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karboxAtos maxgáxüledékek a bakonyhegységbex

NOSZKY JEN — SIKABONYI LÁSZLÓ*

(XX lY. (ábhíval)

A bakonyi júra-üledékek között, a középs- és fels-liász határán lév
mangános üledékek jelenlétére elször az 1951. évi akadémiai nagygylésen
mutattak rá. V a d á s z E. akadémikus és N o s z k y J. ekkor állapította meg,
hogy a fels-liász mangándús üledékek tengeri eredésüek és általános elterje-

désüek. Az akadémiai nagygylésen elhangzott új megállapítások nyomán
(melyekkel a mangános feldúsulást a Bakonyban szélesen ismert szinthez, nagy
területen képzdött tengeri üledékcsoporthoz kapcsolták) indulhatott meg

. nagyobbarányú kutatómunka a mangános üledékek földtani megismerésére. Az itt

felvetett szempontok részletkérdéseinek és a mangánércek kiterjedésének további
kinyomozására több mélyfúrást telepítettek a bakonyi mangánércbányák
közvetlen és távolabbi környékén.

Az akadémiai nagygylésen elhangzott megállapítások, egyéb indokok
mellett, ugyancsak szükségessé tették, hogy a fels-liász radioláriás márga alsó

szintjein lév agyagos és márgás jelleg mangános üledékeket közelebbrl meg-
ismerjük. A Ny-i bányamez mélyfúrásaiból, a III. sz. akna keresztvágatából

elkerül barna zöldesszürke fels-liász agyagos jelleg képzdményeketVadász
E., NoszkyJ., Fekete Z. és Siposs Z. több esetben is megvizsgáltatta,

j

azonban nagy mangántartalmuk ellenére kedveztlennek mondott fizikai saját-

ságuk ipari felhasználásukat állandóan elodázta.

Az urkuti oxidos érceket helyettesít agj’agos jelleg képzdmények ásvány-
i

tani megismerését R u d i c s V. G. szovjet vezérigazgató többször sürgette, :

utalva arra, hogy az a nikopoli karbonátos ércfácieshez mutat hasonlóságot.
;

Ö hívta fel a figyelmet Betechtin összefoglaló munkájára.

Csehszlovák analógia alapján P a n t ó G. is az egri oligocén mangános
agyagokban karbonátos mangánásványok jelenlétét tételezte fel. Urkúti bejárása í

után vizsgálati anyagot kért az urkuti II. sz. aknából.

Az urkuti bányák feltárásaiban a karbonátos típusú ércek nem voltak

mindig hozzáférhetk. Ugyanakkor az egri hasonló anyagokat a vizsgálatok

ipari szempontból jelentéktelennek bizonyító ták.

Ezért az urkuti mangándús agyagos jelleg képzdmények vizsgálatával

csak akkor kezdtünk behatóbban foglalkozni, midn a ritkafémvizsgálat céljára i

gyjtött minták vizsgálatát összekötöttük az érces rétegösszlet‘ valamennyi
|

agyagos képzdményének együttes vizsgálatával. Ebbl az együttes vizsgálatból
f

a mangános fels-liász agyagos jelleg rétegek ipari és földtani értékeléséhez r

elegend adathoz jutottunk.

Vizsgálataink megindulása óta az urkuti és eplényi oxidos érceket mennyiség-

ben többszörösen meghaladó tömeg, jóminségü, agyagos jelleg mangánércet tár-

tunk fel. Szovjet analógia alapján, semmi kétség nem férhet ahhoz, hogy ez a

ftömegében üledékes mangánkarbonát gyakorlatilag értékesíthet. Ezért szük-

ségesnek látjuk, hogy eddigi eredményeinkrl beszámoljunk és felhívjuk a

fig^'elmet erre az új népgazdasági értékre.

* Eladta a M. Földtani Társulat 193. m; jus 20-i szakülésén.
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A bakonyi mangánkarbonátos ércekre vonatkozó vizsgálataink nincsenek

befejezve. Reméljük, hogy a földtani, technológiai és ásványtani kérdések vég-

leges tisztázására hamarosan megfelel munkaközösség jön létre, s ennek
a jelents ipari nyersanyagnak további megkutatása még használhatóbb ered-

ményeket fog hozni.

Az Állami Földtani Intézetben folyt anyagvizsgálat és Nagy K., C s a -

jághy G., Nemesné, Serényi E., Guzyné és Simó B. szíves,

önzetlen munkája révén a tények megállapításához már elég adat áll rendelke-

zésünkre. A karbonátos mangánércek szovjetunióbeli vizsgálatának több mint
10 éves tapasztalata szerint, további kutatási eredményeink csak akkor lesznek

biztosítva, ha földtani munkánkat a gyakorlati fölhasználásra vonatkozó vizs-

gálatokkal eg>mttesen folytathatjuk.

Az urkuti mangánércbánya feltárásaival kapcsolatos évtizedes tapaszta-

latok szerint az érctelep, különösen az érctelepet körülvev agyagjelleg üledékek
igen változó s helyileg sokszor ellentétes kifejldést mutatnak.

1. ábra. Az urkuti régi lejtösakna föltárás mangánösszlete (Vadász E. nyomán).
1. zöldesszürke agyag. 2. tarka agyag (zöld, vörös, szürke). 3. fekete agyagos
mangán, 4. fekete mangános agyag, 5. tömör mangán, 6. középs-liász mészk.

A Csárda-hegy régi külfejtéseiben (1-es számú ábra) a mangánérctelep oxidos,

gumós, tömbös, néhány helyen ersen tzköves alakban mutatkozott. Az érc-

gumók és tömbök ott legtöbbször vörösbarna, sárga agyagba voltak beágyazva
és fedjükben szintén tarka (sárga, vörösbarna, téglavörös) agyag volt.

Az I. sz. akna régi mveléseiben az érctelep feküjében és fedjében több
olyan képzdmény van (barna és zöldsávos agyagok, radioláriás márga), mely
valószínleg tartalmaz mangánkarbonátot is, amely azonban a vizsgálat szá-

mára csak a most megindított lejtakna elrehajtásával lesz hozzáférhet (2. ábra).

Az 1951 óta folyó mvelésekben az I. sz. akna + 280,260 és 240-es szintjén

az .ÉNy-i mostani mvelések-})en, a Déli ereszke két oldalán tarka agyaggal vas-
tagon körülvett teleptípust találtak, melynek jellemz szelvényeit a 2-es számú
ábrán láthatjuk. Az eddigi vizsgálatok kimutatták azt, hogy az itteni rétegek,

beleértve az érc rétegzettségét okozó vörösbarna, vagy zöld anyagokat is,

mikrofaunában elég gazdagok. Halmaradványok, Radioláriák, kovaszivacstk

,

Foraminiférák és Osztrakodák kerültek el S i d-ó M. vizsgálatai szerint a mangán-
összletbl. Meg kell itt jegyeznünk, hogy az érctelepes csoport egyes rétegei az
alumíniumszilikátokon kívül, meglehetsen nagymennyiség szabad kovasavat
is tartalmaznak. Csak a fekü vörös, tzktörmelékes és a fed okkersárga kép-
zdmény tartalmaz nagjunennyiség agyagos alkotórészt.

Érdekes, hogy már az alsó-liász mészkre települ vörösbarna tömött
agyag is elég nagy mangántartalmú (6— 10%). Hasonlóan nagy mangán-, fleg
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azonban vastartalmat mutatnak közvetlenül az oxidos (piroluzit, pszilomelán,
manganitból álló), rétegezett vagy tömött érctelep alatt lév élénkvörös, vagy
vörösbarna rétegek. Ezekben a képzdményekben limonit és pszilomelán-vaad

színezanyag van. Vastagságuk rendszerint egészen jelen-

téktelen (3— 15 cm). Valószínleg mangánhidroxid és limo-

Q nit a színezanyaga a telep oxidos mangánércrétegei között
lév barna agyagos rétegecskéknek is. A vizsgálatok azon*

-'I bán még nem elégségesek ezeknek a kérdéseknek a végle-

ges eldöntéséhez.

-2 A karbonátos mangántelep megjelenésének általában
két formája van :

1. A II. sz. akna teleptípusa az oxidos mangánérc fe-

küjében. Ezt a területet nagyrészt krétakorú fed borítja.

2. A II. sz. aknától Ny-ra (94, 95, 160 és 101 sz. fúrá-

sok), valamint ÉNy-ra (36, 38, 41, 92 és 109-es számú fúrások)
lév terület érctípusa a fels-liász márgás
agyagmárgás képzdmények alsó részén
Az oxidos érctelep itt teljesen hiányzik

Az oxidos és a csak karbonátos telep

területei között lév határzóna még kevés
adattal ismert.

1. A II. sz. akna 70-es szintjén leg-

gyakoribb szelvényt a 3-as sz. ábrán mu-
tatjuk be. Természetesen ettl a szelvény
ti lényeges eltérések is vannak mind a

vastagsági értékeiben, mind a képzdmé-
nyek számában (egyesek kimaradnak). A
2, 3, 4, 5 és 6 számmal jelzett képzdmé-
nyek azonban minden esetben csak feküben
találhatók. A vörösbarna, néha szürke tz-
ktörmelékkel és puha porló, amorf kova-
lisztlencsékkel tarkított jellegzetes fekü-

képzdmény vas és mangánhidroxidos
agyag (3-as számú ábra, 2-es számú réteg),

amiben szép számmal találhatók apró hal-

fogak, kovaszivacstük, Osztrakodák és Fo-
raminiferák. A Radioláriák ritkábbak. Az
I. sz. aknában is igen gyakori ez a réteg

(lásd : 2-es számú ábra, 7-es számú réteg).

Az ábrázolt (3-as számú ábra) bányavágat-
ban nagy vastagságban van kifejldve a
szürke világosszürke sávos képzdmény (3-as

számú réteg, 1-es számú fénykép). Az akna
többi területén már nem nagy jelentség
0,2— 0,5 m-ig váltakozó vastagságú, gyak-
ran egészen hiányzik. Ennek a szürke ré-

tegnek a nem minden elegyrészre vonat-
kozó kémiai összetételét az 1-es számú táb-

lázaton láthatjuk (1-es sorszám). A rodo-

krozit jelenléte a világos sávokból kimu-
tatható volt. Meg kell jegyeznünk, hog>'

mangánkarhonátos anyag azonban már bi-

zonyos mértékig oxidálódva is lehet. Az
iszapolási maradék mikroszkóp! vizsgálatá-

nál sok pirit, kevés kvarcszemcse és né-

hány oxidos, kemény mangándarabka volt

2. ábra. Az érctartalmú rétegcso-
port jellemz szelvényei az úrkút

i

I. aknában, a) Urkuti I. akna 260
m szint, b) Urkuti I. akna 260 m

szint felett.

1. Középs-kréta kszenes agyag és

márga, 2. fehér és rózsaszín man-
gánpettyes és mangántörmelékes
agyag, 3. élénksárga, barna (egész
ritkán lila) eres fedagyag, 4. élénk-
vörös, ritkán vörösbarna, sárga vagy
feketesávos agyag, 5. oxidos (piro-
luzit), pszilomelán manganit tartal-

mú érctelep barna, ritkábban zöld
agyaggal rétegezve, 6. tarka (vörös,
sárga, ritkábban zöld, néha finoman
rétegezett) agyag, 7. vörös, vörös-
barna, ritkán szürkés agyag, ke-
ménytzkdarabokkal és fehér kova-
iszap lencsékkel, 8. Alsó-liász tz-
köves és kovaiszapréteges mészk,
9. fekete, szürkésfekete agyag, 10.
barna, vörösbarna, mangándendri-

tes halványan sávozott agyag.
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az ásványok között felismerhet. Halmaradványok, Osztrakodák és szivacstük
is találhatók rendszerint az anyagban.

A szürke sávos képzdmény feletti vékony vörös betelepülés nem állandó
az úrkúti II. sz. aknában (4. sz. réteg). Vastagsága 5—50 cm között változik.

Kémiai analízise szerint (2. sorsz.) Ca, Mg-tartalma már kevesebb, mint az elz
rétegé. Valószínleg a rodokrozitból oxidálódott vernaditos alapanyaggal van
itt már dolgunk (rodokrozitból a szovjet tapasztalatok szerint oxidáció révén
csokoládé- vagy vörösbarna vernadit keletkezik, a szilikátos mangánásványok
rendszerint fekete vernadittá alakulnak). Ebben a 4. számmal jelzett képzdmény-
ben az eddigi vizsgálatok szerves maradványt nem mutattak ki.

3. ábra. A mangántelep szelvénye az urkuti II. aknából (70. szint). 1. Alsó-liász
tzköves mészk, 2. tzktörmelékes agyag, 3. szürke, világosszürke sávos rodokrozitos
ersen szilikátos agyag, 4. vörös barna-sávos vernaditos agyag, 5. zöld-sávos
rodokrozitos mangántelep. 6. barna-sávos vernaditos rodokrozitos mangán-
telep, 7. vörösbarna limonitos ? agyag, 8. barna agyaggal rétegzett oxidos mangán-

érc, 9. élénksárga barnaeres agyag.

A II. sz. aknában igen jelents mennyiségben található a 0,5— 1,5 m vas-

tagságú telepet alkotó zöld-sávos rodokrozitos mangánérc (5. sz. réteg, 2—3.
fénykép). Ebbl az érctípusból készült elemzések (3, 4, 5, 6) és N a g y K. adjunk-
tus termikus vizsgálatai azt bizonyítják, hogy itt karbonátos mangánásványok
vannak jelen. Az anyagban élénkebb zöld sávok váltakoznak világosabb zöld,

fehér vagy szürkésfehér sávokkal. Ezek a rétegecskék egyenltlen távolságokra
váltják egymást. Vastagságuk leggyakrabban 1—2 cm. A sávok kémiailag meg-
lehetsen eltér összetételek. Ilyen zöld-sávos képzdménybl vett átlagminta
analízisét a 3. sorsz. alatt láthatjuk, míg a 4. sorsz. alatt kipreparált sötétzöld

rétegecske elemzése van feltüntetve. A sötét rétegben kevesebb mangántartalom
volt, viszont a vastartalom emelkedett. Az eddig végzett vizsgálatok azt bizo-

nyítják, hogy a zöld-sávos réteg összetételében a polunocsnyi szovjet mangán-
ércterület karbonátos ércéhez hasonló. A zöld színezdés kérdése még eldöntetlen.

Lehetséges, hogy a vason kívül a zöld árnyalat glaukonitból ered. Az anyag
iszapolási maradékában mangánszemcsék, kevés pirít és elszórtan zöld bevonatos
kvarcszemcsék is láthatók. A szerves maradványokat S i d ó M. szerint hal-

fogak, Foraminiferák (Ammodiscus, Globomospira)

,

szivacstük, Molluszka-héj-
törmelék, Osztrakodák és Radioláriák képviselik.

A II. sz. aknában a zöld-sávos képzdmény fokozatosan megy át a barna-
sávos agyagos jelleg rétegbe (6. sz. réteg, 7. sorsz. analízis, XXIV. tábla 4. sz.

fénykép). Sok esetben elfordul, hogy ez a két réteg egymást felváltja. A bar-

na-sávos képzdmény lényegileg a zöld-sávos karbonátos érc oxidált formája.
Pirit kevesebb van benne, mint a zöld rétegben. Szivacstk, Osztrakodák és

Foraminiferák az eddig elkerült smaradványai. Valószínleg a rodokrozit
vernadittá való oxidálásából ered a barna színe.

24 Földtani Közlöny — 14/16
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A II. sz. aknában az oxidos érctelepet vörös vas- és mangánoxidos réteg
követi, akárcsak az I. sz. aknában. Áz I. sz. aknához hasonlóan az oxidos ércet
itt is élénksárga agyag fedi.

2. A jura közén lév karbonátos teleptípust eddig csak mélyfúrásokban
és a III. akna fökeresztvágatábanharántolták. A fedjében lév radioláriás agyag-
márga (4. ábra 1. sz. rétege) igen változó vastagságú és kifej ldésü képzdmény.
A 109. sz. mélyfúrásban harántolt 48 m vastag szürke márgaréteg vizsgálata azt
bizonyítja, hogy a CaCOs-tartalom szabálytalanul változik. Az összelet fels
részén valamivel több meszes anyag van (a CaCOs-tartalom 40%-ot is elér),

mig az alsó szinten bizonyos ingadozással fokozatosan csökken. A 36. sz. fúrás-

ban a vastagság még nagyobb s a rétegsor is változatosabb. A radioláriás agyag-
márga alsó részébl származó minta az 1. táblázat 8. sz.elemzésén van feltüntetve.

A nagy kovasavtartalom mellett itt igen kis mennyiség az alumínium, kálium,
nátrium, kalcium és magnézium. A radioláriás agyagmárga helyenként kissé

homokos. Sávos padok és nem sávos, tömött, sötétszürke padok váltják benne
egymást. A sávos márgából álló alsó részeken néhány helyen több méter vastag-
ságú rétegekben már igen nagy a mangántartalom. Az 1. táblázat 9. sorsz. min-
tája az úrkúti III. akna kerülvágatából, ilyen sávos részbl való. Valószínleg
a mangán karbonátos formája van benne. Megfigyelhet a vágatban, ami viszony-

lag nem régen van nyitva, a karbonátos mangán oxidációja révén keletkezett

vékony mangánhidroxidos burok, mely az anyagot barnára színezi. Ez a réteg

az urkuti III. aknában lefelé tömött sötétszürke,

rétegezettség nélküli agyagmárgába, majd karbo-
nátos és oxidált karbonátos mangántelepbe
megy át.

A radioláriás agyagmárgában, a közéje tele-

pült mangánkarbonátos, sávos rétegekben is igen

gazdag a fauna. Molluszka-héjtörmelék, Echinus-
tüskék, igen sok szivacst, Radioláriák és Fora-
miniferák vannak benne. Az iszapolt mintákban
igen sok pirít és markazitszemcse figyelhet meg
minden szinttájról. A pirit-tartalom, különösen
az alsó részen nagy, amint azt a nagy kéntartalom

is mutatja. Az eddig feltárt részek vegyi elemzése

szükséges ennek, a mangánképzdés szempontjá-
ból kétségen kívül fontos képzdmény esetleges

-gyakorlati értékének végleges meghatározására.

A radioláriás agyagmárga alsó mangándús
rétegei fokozatosan mennek át a barna, fehér-

sávos mangános rétegbe (4. ábra, 2. réteg, 5.

fénykép). Ebben a mangán már barna hidroxi-

dos formában (vernadit) is jelen van. Pirittar-

tahna kevesebb, mint a radioláriás márga többi

szintjeié. A kvarcszemek is igen ritkák az iszapo-

lási maradékban. Faunája teljesen egyez a radio-

láriás agyagmárgáéval. Többletként egy mintá-

ban Krinoidea-nyéltagok jelentkeztek.

A barnasávos, vernaditos mangántípus le-

felé legtöbbször újra zöld, szürke és barna réte-

gessé válik (4. ábra, 3. réteg). Faunisztikai és szö-

veti jellegei a radioláriás márga egyéb mangános,
sávos képzdményeivel azonosak.

Az eplényi mangánércbánya telepes csoportjában az oxidos érceket fel-

váltó agyagos képzdmény eddig még nincs feltárva. A fedben (5. ábra, 2. réteg)

radioláriás sávos képzdmény van. Ugyanaz, mint Urkuton, benne a pirít és

markazit még jelentékenyebb mértékben van meg. Alsó részén fekete tönwtt

agyag található, meglehetsén nagy szervesanyag-tartalommal. Az eplényi

4. ábra. Az Úrkút 109-es mély-
fúrás rodokrozit-vernaditos te-

lepe. 1. Szürke radioláriás

agyagmárga, 2. barna világos-

sávos vernaditos - rodokrozi-
tos mangánérctelep, 3. szür-

ke, zöldesszürke rodokrozitos
mangántelep, 4. tzkdarabos
kovaiszap vörös vas- és man-
gánhidroxidosszilikátos agyag-
gal, 5. középs- liász mé^z-

márga.
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radioláriás márga mangánkarbonát szempontjából az eddig feltárt részeken

kisebb jelentségnek mutatkozik, mint az urkuti. Vizsgálata egyelre hiányos.

Az oxidos érc közvetlen fedjében élénksárga agyag található, ami lényegében
az urkuti I. és II. aknai élénksárga fedagyaggal egyezik. Sok esetben az oxidos

telep közé is behúzódik, az érctömbök mintegy ebbe vannak ágyazva.

Az eplényi érc puha, fénytelen vagy
kemény tömbös jelleg. Nagyon gyakoriak
benne a nagy konkréciók, amelyeknek köze-

pe gyakran tzköves. A kemény tömbök a
telep alsó részén vannak.

Az oxidos érctelep közvetlenül az
alsó-liász brachiopodás, az urkuti-csárda-

hegyivel azonos mészkre települ. Csak né-

hány cm vastagon kifejldött vörös, limo-

nitos agyag vagy vékony fekete mangános,
mállott kéreg van a fekümészk felszínén.

A feküböl az Urkúton is elterjedt,
.
amorf

kovalisztes réteg és a tzköves mészk is

hiányzik.

Amint a fentiekbl kitnik, az urkuti
oxidos mangántelephez kapcsolódva a kar-
bonátos ércek .egész sora van kifejldve,
eg^Tészt ennek az oxidos ércnek a fekü-

jében, másrészt a fels-liász folyamatos
üledéksor között. Ezek közül kétségkívül

nagy jelentsége van a földtani képzdés-
folyamatok helyes nieg\úlágitása szempont-
jából a II. akna szürke (3. ábra, 3. réteg), vörös (3. ábra, 4. és 7. réteg),

mangánkarbonátos, pirites, oxidált mangánkarbonátos és limonitos képzd-
ményeinek is, azonban gyakorlati szempontból csak a II. akna zöld és barna,
világos-sávos feküképzdményeinek, valamint az ú. n. urkuti Ny-i mez
radioláriás márgához tartozó karbonátos és oxidált karbonátos rétegeinek van
jelentsége, mivel az elbbi rétegek nem nagy elterjedésüek, bennük a mangán-
tartalom kicsi, a kovasavtartalom és kéntartalom igen nagy.

A II. aknai és a Ny-i mezben, azaz a III. aknai keresztvágat környékén
lév karbonátos ércek elterjedése meglehetsen nagy. A II. akna területén lév
zöld és barna rétegek vastagsága fejtésre alkalmas. A fels-liász márgához kap-
csolódó karbonátos érc 5—10 m-es vastagsági tekintélyes területen. Az eddig
megállapítható fémvagyon elzetes becslések alapján többszörösen meghaladja
az oxidos ércek fémvagyonát.

A karbonátos mangánüledék kémiai adatait a szovjet mangánércekre vonat-
kozó adatokat összefoglaló Betechtin-tl átvett diagrammban ábrázoltuk. Az egyes
anyagok helyét ezen a diagrammon á fém mangántartalom és a salakos alkotó-
részek egymáshoz való viszonja határozza meg. A vízszintes összetev a mangán-
tartalom %-os mennyisége, a függleges összetev az SiOa-fAljOg-l-MgO-l-CaO-l-
-fBa Ó-tartalom. Az ásványtanilag és kohászatilag fontos alkotórészek egymáshoz
való viszonyát az így kapott pont körül vektorokkal ábrázoltuk. Az egyes negye-
dekhez tartozó vektorok összetevit a diagrammon jelmegyarázatok alakjában leol-

vashatjuk. A vektorok szerkesztésénél minden elemre vonatkozóan azonos mértéket
vettünk fel, csak a P és S-tartalom szerepel nagyított formában. Összehasonlítás
céljára ezen a diagrammon a hazai adatokon kívül ábrázoltuk a Szovjetunió polu-
nocsnyi karbonátos, a marszjátszki oxidált karbonátos, az uluteljákszki mangáno-
kalcitos és a csiaturai oxidos ércét is.

Az urkuti II. akna zöld feküképzdményében igen nagy a mangán-
tartalom. Ennek az anyagnak a vastartalma is meglehetsen nagy. Ezekben
a képzdményekben az eddigi összes vizsgálat adatait figyelembevéve az Mn-|-
-f Fe-tartalom átlagosan 20 — 28%. Az oxidos ércekhez viszonyítva nagy a magné-

5. ábra. Teleprészlet az eplényi man-
gánbánya II. szintjébl. 1. Fekete
agyag, fényes csúszási lapokkal, 2.

szürke réteges, pirit-markazitlen-
csés szilikátos márga, 3. élénksárga,
néhol mangánszemcsés agyag, 4.

laza, fénytelen oxidos mangánérc,
5. limonitos agyaggal burkolt oxi-
dos mangánércgumók és tömbök,
6. Alsó-liász csárda-hegyi típusú

mészk.
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ziumoxid- és a kalciumoxid-tartaima. A COa-tartalom ezekben az ércekben viszony-
lag igen nagy. A foszfortartalmuk sem kisebb, mint az urkuti oxidos érceké.

Ezek az anyagok, amint azt a diagrammon lév helyzetük, a komponenseik-
bl összeállított vektorok is mutatják, teljesen egyezek a polunocsnyi karbonátos
mangánérccel. A különbség csak annyi, hogy az urkuti karbonátos ércekben a
vastartalom magasabb, mint a polunocsnyiakban és így a mangán és vas összes
mennyisége is több. A kohászatilag káros alkotórészek közül azjurkuti ércben keve-
sebb a P és S-tartalom. Meg kell jegyeznünk, hogy a szovjet karbonátos ércekhez
viszonyítva itt igen nagy a magnéziumtartalom is, ami valószínvé teszi, hogy a

mangándolomit is jelen van. Amint már az elbbiekben is említettük, itt a fehér
részek mutattak nagyobb mangántartalmat.

6. ábra. Az Urkuti mangános képzdmények minségi jelleinzése és összehasonlí-

tása a külföldi, hasonló típusú ércfeldúsulásokkal. (A kémiai összetételek az 1 ,

és 2 . táblázatokon láthatók.) I. A vas vektora. II. A salakosodó alkatrészek viszonya :

függleges komponens Si02-f-Al203, vízszintes komponens CaO +MgO. III. A kohós

sításnál káros alkatrészek viszonya : függleges komponens P ;
vízszintes kompo-

nens S. IV. A könnyen illó alkatrészek viszonya : függleges komponens CO2, víz-

szintes komponens HgO. V. A mangánoxid és mangándioxid viszonya : füg^lege-

komponens MnOi, vízszintes komponens MnO.

51 Polunocsny (oligocén) karbonátos mangánérc.

52 Márszjátszk (harmadkori) oxidált karbonátos mangánérc.

54 Uluteljákszk (fels-perm) mangános mészk.
M, Urkuti zöldsávos mangánkarbonátos agyag (rodokrozitos).

M4 Urkuti zöldsávos mangánkarbonátos agyag (rodokrozitos).

M5 Urkuti barna-fehérsávos oxidált mangánkarbonátos képzdmény (vernaditos)

55 Csiatura oxidos érce.

Az urkuti II. akna feküjében lév barna agyagból Nagy K. szintén kimu-

tatta a rodokrozitot. Ennek a viiágosabb és sötétebb anyagnak a fehér savjaiban

halmozódott fel a rodokrozit, míg a barna rétegecskék már nagyrészt mangán-
hidroxiddá oxidálódtak. Ez -az anyag igen könny, térfogatsúlya kisebb, mint az
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oxidos ércé. Lényegileg amorf kovaanyagból álló finom váza van. Kovasavtartal-
mát a fémkinyerés folyamatában ellensúlyozhatja a magnézium- és kaicium-tarta-
lom, valamint a nagy porozitás.

A radioláriás agyagmárga alsó szintjein lév zöld- és fehérsávos'^képzödmé-
nyek még teljes rétegsorban nincsenek alaposan megvizsgálva. A III. aknai kerül-
vágatban látható és a keresztvágatban elfalazott feltárás egyedül nem elégséges
arra, hogy az ott tapasztaltakat általánosítsuk. így ennek a gyakorlati kiértékelése
még a jöv feladatai közé tartozik.

Nagy gyakorlati jelentséget tulajdonítunk azonban azoknak a barnasávos
képzdményeknek, melyek a mélyfúrásokban a radioláriás márgacsoport alsó
részén egybefügg telepet alkotnak, s amelyek nagy kiterjedések és nagy vastag-
ságúak. Á 10. sorsz. analízisünkben található minta nem mondható a legszeren-
csésebben kiválasztottnak. Ezt az anyagot már az 1944. eltti fúrások figyelmen
kívül hagyásával, az újabb idben is több mélyfúrásban harántoltuk. Ezekbl a
mélyfúrásokból a különböz részekrl vett 32 db. minta elemzéseinek Mn és Fe-
tartalomra vonatkozó átlagértéke nagyobb, mint a teljes analízisre leadott minták-
ban volt. A barna rétegnek az átlagos mangántartalma 17,4%, Fe-tartalma
8,9%. A mangántartalom a mintákban 14,0— 32,8%, az Fe-tartalom 5,5— 11,5%
között ingadozik. Az eddig megelemzett viszonylag rossz minség anyag értéke
sem marad el a marszjátszki oxidált karbonátos érctl. A Ny-i ércmez barnasávos
képzdményeiben már a mangán hidroxidos formája van jelen. Minden jel arra
mutat, hogy ez az anyag teljesen hasonló a II. akna zöld fekü-érceihez, csak azok-
nak már oxidált típusa. Az Mn és Fe-tartalom dúsabb, mint a zöld képzdmények-
ben, bár a táblázatunkban bemutatott teljes analízis nem mutat ebbl a szempont-
ból helyesen az anyag tulajdonságaira. Az oxidálódáskor csökken kalcium- és
magnéziumtartalommal párhuzamosan a szilikátos anyag nem változik és így
viszonylagos mennyisége emelkedik. Hasonlóan az anyagban marad veszteség
nélkül a P és S-t ártalom is. Diagrammunkon a f komponensek értékének aránya
szerint az elemzésre átadott minták átlagnál rosszabb minsége miatt az anyag
lényegesen feljebb kerül, mint a marszjátszki oxidált érc.’ Többi komponenseinek
aránya azonban (amint azt a vektorok iránya jelzi), hasonló a marszjátszki oxidált
karbonátos érchez. Egyedül a CO 2 és HoO vektora mutat arra, hogy az oxidációs
folyamat még nincs azon a fokon, mint a marszjátszki érc esetében, ugyanis itt

még magas a CO 2 mennyisége. Erre a félig oxidált jellegre enged következtetni a
kalcium- és magnéziumtartalomnak a marszjátszkinál lényegesen nagyobb értéke
is. X a g y K. eddigi vizsgálatai alapján itt valószínleg csak a barna sávok hidr-
oxioosak, a fehér sávok még mangánkarbonátosak. A fehér részek mangántartalma
a termikus vizsgálatok szerint rodokrozitból áll. Ennél az ércnél szintén tapasztal-
juk a mangándolomit jelenlétére utaló magnéziumtartalom viszonylagosan nagy
értékét.

A Szovjetunióban ezekkel a karbonátos ércekkel igen komolyan foglalkoztak
és hasznosításuknál eddig is igen jó eredményeket értek el. Az oxidos ércekben
gazdag Szovjetunió ezeket az anyagokat rendszeresen használta a háború idején
és a nyersanyaggazdálkodás észszersítésének érdekében használja ma is, mind
nagyobb és nagyobb mértékben.

A polunocsnyi mangánnak a bakonyi karbonátos mangánhoz hasonló kémiai
felépítése és ásványtani sajátságai ellenére azonban van egy az urkuti karbonátos
ércnél elnyösebb tulajdonsága, az, hogy ott a karbonátos érc konkréciók alakjá-
ban mutatkozik. Ezért sikerrel jártak ennél az ércfajtánál az Uráli Mechanikai
Intézet egyszer gravitációs dúsítási kísérletei is, ki kell emelni azonban, hogy ezt
az anyagot az uráli kohók mégis minden dúsítás nélkül alkalmazzák. A szverd-
lovszki gyár 1944-ben alkalmazta elször a dúsítás nélküli polunocsnyi ércet Martin-
kemencében krómosacélolvasztásra. Az alkalmazás nagy sikerrel járt. Ezenkívül
a nyersvashoz is sikerrel adagolták.

Az urkuti karbonátos üledékek nem konkréciósak, fizikai dúsításukra tehát
valószínleg nem térhetünk rá. Azonban nyers állapotban jobbak, mint polunocsnyi
nyersére. Szilikát-tartalmuk nem nagyobb, st azt nálunk aránylag nagy kalcium-
és fleg magnéziumtartalom ellensúlyozza. A polunocsnyi érc nagy hibája a magas
foszfortartalom, a mi ércünk foszfortartalma nem nagyobb, mint az úrkúti kon-
centrált oxidos nyersércé. Az urkuti karbonátos ércek tehát akárcsak a polunocsnyi
érc minden további dúsítás nélkül alkalmazhatók Martin-kemencékben krómos-
acélolvaszt ásnál és nyersvashoz adagolva. Ezenkívül a kohókban való berétegzé-
seknél javasoljuk használhatóságuk kísérleti megállapítását. Helyes lenne az oxidos
érccel való különböz arányú keverékek kipróbálása is.
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Az uluteljákszki barnasávos, agyagos jelleg, mangános mészk és niárga >

oxidációjából létrejött vernaditos, porózus, szilikátvázú, permkorú érc leginkább,
hasonló a mi barnasávos ércünkhöz. Ezt az ércet sikerrel használták az asinszki

'

gyár olvasztóiban. i

A Szovjetunió nagy gondot fordít a karbonátos mangánércterületeinek a ^
felkutatására és az ott talált anyagokat nemcsak mélyreható tudományos és gyakor- f
lati vizsgálatoknak vetette alá, hanem azonnal értékesítésükrl is gondoskodott. I

A földtani kutatómunkával a legutóbbi idben a Bakonyban felismert és a
|

fentiekben leírt karbonátos mangán a mi viszonyaink között olyan nagy érték,
|

hogy annak kihasználatlanul hagyása népgazdaságunk súlyos kárára lenne. Nyers- I

anyaggazdálkodásunk helyes irányítása követeli ezeknek az anyagoknak az érté- f
kesítését, mert az urkuti II. sz. aknában lefejtésük a feltárásokban különösebb |
többletmunka nélkül történhetik, illetve a III. akna keresztvágatában is könnyen i
megindítható lenne. Halaszthatatlanul szükségesnek tartjuk, hogy a kohászat, az!
ércelkészítés és a kémia szakembereivel közös tervet dolgozzunk ki az általunk I

felkutatott és feltárt eddigi és továbbiakban feltárandó karbonátos ércek tudó- f
mányos és gyakorlati szempontok szerinti teljes vizsgálatára, hogy evvel is lehetvé

j
tegyük az értékesítés mielbbi megindítását. Komoly figyelmet kell szentelni a I
munka megszervezésénél arra, hogy a karbonátos érceink járulékos színesfém- f
elegyrészeinek kinyerésére, a kémiai olcsó dúsítási eljárások kidolgozásának kérdé-
sére is súlyt fektessenek.

Fel szeretnénk hívni a figyelmet a bakonyi mangánérckutatás másik értékes
,

eredményére, a mangános mészkövek (mangáno'kalcit) felismerésére, amelyek kohá- i

szatunkban sokat segíthetnének. Sajnos ezen a vonalon egyelre gyakorlati érték
eredményekrl beszámolni nem tudunk, mivel errevonatkozó kémiai vizsgálataink
még nem teljesek. A mangános mészk, mészmárga a? úrkút 114. mélyfúrásban
a falutól K-re is jelentkeztek. Itt a dogger mészmárga tartalmazott 2 —4% mangánt.
Ez valószínleg a manganokalcitos részekbl adódott. A permkorú mangános
mészkövet a Szovjetunióban igen nagy sikerrel használják. A kohókban az olvasz-
tást rentábilisabbá teszi ugyanis olyan salakosító használata, mely maga is mangán-
tartalmú, tehát mint többlet ennek a mészknek a mangántartalma is a fémkihoza-
talhoz kapcsolódik.

A karbonátos mangánérceink leírása után nyilvánosan is felhívjuk a figyel-

met arra, hogy az urkuti mangánbánya képzdményei a kohászaton kívül más
úton is értékesíthetk lehetnek. így megemlítjük, hogy a mangántclep egyes részei

elég nagy mangán- és foszfortartalmú agyagokból állanak, amelyek Eplényben
és Urkuton a hányóra kerülnek, pedig talajjavításra eredményesen lehetne használni

|
ket. Festékiparunk idegenkedik az itt található gazdagon színezett anyagoktól, <

pedig hasonló, a mangántelep körüli rétegek anyagait használja a cseh és a szovjet
|

festékipar is.

A mangánkarbonátokkal kapcsolatos kutatásaink közben figyeltünk fel a
mangántelepes csoport feküjében több helyen is elbukkanó 0,8— 2,0 m vastag,
nagy területen található SiOa-anyagra. Majdnem teljesen kovasav. Átlagmintá-
jának analízise SiOj = 98,8%, AlgOg 0,28%, FejOs = 0,27%. Ez az anyag
teljesen amorf állapotban lév kovaliszt.

Figyelmet érdemel a III. aknai keresztvágatban az oxidált mangánkarbo-
nátos rétegcsoport közvetlen feküjében mutatkozó 4 m vastag gazdag pirites zöldes-

szürke márgás rétegcsoport. A pirit itt lepények, gumók alakjában fordul el, amit
flotálással, vagy vizes szeparálással jól el lehetne különíteni, illetve feldúsítani.

A pirittartalmú rétegek itteni vizsgálatát megersíti a III. aknai kerülvágatban
látható dúsabb pirites rétegcsoport is, azonban akkor a most már elfalazott részt

újból kellene nyitni. A III. aknai keresztvágatban elfalazott karbonátos érccsoport ^
s feltétlenül újra nyitandó lenne, hógy az elmulasztott rétegenként! kémiai vizsgá- |
latokat el lehessen végezni, mivel kell mangántartalom és megfelel összetétel i

esetén itt lehetne leghamarabb a karbonátos teleprészt a termelésre elkészíteni.
;

Az ércfeküben lév réteg pirittartalmának jelents koncentrációja az 1. elemzési f

táblázatban látható, a III. aknai kerülvágatból származó minta 13,09%-os
kéntartalma élénken igazolja.

Az urkuti és eplényi képzdmények részletes földtani vizsgálata nemcsak
a gyakorlat szempontjából vezetett nagyjelentség felismerésekre, hanem a

települési viszonyok is nagyrészt tisztázódtak. Az itt bemutatott szelvényen
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láthatjuk, hogy a Csárda-hegy a többi teleprésztl eltér típust mutat. A karsztos
mélyedésekben másodlagosan bemosott oxidos érc van. A tarka-agyag egész
sora veszi körül az oxidos telep többi részét, amely már nyugodtabb felület fekün
helyezkedik el. A fekü egyenetlenségei, melyek itt is megfigyelhetk, részben a
mangánképzdést megelz, részben az utána következ lepusztulással magya-
rázhatók. Az eredetileg vékonyabb liász-rétegekkel fedett oxidos ércfácies lepusz-

tulása néhány helyen a feküig hatolt, inig egyes helyeken, pl. az 1. akna fels
szintjein a lepusztülás nem volt ilyen mérték. A Ny-i mezben a karbonátos
ércet liász-takaró védi az oxidálástól, a karbonátos és oxidos ércfácies határán
lehet szó akár fokozatos átmenetrl, akár tektonikus érintkezési'l. Ennek eldön-
tésére adataink nem elégségesek.

Vizsgálataink a keletkezés kérdésében új szempontokra mutatnak rá.

Ezeket a következkben foglalhatjuk össze :

1. A bakonyi mangánércfeldúsulásaink Vadász E. megállapította ten-
geri keletkezését kétségtelenné teszik a bennük gazdagon található tengeri

smaradványok.
2. A bakonyi júra-üledékek közén, a maimban, doggerben és a liász külön-

böz szintjeiben mangánfeldúsulások vannak. Leggazdagabb a fels-liász radio-

láriás agyagmárga, melynek alsó részén a most rendelkezésre álló adatok szerint

oxidos és karbonátos mangánüledékek is keletkeztek.

3. Az oxidos ércek elslegesen sekélyebb-tengerben keletkeztek sok
oxigén jelenlétében, a karbohátos anyagok ugyanakkor a mélyebb ^ngerrészek-
ben, ahol az oxigén már nem volt megfelel mennyiség. Az oxidos mangán-
telepek másodlagosan a mangánkarbonátok oxidációja révén jöhettek létre,

részben még a keletkezés alkalmával, részben pedig a fed lepusztulása követ-
keztében meginduló oxidációs folyamatok révén. Ezzel az eredetileg karbonátos
érctípusból a vernaditosodáson át a pszilomelános és piroluzitos ércig jutott el

a dúsulás.

4. Ennek megfelelen kutatómunkánkat egyrészt a partközei felé kell

irányítanunk, ha az elsdleges oxidos teleptípust akarjuk felkutatni, másrészt
pedig komoly reményeink lehetnek a kréta és eocénfeds területeken, ahol a
karbonátos ércekbl másodlatosan oxidálódott ú. n. ,,másodlagos oxidos” érc-

típust kell keresnünk. Az oxidos érctelepeink környékén mindenütt van remé-
nyünk karbonátos mangánércekre, viszont a karbonátos érctípus megjelenése
esetén reményünk van arra, hogy a környezetünkben az oxidos teleptípus is

k fejldött.

5. Bakonyi területeink mangánércfelhalmozódásai nem egyedülálló külön-
leges képzdmények, hanem azoknak egész keletkezési folyamata nagy vonalak-
ban ugyanazon törvényszerségeknek felel meg, amelyeket a Szovjetunióban
a tengeri üledékes telepek során már megállapítottak. A bakonyi ércesedéseink

magyarázatában részletes vizsgálatunk tanúsága szerint a már meglév szovjet

eredményeket kell alapnak használnunk. Nevezetesen :

a) Az Eplénybl és ürkutról elkerült növényi maradványok arra utal-

nak, hogy a mangánérctelepek hidegebb tengerben keletkeztek, amint ez a
szovjet telepek nagy részére is megállapítást nyert.

b) Már Földvári A.-né régebbi vizsgálatainál is feltnt az urkuti érces

szint agyagjainak igen egyszer felépítése. Amint Nagy K. újabb vizsgálatai

igazolták, közülük sokban igen kevés az agyagos komponens. A kémiai vizsgá-

latok is tanúskodnak amellett, hogy mangános képzdményeink sok amorf kovát
tartalmaznak. A mangántelepben és a körülvev képzdményekben igen sok a
Radiolária. A szovjet mangánterületeknél, a harmadkoriaknál és a paleozoo-
soknál is egyaránt megállapított tény, hogy úgy az elsdleges oxidos, mint a
karbonátos ércfeldúsulások radioláriás és kémiai kovás üledékekhez vannak
kapcsolva. A Challenger-expedíció, valamint K 1 e n o v a tengertani adatai is

a mangános kémiai üledékeket egyértelmen a radioláriás, kovás, partközeli

kémiai ülepedési zónában határozzák meg.
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c) Urkuton a karbonátos és oxidos érc azonos idben eg^nnásmellett kép-
zdött (heteropikus fáciesek). A karbonátos és hidroxidos mangánérceknek terü-
letünkön tapasztalt egymásfelettisége, illetve váltakozása többszörös partvonal-
ingadozást bizonyít. Az azonos idben különböz helyen lév fáciesek, külön-
böz idben egymás fölé is kerülhettek. Hasonló jellegek találhatók a csiaturai,
a nikopoli mangánércterületeken, a Kaukázus és az Ural eg)>^éb harmadkori,
valamint az Ural paleozoos telepeinél is, ahol a karbonátos mangánércek az
oxidos érctelep feküjében, vagy fedjében és az oxidos érctl különálló terü-
leteken is.

d) Az urkuti és eplényi mangánércterületeink mrevaló oxidos ércének
nagyrésze fiatalabb kréta, vagy eocén fed alatt van. Ennek magyarázatát az
elbb említett lepusztulás folytán beálló oxidációs zónába kerülés révén történ
dúsulási folyamat adja.

*

Mindezek a tények arra vezetnek, hogy a mangánkutatásnál eddig kiala-

kult munkamódszereinket is sok tekintetben meg kell változtatnunk. Mivel a
karbonátos mangánércek nagyon hasonlítanak a márgához és mészkhöz, kuta-
tásaink folyamán elkerülhették fig^’^elmünket, mint ahogy a Szovjetunióban is

alig 10 éve ismerték fel ket. A tágabb értelemben vett Bakony területén, tehát
a júra-idszak igen változatos képzdményeit felül kell vizsgálnunk ezen új
szempontok szerint. Még fontosabb azonban az, hogy az urkuti és epfényihez
hasonló mangántelepfed jura-, kréta- és eocén-területeket kutatófúrásokkal
vagj^ eg5'éb mélykutatási módszerekkel nagjmbb mélységig feltárjuk.

B. H 0 c K H — Jl. ni II K a 6 0 H II

:

HaKonjieHHH KapöoHarHwx MapraHUesbix pyA b ropax BaKOHb

AsTopbi flaioT OTtieT o6 otkputiih pacnpocTpaHeuHoro MecTopowAeHua Kapöo-
uaTHbix AiaprauueBbix pyfl. Ohii noflpoÖHO oniiCbiBaioT WHHepa.ioruMecKHe, xuMimecKue
H .Miik'pona.ieOHTO.aoruMecKHe xapaKTepucTUKii necTpou tjuihhctoh tojiiiui, OKpywaio-
meu pyAHOe MecTopo>KAeHiie, b KOTopoM c AauHUX nop npoiiBBOAiinacb ropHaa paöora.
ycTaHOBHuocb, UTÓ Ha MapAaxeAb b Ypnyre, b ojiacTii ApeBHeü OTKpbiTOu paapaöoTKH,
nOA aouenoBbiMH noKpoBaMu Heojibmoü moiuhoctii, b rpemimax ii JiojKÖUHax HimHC-
nuacoBoro, KpuHOiiAHOro ii öpaxuonoAHOro uBBecTHHKa HaxoAUTca pyAW OKCiiAHOro,
KpyuHoro xapaKTepa (unponysuT, ncuaoMeJiaH, MaHraHur), saneraBuiiiecH cpeAU Kpac-
Hbix H 6ypbix r.iHH )Ke.^e3H0^o h MapraHueBO-riiApooKCiiAHoro npOHCXowAeuHa.
K sanaAy ot MapAaxeAb HH>KHe-JiiiacoBbi{í H3BecTHíiK noAcriiJiaiomHX cjiocb CTauo-
BHTCH öo.aee paBHOAiepHUM. CpeAHUü niiac noHBJiHeTca tokc AiecraAiH b noACTHiíaiomHX
cnoHx, a b noKpoBHbix cnoax cpeAUHÜ Aiea, KOTopbiü yTonmaeTca nocTeneiiHO k aanaAy,
B HanpaBueHiiH naACHua.

B 3T0Ü onacTH, noKpuToü AienoBUAi noKpoBOAi, rnuHUCTbie o6pa30BaHUH, OKpy-
jKaiomue pyAHoe AiecTopo>KAeHHe, HaxOAUTca y»e b xapaKTepHOü nocjieAOBareJibHOCTH
(puc. 1, 2, 3), a OKCUAHOe pyAuoe -MecTopoKAeHue noKaabiBaex neKOTopyio c.ioucTOCTb.

rjiiiHiicTbie o6pa30BaHHH, OKpy>KaiomHe OKciiAHoe pyAuoe AiecTopowAeHue apKO-jKen-
Toro, KpacHoro, aejieHoro ii qepHoro .UBexa. Ohii öorarbi cBoSoAubiAui CHJiMKaraAiH h b

HHX H.MeexcH Aiaao rjiuHHCXbix npiiAieceü.

Bo.xbiuoe Ko.iHqecxBO paAiionapuü, Kpe.MHiicxbix iirononeK ryöoK h uihhhob
OKeií oÖHapywHBa.xocb b hhx. Hx yKpacKa nponcxoAux ox >Ke.xe3a, AiapraHua, raayKO-
Hiixa H oprauHAecKiix semecxB.

B 3anaAH0H qacxH OK'CUAHoro pyAHoro nojm b VpKyxe, b noACXii-xaiomnx cjiocb

OKCHAHoro pyAHoro Aiecxopo^KAeHiia coAcpwaioxcH KapöoHaxHbie AiapranucBbie pyAW.
Ohh Bcxpe^aioxcH b bhac ypbix, cepux ii acJiCHbix, ciinbHO cjioucxbix, T.o-xocuaxbix

caocB rjiHHHCxoro xapaKxepa.

K 3anaAy ox okchahoxo pyAuoro ho.xh, BAoab onpcAe-xcHHoií ccBcpo-ioKHOü
J7IIHHH, BepxHC'.XHacoBbie o6pa30BaHHH Bcxynaiox b noKpoBHbie c.xoii pyAiioü aajiewH.
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B 3T0ÍÍ o6;iacTii naxoflJiTCfl TOJicTLie, cepbie, acJienbie ii Bypbie cjioiicTO-nojiocqaTbie,

KapöoiiaTHbic cjioii MapranueBOíí pyAi>i na cpeAne-JmacoBbix nsBecTnBKax. MapraimeBO-
KapöoHaTHbie Cjnon nocTenenHO nepexoAHT BBepx b cepbie, Bepxne-JiiiacoBbie, paAno-
Aapesbie MepreBii ii b Aa^bHefiuieM Bepxne-BiiacoBbie ii Aorre-pcKiie o6pa30Baniia (pHC. 4).

Ha ocHOBamiii xiiAuiAecKiix aHajiiiaoB PeojiorimecKoro HncTiiTyTa h repAumecKiix
anajiHSOB K. H a A b, asTopbi ycTaHOBHJiii, mto öoraToe coAepjKamie Mapranua öeJionaTO-
cepbix, aeneiiOBaro-cjiOHCTbix ii öypbix, öeBOBaTO-cepbix-c^oiiCTbix o6pa30BaHiifí naxoAH-
lAHXCH B noACTUJiaiomiix cjioflx OKCiiAHOH pyAbi uiaxTbi JiJb n b VpKyTe h b aanaAHOM
nojie, B HHWHeií uacTii BepxHe-JinacoBoro, paAnonapeBoro MeprexiH npoiicxoAUT ot
npHcyTCTBHB MapranueBoro KapBoHara (poAOKpo3nx) » MapranueBOíí ruApooKucu
( epuaAHT).

CBexuocepbie, öeuoBaxbie uacxii cocxoux U3 poAOi<po3iixa, n HeM Bcxpeuaioxcu
ueBoubiuoe KO.ximecxBO ruiiHucxoro Mnuepana (uu/inx), neKOxopbie 3epna KBapua,
rjiayKOHHX, mipiix u öapux. Bypue cuoh cOAep>Kax aMop(})Hbiií BepnaAUT ruuHiicxoro
xapaKxepa, B03HHKaiomnHCH b peayjibxaxe OKUcneHUH poAOKpoaiixHbix cuoeB. Bypbiíí

UBex ripoucxoABX ox OKHCJieHuoro MaprauueBoro KapöoHaxa. Boraxoe coAepwaHue
Aí^^yuasbiBaex na npiicyxcxBHe MapranueBoro AoaoMiixa.

MuKpoífiayHa KapBoHaxubix n OKucjieuHbix KapBoHaxnbix MapraimeBbix pyA Ta

>Ke caMafl, uau y OKCiiAHbCí pyA- Mouiuocxb -KapöOHaxHbix pyA aoxoaux ao 5- 10 m Ha
öoubiuoH xeppiixopHH, c coAep>KaHHeM 17,4% Mn h 8,9% Fe.

riOAOÖHbiM oöpaaoM pasBuxbi KapBonaxHbie MapraiiueBbie pyAbi b Sujiene, b

HioKHeíí uacxii BepxHe-niiacoBoro paAHOjiapeBoro, ruHHucxoro MepreJiu. Hx KauecxBO,
OAHaKO, xy>Ke ypKyxcKOü KapSoíiaxHOfí pyAU.

ABxopbi yKa3biBaiox Ha Bojibuioe snaueHiie HOBOOXKpbixoro MecxopoKAennH c

XOHKH 3peHHH H pOH3BOACXBa . C HOMOmbK) AWarpaMMbl OHH CpaBHHBaiOX KaUeCXBeHHbie
xapaKxepucxHKH coBexcKiix u BenrepcKnx KapBonaxHbix MapranueBbix pyA- BsuAy
BbiroAHoro cooxHOuieHHH uiJiaKOBbix KOMBOHeHXOB, OHH npeAJiaraiox nenocpeACXBenHOe
npHMeneHHe KapöonaxHbix MaprauueBbix pyA b Mapxenax. PIo MnenHK) asxopoB CMeiUH-
BAHHe HX c OKCHAHbiMH pyA3MH MO)Kex A3Xb xo)Ke xopouiHe pesyHbxaxbi.

O B03HHKH0BeHHH MappaHueBbix pyA asxopbi ycxaHOBHJiH cjieAyioiuee :

1. MopcKoe npOHCxOMíAeHue MapranueBbix pyA rop Banonb, onpeACueHHOe
npo(}). B a A a c, noATBep>KAaJiocb MUKponajieonxononmecKHMH iiccueAOBaHHHMH.

2. B ropax BaKOHb, b pasjXHUHbix ropnaoHxax Beuoií lopbi, Aorrepa ii Jiuaca

naxOAHXCH oSoramenHH Mapranua. CaMbiH Boraxbifi MapranueM — BepxHe-HnacoBbifí,
r.XHHHCxbiií Meprenb, b nimneri uacxii Koxoporo BoannKauH h KapBonaxnbie h OKCiiAHbie
MapranueBbie pyAbi.

3. OKCHAHbie pyAbi BOSHUKami nepBOHauaubHO b 6jih30cxh Bepera, a KapBonax-
Hbie BemecxBa b xo BpeMH, b Bonee rnyBoKHX uacxHX Mopu, pác HexBaxauo KiicuopoAa.
OKCHAHbie MecxopowAeHHH B03HHKauH, MO)Kex Bbixb, BxopocxeneHHO, nyxeM OKHCueHHU
MapranueBbix KapBonaxoB

; uacxbio bo speMH BoannKHOBeHiiH, uacxbio no nponeccaM
OKHcneHHH, nauHHaiomHMCH B peayubxaxe paapyuieHHH nonpoBHbix cjioeB.

4. Tox í{)aKX, nxo KapBonaxHbie h OKHcneHHO-KapBonaxHbie xHObi naxoABTCH
OAHH naA APyruM, o6x>HcnHéxcH KOJieBanHHMH Ana Mopn.

Accumulations de minerai manganésiféres dans la montagne Bakony

pár J. NOSZKY et L. SIKABONYI

Les auteurs rendent compte de la découverte d’un gisement manganésifére
carbonaté de grande étendue.

Ils discutent en détail les caractéres minéralogiques, chimiques et micro-
paléontologiques des couches d’argiles grises qui enveloppent le gisement manga-
nésifére oxydique exploité depuis longtemps. lls constatent qu’á Úrkút, dans
l’ancienne exploitation á jour sur le Csárdahegy, il y a, sous une mince couverture
de couches eocénes, dans les creux et les cavités du calcaire liasique -inférieur á

Crinoídes et Brachiopodes du minerai oxydique de caractére fragmenté (pyrolu-

síte, psilomélane, marganite), enrobé d’argiles rouges et brunes á hydroxydes
de fér et de manganése. Vers l’ouest du Csárdahegy le calcaire liasique infé-

rieur du mur prend une allré plus égale. Pár endroits le Lias-moyen se trouve
aussi dans le mur et dans le tóit on observe le Crétacé-moyen qui s’épaissit

successivement vers l’ouest dans la direction du plongement.
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Dans ce terrain recouvert de couches du Crétacé les formations argileuses
entourant le gite minéral sont déjá présentes en une sülte caractéristique (fig.

1, 2 et 3), et le gisement á minerai oxydiflue fait voir de la stratification. Les
formations argileuses enveloppant le gite minéral sont d’une couleur jaune-vif,
rouge, verte et nire. Elles'sont riches en silicates libres, les constituants argileux

y sont présents en faible quantité, elles renferment un grand nombre de Radiolai-
res, de spicules de Spongiaires et d’Echinides. Leur coloration vient du fér, du
manganése, de la glauconie et des matiéres organiques.

Dans le secteur ouest du champs minier oxydique d’Urkut, dans le mur
du gisement on peut déjá retrouver les minerais manganésiféres carbonatés. Ils

s’y trouvent sous forme de couches argileuses striées, bien stratifiées, de couleur
brune, grise et verdatre.

A l’ouest du champs minier á minerai oxydique, le long d’une ligne nette
nord-sud, on observe l’entrée des formations du Lias-supérieur dans le tóit du
gisement. Dans ce terrain il y a sur le calcaire liasique-moyen des couches épaisses
de minerai manganésifére carbonaté, d’une apparence striée, stratifiée, d’une
couleur grise, verte et brune. Ces couches á carbonaté de manganése passent
graduellement, vers le hant, á la marne grise, á Radiolaires, du Lias-supérieur,
puis á d’autres formations du Lias-supérieur et ensuite aux formation du
Dogger (fig. 4).

D’aprés les analyses chimiques de l’InstitutGéologique et les analyses thermi-
ques de Károly Nagy les auteurs établissent que la haute teneur en manganése
des formations gris-blanchátre, striées de vert et des formations brunes, striées de
gris-blanchátre situées dans le mur du minerai oxydique du puits No. II. d’Urkut,
ainsi qu? dans le champs minier ouest, dans la partié inférieure de la marne
á Radiolaire liasique supérieur, provient de carbonaté de manganése (rhodo-
chrosite) et d’hydroxide de manganése (vernadite). Les parties blanchátres, gris

clair, consistent en rhodochrosite, elles renferment une petite quantité de minéraux
d’argile (illites), quelques grains de quartz, de glauconie, de pyrite et de bar\-te.

Les couches brunes contiennent de la vernadite amorphe, de caractére argileux,

produite de l’oxydation des couches á rhodochrosite. Leur coloration brune est

causée pár le carbonaté de manganése oxydé. La haute teneur en magnésium
indique la présence d’une dolomie manganésifére.

La microfaune des minerais manganésiféres carbonatés et carbonatés oxydés
est la mérne que celle du minerai oxydique. L’épaisseur des gites est de 5 á IQ
métres, sur une grande étendue, avec 17,4% de Mn et 8,9% de Fe.

A Eplény les minerais manganésiféres carbonatés se trouvent pareillement

dans la partié inférieure de la marne argileuse á Radiolaires du Lias supérieur.

Mais leur qualité est inférieure á célúi du minerai carbonaté d’Urkút.
Les auteurs indiquent la grande importance industrielle du type de gise-

ment nouvellement découvert. A l’aide d’un graphique ils comparent les carac-

téres quantitatives des minerais manganésiféres hongrois et sovietiques. Ils

préconisent són emploi direct dans le four Martin, vu le bon rapport des compo-
sants formánt le lairier. A leur avis le mélange avec les minerais oxydiques peut
aussi donner de bons résultats.

Quant á la formation des minerais manganésiféres les auteurs sont arrivés

aux conclusions suivantes :

1. L’analyse micropaléontologique a confirmé l’origine marine des minerais

de manganése établie pár Elemér Vadász.
2. Au Bakony, dans différents horizons du Maim, du Dogger et du Lias

il y a des enrichissements de manganése. La plus riche en manganése est la marne
argileuse liasique supérieure, dönt la partié inférieure renferme aussi du minerai

de manganése carbonaté et oxydique.

3. Le minerai oxydique s’est formé primairement tout á la proximité du
littoral, les matiéres carbonatées se sont formées en mérne temps dans la mer
plus profonde, oü il n’y avait déjá plus d’oxygéne suffisant. Les gisements manga-
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nésiféres oxydiques ont pu se former aussi secondairement pár oxydation du
carbonate de manganése, en partié déjá lors de leur formation, en partié comme
conséquence des processus d’oxydation survenus pár suite de la dénudation
du tóit.

4. La superposition des types carbonatés et carbonatés oxydés trouve
són explication dans les oscillations du fond de la mer.

TÁBLAMAGYARÁZAT - EXPLICATION DE PLANCHE

XXIV. tábla

1 .

2 .

3.

4.

5.

fúrás.

Szürke-sávos mangánkarbonátos agyag. Úrkút II. akna.
Barna-zöldsávos mangánkarbonátos képzdmény. Úrkút II. akna.
Zöld-fehérsávos mangánkarbonátos réteg. Úrkút II. akna.
Barna, fehérsávos oxidált mangánkarbonátos réteg. Úrkút II. akna.
Barna-fehérsávos oxidált mangánkarbonátos mangánérc. Úrkút 100. sz.

Fényképezte : Pellérdyné
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