDIU 

ERAMIN - REMine 

Raport stiintific si tehnic in extenso 

Etapa  1/2016 

CARACTERIZAREA DESEURILOR MINIERE 
Contract nr. 13/05.04.2016 

Beneficiar: UEFISCDI 



 
INCDMRR 
Bucuresti 

IMBUNATATIRA UTILIZARI EFICIENTE A RESURSELOR MINERALE SI 
REDUCEREA IMPACTULUI DE MEDIU – ERAMIN-REMine 
ETAPA 1- Caracterizarea deseurilor miniere 

1 

 
INSTITUTUL NAŢIONAL DE CERCETARE-DEZVOLTARE 

PENTRU METALE ŞI RESURSE RADIOACTIVE 
B-dul Carol I, nr. 68-70, sector 2, 020917 BUCURESTI – ROMANIA, Tel. +40–21–315.23.41, 

                     Fax. +40–21–313.12.58, e-mail:incdmrr@incdmrr.ro  Cod Unic de Inregistrare:  R15576142 – RC-J40/9375/2003 
 

 
 

IMBUNATATIREA UTILIZARII EFICIENTE A RESURSELOR 

MINERALE SI REDUCEREA IMPACTULUI DE MEDIU 

ERAMIN - REMine 
 

Raport stiintific si tehnic in extenso Etapa 1/2016 

CARACTERIZAREA DESEURILOR MINIERE 
 

CONTRACT NR. : 13/2016 

        Beneficiar: UEFISCDI 

 
 
     DIRECTOR GENERAL,                                             DIRECTOR TEHNIC, 

      Dr. ing. Crutu Gheorghe                                             Dr. ing. Tomus Nicolae 

 

 

Director proiect: 

Dr. ing. Marius Zlagnean 

 

 

 

 

 

- Bucureşti, decembrie 2016 - 

 

 



 
INCDMRR 
Bucuresti 

IMBUNATATIRA UTILIZARI EFICIENTE A RESURSELOR MINERALE SI 
REDUCEREA IMPACTULUI DE MEDIU – ERAMIN-REMine 
ETAPA 1- Caracterizarea deseurilor miniere 

2 

 
 

 

CUPRINS 

                                                                                                                                                                               
Pag.  

Obiective in anul 2016 3 

Descrierea stiintifica si tehnica  

1. Probarea sterilelor miniere 4 

 1.1. Mineralizatia cuprifera Sasca Montană 6 

 1.2        Mineralizatia aurifera Săsar – Valea Roşie 9 

 1.3       Metodologia probarii 12 

 1.4. Probarea iazului de decantare Sasca Montana 15 

 1.5. Probarea iazului de decantare Sasar-Valea Rosie 17 

 1.6. Pregatirea probei reprezentative 21 

2. Caracterizarea mineralelor din iazuri 24 

 2.1. Caracterizarea fizică (repartitia granulometrica) și chimică a Cu 

si Fe in produsul recoltat din iazul Sasca Montana 

24 

 2.2. Caracterizarea fizica a produsului recoltat din iazul Sasar-V. 

Rosie 

27 

3. Teste de flotatie pentru produsul rezidual minier de la Sasca Montana 33 

4. Mobilitatea elementelor si alterarea mineralelor 45 

 Anexe – buletine de incercari 48 

 Concluzii / Rezumat 59 

 Bibliografie 62 

 Raport despre deplasarea in strainatate 63 

 

 
 
 
 
 
 
 



 
INCDMRR 
Bucuresti 

IMBUNATATIRA UTILIZARI EFICIENTE A RESURSELOR MINERALE SI 
REDUCEREA IMPACTULUI DE MEDIU – ERAMIN-REMine 
ETAPA 1- Caracterizarea deseurilor miniere 

3 

 
 
 
 

 
OBIECTIVE IN ANUL 2016 

 
 
1. CARACTERIZAREA DESEURILOR MINIERE 

1.1. Probarea sterilului minier 

1.2. Caracterizarea materialelor din iazuri 

1.3.Teste de flotatie 

1.4.Mobilitatea elementelor si alterarea mineralelor 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
INCDMRR 
Bucuresti 

IMBUNATATIRA UTILIZARI EFICIENTE A RESURSELOR MINERALE SI 
REDUCEREA IMPACTULUI DE MEDIU – ERAMIN-REMine 
ETAPA 1- Caracterizarea deseurilor miniere 

4 

 
 

1. PROBAREA STERILELOR MINIERE 

In cadrul proiectului REMine s-au luat in studiu doua izuri de decantare si anume iazul de 
decantare Sasca Montana (jud. Casas Severin) si iazul Sasar Valea Rosie (Maramures). Localizarea 
geografica a celor doua iazuri este prezentata in figura nr. 1. 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fig. 1 Localizarea iazurilor de decantare (produs rezidual minier) 
 

Iazul de decantare Sasca Montana este situat pe raza localitatii Sasca Montana si are un volum de 
2,22 milioane metri cubi si ocupa o suprafata de 7,83 hectare. Localizarea iazului de decantare este 
prezentata in figura 2 si 3. 

 
Fig. 2. Localizarea iazului de decantare Sasca Montana 

600 km 

Sasca Montana 

Sasar – Valea Rosie 

500 km 

480 km 

600 km 
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Fig. 3. Iazul de decantare Sasca Montana 

 
Iazul de decantare Sasar – Valea Rosie este situate pe raza comunei Sasar de langa Baia Mare. 

Iazul de decantare are un volum de 8,5 milioane metri cubi si ocupa o suprafata de 32,5 hectare. 
Localizarea iazului de decantare este prezentata in figura 4 si 5. 
 

 
 

Fig. 4. Localizarea iazului de decantare Sasar – Valea Rosie 
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Fig. 5. Iazul de decantare Sasar – Valea Rosie 

 
 

1.1. Mineralizatia cuprifera Sasca Montană 

Geologia regiunii 

Perimetrul Sasca este situat în munţii Banatului, care structural aparţin Carpaţilor Meridionali. In 
constituirea lor întâlnim două unităţi geotectonice principale, Autohtonul Danubian şi Cristalinul Getic, 
alcătuite din şisturi cristaline, deosebite ca vârstă şi grad de metamorfism. 

Autohtonul Danubian reprezintă una din formaţiunile vechi ale cristalinului carpatic, fiind 
reprezentat prin roci cristaline mai slab metamorfozate, cum sunt şisturile sericitoase, şisturile cloritoase 
cu trecere gradată spre roci mai puternic metamorfozate cum sunt, amfibolitele şi gnaisele. O 
caracteristică importantă a acestei unitaţi o reprezinta prezenţa unor intruziuni de granite cu trecere spre 
roci mai bazice, respectiv granodiorite, diorite şi gabrouri. 

Cristalinul autohton formează aproape în întrgime Munţii Almăjului; ivirile granitice le întâlnim 
la Sicheviţa, pe valea Minişului şi pe valea Poneasca. 

Cristalinul Getic este constituit din două serii metamorfice, una mai slab metamorfozată în 
munţii Locvei şi alta, cu un metamorfism mai puternic în munţii Semenic. Seria cristalină de Locva este 
formată din şisturi cloritoase în partea de est a zonei şi filite albitice cu clorit şi muscovit, ce predomina 
în partea de vest; la limita estică seria încalecă cristalinul Autuhtonului Danubian. 

Peste cristalin s-au aşezat depozitele sedimentare ale carboniferului, permianului şi triasicului, 
reprezentate prin conglomerate şi gresii cu intercalaţii de cărbune, în legatură cu care s-au format 
importante zăcăminte carbonifere. De menţionat în acest sens zăcămintele de la Lupac, Secu şi cele de 
vârstă liasică, bogate în huilă, de la Anina, Doman, Cozla, Bigăr, Rudaria. O particularitate deosebită o 
reprezintă zona calcaroasă ce se întinde de la Moldova Nouă până la Reşita, având o lăţime maximă de 
10 km. în dreptul Oraviţei, constituită din sedimente calcaroase depuse în jurasicul mediu şi superior. 
Această formaţiune alcătuieşte masivele muntoase ale Gorganului, Aninei, iar peste valea Caraşului, 
Munţii Domanului. 

Iaz Sasar-V. Rosie 
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Depozitele calcaroase au fost străpunse de magme acide ca urmare a magmatismului laramic de 

la sfâşitul cretacicului. Din aceste magme s-au format granodioritele, denumite şi banatite, care aflorează 
în apropierea marginii apusene a zonei calcaroase, la Moldova Nouă, Sasca Montană, Ilidia, Ciclova, 
Oraviţa, Surduc, Dognecea, Ocna de Fier (fig.6). 

 
Fig. 6 Harta geotectonică a sistemului orogen Alpino-Carpatic cu principalele  

zăcăminte de skarn din estul Europei (după Linzer et. al.,1998) 
 
Date geologice locale 
Perimetrul de referinţa pentru zona Sasca se întinde de la valea Nerei la nord şi până la valea 

Radimniuţei la sud. La est este delimitat de dealul Oraşului şi valea Bolborosu, iar la vest de dealurile 
Calvaria Mare şi Tâlva Cerbului. 

Din punct de vedere structural sectorul se încadrează în sinclinoriul Reşita – Moldova Nouă, 
principalele formaţiuni geologice întâlnite aici sunt, sisturile cristaline, rocile sedimentare paleozoice şi 
mezozoice şi rocile metamorfice de contact termic şi metasomatic. Şisturile cristaline aparţin seriei 
cristaline de Locva şi nu apar la zi, ele mărginesc zona la vest şi la nord, după o linie tectonica majoră 
numită Falia Oraviţa.  

Rocile sedimentare sunt reprezentate prin depozite paleozoice şi mezozoice. Depozitele 
paleozoice sunt formate din şisturi argiloase negre de vârsta permiană, ce apar in valea Şuşara şi în 
dealul Redut, iar cele mezozoice aparţin triasicului, jurasicului şi cretacicului. 

Triasicul este reprezentat printr-o fâşie îngustă ce se întinde spre sud de vârful Redut, fiind 
alcătuit din conglomerate cuarţitice, calcare negre şi calcare dolomitice, ultimele întâlnite pe versantul 
stâng al văii Şuşara. 

Jurasicul şi cretacicul sunt alcatuite din calcare, marnocalcare, calcare silicioase, calcare 
grezoase. Depozitele mezozoice sunt puternic cutate formând sinclinale şi anticlinale străpunse de rocile 
banatitice. 

Rocile eruptive granodioritice, banatite, ivite la sfârşitul cretacicului în faza de orogeneză 
laramică, se întind pe o lungime de cca. 8 km., sub forma unor corpuri dispuse longitudinal pe direcţia 
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aprox. nord-sud, paralele cu linia tectonică Oraviţa. Forma şi dimensiunile în profunzime a acestor 
corpuri eruptive, au fost determinate în urma lucrărilor de explorare de detaliu executate de ISEM, IGEx 
şi IPEG. 

Rocile de contact termic şi metasomatic sunt reprezentate, în special, prin scarne şi calcare 
recristalizate, ce aflorează în versanţii văii Şuşara, iar spre sud, în valea Gheorghe şi zona Ştinăpari. 

Compozţia mineralogică a rocilor prezintă o mare varietate, fiind caracteristică asociaţiile, 
granodiorit cu vezuvian, granodiorit cu diopsid şi vezuvian, granodiorit cu wolastonit şi grosular, cu 
diopsid şi tremolit, etc. 

Calcarele recristalizate ocupă zone întinse în jurul corpurilor banatitice, prezentând diferenţieri 
de culoare şi de granulaţie. In zonele apropiate de contact apar calcare larg recristalizate, de culoare 
cenuşie sau albicioasă, a căror granulaţie scade odata cu creşterea distanţei faţă de corpul eruptiv. 

Mineralizaţia este cantonată în aureola de contact a banatitelor, în roca nou formată, skarn (fig.7), 
ca şi în calcarele cristaline şi breciile tectonice din apropierea contactului. Principalul minereu de cupru 
de la Sasca este calcopirita, CuFeS2, dar şi bornitul, Cu5FeS4, calcozina, Cu2S, covelina, CuS, cuprul 
nativ, Cu. 

Ca minereuri mai întâlnim, cele de fier, magnetitul Fe3O4 şi pirotina FeS, de plumb, galena PbS, 
de zinc, blenda ZnS , de arseniu, mispichelul FeAsS, de molibden, molibdenitul MoS2 . 

Minereul conţine şi cantităţi importante de aur, Au şi argint, Ag, Zonele mineralizate se prezinta 
sub forma de filoane, lentile, coloane, corpuri tabulare şi impregnaţii, cu grosimi cuprinse între 0,5 m şi 
20 m, prezentând discontinuităţi pe orizontală şi pe verticală. 

 

 
Fig. 7 Profil transversal E-V prin zăcământul cuprifer Sasca Montana, sectorul Ştinăpari. 

Sc. 1 : 2000 (executat de geolog V.Tăutu) 
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Fig. 5 Sectiune geologica WNW-ESE prin zăcământul cuprifer Sasca Montana, sectorul Ştinăpari. 

 (Harta geologica Sasca - L 34 116 A) 
 
 

1.2 Mineralizatia aurifera Săsar – Valea Roşie 

 
Date geologice locale 

 
Districtul metalogenetic Baia Mare reprezintă cea mai importantă concentrare metalogenetică cu 

caracter de district din cadrul subprovinciei asociate vulcanismului neogen. Metalogeneza sa - în general 
cu caracter polimetalic – este strâns asociată spaţial şi genetic cu vulcanitele Munţilor Gutâi, extinzându-
se din vest de la Ilba (Seini) –până la est la Jereapăn (est de Cavnic).  

Orientarea de ansamblu a districtului este E-V şi este consecinţa acţiunii relevante a fracturii 
crustale Dragoş Vodă, atât în ceea ce priveşte vulcanismul cât şi în ceea ce priveşte metalogeneza 
(Popescu, 1977, Măldărăscu & Popescu, 1981). 

Zona Baia Mare reprezintă cel mai important district metalogenetic polimetalic al României şi 
unul dintre cele mai impresionante districte metalogenetice ale Europei. Mineralizaţiile din cadrul 
districtului sunt predominant filoniene şi sunt legate genetic de vulcanismul terţiar. Mineralizaţiile se 
dezvoltă de-a lungul unui culoar tectonic de cca. 50 km lungime. Lungimea cumulată a celor peste 650 
de filoane cunoscute depăşeste 150 km. Unele filoane au lungimea mai mare de 2 km şi se dezvoltă pe 
verticală pe cca. 1000 m. Grosimea filoanelor este impresionantă, ajungând uneori la 40 m (ex. filonul 
Cremenea-Şuior). 

Mineralizaţiile din cadrul districtului Baia Mare sunt predominant polimetalice, dar structurile 
mineralizate prezintă adesea o zonalitate pe verticală cu un nivel auro-argentifer la partea superioară. 
Sectoarele metalogenetice cu caracter preponderent aurifer sunt Săsar şi Dealul Crucii, filoanele 
structurii Valea Roşie (sectorul Săsar) avand cel mai pronunţat caracter auro-argentifer (Mariaş, 2005). 

S-a estimat că în cursul istoriei din cele peste 20 de structuri mineralizate din cadrul districtului 
Baia Mare s-au extras cca. 125 t de aur. Cantitatea de aur care a fost extrasă este posibil sa fie 
subestimată, dacă avem în vedere că doar din câmpul metalogenetic Cavnic s-au extras în perioada 
1875-1993 peste 20 t de aur (Mariaş, 2005). Kouzmanov et al. (2005) consideră ca în cadrul districtului 
Baia Mare au rămas neexploatate cca. 33,6 t de aur. 
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Ca urmare a prognozelor realizate în ceea ce privesc factorii de control metalogenetic şi 

ierarhizarea importanţei acestora, azi există o viziune unitară privitoare la relaţia dintre tectonică – 
vulcanism şi metalogeneză în aria districtului Baia Mare (Popescu, 1978; Măldărescu & Popescu, 
1981). În acord cu aceasta, metalogeneza din jumătatea estică a districtului – zăcămintele Herja, Baia 
Sprie, Şuior şi Cavnic – este controlată direct de către fractura crustală Dragoş Vodă, mai exact de către 
fracturi de sprijin ale acesteia, aflate pe flancul său nordic, în timp ce jumătatea vestică a districtului – 
zăcămintele Valea Roşie, Săsar, Valea Borcutului, Băiţa, Nistru, Ilba, Racşa se abat spre nord-vest de la 
direcţia fracturii Dragoş-Vodă. 

 
Fig.  9 Harta geologică simplificată a districtului metalogenetic Baia Mare cu prinicpalele zăcăminte 

epitermale (după Crahmaliuc et.al. (1995), Bailly et.al. (1998), Grancea et.al. (2002)) 
 

Este de evidenţiat faptul că şi structurile câmpurilor filoniene din cele două părţi ale districtului 
diferă între ele. Astfel, în partea estică filoanele sunt orientate fie E-V, fie NE-SV, dispunându-se în 
sisteme paralele, iar în partea vestică filoanele se dispun concentric, uneori radial, în stil calderean 
(Măldărescu & Popescu,1979, raport). 

Reţinem deci, în ansamblu, determinarea metalogenezei din districtul Baia Mare de către fractura 
crustală Dragoş-Vodă şi de către fracturi de sprijin ale acesteia. Pe acest fond intervine factorul 
perogenetic – vulcanologic, care urmare a evoluţiei sale etapizate de la V la E concretizat prin apariţia 
celor mai vechi vulcanite – (Badenian) în vest şi a celor mai noi andezite piroxenice (Ponţian – Pliocen 
superior) în est şi 
nord - a determinat şi o “diferenţiere” metalogenetică în cadrul districtului. 
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Această “diferenţiere” stă la baza separării a trei sectoare metalogenetice în cadrul districtului 

Baia Mare: 
a) Sectorul cu mineralizaţii polimetalice Ilba –Băiţa; 
b) Sectorul cu mineralizaţii aurifere – Săsar – Dealul Crucii; 
c) Sectorul cu mineralizaţii polimetalice Herja – Cavnic 
 

 
Fig. 10 Secţiune verticală prin zăcământul Săsar – Dealu Crucii (după Borcoş et.al. 1975) 

 
Sectorul metalogenetic Săsar-Dealul Crucii, care este situat între Valea Băiţei şi Valea Firizei, 

cuprinde următoarele structuri: 
1. Structura Sofia – cuprinde un grup de filoane, care au avut în centrul structurii concentraţii ridicate 
de aur (filoanele X şi XXV). Filoanele principale au lungime de 700-1.500 m, grosime de 0,1-3,5 m, 
direcţie NNESSV şi dezvoltare pe verticală de 500 m. Filonul Ioan (exploatat de la suprafaţă amonte de 
galeria Sofia +290) aparţine grupului estic de filoane. Din această structură fac parte şi filoanele din 
Dealul Cetăţii (galeria Dealul Cetăţii). 
2. Structura Valea Roşie – este constituită din mai multe filoane principale cu direcţie NNE-SSV, 
lungime de 1.200-1.500 m, grosime 0,5-2,5 m, precum şi din mai multe filoane secundare diagonale 
(printre care şi Petru şi Pavel). Filoanele principale au avut aur liber pe un etaj de 400 m, iar aurul inclus 
în sulfuri s-a dezvoltat pe un etaj de 500 m. În partea sudică există un grup de filoane scurte, cu poziţie 
diagonală şi cu un etaj de dezvoltare a mineralizaţiei aurifere redus (sub 200 m).  
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3. Structura Borzaş (Valea Borcutului) – este constituită dintr-o mineralizaţie dispersă de tip stokwork, 
cu dimensiunea în plan de 250x75 m, în spaţiul unor filoane aurifere cu conţinuturi mai ridicate de aur. 
Etajul aurifer se dezvoltă pe o adâncime de 200 m. 
4. Structura Wilhelm (Valea Borcutului). Se dezvoltă în dacitele de Ulmoasa din cursul superior al Văii 
Borcutului. Este constituită din două grupuri filoniene: Wilhelm (filoane cu un etaj de cuarţ aurifer de 
250 m) şi Complex (filoane cu lungime de 100-600 m, grosime 0,3-0,5 m, cu mineralizaţie plumbo-
zinciferă). 
5. Structura Aurum (Valea Borcutului). Este constituit din filonul principal Aurum (700 m lungime, 
grosime medie 2,0 m, etaj total de mineralizare de 700 m, din care cca 300 m a avut etajul aurifer) şi mai 
multe filoane secundare. În partea sudică s-au exploatat mineralizaţii disperse de tip stokwork. 
6. Structura Simion-Trei Stejari (Valea Borcutului). Este constituită din 2 grupuri filoniene: Bartoş-
Iojica la nord, din care fac parte cca 30 de filoane plumbo-zincifere şi sistemul filonian Simion la sud, 
constituit din 12 filoane plumbo-zincifere, ce se dezvoltă pe o suprafaţă de 0,6 x 0,3 km. 
7. Structura Adam-Cremenea (Valea Borcutului). Este situată la vest de structura Borzaş şi la sud de 
structura Aurum. Cuprinde mai multe filoane scurte (lungime 150-200 m), cu grosime de 0,4-4,2 m, 
etajul mineralizaţiei de cuarţ aurifer fiind de cca 300-400 m. 
8. Structura Dealul Crucii – este constituită din filonul Principal, cu grosime de 1-8 m, lungime 
exploatată de 800 m, care prezintă mai multe ramuri de culcuş şi de acoperiş. Filonul Principal are cel 
mai mare etaj de dezvoltare al mineralizaţiei aurifere din Districtul metalogenetic Baia Mare -600 m, 
etajul total de mineralizare verificat fiind de cca 1.000 m.  
9. Structura Firiza (Firiza-Valea Neagră). Mineralizaţiile din această structură au fost exploatate până 
în anul 1892, acestea grupându-se în 3 grupuri filoniene: Seicina-Valea Roşie cu un etaj de cuarţ aurifer 
de 50-80 m, Valea Neagră cu filoane mineralizate cu plumb, zinc, cupru+/-aur, argint, şi Valea Jolobodi. 
 
 

1.3 Metodologia probarii 
 

Probarea este un proces tehnologic prin care se obţin o serie de informaţii despre caracteristicile 
zăcământului precum şi informaţii în vederea stabilirii rezervelor şi a condiţiilor tehnico economice 
privind valorificarea substanţelor minerale utile din zăcământ. 

 Ca proces în sine probarea cuprinde următoarele etape principale: 
a) colectarea de probe de pe teren ( din aureole geochimice, dezveliri naturale, din porţiuni 

de zăcământ accesibile) a unor cantităţi de substanţă minerală utilă denumite probe, care să caracterizeze 
din punct de vedere calitativ întreaga masă minerală din care au fost extrase; 

b)          prelucrarea probelor în funcţie de scopul urmărit; 
c)         studiul caracteristicilor fizico-chimice şi mineralogice ale probelor; 
d) prelucrarea informaţiilor obţinute în vederea determinării parametrilor principali ai 

zăcământului şi a gradului de prelucrare tehnologică a acestuia. 
O probare raţională trebuie să se realizeze în următoarele condiţii: să fie reprezentativă, să aibă 

un caracter obiectiv, să asigure o productivitate maximă a întregului proces, să fie operativă şi să aibă o 
eficienţă economică corespunzătoare. 

O probare reprezentativă este aceea care furnizează informaţii cu valori cât mai apropiate de 
caracteristicile reale ale zăcământului probat. În acest context, caracterul reprezentativ al probării este 
legat direct de modul în care proporţia dintre componenţii materiei minerale din fiecare porţiune probată 
se păstrează şi în proba prelevată. Totodată, o proba poate fi considerată real reprezentativă numai atunci 
când compoziţia mineralogică şi raporturile cantitative dintre mineralele componente care constituie 
proba sunt aproape identice cu cele a porţiunii de zăcământ sau a zăcământului la care se referă proba. 
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Cu alte cuvinte, proba trebuie să fie analogă, în ceea ce priveşte conţinutul mineralogic şi chimic cu 
masa de minereu din zăcământ pe care o reprezintă.  

Acest mod de a considea o probare reprezentativă este necesar, dar nu şi suficient, dacă se au în 
vedere caracteristicile zăcământului cercetat. Se impune deci o anumită mărime a razei de influenţă a 
unei probe, precum şi necesitatea alegerii celei mai adecvate metode de probare. 

Reprezentativitatea probării este strâns legată de rezolvarea a două probleme principale a acestui 
proces: intervalul optim dintre probe şi greutatea optimă a probei iniţiale.  

În practică nu se poate accepta o densitate de probare oricât de mare, atât din motive de ordin 
economioc cât şi din din punct de vedere a posibilităţii limitate de prelevare a probelor. De aceea 
probarea se consideră reprezentativă atunci când eroarea comisă în determinarea valorilor medii ale 
componenţilor utili nu depăşeşte eroarea admisă de practică pentru diferite clase de zăcăminte. 

În toate aspectele care se referă la reprezentativitatea probării, trebuie să se ia în consideraţie  
faptul că masa totală a probelor colectate dintr-un zăcământ este foarte mică, comparativ cu masa de 
substanţă minerală pe care o reprezintă şi că toate evaluările ulterioare, inclusiv cele privind posibilităţile 
de valorificare, se bazează în esenţă pe informaţiile rezultate din astfel de probe.  

Reprezentativitatea probarii poate fi considerata ca fiind relativ buna pentru iazurile de steril de 
la Sasca Montana si Sasar . 

Obiectivitatea probării este o condiţie ce trebuie avută în vedere în toate etapele procesului, de 
la colectarea probelor până la determinările calitative şi cantitative care se impun. În etapa de prelevare a 
probelor, condiţia privind obiectivitatea este legată de aplicarea celei mai adecvate metode şi metodici de 
probare. Astfel metoda de probare trebuie să fie corespunzătoare tipului de zăcământ cercetat, adică să 
corespundă în final la o precizie cât mai mare a rezultatelor obţinute.  

O deosebită atenţie trebuie să se acorde utilizării unui personal specializat care să fie conştiincios 
şi pe deplin responsabil de importanţa operaţiei pe care o execută, precum şi a controlului periodic 
asupra modului de recoltare a probelor control care de fiecare dată trebuie efectuat de către un specialist. 

Din punct de vedere al obiectivităţii probării este necesar ca fiecărei etape şi operaţii ale 
procesului de probare să i se acorde atenţia cuvenită, fiindcă erorile, chiar dacă uneori aparent sunt mici, 
ele se cumulează şi pot avea consecinţe dintre cele mai grave asupra calităţii rezervelor evaluate. 

Între reprezentativitatea şi obiectivitatea probării există o strânsă interdependenţă, în sensul că 
probele nu sunt reprezentative dacă nu s-au luat cu obiectivitate. Referitor la obiectivitatea probarii se 
poate afirma ca probarea s-a efectuat de catre personal specializat, cu echipamente adecvate pentru 
forajele efectuate pe iazurile de steril. 

Productivitatea procesului de probare este o condiţie deosebit de importantă, dat fiind volumul 
mare de muncă pe care-l incorporează întregul proces, de la prelevarea probelor până la obţinerea 
rezultatelor care trebuie să asigure un grad de certitudine corespunzător rezervelor evaluate. 

Pentru fiecare metodă de probare există un anumit procedeu de extragere a probelor. 
Indiferent de metoda de probare aleasă, direcţia ce dă cea mai bună creştere a productivităţii 

probării este mecanizarea. 
În etapa pregătirii probelor pentru analizele fizico- chimice sau mineralogice productivitatea este 

legată şi de organizarea ştiinţifică a fluxului tehnologic şi de alegerea unor tipuri de maşini şi utilaje 
adecvate proceselor de pregătire. 

În sfărşit realizarea unei productivităţi maxime a procesului de probare în ansamblu este 
condiţionată şi de folosirea pe operaţii a unui personal calificat. 

 Productivitatea probarii a fost relativ mica dat fiind procedura de probare manuala efectuata cu 
ajutorul trusei de foraj tip prezentata in fig.11. 
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Fig. 11. Dispozitiv manual de prelevare a probelor prin foraj 

 
Operativitatea probării  se impune în orice etapă a procesului de probare deoarece informaţiile 

obţinute succesiv condiţionează eşalonarea raţională a lucrărilor de cercetare ulterioare. Astfel în cazul 
prospecţiunilor probarea operativă va permitre alegerea sectorului interesant care umează să fie explorat. 
Operativitatea probarii a fost corespunzatoare prin folosirea echipamentelor adecvate corespunzatoare 
fiecarei etape a probarii, respectiv trusa de sonda prezentata in fig.1 jgheabul Johnson prezentat in fig.12 
sau divizorul Retsch prezentat in fig.13. 

 

  
               Fig. 12  Jgheabul Johnson                           Fig. 13  Divizorul de probe tip Retsch 
 
Eficienţa economică a probării este o condiţie care trebuie luată în considerare la toate 

operaţiile pe care le implică probarea. Costul lucrărilor de probare este influenţat de cele mai multe ori 
de metoda de prelevare a probelor de tehnica de care se dispune precum şi de experienţa celor care 
lucrează efectiv la colectarea probelor. 

Productivitatea, operativitatea şi eficienţa economică se află într-o stânsă corelaţie, ceea ce 
impune ca la analiza uneia dintre condiţii să se aibă în vedere şi celelalte două. 

Totodată, aceste trei condiţii nu se vor lua în considerare în mod absolut, ci numai în limitele în 
care probele îşi păstrază caracterul reprezentativ şi au fost colectate cu obiectivitate. 
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Respectarea condiţiilor enumerate mai sus va conduce la evitarea introducerii de erori care vor 

avea influenţă negativă asupra veridicităţii concluziilor privind gradul de cunoaştere a rezervelor 
zăcământului studiat. In etapa actuala nu s-a pus problema eficientei economice a probarii. 
 

1.4 Probarea iazului de decantare Sasca Montana 

Pentru iazul de la Sasca Montana au fost prelevate probe din 8 puncte a caror coordonate date de 
GPS-ul tip Garmin Etrex sunt trecute in tabelul nr. 1. 

 
Tabel nr. 1 

Coordonatele punctelor de probare pentru iazul Sasar (coordinate STEREO 70) 
Nr.crt Nr. foraj X Y 

1 F 1 239263,706 382758,726 
2 F 2 239301,161 382726,628 
3 F 3 239356,943 382658,732 
4 F 4 239327,886 382639,727 
5 F 5 239291,434 382611,959 
6 F 6 239314,859 382680,841 
7 F 7 239281,108 382705,824 
8 F 8 239286,326 382656,430 

 
Pozitionarea punctelor de probare pe iazul de decantare sunt prezentate in figura nr. 14.  

 
Fig. 14. Pozitionarea  punctelor de probare pentru iazul Sasca Montana 
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Pentru caracterizarea produsului residual minier din  iazul de decantare de la Sasca Montana s-au 

efectuat 8 foraje manuale pana la o adancime de 3 m. Cantitatea de proba recoltata intr-un punct de 
probare este de circa 17-18 kg . Aspecte din timpul probarii sunt prezentate in figurile nr.15-18, 

 
Fig. 15 Forarea manuala a gaurilor de probare 

 
Fig. 16 Curatarea sapei de forare 

 
Fig 17. Gaura de probare 
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Fig. 18 Tansportul probelor colectate 
 
 
 

1.5. Probarea iazului de decantare Sasar-Valea Rosie 
 

Pentru iazul de la Sasar au fost prelevate probe din 6 puncte a caror coordonate date de GPS-ul 
tip Garmin Etrex sunt trecute in tabelul nr. 2. 

 
Tabel nr. 2 

Coordonatele punctelor de probare pentru iazul Sasar (coordinate STEREO 70) 
Nr.crt Nr. foraj X Y 

1 F 1 385702,022 683869,552 
2 F 2 385142,597 683336,738 
3 F 3 385550,548 683594,469 
4 F 4 385714,954 683782,805 
5 F 5 385748,343 683782,158 
6 F 6 385846,366 683777,17 

 
Pozitionarea punctelor de probare pe iazul de decantare sunt prezentate in figura nr. 19. 
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Fig. 19. Pozitionarea punctelor de probare pentru iazul Sasar-V. Rosie 
 
 Forajul nr. 1 a fost efectuat in partea nord - estica a iazului de steril pe o portiune lipsita de 

vegetatie la o adancime de 3 m. Pe parcursul forarii s-a observat ca alterarea mineralelor s-a produs pana 
la o adancime de 50 - 75 cm.  Dupa adancimea de 2 m recuperajul din sapa de foraj a fost destul de 
scazut din cauza umiditatii mari a materialului.  Peste 3 m recuperajul in sapa de foraj a fost nul. 

La o distanta de aproximativ 80 m de forajul 1 pe directia NE-SV la marginea vegetatiei de stuf a 
fost executat cel de-al doilea foraj. Procesul de alterrare a mineralelor s-a observant pe aceeasi adancime 
ca si la forajul 1 cu deosebirea ca la acest foraj la o adancime de 0,5 m fata de suprafata apare panza 
freatica. Desi s-a introdus sonda pana la 6 m, sub adancimea de 3 m recuperajul a fost nul si in acest caz. 

 Mergand aproximativ pe aceeasi directie cu un grad ridicat de dificultate s-a reusit patrunderea 
in vegetatia de stuf care are o inaltime de peste 2 m.  La aproximativ   30 m de forajul nr.2 dupa 
inlaturarea covorului vegetal care are o grosime de aproximativ 30 cm s-a efectuat cele de-al treilea 
foraj. Dupa inlaturarea covorului vegetal format din stuf putred si radacini de stuf ce dau aspectul turbei 
s-a constatat aparitia apei la suprafata vezi fig 22. Prin oglinda apei s-a inceput forarea pentru forajul 3 
care de asemenea nu a putut fi facut la o adancime mai mare de 3 m. 

 Forajul nr.4 a fost efectuat pe latura estica a iazului de decantare pe o portiune lipsita de arbori 
in imediata apropiere a stufului dupa parcurgerea pe berma superioara a unui drum prin vegetatie de 
rachita si mesteacan. Si in cazul acestui foraj s-a constatat aparitia mineralelor alterate pe o adancime de 
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0,5m si prezenta mineralelor grobe, ceea ce inseamna ca in imediata apropiere a punctului de probare a 
fost locul de deversare a ingrosatului hidrociclonului.    

La o distanta de aproximativ 1,5 km de punctual de foraj nr.1 a fost efectuat forajul nr.5 in 
mijlocul padurii constituita de mesteceni, rachita si sporadic pini. Avand in vedere faptul ca umiditatea 
pe adancime a materialului la acest punct de foraj a fost redusa in comparatie cu celelalte, in cazul 
acestui foraj s-a reusit efectuarea de forare cu recuperare pe fiecare metru pe o adancime de 6 m.  

Pe latura vestica a iazului Sasar inspre iazul de depozitarea “Aurul” a fost efecuat forajul nr. 6 tot 
pe o adancime de 6 m. La peste 3 m adancime s-a constata aparitia materialului cu umiditate mare peste 
25% insa la adancimea de 5 m sapa de foraj a ajuns din nou in material bine tasat si pe o adancime de 
circa 1 m avansarea cu sapa de foraj a fost destul de dificila dupa care in intervalul 5-6 m din nou 
umiditatea materialului a fost foarte mare ceea ce a condus la recuperaj destul de scazut. 
Aspecte din timpul probarii iazului Sasar – V. Rosie sunt prezentate in figurile nr. 20-26. 

 

  

Fig. 20 Vegetatie crescuta pe iazul de decantare Fig. 21 Vegetatie crescuta pe iazul de decantare 
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Fig. 22 Cresterea nivelului hydrostatic in zona 
mlastinoasa 

Fig. 23 Forarea gaurilor de probare pe iaz 
 

  

Fig. 25 Forarea gaurilor lungi de probare (6 m) 
 

Fig. 26 Curatarea sapei de foraj 
 

1.6. Pregatirea probei reprezentative 
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Dupa o prealabila uscare probele tehnologice din foraje au fost dezagregate, omogenizate si 

sfertuite. Aspecte din timpul pregatirii probei sunt prezentate in Fig. 27, 28, 29, 30. 

 
Fig. 27. Proba tehnologica după uscare 

 
Fig. 28. Clasarea probei tehnologice pe sita de 3 mm 
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Fig. 29 Maruntirea probei tehnologice in concasorul cu falci si moara cu discuri 

 
Fig. 30 Probe tehnologice maruntite 

Proba reprezentativa s-a constituit din amestecarea și omogenizarea a cate 15 Kg proba din 
fiecare foraj. Din cele 8 foraje s-a obținut o cantitate de 120 Kg proba reprezentativa. 

Omogenizarea probei s-a realizat prin metoda inelului şi conului. La această metodă materialul se 
aşează în formă de inel, cu secţiune triunghiulară, pe o platformă netedă. Cu ajutorul unei lopeţi, luându-
se cantităţi mici de probă din inel, materialul se aruncă în mijlocul inelului, astfel încât se formează un 
con (figura nr. 31 a). Materialul se toarnă exact în vârful conului, pentru ca repartizarea să fie uniformă. 
După formarea conului se introduce în vârful lui, după un plan diametral, o scândură subţire, care se 
roteşte în jurul axului conului până când materialul se aşează sub forma unui trunchi de con foarte turtit; 
apoi se formează din nou inelul. Operaţia se repetă de mai multe ori, în funcţie de neomogenitatea 
materialului. 

Reducerea probelor s-a realizat intr-o prima etapa prin metoda sferturilor (Figura nr. 31 b). Prin 
aceasta metoda din intreg materialul se elimina 2 sferturi opuse. 
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Fig. 5 Omogenizarea probelor prin metoda con-inel (a) și reducerea probei prin metoda 

sferturilor (b) 

 
Fig. 32. Omogenizarea probei reprezentative prin metoda con-inel 

a 

b 
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Fig. 33 Reducerea probelor geologice prin metoda sferturilor 

 

2. Caracterizarea mineralelor din iazuri 
 
2.1  Caracterizarea fizică (repartitia granulometrica) și chimică a Cu si Fe in produsul 

recoltat in iazul Sasca Montana 
 

Inainte de obținerea probei reprezentative s-a analizat continutul de Cu si Fe din materialul 
obținut in punctele de probare. Rezultatele sunt prezentate in tabelul 3. 

Tabel nr. 3 
Continutul de Cu si Fe in punctele de probare 

Nr. 
crt Punct probare 

Contitate 
proba (Kg) 

Continut Cu 
% 

Continut Fe 
% 

1 P1 15 0,1454 6,5403 
2 P2 15 0,1145 5,49 
3 P3 15 0,1553 5,532 
4 P4 15 0,1119 5,4316 
5 P5 15 0,1719 6,9084 
6 P6 15 0,1032 5,5197 
7 P7 15 0,1126 5,2069 
8 P8 15 0,1345 7,1188 
9 Total / Continut 

mediu calculat 120 0,1311 5,9684 
 
Analiza granulometrica si repartitia cuprului si fierului pe clase granulometrice este prezentata in 

tabelul nr. 4. 
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Tabel 4 

Analiza granulometrica si repartitia cuprului si fierului pe clase granulometrice 
Clasa 

granulometrica 
(mm) 

Extractia in 
greutate  

v(%) 

Continut 
Cu  
(%) 

Repartitie 
cupru  
m(%) 

Continut Fe  
 

(%) 

Repartitie 
fier  

m(%) 
+0,25 2,97 0,184 4,08 4,2287 2,1128 

0,1-0,25 21,47 0,128 20,48 4,8073 17,3928 
0,075-0,1 12,17 0,089 8,11 6,0695 12,4437 

0,036-0,075 21,37 0,085 13,59 6,7406 24,2714 
0-0,036 42,02 0,171 53,75 6,1827 43,7794 

Total / 
Continut calculat 100,00 0,134 100 5,935 100 
Continut analizat - 0,128  - 5,8415 - 

 
Reprezentarea grafica a repartitiei cuprului si fierului pe clase granulometrice este prezentata in 

figura nr. 8. iar curbele granulometrice ale trecerilor si refuzurilor cumulate in figura 34. 
Din datele obținute rezulta urmatoarele aspecte: 
- Ponderea cea mai mare o reprezinta clasa granulometrică sub 36 microni cu 42,02 % din 

material ceea ce denota prezenta unei cantitati ridicate de slam (minerale argiloase) ce pot influenta 
negativ procesul tehnologic de flotatie in conditii normale de lucru. 

- Prezenta intr-o pondere de circa 25 % din material in fractia granulometrica +0,1 mm 
denotă o macinare insuficienta a materialului supus flotatiei in vechiul circuit de procesare. (in general 
limita maxima de granulometrie a minereurilor polimetalice supuse flotatiei este de 0,1 mm). 

 

 
Fig. 34. Repartitia cuprului si fierului pe clase granulometrice 
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Fig. 35. Curbele granulometrice ale refuzurilor si trecerilor cumulate 

 
- Continutul cel mai ridicat de cupru se afla in fractia granulometrica +0,25 mm, cu 0,184 

% Cu, material insuficient macinat pentru a fi recuperat in procesul de flotatie. 
- Un continut ridicat de cupru se regaseste si in fractia granulometrica -36 microni (0,171 

% Cu) fapt posibil datorat pierderilor in vechea instalatie de preparare cauzate de natura argiloasa a 
minereului, lucrul la densitati ridicate ale tulburelii in procesul de flotatie sau a functionarii defectuase a 
celulelor de flotatie (aerare insuficienta, etc.). 

- In general  in vechea instalatie de flotatie s-a recuperat cuprul din fractia granulometrica 
0,036 mm – 0,1 mm, produse in care continutul de cupru este cuprins intre 0,089 și 0,085 % Cu. 

- Din punct de vedere cantitativ cuprul si fierul se regasesc in mare majoritate in fractia 
granulometrica -36 microni cu 53,75 % din cupru si 43,78 % din fier, urmata de fractia granulometrica 
+0,1 mm cu circa 25 % din cupru si 20 % din fier. 

- Dimensiunea medie a sterilului este de circa 50 microni. 
- Continutul mediu in sterilul brut luat in considerare in studiu este de 0,1310 % Cu si 

5,9149 % Fe si reprezinta media aritmetica a continuturilor obținute in analiza chimica generala, media 
punctelor de probare si analiza granulometrica pe clase. 

- Gradul de finete al sterilului este de 60 % sub 75 microni si 45 % sub 40 microni 
Pentru recuperarea cuprului din iazul de decantare Sasca Montana este necesar a se rezolva  

urmatoarele aspecte: 
- Gasirea unor conditii tehnologice de lucru pentru flotatia mineralelor puternic oxidate 

superficial. 
- Determinarea conditiilor necesare flotatiei cuprului din fracției fine argiloase (sub 36 

microni). 
- Macinarea avansata a fractiei granulometrice +0,1 mm. 
 
2.2  Caracterizarea fizica a produsului recoltat din iazul Sasar-V. Rosie 
 
Pentru caracterizarea fizica a materialului depus in iazul de decantare sasar s-au realizat o serie 

de analize granulometrice pe analizorul laser Ankersmitd. Analizele au urmarit repartitia granulometri 
mineralelor pe adancimea forajului si in diferite puncte. 
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Din punct de vedere al variatiei dimensiunii medii a materialului in functie de adancimea de 

recoltare pentru forajul 6 situatia se prezinta astfel: 
 

Adancime (m) Dimensiune medie  (microni) 
0-1 209.80 
1-2 189.13 
2-3 214.70 
3-4 115.99 
4-5 137.10 
5-6 145.42 

 
Se constata o scadere a dimensiunii medii a materialului odata cu adancimea forajului. 

 
Din punct de vedere al variatiei dimensiunii medii a materialului in functie de adancimea de 

recoltare pentru forajul 3 situatia se prezinta astfel: 
 

Adancime (m) Dimensiune medie  (microni) 
0-1 160.44 
1-2 175.16 
2-3 11.32 

 
Se constata o scadere a a dimensiunii medii a materialului odata cu adancimea forajului. 

3 Teste de flotatie pentru produsul rezidual minier de la Sasca Montana 
 
 
Testele de flotatie s-au realizat intr-o evolutie crescatoare a costurilor necesare pregatirii 

sterilului in vederea procesarii :  
1. teste de flotatie pe strilul brut (asa cum se gaseste in iaz) – nu implica costuri suplimentare de 

pregatire. 
2. teste de flotatie pe sterilul atritat. Prin atritie se realizează o decapare superficiala a granulelor 

minerale. 
3. teste de flotatie pe sterilul remacinat – implica costuri suplimentare de macinare si clasare. 
 
Reactivii de flotatie testati: 
Reactivi colectori: reactiv dithiofosfat tip NASCOL 
                              reactiv dithiofosfat tip Aeroflot 31 
                              amestec de xantat etilic si xantat amilic intr-un raport 1:1; dozare solutie 5 %. 
Reactiv spumant: AGF 
Reactivi activanti: sulfura de sodiu solutie 5 %, acid sulfuric tehnic, acid oxalic, acid acetic. 
Reactiv depresant: silicat de sodiu soluție 10 %; sulfura de sodiu solutie 10 %. 
Regulator de mediu si depresant pentru pirita: lapte de var  
 

4 Mobilitatea elementelor si alterarea mineralelor 
 
Analiza repartitiei cuprului si fierului pe suprafata iazului de decantare Sasca Montana este 

prezentata in figurile nr.  47 si  48 . 
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Fig. 47 Repartitia cuprului 

 
Fig. 48 Repartitia fierului 

 
Continuturi ridicate de cupru si fier s-au determinat spre coronamentul iazului (unde si 

dimensiunea granulelor este mai mare.  
Odata cu deplasarea spre centrul iazului de decantare (spre sonda inversa de evacuare) continutul 

de cupru si fier scad.  
Continutul de cupru si fier prezinta o tendinta de scadere dinspre coronamentul iazului spre 

centru. 
 

Repartitia granulometriei sterilului din iazul Sasar pe adancimea forajului 
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Fig. 49 Repartitia granulometriei sterilului pe adancimea forajului 3 

 
Pentru forajul 3 se constata o dimensiune maxima a granulelor minerale de 300 microni pe primii 

2 metri de foraj. Dupa 2 m se constata aparitia unui material foarte fin cu o dimensiune maxima de 25 
microni. Pentru forajul 3 se constata o scadere a dimensiunii materialului odata cu cresterea adancimii de 
forare.  

 
Fig. 50 Repartitia granulometriei sterilului pe adancimea forajului 6 

 
Pentru forajul 3 se constata o dimensiune maxima a granulelor minerale de 400 microni pe primii 

3 metri de foraj. Dupa 3 m se constata o scadere a dimensiunii maxime pana la circa 200 microni si o 
adancime de 6 m. La o adancime de 6 m dimensiunea medie a granulelor minerale este de circa 100 
microni. Pentru forajul 6 se constata o scadere a dimensiunii materialului odata cu cresterea adancimii de 
forare.  
 
Alterarea mineralelor 
 

In timpul forajelor efectuate pe iazul Sasar s-a constatat aparitia fenomenului de alterare pe o 
adancime cuprinsa intre 0,5 m si 0,8 m. Aspectul sterilului alterat  (oxidat) si cel nealterat (neoxidat) este 
prezentat in figura nr. 51.  
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Fig. 51. Aspectul sterilului de iaz alterat (oxidat) si al celui brut (neoxidat) 
 
 

 
CONCLUZII / REZUMAT 

 
In aceasta etapa s-au atins obiectivele prevazute si anume: probarea si caracterizarea produselor 

(sterilului minier) cantonate in iazurile de decantare Sasca Montana si Sasar-Valea Rosie. 
Punctual concluziile pentru fiecare etapa de cercetare sunt: 
 
In cadrul proiectului REMine s-au luat in studiu doua izuri de decantare si anume iazul de 

decantare Sasca Montana (jud. Casas Severin) si iazul Sasar Valea Rosie (Maramures). 
Iazul de decantare Sasca Montana este situat pe raza localitatii Sasca Montana si are un volum de 

2,22 milioane metri cubi si ocupa o suprafata de 7,83 hectare. 
Iazul de decantare Sasar – Valea Rosie este situate pe raza comunei Sasar de langa Baia Mare. 

Iazul de decantare are un volum de 8,5 milioane metri cubi si ocupa o suprafata de 32,5 hectare 
Principalul mineral de cupru din perimetrul minier Sasca Montana este calcopirita, CuFeS2, dar şi 

bornitul, Cu5FeS4, calcozina, Cu2S, covelina, CuS, cuprul nativ, Cu. 
Ca minereuri mai întâlnim, cele de fier, magnetitul Fe3O4 şi pirotina FeS, de plumb, galena PbS, 

de zinc, blenda ZnS , de arseniu, mispichelul FeAsS, de molibden, molibdenitul MoS2 . 
Minereul conţine şi cantităţi importante de aur, Au şi argint, Ag, Zonele mineralizate se prezinta 

sub forma de filoane, lentile, coloane, corpuri tabulare şi impregnaţii, cu grosimi cuprinse între 0,5 m şi 
20 m, prezentând discontinuităţi pe orizontală şi pe verticală. 

Minereul exploatati in zona Valea Rosie este constituită din mai multe filoane principale cu 
direcţie NNE-SSV, lungime de 1.200-1.500 m, grosime 0,5-2,5 m, precum şi din mai multe filoane 
secundare diagonale (printre care şi Petru şi Pavel). Filoanele principale au avut aur liber pe un etaj de 
400 m, iar aurul inclus în sulfuri s-a dezvoltat pe un etaj de 500 m. În partea sudică există un grup de 
filoane scurte, cu poziţie diagonală şi cu un etaj de dezvoltare a mineralizaţiei aurifere redus (sub 200 
m).  

Probarea iazurilor de steril 
Pentru probarea  iazului de decantare de la Sasca Montana s-au efectuat 8 foraje manuale pana la 

o adancime de 3 m. Cantitatea de proba recoltata intr-un punct de probare este de circa 17-18 kg. 
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Proba reprezentativa s-a constituit din amestecarea și omogenizarea a cate 15 Kg proba din 

fiecare foraj. Din cele 8 foraje s-a obținut o cantitate de 120 Kg proba reprezentativa. 
Pentru probarea  iazului de decantare de la Sasca Montana s-au efectuat 4 foraje manuale pana la 

o adancime de 3 m si 2 foraje pana la o adancime de 6 m. In unele zone datorita umiditatii ridicate a 
materialului nu s-a putut realiza foraje mai adanci. 

Caracterizarea materialelor din iaz 
Din punct de vedere granulometric, pentru iazul Sasca Montana, ponderea cea mai mare o 

reprezinta clasa granulometrică sub 36 microni cu 42,02 % din material ceea ce denota prezenta unei 
cantitati ridicate de slam (minerale argiloase) ce pot influenta negativ procesul tehnologic de flotatie in 
conditii normale de lucru. 

Prezenta intr-o pondere de circa 25 % din material in fractia granulometrica +0,1 mm denotă o 
macinare insuficienta a materialului supus flotatiei in vechiul circuit de procesare. (in general limita 
maxima de granulometrie a minereurilor polimetalice supuse flotatiei este de 0,1 mm). 

Din punct de vedere cantitativ cuprul si fierul se regasesc in mare majoritate in fractia 
granulometrica -36 microni cu 53,75 % din cupru si 43,78 % din fier, urmata de fractia granulometrica 
+0,1 mm cu circa 25 % din cupru si 20 % din fier. 

Dimensiunea medie a sterilului este de circa 50 microni. 
Pentru iazul Sasar se constata o distributie granulometrica cuprinsa intre cca 210 microni si 115 

microni. Totodata se constata o scadere a dimensiunii granulelor minerale odata cu cresterea adancimii 
de forare. 

 
Testele de flotatie s-au realizat intr-o evolutie crescatoare a costurilor necesare pregatirii 

sterilului in vederea procesarii :  
 
1. teste de flotatie pe strilul brut (asa cum se gaseste in iaz) – nu implica costuri suplimentare de 
pregatire 
2. teste de flotatie pe sterilul atritat. Prin atritie se realizează o decapare superficiala a granulelor 
minerale si eliminarea stratului superficial de oxizi. 
3. teste de flotatie pe sterilul remacinat – implica costuri suplimentare de macinare si clasare 
 

In prelucrarea probelor prin flotatie s-au testat majoritatea regimurilor tehnologice de procesare a 
minereurilor cuprifere sulfurice/oxidate: flotatii cu reactivi colectori selectivi pentru cupru (Nascol, 
Aerofloat 31), flotatia colectiv selectiva sau selectiva directa, sulfurizare in moara/dupa macinare, 
depresare cu sulfura si desorbție pe carbune activ, flotatia slamurilor si a produsului grosier, flotatii 
mediu alcalin/acid, depeliculuizare chimica a mineralelor cu acid oxalic/acetic, etc. 

Testele de flotatie au urmarit obținerea unor concentrate vandabile de cupru (minim 12 % Cu in 
concentrat) si a unei recuperati rezonabile de cupru (minim 60 %). 
Probleme majore din punct de vedere al procesului de flotatie au fost: 

- Prezenta intr-o cantitate insemnata a fracțiilor fine argiloase cu un grad ridicat de flotabilitate, 
in special in timpul flotatiei primare, 

- Oxidare intensa a mineralelor utile ce necesita o decapare superficială a steratului de oxizi de 
pe suprafata acestora (realizata prin metode mecanice sau chimice). 

- Imposibilitatea depresarii piritei in cazul flotatiei selective directe sau a celor de imbogatire 
(reflotare). 

Rezultatele testelor sunt prezentate in tabelul urmator: 
 Continut 

cupru in 
concentrat 

Recuperare cupru in 
concentratul final 

 

Recuperare cupru in 
concentratul 

flotatiei primare 
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(%) (%) (%) 

1. Teste de flotatie fara remacinarea sterilului 
F1 Flotatie directa cu reactiv colector format dintr-un 

amestec de Xantat etilic si amilic 
NU NU NU 

F2 Flotatie directa cu reactiv colector tip Aeroflot 31 si 
Nascol 

NU NU NU 

F3 Flotatia directa a sterilului si dozarea succesiva a 
reactivului colector 

0,507 - 19,38 

F4 Flotatia directa si decaparea chimica a sterilului cu 
acid oxalic 

0,4760 - 21,80 

F5 Flotatie in mediu de acid sulfuric si utilizarea de 
reactiv colector tip Nascol si xantat amilic si etilic 

NU NU NU 

F6 flotatie directa cu reactiv colector tip Aeroflot 31, 
sulfura de sodiu 

NU NU NU 

F7 Flotatia sterilului după o sulfurizare prealabila timp 
de 24 ore 

NU NU NU 

F8 Flotatie cu atritia și sulfurizarea sterilului de iaz  0,4669 2,85 8,14 
F9 Flotatie cu deslamarea sterilului si flotatia 

produsului grosier 
0,8106 11,139 15,194 

2. Teste de flotatie cu remacinarea sterilului 
F10 Flotatia directa a sterilului remacinat si cu 

sulfurizare in moara 
1,7599 5,82 15,22 

F11 Flotatia sterilului remacinat si deslamat 1,33-1,39 7,51 44,04 
F12 Flotatia sterilului remacinat si sulfurizare dupa 

macinare 
1,5 7,73 16,98 

F13 Flotatia sterilului remacinat si cu sulfurizare intensa 
la macinare 

1,0027 2,04 - 

F14 Flotatie cu remacinarea sterilului si desorbtia 
reactivului colector cu sulfura de sodiu si carbune 
activ 

0,9446 3,42 - 

F15 Flotatie cu remacinarea sterilului si dozare de acid 
oxalic la macinare 

0,7934 3,02 - 

F16 Flotatie cu remacinarea sterilului si dozare de acid 
acetic la macinare 

1,0242 6,38 - 

 
Din punct de vedere al continutului de cupru in concentrat acesta variaza intre 0,46 % Cu si 

maxim 1,7599 % Cu, valori total insuficiente pentru ca aceste produse sa fie considerate un concentrat 
cuprifer.  

Din punct de vedere al recuprarii de cupru in produsele flotatiei acesta se situeaza intre 2,06 % si 
11,14 % in concentrat si 8,14% si 44,04 % in concentratul flotatiei primare. 

Cele mai bune rezultate din punct de vedere al conținutului si a recuperarii de cupru s -au obținut 
pentru variuanta tehnologica de flotatie a sterilului macinat, deslamat si flotatia separata a produselor 
rezultate (slam si produs grosier). In acest caz s-a obținut o recuperare de 44,04 % % in concentratul 
primar, 7,51 % in concentratul finat, la un continut de cupru mediu de cupru de 1,35.  

Rezultatele negative ale testelor de flotatie se pot datora unei oxidari foarte intense a granulelor 
minerale cu dimensiunea sub 36 microni sau cel mai probabil existentei unor concresteri minerale intre 
calcopirita si pirita/magnetit (produs insuficient dezasociat). 

Mobilitatea elementelor si alterarea mineralelor 
Pentru iazul Sasca continuturi ridicate de cupru si fier s-au determinat spre coronamentul iazului 

de decantare (unde si dimensiunea granulelor este mai mare).  
Odata cu deplasarea spre centrul iazului de decantare (spre sonda inversa de evacuare) continutul 

de cupru si fier scad.  
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In timpul forajelor efectuate pe iazul Sasar s-a constatat aparitia fenomenului de alterare pe o 

adancime cuprinsa intre 0,5 m si 0,8 m. 
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Raport privind deplasarea in  Suedia 
 

In perioada 18-19.04.2016 a avut loc la Stokolm (Suedia) intalnirea de inceput a proiectului. 
La intalnire au participat Zlagnean Marius- director de proiect si Filcenco Olteanu Antoaneta 

– responsabila cu procesarile hidrometalurgice. 
La intrunire s-au discutat aspect privind  etapele de lucru, responsabilitatiile privind predarea 

lucrarilor, etc. 
In data de 19.04 s-a vizitat mina de wolfram Yxsjöberg (studio de caz pentru partea Suedeza. 
Agenda intalnirii este prezentata in continuare. 

  

 

 

 

Agenda 
Project meeting- REMinE 

     
Time: 2016-04-18 to 04-19 
Local: Radisson Arlandia and Bångbro Herrgård 
Participants:  

· Luleå University of Technology (LTU), Sweden: Lena Alakangas, Olof Martinsson, Jan Rosenkranz, Åke 
Sandström, Lina Hällström  

· Research and Development National Institute for Metals and Radioactive Resources (INCDMRR), 
Romania: Marius Zlagnean, Mihai Ovidiu Sorin  

· Porto University, Portugal: Antonio Fiuzo 

Day1. Monday 2016-04-18  

10.00-16.00  Project meeting on Radisson Arlandia 
 - Presentation of participants and the status of the project 
 - Presentations of the mines sites (prepare 15 min/mine site) 
 - Presentation of the work packages  
 - Responsibilities of deliverables, milestones 

- Steering group meeting 
- Next meeting  
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12.00-13.00 Lunch 

16.00  Departure to Bångbro Herrgård in Bergslagen by bus. LTU arrange the transport 
 
Day2. Tuesday 2016-04-19 

08.30 Travel to Yxsjöberg mine site by bus 
15.00- 17.30 Travel back to Stockholm and Arlanda 
 
Information of the accommodation in Bergslagen:Bångbro Herrgård 
Herrgårdsvägen 10,   714 32 Kopparberg, Phone: +46 (0)580-120 00, http://www.bangbro.se/se/ 

 

 


