
A DOROGI FERENC-AKNA KÖRNYÉKÉNEK 
HEGYSÉGSZERKEZETEJ

írta: Siposs Zoltán

A Ferenc-akna mezeje a dorogi eocén barnakőszénmedence ÉK-i 
szélén, a Getehegytől К -re terül el. Az akna barnakőszénmezeje Ny—K-i 
irányú félteknőhöz hasonló árok. Az ezt határoló vetősíkok tölcsérszerüen 
összehajlanak, és a mélyebb szinteken közel függőlegesek. A triász fekü 
szintvonalas térképének segítségével (1. ábra), melyet az akna környékének 
mélyfúrási alapján szerkesztettem, sikerült a vetők elvetési magasságait 
is megközelítően megállapítani.

Legnagyobb hegységszerkezeti vonal az aknamezőt észak felől 
határoló, Ny—K-i irányú, ún. É-i nagy vető, melynek elvetési magassága 
kb. 300 m. Vele párhuzamos a Samu-aknát a Ferenc-aknától elválasztó D-i 
határvető. Ennek a vetőmagassága 70 m. E két határvető, sőt a velük 
párhuzamos, még délebbi harmadik vető is megvolt már a szénképződési 
idő előtt (larámi mozgás). Későbbi mozgások során tovább emelkedett, ill. 
süllyedt a vetők által elválasztott három területrész. A középső rész (a mai 
Ferenc-akna területe) süllyedt a legmélyebbre. Az É-i határvetőtől É-ra 
levő magasabb helyzetű területen az alsó-eocén széntelepes rétegösszlet 
hiányzik. Mivel az alsó- és középső-eocén képződmények e vetőtől É-ra a 
767., 1139. és 1022. sz. fúrásban a felső-oligocén rétegek alatt megvannak, 
ennek az üledékhiánynak az oka nem lehet az oligocéneleji denudáció. 
Az alsó-eocén összlet alsóbb tagozatának hiánya arra mutat, hogy a Ferenc- 
aknai árok szintje az akkori időkben már alacsonyabb volt, mint az attól 
É-ra levő, kissé kiemelt részé, mely a kőszénképződés idején szárazulat 
volt.

A Ferenc-aknától D-re levő Samu-akna széntelepösszlete vékonyabb; 
nincsen benne annyi és olyan vastag édesvízi mészkő- és márgabeágyazás, 
mint a kettőjüket elválasztó vető túloldalán, a Ferenc-akna mezejének 
határos részén. A Samu-aknát D-en határoló vető az innen D-re eső terüle
te t már a szénképződés előtt kiemelte, s így itt kőszén már nem képződ
hetett.

Az említett két К —Ny-i irányú, alsó-eocén előtti határvető mentén 
a kőszénképződés után a tektonikai mozgások többször újraéledtek. Létre
jöttek továbbá ezeket és a kőszéntelepeket is elmetsző kisebb-nagyobb
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1. ábra. A dorogi Ferenc (V III.) aknabeli triász alaphegység szintvonalas térképe. 
Jelmagyarázat: 1. kutatófúrás, 2. meddő vetőköz, 3. a triász felszín szintvonalai,. 
4. főszállító vágat, 5. a későbbi mozgások hatására  felújult larám i vető, 6. az oligocén 

u tán  felújult pireneusi vető, 7. oligocén után i vető
Fig. 1. Carte á isohypses du soubassement triasique dans le puits Ferenc (V III) de 
Dorog. Légende: 1. forage de recherche, 2. couches stériles entre les failles, 3. isohyp
ses de la surface triasique, 4. voie principale de transport, 5. faille laramienne renou- 
velée sous l ’effet des mouvements ultérieurs, 6 . faille pvrénéenne, renouvelée aprés 

rOligocene, 7. faille post-oligocéne
Fuc. 1. Карта изогипс триасового фундамента шахты Ференц (№ VIII) в районе с. 
Дорог. Легенда: 1. разведочное бурение, 2. слои пустой породу между сбросами, 3. изо
гипсы триасовой поверхности, 4. главный откаточный штрек, 5. ларамийский сброс, 
возобновившийся под действием последующих движений, 6 . пиренейский сброс, возоб

новившийся после олигоцена, 7. постолигоценовый сброс
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harántvetők is. A kéregmozgásokra a terület 
üledékképződési viszonyaiból következtethe
tünk.

A kőszénképződés ezen a területen való
színűleg nem a tenger előrenyomulásának volt 
közvetlen függvénye. Az alsó-eocén nem mind
járt kezdődik tengeri üledékekkel. (A IV. sz. 
fekütelep és a III. sz. fekütelep között, dk alatt 
pl. csokoládébarna tűzállóagyag települ.) A kő
szénképződést lehetővé tevő erdős lápok kelet
kezése inkább tektonikai árkok létrejöttével 
hozható vonatkozásba: a megsüllyedt árkok a 
karsztvíz szintje alá kerültek; így az azokat 
feltöltő karsztvíz alakította ki a kőszénképző
désre alkalmas környezetet.

Az egyenlőtlenül süllyedő területeken a 
mai Ferenc-akna mezejének északi részén egyen
letesebb volt a kőszénlápok üledékképződése, 
a déli részén ellenben hirtelen szakaszos süllye
dések okozta gyorsütemű vízszintváltozások ha
tásaként édesvízi beágyazásokat találunk.

A Ferenc-akna szénmezejének keleti és déli 
része változatosabb kifejlődésű. A fekütelep- 
összlet É-on beágyazás nélküli összefüggő te
lepként jelentkezik. D-en ugyanaz a telepösszlet 
négy páddá válik szét. A legalsó, IV. sz. kőszén- 
pad változó vastagságban (legfeljebb 1,2 m) 
barna tűzállóagyagos márgára települ, majd 
szürke, általában 3,00 m vastag márga után * * *

2. ábra. A Ferenc-akna átlagos telepszelvénye. Jelma
gyarázat: 1. alsó-eocén csökkentsósvízi molluszkumos 
és tengeri foraminiferás agyagmárga, 2. kőszén, 3. vál
takozó szürke és barna csigás márga, 4. palás márga,
*5. édesvízi mészkő, 6. szürke márga, 7. barna palás 

m árga
Fig. 2. Coupe schématique des laies du puits Ferenc. 
Légende: 1. marne argileuse éocene inférieur, á mol- 
lusques d ’eau saum átre et foraminiféres m arins, 2. 
houille, 3. alternance de inarnes grises et brunes, coqu- 
illiéres, 4. marne schisteuse, 5. travertin , 6. marne 

grise, 7. marne schisteuse brune
Рас. 2. Усредненный разрез пластов шахты Ференц. 
Легенда: 1. нижне-эоценовь й смешанноводный глини
стый мергель с моллюсками и морскими форамини- 
ферами, 2. уголь, 3. чередование серых и бурых мер
гелей, содержащих брюхоногие моллюкси, 4 . сланцевый 
мергель, 5. пресноводный известняк, 6. серый мергель,

7. бурый сланцевый мергель
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következik a III. pad, mely 0—0,2 m vastag édesvízi mészkőbeágyazást 
tartalmaz. Erre az 1,5 m édesvízi mészkő következik, majd a II. sz. pad, 
mely 1,2 m vastag, közepén 0,1 m édesvízi mészkőcsíkkal. A II. sz. padra 
0,5 m édesvízi mészkőréteg után az I. sz. pad következik, 1,0 m vastag
ságban. A feküpadok beágyazásai É felé fokozatosan kiékelődnek. 0,5 m 
palás márga után következik a főtelep, mely általában 4 m vastag. A me
dence a kőszénképződés középső szakaszában K-en hirtelen megsüllyedt, 
és így a K-i mezőben 0,17 m vastag molluszkumos szürke márgabeékelődés 
látható, majd ezután a végső szakaszban egyenletesebb süllyedés közben 
zárult a helyenként 8,0 m vastag telep, melynek K-i, kéttagú típusában 
csak az alsó részt nevezi a bányászat főtelepnek, a felső tagot ellenben fedő
telepnek. A kőszénösszlet felett elegyesvízi molluszkumos márga és tengeri 
kifejlődésű foraminiferás, operculinás agyagmárga következik (2. ábra).

Az alsó-eocén magasabb homokos, agyagos, márgás képződményeire 
települő középső-eocén rétegek is főleg homokos, agyagos, márgás képződ
ményekből állnak.

Középső-eocén kőszénképződésre a dorogi medencében nem minden
hol került sor. Többek között a Ferenc-akna területén sem. A középső
eocénben — amint azt az alsó-eocén rétegekre települő kb. 100 m vastag
ságú középső-eocén üledékek igazolják — a Ferenc-aknai terület tovább 
süllyedt.

A Ferenc-aknától DNy-ra levő Miklós-mező az alsó-eocén korban a 
kőszéntelepek hasonló kifejlődésének bizonysága szerint a Ferenc-aknával 
összefüggő medencerészlet volt.

A kőszénmező ÉK-i sarkát egy, a pireneusi mozgás hatására keletke
zett vető emelte föl. E vető elvetési magassága 150—200 m.

Az akna szénmezejétől К -re levő, emeltebb helyzetű területrészen 
mélyült 1003. sz. fúrás azt mutatja, hogy az alsó-eocén szénképződés idején 
ez a később kiemelt terület még egyszintűén volt a Ferenc-aknamező 
középső részével, s csak később, az oligocén után került kb. 150 m-rel maga
sabbra. Ezen a kis területen műrevaló alsó-eocén kori barnakőszén talál
ható, melyet ma még nem fejtenek.

A triász fekü szintvonalas térképe alapján kimutatható egyéb 10, 30, 
50 m-es vetőket a szávai mozgások hozták létre a szénmezőtől К -re ésNy-ra 
levő fiatal vetőkkel egyidejűleg. Ezek a széntelepes csoportot elvetették, 
így a Miklós-aknától elválasztó ÉNy—DK-i határvetők valószínűleg a 
pireneusi mozgásokkal kapcsolatosak. I tt  lépcsős vetősorozatot találunk 
kisebb (20—50 m) elvetési magasságokkal. A pireneusi orogén hatására 
létrejöttek ugyan mozgások, a korábbi vetők felújulásával járó nagyobb 
kiemelkedéssel kapcsolatos mozgások azonban a szávai hegységképződés 
idejére esnek, miként az a felső-oligocén képződményekben megfigyelt 
elvetési magasságok és a miocén üledékek hiányának együttes értékelésé
ből megállapítható. Jelentős (100 m-nél is nagyobb) elvetési magasságuk 
van pl. az ÉNy-on és DK-en levő harántvetőknek.

A felső-oligocén barnakőszénképződésnek csupán nyomai észlelhetők 
a Ferenc-akna területén, szénzsinórok alakjában.
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Az oligocén utáni szávai és stájer mozgások tehát tovább bonyolítot
ták a felső-kréta és larámi mozgások által létrehozott fő törési irányok 
rendszerét. Ugyanekkor a Ferenc-akna mezején belül e mozgások egy 15 
m-es és két 5—5 m-es, valamint több mint 120 kisebb (0,5—2,0 m) vetőt 
hoztak létre.

A Ferenc-aknai szénmezőre az É-i határvetővel kapcsolatos mozgások 
hatottak leginkább. A szénmező süllyedése és a vetők létrejötte közben 
lassú nyomóerő is fellépett, mely a telepet az É-i nagyvetőnél homorúvá 
tette. A kialakult csapásirányra merőlegesen két húzott, ill. nyírt ÉK — 
DNy és ÉNy—DK-i irányú vetőzona lépett fel kis elvetési magasságokkal 
(0,5—3,0 m-ig).

A mélyszerkezet mai állapotát az oligocén utáni mozgások hozták 
létre. Miocén üledéket a környéken nem ismerünk. Az oligocén szénzsinó
rok dőlés- és csapásiránya felszíni feltárásokban és a bányamélyművelé- 
sekben nagyjából azonos az eocén rétegekével. Annak ellenére, hogy az 
eocén és a felső-oligocén között diszkordancia van, az alsó-eocén széntele
pek dőlésszöge 10—25°, az oligocén telepek dőlésszöge 20—22°. Ez a jelen
ség a felső-oligocén utáni tektonika következménye. Ez a tektonika han
golja össze az eocén és felső-oligocén szerkezetét (3. ábra).

A triász fekü tszf. magassága —120 és —380 m között, a telepek fedő- 
szintjeinek tszf. magassága pedig —100 és —300 m között van. Ez ada
tok élénken megvilágítják a kőszénképződés utáni idők tektonizmusát.

A fejtési területen a talp felé a védőréteg vastagsága általában kielé
gítő. A bányászat a karsztvíz szintje (-[- 122 m) alatt 4—500 m mélység
ben folyik. E körülményekből adódik, hogy a szénmező szegélyén, a vetők 
mentén a vízbetörés veszélye megvan. Védekezés a védőréteg vissza
hagyásával biztosítható. Preventív védekezés érdekében a Tatabányán 
eredményesnek bizonyult termikus módszer használhatóságának megálla
pítását a Ferenc-aknában, de a dorogi szénvidék többi aknáiban is érdemes 
lenne kikísérletezni.

CONDITIONS TECTONIQUES DES ENVIRONS DU PUTTS
FERENC DE DOROG

P ar Z. S iposs

Le gisement de charbon du puits Ferenc á Dorog se formait dans les 
dépressions de la surface fracturée triasique due á Teffet des mouvements 
tectoniques laramiens, par suite de Taffaissement et la diagenése déroulée 
dans les marécages boisés, passés au-dessous du niveau de Te au karstique 
pendant TÉocéne mférieur. Vu que le bassin s’affaissait dTme maniére 
inégale pendant TÉocéne, le gisement de charbon s’est différemment 
développé aux divers endroits. II у a des différences quant á Tépaisseur des 
couches du complexe, des intercalations stériles, et au faciés. Plus tárd, 
le complexe houiller dévait subir les effets des mouvements postérieurs á
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