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245,30 m a tszf. A Köleskepe-ároktól távolodva ez a szintnövekedés káros 
hatású lehet. A Táncsics-akna K-i mezejében az 1. lejtőpályán az egyik 
vízbetörés felé haladva azt láttuk, hogy a vízbetörés csőbe nem foglalt, 
kb. 500 1/p vízmennyisége a lejtőspálya egy vetőkkel szabdalt részén függőle
ges irányban eltűnik a mélység felé. Mivel ez a lejtőspálya az I. telep fedőjében 
van kihajtva, s a fekvő felé a lejtőspálya alatt más művelési szintek nincse
nek, feltehető, hogy az eltűnt víz a mélyebb telepeken át a fekvő márgáig 
hatol le s más helyen mint fekvővíz jut a bányatérbe. Ezt látszik igazolni 
a vízgyűjtő területből és a csapadékból számított vízmennyiség is, amelynek 
alapján az egész emelt vízmennyiség pusztán mint beszivárgó fedő víz magya
rázható. Alátámasztja ezt a víz kémiai összetétele is. A fedőnek és biztosan 
fekvőnek tarto tt víz között kémiai különbség nincs, éppúgy, mint ahogy ezek 
és a zsompban levő kevert víz között sincsen.

Mindezekből azt látjuk, hogy az egyszerű vízbetörések nem jelentenek 
komoly veszélyt sem az ember, sem a termelés szempontjából. Annál inkább 
a művelés során előidézett üregek, melyek lassan vízzel töltődnek fei, és 
beszakadásaikkal hirtelen eláraszthatják a művelt területeket.

E helyek felkutatását a művelési térképek segítségével a bányászat 
elvégezheti. Külszínről indított fúrásokkal meggyőződhetik víztartalmukról 
és gondoskodóatik kiürítésükről, s szükség szerint a tömedékelésükről.

Ilyen vízzel telt üreg jelenleg a Jolán-akna területén, az aknától D felé 
a leművelt K-i és Ny-i telepek fedőjében várható. A két területet elválasztó 
pillér lefejtése során ez üregek boltozata beszakadhat és a belőle kiszoruló 
víz betörhet a bányatérbe.

LE PROIíLÉME DE L’EAU DE TÓIT DANS LES MINES DE HOUILLE
DE AJKA-CSINGE RVÖLGY

Par I .  V e n k o v i t s

L’ensemble houillifére crétacé supérieur (sénonien), épais de 15,20 m, 
de Ajka-Csingervölgy contient trois laies de houille qui méritent l ’exploita- 
tion et qui alternent avec des couches argileuses et marneuses. L’ensemble 
houillifére git de la maniére d’une baie sur le socle mésozoique, son tóit 
consiste en une série de marne et de calcaire.

L’exploitation des trois, puits fonctionnant au territoire est menacée 
par les irruptions des eaux de tóit et de mur. Mais on ne peut pas comparer 
merne les irruptions catastrophiques de l’eau de tóit (qui se produisaient en 
1950—51 et fournissaient 20 á 30 m3/minute d’eau) aux irruptions de l’eau 
réservée dans les immenses cavités karstiques du territoire de Dorog. Le tóit 
pe marne et calcaire éocénes ne peut pás subir une karstification du merne 
degré que le calcaire «de Dachstein»; ici ce n’étaient que les larges fronts de 
taille sans remblayage qui aboutissaient á la formation de pareilles cavités 
oű l’eau s’accumula en grand quantités. En évitant cette méthode de l’ex- 
traction, on peut diminuer les périls causés par l ’eau au territoire, car la 
maniére de gisement et les relations pétrographiques du tóit et de mur ne 
comportent pás un péril important d’eau karstique.
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ВОПРОС КРОВЕЛЬНОЙ ВОДЫ КАМЕННОУГОЛЬНЫХ РУДНИКОВ
С. АЙКА-ЧИНГЕРВЕЛЬДЬ 

И ш т в а н  В е н к о в и ч
Верхне-меловая (сенонская) угленосная свита с. Айка-Чингервёльдь, 

мощность которой равняется 15,20 м, включает в себе три каменноугольные 
залежи заслуживающие добычу и чередующиеся с слоями глины и мергеля. 
Угленосная свита залегает на основных горах в виде залива, ее кровлей 
является серия эоценовых мергелей и известняков.

Разработка действуюших на данной территории трех штолен угрожа- 
ется прорывами кровельной и подошвенной воды. Однако катастрофические 
прорывы кровельной воды, происходившие в 1950—1951 гг. и предоставляю- 
щие 20—30 м3/мин. воды, нельзя сравнить с прорывами воды, собирающейся 
в огромных карстовых полостях Дорогской территории. Кровля, сложен
ная эоценовым мергелей и известняком, не пригодна для карстообразова- 
ния такого размера, как известняк Дахштейн, к образованию полостей 
таких размеров, что в них могло накапливаться огромное количество воды, 
здесь привела только разработка лавами, проведенная без шламовой 
закладки. Угрозу опасности можно существенно уменьшить избежанием 
этого способа разработки, так как способ залегания, а также литологиче- 
ские условия кровли и подошвы не таят в себе серьезную опасность карсто
вой воды.




