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1. Fekvőkozetek
Az eplényi mangánércbánya területének túlnyomó részén és a kutató

fúrások többségében is az érctelepes csoport közvetlen fekvő képződménye 
az alsó-liász mészkő. Kőzettani szempontból ez vagy világosvörös, vas- 
hidroxidos festődésű, több-kevesebb agyagos elegyrészt is tartalmazó, 
tömött szövetű, kemény, rideg, vegyi-biogén keletkezésű mészkő vagy tú l
nyomóan biogén váztörmelékekből álló, kevés meszes kötőanyagú, krinoi- 
deákat és brachiopodákat tartalmazó vörös mészkő. Mindkét mészkőfajta 
rétegzetlen, tömeges megjelenésű, településben egymás felett, de egymás 
mellett is előfordulnak. Viszonyukra igen jellemző, amit a 4. sz. ereszke 
első bal feküvágatában — de m ásutt is — tapasztalhatunk. I t t  a kétféle 
kőzet 15—20 cm-es sávokban váltakozik, s helyenként a legteljesebb foko
zatos átmenet mutatkozik köztük.

Az alsó-liász legmélyebb szintjébe tartozó dachsteini típusú liász mészkő 
különösen a tektonikailag igénybevett zónákban fordul elő (az északi 
bányamezőkben, egyes kisebb foltokra szorítkozva) az érc fekvőjében. 
Ezenkívül a 9. sz. fúrásból ismeretes még közvetlen fekvő képződmény
ként, néhány más fúrásban pedig a fekü mélyebb szintjében fordult, elő. 
Ez fehér, sárgásfehér színű, szabálytalanul, zegzugosan futó, vékony vörös 
agyagerekkel behálózott, tömött, finomszemcséjű, gyakran oolitos szer
kezetű, erősen repedezett vegyi eredésű mészkő.

Néhány fúrásban (Eplény 4, 5, 6, 8, 21, 29, 31) a középső-liász vörös, 
agyagos, gumós szerkezetű, gyakran tűzköves, tömött vagy organogén 
törmelékes (krinoideás) mészkő szerepel a mangánérctartalmú rétegek 
fekvőjeként. Az ércbánya 1955 évi feltárásaiban sehol sem volt látható 
alsó-liásznál fiatalabb korú fekvőképződmény. Feltehető, hogy az oxidos 
érc — legalább is részben — helyettesíti a középső-liász mészkövet, ill. 
annak felső szintjét. A jelenlegi (1958 évi) feltárások állapota szerint az 
áthalmozott, másodlagos típusú oxidos érctelep fekvőjében helyenként a 
középső-liász tűzköves pados mészkő is előfordul.
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A fekvőképződmények vastagsága felszíni feltárások adata alapján 
N o sz k y  J. szerint a következő: dachsteini típusú liász mészkő 20—150 m, 
alsó-liász mészkő 80—120 m, középső-liász mészkő 5—30 m. Mélyfúrási 
adatok alapján e képződmények vastagsága nem adható meg, mivel sehol 
sem harántolták teljes vastagságban az alsó-liász szinteket. A legmélyebbre 
hatoló 7. sz. mélyfúrás összesen 67,10 m-t fúrt változatlanul alsó-liász vörös 
mészkőben, és abban is állt le. A 9. sz. fúrás 2,30 m-t, a 27. sz. fúrás 9,25 
m-t fúrt át a dachsteini típusú liász mészkőből.

A dachsteini liász mészkő faunája szegényes, csak gyéren tartalmaz 
apró brachiopodákat, csigákat és foraminiférákat. Az alsó-liász magasabb 
szintjeibe tartozó mészkő már sokkal gazdagabb ősmaradványokban. Az 
ammoniták és brcichiopodák mellett gyakoriak a krinoideák, molluszkumok. 
Mikrofaunáját a foraminiferák, krinoideák, kagylók, szivacstük jellemzik. 
A középső-liász mészkőben szintén ammoniták, ill. krinoideák találhatók 
leginkább. Mikrofaun áj áb an a kovavázas spongiák és radioláriák is gya
koriak a foraminiferák és krinoideák mellett.

Mind az elsődleges, mind a másodlagos oxidos érctelep a fekvőkőzet 
egyenetlen felszínére réteghiánnyal települ. A mészkő szabálytalanul 
„hullámos” felszíne élénk karsztos jellegű morfológiát m utat, mélyedések
kel és kiemelkedésekkel jól tagolt. Ez a megjelenési mód igen jellegzetes, 
erősen hasonló az úrkúti Csárdahegy mangánércelőfordulásának fekvőjé
hez. A fekvőmészkő magasságváltozásának mértéke erősen változó, 
helyenként a 20—40 m-t is elérheti, de általánosak a 2—5 m-es lejtések és 
emelkedések. A feküíelszín szabálytalanságait későbbi tektonikus hatások 
még fokozhatták, kisebb vetők melletti függőleges elmozdulással (XXIII. 
melléklet).

Az érctelepes csoport és a fekvő mészkő érintkezési határa rendszerint 
éles és határozott, mállási kéreg a mészkövön általában nem mutatkozik, 
vagy csak 1—5 cm mélységig hatol. Mangánoxidos festődés már gyakoribb, 
különösen a repedések, szemcsehatárok mentén. A mangánoxid extrém 
esetben egészen ki is szoríthatja a karbonátkristálykákat, és mintegy 
„pszeudomorfózát” alkot kalcit után. Legtöbbször azonban a kioldott 
üregecskéket tölti ki szabálytalan foltok formájában, különösen a törmelé
kes krinoideás mészkövek pórusaiba hatol be. A dachsteini típusú liász 
mészkőben leginkább a finom hajszálrepedések mentén, dendritek formájá
ban találjuk a leszivárgó mangánoxid-anyagot.

2. Fedőkőzetek
Az érctelepet fedő rétegek igen változatosak mind anyagukat, mind 

pedig képződésük idejét illetően. A primér, felső-liász oxidos ércösszlet 
közvetlen fedőjének legjellegzetesebb képződménye a fekete, ill. szürke és 
sárga agyagösszlet; az oxidos mangánérc ebbe ágyazva fordul elő. A fekete 
agyag színét finomeloszlású mangánoxid és szerves anyagok okozzák, a 
sárga, vörös, esetleg zöldes árnyalat pedig a vas különféle (Fe+2 — Fe+3) 
megjelenési formájától függően változik. Ásványos felépítésük azonos,
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valamennyi agyagféleség montmorillonit-csoportba tartozó agyagásványt 
tartalmaz. Emellett nagyon kevés törmelékes anyag is előfordul bennük, 
főleg oxides mangánérctörmelék, limonitos szemcsék, muszkovitcsillám, 
glaukonit, pirit, kalcit, víztiszta kvarc töredékek és szerves vázmaradvá
nyok. A fekete agyag helyenként kevés gázt is tartalmazhat. Mállása 
azonnal megindul, ha levegővel érintkezésbe kerül, ilyenkor pirittartalmá- 
nak egy része eloxidálódik, és víztiszta tűs gipszkristálykákból álló vékony 
bevonat jelenik meg a felületeken, repedések falán. Gyakran vékony 
(1—3 cm), fehér, világosbarna vagy sárgásrózsaszín árnyalatú kovás, ill. 
foszforitos sávok, lencsék te
lepülnek az agyagrétegek 
közé. A fekete agyagban 
kisebb-nagyobb piritgumók 
és szürkésfehér mangánkar
bonátos lencsék is előfordul
nak. Utóbbiak általában laza 
szövetűek, kalcitos vázak tö
megét tartalmazzák és dúsan 
piritesek. A pirit kőbelek és 
bekérgezések alakjában, sőt 
cementanyagként is előfor
dul ; ilyenkor igen nagy ke
ménységűvé teszi a karbonát- 
konkréciót.

Fizikai sajátságaikat te
kintve az agyagok nagy plasz- 
ticitásúak (plasztikus index:
20—30), könnyen deformál
hatok, vízfelvétel esetén erő
sen duzzadóképesek, és igen 
nagy főte- és oldalnyomást 
fejtenek ki. Szemcseméreteik 
túlnyomóan kolloidálisak,

Vegyi összetételük változó, átlagosan mintegy 40—45% Si02-t. 
15—20% Al20 3-ot, 9—17% Fe20 3-at tartalmaznak. Mangántartalmuk 
0,1%-ra is lecsökkenhet (vörös és sárga agyag), viszont mangándúsabb 
változataik (fekete, sötétszürke, barnásfekete agyagok) esetenként 
25—30%, sőt 35% Mn02-t is tartalmazhatnak, finoman elosztott oxidos 
szemcsék vagy érctörmelék formájában. Ca- és Mg-tartalmuk együtt 
sem haladja meg az 5—7%-ot. Alkáliák közül a kálium mindig feltűnően 
dúsultabb, rendszerint 5—7-szer annyi К van jelen, mint Na (ez 3—4% 
K 20 -t jelent). A C02 mennyisége minimális (0,1—2,0%), tehát az agyagok 
gyakorlatilag karbonátmentes üledéknek tekinthetők. A pirit gyakoriságá
val egyenes arányban nő a kéntartalom; a sárga agyagban a S mennyisége 
0,1—0,2%: a fekete agyagban 4 5%. Bárium tized-, sőt századszázalék
ban, T i02 0,3%-tól 1%-ig van jelen, mindkettő a sárga és vörös agyagban

1. á b r a .  Fekete érckísérő mangános agyagok 
szemcseösszetétele. — 1. M angántörmelékes

agyag, 2. mangános agyag (Mn 5,45%)
F ig .  1. Composition granulom étrique des argi- 
les manganeuses noires secondaires. — 1. argile 
a détritus manganeux, 2. argile manganeuse (Mn 

5,45%). —> Granulométrie
Рас. 1. Гранулометрический состав черных 
марганцоносных глин, сопровождающих руду. — 
7. Глина с обломками марганца, 2. марганцовая 

глина (Мп 5,45%). величина зерен



nagyobb mennyiségű. A foszfor minden mintából kimutatható, mennyi
sége (P20 5) 0,2%-tól 1,5%-ig nőhet, s úgy látszik, mintha a kéntartalom
mal fordított arányban változna.

A fekete fedőagyag heteropikus fáciese a radioláriás márgának, ill. 
karbonátos ércnek; egymást horizontálisan és vertikálisan egyaránt 
felváltják. A bánya IV. és V. szintjén több helyen megfigyelhető volt a 
fekete agyag és a mangánkarbonátos rétegek átmenete. Ezeken a helyeken 
a szürke, fehéresszürke karbonátos rétegek és sávok fokozatosan elvéko
nyodtak, majd kiékelődtek, s a fekete agyag szorította ki lassanként a 
mangánkarbonátos márgát (2. ábra).

2. á b ra .  Fekete agyag (1) és m angánkarbonátos rétegek 
(2) átm enete

F i g .  2. Transition entre Targile noire (1) et les couches a 
carbonate de magnanése (2)

Рис.  2. Переход между черной глиной (1) и карбонатно
марганцовыми слоями (2)

Leggyakoribb eset, amikor a mangános fekete agyag fokozatosan 
meszeseclik, és felfelé radioláriás márgába, majd MnC03-os rétegekbe 
megy át. A radioláriás márga szürke-sötétszürke, finoman sávozott, erősen 
pirites, kemény, pados elválású, szögletesen darabolódó rétegei igen 
jellegzetesek, és jól felismerhetők. Az agyagmárga-jellegű képződményt 
vékony (0,5—1,5 mm-es) világosabb szürke meszes csíkocskák sávozzák, 
gyakran a Radiolária-ykzak is ilyen csíkokban halmozódnak fel. Ásványos 
összetételét tekintve a márga változó arányban tartalmaz CaC03-t és 
agyagásványokat (montmorillonit, kaolinit, illit), emellett helyenként 
kevés CaMg(C03)2 is előfordul. Iszapolási vagy oldási maradékában 
kvarcszilánkok, piritkonkréciók és szemcsék, néha kevés glaukonit, kovás 
és meszes vázrészecskék, esetleg limonitos szemcsék is előfordulnak. 
Struktúrája finoman ritmusos rétegzettséget m utat mikroszkópban is, 
kolloidméretű agyagásvány-szemcsehalmazok és karbonátos kristálykák- 
ból álló „alapanyagában” szerves maradványok és az egyéb (járulékos) 
ásványszemcsék elszórtan jelentkeznek, helyenként sávokká tömörülve is.

Kémiai összetétel szempontjából az egész márgaösszlet eléggé egy- 
veretű, Si02-tartalma 40—45% között mozog, 8—15% Al20 3-t, 3—5% 
Fe20 3-t és 20—26% CaO-t tartalmaz általában. A fedőanyagokhoz képest 
több Mg-ot (5—6% MgO) és kevesebb К —Na-ot találunk benne. (A nagy
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Mg-tartalom és egyes termikus vizsgálatok adatai kevés dolomit jelenlétére 
utalnak.) Foszfor- és kéntartalma eléggé jelentős, utóbbi elérheti a 8%-ot is, 
különösen a mangánkarbonátos rétegek közelében.

A fedő radioláriás márgaösszlet többszörösen váltakozhat vékonyabb- 
vastagabb mangánkarbonátos rétegekkel. Ilyenkor színe világosszürkévé 
válik, s vékony fehéres csíkok települnek közbe, ezek rodokrozitot is 
tartalmaznak. Gyakran a radioláriás márgaösszlet már alsó részén MnC03-os 
lesz. Ilyenkor helyenként megfigyelhető, hogy a ferdén rétegzett, fekete 
agyaglencsés, kissé homokos, szenes^ növényi maradványokat tartalmazó 
márgára éles határral, szögdiszkor- 
danciával települnek a MnC03-os 
márga rétegei (3. ábra).

A rétegek keménysége — a rodo- 
krozit-, ill. egyéb karbonáttartalomtól 
függően — a közepestől igen keményig 
változhat, nagyon finomszemcsések, 
porozitásúk 15—20 körüli. Karbonát
tartalmuk 35—50%-nyi, 15—18%
Mn-t, 20—28% SiÓ2-ot és néhány 
százalék vasat és alumíniumot is tar
talmaznak. A kalcit mennyisége álta
lában fordítottan aránylik a rodokro- 
zithoz, de előfordul egyensúly is (pl.
30% karbonáttartalomból 14%
CaC03, 15% MnC03). A K 20  itt is 
többszöröse a Na20  mennyiségének, 
a Po05 nagyobb 1%-nál, a kéntar
talom a pirít mennyiségétől függően változik 0,8—4,0%-ig. Víztartalma 
aránylag alacsony: 7—10%.

Ásványos összetétele csaknem megegyezik a radioláriás márgáéval, 
kevéssé változatos. Vékony agyagosabb (montmorillonitos) sávok és 
rodokrozitos,kalcitosAsávok váltakoznak benne. Fő ásványai: rodokrozit, 
kalcit, montmorillonit, emellett gyakori még a pirít is. Kis mennyiségben 
vannak jelen: kvarctörmelék, limonit, glaukonit. Kiékelődő, lencsés és 
finomsávos szerkezet jellemzi.

A bányában több helyen jól feltárt és a fúrások egy részében is meg
ismert rétegösszlet képviseli a magasabb fedőt. Ez a felső-liász—alsó- 
doggerbe sorolt tűzkőtartalmú, vörös-zöld agyagközös, vörös és szürkészöld 
színű, tömött vagy íinomkristályos szövetű, gumós szerkezetű mészkő. 
Vékonypados megjelenésű, igen jellegzetes, jól felismerhető képződmény. 
Egyes padjai tömött, foltosán színezett anyagúak, másutt krinoideásabb, 
leginkább azonban gumós szerkezetű, agyagos, barnásrózsaszín, élénkvörös 
tűzkőlencséket és padokat tartalmazó mészkő képviseli az összletet. 
Alsó részén jól felismerhetők az alsó-doggerre jellemző mikroszkópi képű 
rétegek. Ezekben igen sok apró csiga, ammonita-embrió, foraminifera, 
radiolária, szivacstűk, gyérebben echinodermaták találhatók; a kőzet finom

3. á b r a .  Szögdiszkorclancia a m angán
karbonátos rétegek között

F i g .  3. Discordance angulaire entre les 
couches ä carbonate de magnanese
Р а с .  3. Угловое несогласие между 
к а р б он атн о- ма р га н цов ым и слоями
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szemű, erősen biogén jellegű. Makrofaunában az ammoniták és posido- 
niák, helyenként brachiopodák jellemzik. A kőzet eléggé állékony, 
helyenként enyhén gyűrt, gyakran töredezett, kalciteres. Vastagsága 
20—40 m között változik.

A magasabb fedő, fiatalabb rétegtagokkal (középső- és felső-júra, 
alsó-kréta, eocén, miocén) itt részletesen nem foglalkozunk, mivel a 
bányászat szempontjából közvetlen gyakorlati jelentőségük nincs.

3. Oxidos mangánérc

Az eplényi oxidos mangánérc ásványtani vizsgálatával Papp F. 
(1932), majd Koch S. és Grasselly Gy. foglalkoztak (1952). A felületi 
csiszolatokon végzett vizsgálat követelményei szerint válogatott anyaggal 
tudtak csak dolgozni, tehát főleg a jól kristályosodott, tömör, kemény, 
kovasavdús ércet ismertetik. Az előfordulás nagyobb részét képező lazább, 
szemcsézetlen vagy réteges szövetű, agyagos érctípusokat nem vizsgálták 
ásványtanilag.

Papp F. szerint pszilomelán, polianit, piroluzit, manganit és braunit 
szerepelnek az ércben. Koch S. és Grasselly Gy. vizsgálatai alapján a 
főásvány a piroluzit, járulékos ásványok a manganit, kriptomelán, pszilo
melán, limonit. A meddő (nem-érces) ásványok között túlnyomók a Si02 
változatai (kvarc, kalcedon, jáspis), de kalcit és agyagos szennyeződés is 
gyakran található. Megállapításuk szerint a Fe- és Si02-tartalom, valamint 
az agyag-elegyrészek mennyisége is nagyobb az eplényi ércben, mint az 
úrkútiban. A piroluzit gyakran alkot manganit után pszeudomorfózát, 
a tömött ércben főleg pszilomelán található. A manganit leginkább a 
kovagélbe zártan, ill. a kvarckristályok tűs zárványaként fordul elő.

Főelemek tehát: Mn, 0, Fe, Si, Al, K, Ca és H, 1%-on alul a Ba, Na, 
Mg, P, C vannak, spektrográfiailag megállapítható a Sr és Rb jelenléte.

Feltételezhető, hogy a mangánérctelep agyagosabb, laza — tehát 
fenti módszerekkel nem vizsgálható — ércfajtái, valamint a másodlagos 
érctípusok összetétele és felépítése is hasonló az ismertetettekhez, de 
lehetségesek nagyobb eltérések is, ezért még további ásványtani, röntgen- 
és termikus vizsgálatok szükségesek az egész érctelep ásványtani alkatá
nak részletes és pontos megállapításához.

A makroszkóposán elkülöníthető két primer oxidos ércfajta, a réteges
és a darabos- (tűzkővés, konkréciós) érc finomabb szerkezete és szövete is 
eltérő képet mutat. A konkréciók, gumós-vésés alakzatok különféle met
szetben körkörös, eléggé szabálytalan, hullámos sávozottságot és „hólyago
sán” felfújt jellegű formákat mutatnak. A gömbhéjakat keményebb és 
lágyabb rétegek váltakozása adja. Gyakori a merőlegesen futó, átkristá
lyosodott ér, ami a zsugorodási (és részben talán tektonikus eredetű) 
repedéseket kitölti. A réteges érc keményebb padjain megfigyelhető, 
hogy a rétegzettséget részben a lágyabb, földes jellegű, laza és a fényes,



337

tömör, kemény, kristályos mangánoxid-rétegek váltakozása okozza, 
részben a közbetelepülő vékony agyagsávok idézik elő.

Az érckonkréciók belső része rendszerint erősebben kristályos szövetű, 
s a központi mag helyén gyakran üreg van, amelynek falán befelé növekvő 
mangánoxid és kvarc-, ill. kalcitkristályok ülnek, szép druzákat alkotva. 
Gyakori a halványkék kalcedonbevonat (gömbös-vésés formában), amelyre 
ránőnek az apró kvarcpiramisok. Mikroszkópban megfigyelhető, hogy a 
kovagélbe zártan apró tűs vagy zömök Mn-oxidos kristálykák vannak, 
tehát a mangánásványok a Si02 megszilárdulása előtt alakultak ki. A kova
gél kristályosodásakor fellépő térfogatnövekedés során a kialakult Mn-oxid- 
kristályok el is törhetnek, majd elmozdulás után újra cementálódnak 
Si02-dal.

Az oxidos mangánérctípusok és fajták (primer és szekunder) kémiai 
összetétele is különböző. A kovasav mennyisége fokozatosan nő, a primer 
ércben 8—15%, a szekunder ércben már 20—30%, végül az átmosott 
teleprészek 30—40% Si02-t tartalmaznak. Az A120 3 hasonló módon 
növekszik a primer érc 0,1—4%-os Al20 3-tartalmától az átmosott, gyenge 
minőségű ércig, amelyben maximumát éri el. Ennek oka az agyagásványok 
megszaporodásában keresendő. A T i02 mennyisége 0,2% körüli, a BaO 
0,08%-tól 0,3%-ig változik. A vastartalom a fúrásokkal feltárt érctelep
ben átlag 6—19% között mozog. Egyes mintákat tekintve, sokkal nagyobb 
változékonyságot tapasztalunk: a vas mennyisége (Fe) 3—35% között 
változhat. A nyersére elemzési adatai alapján (84 db minta átlagából) a Fe 
9—11% között van a leggyakrabban.

A mangántartalom szintén szeszélyes ingadozásokat mutat, általában 
az oldhatatlan maradék mennyiségével fordított arányban változik. 
Legnagyobb a primer érc átlagos M n-tartalma: 25—30%, bár a jó minőségű 
másodlagos érc sem sokkal kevesebb fémmangánt tartalmaz (20—25%). 
A nyers ércben (84 elemzés alapján) átlagosan 27% körül találunk Mn-t. 
Egyes kiemelt darabokban a Mn-tartalom 40—50% is lehet. Az átmosott 
teleptípusoknál viszont nem ritkán 5—6%-ra csökken a fémmangán
tartalom.

Az oxidos ércek K20-ból 0,6—3,4%-ot, Na20-ból jóval kevesebbet 
(0,2—0,6%) tartalmaznak. A primer érc C02-ben igen szegény, mindössze 
0,01—0,1%-nyit tartalmaz, míg a másodlagos telepek 0,1—2,5% C02-t 
mutatnak. A foszfor a primer ércben kevés (0,1—0,3% P 20 5), a szekunder 
ércben már több (0,2—0,8% P20 5) van.

Érdekes eredményt kapunk, ha összehasonlítjuk a különböző érc
típusok Si02-, Mn- és Fe-tartalmának átlagértékeit (4. ábra). Az ábrából 
kitűnik, hogy az áthalmozódás során a különböző alkotórészek ellentétesen 
viselkednek: a Si02-tartalom nő, a Mn viszont csökken, míg a „normák’ 
átalakulás, vagyis az oxidáció kiegyenlítődést hozott létre. Ha összeadjuk 
a primer-telep (oxidos és karbonátos érc) átlagos Mn- és Fe-tartalmát, és 
ebből újabb átlagot számítunk, a kapott érték igen jól összevág a jó 
minőségű másodlagos érc összetételével (Mn =  24—25%, Fe =  12—12%), 
csak a Si02-ban van némi növekedés. Ha viszont az átmosott, gyenge
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minőségű ércet hasonlítjuk össze a primer-teleppel, feltűnő a Mn csök
kenése (az eredeti érték 1/4-é.re) és a kovasav növekedése (az eredetinek 
kétszeresére), ami az eredeti anyag nagyfokú megbontása mellett lezajló 
(esetleg többszörös) áthalmozódás eredménye.

Рас. 4. Усредненный состав отдельныз типов руд района с. Эплень. Легенда: 1. первич
ная руда: 1 /а. оксидная, 1/Ь. карбонатная, 2. вторичная руда: 2/а. промышленного

качества, 2/Ь. перемытая

CONDITIONS PÉTROGRAPHIQUES DU [GISEMENT 
DE MINERAI DE MANGANÉSE D’EPLÉNY

Par Mme M. Szabó-D r u b in a

En outre des caractéristiques minéralogiques, pétrographiques, 
physiques et chimiques du gisement de minerai de manganese oxydé, 
sédimentaire, jurassique d'Eplény et des roches de toit et de mur, nous 
avons Tintention d'en résumer les conditions fauniques et géologiques.

Parmi les roches de mur, c’est le calcaire rouge liasique inférieur, 
compact ou ä Crirtoidées qui est le plus fréquent, le calcaire liasique de 
type de Dachstein et le calcaire liasique moyen sont moins importants. 
Cest sur la surface inégale, a morphologie karstique, de ces couches que 
gít le minerai de manganese oxydé. Dans le complexe, on observe — á cöté 
du minerai — des argiles de couleurs diverses (surtout jaunes et noires) 
qui torment en mérne temps le toit immédiat du gisement. L ’argile noire 
contient beaucoup de grains fins d’oxyde de manganese, mais sa substance 
colorante est d’origine organique par endroit, contenant quelque gaz. 
Sa teneur en pyrite est considérable, eile ne contient de constituants 
minéraux détritiques qu'en quantités insignifiantes. L'argile jaune ne 
contient pás d’oxyde de manganese, ni de substance organique, ni de 
pyrite. Sa substance colorante consiste en limonite. Du point de vue 
minéralogique, ces argiles appartiennent aux montmorillonites, leur


