
A képletben a /, és /2 az 1. és a 2. oldat hőmérsék
lete, tm pedig a keveredés után kialakuló hőmérséklet. 
Hasonló közelítést alkalmazva mint a 3. képlet

Lássunk ennek alapján egy példát a hőmérsékleti 
keveredési korrózióra. Keveredjen egymással két 
telített 15 nk°-ú karsztvíz (ez 268 mg/liter CaCO:{ 
koncentrációnak felel meg), melyek közül az egyik 
10 C°, a másik 20 C° hőmérsékletű. A keverési arány 
legyen 1 : 1 ,  tehát n 1-n—0,5. Az 5. képletbe be
helyettesítve az adatokat, azt kapjuk, hogy keveredés 
után az oldat további 2,7 ml C aC 03-ot képes oldani 
literenként.

Ezt a korróziótípust különösen a hévforrásos ere
detű barlangok kialakulási mechanizmusának magya
rázatánál kell a jövőben fokozottan figyelembe venni.

A kézirat szíves átnézéséért és értékes megjegyzé
seiért köszönet illeti Dr. Alfred Bogiit.

IRODALOM
1. A. BÖGLI: Beitrag zur Entstehung von Karsthöhlen. Die 

Höhle. 14/I963/S. 63.
2. Dr. A . BÖ G LI szíves szóbeli közlése.
3. J. T IL L M A N S, P. H IRSC H , W. R. H O C K M AN N : D er Ein

fluss von höheren Tem peraturen und Salzzusätzen au f das 
Kalk-Kohlensäure Gleichgewicht im W asser und die Kalk- 
Rost-Schutzschicht.
D as Gas- und W asserfach, 74 1931. p.l.

4. E R N S T  L .: A  karsztvizek telítettségéről. Karszt- és Barlang- 
kutató  1(1961) p. 21.

levezetésénél, a keveredés utáni kalciumionkoncen- 
tráció növekedésre kapjuk:

Zur Frage der Mischimgskorrosion 
von L. Ernst

Dieser Artikel wurde in vollen Unfang in Heft 3 
(pp. 71—75) des Jahrganges 1964. der Zeitschrift 
„Die Höhle” veiöffentlicht.

К вопросу коррозии перемешивания 
Л. Ернст

Если известковые растворы различной концент
рации перемешиваются между собой, то возника
ющий при этом новый раствор способен раст
ворять дополнительное количество известняка, 
то есть приобретает способность коррозии пере
мешивания.

Автор настоящей статьи создал формулу, при 
помощи которой можно определить количествен
ное значение степени растворения, создаваемой 
за счет перемешивания любых пропорций раст
воров любой концентрации.

Рассматривается вопрос коррозии перемеши
вания перенасыщенных растворов. При этом 
делается вывод о том, что в связки с разницами 
в температуре возникает весьма слабая коррозия 
перемешивания.

Kosa Attila

ADALÉKOK AZ ALSÓHEGY ZSOMBOLYAINAK 
MEGISMERÉSÉHEZ

Bemutatunk néhány, a Vörös Meteor bailang- 
kutatói által újabban készített alsóhegyi zsom-boly- 
térképet. Elsőnek a Vecsembükki-zsombolyt (V/7), 
melyről 1927-ben Kiss Gyula készített feketéit. 
Térképe akkor egy képsíkban készült, ezért elméleti 
célú kutatásunkhoz nem nyújtott elegendő ala
pot. Újrafelmérésünk a meglévő szelvényen lénye
geset nem változtatott, de felvettünk még egy vetü- 
letet, valamint keresztszelvényeket. A mélység érté

két 90-ről 84 méterre korrigáltuk. Az új felvételen 
világosan látható az Alsóhegy harmadik legmélyebb 
zsombolyának markáns hasadék jellege.

A komjáti Jég I.-zsomboly (V/l) térképének 
érdekessége, hogy ellentmond annak a „szabály
nak” , hogy a zsombolyok legtágabb keresztmetszete 
a hasadékok metszéspontjában lenne. Erről a zsom
bolyról az első felvételt Frank István készítette 
1927-ben. Felvétele jó, de az előbb leírt szem
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pontok miatt a felmérést megismételjük. A zsomboly 
mélységét 22 méterről 21 méterre korrigáltuk.

A Szabópallag melletti Rókalyuk-zsombolyt 
(Sz/2) 1961-ben tártuk fel. Azóta készült róla két 
hevenyészett vázlat is, de igényesebb felmérését 
most, 1965. nyarán, végeztük el. Különösebb érde
kessége nincs, töböroldalban nyílik, hasadékiránya 
erőteljes, szabályos zsomboly.*

* A zsombolyok helye a Tájékoztató 1964. évfolyamának 93- 
oldalán található térképen látható.

Beitrag zur Erkenntnis der Kar st Schächte des Alsó
hegy (Nord- Ungarn) 

von A. Kosa
Verfasser mit seiner Arbeitsgruppe hat die Karten

aufnahme von mehreren Karstschächten durchge
führt und berichtet darüber in seinem Artikel.

К вопросу познания отвесных карстовых шахт 
горы Алыиохедь (Северная Венгрия)

А. Коша
Со своей рабочей группой автор сделал съемку 

ряда карстовых шахт, характеристика которых 
дается в настоящей статье.
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