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OBIECTIVE IN ANUL 2018 

 

Obiectivul general al proiectului consta in dezvoltarea unor tehnici de procesare fizica si 

hidrometalurgica eficiente și viabile din punct de vedere economic, in scopul recuperarii metalelor și 

mineralelor valoroase din sterilul provenit din iazul de decantare Sasar -Valea Rosie, Jud. Maramures 

respectiv din halda de steril de la Sasca Montana, Jud. Caras Severin, lăsând astfel în urma site-uri 

miniere mai sigure si mai putin poluate.  

Obiectivele specifice ale celei de-a treia etape ale proiectului constau in :  

a) Analiza chimica si mineralogica – pentru produsele obtinute din valorificarea iazurilor de steril 

respectiv a concentratelor de minerale utile si a reziduului minier rezultat (stocat sau utilizat in alte 

domenii de activitate) 

b) Evaluarea riscului indus de prezenta iazurilor de decantare – riscul indus de exfiltratii, alunecari 

de teren, poluare chimica, etc 

c) Modelarea numerica/analitica a stabilitatii iazului de decantare inainte si dupa exploatare 

d) Sterilul ca resursa – Valorificarea sterilului de iaz atat pentru obtinerea de produse metalifere 

(Cu, Pb, Zn, Au, Ag etc.) cat si pentru utilizarea lui in domeniul materialelor de constructie 

e) Diseminarea rezultatelor 

1. Analiza chimica si mineralogica 

 

Produsele rezultate in urma proceselor de concentrare si valorificare pot fi grupate in 

doua categorii: 

- Produse rezultate in urma proceselor de concentrare fizica prin flotatie (concentrat si 

steril de flotatie) 

- Produse rezultate din procese hidrometalurgice (solutii cu continut de metale si steril 

hidrometalurgic). 

1.1. Analiza chimica si mineralogica a produselor rezultate din concentrarea fizica 

In urma procesului tehnologic de flotatie rezultat  pe cele doua tipuri de rezidiu minier 

(Sasar – V. Rosie si Sasca Montana) rezulta cate un concentrat de metale utile si cate un steril de 

flotatie. 

1.1.1. Analiza chimica si mineralogica a produselor de flotatie pentru iazul Sasar. 

Analiza chimica a concentratului de flotatie a pus in evidenta urmatoarele elemente: 

Au-12.5 ppm, Ag-41.2 ppm, Al- 0.94 %, As-311 ppm, Ba-110 ppm, Ca-075 %, Cd-6.7 ppm, Cr-33 

ppm, Cu-2990 ppm, Fe-13.96 ppm, K-0.29 %, La-20 ppm, Mg-0.39%, Mn-1310 ppm, Mo-2 ppm, 

Na-0.02%, Ni-11 ppm, P-370 ppm, Pb-1420 ppm, S-8.41%, Sc-3ppm, Sr-26 ppm, Ti-0.01, V-6 ppm, 

Zn-1860 ppm.  

Analiza chimica a sterilului de flotatie a pus in evidenta urmatoarele elemente: 

Au-0.15 ppm, Ag-3.11 ppm, Al- 2.32%, As-186 ppm, Ba-120 ppm, Ca-1.06 %, Cd-31.4 ppm, Cr-

19 ppm, Cu-474 ppm, Fe-5.44 ppm, K-0.46 %, La-10 ppm, Mg-0.67%, Mn-1290 ppm, Mo-2 ppm, 

Na-0.03%, Ni-6 ppm, P-520 ppm, Pb-476 ppm, S-2.95 %, Sc-7 ppm, Sr-16 ppm, Ti-0.01, V-36 

ppm, Zn-89 ppm.  

Analiza mineralogica a concentratului de flotatie a pus in evidenta urmatoarele minerale: 

Pirita – FeS2; Calcopirita – CuFeS2; Oxizi de fier – FeOOH (Goetit); Calcozina – Cu2S; Enargit – 

Cu3AsS4; Digenit – Cu9S5; Galena - PbS 
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Pirita, blenda, calcopirita, cupru nativ, 

oxizi de fier 

Pirita, blenda, calcopirita, 

calcozina, enargit, digenit. 

 
Pirita, blenda, calcopirita, galena 

 

Analiza mineralogica a sterilului de flotatie a pus in evidenta urmatoarele minerale: Pirita – 

FeS2; Blenda ZnS2  

 

  
Pyrita , blenda, Pirita, pirita microcristalina 

 

1.1.2. Analiza chimica si mineralogica a produselor de flotatie pentru iazul Sasca 

Montana. 

Analiza chimica a concentratului de flotatie a pus in evidenta urmatoarele elemente: 

Au-1,5 ppm, Ag-5.15 ppm, Al- 6.69%, As-9 ppm, Ba-270 ppm, Ca-2,38 %, Cd-13 ppm, Cr-144 ppm, 

Cu-6.9 %, Fe-25.27 %, K-0.8 %, La-5 ppm, Mg-4.78%, Mn-0.177 %, Mo-0.1%, Na-0.88%, Ni-106 

ppm, P-1300 ppm, Pb-55 ppm, S-10.28 %, Sc-9 ppm, Ti-0,27%, V-130 ppm, Zn-430 ppm.  

 

Analiza chimica a sterilului de flotatie a pus in evidenta urmatoarele elemente: 

Au-0,15 ppm, Ag-1.12 ppm, Al- 5.8%, As-5 ppm, Ba-330 ppm, Ca-3.09 %, Cd-1 ppm, Cr-61 ppm, 

Cu-0.1 %, Fe-7.76 %, K-2.75 %, La-26 ppm, Mg-1.97%, Mn-0.062 %, Mo-0.009%, Na-1.28 %, Ni-

14 ppm, P-990 ppm, Pb-20 ppm, S-3.28 %, Sc-9 ppm, Ti-0,24%, V-82 ppm, Zn-62 ppm.  

 

Analiza mineralogica a concentratului de flotatie a pus in evidenta urmatoarele elemente: 
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Pirita – FeS2; Calcopirita – CuFeS2; Magnetit – Fe2O3; Enargit – Cu3AsS4; Blenda –ZnS; galena – 

PbS; boulangerit - Pb5Sb4S11 ; cuprit – Cu2O ; anatas – TiO2, enargit – Cu3AsS4. 

 

  
Calcopirita, pirita, blenda, magnetit, galena, 

boulangerit, enargit, 

Cupru metalic, cuprit, pirita 

 
Pirita, calcopirita, galena, blenda, anatas 

Analiza mineralogica a sterilului de flotatie a pus in evidenta urmatoarele minerale: Pirita – 

FeS2; calcopirita – CuFeS2; anatas – TiO2. 

 

  
Pirita, anatas Pirita, calcopirita 

 

1.2. Analiza chimica a produselor rezultate din concentrarea hidrometalurgica 

Reziduurile rezultate dupa solubilizarea aurului prin clorurare umeda au fost spalate pana la 

pH neutru cu apa, uscate, cantarite si analizate din punct de vedere al continutului de aur, cupru, zinc 

si argint, rezultatele fiind prezentate in tabelul 1. 
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Tabelul 1. Caracterizarea reziduurilor rezultate in urma procesarii hidrometalurgice a 

sterilelor brute si a concentratelor hidrogravitationale provenite de la Sasar – Valea  Rosie respectiv 

de la Sasca Montana 
 Cu, Zn, Pb Au, Ag 

% % % g/t g/t 

Steril Sasar  

steril brut 

SLD 0.083 0.012 0.004 0,00004 

Steril Sasca  

steril brut 

SLD 0.14 SLD 0.03 0.199 

Steril Sasar  

conc. hidro 

0.064 0.75 SLD 0.191 0.124 

Steril  Sasca  

conc. hidro 

0.34 0.55 SLD 0.142 0.3 

 

In urma procesarii sterilelor brute prin metodologia prezentata (pre-tratare cu HNO3 pentru 

indepartarea si/sau recuperarea altor elementelor insotitoare cu potential de valorificare (Ag, Cu) si 

lesiere prin clorurare umeda pentru recuperarea aurului), se obtin reziduuri sterile cu continuturi 

reduse de metale (Cu, Zn, Pb) a caror masa s-a redus cu aprox. 23.5% - in cazul sterilului de la Sasar 

Valea Rosie respectiv cu 51% cum este cazul sterilului de la Sasca Montana. 

In urma procesarii concentratului hidrogravitational provenit de la Sasar – Maramures prin 

metodologia prezentata, (pre-tratare cu HNO3 pentru recuperarea altor metale (Ag, Cu, Zn) cu 

potential de valorificare si lesiere prin clorurare umeda pentru recuperarea aurului), se obtine un 

reziduu steril cu un continut redus de metale (Cu, Zn, Pb) a carui masa masa s-a redus cu aprox. 30% 

.  In cazul concentratului hidrogravitational de la Sasca Montana, ca masa reziduului obtinut dupa 

lesiere s-a redus cu cca. 45%. 

2. Evaluarea riscului 

 

In cadrul acestui studiu au fost evaluate principalele tipuri de risc pentru mediu  şi impactul 

asupra mediului asociat fiecărei alternative: 

a. Exfiltraţii prin baraj cu impact asupra apei subterane / de suprafaţă din aval şi în final a 

oricărei surse de apă subterană din aval de instalaţie; 

b. Ruperea barajului iazului de decantare (datorită unui fenomen seismic extrem) determinând 

o curgere de steril în aval. 

c.  Ruperea  barajului  iazului  de  decantare  (breşă  datorită  unor  precipitaţii extreme şi 

acumulării apei în iaz) determinând o curgere de steril în aval. 

d. Impactul asupra unor zone protejate ecolologic. 

2.1 Analiza risc de mediu pentru iazul Sasar-V. Rosiei 

Tipul (a) a fost evaluat ca având o probabilitate de producere medie fiind un iaz ne-

ecologizat, supus proceselor de infiltratie. Sunt posibile contaminari ale solului si apelor curgatoere. 

Tipul (b) a fost considerat ca având o probabilitate moderată de a se produce, dar, deoarece 

un astfel de fenomen este considerat a avea mai puţine consecinţe decât o cedare a barajului, 

riscul a fost estimat similar celorlalte hazarde.  

Tipul (c) a fost evaluat ca având o probabilitate de producere foarte redusă deoarece in decurs 

de circa 20 ani nu s-au pus in evidenta procese de sufoziune sau surpari de taluz. Iazul de decantare 

este inchis. 

Tipul (d) a fost evaluat ca având o probabilitate de producere medie deoarece se afla in 

imediata vecinatate a raului Sasar si nu afecteaza zonele protejate. 
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2.2. Analiza risc de mediu pentru iazul Sasca Montana 

Tipul (a) a fost evaluat ca având o probabilitate de producere medie fiind un iaz ecologizat, 

supus proceselor de infiltratie. Nu sunt prezente solutii de acolerire (geomembrane).  Sunt posibile 

contaminari ale solului si apelor curgatoere cu steril in suspensie. Sterilul nu prezinta proprietati  

generatoare de ape acide. 

 Tipul (b) a fost considerat ca având o probabilitate minima de a se produce. N u  e s t e  

p r e z e n t a  o  a c u m u l a r e  d e  a p a  p e  s u p r a f a t a  i a z u l u i .  

Tipul (c) a fost evaluat ca având o probabilitate de producere foarte redusă deoarece taluzat si 

stabilizat. 

Tipul (d) a fost evaluat ca având o probabilitate de producere medie spre mare deoarece se 

afla in imediata vecinatate a raului Nera ce traverseaza zona protejata Valea Nerei. 

În Tabelul 3 este sintetizată ierarhizarea amplasamentelor dupa tipurile de risc /impact pentru 

iazurile studiate ( Sasar-V. Rosie si Sasca Montana). 

Tabelul 2. Ierarhizarea iazurilor în raport cu riscul de mediu 
Alternativa Sasar V. Rosie Sasca Montana 

Tipul de Risc/ Forma de impact 

Risc de exfiltraţii 3 1 

Ruperea barajului de steril 2 0 

Risc de stabilitate 3 2 

Suprafaţă afectată 2.5 4 

Punctaj 10.5 7 

2.4.    Impact asupra comunităţii: 

Evaluarea „impactului asupra comunităţii” a fost făcută pentru fiecare 

alternativă analizată pe baza distanţei dintre sistemul propus sau infrastructura asociată 

acestuia şi cel mai apropiata comunitate umana şi a necesităţii de strămutare a 

populaţiei pentru fiecare alternativă. 

Noua halda de steril din perimetrul Sasar va fii amenajata la o distanta de circa 

10 km fata de prima localitate. Amenajarea haldei va avea un impact minim fata de 

comunitatiile locale. 

Halda de steril din perimetrul Sasca Montana va fii amenajata in aval de iazul 

de decantare existent si la o distanta de circa 30 km in aval fata de prima localitate. 

Amenajarea haldei va avea un impact minim fata de comunitatiile locale. 

3. Modelarea numerica/analitica a stabilitatii iazului de decantare inainte si dupa 

exploatare 

În practica inginerească există multe metode de determinare a factorului de siguranţă pentru 

taluze naturale, diguri, baraje, etc: Fellenius, Taylor, Bishop, Morgenstern-Price, Spencer, Janbu, 

metoda elementului finit, metode statistice şi multe altele. Cele mai multe dintre ele presupun că 

suprafaţa de alunecare este o suprafaţă circulară, algoritmii de calcul fiind aplicaţi acestei ipoteze.  

În funcţie de ipoteza abordată aceste metode presupun rezolvarea unui sistem de ecuaţii din 

mecanica statică ce va satisface echilibrul momentelor şi/sau echilibrul forţelor fiecărei fâşii verticale 

ce reprezintă elementul de discretizare al unei potenţiale suprafeţe circulare sau non-circulare de 

alunecare.  
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3.1. Calculul de stabilitate pentru starea initiala – depunerea sub forma de iaz de 

decantare  

3.1.1. Iaz Sasca Montana 

În cadrul analizei stabilităţii taluzului vestic prin metodele echilibrului limită, au fost 

considerate două ipoteze, cea statică şi cea pseudo-statică în care intervin solicitările seismice la 

magnitudinea zonei amplasamentului conform normativului P100/1992 (zona seismică E, coeficient 

seismic Ks = 0,12 şi perioada de colţ Tc=0,7). 

Toate situaţiile au fost analizate prin cinci metode diferite care satisfac echilibrul static al 

forţelor sau momentelor (Bishop, şi Lowe-Karafiath) sau simultan şi al forţelor şi momentelor 

(Spencer, Janbu corectat şi Morgenstern-Price). Analiza s-a efectuat pentru un număr de circa 5000 

suprafeţe de alunecare per calcul împărţite în 25 de fâşii, convergenţa fiind de  0,005 la un număr 

maxim de iteraţii de 50. 

Rezultatele analizei de stabilitate prin metoda echilibrului limită sunt prezentate în Tabelul 

3.1 

 

Tabelul 3.1. Rezultatele analizei de stabilitate prin metoda echilibrului limită 

Metoda de calcul 
 

Static Dinamic 

Bishop 1,553 1,212 

Janbu corectat 1,473 1,141 

Spencer 1,521 1,187 

Lowe-Karafiath 1,556 1,153 

Morgenstern-Price 1,517 1,182 

METODA  SSR (element finit) 1,560 1,190 

 

3.1.2. Iaz. Sasar 

Calculele de stabilitate au fost efectuate pe o secţiune geotehnică perpendiculară pe taluzele 

paramentului aval direcţionată SV-NE pe o lungime de cca. 550 m. 

Pentru această secţiune de calcul au fost considerate două ipoteze, cea statică şi cea pseudo-

statică în care intervin solicitările seismice la magnitudinea zonei amplasamentului (Ks=0,16).   

Analiza s-a efectuat pentru un număr de circa 5000 suprafeţe de alunecare per calcul împărţite 

în 50 de fâşii, convergenţa fiind de 0,001 iar numărul maxim de iteraţii fiind de 100. 

Rezultatele analizei de stabilitate sunt prezentate in tabelul 3.2 

 

Tabelul 3.2.   Rezultatele analizei de stabilitate a barajului principal 
Metoda de calcul 

analitic 

Bishop Janbu Spencer   Lowe-Karafiath Morgenstern-

Price 

Poziţia nivelului 

hidrostatic NH 

Fstatic Fdinamic   Fstatic Fdinamic   Fstatic Fdinamic   Fstatic Fdinamic   Fstatic Fdinamic   

NH determinat 

statistic in 

piezometre 

Fmediu 

1,691 0,948 1,720 0,957 1,695 0,955 1,692 0,933 1,694 0,952 

 

Stabilitatea iazului de decantare Sasar-V. Rosie este influentata de nivelul hidrostatic al apei din 

corpul iazului de decantare. 
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3.2.  Calculul de stabilitate pentru starea finala – depunerea sub forma de halda 

de steril 

Din punct de vedere seismic, conform normativului P100-1/2013 (codul de proiectare 

seismică), amplasamentul haldelor de steril aferente perimetrelor miniere Sasar si Sasca Montana se 

află în zona valorii de vârf a acceleraţiei  ag = 0,15g şi Tc = 0,7 s (perioada de colţ) conform fig. 3 

(valorile sunt identice). Parametrii seismici caracteristici zonei corespund unui interval mediu de 

recurenţă (IMR) de 225 ani cu o probabilitate de depăşire în 50 de ani de 20%. 

 
Figura. 3   Zonarea teritoriului României în funcţie de valorile de vârf ale acceleraţiei  terenului 

pentru proiectare (ag) cu perioada de recurenţă IMR=225 ani şi 20% probabilitate de depăşire în 

50 de ani, respectiv funcţie de perioada de colţ (Tc) a spectrului de rǎspuns (după normativele de 

proiectare P100-1/2013 şi NP 076-2013) 

 

În vederea determinării parametrilor geotehnici, datele au fost preluate din literatura de 

specialitate, cunoscându-se tipul rocilor din amplasament, valorile acestora, pentru utilizarea lor în 

calculele de stabilitate necesare lucrărilor de închidere si ecologizare.  

 

Cele două situaţii au fost analizate comparativ prin patru metode diferite care satisfac 

echilibrul static al forţelor sau momentelor (Bishop, Lowe-Karafiath) sau simultan şi al forţelor şi 

momentelor (Spencer şi Morgenstern-Price) utilizându-se softul Rocscience Slide. 

Nivelul hidrostatic luat în calcul este cel realizabil la nivel maxim în stratul considerat 

permeabil din materialul steril în situaţia existentă. Rezultatele calculelor de stabilitate sunt prezentate 

în tabelul nr. 3.3.  

 

Tabelul 3.3 Rezultatele calculelor de stabilitate 
Situaţia evaluată Metoda de 

calcul/ipoteza 

Bishop Spencer Lowe - 

Karafiath 

Morgenstern-

Price 

Depunere halda Sasar 
Static 1,698 1,696 1,701 1,699 

Pseudo-static 1,379 1,384 1,365 1,384 

Depunere halda Sasca 

Montana 

Static 1,661 1,650 1,661 1,659 

Pseudo-static 1,347 1,339 1,339 1,345 

 

Din rezultatele calculelor de stabilitate se poate observa că fiecare situaţie analizată din 

punctul de vedere al soluţiei de depunere sub forma de halda prezintă factori de siguranţă acoperitori 

atât pentru ipoteza statică (Fs>=1,5) cât şi pentru cea cu solicitare seismică (Fd>=1,1).  

4. Sterilul ca resursa 

Pe langa posibilitatea de obtinere a metalelor de baza (cupru, plumb, zinc, etc.) si auro-

argentifere sterilul iazurilor de decantare poate fi utilizat la obţinerea materialelor de construcţii. 
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Principalele material de construcţie obţinute din steril de iaz sunt betoanele, bolţarii, pavele de beton, 

BCA, BCU, cărămizi, etc.  

4.1. Obtinerea caramizilor 

În cadrul etapei s-au obţinut cărămizi de construcţie din toate tipurile de steril cercetate. 

Amestecul de formare s-a realizat într-o proporţie de 40 % steril de masă (steril de iaz 

procesat) şi 60 % argilă de Medgidia. Argila, apa şi sterilul de iaz s-au amestecat timp de circa 15 

min. după care amestecul s-a turnat în formă. Uscarea cărămizilor s-a efectuat în două trepte: uscare 

naturală circa 5 zile şi o coacere în cupror la 1000 C timp de circa 12 ore. 

În figura nr. 4.1. sunt prezentate cărămizile obţinute din steril de iaz înainte şi după coacere. 

Fluxul tehnologic de obţinere a cărămiţilor din steril de iaz, la scară laborator, este prezentat 

în figura 4.2. 

 

 
Figura 4.1. Cărămizi nearse respectiv caramizi arse obţinute din sterile de iaz 

 

 

 
 

Steril 

Fig. 4.2. Fluxul tehnologic de obţinere a cărămizilor din steril de 

iaz 
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4.2.  Cercetări de obţinere a bolţarilor (pavele) din steril de iaz. 

În cadrul temei de cercetare s-au obţinut pavele de beton sterilul de iaz. 

Amestecul de formare s-a realizat într-o proporţie de 80 % steril de masă (steril de iaz 

procesat) şi 20 % ciment. Cimentul, apa şi sterilul de iaz s-au amestecat timp de circa 15 min. într-o 

betonieră, după care amestecul s-a turnat în formă.  

Uscarea pavelelor s-a realizat la temperatura mediului ambiant. 

 

Nu s-au adăugat aditivi de întărire. Fluxul tehnologic de obţinere a pavelelor din steril de iaz, 

la scară laborator, este prezentat în figura 4.3. 

 

 
În figura 4.4. sunt prezentate pavelele de ciment obţinute din steril de iaz.  

Din punct de vedere al durităţii, pavelele obţinute corespund cerinţelor constructive.  

 

 
Figura 4.4. Pavele de ciment obţinute din steril de iaz 

Figura 4.3. Fluxul tehnologic de obţinere a pavelelor din steril de iaz 
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5. Diseminarea rezultatelor 

Diseminarea rezultatelor s-a realizat prin:  

- Organizarea celei de-a treia intruniri a Comitetului de Conducere a proiectului REMinE 

la Baia Mare cu participarea partenerilor din Suedia si Portugalia 

- Organizarea unui workshop international „Historical tailings – sources of secondary raw 

materials” la Baia Mare in 6.06.2018 cu prezentarea rezultatelor obtinute; 

- Participarea la Simpozionul SICHEM 2018 de la Bucuresti , 6-7.09.2018 cu prezentarea 

unei comunicari cu titlul The effect of oxidative processes on the migration of elements 

in historical tailings, articol acceptat spre publicare in Buletinul Societatii Romane de 

Inginerie Chimica (Bulletin of the Romanian Society of Chemical Engineering). 

- Organizare si participare la dezbaterea „Produsele reziduale minieare – surse de 

materii prime minerale” ce va avea loc pe 23 noiembrie 2018, in municipiul Brad, Casa 

de Cultură. 

A treia intalnire de proiect REMinE 

A treia intrunire a Comitetului de Conducere a proiectului REMinE " Imbunatatirea 

eficientei resurselor si minimizarea impactului asupra mediului ȋnconjurator” a avut loc  in data 

de 04.06.2018 in Baia Mare, Romania. 

La intalnire au participat atat directorii cat si membrii ai echipelor de proiect din Suedia, 

Portugalia si Romania.  

Pe ordinea de zi au fost incluse urmatoarele subiecte :  

1. Discutarea rezultatelor partiale si actiunilor urmatoare in ceea ce priveste activitatile 

proiectului, 

2. Discutarea modului de elaborare a rapoartelor de activitati ;  

3. Stabilirea urmatoarei intruniri de proiect Suedia (Iunie 2019) . 

 

Fotografii din timpul intalnirii 

 

 

In data de 5.06.2018 a fost organizata o vizita de lucru la halda de steril de la Sasar – Valea 

Rosie din apropierea orasului Baia Mare. La aceasta vizita au participat : Lena Alakangas, Lina 

Hällström, Jane Mulenshi Olof Martinsson, Jan Rosenkranz, Antonio Fiuza, Marius Zlagnean, 

Antoneta Filcenco Olteanu. 

Fotografii din timpul vizitei pe halda de la Sasar-Valea Rosie. 
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Organizarea Workshop-ului international „Historical tailings – sources of secondary raw 

materials” la Baia Mare in 6.06.2018 

In data de 06.06.2018 in Baia Mare, Romania, a fost organizat Workshopul international 

„Historical tailings – sources of secondary raw materials” („Depozitele istorice de steril, surse de 

materii prime secundare”) la care au participat, alături de cercetătorii din cadrul Institutului 

National de Cercetare Dezvoltare  pentru Metale si Resurse Radioactive Bucuresti (INCDMRR), 

care au fost si organizatorii manifestării, reprezentanți ai Institutului Naţional de Cercetare – 

Dezvoltare pentru Metale Neferoase (IMNR), Institutului Geologic Roman, Institutului Naţional de 

Cercetare – Dezvoltare pentru Protecţia Mediului (INCDPM) şi Institutului Naţional de Cercetare- 

Dezvoltare pentru Industria Chimica si Petrochimică (ICECHIM), Universitatea Tehnica Cluj – 

Baia Mare,  dar şi cercetători, profesori si doctoranzi de la Lulea University of Technology (LTU), 

Porto University  - Engineering Faculty.  

De remarcat a fost prezenta reprezentantilor autoritatilor locale ai Agentiei Nationale pentru 

Resurse Minerale (ANRM) si nu in ultimul rând a reprezentantilor SAMAX Romania. 

Evenimentul a fost anuntat atat prin invitatie cat si pe pagina web a organizatorului 

evenimentului (INCDMRR)  la adresa : 

 http://incdmrr.ro/wp-content/uploads/2018/06/Workshop-2018-web.pdf.  

Agenda workshopului si cateva imagini din timpul manifestarii sunt prezentate in cele ce 

urmează. 

 

http://incdmrr.ro/wp-content/uploads/2018/06/Workshop-2018-web.pdf
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6. Concluzii 

In urma flotatiei sterilelor provenite de la Sasar respectiv Sasca Montana au rezultat doua 

produse si anume: un concentrat de flotatie şi un steril, care au fost analizate din punct de vedere 

chimic si mineralogic.  
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In urma procesarii hidrometalurgice a concentratelor hidrogravitationale provenite de la 

Sasar – Maramures, respectiv Sasca Montană  se obtin reziduuri sterile cu continuturi reduse de 

metale (Cu, Zn, Pb), a caror masa s-a redus cu aprox. 30% , respectiv cu cca. 45%.  

Pentru cele doua studii de caz s-a realizat o analiza de risc pentru mediu . Daca in cazul iazului 

de steril de la Sasar s-a obtinut un punctaz relativ mare (10,5) in cazul iazului de la Sasar s-a obtinut 

un punctaj mediu (7) 

Din punct de vedere al stabilitatii, stabilitatea iazului de decantare Sasar-V. Rosie este 

influentata de nivelul hidrostatic al apei din corpul iazului de decantare, pe cand iazul de decantare 

Sasca Montana nu pune probleme de stabilitate.  

Calculul de stabilitate pentru starea finala – depunerea sub forma de halda de steril 

Din rezultatele calculelor de stabilitate se poate observa că fiecare situaţie analizată din 

punctul de vedere al soluţiei de depunere sub forma de halda prezintă factori de siguranţă acoperitori 

atât pentru ipoteza statică (Fs>=1,5) cât şi pentru cea cu solicitare seismică (Fd>=1,1).  

Pe langa posibilitatea de obtinere a metalelor de baza (cupru, plumb, zinc, etc.) si auro-

argentifere sterilul iazurilor de decantare poate fi utilizat la obţinerea materialelor de construcţii. 

Principalele material de construcţie obţinute din steril de iaz sunt betoanele, bolţarii, pavele de beton, 

BCA, BCU, cărămizi, etc.  

În cadrul acestei etape, din toate tipurile de steril cercetate s-au obţinut cărămizi de construcţie 

si pavele de beton. 

Diseminarea rezultatelor s-a realizat prin:  

- Organizarea celei de-a treia intruniri a Comitetului de Conducere a proiectului REMinE 

la Baia Mare cu participarea partenerilor din Suedia si Portugalia 

- Organizarea unui workshop international „Historical tailings – sources of secondary raw 

materials” la Baia Mare in 6.06.2018 cu prezentarea rezultatelor obtinute; 

- Participarea la Simpozionul SICHEM 2018 de la Bucuresti , 6-7.09.2018 cu prezentarea 

unei comunicari cu titlul The effect of oxidative processes on the migration of elements 

in historical tailings, articol acceptat spre publicare in   Buletinul Societatii Romane de 

Inginerie Chimica (Bulletin of the Romanian Society of Chemical Engineering). 

- Organizare si participare la dezbaterea „Produsele reziduale minieare – surse de 

materii prime minerale” ce va avea loc pe 23 noiembrie 2018, in municipiul Brad, jud. 

Hunedoara la Casa de Cultură. 
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