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In depozitele neogene din bazinele post-tectonice ale Carpaţilor Meridionali
se întîlnesc n umeroase intercalaţii de roci piroclastice sub formă. de bentonit, aglomerate sau tufuri. Caracterul general al tuturor bazinelor constă în aceea că ele
constituie ari i de sedimentare su bsidente, anexe ale bazi nulu i Panonjc sau bazinului Transilva niei. In majo ritatea cazuri lor, acestea conţin intercal aţii de ligni t
care, pe alocuri, constituie zăcăm i nte exploatabile.
Coloanele stratigrafice ale fiecărui bazin i ndică faptul că sedimentarea se
desfăşura în paralel cu o activitate vulcanică.
Tipuri le variate de tufuri i ndică surse de prove nien ţă diferite, încît este de
aşteptat ca şi tipurile de bentonit să fie tot aşa de variate, în fu ncţie şi de mediul
care a favorizat procesul de diageneză.
In cursul cercetărilor pe teren şi a poi în laborator noi am anal izat mai îndeaproape răspîndi rea, modul de zăcămîn t şi, cu concursul specialişti lor de la Comitetul
geologic, unele caracteristici fizice şi chjmice ale ivirilor de ben/onil şi roci tufacee
din Culuarul Mureşului, între Alba Julia şi Z am.
DATE CU PRIVIRE LA STRATIGRAFJA DEPOZITELOR MfOCENE
DIN CULUARUL MUREŞULUI

Depozitele neogene din Culuarul M u reş ul u i sînt reprezen tate prin roci detrişi mai puţin de precipitaţie fi zico-chimi că sau organogenă.
Aceste depozite, de la Alba Iulia spre vest, se întind de-a lungul Mureşului,
şi se dezvoltă puternic în bazinul inferior al Streiului, Cernei şi în bazinul Haţegului.
De la Deva spre vest şi nord-vest, ele depăşesc linia Mureşului, dezvoltîndu-se în
bazinul Brad-Tebea şi bazinul Lapugiu, de unde se extind spre vest, în D epresiunea
tice

panonică.

Din punct de vedere stratigrafic, ele aparţi n în cea mai mare parte torton ianului şi , mai puţin, sa rmaţianului infe rior.
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Tortonianu! are o largă dezvoltare în partea de sud a văii ~ur:eşul.ui, unele este
reprezentat prin următoarele o rizonturi : orizontul roşu, c~nst1tmt ?m alt~rnanţe
de pietrişuri, marne, nisipuri, argile şi tufuri, care ar pu!ea m~1oba ŞI depozite mai
vechi. Caracteristică pentru acest orizont este coloraţia roşie sau uşor verzuie
Structura este, în general, torenţială.
.
.
.
Deasupra urmează orizontu/ cong/omeraticgrezos. Acest onz~nt poate f1 urmănt
sporadic în sudul bazinului , la limita superioară a compl.ex~lm. roşu.
• •
C onglomeratele sînt alcătuite în general clin elemente diferite m care se mtr lnesc
. •
roci eruptive, şisturi cristaline şi roci sedimentare.
Deasupra co nglomeratelor se dispune orizontul g!·e7os c~ fau~a t~rtomana.
Urmează orizontul marnelor cu globigerine, a tujunlo~ _şi. a g1psunl~r, peste
care se dispune orizontnl nisipurilor şi a pietrişurilor.. în ~contmmtate de sedimentare
urmează orizontul mamelor cenuşii cu fauna !ortomana.
·
.
Buglovianul, dezvoltat îndeosebi la vest de Oră~tie, est.~ reprezentat pnn ~t~atele
de v. Bejanului, constitui te în general din marne c10colat11 c u fauna respectiva sau
argile, nisipuri, gresii şi tufuri.
.
.
.
. •
.
Sarmatianul se dezvoltă în axul sinclinalului Sebeş-P1an-C10ara ş1 m con ti nuare în a~u l depresiunilor Măgura-Petreni-Cristur.
. . .
în general, sa rmaţianul este reprezen ta~ . prin alt~rn~nţe de. p1etnş un cuar\iice, conglomerate, gresii, marne, calcare oolitice, tufun ş1 bentonite.

Tn>URILE DE ROCl CU PROPRIETĂŢI BENTONITfCE $1 CARACTERISTICIL~
ACESTORA

Benl.onite/e. în depozitele neogene din valea Mureşului? ca ~i !n alte ba~ine,
rocile sedimentare care provin de p e urma unui aport vulcamc se mti.lnesc la ruvele
stratigrafice diferite. Zăcămintele se prezintă ~ ub for~~ u~or le.nttle sau stra~e.
In culuarul Muresului am întîlnit acumulări bentorutice m regmnea Alba Iulia,
la Oarda de Sus, Limba şi Ciugud, în regiunea Simeria, la.Boşorod şi. I~ ~E de Călan,
în împrejurimile satului Pe/reni, iar în regiunea Ilia, intre l ocalitaţ1le Gurasada,
Vica, Tătărăşti şi Zam.
~
Bentonitele din regiunea Alba fulia. Pe V a 1~a. Ne '.1 g.r a, 1 a O a r da
d e S u s se î ntîlneste un afloriment de bentonite a caru1 contrnmtate nu este cunoscută înde~j uns. Gro~imea sa am a preciat-o ca vari ind în~r: 1,50 pîaă la 2 ~1. Stratude bentonit este localizat în depozitele miocene aparţmrnd complexului roşu. El
este suportat de nisipuri, pietrişuri sau gresii sla b cimentate, iar acoperişul a re o
constituţie litologică similară . Este important de remar.c at că atît. î.n. s.tratul ?azal,
cît şi în cel acoperitor, se întîlnesc trunchiuri sa u ram un de lemn s1lic1f1at sau mcarbonizat.
Ca un fapl general pent.ru acest sector, trebuie remarcată marea dezvoltare a
porniturilor, care demască extinderea mare a bentonitelor.
.
Macroscopic, bento11 ita de la Oarda de Sus prezintă un aspect cero1d, de culoa ~e
cenuş i u -verzuie, fin, compact , cu spărtură neregulată. în. g~neral, la umez~a.l a~
prezintă o reacţi e specifică de înmuiere. Structura bentorute1 este psamo-peht1ca
sau psamo- aleuro-pelitică.
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La microscop se observă o masă argiloasă în care se disting clemente macrogranulare, reprezentate prin: cuarţ, feldspat, muscovit, biotit, clorit, calcit, zircon .
epidot, sticlă v ulcan ică şi limonit.
Din punct de vedere ch imic, analizele executate în laboratoarele Comitetului
geologic de că tre ing. C. Vasiliu, pe probe uscate la 105° C, indică următoarele conţinuturi în oxizi :
Si02 = 62,23%; A1203 = 17,600/o ; Fe 2 0 3 = 3,84%; Ti02 = 0,30%; CaO = 2,35%;
MgO = 3,98% ; H 2 0(+ 105° C) = 4,55%; H 20 (-105° C) = 9,63%.
P c t e r i t o r i u l s a t u I u i L i m b a, şi anume pe va !ea cu acelaşi nume,
se întîlncsc iviri de be11to11it la cca 150 m sud de şosea. Pozi~ia stra tigrafică a beutonilclor din accsl sector este identică cu aceea diu sectorul Oarda.
Megascopic, he111011ila de la Limba are un aspect pămîntos de cu loare cenuşiu
gălb uie, uneori verzuie, cu o spă rtră neregulată. La umezeală se înmoaie, devenind
săpu n oasă.

Sub mi croscop se remarcă o m asă argiloasă , criptoeristalină, în care se observă
elementele macrogranulare de cuarţ, muscovit, biotit, ciorii, calcit, feldspat plagioclaz, sticlă, li mo nit, glauconit şi, rareori, zircon.
Analizele chimice efectuate în aceleaşi la boratoare de ing. C. Vasiliu, indică
prezenţa următorilor componenţi: Si02 = 64,7%; M gO = 3,29% ; A1 2 0 3 = 15,20% ;
Fe2 0 3 = 3,79% ;
Ti02 = 0,3 1%;
CaO = 3,01%;
H 2 0(+ 105°C) = 3,92%;
H 2 0 (- 105° C) = 6,98%.
P e v a 1 ea Ci u g u d u lu i, bento11ita se întîlneşte la cca 1 km sud de şo
seaua principa lă .
Bentonitele din acest sector se prezintă sub forma unor lentile-strat suportate
de căt re nisipurile argiloase roşii c u pete ve rzui, aparţinînd complexului inferior
al tortonianului .
Macroscopic, bcntoni l<1 p rezin tă un aspect compact d e c uloare cen uşie-gălbuie
şi spătură neregulată.

La microscop, în masa argiloasă m ontmo rill on.itică, se disting următoa rele minerale: cuarţ, mică, clorit, felspat plagioclaz, calci t, apatit, zircon , sti clă şi limonit.
Analizele chimice efectuate de chimista Budescu Blanche indică prezenţa urmă
torilor componenţi ai mineralelor argiloase: Si0 2 = 62,39%; Al20 3 = 16,85%;
Fe2 0 3 = 4,05% ; MgO = 4,01 %; CaO = 2,70%; Ti02 = urme; H 20(+ 105° C) =
= 6;70%; H 20 (- 105" C) = 11,74.
în general, bentonitele din regi.unea Alba Iulia se caracterizează prin aspectul
lor săpunos, puterea mare de înmuiere c u apa, iar umflarea face ca atunci cînd în
stratul acoperitor apar căi de circulaţie, să se producă scurgeri de nămoluri bentonitice astfel îndl în acele puncte să observă ridicături care prin modul de manifestare dau imaginea unui v ulcan noroios. Asemenea manifestă ri sînt caracteristice
sectorului ci ugud .
Bentonitele din regiunea Simeria. Bentonitele studiate în această regiune sînt
legate spaţial şi gen etic de form aţiunile miocene. Ele se prezintă î n faciesuri petrografice distincte, prezentîncl co ntinuita te pe direcţie, dar fără u. avea certitudinea
acestei continuităţi pc· distanţe mari. Gradul de acoperire al terenului, precum ş1
existenţa uno r pornituri de ma re a mploare ce afectează regiunea, nu ne perm it
să distin gem la su prafaţă continuita tea ex tinderii şi nici n umărul ele strate de bentonit.
Be11to11itele se prezin tă su b form ă de strate cu grosimi variate intercala te în
depozitele buglovian-sarrnaţienc ale sincli nalului Mtigura-Petreni.
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Stratele de bentonit din regiunea S imeria au fost identificate pc V. Piscului,
de Piatră, l'. Totia, în apropierea localităţii cu acelaşi nume
est de satul Petrenii Mici.
S t r a tu I d e b e n ton i tă ci e pe v. P i s c u I u i es te intercalat în
depozitele marn oase 1:1 le Sarma tianului i nferior ş i prezintă o grosime de cca 80 cm.
Macroscopic, bentonita amintită este gă lbuie, cu aspect ma rn os de cea ră şi
spărtură neu niformă . La umezeal ă se î nm oa ie, se umflă şi curge.
La microscop se observă o masă argiloasă , criplo-cristalină , în ca re ies ln evidenţă elemente macrogranulare, reprezenta te prin : cuarţ, feldspat ş i limonit.
Pe v. Tot ia stratul de bentonit este intercalat în complex ul a rgilos-nisipos
de vîrstă bu gloviană. G rosimea stratului de bentonit la afloriment este de cca 1 m .
Frecvent, în baza stratului se remarcă prezenţa resturilor de plante inca rbonizate
care uneori dau rocii o coloratie intens gălbu ie, pînii la ruginiu -brun .
Macroscopic, bentonita d e pe 11. Tot ia prezintă culoare gă l buie, cu aspccl compact
unsuros şi spă rutră concoid ală.
Macroscopic, bentonita prezintă un fond argilos în care se observă elemente
macrogranulare reprezentate prin: cuarţ, calcit, minerale opace.
P e v. G urbanu 1 u i, stratul de bentonit este cantonat în complexul grezoscaJcaros al sarmaţianului inferior. El a fost urmărit pe direcţie atît la s uprafaţă, în
desch ideri naturale, cit şi prin lucrări miniere sau foraje. Grosimea stratu lui este
de cca 1,25 m.
Microscopic se remarcă o bentonită verde ceroidă cu spăr tură concoidală.
Analizele chimice au fost efectuate în laboratoarele Comitetulu i geologic d e
chimistul T. Dumitrescu, iar analizele microscopice de C. Furtunescu.
La microscop se observă , într-o masă montmorillonitică , rare elemente macrogranulare, de cuarţ, ca lcit, muscovit, zircon şi fragmente de minerale opace.
Rezultatele analizelor chimice efectuate asupra bentonitelor de pe 1'. Totia,
v. Piscului şi 1'. Gurbanului arată că aceste roci se ca racterizează p1in prezenţa urmă
torului conţinut în oxizi :
Si0 2 =47,10-53,80%; Al2 0a = 15,90- 16,95%; Fe 2 0 3 = 4,50-5,60%;
Ti0 2 = 0,58-0,64%; CaO = 2, 10- 7,24%; MgO = 2,05- 2,40%;
Jîngă satu l Sfînta Maria
şi pe 1•. Gurbanului, la

H 2 0 60° C = 6,75- 10,24; H 2 0 105° C

=

9,69- 15,66%.

Studiul roentgenografic efectuat asupra bentonite/or din regiunea Simeria a
permis determinarea precisă a mineralelor constituente a acestor bentonite.
Intensităţile reflexelor şi distanţe.e dintre planele reticulare care produc aceste
reflexe sînt:
Ca urmare a studiului roentgenografic a l bentonite/or din regiunea Simeria,
se remarcă următoarele:
- montmorillon itul reprezintă constituentul principal al acestor argile, fapt
care determină ca racterul lor bentonit ic;
- în constituţia mineral ogică a acestor bentonite intră în mod subordonat
caolinitul şi cuarţul;
- prezenţa liniilor ca racteristice şi raporturilor intensităţilor reflexelor redă
prezenţa constituenţilor mineralogici şi exprimă raportul cantitativ în care apar.
Benlonitele din regiunea Gurasada constituie acumu lări cu forme neregulate,
integrate tota l în „Piroclastitele de Gurasada''. Aceste aglomerate se dispun sub
forma unei pl ăci care ·acoperă o s uprafaţă paralelă cu rîul Mureş, între satul Boz,
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la est şi Zam la vest. Lăţimea maximă a acestei benzi de piroclastite este de cca 4 km,
iar grosimea de mai multe sute de metri.
Văile adînci care secţionează această formaţi une pun în evidentă un fundament
neomogen, deoarece pe alocuri - şi anume la nord-vest - piroclastitele se află
peste diabaz-porfirite, în alte sectoare peste depozite cretacic-inferioare în faciesul
stratelor de Sinaia, iar la est, peste depozite tortoniene.
Piroclastitele de Gurasada se caracterizează printr-o asociaţie de blocuri provenite din diferite varietăţi de andezite, bazalte, cuarţi te şi gresii sau marno-calcare
de tip Sinaia, cuprinse într-o masă tufacee. Andezitele prezintă, în general, o coloraţie neagră-cenu şie, şi sînt caracterizate prin prezenţa cristalelor bine dezvoltate
de feldspat şi hornblendă.
Frecvent în masa bentonitelor se întîlnesc fragmente de lemn silicifiat, pe alocuri
incarbonizat.
Rocile bentonitice prezintă aspecte diferite de la un sector la a ltul, indicînd
generarea lor din aceeaşi rocă iniţială, dar cu evoluţii parţial diferite.
Ivirile de roci bentorutice au fost identificate atit pe văile ce brăzdează depozitele piroclastice, precum şi pe culmile despărţitoare. Această observaţie demons trează locn li zarea lo r la diferite nivele stratigrafice. În continuare vom analiza
pe scurt caracterele pe care le prezintă ivirile cele mai importante.
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Be11/011ilele di11 c11/11aru/

C. Gheorgiu, [, C. Popesc1-t,'-A
' _ . _Z_b1_·e_re_a_ _ __ _ _ __ __

Bento11itele de la Gurasada, cunoscute pe D. Coasta Viei sau la Vica , prezintă
aspectul unor acumulări neregulate într-un relief depresionar. Culoarea rocii este
albă-gălbuie, cu aspect ceroid şi sp~rtură neregulată produsă _ d~ crăparea prin
uscare. în zăcămînt, sau separat pnn umectare, se transforma m tr-un gel.
Macroscopic, pe un fond argilos ~ripto-cri stalin , se ~isting g_ranule de cuarţ,
feldspat, zircon, biotit şi calcit. La rrncroscop .se ob~erva aceleaşi ~l~ment~.
Din punct de vedere granulometric, benton:tele d.m d . .co~sta _Y1~1. ca ş1 acelea
de la Vica, prezintă o masă fină cu granule ale caror dnnensmm vanaza 1_nt1~e 0~0002
mm şi 0,0001 5 mm, care predomină în proporţie de cca 82%. Restul reprezmta cnstale
vizibile cu ochiul liber.
Dintr-o analiză chimică efectuată de către dr. Eliza Z amfirescu încă din anul
1949, asupra unei probe de bentonită de la Vica, rezultă prezenţa urm ători l o r componenţi exprimati în oxizi:
Si0 2 = 64,3% ; Ah03 = 13,26%; Fe20 8 = 2,49%; FeO = 0, 11 %; MnO = urme
Ti02 = 0,43%; CaO = 1, 11%; MgO = 0,43%; N20 = 0,87%; K20 = 0,38%;
P2 0 5 = urme; H 2 0 = 16,53%.
Ivirile de bentonit întîlnite în complexul piroclastic de Gurasada sînt numeroase si variază ca aspect de la un sector la altul, atît în ceea ce priyeşte poziţia,
culoar~a forma acumulărilor şi mai puţin în aceea ce priveşte granulaţia .
Astfel bentonitele de sub d. Tihu, la originea văii Gruniul Alb prezintă predominant o ~uloare cenusie si aspect ceroid cu intercalaţii de bentonite roşij , pe cînd
acelea de la Cîmpuri d~ si/s prezintă o coloraţie cenuşie-gălbuie şi nu mai este localizată în piroclastite ci sub acestea, r_epau~d peste ~tratele de Sinaia.
. •
Rocile tufacee întîlnite în depozitele m10cene din Culuarul Mureşului smt
variate, cuprinse între tufuri propriu~ise şi tufite. Ele sînt loc~lizate ~tît . în depozitele tortoniene cît si în cele sarmaţiene, cu o dezvoltare mai mare m Jurul erupţiunilor andezitice de la Deva, unde se remarcă prezenţa unor intercalaţii masive
loealizate în zonele de tănn ale bazinelor de sedimentare. Dintre ivirile mai importante, noi am examinat' mai îndeaproape pe acelea din împrejurimile oraşului Deva,
satul· A/masul Sec Popeşti sau Ocoliş (Călan).
în gen'eral, t~furile prezintă culoare albă, sînt mai mult sau rnai puţin compacte; fine în ceea· ce pri veste granulaţia şi aspre la pipăit.
. · : în sectiunile subtiri, p;in tufurile compacte se observă o masă sticloasă în· care
se distinge' o. retea ·d~ cristale de feldspat plagioclaz cu forme de baghete alungite
şi mici granule de cuarţ. Dimensiunile maxime ale cristalelor de cuarţ sînt în_jurul
a 0,10/0,66 mm.
Ca depozite sincrone · şi cu aport de I?at~rial tufo~en trebuie. consi~erate .argile!~
nisipoase· de la sud de Mureş, care conţin rn tercalaţu de tufun de g1spsun, ca ş1
argilele nisipoase gălbui sau roşcate de I~ nord de M~reş:
. •
La nord de Mures în depozitele tortoniene de pe tentonul comunei T1mava,
am îtitîlnit argile gălb~i şi roşcate. în substanţa argiloasă sînt incluse numeroase
granule de cuarţ. Aceste granule nu prezintă conture cristaline ci numai forme
aşchioase sau rotunjite; Destul de des se observă granulele de opal de culoare
alb-roz. Alteori · opalul este depus pe crăpături. Cu totul sporadic, se observă
şi foite.= de· musdovit. CuJoarea, uneori .slab roşcată a argilei, se datoreşte oxizilor
de : fi~r pe care-i · con~ne şi în special- limonitei, .care este dispersată sab forn:iă
de.plaje. Uneori se observă chiar grăunţe de magnetită care au aureole de hematit,.
ce trec apoi l~ plaje de limonit,'

.,

J\lureşului
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Argilele 111s1poase de la est de Deva, care conţi n intercalaţii de tufuri, sînt
de culoare cenuşie-gălbuie. Cînd sînt uscate, prezi ntă numeroase crăpături fine
şi ne_regulate.
La microscop am observat numeroase granule de feldspat, care ating dimensiuni în jurul a 0,06/0,07 mm. Uneori contururile sînt sinuoase şi se pierd difuz
în substa nţa argiloa să. Alteo ri se o bservă fragmente sau chiar cristale întregi
de feldspat plagioclaz zonar, ale căror dimensiuni nu depăşesc 0,22/0,15 mm.
Obi şnuit aceşti feldspaţi prezintă un centru m ai alterat <lecît înveli şurile externe.
F recvent se întîlnesc cristale sau fragmente de hornblendă ale căror dimensiuni
variază între 0,08/0,03-0, 14/0,56 mm.
Granulele de cuarţ, care sînt numeroase, prezintă extincţiu n i ond uloase. Este
de remarcat la aceste granule tendinţa de dizolvare şi difuzare în substanţe argiloase
a bioxidului de siliciu, care se ma nifestă prin contururi le difuze ornate cu franjuri
ce au luat naştere din redepunerea în jurul cristalului a bioxidulu i de siliciu .
Pe restul suprafeţei secţiona te se observă substanţe argi loa se în tuneca te de
p laje de li monit, care uneori devin mai intense şi determi n ă opacitizarea completă
a secţiunii, mai ales în jurul granulelor de magmetit. In general, limonita este
dispu să în benzi mai accentuate, dar plajele mu rdăresc întreaga s uprafaţă.
Concluzii. Din cele arătate mai înainte, se desprind o ser ie de concluzii cu
privire la condiţiile în care a avut loc diageneza bentonitică a produselor vulcanice, aspectele paleogeografice din această fază de sedimentare ~i modul de
comportare industrială a tipurilor de roci.
Produsele de explozie vulcanică acumulate în domeni i de sedimentare mai
largi, cu caracter marin sau lagunar s-au depus în zonele litorale ale bazinului,
fi:iră a suferi procese diagenetice intense, încît se prezintă sub forma unor intercalaţii de tufuri.
în unele cazuri ele constituie umpluturi a le unui relief neregula t in care
apele de precipitaţie stagnau, formînd o serie de mlaşt i ni . Apele de şiro ire care
alimentau aceste mlaştini au permis menţinerea umidităţ ii şi dezvoltării unei vegetaţii care genera un mediu humic. în aceste condiţii, apele de infiltraţie prezentau
un chimism deosebit, care favoriza procesul de bentonitizare. D e altfel, noi am
remarcat în toate cazurile că procesul de bentonitizare a cineritelor are loc numai
în zonele în care era posibilă dezvoltarea vegetaţiei.
în tortonian, buglovian şi sarmaţianul inferior, sedimentarea se desfăşura
într-o serie de bazine cu suprafeţe restrînse şi adîncimi mici. Fundul acestor
bazine fiind mobil, pe măsura acumulării depozi telor avea Ioc o scufundare treptată. în fazele de stagnare a ac.:;stor mişcări şi în special în porţiunile unde apele
erau pu ţin adînci, se dezvolta un platir care determina formarea unui mediu
humic. în acest mediu, pe măsură ce se acumulau cenu şi le vulcanice, ele erau
supuse unor procese de bentonitizare.
În domeniul continental, pe suprafaţa de distribuţie a piroclastitelor de Gurasada, apele de şiroire spălînd produsele cineritice, le depozitau în zonele depresionare, formînd o serie de tăuri în care se dezvolta o vegetaţie redusă din care
rezultau apoi medii humice, care au determinat benton itizarea tufurilor şi parţia l
a blocurilor andezitice.
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Gradul de bentonitizare este diferit, încit întîl ni m numeroase varietăţi de
roci, care se încadrează între be(1tonjtele de calitate superioară, cum este cazul
celor de la Vica ş i G urasada, pînă la tufuri cu slabe propri etă\i deco lorante.
cum este cazul tufuri lor din împrejurimile oraşul ui D eva.
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ITeTpeH!f. vbeeCTHO 60JtbWOe KOJIM'ieCTBO pa3HOBJ{Zl,HOCTeM6eHTOHHTOB:bIX nopo)l,
cpe,ll,H KOTO]JhlX )[{eJJTOBaTblH 3epHHCThTM 6eHTOHHT D )lOJTHHe Tonul, TOHT<HJI
)l(eJJTOBaTblH 6eHTOHHT B JJ.Omme I'yp6ai1.
Mm<pocKOflli'J ecT<11e aHa.llHJI>l 3Tl1X 6eHTOHHTOB, KaK 11 e .n.pyrnx cnr1a51"
yKa31:>1BalOT 11a MOllTMOj)l'IJJJlOHVITOBYlO Maccy c KpynH03CpHt!CThlMU J<Rapu,eBh[Ml1.
KaJil:>lJ.l1TOBblMIL Myct<OBJtTOBbJMH, u,11p1<0HOBhlMH :meMeJ-11 aMn 11 c 3epHa l\m HenpoCBe'!1rna1-011\HX MJ1 HepanoB, a XIHv!H'-!eCKlie attaJUf3bl yKa3hJBaI-OT Ha 13bTCOJ<Oe CO)lep)l(a Hlfe OKl'ICJJOR.
PeHTrettoBci<oe HJy•teHne 6eHTOHHTOB Cm>v1eprrn no1rn1r,rnaer, 9TO 1vro1-1n10p11nno1rnT rrpe)lCTaBJlJJCT co6ow rnaBHY!O COCTaBHYIO 'laCTb, onre)1CJlJJIOUl)'I-O llX
6eHTOHUTOBhtiî xapaKTep. B J<at.fecrne BTopocrerreH11b1x 'taci cî1 Ha6m-o,n.aIOTCJl
Kaomrn n KBapu.
BeHTOHHT e paifo He ce eepo-3a11a.n:a OT Mmm rro~rn1rneTc5J B cpop~re JllIH3 B
«IlttpOKJlaCTl1TaX r ypaca.ua». flo CTeneHB BhIBeTpHBaHlrn 11 06LUeMy Bl1JlY MO)l<HO
BbI)lemITh C.lle)lylOUU!e pa3HO B11)1.HOCTR: )J(eJITOBaTbJH. 6eHTOHHT D r ypaca.rr.a, 6eJJOBaTo-neneJtbHblM 6eHTOHtff c 6woTHTOM B B1me; JeJieHbJH H KpacHbtA 6eHTOHFIT
B KhTMITYPh .n.e Cyc.

M./

rEOJJOrW:IECKME 11 <1>111Hl<O-XHMlil'-IECKI1E O C06EHHOCTM r JTHH B )10JU1HE
P. MYPEUJ, MEJK)zy AJ16A-IOJIIUI H 3AM.

PE3lOM E

B fieoreHOBhIX onrn>Kemrnx )lommhr Myperna 6hmo OTMe'l:eHo rrpHcyr cTBMe
6eHTOHI1Ta, TYC]lOB H arnoMepaTOB, Ce)l11Me1-1ran:rrn KOTOphIX npoHCXO)lIUra napanJleJJ hHO c nyru<aHH'TeCKOll )leJJTeJlhHOCTblO .
. BynKaHH'JeCI<ttM rreneJI mrn arJIOMepaTbI Haxo,LJ,JJTCJJ a 6ecnpephIBHOM npouecce npespaw:enllif, 6naro,LJ,apn HaJJ11irn1-0 BJJa)!<HOCTH 11 ryMycttoi1 cpe)lbI. B
Hacrom11ee BpeMR 3TOT rrpouecc ·MO)KHo 1-1a6rr1-0)laTh -B paiio11e I'ypaca)la-Brma
n IJOHW>KeHHhLX 30Hax, r.n:e pa3BHBaeTC51 pacnTTeJibHOCTb, 6naro)lap5! r<oTopoii
06pa3yercJJ ryrvrycHan cpe,n:a, 6naronpHHHaJJ npon:eccy 6eHT01-nrnnauJ1rr.
.
B )lomrne Mypema HeoreHOBble OTJIO)!<emrn npe.n.cTaBneHbl .[(eTJJEITOBbIMM
nopo)laMH, o6pa30BaBWliMHCJJ B p e3yJJbTaTe <Pl13HKO-X l·lMH'IeCKor o Bbma.n.emrn.
Co crpanrrpacprrqecr<OH T0'1.Kl1 3pe1-nrn ORII OTHOCJJTCJT K TOpTOHy, capMaTy 11
B Kpaiîr-reM cny<rae, K nmwu:eHy. EeHTOHHT ITOJJBlli!erca )lOBOJlbHO •1acro. AsTophI
npoa1-1an11311p0Bam1 Havt6onee Ba)l(Hbie H3 H11x, a nMeHHo:
. - B pattOHe Atr6a lOmrn 6cRTOHUTbI n 1<pacuoM KoMrn1eKce HIDKHero r opToHa-,- npe)lcTaBJIIDI rHeJ)lbT HJJH llilRJhr paJJTH'IHhIX paJMepoB, nerren bH0-3eJieHOBaroro n:nern;
- EeHTOHlfTbT B pai1oHe C11Mep1rn npe)lcranneHb1 B cjJOpMc c.11oes pa3mi 111oi1
romu1n-1b1, Bi<mo 1eHFJh1e B 6yrnoao-capMaTcrrne OTJlO)Kemrn cm-mm11-1amr M·Jr ypa1
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PIIYSICO-CHEi\IICAL CHARACTERS OV Tl-IE BENTOXI TIC CT, i\\'S
CORRIDOTI BETWEEN ALBA I P LIA :UD ZAi\I

MURE Ş
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The presence of intercalations of bentorutes, tuffs and agglomerates, tbe
sedimentation of wlich had a parallel development with thc volcanic activity, was
obser ved in the neogene deposits of the Mureş valley.
The volcanic ashes or the agglomerates are under a process of continu a[
transformation in the presence of humidi ty· and a humic medium . Th is process
can be studied nowadays in the Gurasada-Vica region, in the depression zones,
where a sparse vegetation grows, from which a humic medium then results, which
favours the process of bentonitization.
In the corridor of the Mureş, the neogene sediments arc represented by detritic
rocks and physico-chemical precipitation. From a stratigraphic point of view
they belong to the Tortonian, Sarmatian and eventually to the Pliocene. The
appearance of bento illtes is frequent T he authors analyzed closely only the
representative appearance, viz.:
- ln the Alba Iulia region, the bentonites are localized in the red complex
of the inferior Torto niao, forming bags and lenses of various sizes. T heir colour
is greenish-grey and of a waxiike aspect.
- The bentonites of the Simeria region are found as layers of variable thickness, inserted in the buglovian-sarmatian deposits of the Măgura-Petreni synclinal.
Severa] varieties of bentonitic rocks are known among which the yellowish granulate bentonite of the Totia valley, the yellowish fine bentonite of the Pisc
valley a nd the green hentonile of the Gu rban valley. The microscopic analyses
of these benton ites, as in other cases, show a montmorillonitic mass with macro-
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granular elemenls ?f quartz, calcitc, muscovite, zircon aud grai ns of opaque minerals, and the chem1cal analyses sho~ high c_ontenls of oxides (Si0 2 , Al~O;i, etc.)
.
The ?C-ray study of the bentomtes of Simeria shows that the monlmoriUonile
1s the ma111 component and the fact determines their bentonitic nature Kaoli 01't
and quartz are noticed subordinately.
·
e
.
The bentonites of t!te regi011 north-west of Jlia are found in Lhe sb , f
1rregul~r lens-sbaped accur!1ulations in the „Pyroclastites of G urasada". Acc~~~i~
t~ their. degree of altera~1011 a nd gene ral aspect, the following varieties ca n b~
d1fferent1ated:
the· yellowish bentonite of Gu rasada
·
bent on1·le
'
,· the "'1
" 11't'is h g1ey
· h b' ·
WJt
rotite of V1ca; the red and grey bentonite of Cîm puri (de Sus).
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In Banatul de SE, începînd la nord cu satul Globu

Rău şi continuînd cu
Mehadia , pînă la SW de Toplef, au fost întîlnite aflorimente
de roci silicioase manganoase, localizate în cristalinul danubian.
Regiunea face parte din Munţii Cernei, din ca re se desprind o serie de
culmi radiare.
întreaga reţea hidrografică a regiunii cercetate este drenată de rîul Cerna
ş i afluentul său Bela Reka.
Fundamentul c ri stalin al regiunii, cunoscut sub numele de cristalin autohton
sau cristalin danubian este format d in roci şistoase, uneori cu cristalinitate accentuată , alteori mai puţi n pro n u n tată şi este st răbătut de intruziuni de roci granitice.
Avînd în vedere metamorfismul la care au fost supuse rocile, Al. Codarcea (3)
a separat mai multe zone, dintre care în sectorul cercetat de noi se întîlnesc:
1. zona mediană sau zo11a /iiitelor de Corbu, formată din filite, roci porfirogene
şi calcare cirstaline ;
2. zona ex temă sau zona de Neamţu, în care au o largă dezvoltare: gneisele
granitice, gneisele amfibolice, am/ibolitele şi cuarţitele.
Rocile silicioase-manganoase se întîlnesc în partea estică a şisturilor cristaline
din zona de Neamfu, intercalate între gneise amfibolice, cuarţite micacee, şisturi
amfibolice şi calcare cristaline.
Aceste roci silicioase-manganoase de c uloare brună-negricioasă la suprafaţă.
au în spărtură proaspătă cu loarea cenuşiu -verzuie sau cenuşiu-roz, în funcţ ie de
predominanţa silicaţilor sau carbonaţi l or de mangan. Uneori prezintă nuanţe
brun-negricioase, datorită zonelor de oxidare superficială.
Rocile silicioase-manganoase au prilejui t obiectu l cei·cctărilor unor geologi
ce au lucrat în Banatul oriental.
Astfel, în 1954, C. Gheorghiu (6), în cadrul zonei de Neamţu, a remarcat
prezenţa unui a nti cli nal în care apar roci arn fibo lice, roci cu magnetit şi roci
feruginoase-manganoase.
Rocile amfibolice se dezvoltă la nord de valea lardaşifa, sub forma a două
benzi care apoi trec spre sud în valea Secarestif a.
loca l ităţile Bolvaşniţa,

