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Bemerkungen zur Theorie von der auf hydrostatischen 
Druckänderung beruhenden Tropfsteinbildung 

von István Czájlik und Ferenc Cser

Nach einzelnen Forschern hat die hydrostatische 
Druckänderung eine bedeutende Wirkung bei der 
Tropfsteinbildung. Sie setzen voraus, dass die Stei
gerung des hydrostatischen Druckes — ohne C 0 2 
Aufnahme — eine sekundäre Lösungswirkung 
mit sich zieht. Das vom Druck befreite Wasser — 
ohne C 0 2 — Abgabe — sei im Stande Tropfsteine 
zu bilden. (Jakucs L.)

Die Verfasser bewiesen mit exakten Untersuchun
gen, dass die Lösungswirkung des CaC03 unter 
erhöhtem Druck nicht steigt, sondern im Gegenteil, 
geringer wird. Allerdings ist das Mass der Vermin
derung praktisch vernachlässigbar. Schliesslich kann 
man die Folgerung ziehen, dass die hydrostatische 
Druckänderung bei der Tropfsteinbildung keine 
Bedeutung hat..

Заметки к теории о сталактитообразовании, 
обусловленном и з мене наем г и др ос тати ческого 

напора
Иштван Цайлик и Ференц Чер

Некоторые исследователи считают, что в 
образовании сталактитов значительную роль 
играет изменение гидростатического напора. 
Они предположили, что увеличение гидростати
ческого напора — без поглощения С 02 — влечет 
за собой вторичное растворяющее действие 
и что вода, освобождающаяся от этого напора 
— без сдачи С 02 — способа образовать ста
лактиты (Л. Якуч).

Путем детальных исследований авторы дока
зали, что вследствие увеличение гидростати
ческого напора не только не увеличивается 
растворение СаС03, но оно даже уменьшается. 
Однако, величина уменьшения весьта ничтожные 
и пренебрежимы, так что изменение гидроста
тического напора практически не влияет на 
растворение известняка.

Cseppkosztalagmit az óriások-terméböl (Barad/а).
Hazslinszky T. fe/v.

F É N Y P O M P A  
A B A R A D L Á B A N

A Vörös-tónál és Tengerszem Szállónál levő 
bejárat közt mintegy 2,100 m hosszban elkészült 
a jósvafői Baradla szakasz új világítása. Jól rejtett 
reflektorok százai ontják a fényt hazánk nagy értékű 
természeti kincsének cseppkővilágára.

Nemcsak esztétikailag egyedülálló hazánkban e 
barlangszakasz megvilágításának megoldása, de 
műszakilag is igen kitűnő munkát végzett az Építés
ügyi Minisztérium Ipari Villanyszerelő Vállalata. 
A 220 V feszültségű áram használatát tartós, üzem
biztos műanyagszigetelések teszik biztonságossá. 
Régen a jósvafői barlangszakasz megvilágításának 
összteljesítménye 23 KW volt, ez most 220 kW-га 
emelkedett. A Borsodmegyei Tanács a munkálatok
ra 4,3 millió forintot biztosított.

M. G.


