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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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ГЁосёпе inférieur et á TOligocéne (phases savienne et styrienne). La struc
ture profonde actuelle fut déterminé par les mouvements post-oligocenes. 
C’étaient surtout les mouvements en connexion avec la grande faille-limite 
du N qui agirent sur le gisement de charbon du puits Ferenc. Au cours 
de raffaissemeiít du gisement et la formation des failles, commengait une 
lente compression par suite de laquelle le gisement devint convexe pres de 
la grande faille du N.

L'exploitation miniére est en cours merne ä 400 ou 500 m de profon- 
deur au-dessous du niveau de Геаи karstique (122 m altitude absolue). Dans 
les parties exploitées, tépaisseur de la couche protectrice du mur est en 
général convenable. Cependant, aux bords du gisement de charbon et le 
long des failles, il existe le danger de coup сГеаи.

ТЕКТОНИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ РАЙОНА ШАХТЫ ФЕРЕНЦ
С. ДОРОГ

ЗОЛЬТАН ШИПОШ

Угольное поле шахты Ференц в районе с. Дорог образовалось в 
депрессиях сформировавшейся под действием ларамийских горообразу
ющих движений нарушенной поверхности триасового возраста, вследст
вие погружения и петрификации лесистых болот, попавших в нижне- 
эоценовое время под уровень карстовой воды. Из-за неравномерного 
погружения бассейна в нижнем эоцене, развитие угольных пластов 
различно. Расхождения выявляются в мощности пластов, толщи и пластов 
породы, а также в развитии фаций. Угленосную толщу впоследствии 
постигли пост-нижне-эоценовые и постолигоценовые(савские-штирийские) 
движения. Современное состояние глубинной структуры было создано 
постолигоценовыми движениями. Наибольшие действия на угольное поле 
шахты Ференц оказали движения, связанные с северным крупным 
пограничным сбросом. В течение погружения угольного поля и воз
никновения сбросов выступила также медленная сжимающая сила, под 
действием которой пласт угля у северного крупного сброса стал вогнутым.

Горные работы исполняются подуровнем карстовой воды (+122 м 
н. у. м.); даже на глубине 400—500 м. Мощность защитного слоя в направ
лении подошвы на разрабатываемых площадях в общем является удовлет
ворительной. Однако на краях угольного поля и вдоль сбросов угрожает 
опасность вторжения воды.

2 ■*__ 21


