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Codificarea probelor:
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Platou șantier arheologic Ardeu – Cetățuia, jud. Hunedoara
august 2015
arheolog Vasile Ferencz
5
A.PF.1, A.PF.2, A.PF.3, A.PF.4, A.PF.5
SR EN 12407:2009, SR EN 12670:2008, SR EN 12440:2008

Șantierul arheologic Ardeu este localizat în apropiere de limita nord-estică a județului
Hunedoara, accesul fiind asigurat pe E66 sau DN 1 Sibiu - Sebeș - Deva până la ramificația cu
DJ705 spre localitatea Geoagiu de Sus, apoi spre com. Balșa cca 1 km S de localitatea Ardeu,
până în culmea Pleşa Mare – Cetăţuia, pe drum industrial până în fosta carieră de piatră.
Din punct de vedere geografic, perimetrul cu calcare de la Ardeu aparţine părţii sudice a
Munților Apuseni de Sud, respectiv zonei centrale a Munţilor Metaliferi.
Încadrarea geologică plasează zăcământul cu calcare de la Ardeu învelişului sedimentar
prelaramic [1, 2], reprezentat prin depozite grezoase şi carbonatate de vârstă Jurasică.
Calcarele se dispun într-un zăcământ de formă masivă, cu direcție preponderentă NE-SW și cu
structură compactă.
Studii anterioare au caracterizat calcarele din zona corespunzătoare actualului șantier
arheologic ca roci carbonatice de precipitaţie chimică, cu textură sparit-micritică și spărtură
neregulată. Culoarea caracteristică variază de la crem la gălbui, gălbui-maroniu și cărămiziu.
Din punct de vedere mineralogic, calcarele din zona Ardeu-Dealul Cetățuia conțin peste 90%
calcit, la care se adaugă minerale argiloase şi limonit de origine secundară, datorate alterării
supergene, alături de fenomenele de transformare şi fisurare sinorogenică [3]. Proba care se
încadrează în această categorie și a fost recoltată din masivul de bază al șantierului arheologic
este A.PF.3.
Rezultatele studiului mineralogic preliminar au pus în evidență următoarele varietăți
petrografice de roci prezente în cadrul delimitat de șantierul arheologic din Dealul CetățuiaArdeu:
- A.PF.1 - andezit cu biotit;
- A.PF.2 - calcar organogen oolitic (bio-oomicrit, lime-framestone);
- A.PF.3 - calcar alochemic (pelsparit);
- A.PF.4 - gresie subcuarțoasă cu ciment carbonatic (sublithic arenit);
- A.PF.5 - brecie vulcanică transformată.
În acest raport este prezentată tehnic descrierea mineralogică a celor 5 tipuri petrografice
analizate și încadrate conform standardelor de referință în domeniu și bibliografiei de
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specialitate [4 ÷ 9], urmând ca într-o etapă ulterioară să se realizeze o cartare de suprafață a
perimetrului și o prospecțiune a zonelor limitrofe, pentru identificarea de aflorimente cu roci
asemănătoare celor studiate. De asemenea, se va urmări încadrarea pe criterii mineralogice și
paleontologice a probelor analizate în formațiunile geologice din regiune, arii-sursă potențiale
pentru materialul litic pus în evidență de săpăturile arheologice.

__________________________________________________________________________________________
180

Valentina Cetean – Studiu mineralogic preliminar privind tipurile de roci din șantierul arheologic Ardeu-Cetățuia,
jud. Hunedoara
__________________________________________________________________________________________

Fig.1 - Harta geologică a perimetrului Ardeu-Dealul Cetățuia (după Harta geologică 1:200.000)[1]
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I. Proba A.PF.1
Eşantion
Nr.

Amplasare

Origine

Denumire
comercială

Denumire Probare
generică

A.PF.1

Platou șantier arheologic
Ardeu – Cetățuia, jud.
Hunedoara

vulcanică

piatră

andezit

Standarde de referință

arheolog
Vasile
Ferencz

SR EN 12407:2009, SR EN 12670:2008, SR EN 12440:2008

1. DESCRIERE MACROSCOPICĂ ȘI SUB LUPA BINOCULARĂ A PROBEI / EŞANTIONULUI
Specificaţie
Culoarea generală sau
gama de culori

Descriere
Cenușie închis cu nuanțe albe și cărămizii, cod culori: 5R 2/2
(Blackish red) până la 5YR 2/1 (Brownish black)

Discontinuităţi

Fragmentele prezintă uneori goluri submilimetrice rezultate prin
corodarea avansată a unor cristale sau desprinderea lor

Intruziuni xenolitice

Roca eșantionată nu prezinta xenolite

Efecte ale agenţilor
atmosferici şi alterării

Fragmentele ce compun proba au aspect alterat în starea inițială
și în spărtură, urmare a expunerii prelungite acțiunii factorilor
exogeni, manifestată prin limonitizari avansate și argilizări
Fragmentele de roci prezintă compactitate și duritate medie,
determinată de degradarea fizică sub efectul precipitațiilor și
schimbărilor de temperatură
Spărtura este neregulat – așchioasă. Nu au proprietăți
magnetice

Alte observaţii

2. DESCRIERE MICROSCOPICĂ
MASA FUNDAMENTALĂ (PASTA) – 45-55%, are caracter microcristalin, granulația ei (deși
foarte redusă), putând fi observabilă totuși la analiza cu microscopul optic polarizant. Masa
de înglobare a fenocristalelor include granule de plagioclazi (granulari sau ca și microlite),
minerale opace, minerale secundare și o masă fundamentală probabil feldspatic – cuarțoasă,
care prezintă la analiza cu N// o nuanță cenușie – brună. Limonitizarea masei de bază este
vizibilă și macroscopic.
FELDSPAȚI – 30-40%. Fenocristalele de plagioclazi sunt vizibilie și macroscopic foarte bine
datorită dimensiunilor mari, până la 5 mm - probabil policristalini (Fig.1), fiind reprezentate de
granule din varietățile tip andezin și labrador, întotdeauna prezentând macle polisintetice sau
__________________________________________________________________________________________
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după legea albitului, suprapuse sau nu peste zonări marcate de argilizări (Fig. 4). Au habitus
prismatic și forme predominant euhedrale și mai rar anhedrale, dimensiunea lor maximă
ajungând în secțiune de la 0.1-0.3 mm în pastă până la 0.7 – 1.3 mm ca fenocristale.
Majoritatea granulelor sunt fisurate și parțial au suportat transformări secundare de tipul
caolinizărilor, vizibile clar în lumină polarizată transmisă, cand aceste minerale secundare apar
în nuanțe cenușii închis – brun.
BIOTIT – 5-10%, sub formă de fenocristale tabulare (Fig.2) de culoare brun închis cu N// și ușor
pleucroic până la brun-roșcat. În general opacizat marginal și uneori și pe liniile de clivaj,
dimensional putând ajunge până la maxim 2.7 mm. Opacizarea avansată determină
schimbarea birefringenței tipice micelor, cu irizații diverse pe un fond brun, în varianta
intermediară spre mineralele izotrope. Procesele de limonitizare se datorează levigării fierului
și depunerea lor hidroxilată în zonele marginale sau în toată masa granulelor de biotit (Fig.4),
proces vizibil prin schimbări de nuanțe în brun – cărămiziu – galbui ale fenocristalelor și
acoperirea liniilor de clivaj.
MINERALE ACCESORII – 4-8%. Mineralele opace de tipul magnetitului, ilmenitului și
magnetitului titanifer apar sub forma de granule exclusiv anhedrale (Fig. 2, 3). Dimensiunile
lor variază de la 0.01 mm până la 0.3 mm, fiind răspândite neuniform în masa de bază. De
asemenea se formează pe seama biotitului, pe care îl opacizează în special marginal (Fig.3).

3. CLASIFICARE / DEFINIRE PETROGRAFICĂ
ANDEZIT CU BIOTIT

4. OBSERVAȚII
-

ÎNTOCMIT
dr. ing. geol. Valentina Cetean
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foto
Fig.1 – Proba A.PF.1
analizată
macroscopic, în care
se observă
dimensiunea
granulară, aspectul
compact, structura
granoblastică
marcată de prezența
fenocristalelor de
feldspați și depuneri
de minerale
limonitice pe
suprafețele expuse
factorilor exogeni
Fig.2 – Pasta (masa de
bază)
microcristalizată
constituie masa de
înglobare pentru
fenocristalele de
plagioclazi (aproape
întotdeauna maclați,
polisintetic sau dupa
legea albitului) și
biotit, la care se
adaugă mineralele
accesorii într-o
proporție
importantă, dar de
dimensiuni mult mai
mici
Fig.3 – Biotitul are
habitus tabular
caracteristic, linii de
clivaj în general clar
marcate și prezintă
un ușor pleucroism;
este deseori opacizat
marginal prin
levigarea fierului și
concentrarea
acestuia ca mineral
opac; alteori este
parțial limonitizat,
determinând o
culoare mai intens
cărămizie și
ștergerea parțială
sau totală a liniior de
clivaj

N//

Nx

N//

Nx
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Fig.4 – Feldspații
plagioclazi sunt
întotdeauna intens
fisurați. Gradul de
transformare este
variabil, fiind marcat
în special de
argilizări și
saussuritizări, uneori
pe liniile de
zonalitate, iar alteori
neregulat pe
suprafața
fenocristalelor

N//

Nx
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II. Proba A.PF.2
Eşantion Amplasare
Nr.

Origine

A.PF.2

sedimentară calcar

Platou șantier arheologic
Ardeu-Cetățuia, jud.
Hunedoara

Standarde de referință

Denumire
comercială

Denumire
generică

Probare

calcar
organogenoolitic

arheolog
Vasile
Ferencz,
aug. 2015

SR EN 12407:2009, SR EN 12670:2008, SR EN 12440:2008

1. DESCRIERE MACROSCOPICĂ ȘI SUB LUPA BINOCULARĂ A PROBEI / EŞANTIONULUI
Specificaţie

Descriere

Culoarea generală sau
gama de culori

Crem-gălbuie, deschis până la închis; cod culori: 10YR 6/6 (Dark
yellowish orange) până la 10YR 8/6 (Pale yellowish orange)

Structură

Mecanică (de acumulare) și de precipitație chimică

Textura

Micritică

Discontinuităţi

Nu au fost puse în evidență fisuri; porozitatea naturală a rocii
este însă foarte mare, alochemele sedimentate mecanic fiind
doar ușor liate cu un liant carbonatic

Efecte ale agenţilor
atmosferici şi alterării

Proba eșantionată prezintă zone care au fost expuse factorilor
exogeni, decelabile macrosopic prin schimbări de culoare, cu
formarea de hidroxizi de fier în nuanțe cărămizii-gălbui (Fig.1)

Alte observaţii

Proba face efervescență cu HCl

2. DESCRIERE MICROSCOPICĂ
Analiza microscopică a reliefat prezența unor structuri de tip mecanic (alocheme tip bioclaste
și ooide, foarte rar pelete) și de precipitație (ortocheme = cimentul carbonatic).
BIOCLASTE – 75-80%, sunt reprezentate de fragmente sau părți integrale (schelete) de cochilii
de foraminifere (aglutinate) cu morfologie uniserială și tronchoidă, briozoare, orbitolline și
mai rar fragmente de valve de lamellibranchiate (Fig. 2, 4). Scheletele au relief puternic, cu
margini bine conturate de culoare neagră, în culori brun-cenușii și pentru majoritatea dintre
ele se observă încă compartimentarea inițială (cu pereți alcătuiți din minim 2 strate granulare
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sau micro-fibroase), fiind umplute cu calcit sparitic și pereții din calcit micritic. Mai rar au fost
identifiate și resturi de valve cu formă alungită curbata și subțiri ca grosime (Fig.3).
OOIDE – 7-12%, apar sub forma unor elemente granulare ovoidale până la subsferice formate
dintr-un nucleu central (prezent sau absent) și un înveliș carbonatic cu structura concentrică
și/sau fibros – radiară (Fig.3). Dimensiunea oolitelor identificată variază între 0.10 și 0.35 mm.
Ooidele au caracter micritic (dimensiunea granulelor de calcit nu depășește 4 µ) și au nucleul
central din fragmente micritice, fosilifere sau absent. Uneori centrul carbonatic al ooidelor a
recristalizat, cu formare de sparit, cu linii de maclă caracteristice și dimensiuni peste 0.05 mm.
PELETE – 0.5-1%, sunt elementele subordonate în rocă, cu forme ovoidale omogene, dar fără
centre de cristalizare clare, formate în general prin procese de acreționare și aglutinare. Ele
sunt alcătuite exclusiv din calcit de tip micritic. Dimensiunea maximă a peletelor identificată
în secțiune este de până la 0.32 mm. Ele se distribuie neuniform în rocă.
LIANT = CALCIT SPARITIC si MICRITIC – 5-10%, constituie ortochemele rocii carbonatice (liant,
masa de înglobare), având natură micritică (Fig.3). Acesta a rezultat prin precipitare chimică,
înglobând alochemele de natură predominant organogenă și subordonat oolite. Calcitul
(micro)sparitic este incolor în lumină polarizată naturală și are birefringență ridicată de ord.
III-IV. Cel de tip micritic este cenușiu și cu aspect semiopac la analiza în lumină polarizată
refractată. Liantul poate fi uneori pigmentat și cu oxizi și hidroxizi de fier (limonit).
HIDROXIZII DE FIER, MINERALE ARGILOASE – 0.5-2%. Mineralele hidroxilate de fier apar sub
formă de plaje cu dispoziție neregulată, pigmenți sau diseminații în liantul micritic.
Dimensiunile foarte reduse (uneori sub dimensiunea micritului) nu permit separarea de acesta
la analiza optică. Apar sub forma de limonit / goethit de culoare gălbui până la brun-cărămizii,
depuse pe suprafețele care au fost în contact cu factorii exogeni și uneori pe fisurile
submilimetrice, determinând nuanțele ușor gălbui - roz în aceste zone și care sunt vizibile mai
ales macroscopic. Mineralele argiloase se dispun în asociere cu liantul micritic, dar
dimensiunea foarte redusa și caracteristicile optice asemănătoare uneori cu ale micritului nu
permit o apreciere cantitativa, ci doar punerea în evidență a prezenței acestora.

3. CLASIFICARE / DEFINIRE PETROGRAFICĂ
CALCAR ORGANOGEN OOLITIC (BIO-OOMICRIT, LIME-FRAMESTONE)

4. OBSERVAȚII
INTOCMIT
dr. ing. geol. Valentina Cetean
__________________________________________________________________________________________
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foto
Fig.1 – Proba A.PF.2
este un calcar
alochemic format
prin acumulare
mecanică de schelete
de organisme
calcaroase, ooide și
rare pelete,
cimentate extrem de
puțin cu un liant
carbonatic de tip
micritic,
determinand astfel o
porozitate foarte
ridicată
Fig.2 – Bioclastele sunt
cele mai numeroase
și reprezentate de
schelete de
foraminifere și
briozoare, orbitolline
și mai rar fragmente
de valve de
lamellibranchiate

Fig.3 – Ooidele au
structuri concentrice
sau fibros-radiare,
centrul fiind gol sau
reprezentat de
fragmente micritice
sau chiar fosilifere

N//

Nx

N//

Nx
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Fig.4 – Scheletele
(testele) de
foraminifere sunt
predominante,
camerele aranjate
monoserial fiind bine
marcate datorită
sparitizării
conținutului lor
(pereți constituiți din
cel putin 2 strate
granulare până la
micro-fibroase) sau
chiar dizolvării /
măcinării acestora

N//

Nx

__________________________________________________________________________________________
190

Valentina Cetean – Studiu mineralogic preliminar privind tipurile de roci din șantierul arheologic Ardeu-Cetățuia,
jud. Hunedoara
__________________________________________________________________________________________

III. Proba A.PF.3
Eşantion Amplasare
Nr.

Origine

A.PF.3

sedimentară calcar

Platou șantier arheologic
Ardeu – Cetățuia, jud.
Hunedoara

Standarde de referință

Denumire
comercială

Denumire
generică

Probare

calcar
alochemic

arheolog
Vasile
Ferencz,
aug. 2015

SR EN 12407:2009, SR EN 12670:2008, SR EN 12440:2008

1. DESCRIERE MACROSCOPICĂ ȘI SUB LUPA BINOCULARĂ A PROBEI / EŞANTIONULUI
Specificaţie

Descriere

Culoarea generală sau
gama de culori

Crem – galbuie, local cu nuanțe cărămizii; cod culori: 10YR 7/4
(Grayish orange) până la 10YR 6/6 (Dark yellowish orange) și 5YR
5/6 (Light brown)

Discontinuităţi

Fisuri sub 0.07 mm, deschise, cu dispoziție aleatorie și formă
total neregulată; uneori cu limonit și minerale argiloase depuse
pe acestea. Porozitatea naturală a rocii este mică, cu goluri sub
0.2-0.4 mm

Efecte ale agenţilor
atmosferici şi alterării

Suprafețele care au fost expuse factorilor exogeni prezintă
schimbări de culoare datorate proceselor de diseminație a
hidroxizilor de fier gălbui - cărămizii pe grosimi peliculare sau
până la 3-5 mm, decelabile și macrosopic (Fig.1), însoțite sau nu
și de minerale argiloase cenușii

Alte observaţii

Proba face efervescență cu HCl

2. DESCRIERE MICROSCOPICĂ
Analiza microscopică a reliefat prezența unor structuri complexe tip mecanic (alocheme
micritice tip pelete, bioclaste și intraclaste) și de precipitație (ortocheme = cimentul
carbonatic). Structura este de tip mecanică (de acumulare) și de precipitație chimică, iar
textura este predominant de tip sparitic (peste 4 µ).
PELETE – 30-40% – apar sub forma unor elemente granulare ovoidale până la subsferice (Fig.3,
4), având caracter micritic și sunt fără centre de cristalizare clare, formate majoritar prin
procese de acreționare și aglutinare. Dimensiunea peletelor variaza între 0.05 mm și 4.0 mm.
__________________________________________________________________________________________
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Deși ele se distribuie diferit în rocă, aspectul general al ei este omogen, izotrop. Uneori s-au
identificat procese diagenetice de sparitizare. Este posibil ca o parte dintre pelete sau părți
din acestea să fie de fapt resturi scheletale micritizate (Fig. 4, 5) sau să fi suferit procese de
sparitizare prin diageneză, dar numai metode de analiza optică de rezoluție mai înaltă poate
confirma această ipoteză.
BIOCLASTE – 12-20% – sunt reprezentate de fragmente rare sau părți integrale (schelete) de
cochilii de foraminifere în general cu pereții aglutinați, spini de echinoide, spongieri calcarosi,
dar și resturi algale (phylloide - Fig.4, alge roșii, verzi / dasycladacee, alaturi de peletele de
origine algală). Fragmentele de echinoide au forme în general ovale când sunt sectionațe bazal
sau alungite, consecință a proceselor de diageneză prin îngropare sub greutatea stratelor de
deasupra. Mai rar au fost identifiate și resturi de valve, cu formă alungită curbată și subtiri ca
grosime (Fig.3), thaluri de Cordiaceae sau fragmente de briozoare.
INTRACLASTE – 5-8% – sunt reprezentate de fragmente de resedimentare intraformațională
provenite prin ruperea unor fragmente de calcar cu structură micritică (dimensiunea
granulelor de calcit nu depășește 4 µ). Forma intraclastelor este subangulară, fiind
sedimentate și ulterior incluse în masa carbonatică generală, respectiv liantul sparitic (Fig.2
stânga sus, Fig. 3 stânga jos și centru). Dimensiunea lor nu depaseste 0.5 mm. Fragmentele
sunt ușor cenușii in lumina polarizată naturală și se prezintă în nuanțe specifice carbonaților
la analiza cu Nx.
LIANT = CALCIT SPARITIC +/- MICRITIC – 30-40% – constituie ortochemele rocii carbonatice
(liant, masă de înglobare), având natură sparitică (Fig. 4, 5) și rar micritică. Liantul de natură
micritică a rezultatat prin precipitare chimică, înglobând alochemele de natură mixtă. Calcitul
(micro)sparitic este incolor în lumină polarizată naturală și are birefringență ridicată de ord.
III-IV în nuanțe de cyclam, bleu, gălbui, verde, etc. Liantul poate fi uneori pigmentat și cu oxizi
și hidroxizi de fier (limonit, goethit). Uneori granulele calcitice au dimensiuni mai mari, caz în
care s-au putut observa și liniile de clivaj tipice carbonaților, cu culori de birefringență ridicată
pe acestea.
MINERALE ARGILOASE – sub 0.3%, sub formă de pulberi incluse în liantul micritic sau în
apropierea fisurilor deschise. Dimensiunile foarte reduse (uneori sub dimensiunea micritului)
nu permit separarea de acesta la analiza optică.
HIDROXIZII DE FIER - 0.1-0.3%, apar sub formă de diseminații, pigmenți sau pelicule de limonit
de culoare gălbui până la brun-cărămizii, depuse pe suprafețele care au fost în contact cu
factorii exogeni și uneori pe fisurile submilimetrice, determinând nuanțele ușor gălbui-roz în
aceste zone, vizibile mai ales macroscopic (Fig.1).

3. CLASIFICARE / DEFINIRE PETROGRAFICĂ
CALCAR ALOCHEMIC (PELSPARIT)
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4. OBSERVAȚII
-

ÎNTOCMIT
dr. ing. geol. Valentina Cetean

foto
Fig.1 – Proba A.PF.3
calcar crem-gălbui-roz,
cu pelicule gălbuicărămizii deschis și
depuneri secundare
dendriforme pe
suprafețele expuse
acțiunii factorilor
atmosferici și soluțiior
din precipitații

Fig.2 – Roca are
structură mecanică și
de precipitație și
textură fin granulară
până la
criptocristalină;
alochemele au origine
variată (predominant
biogene), dimensiunile
medii fiind însă sensibil
egale (sub 0.1 mm)

Fig.3 – În unele zone ale
rocii, alochemele de tip
peletal și bioclastele
(majoritar resturi de
foraminifere și
echinoide) sunt prinse
într-un liant de
dimensiune sparitică

N//

Nx

N//

Nx

__________________________________________________________________________________________
193

Valentina Cetean – Studiu mineralogic preliminar privind tipurile de roci din șantierul arheologic Ardeu-Cetățuia,
jud. Hunedoara
__________________________________________________________________________________________

Fig. 4, 5 – Zonele
sparitice au forme
neregulate,
demonstrând atât
originea lui primară,
cât și cea secundară
(prin diagenizarea
micritului);
sparitizarea
fragmentelor de
briozoare și
foraminifere este un
astfel de exemplu,
nesingular

N//

N//
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IV. Proba A.PF.4
Eşantion Amplasare
Nr.

Origine

A.PF.4

sedimentară gresie

Platou șantier arheologic
Ardeu – Cetățuia, jud.
Hunedoara

Standarde de referință

Denumire
comercială

Denumire
generică

Probare

gresie
arheolog
subcuarțoasă Vasile
Ferencz,
aug. 2015

SR EN 12407:2009, SR EN 12670:2008, SR EN 12440:2008

1. DESCRIERE MACROSCOPICĂ ȘI SUB LUPA BINOCULARĂ A PROBEI / EŞANTIONULUI
Specificaţie

Descriere

Culoarea generală sau
gama de culori

Crem-gălbuie, local cu nuanțe cărămizii; cod culori: 10YR 7/4
(Grayish orange) până la 10YR 8/6 (Pale yellowish orange)

Discontinuităţi

Nu au fost puse în evidență în proba analizată

Efecte ale agenţilor
atmosferici şi alterării

Schimbări de culoare (mai cenușiu - caramizii) pe zonele aflate
sub influența factorilor exogeni (Fig.1), pe grosimi peliculare; în
aceste zone au avut loc procese de alterare de tipul
limonitizărilor, dar și depuneri manganifere dendriforme

Alte observaţii

Face efervescență slabă cu HCl

Roca de tip detritic, compactă, de natură terigenă, de duritate medie, cu textura
psamitică. Forma granulelor minerale este predominant subangulară și chiar angulară. Indicii
de sfericitate ajung până la 0.3-0.5, iar cel de rotunjime la 0.1-0.3, conform clasificării lui
Carver, 1971), liantul acestora fiind de natură carbonatică și parțial argiloasă. Predominant,
granulele au compoziție cuarțoasă, cu un grad mediu până la redus de sortare (cca. 0.6-0.8) și
sfericitate medie (0.5-0.7). Nu sunt vizibile urme de transport sau structuri de natură chimică.
Conform încadrărilor lui Pettijohn, Potter, Silver (1973), roca aparține categoriilor rocilor
psamitice (arenite) consolidate, cu denumirea de gresii subcuarțoase, fiind însă foarte
aproape de limita cu gresiile litice.
2. DESCRIERE MICROSCOPICĂ
CUARȚ - 65-70%, este constituentul principal al rocii și apare sub formă de granule angulare și
subangulare mediu pana la slab sortate, cu dimensiuni de 0.10-0.35 mm. În general sunt
granule izolate prinse în liantul de tip carbonatic (micrit) - argilos (illitic). Toate granulele
cuarțitice sunt incolore la analiza in lumină plan polarizată și prezintă culori de birefringență
de ordinul I, în nuanțe de gri și gălbui-orange cu nicolii încrucișați. Cuarțul prezintă extincție
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clară și relief scăzut. Majoritatea granulelor au fisuri intracristaline (în numar și distribuție
variabile) și numeroase incluziuni fluide. Cele provenite din roci metamorfice au extincție
ondulatorie.
FRAGMENTE LITICE - 5-12%, includ dintre rocile silicioase preponderent cuarțite și absolut
sporadic roci gnaisice, la care se adaugă roci carbonatice. Fragmentele au forme alungite,
contururi angulare și nuanțe de la transparent la ușor brun deschis - roz în lumină transmisă
și birefringență scazută în lumină polarizată refractată, când se observă indivizii cristalini
grupați și chiar ușor alungiți (în același granul), fiecare prezentând extincție ondulatorie,
contururi sinuoase și aspect structural zaharoid. Fragmentele litice de natură carbonatică (în
special microcristaline = micritice) reprezintă peste 40-50% din totalul litoclastelor. Au nuanțe
cenușii și contururi neregulate (Fig. 3) în lumină plan-polarizată și la analiza cu Nx prezintă
birefringență tipică carbonaților.
FELDSPAȚI – 2-3%, apar sub formă de granule izolate de feldspați alcalini, fisurați și uneori
caolinizați. Forma lor este neregulată și prezintă contururi angulare până la subangulare. Sunt
ușor brun-roz cu N// (datorită argilizărilor secundare) și cu birefringență de ord.I la analiza cu
nicolii incrucilșați. Provin prin fragmentarea în cadrul bazinului de sedimentare a unor roci tip
gnais, șisturi cristaline clorito-sericitoase, gresii etc. Cantitatea lor este redusă în roca, fiind
astfel un indicator al ariei sursa și proceselor depoziționale.
MICE – <0.5%, reprezentate de granule tabulare de biotit și uneori lamele de muscovit, cu
dimensiuni de 0.1-0.3 mm, în general provenind din roci șistoase de natură cristalină. Sunt
incolore până la brun deschis, răspândite neuniform în toată masa rocii. Extincția este dreaptă
și unghiul axelor optice foarte mic. Birefringența este de ordinul II, în nuanțe albăstrui, galben,
cărămiziu, verde. Parte din ele au suferit argilizări (contribuind la liantul clastelor) și au căpătat
nuanțe cenușii mai închis sau au contribuit la limonitizarile secundare.
LIANT (CIMENT) – 12-20%, este de natură carbonatică (prin precipitare chimică) și detritică
argiloasă, fiind în special ciment de pori. Se distribuie printre granulele de cuarț +/fragmentele litice. Micritul se îmbină uneori cu sparitul, iar în unele zone dimensiunile foarte
reduse ale materialului argilos determină nuanța brun-cafenie în lumină plan polarizată și
aproape opacă în lumină polarizată refractată. După caracteristicile optice, cel mai probabil
este un ciment predominant micritic, cu zone argiloase de tip illit (+/-montmorillonitic),
provenit prin descompunerea fragmentelor litice din bazinul de sedimentare, care astfel apar
într-un procent mult mai redus sub forma de granule. Fisurile închise sunt umplute cu calcit
de tip sparitic (dimensiuni granulare peste 4 µ), cu clivaj caracteristic cu birefringenta ridicata,
dar și cu calcit micritic (Fig.4).
MINERALE ACCESORII - 1-3%, Mineralele opace de tipul piritei / marcasitei, magnetitului și
ilmenitului apar într-un procent redus, dar observabile optic (Fig. 3). Au fost puse în evidență
sub formă de granule anhedrale individuale sau concentrări, independente în masa micritică
sau în relație cu cuarțul, cu fragmentele litice metamorfice sau pe seama biotitului deferizat.
Granulele de minerale opace au contururi nete și forme cu totul neregulate, dimensiunea lor
variind de la 0.05 la maxim 0.15 mm. Mineralele grele sunt reprezentate în rocă prin granule
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tabulare de anatas / leucoxen gălbui, cu contururi angulare, striuri paralele și ușor translucid
(Fig.4). Poate fi și de natură autigena. Apatitul apare sub formă de granule prismatice izolate,
translucide până la gălbui-oliv, cu contururi clare și relief scăzut.
MINERALE SECUNDARE – <1%, Limonit, hidroxizi de fier apar sub forma de diseminații în zona
de influență a factorilor exogeni, ca rezultat al proceselor diagenetice sau datorită soluțiilor
de origine meteorică care au pătruns în rocă datorită porozității naturale a acestora.
Dimensiunile reduse și caracteristici optice dificil de delimitat de cele ale liantului nu permit o
evaluare cantitativă prin analiză optică.

3. CLASIFICARE / DEFINIRE PETROGRAFICĂ
GRESIE SUBCUARȚOASĂ cu ciment carbonatic (SUBLITHIC ARENIT)

4. OBSERVAȚII
INTOCMIT
dr. ing. geol. Valentina Cetean

foto
Fig.1 – Proba A.PF.4
reprezintă o gresie
subcuarțoasă cu
caracter ușor micaceu,
de culoare crem până
la crem-gălbui, cu
pelicule gălbuicărămizii deschis și
depuneri secundare
dendriforme
manganifere
negricioase în zonele
expuse factorilor
exogeni
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Fig.2 – Proba analizată
reprezintă o gresie cu
granule de cuarț,
litoclaste de calcar
micritic, feldspat, biotit,
minerale opace – toate
prinse într-un ciment
carbonatic micritic

Fig.3 – Granulația
gresiei este fin
psamitică (0.1-0.3
mm), în general bine
până la mediu sortată;
cele mai multe (peste
65-75%) sunt granule
cuarțitice și doar
subordonat feldspați,
elemente litice
metamorfice,
carbonatice, sau
minerale opace
Fig.4 – Roca este
strabatută uneori de
fisuri inchise,
submilimetrice,
umplute cu calcit
sparit-micritic; uneori
asociate acestora sunt
și concentrări de
minerale hidroxilate de
fier, urmare a
circulației unor soluții
de tip meteoric și
proceselor secundare
asociate acesteia

N//

Nx

N//

Nx

N//

Nx
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V. Proba A.PF.5
Eşantion Amplasare
Nr.

Origine

Denumire
comercială

Denumire
generică

Probare

A.PF.5

vulcanică

rocă

brecie
vulcanică
alterată

arheolog
Vasile
Ferencz,
aug. 2015

Platou șantier arheologic
Ardeu-Cetățuia, jud.
Hunedoara

Standarde de referință

SR EN 12407:2009, SR EN 12670:2008, SR EN 12440:2008

1. DESCRIERE MACROSCOPICĂ ȘI SUB LUPA BINOCULARĂ A PROBEI / EŞANTIONULUI
Specificație

Descriere

Culoarea generală sau
gama de culori

Verde deschis-cenușiu, cu nuanțe cenușiu închis, verzui-albăstrui
sau cărămizii-gălbui; cod culori: 10G 6/2 (Pale green) până la 10Y
7/4 (Grayish orange) și 5GY 7/2 (Grayish yellow green) / 5BG 5/2
(Grayish blue green)

Structură

Faneritică inechigranulară

Textura

Neorientată, cu aspect brecios

Discontinuități

Fisuri submilimetrice deschise, uneori cu limonit și minerale
argiloase depuse pe acestea; parte din ele sunt dispuse între
fenocristale și restul rocii sau între zonele de alterație
diferențiată, vizibile și macroscopic

Efecte ale agenţilor
atmosferici şi alterării

Proba eșantionată prezintă suprafețe care au fost expuse
factorilor exogeni, decelabile macrosopic prin pelicule limonitice
submilimetrice cărămizii-gălbui-negricioase și/sau minerale
argiloase (Fig.1)

Alte observaţii

Proba nu face efervescență cu HCl

Caracteristica definitorie a rocii este gradul foarte avansat de alterare și transformare,
ceea ce a șters cea mai mare parte a caracteristicilor vizuale ce ar permite clasificarea cu un
grad mai ridicat de detaliu a rocii de origine. Fragmentele puse la dispoziție nu au depășit 4
cm pe latura cea mai lungă și 1.5-1.8 cm pe celelalte. Muchiile sunt neregulate, reflectând
aspectul structural heterogen al probei, dat de amestecul aleatoriu al unor fragmente
angulare de culoare cenușie-închis, cu zonele verzui deschis, verzui-albăstrui, cafenii, cenușii
sau crem-gălbui, cu o matrice verzui-albicioasă ușor pulverulentă, aspect tipic unor minerale
secundare (care nu sunt însă de natură carbonatică, întrucât nu fac efervescență cu acidul
clorhidric utilizat pentru testare).
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Zonele verzui sau verzui – albăstrui și aspectul foarte fin cristalin al matricei sunt aspecte
tipice unor tufuri vulcanice. O altă ipoteză ar fi prezența cloritului, dar aspectul vizual macro/
mezoscopic nu confirmă cu certitudine prezența acestui mineral. O matrice / pastă sticloasă
recristalizată și/sau un conținut mai ridicat de minerale cu crom (concentrate prin alterări
secundare) ar putea fi o altă explicație mineralogică a aspectului optic.

2. DESCRIERE MICROSCOPICĂ
-

Dimensiunea probelor puse la dispoziție nu a permis confecționarea de secțiuni subțiri
pentru studiul microscopic și clasificarea cu exactitate a rocii pe criterii mineralogice

3. CLASIFICARE / DEFINIRE PETROGRAFICĂ
BRECIE VULCANICĂ ALTERATĂ

4. OBSERVAȚII
Se recomandă recoltarea unor probe de dimensiuni de minim 30x30x30 mm pentru
identificare tipologică microscopică sau, în lipsa unor astfel de eșantioane, realizarea unei
analize RX cantitative pentru determinarea mineralogiei și clasificare tipologică.

INTOCMIT
dr. ing. geol. Valentina Cetean
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foto
Fig.1 – Proba A.PF.5
reprezintă o rocă tip
brecie vulcanică, cu
nuanță generală
verzui-cenușiu-gălbui
și aspect alterat atât
pe suprafetele expuse
factorilor exogeni, cât
și în masa rocii

Fig.2 – Fragmentele care
dau aspectul brecios
au până la 0.5 mm
dimensiunea maximă
și nuanțe de la cenușiu
la verde –albăstrui;
matricea care liază
aceste fragmente are
aspectul unui tuf și
structura
microcristalină,
nuanța fiind verzui
deschis - crem albicioasă
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