Cser Ferenc

A HELIKTITEK KÉPZŐDÉSI PROBLÉMÁJA
Heliktiteknek nevezzük a barlangokat díszítő
képződmények közül azokat az általában néhány
milliméter átmérőjű, gyakran hajlott vagy cikcakkos képződményeket, amelyek a barlang falából
a vízszinteshez közelálló irányban állnak ki.
Gyakran excentrikus képződményeknek is szoktuk
nevezni őket, ezzel utalva szabálytalan, gyakran
csavarodott, a kristályos formáktól eltérő megjelené
sükre. ( /. és 3. ábra).
A csavart, helix-szeríí kristályok nem ritkák.
Különösen a gipsz növekedésénél előforduló rács
hibák, un. csavart diszlokációk, gyakran hoznak
létre ilyen formákat. Mesterségesen is létre lehetett
hozni ilyen kristályokat más anyagokból is (pl.
NaCl szalonnabörön) (I.). Valamennyi ilyen növesz-

/. ábra. 1. típusú, tűszerű heliktit.
tekintették. Később azonban pl. a Moulisi-barlangban kiterjedt telepekben akadtak rá egészen fantaszti
kusan csavart, több centiméteres hosszúságú pél
dányokra is. Ez a tény újból elindította a kutatáso
kat (3.)
Hazánkban a Béke-barlang feltárása után kezdtek
a kérdéssel először foglalkozni, az akkor még szen
záció számba menő képződményekkel. A nem sokkal
később felfedezett Vass Imre- és Szabadság-barlang
ban is nagy számban találtak heliktiteket. Különösen
a bódvaszilasi Meteor-, majd a bódvarákói Rákóczibarlang feltárása engedett arra következtetni, hogy
a heliktitek nem is olyan ritkák. Ez utóbbi két
barlangban derült fény arra is, hogy a heliktitek rit
kán fordulnak elő magányosan, hanem általában
telepekben találhatók. Ez a tény indította el ismét a
kutatásokat. A telepekben való előfordulásra épí
tett elmélet alapján azután már tudatosan kerestük
a heliktit telepeket és az elmélet gyakorlati próbá2. ábra. 1. típusú heliktit telep.
3. ábra. 2. típusú, kapillárist tartalmazó heliktit.
lésnél a növekedés az anyalugban jött létre, azaz
semmi sem akadályozta meg a kristályokat felépítő
ionokat, hogy a növekvő heliktit bármely pontjára
akadálytalanul eljussanak.
Ezzel szemben a barlangi heliktitek nem merülnek
vizes oldatba, hanem a barlangi légtér övezi őket.
Ezért van az, hogy már a barlangkutatás korai idő
szakában felkeltették a kutatók figyelmét (2.). A szá
zad elején még előfordulásukat rendkívül ritkának

jának tekintettük azt, amikor pl. a Baradlabarlangban is megtaláltuk azokat.
A gyakori előfordulás lehetővé tette, hogy a heliktit telepeket, magukat a heliktiteket morfológiai,
kristálykémai stb. vizsgálatok alá vessük, cs az
eredmények statisztikus feldolgozása alapján három
alaptípust különböztessünk meg.
1. típus. Az ebbe a csoportba sorolt képződmények
általában tű-szerűek. Keresztmetszetük igen gyak
ran háromszög alakú, vastagságuk a néhány tized
millimétertől 2—3 milliméterig terjed. A vastagabb
képződmények keresztmetszete gyakran gömbölyí
tett háromszög. A heliktitek általában egyenesek
vagy cik-cakkosak. Kapillárist nem tartalmaznak.
Kalcit egykristályoknak vagy orientáltan összenőtt
polikristálynak tekinthetők, a heliktit csúcsa a kalcit
hasadási romboéder (4041) csúcsával megegyezik.
A kristálytani c_ tengely független a heliktit alak
jától, és minden pontban azonos irányítottságú, azaz
a heliktit kezdeti növekedési irányával megegyező.
(1. ábra). A telepeik általában zárt üregekben talál
hatók, gyakran kürtök, hasadékok visszahajló
falain, ott, ahol a felfelé szálló légáramlás „mossa”
a falat (2. ábra).
2. típus. Az ide sorolt heliktitek általában opálos,
többnyire fehér kacsok, vagy szabálytalanul görbe
szálak. Keresztmetszetük többnyire gömbölyű v.
gömbölyített háromszögletű forma. Vastagságuk
2—10 mm (3. ábra). Mindig tartalmaznak belső,
néhány tized mm átmérőjű kapillárist. Kalcit poli
kristálynak tekinthetők, a kristálytani c tengely a
kapilláris irányával párhuzamos, azaz követi a
heliktit növekedési irányát. Telepeik általában haj
szálrepedések mentén fejlődnek ki (4. ábra). Gyak
ran megtalálhatók sztalaktitokon is (5. ábra).
3. típus. Színtelen, átlátszó sztalaktitokat sorol
tunk ebbe a csoportba. Ezek meghatározása eltér a
bevezetőben adott heliktit meghatározástól, mégis
a heliktitek fogalmába foglaltuk őket, mert képződé
sükben bizonyos közös vonásokat találtunk. Ezek
a 2—4 mm átmérőjű, gömbölyű keresztmetszetű

4. ábra. 2. típusú heliktit telep cseppkörepedés mentén

képződmények ugyanis nem tartalmaznak belső
kapillárist. Egy vagy két kalcit egykristálynak tekint
hetők. A kristálytani c tengely nincs összefüggésben
a növekedés irányával. Alsó végük lapos, a kalcit
egykristály valamelyik lapjával megegyező, és
állandóan vízcsepp lóg rajtuk (6. ábra). Ez a csepp
azonban nem cseppen le. A telepek baldachinok
alján, vékony mennyezeteken találhatók (p]
Vass Imre-barlangban a Minka-ágban és a Gyémánt
tá vi-ágban.
4.
típus. Tulajdonképpen a fenti típusok kombiná
ciójából tevődik össze. Az alap gyakran a 2. tipus
amely 1. típusú véggel rendelkezik (7. ábra'.
Előfordul azonban az 1. és 3. típus kombinációja is
(1. ábra). A gyakorlatban található heliktitek zöme
kombinált képződménynek tekinthető.
A kristálytani vizsgálatokat polarizációs mikrosz
kóppal, röntgendiffrakcióval végeztük el, felhasz
nálva a 10%-os ecetsavval létrehozható maratási
idomokból származó orientációs adatokat is.
Spektrográfos vizsgálattal (4) megállapítottuk,
hogy a képződmények szennyező elemei Mg, Ba,
Sr, Fe, Si, Al néhány nyomelem kíséretében, és ez
az összetétel megfelel a csepegő vizek nyomelem és
szennyező-ion tartalmának.
A minták között aragonitot nem találtunk.
A begyűjtött minták nagy része a Vass Imrebarlangból és a bódvarákói Rákóczi-barlangból
származott. Feltételezésünk szerint az itt szerzett
adatok változtatás nélkül érvényesek más barlan
gokban található heliktitekre is, ugyanis morfoló
giai eltérések barlangok szerint nem tapasztalhatók.
Vizsgálataink eredményét megkíséreltük az iroda
lomban fellelhető elméletekbe illeszteni, hogy el
tudjuk dönteni, azok közül melyik írja le legjobban
a valóságot.
Prinz (2) és Trombe (5) rámutattak arra, hogy a
heliktitek rácshibát tartalmaznak. Ezeket a hibákat
tették felelőssé a növekedési rendellenességért.
Viehmann (6) úgy találta, hogy a barlangi légáram5. ábra. 2. típusú
heliktit szalmacseppkövön.

7. ábra. Kombinált heliktit telep.
lásnak jelentős szerepe lehet görbe képződmények
létrejöttében. Heller (7) baktériumok tevékenysé
gével igyekezett a heliktit képződést magyarázni,
Géze(3) és Viehmann (6) a kapilláris hatást emelték ki,
mint az excentrikus növekedést /étrehozó tényezőt.
Jakucs (8) a karsztban uralkodó hidrosztatikai
nyomást tette felelőssé a heliktit növekedésért.
Vegyük sorra az elméleteket.
A rácshibák valóban megtalálhatók a heliktilekben, — erre utal pl. a több képződménynél talál
ható pikkelyszerű felület — de amint azt később
bemutatjuk, rácshiba a rendellenes növekedés kö
vetkezménye és nem oka.
A barlangi légáramlás szerepét a heliktit-telepek
tanulmányozása során el kellett vetnünk, ugyanis a
heliktitek növekedési iránya egy telepen belül is
nagyon eltérő. A barlangi falat súroló légáramlás más
szerepet kap majd a később kifejezésre kerülő el
gondolásokban.
Nem tartjuk túlzottan valószínűnek, hogy a
szervetlen táptalajnak tekinthető barlangi falon,
különösen annak felső száraz részén jelentős anyagcseretermékként СаСОз-at kiválasztó mikroorganiz
mus-tevékenység lenne, ugyanis ott az életműködés
feltételei nincsenek meg.
A kapilláris-hatás az, amely így a legvalószínűbb
nek tűnt. Viehmann (6) szerint a vékony repedésen
kiszivárgó víz monomolekuláris filmet alkot, és így
szivárog a képződmény külső felületén. Minthogy a
kapilláris erők lényegesen nagyobbak a gravitációs
erőknél, a heliktit a gravitációval ellentétesen, fel
felé is növekedni tud. Géze (3) szerint a kapillárison
kiszivárgó oldatból kirakódó СаСОз az eredeti
kapillárist meghosszabbítja. Minthogy a szivárgás
sebessége igen kicsiny, nem képződik a heliktit végén
vízcsepp. A növekedési irányt pedig aktuális kris
tálynövekedési tényezők befolyásolják.
A Géze-féle modellt matematikailag analizáltuk
(8. ábra) (9). Végeredményben a kapillárisból

6. ábra. 3. típusú heliktit telep
kiszivárgó karsztvíz térfogatsebességéi e (>v, [cm3
sec-1] a következő összefüggést kaptuk:
_

87,6 rVi + 132 r'3
l
ahol a betűk jelentését a 8. ábra alapján érthetjük
meg.
A képlet idealizált .(lamináris áramlás) esetre
érvényes, de a valóságban számításba vehető
0,1 mm-nél kisebb kapilláris-sugarak esetén, igen
tág kapilláris-hossz (1) és vízszint-magasság (h)
esetén igaz. Az első, ami szembetűnő, hogy 0,1 mmnél kisebb kapilláris-sugár esetén a számlálóban
levő első tag, — ami a hidrosztatikai nyomástól
függ, — igen nagy vízoszlop-magasságig elhanya
golható a kapilláris erőt képviselő második tag
mellett (pl. r = 10“2 cm-nél h = 103 cm).
Ekkora összefüggő vizoszlopnyomás pl. a Vass
imre-barlang heliktit-telepei fölött nem képzelhető
el. A hidrosztatikai nyomás szerepét (8) el kell tehát
8. ábra. A kapilláris modellje.
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vetnünk, ugyanis a valóban észlelt kapilláris-sugarak
10~2 cm-nél kisebbeknek adódtak.
A kapillárisból kiszivárgó oldat a kapilláris külső
végénél a falon szétterül. A kapilláris erőhöz itt
hozzáadódik a gravitációs erő is, ezért lefelé több
oldat szivárog, mint fölfelé. Lemérhetjük a kapilláris
erő relatív nagyságát pl. azzal is, hogy mennyivel
nagyobb területen nedvesíti az oldat a kapilláris
alatt levő falat, mint a fölötte levőt.
Számítsuk most ki, hogy mitől függ a kivált
C aC 0 3 mennyisége a kapilláris vége környezetében.
Ismert (10), hogy a karsztvízben levő C a(H C 03)2
egyensúlyi koncentráció a víz felületénél levő C 0 2
parciális nyomásának (koncentrációjának) a függ
vénye. A kapillárisból kilépő, kb. 20—24 nk° karszt
víz a kilépés pillanatában a barlangi légtérben
uralkodó СО» koncentrációjú levegővel érintkezik.
A karsztvíznek megfelelő C 0 2 koncentráció és a
levegőben levő C 0 2 koncentráció eltérő (a levegő
ben lévő a kisebb), ezért az oldatból a C 0 2 a leve
gőbe távozik. Az eltávozott C 0 2-nek megfelelő
C aC 0 3 fog azután lecsapódni a falra, és így létre
hozza a hcliktitet. A C 0 2 távozás sebességét az
oldatban, valamint az oldat felületéről a levegőbe
történő diffúzió szabja meg. A két fázisban a diffú
zió sebessége nagyságrendileg eltérő, így a számí
tásokat csupán a gáz-fázisú (levegő) diffúzióra szo
rítva, az oldatban a koncentrációváltozás a követ
kező egyenlettel írható le (9):

ahol:
n Q az oldat elemi térfogatában a kilépés időpont
jában levő CO« molekulák száma,
n az aktuális időben az oldat elemi térfogatában
levő C 0 2 molekulák száma,
d a réteg vastagsága [cm],
v a réteg térfogata [cm3],
f a réteg felülete [cm2[,
D a C 0 2-nek levegőben mért diffúziós állandója,
ami (10) alapján 1.16.10“ 0 [cm2 sec ']
Az egyenletből kiszámítható, hogy homogén
rétegvastagság (d) esetén a koncentráció-csökkenés
sebessége kizárólag a rétegvastagság függvénye.
A koncentrációváltozás sebességét az ún. felezési
idővel ( tj/ 2) jellemezhetjük, ami azt az időt jelenti
[sec]-ban kifejezve, ami az oldatban levő kezdeti
C 0 2 koncentrációnak a felére való csökkenéséhez
szükséges. Ez az idő d [cm] rétegvastagság esetén:
r j 2 = 5,9 105 d2 [sec]
Ez monomolekuláris film esetén (d % 10“8 cm)
igen kicsiny, azaz nem képzelhető el, hogy a hcliktit felületén számottevő ionmennyiség a néhány
cm-re levő heliktit csúcsig eljuthasson. Fordítva
viszont a helyzet reális. Azaz a kapilláris kilépési
pontján történik a kiválás tekintélyes része, éspedig
a szétterülő folyadékfilm mennyiségével arányosan.
Alul tehát a gravitációs erő miatt több CaCO.,
válik ki. Ez azt jelenti, hogy a heliktit éppen a gra
vitációs erő hatására görbül lefelé a kezdeti szakasz
ban. A heliktit további növekedésének irányát már
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az aktuális kristályosodási körülmények határoz
zák meg. Az ilyen gyors, körkörös kiválás nem teszi
lehetővé egykristály növelését, a heliktit tehát polikristály. A felületén a csúcstól a talp felé szivárgó
víz szivárgási sebességétől függ a heliktit vastagsága.
Minél nagyobb a szivárgási sebesség, annál nagyobb
hosszban radódik le CaCO;{, a heliktit tehát annál
vastagabb és hosszabb is. Ez a megállapítás sincs
ellentmondásban a tényekkel. A hatást — analógia
alapján — vidkánhatásnak neveztük el. Ez a hatás
hozza létre a 2. típusú heliktiteket.
A felületi kapillaritás is létrehozhat azonban
képződményeket. Ezeket soroltuk a 3. típusba.
Ezeknél a levegőben levő C 0 2 koncentrációval
közel megfelelő töménységű oldat szivárog át a
vékony mennyezeten, és ott csepp formájában
összegyűlik. A barlangi levegő azonban nem telített,
párolgás mindig tapasztalható. Azonfelül
ezt
majd a későbbiekben bizonyítjuk is — a levegőben
Ca(H C 0 3)2 tartalmú vízcseppek is vannak. A vízcscppck kicsapódnak az összegyűlt nagy cscppekre,
ugyanakkor a telítetlen levegőben a víz elpárolog.
Az oldott CaCO., tartalom pedig lassan kicsapódik.
Az igen lassú párolgás lassú kristálynövekedést,
egykristály képződést eredményez. A képződmény
átmérője a cseppátmérövel megegyezik.
Az 1. típusú képződmények létrejötte ezzel azon
ban nem magyarázható. A kérdés megoldását ana
lógia alapján kíséreltük meg.
A sztalaktitok, sztalagmitok a jégcsapokkal, jégsztalagmitokkal analóg képződmények. Gondosab
ban tanulmányozva a zúzmarát, az 1. típusú hcliktitekkel rendkívül analóg formákat találtunk. Meg
kíséreltük tehát a tűszerű heliktitek növekedését
kissé bizarr módon a zúzmara növekedés analógja
ként felfogni. Ez azt jelenti, hogy feltételeztük,
hogy ezek a heliktitek a növekedésükhöz szükséges
anyagot a barlangi levegőből kapják. Hogy elgon
dolásunkat legalább a valószínűség erejére emeljük,
ki kell mutatnunk, hogy a barlangi levegőben lehet
séges mérhető mennyiségű Ca(HCO;,)2.
Jól ismert tény, hogy a barlangi levegő optikailag
nem tiszta. A fény hullámhosszával összemérhető
vagy annál nagyobb fénytörő részecskék vannak a
barlangi levegőben. Megfigyelhetjük őket pl. a
Baradla-barlang levegőjében a reflektorok fénysu
garában, vagy már csupán abból kiindulva is, hogy
a reflektorokkal szembenézve a levegő opálos, velük
háttal állva pedig tiszta. Másrészt megfigyeltük,
hogy a barlangban aklimatizálódott berendezésekre
— szembetűnően az optikai berendezésekre — víz
cseppek csapódnak ki. Ez arra utal, hogy a levegő
vízgőzben túltelített. Ezek a cseppek azonban
néhány perc vagy óra múlva elpárolognak, apró
mészfoltot hagyva maguk mögött. (Néhány nap
alatt az optikák elhomályosodnak). A levegőből
tehát kicsapódás és párolgás egyszerre van.
Fogadjuk el ezt a tényt, és kezdjük el a levegőben
a csepegés következtében porlódott karsztvizekben
a párolgási, kiválási viszonyokat tanulmányozni.
Tételezzük fel, hogy a barlangi levegő vízgőzre
nem telített és poriasszunk ebben a levegőben

Ca(HCOJ»"at tartalmazó r0 sugarú karsztvizcscppet. Egyelőre tekintsünk el az oldat oldott anyagtartalmától, és számítsuk ki, mennyi idő szükséges
a tiszta vízcsepp elpárolgásához. A számítás me
netét (9) — ben megtaláljuk, így itt csak a vég
eredményre szorítkozunk, azaz, az rn [cm] sugarú
vízcsepp elpárolgásához szükséges idő г [sec]
T -=!s Q képlettel írható le, ahol D

a vízgőznek

a levegőben mért diffúziós állandója (0,102[cw2
sec' i]Á a Q kifejezés tartalmazza a levegő vízgőzre
való telítettségét :
/
Q =

K (K -l)

3
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ahol Ac = a vízgözkoncentráció gradiense
[mól cn r 3]
M - víz mólsúlya [g mól •]
ç = víz sűrűsége [g c m '3].
90%-os relatív páratartalom esetén az egyenlet
r = /,67 • 10R r2 sec szükséges a vízcsepp elpá
rolgásához 10 C°-on.
Ez alatt az idő alatt a vízcsepp ülepedik. Az üle
pedés sebességét Stokes törvénye írja le:
Vr — 1,22 • JO4 r- [cm sec~ 1]
így például 95% légnedvesség mellett egy 10~2 cm
sugarú csepp 1 óráig „él” és közben max. 1 cm sec- 1
sebességgel ülepedik. (A párolgás során az ülepedés
sebessége csökken). Ez azt jelenti, hogy ez a vízcsepp
igen messze eljuthat a légmozgással a származási
helyétől.
Vegyük most figyelembe, hogy oldattal, és nem
tiszta vízzel állunk szemben. Az oldatok fölött
érvényes a tenziócsökkenés törvénye, ami kimondja,
hogy az oldott anyag koncentrációjával ideális
esetben arányosan csökken a telített állapothoz
tartozó gőznyomás, azaz gőzkoncentráció. Ez azt
jelenti, hogy ha megnöveljük az oldat ion tartalmát,
akkor a párolgás már 100 %-nál kisebb relatív
nedvességtartalomnál is abbamarad, mert az oldat
hoz tartozó telített gőznyomás eléri az aktuális gőz
nyomást. A K-ban levő Ac tehát eleve kisebb, így
a párolgás lassúbb. Tekintsünk most egy 10~2 cm
sugarú, viszonylag nagy vízcseppet. 400 mg/1 C aC 03
koncentrációt feltételezve, a vízcsepp mintegy 1013
molekula C aC 03-at tartalmaz. Tömörítsük ezt
egyetlen kristállyá. 10// élű kristályt kapunk. Ennél
a méretnél már sokkal nagyobb a kristály oldható
sága, azaz 10-2 cm-nél kisebb méretű cseppekböl,
különösen, ha azt is figyelembe vesszük, hogy a
cseppben nincs kristályosodási góc, nem tud
a C aC03 kicsapódni. A párolgás során a koncentrá
ciója növekszik, mígnem az ennek megfelelő telített
vízgőznyomás el nem éri az aktuális abszolút vízgőznyomást. Az oldat párolgása ezzel megszűnik.

9. ábra. Aeroszolhatás következtében létrejött heliktit
telep. A vékony tűn levő vizcseppek csak a levegőből
válhattak ki.
A vízcsepp, az erősen túltelitett oldatcsepp ezek
szerint gyakorlatilag „örök életűvé” vált. Ha veszünk
egy igen kedvezőtlen esetet, 10-2 cm étméröjű csep
pet és 90% relatív légnedvességet, akkor számítá
saink szerint a párolgás 10-:*cm sugárig folytatódik
és ott megáll. Ezek a vizcseppek láthatóak a Tyndall
jelenségnél.
A barlangi levegő tehát СяСОз-mal túltelített
vízcseppekböl álló aeroszolnak tekinthető. Ebben
a formában levő Ca++ és Mg* + tartalmat mértek az
orvosok pl. a Béke-barlang levegőjében. A stabil
oldatcseppek átmérője 10~:i — 10-5 cm, így ülepe
désük sebessége 0,1 mm
l///sec, azaz nagyon
lassú.
Ha egy ilyen vízcsepp a falhoz vagy más kristályo
sodási góchoz ér, a túltelített oldalból a CaCOi
azonnal kicsapódik, és ha már adott CaCOi kris
tályra válik ki, akkor orientáltan.
A porlódó folyadékcseppek elektromosan gya
korlatilag sohasem semlegesek (Millikan kísérlet),
azaz mindig magukon viselnek valamilyen elektromos
töltést. Ha a barlangi légáramlással a fal közelében
levő feltöltött vízcsepp valamilyen kiálló csúcs mellett
halad el, akkor megosztás révén (csúcshatás) a
csúcsban ellentétes töltést indukál. Különösen igaz
ez akkor, ha figyelembe vesszük, hogy a nedvesített
fal jó elektromos vezető, és a barlang belseje ezért
potenciálmentes térnek is tekinthető. A csúcshatás
miatt a cseppek nagyságrendekkel nagyobb való
színűséggel csapódnak ki a csúcsok, pl. kalcit
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romboédcr-csúcsok hegyére. Minthogy a maximális
növekedési irány a csúcs iránya, ezért az fog növe
kedni, és vékony tü képződik. (9. ábra.).
Az I. típusú heliktiteket ezért a képződési ana
lógia alapján barlangi zúzmarának, a hatást pedig
aeroszol-hatásnak neveztük el.
Elgondolásainkat meglehetősen valószínűnek tar
tottuk. Továbbiakban megkíséreltük, hogy kísér
letileg létrehozzuk a heliktit-növekedést, ill. mérjük
valamilyen formában a növekedés sebességét.
A helyszíni növekedés mérésre alkalmasnak tűnt
a fotografikus mérés (10. ábra). A fényképezőgépet
állványra rögzítjük és időnként, úgy, hogy azonos
helyről, azonos látószöggel, azonos irányból meg
világítva készíthessünk fotókat a heliktit-tclepröl
3 4 havonként. A fényképsorozatot összehason
lítva adatokat nyerhetünk a növekedés tempójára
vonatkozóan.
Ilyen sorozat két tagját mutatjuk be — még nem
standardizált állapotban
a II. és 12. ábrán.
A II. ábrán a felvételt 1964. nov. 12-én, a 12. ábrán
levőt 1965. április 4-én készítettük. A nyilak jelzik
a különbségeket. Bár a felvétel — éppen a gyufa
szál eltérő helyzete miatt — nem rendelkezik bizo
nyító erővel, mégis megerősítette azt a véleményt,
hogy relatíve gyors növekedési sebességekkel
számolhatunk.
A Vass Imre-barlang Gyémánttavi-ágában ezért
elhelyeztünk egy mikroszkópot, és azzal kíséreltük
meg a növekedés mérését (13. ábra). Az okulárba
a 14. ábrán Iáható mikrorácsot helyeztük el (doku
mentum filmre pauszrajzról készített diapozitív),
és azon időnként leolvassuk a heliktit-profilnak a
ráccsal alkotott metszéspontjait. Egy ilyen méréssorozat eredménye látható a 14. ábrára berajzolva
egy 2. típusú heliktit esetében. Az ábra ++ térnegye
dében található csúcs a szivárgó vízből származó
csúcs, ezért ingadozik a magassága a szivárgási
sebességből származó különbségek hatására (a csúcs
a képződményen alul helyezkedik el!). A leolvasások
között 2, ill. 3 hét telt el. A módszer értékelése most
van folyamatban.

gC röQziiö csavar

fém cső
beton
10. ábra. A fényképezőgép rögzítése a
heliktitek növekedésének helyszíni mérésére.
Az 1. típusú heliktitck növekedését súlymérésscl
vizsgáljuk. A /5. ábrán látható formájú, kereteket
helyeztük el a Vass Imre-barlang különböző helyein
Négy hónapos tárolás során a 9. ábrán bemutatott
jelenséghez hasonlót tapasztaltunk, azaz az injek
ciós tűkön vízcseppek gyűltek össze. A kicsapódást
csak az utolsó két héten tapasztaltunk rajta, a min
ták súlyváltozása (< 6 mg) azonban a hibahatárt
(4,—5 mg) alig haladta meg, sőt 1—2 képződmény
nél 1—2 mg-os súlycsökkenést is tapasztaltunk.
Mindkét mérés hosszú időre kiterjedő munka és
finomításra szorul.

11. ábra. 1. típusú heliktit
növekedése.
A felvétel 1964. nov. 12-én
készült a
Vass Imre-barlangban.

J2. ábra. /. típusú hetik tit
növekedése. A felvétel — a
Jl. ábrának megfelelően 1965. ápr. 4-én készült.

.
kicsapódnak rá. A hálón csak néhány + töltésű
csepp és a rendkívül kis valószínűséggel előforduló
semleges cseppek juthatnak át. A maradék + tölté
heliktit
sű cseppet a kővetkező — töltésű háló fogja meg.
A berendezés — esetünkben hőmérőpár — így
mikr. tü kö r
az aeroszoltól gyakorlatilag megtisztított levegővel
érintkezik, tehát sokkal reálisabb mérési eredménye
ket szolgáltat.
- rögzítő állvány
A szükséges feszültségek nagyságát kísérletileg
határozzuk meg. Akkora feszültséget kell alkalmazni,
amekkora még érintésvédelmi szempontból hasz
beton u la p
nálható. E miatt szükséges egy harmadik, ritkább
háló alkalmazása, amely megakadályozza, hogy az
esetleg veszélyes potenciálra töltött belső hálókhoz
az ember hozzáérhessen.
m ikroszkóp

13. ábra. Heliktit növekedésének mérése mikrosz
kóppal.
Az aeroszol-effektus felismerése mindenesetre
egy gyakorlati hasznosítás gondolatát felvetette.
Ha az aeroszol-cseppek elektromosan feltöltöttek,
és ezek okozzák a barlangi levegő rendkívül korrózív jellegét, akkor esetleg egy egyszerű tértöltési
rendszerrel berendezéseinktől távol tarthatjuk őket.
Vizsgáljuk meg a 16. ábrán látható elrendezésből
származó viszonyokat.
Az ábra közepén levő hőmérőpárral a relatív
légnedvességet kívánjuk mérni. A levegőben levő
túltelített aeroszol-cseppek az átszívatott levegőből
rácsapódnak mindkét hőmérőre, ott részben hőt
adnak le, a kicsapódó C aC 0 3 kristályosodási hőjét,
részben a száraz hőmérőt is nedvesítik, tehát a hő
mérséklet mérést irreálissá teszik. Ezért kapunk
ezzel a módszerrel 100% körüli relatív páratartalom
értékeket.
Kapcsoljunk a külső hálóra + feszültséget.
A + töltésű cseppekre így taszító hatás keletkezik,
eltávolodnak a hálótól, a — töltésű cseppek viszont

14. ábra. A heliktit növekedését mérő, százszoros
nagyítású mikroszkóp látómezője. A z ábrákra be
rajzoltuk három mérés összesített eredményét is.

15. ábra. Slilymérésre szerkesztett, a heliktitek
növekedését mérő keretek az aeroszol-effektus
tanulmányozásához
I RODALOM

16. ábra. Elektromosan feltöltött hálók
alkalmazása az aeroszol káros hatásá
nak kiküszöbölésére.

Das Problem der Bildung von He likt iten

Вопросы oöpajooanu.4 геликтитов
Геликтиты, образования в пещерах, на основе
изучения их внешней морфологии и залежей,
разделяются на три группы. Изучая условия
образования основных типов мы подвергли
критическому пересмотру известные до сих пор
теории. Математическими методами было до
казано, что из известных теорий реальной явля
ется лишь капилярная теория, и одна из групп
геликлитов растет по этому механизму.
Было доказано, что в воздухе пещеры возмож
но наличии стабильного аеросоля, состоящего
из пересищенного раствора Са(НСОз)2 - Из этого
аеросоля растут тонкие, иголкообразные бескапилярные геликтиты. Агрессивные осадки выз
ваны аэросолем в свою очередь вызывают
коррозию в пешере. В качестве практического
применения теории образования мы будем реко
мендовать отсранение осадков.

Auf Grund der Untersuchung von Morphologie
und Lagerstätten der Heliktite genannten Formatio
nen haben wir sie in drei Gruppen unterteilt. Wir
haben die Umstände der Bildung dieser drei Grund
typen studiert, und überprüften dabei die bisherigen
Bildungstheorien. Mit einer mathematischen Me
thode wurde bewiesen, dass allein die Theorie der
Kapillaren sich als real erweist, und dass eine Gruppe
der Heliktite nach diesem Mechanismus wächst.
Es wurde nachwiesen, dass es in der Höhlenluft
stabiles Aerosol geben kann, das aus übersättigter
Са(НСОз)2 Lösung besteht. Die dünnen, nadel
artigen Heliktite, die keine Kapillaren enthalten,
wachsen aus diesem Aerosol. Dieses Aerosol verur
sacht die agressive Abscheidung, die zur Korrosion
in der Höhle führt. Als Anwendung der BildungsTheorie in der Praxis, machen wir einen Vorschlag
zur Beseitigung der Korrosion.

La pr öblemaró pri la k resk ado de hi heliktitoj
Surbaze de la studado de iliaj morfologio kaj
trovloko la grotajn kreajojn nomatajn helikito
(ekscentraj stalatktitoj) ni dividis en 3 grupojn. Ni
ekzamenis la kondicojn de la kreskado ce la 3
cefaj grupoj kaj kritikis la gis tiam konatajn teoriojn.
Per matematika metodo ni demonstris, ke el la
konataj teorioj nur la kapilara teorio estas reala;
laü tiu kreskas unu grupo de heliktitoj.
Ni demonstris, ke la grota aero povas enhavi
stabilan aerosolon konsistantan el supersaturita
Са(НСОз>2 solvajo. La aerosolo kreskigas la nadlosimilajn senkapilarajn maldikajn heliktitojn.
La aerosolo estigas la agresivan kondensigon
kaûzantan grotan korozion. Ni proponas metodon
pri gia prevento, kiel aplikon de la teorio pri la
kreskado.
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