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Pr. Fodor István

ÚJABB ADATOK A BARLANGI LÉGÁRAMLÁSRÓL
ÖSSZEFOGLALÓ

A szerző a barlangi légáramlás és a barlang levegőjének hőmérséklete közti összefüggésre meghatározott 
egv olyan függvényt, amely az összefüggést matematikailag a korábbiaknál pontosabban leírja. Ez a szigmoid- 
tipusú függvény, amelyet (3. ábra) az illeszkedésvizsgálat ellenőrző próbái is kellőképpen alátámasztottak. 
A szerző megadja a szigmoid görbe általános egyenletét a barlangi légáramlásra (2.), majd a számítások el
végzésével egy konkrét esetre (3.) is. Minden barlanghoz rajzolható egy ilyen görbe, amely jól jellemzi az 
adott földalatti rendszer természetes szellőzését.

A levegő mozgásának fontos szerep jut a barlang- 
klíma sajátos jellegének kialakításában.

Az áramlás mértéke egyben mutatója a szabad és 
barlangi légtömegek cseréjének, ezen keresztül egyik 
jelentős tényezője a barlangok anyag- és energia- 
forgalmának.

A barlangi szélnek a bioszféra szempontjából szin
tén v a n  jelentősége, pl. a fitobioszféra egyes egyedei- 
nek, mint pl. gombák, vagy a barlangokba települt 
mohák és harasztok spóráinak terjesztésében.

A légmozgás révén biztosított a barlangokban az 
antropogén szennyező és zavaró tényezők eloszlása 
(turisták, gyógykúrát vevők után a felmelegedett 
léghőmérséklet kiegyenlítődése, a baktériumok szét
szóródása és elpusztulása, a villanyreflektorok által 
felmelegített levegő keveredése stb.).

Az állandó légcsere révén a barlangokban tiszta és 
egészséges levegő uralkodik. A légmozgás befolyá
solja a barlangokban hosszabb vagy rövidebb ideig 
tartózkodók (betegek vagy turisták) komfortérzését 
is. Ezért például a huzatos szélcső-barlangok egyál
talán nem alkalmasak földalatti szanatóriumok 
szerepének betöltésére.

A barlangok bejáratánál észlelhető légáramlást a 
gyakorlati barlangkutatás is sokszor hasznosítja. 
A szpeleológiában közismert tény, hogy a nagyobb, 
eddig fel nem tárt üregek jelenlétének egyik fontos 
bizonyítéka a barlangi légáramlás észlelése (Jakucs 
L. — Markó L. 1956.).
A barlangi légáramlások kialakulásának fizikai 
törvényszerűségei

A barlangi légáramlást — éppen a szpeleológia 
vonatkozásában betöltött szerepétől indíttatva 
számos szerző vizsgálta, összefüggésbe hozva a lég
nyomás, a levegő hőmérsékletének és a levegő sűrű
ségének változásával. Nem ok nélkül, hiszen a bar
langi légáramlás a fenti változásokkal és ezeken túl 
még számos tényezővel (a barlang morfogenetikája, 
a felszíni szél iránya és erőssége stb.) mutat szoro
sabb vagy kevésbé szoros összefüggést.

Béli B. (1945.) a bányáknak, mint mesterséges föld
alatti térségeknek, Jakucs L.— Markó L. (1956.) pedig 
a barlangoknak, mint természetes földalatti lég
tereknek vizsgálta az áramlási rendszerét, az áram
lást kiváltó és az azt fenntartó okozati összefüggés
nél hangsúlyozva a légnyomáskülönbség meghatá
rozó szerepét.

Mind a vonatkozó irodalom alapján (Jakucs— 
Markó 1956., Balázs 1969; Cigna 1976), mind saját 
tapasztalati megfigyeléseim során (Fodor 1971) 
szembetűnő volt azonban az a kapcsolat is, amit a 
barlangi légáramlás iránya és nagysága a külső 
hőmérséklet változásával összefüggésben mutatott. 
Balázs D. vizsgálatai rámutatnak, hogy a felszíni 
időjárási elemek köztük a légnyomásváltozások 
is — gyenge kapcsolatot tükröznek a barlangi lég
áramlással. Kivételt képez a felszíni hőmérséklet, 
amely a barlangi légáramlással szoros összefüggést 
mutat. A hőmérsékletnek és légáramlásnak ezt a 
kapcsolatát feltételezték saját megfigyeléseim is 
( I. ábra), kiegészítve a korábbi tapasztalatokat 
azzal, hogy a barlangi légáramlásokhoz mindig tar
tozik mérhető nyomásgrádiens is (nagysága pl. az 
Abaligeti-barlangban 10-3-tól 10~2 millibar/m, irá
nya pedig a légáramlás irányában mutatott).

7. ábra. A felszíni léghőmérséklet és a barlangi lég
áramlás intenzitásának összefüggése a Baradla- 

barlang jósvafői bejáratánál 1960. VIII. 1-én 
Fig. 1. Relationship between surfaee air temperature 
and theflow intensity of air eurrents as measured at the 
Jósvafő ént ráncé to the BaradlaC ave onAugust 1,1960
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A fenti összefüggés teljesen egyértelmű, ha azt 
mondjuk, hogy a barlangi levegő áramlását kiváltó 
erőt a barlangban és a felszín felett uralkodó lég
nyomás különbsége jelenti (Béli 1945, Jakucs—Mar
kó 1956), amely nyomási gradiens kapcsolatban van a 
két eltérő fizikai állapotú légtömeg (felszíni és bar
langi levegő) hőmérsékletkülönbségével. Miután a 
hőmérsékletkülönbségek változásai a pillanatnyi 
állapotokat figyelembe véve markánsabbak és pon
tosabban mérhetőbbek, mint a nyomáskülönbségek, 
a következőkben a barlangi légáramlás összefüggését 
a felszíni és barlangi levegő hőmérsékletkülönbségé
vel hozzuk kapcsolatba. A kérdés most már az, hogy 
milyen jellegű és milyen szoros ez az összefüggés.

Markó L. (1962.) a barlang ajtajánál mért áram
lási sebesség és a hőmérséklet közötti összefüggést 
az alábbiakban adja meg:

c =  K. YZTT 0 )
amely szerint a légáramlás sebessége a belső és külső 
hőmérsékletkülönbség négyzetgyökével arányos. 
Markó kapcsolatba hozza a légáramlás sebességét a 
barlangot fedő kőzet vastagságával is. Az elméletileg 
számított értékek alapján a 2. ábrán bemutatott 
összefüggés várható, míg a tapasztalatilag számított 
értékek ennek ellent mondanak, az ábra ezt is mutatja.

Ugyancsak tapasztalati megfigyelésekből tudjuk 
azonban, hogy a barlangi légáramlás intenzitását a 
létrehozó nyomásgradiensen kívül számos más té
nyező is befolyásolja. így, mielőtt a fenti meggondo
lás alapján a hőmérséklet és légáramlás kapcsolatát 
részletesen elemeznénk, a matematikai statisztika 
módszerével megvizsgáljuk a barlangi légáramlás 
összefüggését a felszíni légnyomással, léghőmérsék
lettel, relatív nedvességgel és páranyomással,vala
mint a barlangi levegő hőmérsékletével, relatív 
nedvességével és páranyomásával.

A fenti elemzésekből Markó L. (1962.) korábbi 
megállapításával egybehangzóan mi is arra a kö
vetkeztetésre jutottunk, hogy a hőmérsékletkülönb
ség (At) és a barlangi légáramlás kapcsolata ki
fejezetten nem lineáris, azonban -  szemben Mar
kóval — a lejátszódó fizikai folyamatoknak meg
felelően mérési értékeinkre olyan nem lineáris 
függvényt illesztettünk, amely követi azt a tényt,

hogy a hőmársékletkülönbség (At) növekedésével 
nem növekszik minden határon túl a légáramlás 
erőssége. A 3. ábra tükrözi a kapcsolatra jól jellem
ző összefüggést, ugyanis alacsony a t értékek mellett 
a hőmérsékletkülönbség növekedésével a légáram
lás sebessége erősebben, magasabb At értékek 
mellett pedig gyengébben növekszik. Ezt a jelenséget 
a leve gélnek a barlang falával történő súrlódásával 
(a levegő tömegéhez viszonyítva — a karszt haj- 
szálrepedéshálózatát figyelembe véve Jakucs L. 
(1953.) — óriási felületen érintkezik a barlangjáratai
nak és a hozzájuk tartozó repedések rendkívül 
egyenetlen falfelületével), a belső súrlódás és egyéb, 
a barlang speciális adottságaiból szár mazó (a lég* 
mozgást akadályozó) hatásokkal magyarázom.

Ennek alapján belátható, hogy a Markó L. 
által alkalmazott négyzetgyökös közelítés csak 
egy bizonyos tartományban (kisebb hőmérséklet- 
különbségek esetén) írja le a természetben lejátszódó 
folyamatot.

A mérési pontokból meghatároztunk egy olyan 
függvényt, amely a fentebb vázolt fizikai folyamatot 
pontosabban leírja.

Ez a szigmoid-típusú függvény, amelyet (3. 
ábra) az illeszkedésvizsgálat ellenőrző próbái is 
kellőképpen alátámasztottak (Sváb J. 1973.).

A szigmoid görbe általános egyenletét a barlangi 
légáramlásra az alábbiakban adom meg:

1
V =  A*

1 -f b • ec a t +  B (2. )

ahol v =  a barlangi légáramlás nagysága m/sec-ban; 
t =  a külső és belső hőmérséklet különbsége 

C°-ban;
b és c =  a görbe alakját meghatározó kons

tansok.
A számítások elvégzésével az Abaligeti-barlangra 

a következő eredményeket kaptuk:
0 , 9 ____

1 4-0,521 • e -0.278 • a t
0.6 (3.)

A görbe alakját meghatározó konstansok és 
azok konfidencia intervallumai:

0,048 ^  b ^0,521 5,68 (P =  95%)
-0 ,319  ^  c ^  -0 ,278  =  -0 ,237  (P =  95%) ™
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2. ábra. A barlangi légáramlás össze
függése a külszíni hőmérséklettel és 
a barlang feletti fedők őzet vastagságá
val az égerszögi Szabadság-barlangból 
Markó L. után. a =  A különböző vas
tagságú h =  10 m. Hl. h =  100 m fedő- 
kőzethez tartozó barlangi légáramlás 
nagyságának összefüggése a felszíni hő
mérséklettel ( elméleti értékek). b =  A 
bar langi légáramlás és a felszíni hőmér
séklet közötti tapasztalati összefüggés 
Fig. 2. Relationship of cave air currents 

(withsubaerial temperature and the thick- 
ness of (he overburden above the cave 
roof \ Szabadság Cave, Égerszög viliágé, 
after L. Markó. Legend: a =  Relation
ship of the rate of cave air flow beneath 
overburdens of different thickness (h 
=  10 m and h =  100 m, respectively) 
with the temperature at the surface 
(theoretical values). b =  Empirical 
relationship betweenairflow in the cave 

nd surface temperarure.



/. T Á  B L Á Z A T
A barlangi légáramlás sebessége, a léghőmérséklet, a relatív nedvesség és a páranyomás változása a ma
gasság függvényében a Tapolcai-Tavas-barlangban télen. A minta elemszáma: 6. A változók száma 5.

A felszíntől 
mért magasság 
a barlangban

Légáramlás 
a barlangban 

m/sec

Léghőmérséklet 
a barlangban 

C°

Relatív 
nedvesség a 
barlangban

Páranyomás 
a barlangban 

hgmm

A változók átlaga

A változók szórása 
Korrelációs együtt
ható (r)* és konfi
dencia határai 
(P =  95%) 
Többszörös korre
lációs együttható 
(R)*** és konfiden
cia határai 
(Pq95%) 
Determinációs 
együttható (R2)

0,05-1,8 m 
között

0,0450

0,1214

* 0 9687 “ 1,00

12,8333

2.0877

*0 9611 1,00

96.0000

2.2804

* *

10.7333

1.5449

0 99*0,9064 ’
0,36

*0,9993 1 ’00 
0,99

0,9987

-0 ,73 0,68

* A korrelációs együtthatók a talaj felszínétől 
mért magasságra vonatkoznak 

** A megjelölt korrelációs együtthatók nem kü
lönböznek jelentősen 0-tól (p^0,05)

***A korrelációs együtthatók p<0,05 szinten 
jelentősen különböznek 0-tól 

A fenti összefüggésre megállapított többváltozós 
lineáris regressziós egyenlet 
y =  0,24-2.22 • \ B +  0,70 • iB 0,01 • U B -0 ,6 7  •
* *B

y =  a talajfelszínétől mért magasság 0,05—1,8 m 
között

V =  a barlangi légáramlás sebessége (m/sec) 
t =  léghőmérséklet (C°)
U =  relatív nedvesség (%) 
e =  páranyomás (hgmm) 
b =  a barlangban mért értékek 
A fenti többváltozós lineáris regressziós összefüg
gésből történő prognózis esetén a várható hiba 
a =  ±0,03

3. ábra. A barlangi légáramlás nagyságának és irányának összefüggése a felszíni és barlangi levegő hő
mérséklet-különbségével az Abaligeti-barlangra számítva 

Fig. 3. Correlation of the rate and direction of cave-air flow with the difference in temperature at the surface
and underground, as ca/cidated fór the Abaliget Cave.



A szigmoid görbe lineárisra való transzformálá
sakor az alábbi korrelációs értéket kaptuk:

r =  0,886 (p < 0 ,001) (5.)

A függvény értelmezése szerint a hőmérséklet- 
különbség (At) változásával a szélerősség növeke
dése nem lép túl egy meghatározott nagyságot, 
tehát a At növekedésével görbénk asszimtótikusan 
tart egy y határértékhez. Ezen maximális érték 
kb. 95%-ig a a  t növekedésével jelentősen növekszik 
a barlangi légáramlás sebessége, azontúl azonban 
nem változik számottevően a korábban kifejtett 
fizikai okokból következően.

Minden barlanghoz rajzolható egy ilyen görbe, 
amely jól jellemzi, az adott földalatti rendszer ter
mészetes szellőzését.

A görbe meredeksége a természetes szellőzés 
jellemzője, mégpedig úgy, hogy a meredekség mu
tatja az átszellőzöttségi fokot, azaz a barlang nyíl
tabb vagy zártabb voltát.

Minél nagyobb a meredekség, annál erőteljesebb 
az átszellőzés, másrészt viszont mennél jobban 
közelít a görbe az x tengelyhez, annál kisebb mér
tékű a barlang átszellőzése, amennyiben pedig 
rasimul az x tengelyre, úgy a barlangban nincs lég
áramlás, tehát az átszellőzöttség foka 0 lesz.

Amennyiben a görbe átmegy a 0 ponton, az azt 
jelenti, hogy ugyanazon barlang nyílásán keresztül 
változik a légáramlás iránya is. Jelen esetben 
(3. ábra) a görbe inflexiós pontja az origóban van, 
ami azt mutatja, hogy amikor az Abaligeti-barlang- 
ban a légáramlás nagysága és természetszerűen a 
légnyomásgradiens is nulla, akkor többnyire a belső 
hőmérsékletkülönbség (A t) is 0 vagy elhanyagolha
tóan kicsi.

Mind a 3. ábra, mind a számítások eredményei 
azt mutatják tehát, hogy a barlangi légáramlásnak 
a külső és belső hőmérsékletkülönbséggel való 
kapcsolatát szigmoid görbével a korábbi módsze
reknél pontosabban meghatározhatjuk.

A görbe általános egyenlete azonban arra enged 
következtetni, hogy a barlangi légáramlásnak a 
hőmérsékletkülönbség (a nyomásgradiens létreho
zásán keresztül) közvetve kiváltó oka, de nem 
egyedüli meghatározója, hanem jelentősen befolyá
solják még más fizikai tényezők is (a felszín áramlási 
viszonyai — a szél iránya, erőssége, a turbulencia 
foka , a fronttevékeny ségek, légnyomásingado
zások, a barlangrendszer morfogenetikai viszonyai 
stb.).

Az összefüggéseket az /. táblázatban közöljük. 
(Ismert tény, hogy a barlangi légáramlást a fentieken 
kívül még számos más természeti tényező befolyá
solja, köztük a felszíni szélviszonyok is).

Szembetűnő, hogy a parciális korrelációs együtt
hatók szerint a barlangi légáramlás valójában csupán 
a közepesnél valamivel jobban korrelál a felszíni 
hőmérséklettel és a levegő nedvességtartalmával, a 
többi tényező csak elenyésző mértékben befolyásolja.

Dr. Fodor István 
Magyar Tudománvos Akadémia 
Dunántúli Tudományos Intézete 
H-7601 Pécs, Kulich Gyula u. 22.
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NEW INFORMATION 
ON AIR FLOW IN CAVES

To express the relationship between cave-air 
flow and temperature, the author established a 
function which describes this relation mathematical- 
ly better than those known earlier. This is a function 
of sygmoidal type duly verified by control tests 
(Fig. 3.).

The author gives the generál equation o f the 
sygmoidal curve fór cave-air flow in generál (2.) 
and, on thebasis o f calculations, fór a concrete case 
in particular (3.). Furthermore, he delínes the 
constants determining the shape o f the curve and 
their intervals o f  confidence (3.) and the correlation 
values (5.) obtained at the transformation of the 
sygmoidal curve intő a linear one.

Such a curve readily characterizing the natural 
aeration o f the underground cavern system con-* 
cerned, can be plotted fór every cave.

The skewness o f the curve is a characteristic 
feature o f natural aeration, as skewness shows the 
degree o f aeration. i.e. whether a cave is rather 
open or rather closed.

HOBBIÉ ^AHHblE K BOIIPOCV 
BOUyiUHblX IlOTOKOB B nEIUEPAX

Rn* Bbipa yKCHHH CBH3H MOK^V BOlHyiUHblMH 
riOTOKam h  m TCMnepaTypoíí B03ztyxa b  neuiepax 
aBTop CTaTbH onpezte^H.i (jjyHKumo, KOTopaa aan- 
Hyio 3aBHCH.\iocTb BbipaacaeT MaTCMaTUHecKH 6o- 
Jiee TOHHO, HCM paHCC npHMCHHBlUHCCfl (JjyHKUHH. 
3 to (JjyiiKUHH CMTMOMiiajibHoro THna (puc. 3), 
yjtOBJlCTBOpMTejIbHO nOZtTBCpjKiteHHafl KOHTpO.Ib- 
HbiMH npoőaMM, npeAHa3HaneHHbiMH h;ih npoBcpKH 
CTeneHH npMBB3KH.

A btop ycTaHaBJiHBaeT o ő iu ce  ypaBHCHHC curMOM- 
Zta.IbHOM KpHBOH A-lfl B03üyUiHbl\ nOTOKOB M 110- 
m epax  (2), a 3aTeM, nyTCM Bbino.iHcmtH BbiHHC.ie- 
HHM, TaK)Ke M RJlfl KOHKpCTHOrO cjiynaH (3). JXll.lCC 
oh onpe/te;iíieT  KOHCTaHTbi, xapaKTcpH3yK)iune 
(j)OpMy KpUBOÍt H HX HHTepBa.lbl KOHíJjHACHUHH (3), 
a TaioKe KoppejiflitHOHHbie 3HaHCHHB, nojiyneHHbie 
npw TpaHC(J)OpMHpOBaHHH CHrMOH/taJIbHOH KpHBOH 
B JlMHCiÍHyK) (5).

KajKaoü neutcpbi mozKho nocTpoMTb TaKyio 
KpwByK), xopouio xapaKTepmyiomyio ecTecTBCH- 
Hyio aapauHio ^aHHoií CHCTCMbi noj33eMHbix no- 
JIOCTCH.
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