
C S E P P K Ö V E K R Ő L  C S E P E G Ő  V I Z E K  V I Z S G Á L A T A  
A V A S S  I M R E - B A R L A N G B A N

Czájlik I stván — Fejérdy I stván

Készült az Építőipari és Közlekedési Műszaki Egyetem Ásvány- és Földtani Tan
székének Jósvafői Kutatóállomásán.

A karsztos területek forrásainak vegyi vizsgálata fontos adatokat szol
gáltat a kutatók számára. Ezekből az adatokból következtetéseket lehet 
levonni mind a vízellátás, mind pedig a barlangkutatás szempontjából. 
Ezt felismerve az utóbbi években megindult a karsztforrások rendszeres 
többoldalú vizsgálata. Az így nyert adatok használhatóságát elősegítené, 
ha ismernénk, hogyan alakulnak ki, és mennyit változnak a víz földalatti 
útja során a forrásvizet jellemző tulajdonságok (keménység, kalcium-mag
nézium viszony stb.). Ehhez az is szükséges, hogy a víz földalatti útját 
nyomon tudjuk követni, ezt pedig a feltárt barlangok teszik lehetővé.

Ezért célul tűztük ki, hogy megvizsgáljuk a forrásvíz összetevőinek 
változását a karsztos kőzettömb belsejében.

Az így nyert adatok barlangkutatás szempontjából jelentősek, alátámaszt
hatják vagy megcáfolhatják a barlangképződésre eddig kialakult elméleteket, 
vagy legalább csökkenthetik azok súlyát. így  eldönthetik majd, hogy főképp 
erózió (1) vagy inkább korrózió, sőt másodlagos oldóhatás (2) alakítja-e ki 
a barlangot. Másrészről az összehasonlító vízvizsgálaton alapuló barlang
kimutatást (3) is szilárd alapokra helyezheti.

A karsztforrások vize több összetevőből épül fel. Az irodalom meg
különböztet a és ß  (3), illetve más jelöléssel A és В (1) karsztvizet, a-karszt- 
víznek nevezzük a kőzet vékony repedésein leszivárgó vizet, ellentétben 
a /5-val, mely a víznyelő tág nyílásán folyik be a barlangba. Mint minden 
természeti jelenségnél, itt sem lehet éles határt húzni, mert nem tipikus 
víznyelő, pl. dolina alján levő szélesebb repedések átmeneti jelenségeket 
okozhatnak.

Mivel az általunk vizsgált Vass Imre barlang víznyelője és állandó 
földalatti vízfolyása — kutatásának mai állása mellett — még nem isme
retes, az а -karsztvíz egyik összetevőjét, a cseppkövekről csepegő vizek 
vizsgálatát kezdtük meg. Ezek a vizsgálatok adatokat szolgáltathatnak
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a barlang feletti kőzetre, a cseppkőképződésre, s ugyanakkor az általáno
sabb érvényű következtetések mellett a Vass Imre-barlang szakszerű barlang
tani feldolgozásához is hozzájárulnak.

A csepegő vizek részletes vizsgálatával eddig az irodalomban még nem 
találkoztunk. A barlangi vizek vizsgálatánál ritkán, elszórtan találtunk cse
pegő vizekre adatokat. Pontos adatokat közöl Maucha R. (4) és D udich 
E. (5). Azonban a körülményeket nem adják meg részletesen (erre akkor 
még nem is volt szükség), így összehasonlításra kisebb alapot nyújtanak. 
Éppen ezért az eddigi gyakorlattól eltérően lehetőleg minden körülményt 
meghatározunk, hogy így elkerüljük a mai barlangi szakirodalomban gyakran 
elkövetett hibát, hogy egyes különleges körülmények között mért értékek
ből általánosítva döntő következtetéseket vonnak le. így fordulhat elő, hogy a 
Komlós-forrásra egyik szerző 0,8 — másik 50-es Ca—Mg hányados értéket ad 
meg, mely nem feltétlenül mérési hiba, hanem esetleg a körülmények megválto
zásának tulajdonítható. Sokkal sajnálatosabb azonban, hogy mindegyik szerző 
az általa közölt értékből általános következtetéseket vont le. Hogy az adatok 
mennyire változhatnak ugyanannál a forrásnál, azt többek között K essler 
H. (6) és Szabó M. (Vass Imre-barlangi kutatóállomás) sorozatos mérései 
mutatják. Ebből következik, hogy csak mérési sorosatokból lehet általános 
következtetéseket levonni.

Az egyes kísérleteknél a következő adatok közlését tartjuk szükséges
nek (s ajánljuk, hogy mások is hasonlóan járjanak el, ha adatokat kívánnak 
közzétenni):

1. Mintavétel módja
2. Helyszíni adottságok

a) helymegadás
b) járatrész leírása
c)  a cseppkő elhelyezkedése, cseppkövesedés foka
d) a cseppkő nagysága, színe, alakja
e) a víz összegyűlésének módja

3. Víz és levegő hőfoka
4. Vízhozam I.

I. A csepegő vizek Ca—M g tartalm ának vizsgálata

Az irodalomban a csepegő vizek Ca—Mg viszonyára eddig adatokat 
alig találtunk. Ilyen mérések feleletet adhatnak arra, hogyan alakul ki a 
forrásvíz keménysége, Ca—Mg tartalma, és hogyan alakulnak ki a csepp
kövek. Éppen ezért méréssorozatunkat aCa— Mg-tartalom mérésével kezdtük.

A mintákat nyitott, a csepegési pont alá a földre helyezett Erlenmeyer- 
lombikokban fogtuk fel. Lezárva szállítottuk a felszínre, s a laboratóriumban 
maximum 5 órai állás után elvégeztük a meghatározást. A Ca- és Mg-tarta
lom mérése Komplexon III oldattal történt.

1. A mintavétel helye az ,,jEra^” nevű képződménnyel szemben. Ezen 
a helyen a barlang kiszélesedik, ugyanis két párhuzamos tektonikus repedés 
közötti kőzetet tört itt át a víz. A korróziós és eróziós nyomok egyaránt 
erősek. A víz egy letört cseppkő ( 0  2 cm) belsejéből csöpög egy kb. 50 cm-es 
sztalagmitra. A járat ezen részének egyik oldala igen dús cseppkőképződ
ményekben, a mintavételi ponton azonban kevés a cseppkő. Ezek is fejlet
lenek.
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2. A „Narancsvukatag* lábánál cseppkőzászló helyéről csepeg a víz. 
Erősen összetört járatrész, két merőleges litoklázis metszéspontja. Nagy
méretű a cseppkövesedés (cseppkőlefolyások). Ezek barna színűek. A víz a 
zászló felületén folyik le.

3. A „Mikulás” nevű képződménnyel szemben erősen cseppkövesedett 
járatrész. Folyosó jellegű szakasz elején. A földtől % m-re elhelyezkedő 
nagyszámú 10—20 cm hosszú fehér cseppkövek egyikéről vettük a mintát. 
A víz a cseppkő belsejéből folyik ki.

4. Mintavételi hely a „Sivatag* elején. Erősen összetört, alacsony já
rat, erős korróziós jelekkel. A folyosó itt törik meg, felette felső emelet 
alakult ki. Helyi, erős cseppkövesedés. Egy letört ( 0  2 cm) cseppkő belsejé
ből csepeg ki a víz.

5. ,, Vi^es-ág* eleje. A fő járatirány egyik oldalfülkéjének tetejéről egy 
kürtő falán folyik le a víz mészkrém (Mondmilch) kiválása közben.

Víz
minta

Keménység 
n. k. f.

Ca
mg/1

Mg
mg/l

Ca/Mg
ckv.

Vízhozam
ml/óra

Hőfok
c°

1 . 25,8 156 17 5,6 25 10,2
2. 12,7 86 3 17,4 5,5 10,2
3. 26,3 161 16 M 33 10,2
4. 25,1 155 14 6,7 35 10,2
5. 14,9 98 5 11,9 5,8 10,2
6.* 9,8 66,7 2 20,0 — —

* M AUCH A R. adatai (Aggteleki-barlang ..Kéregctő koldus” -ra csepegő víz).

Az irodalomban a csepegő vizek keménységének változására adat nincs, 
csak a vezető-képesség változására, ami azonban a keménységnek egyértelmű 
függvénye. D udich E. (5) az Aggteleki-barlangban pl. az alábbi adatokat 
kapta a vezetőképességre:

Mérőhely Csepeg ö viz Lccsepegés utáni
clektr. vcz. kép. clektr. vcz. kép.

Ganymedcs-küt 4,756 - 10 -4 3,722 • 10 -4

Szőlőkút 6,173 • 10 -4 4,825 • 10 -4

Dárdás-kút 5,320 • 10 -4 3,861 ■ 10“ 1

Méréseinkből és az irodalmi adatok alapján a következőket figyel
hetjük meg:

A cseppkövek belsejéből nyert vízminták keménysége, Ca—Mg hánya
dosa közel állt egymáshoz, ellentétben azokkal az esetekkel, amikor a felüle
ten gyűlt össze a víz. Utóbbiaknak keménysége jóval kisebb, Ca—Mg há
nyadosa jóval nagyobb, mondhatni fordított arány áll fenn.

Ha csak ezt a legszembetűnőbb vizsgálati eredményt akarnánk magya
rázni, kiindulhatunk abból a közelítő feltételezésből, hogy a felszínről statisz
tikusan egyforma, azonos összetételű víz indul el, a mért különbségek itt
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még nincsenek meg. Ez azt a feltételezést foglalja magába, hogy a kőzetet 
fedő talaj nagyjából egyforma (mennyiségileg és minőségileg), ti. a csapadék
víz kőzetet oldó szénsavtartalmát főképp a talajból nyeri. A levegőből fel
vett C 02 kb. 0,9 német keménységi fokot eredményezne a vízben. A mért 
keménység és az e közötti különbségnek megfelelő szénsavtartalmat tehát 
a talajból kell felvennie a víznek. A talaj változásától eltekinthetünk, mert:

a) a barlang feletti hegyoldal talajviszonyai elég állandóak,
b) a mérési pontok közül térben távolálló minták egyezést mutattak 

( 1 , 3 , 4 ) ,  míg közelállóknál nagy eltérések vannak (2, 3).
A különbség oka tehát nem itt keresendő. Az eltérést okozhatja:
1. A csepegési pontok feletti kőzetek esetleges különbsége. Mint M ándy 

T. (1 ) mérései mutatják, a különböző mészkövek és dolomitok között 
jelentős oldódási különbségek vannak. A kőzet változása a mi esetünkben 
azonban nem valószínű, mert bár erősen tördelt kőzet belsejében vagyunk, 
a talajnál tárgyalt b) pont itt is érvényes.

2. A vízből különböző körülmények között különböző mennyiségű 
anyag válik ki. Ezt a feltevést alátámasztja az, hogy a kis keménységű vizek 
a cseppkő felületén folytak le (2, 5, 6), míg a nagyobb keménységűek a 
cseppkő belsejéből csepegtek ki (1, 3, 4).  Ugyanis az első esetben a víz v i
szonylag nagy felületen érintkezik a levegővel (hosszabb ideig is) s ezáltal 
le tudja adni szénsavtartalmának egy részét (tartozékos szénsav), amely oldat
ban tartotta a keménységet okozó Ca- és Mg-karbonátot. Másik esetben 
azonban a víz rövid ideig és csak a csepp felületén érintkezett a levegővel s 
így kevesebb oldott anyag vált ki. Ha kiszámítjuk, hogy mennyivel több 
anyag válik ki az első esetben, mint a másodikban, akkor kb. 10 gr/év ered
ményt kapunk, ami ilyen nagy cseppkő-lefolyásoknál elképzelhető érték.

Ha feltételezzük, hogy a keménységek különbségét csakugyan a kiválás 
okozza, azt is fel kell tételeznünk, hogy Mg is válik ki. Az oldat nem dúsul, 
hanem ellenkezőleg szegényebb lesz Mg-ban (Ca—Mg hányados nő). Ez 
ellentétben áll Gánti T. (2)  elméletével, aki kijelenti, hogy Mg nem válhat ki 
az oldatból. Ezzel kapcsolatban végzett méréseink azt tanúsítják, hogy a 
cseppkövek és cseppkő-lefolyások tartalmaznak Mg-t. Az ötödik mintavételi 
helyről vett mészkrém Ca—Mg hányadosa pedig már elérte az itt lecsepegő 
víz Ca—Mg hányadosát. Ez még azonban nem támasztja alá a vízvizsgálatnál 
kapott azon eredményt, hogy a kiválásnál a Ca—Mg hányados nő. Ezzel 
kapcsolatban még további mérésekre van szükség.

Itt kell megjegyeznünk, hogy ha van is másodlagos oldóhatás, ez még 
jóval kisebb, mint Gánti feltételezte, mivel méréseink és Szabó M. forrás- 
elemzései szerint a csepegő víz Ca—Mg hányadosa 5—10, a hozzátartozó 
Kistohonya-forrás Ca—Mg hányadosa pedig 3,5—5. Tehát a barlang hosz- 
irányában lényeges feldúsulásról nem beszélhetünk.

II. Csepegő vizek oldott oxigéntartalmának vizsgálata

A Ca—Mg vizsgálata mellett megkezdtük a csepegő vizek oldott oxigén- 
tartalmának meghatározását is.

Az egyes forrásokra jellemző azok relatív oxigén-telítettsége. Ebből 
az adatból már eddig is megpróbáltak összehasonlítás útján következ
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tetéseket levonni a források barlangrendszerére (Ъ). A forrásvíz (^-tartal
mának eredetét kutatva, első lépésként azt vizsgáljuk, hogy a csepegő vizek
kel mennyi oxigén kerül a forrásvízbe. Ilyen mérést eddig még nem végez
tek. A mintavételnél nagy nehézségek lépnek fel, ha ugyanis levegő jelenlé
tében történik, úgy mérésünk teljesen hamis eredményt adna. A mintavétel 
eddigi módszere csak egyszerre nagy mennyiségben jelenlevő víz esetében 
használható. A mintát ilyenkor 
a víz belsejéből veszik, az edény 
tartalmának többszörös kicseré
lésével. Jelen esetben a vizet 
csak cseppenként nyerhetjük, 
tehát, hogy alkalmazni tudjuk 
W in k l e r  klasszikus módszerét, 
új mintavételi eljárást kellett 
kidolgozni.

A módszer lényege az, 
hogy a csepegő vizet semleges 
gáztérben (hidrogén) fogjuk fel.
Az általunk összeállított ké
szülék elvi rajzát az 1. ábra 
mutatja. A víz az A  edénybe 
csepeg, a G csövön keresztül, 
melynek végét gumicsővel a 
cseppkőhöz csatlakoztatjuk.
Előzőleg azonban а В edénybe 
sósavat és cinket helyezünk, 
dugóval elzárjuk és a C csapot 
kinyitva hidrogént vezetünk az 
A  edénybe, mely a G csövön 
keresztül kiszorítja maga előtt 
a levegőt. Miután a gázöblítés 
végétért, a dugót levesszük, a 
В edénybe vizet öntünk s ez, 
mint vízzár szerepel ezután. Az 
E csövön keresztül ismert tér
fogatú MnCl2 és NaOH ol
datot adagolunk az A  edénybe.
[Célszerű a NaOH-t még a 
levegő kiűzése előtt az edénybe önteni, ugyanis, ha mindkét vegyszert 
az E csövön keresztül adagoljuk be, Mn(OH)2 kiválás miatt az könnyen el- 
tömődhet]. Ezután összekötjük az E csövet a cseppkővel és a D csapon 
keresztül (mely három kivezetésű csap és a külvilág felé is van egy kivezetése) 
addig hagyjuk kifolyni a vizet, amíg az E csőből a levegő teljesen eltávozott. 
Majd a csapot elforgatva, a vizet az A  edénybe engedjük be, míg az kb. 
2/3 részéig megtelik. Ezután az E csövön keresztül sósavat öntünk a fel
fogó edénybe, jól összerázzuk, majd a felsőrészt levéve KJ-t adunk az oldat
hoz. Az oldatot minél hamarabb 0,01 n tioszulfáttal megtitráljuk. A víz
minta mennyiségét súlymérés segítségével állapítjuk meg.
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Az így  összeállított készülék elkészítése meglehetősen költséges, de 
házilag olcsóbban is előállíthatjuk. íg y  pl. az üvegcsapokat gumicsövön e l
helyezett HoFFMANN-szorítókkal pótolhatjuk, az üvegdugó helyett hasz
nálhatunk jó l záródó gum idugókat is. Ügyelni kell azonban, hogy levegő 
semmiképpen se jusson a készülékbe.

A csepegő vizek oxigéntartalmának mérése megindult. Az eredmények
ről kellő számú adatgyűjtés után számolunk be.
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DIE UNTERSUCHUNG DES VON TROPFSTEINEN TRÄUFELNDEN 
WASSERS IN DER VASS IMRE-HÖHLE

Von
I. Czájlik — I. Fejérdy

In der Jósvafőer Tropfsteinhöhle Vass Imre wurde die chemische Unter
suchung von einer der Komponenten des sogenannten a-Karstw'assers, 
des tröpfelnden Wassers begonnen. Im ersten Teil unserer Mitteilung 
haben wir das Verhältniss von Calcium, Magnesium und Gesammthärte 
einiger Proben verglichen. Durch diese Untersuchungen haben wir versucht 
einen Zusammenhang zu finden zwischen der Härte und dem Ursprung des 
tröpfelnden Wassers. Im zweiten Teil befindet sich die Beschreibung einer 
zu Probeentnahmen geeignete Verrichtung zum Zwecke der Sauerstoff
bestimmungen im tröpfelnden Wasser. In Interesse, dass das tröpfelnde 
Wasser mit der Luft nicht in Berührung käme, wird es in Wasserstoff- 
Atmosphäre aufgefangen.

ИССЛЕДОВАНИЕ КАПАЮЩИХ ВОД СО СТАЛАКТИТОВ 
ПЕЩЕРЫ ИМ. «ВАШ ИМРЕ»

И. Ц А Й Л И К  —  И. Ф ЕЙЕРД И

В пещере им. «Ваш Имре», в селе Йошвафё, началось химическое 
исследование капающих вод. В первой части статьи мы сравнили общую 
жесткость и соотношение кальция и магния нескольких проб. По этим 
данным мы искали связь между жесткостью и происхождением капаю
щих вод. Во второй части мы описали пробоотборник к определению со
держания кислорода капающих вод. Чтобы герметизировать капающую 
воду от кислорода воздуха мы собирали ее в водородной атмосфере.
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A VAS S  I M R E  B A R L A N G  G E O D É Z I A I  F E L M É R É S E

Dékány Csaba

Készült az Építőipari és Közlekedési Műszaki Egyetem Ásvány- és Földtani Tan
székének Jósvafői Kutatóállomásán.

A Vass Imre barlangról egyelőre csak 1 : 500 arányú vetületi vázlat áll 
a kutatók rendelkezésére. Ez Sá r v á r y  I st v á n  közelítő mérésein alapul, és 
a kutatás céljaira ezideig megfelelt. Az 1957-es nyári kutatásoknál jelent
kezett először az igény egy megbízhatóbb térkép iránt, mert a barlangi és a 
felszíni formák azonosítása sikertelen maradt. Nem ad továbbá a vázlat ki
elégítő felvilágosítást a barlangrendszer szerkezetére és a különböző sza
kaszokban keletkezett litoklázisok összefüggéseire. A már évek óta az L-ág- 
ban vesztegelő feltáró munka pedig egyre inkább a külszínnel kapcsolatos 
összefüggésekre tereli a kutatás irányát.

A Kutatócsoport ezért 1957 őszén előtérbe helyezte a szpeleometriai 
munkát. A méréssel szemben az a követelmény alakult ki, hogy az támpontul 
szolgálhasson akkor is, ha a felszínről egy táró behajtása válnék szükségessé 
az eddig feltárt szakasz végpontjának környékére. A bemért és állandósított 
pontoknak pedig olyanoknak kell lenniök, hogy azok kiindulópontjai le
gyenek a pontos szelvényezésnek, amelyre morfológiai szempontból van 
szükség.

Tekintettel arra, hogy a barlang főágában csak egyszeresen tájékozott 
poligon vezethető végig, a geodéziában szokásos szögmérő műszerek a 
mérés céljaira — a nagyszámú és rövid oldalak miatt — nem alkalmasak. 
Az oldalak irányának meghatározására — az elcsavarodás megelőzésével — 
csak a Föld mágnesterének felhasználása marad. Erre — az anyagi korlátok 
figyelembevételével — a bányamérésben klasszikusan használt függőkompasz 
alkalmas. Az ezzel való mérés több hibaforrást rejt magában, amelyek gondos 
tanulmányozást igényelnek. Ilyen elsősorban a kőzet esetleges helyi vaskon
centrációja, amely lokálisan befolyásolhatja a mágnesmező irányát. A kelet
kező hiba nagymértékű lehet, de létezésére a Vass Imre barlang wettersteini 
mészkövében, ill. a környező dolomitban kevés jel mutat.

A másik hibaforrás a mágnesmező irányának időbeli változása. Hatását 
azonban a tihanyi adatok alapján egy korrekciós tag figyelembevételével
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ki lehet ejteni. A végleges irányszögek tehát már az oldalaknak a földrajzi 
északhoz való hajlását adják meg. Az 1. ábra a Geofizikai Intézettől kapott 
adatokat mutatja. Jól megfigyelhető, hogy a kiválasztott mérési napokon 
a változás mennyire szabályszerű volt, mágneses vihar nem torzította el a 
kapott értékeket.

Jósvafore vonatkozó koordináta rend szer  ̂ (20° 35')

• o e 1U '

___

---------au g 7
------ au g 8

I --------- aug11

w

6h 0h ■ 18h 1lh 6h
greenwichi idő ( Tihany--17°52")

1. ábra

Az oldalhosszak mérése közönséges acélszalaggal is kielégítő pontosság
gal végezhető el. Az itt fellépő belógási hibát nagyobb gonddal kell kezelni, 
mert mindig egyező (negatív) előjelű. Az oldalak hajlásszögének fokívvel 
való mérése a vízszintes vetület számítására elegendő. De az említett köve
telmény miatt a főág magassági adatainak mérése is szükséges. Kis szögek 
(0°—10°) esetén a sinus-függvény azonban rohamosan változik, ezért a 
fokívvel mért szögekből a pontok magassága nem számítható kellő szabatos
sággal. Ezért vált szükségessé a főág szintezése.

A barlangban használt szintező műszer különleges követelményei: 
1. Csak a szükséges pontossággal arányban álló, nem túl érzékeny libella, amely
nek rendkívül gondos igazítása szükséges, mert a középreállás szabálya a 
barlangban nem tartható be. 2. Nagy fényerejű (kis nagyítású) távcső a
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gyenge megvilágítási viszonyok miatt. Ezeket a követelményeket az ún. 
zseb-szintezők elégítik ki, amelyeknek még az az előnyük is megvan, hogy 
általában fotoállványra csavarhatok, ami barlangi viszonyok között igen 
kedvező. A különleges adottsághoz kell alkalmazkodnia a szintező lécnek

P 0 U 6 0 N  M ÉRÉS 5 2 - 5 5 N arancs-ьг.

Vast Imre bg 1958 Vili 9. MÉRTE • D.
1. II. I.+  II.

2ELH. PONT 0 1 ,2 0  m 15.195 m
KÖ VPO NT 1 3 ,0 0 00.01 1 2 .9 9  m
HOSSZÚSÁG VÍZSZINTES VETÜL ETE 12.65 m

I. II. ÓRA - OOiO
É SZA K 3 1 -  15 2 6 1 -  20 KORR.-. 55
DEL 261 -  20 & 1 - 2 5 261 -  20
IRÁNY5ZÖG JAVÍTOTT ÉRTÉKE 261  -  5 4
VAZLAT

ÎÉ

/-------- \

3 . áb ra

is; változtatható méretűnek kell lennie (2 m-es kertészeti szintező léc, vagy 
szintező szalag).

A poügon pontjai a főág hossz-szelvény szintezésében mint részletpontok 
szerepelnek. Kötőpontok számára gyakran csak agyagos talajon van hely, 
ami számottevő léc-süllyedésre ad alkalmat.

A barlang kezdeti szakaszában a Sár-szifon jelentett különleges felada
tot a szintezésben. A mérés folytonosságát meg kellett szakítani és a szifon
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után újrakezdeni. A kettő közötti Összefüggést közlekedőcsövek segítségé
vel sikerült biztosítani. Ennek vázlatát mutatja a 2. ábra.

A barlang felmérése még nincs befejezve, de a régi vázlat, és az 1958-as 
mérés összehasonlításából is lehet következtetéseket levonni. A vázlat a bar
lang méreteire kisebb értéket ad, mint az új mérés eredménye. Ezért a poligon 
„kimegy” a vázlatból, és nyúltabb. A kezdeti szakasz tendenciáját még nem 
lehet az egész barlangra általánosítani, de valószínűnek látszik, hogy a Vass 
Imre-cseppkőbarlang hosszúsága, az újabban bejárt járatokat is figyelembe 
véve, túl fogja haladni az 1 km-t.

A jegyzőkönyvek irodai feldolgozásánál derült ki az, hogy a nehéz 
mérési körülmények hatása megmutatkozik a műszerleolvasások szórásán 
is. A kapott eredmény pontossága legérzékenyebben az irány szögek pontos
ságától függ. Egy-egy irányszög négy leolvasás középértékéből és a kor
rekciós tagból áll (3. ábra). A négy érték a tű két végének leolvasásából és 
a műszer átforgatásából adódik. Középértékükből esik ki a tű görbeségének, 
excentricitásának és a műszer egyéb aszimmetriájának hibája. A leolvasások
nak a középértéküktől van tehát egy ideális szórásuk, amelynek értéke 5' 
körül van. Gyakran azonban ennél jóval nagyobb értékek adódtak. Az egyes 
oldalakat a szórás alapján osztályozva, a poligonban keletkeztek jobb mi
nőségű szakaszok.

Ezeket a méréseket minden esetben gyakorlott régi barlangkutatók vé
gezték, akik a hosszú földalatti tartózkodás szűkös körülményeinek lélektani 
hatását le tudták győzni és ezáltal a legveszedelmesebb hibát, a személyi 
hibát a minimumra csökkentették.
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DIE GEODETISCHE AUFNAHME DER VASS IMRE-HÖHLE

Von
Cs. DÉKÁNY

Der Grund aller in der Höhle durchgeführten vielseitigen Forschungen 
und Erschliessungen ist eine verlässliche Karte. Die im Hauptgang geleiteten 
vielseitigen Polygonen sollen hohe Ansprüche befriedigen. Man kann die 
Genauigkeit der mit Hängekompass gemessenen Azimuten durch Korrektio
nen, welche mit Berücksichtigung der täglichen Schwankungen der Dekli
nation berechnet werden, steigern. Der Aufsatz befasst sich mit den auf
tretenden Fehlern, und zwar den Arten der Fehlerermässigungen, dem entspre
chenden Nivellierinstrument, Entfernungsmessungen, der Lösung der Spezial
problemen und praktischen Erfahrungen.
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ГЕОДЕЗИЧЕСКАЯ СЪЕМКА ПЕЩЕРЫ ИМ. «ВАШ ИМРЕ»

Ч. Д ек ан ь .

Основой многообразной исследовательской и разведочной работы, 
проводимой в пещерах является достоверная карта. Полигоны снятые по 
главной линии должны удовлетворять высоким требованиям. Надежность 
угла, измеренного висящим компасом, можно повышать с учетом ежесу
точного колебания магнитного склонения. В статье рассматриваются 
следующие вопросы: ошибки и способы их снижения, подходящий ни
велир-аппарат, измерение расстояний, решение особых задач, практи
ческий опыт.


