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A LILLAFÜREDI ANNA-BARLANG 
ÁLLÉKONYSÁGI VIZSGÁLATA

Dr. Szunyogh Gábor

Ö S S Z E F O G L A L Á S

A lillafüredi Anna-barlángot 1986-ban omlásveszély miatt lezárták, és a veszély elhárítása céljából elvégezték 
a szükséges közetmechanikai — üregállékonysági vizsgálatokat. Kiderült, hogy az észlelt 251 db repedés három, 
hierarchikus rendszert alkotó csoportba sorolható. Az elsődleges repedések a barlangot befoglaló mésztufa
kúpot teljes szélességében átvágva feldarabolták, mely tömbök önálló mozgást végezve csúsznak a Garadna- 
patak völgye felé. Egy-egy kőzetblokk mozgása közben tovább aprózódik, létrehozva az elsődlegeseket össze
kötő másodlagos repedéseket. E törések miatt a járatok felülete mentén feszültséggyűjtő helyek alakultak ki, 
helyi (harmadlagos ) tönkremeneteleket idézve elő. Az első- és másodlagos repedések veszélytelenek, mert az 
általuk lehatárolt tömbök mérete meghaladja az üregek méreteit, így alátámasztásuk biztosított. Omlásveszélyt 
csak a kis területre kiterjedő harmadlagos repedések jelentenek. A repedések mentén a mozgások napjainkban 
is folynak, ezért engedékeny biztosításokat kell alkalmazni.

A lillafüredi Anna-barlang befoglaló kőzetének 
szilárdsága nagyságrendekkel kisebb, mint a leg
több hazai barlang kőzetéé. Emiatt az üregrendszer 
felületének összetöredezése, pusztulása viszonylag 
gyors, és már egy emberöltő alatt is szembetűnő 
változások következnek be. A barlang felületén 
megjelent több száz repedés a látogatókban bizony
talanság érzetét keltette, ezért a BNP Igazgatósága 
a barlangi idegenforgalmat ideiglenesen felfüggesz
tette, és egyben felkérte a Központi Bányászati Fej
lesztési Intézetet a repedések rendszerének feltárá
sára, a tönkremenetelek okának felderítésére, ve
szélyességének megítélésére és a szükséges biztosítá
sok megtervezésére. A kutatások több újszerű ered
ményre vezettek (a repedések hierarchikus rend
szerének megismerése, a veszélyes és veszélytelen 
repedések elkülönítése, engedékeny barlangi bizto
sítások kialakítása), melyek a szpeleológiai szak- 
irodalomban eddig ismeretlenek voltak.

Az alábbiakban ezeket foglalom össze.

Az Anna-barlang kőzetmechanikai viszonyai és állé
konysági vizsgálatai

Az elmúlt években Majoros (1976), Lénárt 
( 1981a, b, c, 1986), Szlabóczky (1987) és Szenthe 
(1987) végeztek kőzetmechanikai-állékonysági vizs
gálatokat az Anna-barlangban. Minthogy az Anna- 
barlang geomorfológiájával, kőzetviszonyainak is
mertetésével a Karszt és Barlangban részletesen fog

lalkozott Lénárt (1981c), ezért ebből csak a leg
fontosabbakat idézem fel.

A barlang falait alkotó kőzetek három csoportba 
oszthatók:
1. Laza, agyagos, iszapos, törmelékes mésztufa- 
összlet. Ez alkotja a termek és mesterséges járatok 
alsó részeit. Nyomószilárdsága 0,09—0,113 MPa 
(0,9—1,13 kp/cm2).
2. Szilárd, üreges, növényzetre (főleg mohákra) ki
vált mésztufa, amely azonban sok helyen tömör 
(kevésbé üreges) kőzetet alkot. Ez képezi a termek 
és folyosók főtéjét, ebben találhatók a fatörzs-, 
levél- és gyökérlenyomatok. Szilárdsága 0,514— 
2,62 MPa (5,41—26,2 kp/cm2), belső súrlódási szö
ge 23,7—39,4°.
3. A harmadik kőzettípust a mésztufaösszletet utó
lag átjáró vízből kicsapódó cseppkő alkotja, mely 
vastag bevonatokban sztalaktitok és gömbök formá
jában fordul elő. Ez igen kemény, rideg kőzet.

A barlang kőzetmechanikai állapotára hatással 
van az a tény, hogy a befoglaló kőzetet alkotó mész
tufadomb meredek lejtőkkel határolt kúppá alakult 
a Szinva- és Garadna-patakok völgyének bevágódá- 
sával. Emiatt a lejtős alaphegységre (dolomitra) 
települt mésztufaösszlet stabilitása meggyengült, 
és (megfigyeléseim szerint) lassan csúszik a völgy 
felé.

A barlang felületét a Marcel Loubens kutató- 
csoport tagjai 1976-ban alaposan átvizsgálták
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7. dóra. Az Anna-barlang térképe a regionális repedések bejelölésével. Az I— V. sorszámmal ellátott, folyama
tos vastag vonalak az elsődleges repedéseket jelzik, a szaggatott vonalak a másodlagos repedések helyét mutat
ják. (A térképet Lénárt L. és Kárpát J. térképeinek felhasználásával a szerző készítette.)
Fig. 1. Map o f the Anna Cave indicating régiónál fissures. The continuous bőid lines numbered I to V indicate 
primary fissures, while dashed lines show the locations o f secondary fissures.

és eltávolították az esztétikailag értéktelen, de 
omlásveszélyt jelentő kőzettörmeléket ( Majoros 
1976).

Figyelemre méltó, hogy az öt évvel későbbi 
ellenőrzéskor (Lénárt 1981a) újból nagy meny- 
nyiségű törmeléket kellett kiszállítani, ami bizo
nyítja, hogy a barlang tönkremenetele folyamatosan 
zajlik.

A repedések, omlások kialakulását a különböző 
szerzők eltérően magyarázták. Lénárt (1981b) sze
rint a tönkremenetelek fő oka a jelenkori földmoz
gásokban és a barlang felett elhelyezkedő függőker
tek rendezetlen vízviszonyai miatt előálló tágulás- 
ban-zsugorodásban keresendő. Szlabóczky (1987) 
szerint a mésztufadomb egy, a kőzet rugalmas teher
bíróképességét meghaladó igénybevétel hatására 
repedezett össze. Ilyen igénybevételt szolgáltatha
tott — Szlabóczky szerint — a vízesés medréből 
1985 őszén kiszakadt több száz tonna tömegű szikla

szeizmikus hatása. Szentbe (1987) a barlang pusz
tulásának egyik okát a jelenlegi járószint alatt ki
alakított vízelvezető vágatok fokozatos beomlásá- 
ban látja, amely meggyengítette a kőzetpillérek 
alapját.

Lénárt (1981b) és Szentbe (1987) felhívják a fi
gyelmet a barlang szabálytalan alakjából származó 
(számításokkal nem nyomon követhető) feszültség
gyűjtő helyek létezésére, melyek helyi tönkremene
telekhez vezethetnek.

Az alábbiakban a helyszíni megfigyelésekből 
levont következtetésként ismertetek egy olyan egy
séges mechanizmust, mellyel a barlang vala
mennyi tönkremenetele megmagyarázható, és amely 
a legkedvezőbb biztosítási mód kialakításának 
alapját képezheti. A megfigyelésekre és méré
sekre 1987.08. 0?.—10. 20. között került sor, 
41 földalatti műszakot véve igénybe. (Szunyogh 
1987.)
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A repedések hierarchikus retidszere és a tönkremene
telek módja

Az Anna-barlangban észlelhető repedések mére
tük, koruk és keletkezési mechanizmusuk szerint 
három csoportba sorolhatók:

— nagy (elsődleges) repedések (5) db,
— másodlagos repedések (42 db),
— helyi (harmadlagos) repedések (204 db).
A nagyrepedések átvágják a barlang által érintett 

teljes kőzetösszletet, 20—40 méteren át követhetők, 
közelítőleg párhuzamosak, irányuk NyÉNy—KDK. 
Nyomvonaluk zegzugos, felületük dőlésszöge is vál
tozó (látszólag elcsavarodnak), résméretűk 2—5 cm. 
Északi oldalukon található kőzettömbök távolod
nak és süllyednek a déli oldali tömbökhöz képest. 
A süllyedés eddigi értéke 0—15 cm között változik. 
Ez a mozgás arra utal, hogy a barlangot magába 
foglaló mésztufadomb a nagyrepedésekkel fel- 
darabolódott (6—8000 tonna tömegű tömböket 
alkotva), melyek fokozatosan csúsznak a Garadna- 
völgy felé. Az a tény, hogy a tömbök a múltban 
ilyen mozgást végeztek, nyilvánvaló a repedések 
mentén látható elmozdulásokból. Jelenlegi mozgá
suk pedig azzal bizonyítható, hogy a repedésekbe 
beékelődött kőzetdarabok (melyek látszólag akadá
lyozzák a nagy tömbök mozgását) rendkívüli erővel 
feszülnek be (kopogtatásuk magas, pengő hangot 
eredményez), sőt sok helyen előidézik a korábban 
ép repedés-oldal friss tönkremenetelét. A jelenkori 
mozgásokat az is bizonyítja, hogy a nagyrepedések 
két oldalát összekötő cseppkőcsoportokban friss 
törések mutatkoznak.

Az Anna-barlang töréseit elsődlegesen a nagy- 
repedések határozzák meg. A nagyrepedések közötti 
20—40 m hosszú, 4—6 m széles tömbök (a kőzet 
anyagának heterogenitása és kis szilárdsága miatt) 
nem képesek merevtest-szerű, egységes mozgásra, 
ezért a völgy felé csúszásuk közben két-három he
lyen elrepedtek. Minthogy e repedések a nagyrepe
dések kialakulása után jöhettek csak létre, ezért

2. ábra. Mésztufával (a)y itt. cseppkövei (b) bekér- 
gezett kőzetfelület tönkremeneteli módja 
Fig. 2. Way o f wasting fór rock surfaces crusted with 
tr avert iné (a) or dripstone (b)

másodlagos repedéseknek neveztem azokat. Vala
mennyi friss, cseppkőbevonat nélküli törési felület
tel rendelkezik, résméretűk 0,5—1 cm. A másodla
gos repedések nem vágják át az egész mésztufa
dombot, hanem (lásd az 1. ábrát) általában két 
nagyrepedést kötnek össze (hosszúságuk 5—10 m). 
Irányuk ÉÉNy—DDK és ÉNy—DK között válto
zik, tehát a nagy repedések kel 25—45°-os szöget 
zárnak be.

Az eddig ismertetett két repedéstípus regionális
nak mondható, mert a barlangrendszer nagy terüle
tére terjednek ki: ugyanaz a repedés több barlang- 
járatban is felismerhető.

A regionális repedések felülete nem sík, hanem 
hullámos (nyomvonaluk zeg-zugos), azért az el
csúszások közelében a repedések két oldala néhol 
egymásnak nyomódik helyi feszültségnövekedéseket 
idézve elő. E feszültség hatására a járatok főtéjéből, 
oldaláról kisebb-nagyobb kőzetdarabok letörnek, 
lerepednek. Ez a tönkremenetel-fajta csak helyi 
jellegű, hiszen kiterjedése 0,5—1 m* (max. 2 m1). 
Kialakulásuk előfeltétele, hogy a barlang felületét 
megtörje egy elsődleges vagy másodlagos repedés, 
ezért a helyi repedések a tönkremenetel sorrendje 
szerint harmadlagosak.

3. ábra. A repedések mentén történő elcsúszások ha
tása cseppkövei bekérgezett járatoldalra 
Fig. 3. The impact o f displacement along fissures 
on the crusted passage wall
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Fig. 4. Físsures o f the formations above the pillars 
of the Hármas-kapu (Triple Gate)

A harmadlagos repedések irányát a kőzetdarabok 
mozgáslehetősége, ill. a járat felületének geometriai 
formája határozza meg, ami a barlang változatos 
formái miatt egységes rendszerrel nem jellemezhető. 
Következésképp a helyi repedések irányítottságában 
sem látható törvényszerűség.

Mint alább kiderül, egy-egy repedés veszélyességi 
fokának megítélésénél elengedhetetlenül fontos is
merni, hogy e három típus melyikébe tartozik.

Az eddig ismertetett repedésfajták a barlang felső 
(mésztufában képződött) részében alakultak ki. De 
a regionális repedések mentén létrejövő mozgás 
igénybe veszi a járatok alsó részét képező patak
hordalékot is, plasztikus alakváltozásokat idézve 
elő. Ennek bizonyítéka a járatoldalban látható csú
szási vonalak rendszere.

Veszélyes és veszélytelen repedések
Az elsődleges és másodlagos repedések önma

gukban általában veszélytelenek, mert az általuk 
lehatárolt kőzetblokkok mérete rendszerint sok
kal nagyobb, mint a barlangi üregek mérete, tehát 
egy-egy tömb néhány ponton mindig feltámasz
kodik. Az a tény, hogy valamelyik folyosó vagy 
kisebb terem főtéjén áthúzódik egy ilyen repedés, 
mindössze azt jelzi, hogy ott van két önálló kőzet
rész határa.

A regionális repedések csak a nagy termek felett 
idézhetnek elő omlásveszélyt, éspedig ott, ahol a 
nagy nyitott felület miatt egy-egy blokk teljesen 
alátámasztás nélkül marad, és egyensúlyát csak a 
repedések menti súrlódási erő biztosítja (Cseppkő
terem, Hall). Omlásveszélyt elsősorban a harmadla
gos, helyi repedések váltottak ki, mert az általuk 
körülhatárolt kőzetdarabok a barlangüregekhez 
képest kicsik (tömegük 0,5—50 kg), tehát lehullásuk 
előfordulhat. Az elsődleges és másodlagos repedé
sek felkutatása azonban szükséges, mert ezek men
tén alakulnak ki a veszélyt jelentő harmadlagos 
repedések. A helyi tönkremenetelek kialakulásának 
kedvez, hogy a kőzet inhomogén (a cseppkőbekér- 
gezés, a mésztufa és a patakhordalék mechanikai 
tulajdonságai nagyon eltérőek). Különösen a csepp
kőképződmények veszélyesek (regionális repedések 
közelében), amit a 2. és 3. ábrával világítok meg.

Amint a 2la ábrán látható, egy regionális repedés
sel megbontott, mésztufa-képződményekkel borí
tott járat felületén a képződmények egyszerűen 
szétváltak a repedés nyomvonalában, mert szilárd
ságuk kicsiny és megegyezik a befoglaló kőzet 
(mésztufa) szilárdságával. Ha azonban a regionális 
repedés cseppkőbevonatot ér (2!b ábra), akkor a 
rideg, merev cseppkőkéreg leválik a puha mésztufá
ról és ott törik el, ahol leggyengébb (nem pedig a 
repedés eredeti nyomvonalában). Különösen a 
Cseppkő-terem környékére jellemző, hogy a be- 
kérgezés nagy területeken levált (kopogtatásra kon
gó, üreges hangot ad). Az elmozdult cseppkőlapok 
a regionális repedések mentén történő további moz
gások miatt összeakadnak és letörhetnek.

A cseppkőcsoportokat ért harmadlagos repedések 
egy másik jellegzetes példája a Kápolnában látható 
(3. ábra). Itt a cseppkőlefolyás egyaránt beborította 
a mésztufát és a patakhordalék anyagú járatoldalt 
(3!a ábra). Miután kialakult a termet átvágó repe
dés, melynek északi (az ábra jobb oldalán levő) ré
sze süllyed lefelé, a kis szilárdságú patakhordalék 
összenyomódott (kitért a terhelés elől), és a cseppkő
kéregben nagy nyomófeszültség jött létre. E nyo
másnak a rideg, kristályos szerkezetű cseppkő nem 
tudott ellenállni, hanem kihasasodva elvált a kőzet
től (3/b ábra), a meghajló cseppkőbekérgezésen 
álló oszlopok pedig összeroppantak. Az elsődleges 
repedések mentén kialakult járulékos feszültségek 
hatására töredezett össze pl. a Hármas-kapu oszlop
fője (4. ábra). Az V. számú nagyrepedés a nyugati 
oszlop déli vége felett vágta át a barlangot befoglaló 
kőzetet (1. ábra), és emiatt a 4. ábrán látható bal 
oldali pillér süllyedni kezdett. Ahol az oszlopfő a
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5. ábra. A Szomorúfűz 
repedései K—Ny-irányú 
metszetben
Fig. 5. Fissures o f the 
Weeping Willow in E to W 
section

jobb oldali kőzetoldalhoz súrlódott, a harmadlagos 
repedések szövevényes hálózata jött létre.

A regionális repedések legnagyobb pusztítást ott 
végzik, ahol csak súrolják a járat oldalát. A Szív- 
terem nyugati oldalán pl. az V/5. másodlagos repe
dés ( I . ábra) hét db helyi repedést indukált.

Regionális repedések által közvetlenül (nem har
madlagos repedések révén) előállt omlásveszélyre 
példa a Hall, ahol a főtét két nagyrepedés és három 
másodlagos repedés töri meg. Az elsődleges repe
dések 10—15 cm-re ki vannak nyílva, ezért a boltív
hatás érvényesülése bizonytalan. A főte egyensúlyát 
a repedések felületi egyenetlenségei és a súrlódás 
biztosítja. Baleset szempontjából ez roppant veszé
lyes, mert a boltív valamely darabjának kihullása a 
terem teljes összeomlásához vezethet.

A Szomorúfűz állékonysága
A Szomorúfűz nevű cseppkőképződmény állé

konyságának kérdése évek óta napirenden van 
(Majoros 1976, Lénárt 1981, Szlabóczky 1987, stb.)9 
de tönkremenetelének okát, jelenlegi egyensúlyának 
magyarázatát a repedések hierarchikus rendszere 
feltárása nélkül nem lehetett megadni.

A Szomorúfűz egy, a járat oldalából kinyúló, kb. 
2 m átmérőjű cseppkőerkély (5. ábra), melyet jelen
leg egy elsődleges (V. sz.), egy másodlagos (V/2. sz.) 
és 16 db harmadlagos repedés tör meg.

E képződményt szemügyre véve úgy tűnik, hogy 
repedései kaotikus elhelyezkedésűek, semmiféle át
tekinthető rendszert nem alkotnak. Ez azonban 
nincs így. A repedések feltérképezése, az elcsúszások 
nagyságának, irányának megismerése, mérése lehe
tővé tette a Szomorúfűz tönkremenetelének és da
rabjai mozgástörvényeinek feltárását.

A repedések térbeli elhelyezkedése és az egyes 
darabok mozgásának mechanizmusa csak úgy lát

ható át, ha eltekintünk a lombkorona alakjának 
részleteitől, és azt egy egyszerűbb geometriájú testtel 
helyettesítjük (6. ábra). Eszerint a Szomorúfűz egy 
legömbölyített végű, vízszintes tengelyű henger, 
melynek déli (az olvasóhoz közelebb eső) oldalából 
egy hasáb alakú darab ,,kihasadt” .

A képződmény tönkremenetelét az váltotta ki, 
hogy felette húzódik az V. nagyrepedés. Az ettől 
É-ra elhelyezkedő kőzetoldal süllyedése a lomb
korona legömbölyödő végére egy lefelé ható erőt 
fejtett ki (a 7. ábrán Fj-gyel jelölve), melynek hatá
sára a Szomorúfűz három darabra tört. A lomb- 
korona darabjait, ill. az azokat elválasztó repedése
ket (a tényleges elmozdulásuk aránytalan felnagyí
tása mellett) a 7. ábra mutalja.

Az V. nagyrepedés mentén fellépő nyomás hatá
sára az 5. és 7. ábrán ű-val jelölt tömb az 1. repedés 
mentén megsüllyedt. A süllyedés a lombkorona 
legömbölyödő végénél 8 mm, mely a konzol befogási 
helye felé haladva fokozatosan csökken.

Az a tömb magával vonszolta a c jelű tömböt, 
amely a 2. és 3. jelű repedések mentén elvált az ép 
kőzettől és kb. 7 mm-t süllyedt. Egyedül a b jelű 
kőzetblokk maradt a helyén, amely jelenleg stabil 
konzolként nyúlik a terem felé.

Az a tömb süllyedése közben egy, a lombkoroná
tól K-re elhelyezkedő cseppkőerkélynek nyomó
dott, ami egy, a 7. ábrán F2-vcl jelölt kényszererőt 
idézett elő. Ennek hatására az a tömb süllyedése 
közben a c felé történő elcsúszásra kényszerült. Mi
vel a c tömb nyugat felé nem tud elmozdulni (feltá
maszkodik a terem DNy-i oldalán), ezért az a tömb 
elcsúszott a ferde helyzetű 4-es repedés mentén.

A 7. ábráról látható, hogy az a jelű tömb teljesen 
alátámasztás nélkül maradt, és csak a vízszintes irá
nyú (boltív-határon alapuló) nyomóerő rögzíti. Mi
vel az V. nagyrepedés (amely a Hármas-kapu töré-
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6. ábra. A Szomorúfűz lombkoronájának sematikus, 
axonometrikus ábrázolása a felső járda felöl nézve 
Fig. 6. A sehematic, axonometric re présé utat ion 
o f the foliage o f the Weeping Willow viewed from  
the upper pavement

7. ábra. A Szomorú fűz lombkoronáját átvágó főbb re
pedések és az így létrejött kőzetblokkok elmozdulásai 
Fig. 7. The main fissures across the foliage o f the 
Weeping Willow and the resulting displacements o f 
rock blocks

seit is előidézte) aktív, várható, hogy az a jelű tömb 
tovább fog süllyedni, helyzete tehát instabil. (A Szo
morúfűz lombkoronáját átjáró többi 14 repedés 
alapvetően nem módosítja a tönkremenetel mecha
nizmusáról kialakított képet. Szerepük részletes ér
tékelésével Szunyogh (1987) foglalkozott.)

A főtebiztosítások kialakításának szempontjai
A repedések hierarchikus rendszerének feltárása, 

ill. a veszélyes és veszélytelen repedések elkülönítése 
olyan biztosítási módok kidolgozását tette szüksé
gessé, melyek eltérnek a szokásos barlangi biztosí
tásokétól. Ezek alapelvei a következők:
1. A regionális repedések mentén a mozgás jelenleg 
is tart és várhatóan a jövőben is folytatódni fog , 
melyet megakadályozni nem lehet. Azok az erők, 
amelyek az elsődleges repedések alkotta több ezer 
tonna tömegű kőzetblokkokat mozgatják és ame
lyek ezen tömbök további (másodlagos) feldaraboló- 
dását is előidézték, a barlangi méretekhez illeszkedő 
biztosítószerkezetekkel nem ellensúlyozhatok. Kö
vetkezésképpen a regionális repedések „eltünte
tése” (beinjektálása), az összetöredezett mésztufa
domb darabjainak összeragasztása, az eredeti, ép 
mechanikai állapot visszaállítása fölösleges, sőt ká
ros, mert az „eltüntetett” repedések helyett máshol 
újabb regionális repedések jönnének létre.
2. Ha egy helyi repedés miatt valamely kőzetdarab 
egy regionális repedés két oldalához kapcsolódik, 
akkor e kőzetdarabot úgy kell rögzíteni, hogy kis 
mozgáslehetősége maradjon (statikailag ne legyen

túlhatározott.) Ellenkező esetben a regionális repe
dés menti mozgások elől nem tudna kitérni, és benne 
további helyi repedések keletkeznének.
3. Minden egyes helyi tönkremenetelnél meg kell 
vizsgálni, hogy a repedéseket létrehozó erők hatnak-e 
még vagy nem. Ha a letört kőzetdarab még a regio
nális repedések menti igénybevételek hatása alatt 
áll, akkor — számítva további mozgásokra — csakis 
engedékeny biztosítás* alkalmazható. Az engedé
kenység mértéke mindössze néhány mm kell legyen, 
mert a mozgások lassúak (század-milliméter/év).
4. Ott ahol a regionális repedésekkel megtört főte 
darabjai boltívet alkotnak, a boltív-elemek közötti 
hézagokat („fugákat") rugalmas vagy legalábbis a 
környező kőzetekénél kisebb szilárdságú tömitő 
anyaggal (pl. műanyaghabbal) k i kell tölteni. így 
a boltív-elemek közötti érintkezés (azaz a nagy felü
leten történő felfekvés) biztosítható, és egyben a re
gionális repedések-menti kis mozgáslehetőség is 
megmarad.
5. A barlangvédelem megköveteli, hogy az össze
repedezett, omlásveszélyes képződményeket ne tá
volítsák el, hanem azokat rejtett biztosítószerkeze
tekkel stabilizálják. A javasolt biztosítások többsége 
kicsiny méretű (5—15 mm átmérőjű), 20—120 cm 
hosszú kőzethorgonyokkal megvalósítható, ame
lyek engedékennyé tehetők, ha a rögzítendő kőzetbe

* Engedékeny biztosítás alatt olyan biztosító szerkezet értendő, 
amely teherbíróképességét meghaladó igénybevételek esetén ki 
tud térni a terhelésfelvétel alól. Ezáltal tönkremenetele elkerül
hető, azaz az üreg beomlását továbbra is megakadályozza.
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8. ábra. Levált 
cseppkőkéreg 
engedékeny 
biztosítása kő
zethorgonnyal 
Fig. 8. Loose 
securing o f de- 
tached drips- 
tone crust by 
rock anchor

a horgony átmérőjénél bővebb lyukat fúrnak és a 
kapcsolatot rugalmas alátéten keresztül teremtik 
meg (8. ábra). A nagyobb sziklatömbök engedé
keny felfüggesztése rugóval sorba kötött, nagy teher
bíróképességű kőzethorgonnyal javasolt (9. ábra).

A fent ismertetett szempontok szerint minden 
egyes biztosítás egyedi, helyszíni tervezés alapján 
készült, melyek részletes ismertetése (145 oldal terje
delemben, 71 ábrával) külön tanulmányban találha
tó meg (Szunyogh, 1987). Bár ez csak kéziratos for
mában készült, a Központi Bányászati Fejlesztési 
Intézet és a Barlangtani Intézet könyvtárában hoz
záférhető.

D r. Szunyogh Gábor 
Budapest 
Beloiannisz u. 9.
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STABILITY ANALYSIS
IN THE ANNA CAVE OF LILLAFÜRED

The Anna Cave is found in the travertine accu- 
mulation near Miskolc at the confluence of the 
Szinva and Garadna streams, at the foot of the 
Bükk Mountains. Its length is ca 600 m, a 380 m 
section of which was built fór tourism in 1928.

The cave System is composed of originally sepa- 
rate, syngenetic hollows connected by artificial cor- 
ridors. Their surface is abundantly covered by pe- 
trified moss and alga mattings, branches, roots, leaf-

prints and dripstone forms. The composition and 
strength of the enclosing rock varies on a wide rangé 
(0.51 to 2.62 MPa), depending on the currents in 
the spot of travertine precipitation.

The relatively low stability and location of the 
travertine hill on a sloping base allowed movements 
involving failures and collapse hazard in the cave. 
The touristic use requires the disclosure of reasons 
of collapses and the elimination of this danger. 
Author summarizes his research in this direction.

It has been revealed that the 251 fissures observed 
on the cave surface can be referred intő three groups 
according to the order of their origin, size and role 
in inducing hazard and a hierarchy can be set up. 
The primary fissures dismembered the travertine 
cone enclosing the cave and the resulting blocks 
moved independently downslope towards the valley. 
During movement each further disintegrated and 
secondary fissures came about connecting the pri
mary ones. The cracks led to the concentration of 
tension near the passage surfaces and generated 
local (tertiary) fissures.

Immediate collapse hazard is only induced by 
these tertiary fissures as the bordered blocks here 
are of smaller dimensions than those of the cave 
hollows and, thus, they are able to fali from the 
ceiling. The dimensions of blocks bordered by pri
mary and secondary fissures are larger than the 
passages and halls, there support is ensured and, 
therefore, they do nőt present a danger.

In order to reveal the hierarchy of fissures and to 
identify dangerous and non-dangerous craks ne- 
cessitated the elaboration of new, unusual ways of 
security, observing the following viewpoints:

1. There are movements along the primary and 
secondary fissures going on and they cannot be 
stopped. Therefore, filling the cracks with cement 
to stick the blocks together is unnecessary or even 
harmful as the ‘eliminated’ fissures are replaced by 
new ones.

2. The blocks detached by tertiary fissures have 
to be fixed allowing minimum opportunity fór 
displacement. Otherwise they could nőt avoid the 
impacts of movements induced by primary and 
secondary fissures causing further fragmentation.

3. VVhere the fragments form a vauit, the cracks 
between its elements have to be fiiled with flexible 
stuff. In this way the support of vauit elements is 
ensured over large surfaces and smaller displace- 
ments by movements induced by primary and se
condary fissures are permitted.

4. The protection of the cave sets the requirement 
that collapsible formations should nőt be removed 
bút stabilized by hidden devices.
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