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2/ A drótkötélpálya kiépítése a zsomboly felett.
3/ Az oldaldepók eltávolítása a barlangból /mivel a későbbiekben teljes oldalszel

vénnyel akarunk továbbhaladni/ ez 3“^ anyag volt, amit kint a felszínen úgy 
helyeztünk el, hogy az ne változtassa a felszint.

V  Hőmérsékletmérés és mérőállomások létesítése, a továbbiakban csepegósmórés is 
lesz.

5/ Terepbejárás, tüzetes felszíni szemrevételezés.

Ferencvárosi Természetbarátok Sportköre Delfin Könnyűbúvár Szakosztály kutatási jelen
tése az 1982, évről

Kalinovits Sándor — Kollár K. Attila

Feltáró tevékenység
áóó2/5. kataszteri számú Molnár János-barlang

Ebben az évben is folytattuk a barlang mélyebb szintjén található járatok térképezé
si munkáit. A munkálatokat még a mai napig sem sikerült teljesen befejezni, ezért tér
képét közölni nem tudjuk. Nincs értelme, hogy részleteket tegyünk közzé a térképből, 
mert ezek a kívülálló részére információt nem jelentenek. A térképezési munka során 
több - eddig nem járható - hasadékot bontottunk ki annyira, hogy azokba vagy behatolni, 
vagy legalább benézni lehessen. így ismertté vált a barlang Delfin levegős-terét alko
tó hasadók egyik oldalága. A jelentős mennyiségű iszap igen nehézzé tette a munkát, 
mert a viz igen erősen zavarosodott. A bontási munkáknál keletkezett szennyezett /isza
pos/ viz a járatokon keresztül igen hamar eljut a forrásokhoz és onnan a Lukacs-fürdő 
medencéjébe. Ahhoz, hogy ez megakadályozható legyen, a merülések előtt le kellett zá
ratni a medence-töltővezetéket. Mivel ilyenkor a medencék vize nem cserélődik, a fürdő 
érdekeivel kerültünk összeütközésbe, és csak igen kivételes alkalmakkor volt lehetőség 
a nagy szennyezést okozó bontási munkák végzésére.

A térképezési munka során tovább bővitettük a barlangba beépitett fix vezetőkötelek 
számát. Ezek elhelyezése és rögzítése igen nehéz feladatnak bizonyult, mivel a rögzítő 
szögek elhelyezését csak nehezen tudtuk megoldani. A járatok fele igen erősen málló, 
illetve jelentős /10-30 cm/ mélységig kémiailag roncsolt állapotú. A beépitett HILTI 
szoritóékek igen kis mechanikai igénybevétel után kiestek. A legjobb megoldásnak ta
láltuk a vezetőkötelek különböző képződményekhez /sziklabütykök/ való rögzitését. A 
térképezési munka során ezek a vezetőkötelek, mint poligonok kerültek alkalmazásra. A 
rögzítési módszer egyetlen hátránya, hogy ezek a pontok mint megjelölt fixpontok nem 
lesznek később azonosithatók.

Tovább folytattuk a melegviz beáramlás! helyek felderítését, illetve a meglévő hasa
lják /melegvizes-ág/ tágítását. A bontást csak igen körültekintően lehetett végezni, 
mert az erősen töredezett, a mállás miatt szerkezetileg tönkrement főte állandó omlás- 
veszélyt jelentett. Előfordult, hogy a búvár által kilégzett levegő kisebb omlást in
dított meg. A bontási munkával elértük, hogy az első szakaszon már nincsenek instabil 
kőtömbök, igy hozzákezdhettünk a járat aljzatát alkotó iszap és törmelék eltávolításá
hoz. Ezen a munkahelyen folyamatosan mérjük a beáramló viz hőmérsékletét, ami általá
ban 23,8 °C és 2á,7 °C között változik. A változások okáról az 1978. évi beszámolónk
ban részletesen szóltunk.

Tovább folytattuk a barlang mélyebb szintjén áramló hidegebb /20 °C/ viz beáramlás! 
helyének behatárolását, eddig sikertelenül. A jelenlegi műszerezettséggel az igen gyen
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gén áramló vizet kimutatni nem tudjuk. Ennél a feladatnál is igen zavaró a felkavarodó 
üledék, mert az észlelést szinte lehetetlenné teszi. Az 1983-as évben egy teljesen uj 
módszerrel kívánunk kísérletezni, remélve, hogy ez eredményre vezet.

Az elmúlt években folytatott táróépitós, harántolta a barlang Dexioa-ág és a foly
tatását jelentő Neodexion-ág között megszűnt a lehetőség, hogy ott további kutatást 
végezhessünk. Ezért kibontottuk a korábban eltömött hasadékot úgy, hogy a megépült tá
róból a Neodexion-ág megközelíthető legyen. Megkezdtük a barlang vizalatti részeinek 
kivilágításához szükséges munkák előkészítését. Az ELMÜ-től megrendeltünk egy fogyasz
tásmérő felszerelését, amit engedélyeztek és el is készítettek. így lehetőségünk van 
a barlang közelében elektromos energia vételezésére. A fogyasztásmérő szekrénybe ke
rült elhelyezésre egy 380/220/ 3 x Zk V 2000 VA-es transzformátor, mely a vizalatti

energiaellátását fogja biztosítani. Kijelöltük a világítótestek helyét megkezd
tük azok legyártását.

A Hidépitő Vállalat megbízásából kísérleteket folytattunk egy ultrahangos buvárte- 
lefon zárt térben történő alkalmazására is. A kísérletek során bebizonyosodott, hogy 
a búvárok egymás közötti kapcsolatteremtésére a készülék csak abban az esetben alkal
mas, ha azok látótávolságban vannak egymástól. A felszíni állomással a barlangba beha
tolt búvárok kapcsolatot teremteni nem tudtak. A fenti tapasztalatok az ultrahang ter
jedési sajátosságai miatt előre várhatók voltak.

A kísérletek során megállapítottuk, hogy a készülék alkalmas arra, hogy a merülőpá
rok biztonságát növelje,a feladatok elvégzését segítse. Előnyét a zavaros vízben lehe
tett igazán lemérni, amikor a búvárok közel voltak egymáshoz, de a korlátozott látás 
miatt egymás mozgását és jelzéseit már nem láthatták. A készülék magas ára és beszer
zésének nehézsége miatt elterjedése egyelőre nem valószipü.
5ál3/2. kataszteri számú Rákóczi-barlang

Az 1982-es évben a már több éve folyó felmérési és azonosítási munkák folytatására 
fektettük a fő hangsúlyt. Mivel az előző időszakban megállapítást nyert, hogy a barlang 
I. sz. tavából bontás nélkül további járatokat megismerni nem lehet, igy a tóból indu
ló oldalágak eltömődósének vizsgálatával foglalkoztunk.

Megállapítást nyert, hogy a törmelék felső rétegeinek kibontása után sem lehet to
vábbi járatokba jutni. A bontási munkákat nagy körültekintéssel kellett előkészíteni, 
mert a törmeléklejtő alsó szakaszának bontása a törmelék megcsúszásához vezethetett. A 
suvadás megakadályozására függőleges rudakat vertünk az aljzatba 20-30 cm távolságban.
A rudak leverése sokkal nehezebb volt, mint az előre vártuk. Nem lehetett elegendő tá
volságra és mélységre sem verni, mert az inhomogén aljzat ezt nem engedte meg. Ennek 
ellenére kísérletet tettünk a törmelék bontására. Egy-egy alkalommal két búvár dolgo
zott úgy, hogy az egyik a kitermelést végezte, a másik a lejtő mozgását tartotta szem
mel. Amikor a törmelék eltávolítása kezdett jó intenzitással haladni, bekövetkezett a 
suvadás. A munkahelyet fel kellett adni anélkül, hogy némi eredményt elértünk volna. 
Másik helyet kerestünk, ami nem esett a lejtő fő irányába. Itt valamivel jobb eredmény
nyel végeztük a törmelék kitermelését.

Jelenleg ott tartunk, hogy az eddig függőleges falazat aláhajlik és 1-1,5 m hosszan 
látható egy feltöltött, de kis munkával járhatóvá tehető barlangszakasz.

A barlang II. sz. tavában is folytattuk az előző években elkezdett munkát. Itt je
lentős méretű járatok vannak és ezek pontos felmérése még a mai napig sem sikerült. A 
hasadékok fő irányát és jellemző méreteit már az előző években felmértük. A térképezé
si munkát a következőképpen képzeltük elvégezni:



- fixpontok beépítése és felmérése,
- a fixpontokból kiindulva /poligonvonalak/ vezetőkötelek behúzása az ismert járatok
ba,

- a fő poligonok térbeli helyzetének meghatározása,
- segédpoligonok beépítése és felmérése,
- a segédpoligonok kiszerelése vagy helyettük fixvezetőkötelek beépítése.

Az előzetes elképzelések alapján felderítő merülések sorozatát végeztük a fixpon
tok helyének kijelölésére. Bejártuk a tó felső -10 m-ig terjedő szelvényét és kijelöl
tük, majd megkezdtük a fixpontok elhelyezését. Ezzel a munkával párhuzamosan felderítő 
merülést szerveztünk a tó két un. kútjába. Ezek a helyek az előzetes becslések alapján 
-32 m-ig nyúlnak. Megállapítottuk, hogy a bázis alatti kút mélysége 32 méter, belőle 
járható oldalág nem nyílik.

A kút valóságban csak -20 m-en kezdődik, mert összekötésben van a tó középső részé
vel, ahol -20 m-en található az aljzat. A tó elkeskenyedő részében is ismert volt egy 
mélyebb hasadék. Az itteni merülés alkalmával megállapítottuk, hogy a hasadék aljzata 
átlagosan m-en található.

A behúzott vezetőkötél utólagos lemérése során megállapítottuk, hogy a lemerülés 
helyétől k9 m távolságig jutottunk. Figyelembe véve a merülés mélységét és útvonalát, 
az általunk bejárt,ut vízszintes vetülete cca. 29 méter.Ez megfelel a hasadékban a tó 
felszínén megtehető legnagyobb távolságnak.

A búvárok beszámolója szerint a merülést a levegőkészlet biztonsági határáig törté
nő elfogyasztása miatt szakitották meg és nem azért, mert a járatban továbbjutni nem 
lehetett.

Mivel az említett esemény óta a helyszinen nem jártunk, igy az 1983-as év feladata 
lesz az emlitett hasadék további vizsgálata.

Megállapítottuk, hogy az 1982-es évben végzett merülések során uj, eddig ismeretlen 
barlangszakaszt feltárni nem sikerült. Az utolsó merülés alkalmával bejárt szakaszról 
szerzett ismereteink még csekélyek, igy ez eredményként nem értékelhető,
5^13/3. kataszteri számú Rákóczi II. /Surrantós/-barlang

Az 1981. évi kutatási jelentésünkben közöltük és térképét mellékeltük annak a szi
fonnak, melyet 1981. óv végén és 1982. év januárjában sikerült legyőzni. Az Y-tó és 
a Kekszes—terem közötti szifon átuszása jelentős eredmény volt, de lényegesen nem nö
velte az ismert barlangjáratok hosszát. A merülés alkalmával a szifon átuszására kon
centráltunk, igy a részletes vizsgálatok az év hátralévő részére maradtak.

Későbbi merülések alkalmával megvizsgáltuk a szifon vizalatti részét. További viz- 
alatti járatot nem találtunk. A barlang jelenleg ismert részein merülésre alkalmas, 
áltálunk még nem kutatott további vizek nincsenek. Meg kell állapitanunk, hogy az is— 
niort, vízzel elöntött hasadékokon keresztül további barlangszakaszok megismerésére 
nincs mod. A levegős járatok kutatása hozhat olyan eredményt, mely a búvártevékenysé
get ismét előtérbe helyezi. Addig a barlang vizeiben barlangi buvárképzést lehet vé
gezni, mivel az aránylag kis mélység, oldalágak hiánya erre ideálissá teszi. Mivel 
Szakosztályunk kutatási engedélye csak a vizalatti barlangszakaszokra érvényes kértük, 
hogy a levegős járatok kutatóival közösen folytathassuk a feltáró tevékenységet.


