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Kritikai megjegyzés a hidrotermális gömbfülkék keletkezésének egy
hipotéziséhez

S z u n y o g h  G ábor, , , A  hévizes eredetű gömbfülkék kioldódásá
n a k  e l m é l e t i  vizsgálata”  (K arszt és B arlang, 1982. II. p. 83 — 88.) 
című cikke kapcsán E rnst Lajos azzal a  kéréssel fordult Szer
k e s z t ő s é g ü n k h ö z ,  hogy az alábbi — m a is aktuális — észrevéte
leit ismertessük.
A szerző kritikai megjegyzéseit M üller Pál „A  melegforrás- 
b a r l a n g o k  és gömbfülkék keletkezéséről” (K arszt és Barlang, 
1974. I. p. 7 — 10.) cikkéhez írta, mely vélemény a Die Höhle 
osztrák folyóiratban (27/1976) p. 160.) napvilágot látott. 
T e k i n t e t t e l  a tém a m agyar vonatkozására és arra , hogy a hazai 
érdeklődök előtt eddig ismeretlen m aradt, kérésének eleget 
teszünk és a  jelzett cikk kissé rövidített és m ódosított fordítását, 
Müller Pál véleményével együtt az alábbiakban közöljük.

Szerkesztőség

Magyarországon, Budapest határain belül is több 
melegvizes barlang található és ezekben gyakran 
fordul elő gömbfülke. Müller szerint ezek kialaku
lása a következőképpen képzelhető el: a primér 
korróziós folyamat során képződött üregek meleg
vízzel teltek meg, majd egy későbbi stádiumban a 
víztükör lesüllyedése után a hideg falak mentén 
konvekciós áramlás indult meg. A falakon konden- 
zálódott víz a C 02 tartalmú levegőben agresszívvé 
vált. Ennek hatására elsősorban ott következett be 
oldódás, ahol a járat intenzív konvekció számára 
elég tágas és a fal eléggé hideg volt. Ezért az üreg

főleg a közepe táján szélesedett és gömbalakot vet 
fel, egyidejűleg felfelé terjedt.

Az, hogy egy esetleges kondenzvízkorrózió során 
éppen gömbfülke alakuljon ki, kérdésesnek látszik. 
Legfeljebb az képzelhető el, hogy egy középen ki
szélesedő és alul-felül keskenyedő üreg képződjön. 
Ha a fizikai—kémiai értelemben vett rendszer lénye
gileg egy kétdimenziós határfelület, ahogyan azt 
Müller felteszi, akkor a korróziós folyamat sebes
sége nem lesz izotrop, miért keletkezzen tehát 
gömbfülke. Ezzel szemben, ha feltesszük, hogy a 
fülkék abban a stádiumban alakultak ki, amikor a 
korrózív melegvíz a primer üregrendszert teljesen 
kitöltötte, akkor gömbformák kialakulása evidens
nek látszik. Ugyanis a mikrokristályos közettömeg 
korróziójának sebessége valamely kiindulása üregre 
vonatkoztatva szükségszerűen izotrop. Ami azt 
jelenti, hogy annak a feltétele, hogy egy közel-izo- 
dimenziós kis üregből gömbalakú nagy üreg kép
ződjön, adva van. Müller hipotézisében viszont nem 
látszik teljesültnek az izotrop korróziósebesség fel
tétele.
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Válasz Ernst Lajos kritikai megjegyzésére
Egyetlen pontból izotrop módon érvényesülő 

oldó hatás izotrop kőzetben, gravitációmentes tér
ben kétségtelenül gömböt eredményezne. Ez a fel
tétel azonban teljes lehetetlenség: az oldáshoz 
áramlás, ahhoz áramlási pálya kell, az áramlás 
egyetlen „szinguláris” pontba nem sűrűsödhet, de 
még csak nem is lehet gömbszimmetrikus. A diffú
zió, mint az anyagszállítás másik, de itt valószínűleg 
nem jelentős tényezője sem lehet az, hiszen az is 
irányított, vektor-jellegű jelenség! Vonalmenti lami
náris, vagy akár erősen turbulens áramlás csövet 
eredményezhet, de gömböt soha. Én még ma is csak 
a konvekciós cellát (valószínűleg víz alatt) látom 
olyannak, amely felül zárt, alul sokszor szűk nyílású 
gömbszerű üreget oldhat ki, hiszen a konvekció 
leszálló ága részére valóban hidraulikailag megfelelő 
egy sima gömbfelszín, s legalább vízszintes metszet
ben ez a jelenség izotrop lehet, tehát a kör alaprajz 
biztosított. A fal viszonylagos simaságát pedig az 
biztosíthatja, hogy a falból esetleg kiálló részek 
nagyobb felületük s az általuk okozott turbulencia

révén gyorsan leoldódnak, s marad a gömb vagy 
az azt közelítő egytengelyű ellipszoid-szerű üreg. 
Egy ilyen ellipszoid valóban középen a legszélesebb, 
fel s le keskenyedik, mint azt Ernst elvárja tőle. 
Hogy az ellipszoid alakja gyakran közeláll a gömb
höz, vagy éppen lapos lesz, annak talán hidraulikai 
oka lehet, erre kísérletes választ kellene keresni. 
A légtérben keletkező gömbfülkét egyébként ma 
már én sem látom valószínűnek, mert a falon le- 
csurgó kondenzvíz (hacsak nem alkot egészen vé
kony filmet) inkább hajlamos karr-szerű barázdák 
oldására, mintsem a kiálló részek eltávolítására, 
azonban ezt a kérdést is kísérletekkel kellene vizs
gálni. Mindenesetre a gömbalakú, szabályos oldott 
üreg, akár helyes a magyarázatom, akár nem, sem
miképpen sem következik abból, hogy az oldás 
bizonyos, tisztán elméleti körülmények között 
valóban izotrop folyamat.

D r. M üller Pál 
Budapest 
K áp lár u. 11. 
1024

49


