
Péntek Kálmán

NÉHÁNY KARSZTOS FOLYAMAT MATEMATIKAI
LEÍRÁSA
PhD értekezés

JÓZSEF ATTILA TUDOMÁNYEGYETEM 
TERMÉSZETTUDOMÁNYI KAR 

TERMÉSZETFÖLDRAJZI TANSZÉK

Szombathely
1998



TARTALOMJEGYZÉK:

3. oldalBevezetés

. 5. oldal 
13. oldal 
26. oldal 
26. oldal 
41. oldal 
54. oldal 
62. oldal 
62. oldal 
69. oldal 
74. oldal 
78. oldal 
84. oldal

1. A mészkő karbonátos és hidrokarbonátos oldódása..............
2. A mészkő oldódása keveredési korrózióval..........................
3. A mészkő karsztos denudációja.............................................

3.1. A mészkő horizontális karsztosodása..........................
3.2. A mészkő vertikális karsztosodása..............................
3.3. A karsztkorróziós barlangok kioldódásának folyamata

4. A karsztos mélyedések morfometriájáról..............................
4.1. A töbrök morfometriája...............................................
4.2. Az uvalák morfometriája..............................................
4.3. A formulák normálása..................................................
4.4. A töbrök megnyúltsága és irányultsága........................
4.5. Gyakorlati morfometriai számítások............................

96. oldalFelhasznált irodalom

Idegen nyelvű összefoglaló

Függelék

2



BEVEZETÉS

A karsztjelenségek klasszikus leírását a természeti földrajz, s ezen belül is a 
geomorfológia adta meg. Elemezte a karsztosodás nyomán kialakult változatos 
formakincset, s elméleti leíró modelleket állított fel a folyamatok értelmezésére és 
magyarázatára.

A karsztosodás másrészt megközelíthető a kémiai oldás folyamata és a fizika, 
ezen belül a hidrodinamika oldaláról is. Ez a tárgyalási mód elsősorban az oldódási 
folyamatok és a transzport jelenségek leírására törekszik, célja a fizikai és kémiai 
összefüggések matematikai formában történő megfogalmazása.

A disszertáció a karsztjelenségek e kétféle megközelítését igyekszik 
összekapcsolni, s a geomorfológia elméleti modelljeit matematikai formába öntve, 
felhasználva a karsztos oldódás fizikai és kémiai törvényeit olyan modelleket mutat 
be, amelyek alkalmasak a folyamatok kvantitatív jellemzésére. Matematikai 
megközelítésünk egyik kiindulási pontja a karsztos oldódás folyamatára Nernst, W. 
által 1904-ben felállított differenciálegyenlet.

A dolgozat első, bevezető fejezetében összefoglaljuk a mészkő karbonátos és 
hidrokarbonátos oldásának azokat a legfontosabb kémiai és fizikai törvényszerűségeit, 
amelyeket a karsztos folyamatok tárgyalása során a későbbiekben felhasználunk.

A második fejezetben tárgyaljuk a mészkő karsztosodási folyamatában fellépő, 
általában eltérő hőmérsékletű és eltérő koncentrációjú, ám telített oldatok 
találkozásakor megfigyelhető keveredési korróziót, s algebrai módszerekkel oldjuk 
meg a keveredési korróziós folyamatot leíró egyenletrendszert. Meghatározzuk adott 
oldási körülmények között azt az optimális keverési arányt, amelynél a keveredési 
korrózió a leghatékonyabban működik.

A harmadik fejezetben a mészkő karsztos oldási folyamata általános 
differenciálegyenletének három megoldásával foglalkozunk.

A Nernst-féle differenciálegyenlet első gömbszimmetrikus megoldásaként 
meghatározzuk egy gömb alakú, mészkőből álló törmelékdarab feloldódási folyamatát 
leíró függvényt. Ennek felhasználásával tárgyaljuk a vizsgált karsztos terület 
horizontális karsztosodását, amikor az oldás a felszínt borító talajréteg és a szálban 
álló kőzet között elhelyezkedő törmelékes zónában folyik. E folyamat eredményeként 
a felszín süllyed, amelynek sebességét modellünk alapján kiszámíthatjuk. 
Megvizsgálhatjuk azt is, hogy mely feltételek és milyen mértékben befolyásolják a 
horizontális karsztosodást.

Ezután
megoldásaként meghatározzuk egy ideális kürtő kioldódásának folyamatát leíró 
függvényt. Ez alapján tárgyaljuk a karsztos terület vertikális karsztosodását, amikor 
az oldási folyamat során törmelékes zóna nem alakul ki. Ez a folyamat vertikális 
kiterjedésű formákat hoz létre, s elsősorban a magashegységi karsztos területekre 
jellemző. A levezetett összefüggésekből idealizált feltételek mellett meghatározhatjuk 
a létrejött alakzatok kifejlődési korát, formájuk változását fejlődésük során.

karsztosodás differenciálegyenletének hengerszimmetrikus
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Végül a differenciálegyenlet második gömbszimmetrikus megoldásaként 
meghatározzuk egy gömb alakú üreg, vagyis egy ideális gömbfülke kioldódásának 
folyamatát leíró függvényt. Ezt felhasználva a keveredési korrózió hatására létrejött 
korróziós barlangokat vizsgáljuk, ha azok kifejlődését elsősorban gömbfülkék 
összenövéséből származtathatjuk. A levezetett összefüggések alapján az ilyen 
barlangok gömbfülkéinek kialakulási és összenövési sorrendje is megállapítható. A 
barlang kialakulási folyamatának különböző fázisaiban e fejlődő gömbfülkéket 
ábrázolva a barlang kioldódási történetét dokumentáló térképsorozathoz jutunk.

A dolgozat negyedik fejezetében az előzőektől eltérő módszerekkel a karsztos 
térszínek töbrös formakincsének morfometriáját tárgyaljuk. A vizsgálandó karsztos 
terület szintvonalas térképéből kiindulva, geometriai és függvénytani eszközök 
alkalmazásával írjuk le az egyszerű, illetve összetett töbrök alakját a korreláció- és 
regresszióanalízis alkalmazásával. így meghatározhatjuk az alakzatok terület 
függvényét, meridián függvényét, térfogatát, sőt vizsgálhatjuk az egyes töbrök 
megnyúltságát és irányultságát is. Megmutatjuk, hogy módszereinket hogyan 
alkalmazhatjuk genetikai következtetések levonására.

A fentiek alapján tehát a disszertáció alapvetően két témakört vizsgál. Egyrészt 
néhány karsztos folyamat geomorfológiai értelmezésére épülő matematikai modelljét 
ismerteti a második és harmadik fejezetben, másrészt szintvonalas térképével 
megadott felszíni karsztos formák függvényekkel történő leírását tartalmazza a 
negyedik fejezetben.
A felhasznált geomorfológiai modellek idealizált, mészkőanyagú, autogén, mérsékelt 
övi, valamint mediterrán középhegységi és magashegységi karsztok esetén lejátszódó 
folyamatokra vonatkoznak. Két szint, illetve zóna folyamatait modelleztük, egyrészt a 
karsztos felszínek denudációs jelenségeit, másrészt a karsztok belsejében levő, az 
áramló karsztvíz övében lejátszódó karsztosodást.
Modelljeink érvényessége nem terjed ki a trópusi karsztos folyamatokra és a fedett 
karsztokra. Szükséges hangsúlyoznunk azt is, hogy a bemutatott matematikai 
modellek a valóságos folyamatok legfontosabb tulajdonságainak megragadása mellett 
a karsztok bonyolult hatásrendszerét, amely az oldódás összetett fizikai és kémiai 
vonatkozásait, a karszt előtörténetét, földtani, hidrológiai, mikroklimatológiai és 
biológiai viszonyait foglalja magába, nem képes tükrözni.

Ismertetett matematikai modelljeink a vizsgált karsztos folyamatok leírásának egy 
adott szintjét képviselik. Törekvésünk, hogy modelljeink finomításával, illetve szükség 
esetén új modellek felállításával a karsztos folyamatok árnyaltabb és szélesebb körben 
is alkalmazható leírását megadjuk.
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1. A MÉSZKŐ KARBONÁTOS ÉS HIDROKARBONÁTOS OLDÓDÁSA

A mészkő pusztulása a többi karbonátos kőzet denudációjához hasonlóan 
alapvetően oldási folyamattal történik. Ez egy komplex jelenség, amely a kőzet 
különböző felületei mentén megy végbe. Ilyen felület lehet a kőzet felszíne, a 
kőzetdarabok felülete, a kőzetben található törési síkok és réteglapok. Miután e 
felületek térbeli helyzete igen változatos, így az oldási felületek orientációja is igen 
különböző lehet.
Az oldási folyamat oldószere a kőzet számára agresszív szénsavas, főleg csapadékból 
származó víz. A csapadék utánpótlása és beszivárgása biztosítja az oldás szakaszosan 
stacionárius jellegét, míg áramlása végzi a feloldott anyag elszállítását.

A mészkő oldódási folyamatában a kőzettől távolodó sorrendben, az oldásban 
betöltött szerepe szerint több zónát különíthetünk el:
a) az oldás szempontjából még érintetlen, nagy vastagságú, szálban álló, illetve akár 

oldással előzetesen feldarabolódott kőzet;
b) a szálban álló, illetve feldarabolódott kőzet felületén elhelyezkedő adszorpciós 

réteg, ahol a kőzet kristályszerkezete fellazul és molekulái ionokra különülnek el;
c) az adszorpciós réteg feletti, lényegében mozdulatlan határréteg, e vékony 

folyadékrétegbe kerülnek az oldás kémiai reakciói után az adszorpciós rétegből az 
ionok, vastagsága annál kisebb, minél nagyobb az oldószer áramlási sebessége;

d) az áramlási zóna, ennek vastagsága tetszőleges, a kőzet belsejében esetleg éppen 
az oldással kialakult üreg szélességétől függ, ez szállítja el a feloldott anyagot a 
kőzet felületéről;

e) a gáztér, innen származik az oldásért elsősorban felelős széndioxid, fogalmát igen 
általánosan értelmezzük: beletartozik a légköri levegő, a talaj levegő, a 
kőzettörmelék darabjai közötti levegő, a kőzetben a leszálló karsztvíz övében 
kialakult üregek levegője, végül az áramló karsztvíz övében kialakult üregek 
széndioxidban dús levegője.

Megjegyezzük, hogy az oldás akkor is végbemehet a kőzet belsejében, ha a gáztér a 
fenti zónák közül hiányzik.

A mészkő oldási folyamatában a kőzet és oldásában közreműködő agresszív 
vegyületek között reverzibilis kémiai reakciók játszódnak le. A reakciókban résztvevő 
komponensek koncentrációjának változásával az adott feltételek között a tömeghatás 
törvényének megfelelően a rendszer a kémiai egyensúly elérésére törekszik.

Az oldószerben levő széndioxid mennyiségétől függően a mészkő oldódásának 
két típusát különböztethetjük meg.

Ha a mészkő oldódása során az oldószer nem, vagy csak elhanyagolható 
mennyiségű széndioxidot tartalmaz, akkor a lezajló folyamatot karbonátos oldásnak 
nevezzük. Az oldás e típusát a

2+2 ++co3"+h++oh~(1.1) ^ Ca +HCCU+OHCaC03+H20 ^ Ca 3
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reverzibilis összefüggésekkel írhatjuk le, amely kémiai szempontból egy disszociáció 
és egy hidrolízis (Trudgill, S.T., 1985).
Az oldási folyamatban kialakuló egyensúly a mészkő kristályszerkezetétől, valamint a 
rendszer hőmérsékletétől függ. A természetben a mészkő karbonátos oldásának a 
folyamat kis hatékonysága miatt csupán másodlagos szerepe van a karsztos 
formakincs kialakításában.
A karbonátos oldás elméletének részletes kifejtése Jakucs, L. (1971), Trudgill, S.T. 
(1985) és Dreybrodt, W. (1988) monográfiájában megtalálható.

Ha a mészkő oldódása során az oldószer számottevő mennyiségű széndioxidot 
tartalmaz, akkor a folyamatot hidrogén-karbonátos, vagy röviden hidrokarbonátos 
oldásnak hívjuk. Az oldás kémiai reakcióit a

+(1.2) C02+H20 5* H2C03 H +HC03 

CaC03+(H++HC03) ^ Ca2++2-HCO” ^ Ca(HC03>2(1.3)

reverzibilis egyenletekkel írhatjuk le, a folyamat legfontosabb lépései pedig White, 
B.W. (1977) és Ford, D.C. - Williams, P.W. (1989) szerint a következőek:
a) az oldási folyamatban résztvevő víz C02 gázt nyel el, amely a vízzel szénsavat 

alkot;
b) a szénsav az áramlási zónából a határrétegbe lép be, majd H+ és НС(ТЪ ionokra 

disszociál;
c) a H" áthalad a határrétegen a molekuláris diffúzió segítségével, majd elnyelődik a 

kőzet felületén;
d) a H ion reakcióba lép a mészkő CO:~ ionjával és HCO~ iont képezve leválik a 

kőzet felületéről, majd a határrétegbe kerül;
e) а HCO3 hidrokarbonát ion molekuláris diffúzióval áthalad a határrétegen, és belép 

az áramlási zónába;
f) a mészkő Ca2+ ionja elszabadul a kőzet felületéről, s molekuláris diffúzióval áthalad 

a határrétegen, és belép az áramlási zónába;
g) az áramlási zónában a Ca2~ és a HCOZ ionok reverzibilis egyensúlyi reakcióban 

instabil Ca(HC03)2 molekulát alkotnak.
A mészkő hidrokarbonátos oldásának folyamatát az 1. ábra szemlélteti.
Az oldódási folyamat során a mészkő kristályszerkezetétől, a hőmérséklettől, a 
nyomástól és az áramlási viszonyoktól függő egyensúlyi reakciók játszódnak le.

Láthatjuk, hogy a mészkő hidrokarbonátos oldásában alapvető jelentőségű az 
oldószerben levő C02, amelynek arányát adott körülmények között a Henry-Dalton 
törvény határozza meg.
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1. ábra: A mészkő hidrokarbonátos oldódása

Az (1.2) összefüggés alapján nyilvánvaló, hogy az oldatba kerülő C02 molekulák egy 
része az egyensúly beállta után a hidrokarbonátban lekötődik - ezt kötött C02-nek 
nevezzük másik része szabadon marad, amelyet egyensúlyi C02-nek hívunk. 
Megemlítjük, hogy ha a rendszerbe a fenti mennyiséget meghaladó széndioxid, az 
agresszív C02 kerül, akkor ez lehetővé teszi a mészkő további oldását egy új 
egyensúly beálltáig.

Jelölje x az egységnyi térfogatú oldószer által a telítésig oldatba juttatott Ca СО? 
tömegét, vagyis vegyes százalékban kifejezett koncentrációját, továbbá yK a kötött 
C02 koncentrációját, ут pedig az egyensúlyi C02 koncentrációját.
Ekkor azyK és az x közötti kapcsolatot az

(1.4) = a • x
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egyenlet fejezi ki, ahol a=0,44 és a koncentrációkat kg/m3 egységben mérjük. Az y7 és 
az у^ kapcsolatát az

3
yK(1.5) УТ =

egyenlet írja le (Tillmanns, J. 1932, Ernst, L. 1965).
A Ht tényező az (1.2) és (1.3) egyenletek egyensúlyi állandóiból összeállított 
mennyiség, értéke az oldat T abszolút hőmérsékletétől a

c-T(1.6) Ht = Be

képlet szerint függ, ahol 5=1,83529 102kg2/m6 és c=-2,90174 10'2 1/°K, továbbá e a 
természetes alapú logaritmus alapszáma (Balázs, D. 1965). Megjegyezzük, hogy az 
(1.5) formulában szereplő koncentrációkat most is kg/m3 egységben mérjük.
Az (1.5) összefüggésből az (1.4) behelyettesítésével az

= ( a - x)3 3x(1.7) УТ Ht В cT
3 ea

В
egyenletet nyerjük, ahol b:=—j = 2,1545083- 10’kg2/m6, majd bevezetve a

a3

c-T _ В c-T 
3 6(1.8) := beKt

a

jelölést, ут kifejezhető az x segítségével az

3x(1.9) yT =TTt
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formában. Látható, hogy a K, tényező a Ht mennyiséghez hasonlóan függ az oldat T 
abszolút hőmérsékletétől az (1.8) összefüggésben látható módon.

Ha >> jelöli az egyensúlyi oldat teljes C02 koncentrációját szintén kg/mJ egységben 
mérve, akkor érvényes az

(1.10) У = yK + yT

előállítás, amelyből az (1.4) és (1.9) felhasználásával az

3, x= a- x + ~Tr '(1.11) У = yK + yT Kt

formulát nyerjük. E függvény görbéjét szemlélteti a 2. ábra.

У

x

2. ábra: Az oldott СаСОз koncentráció, és az oldatban tartáshoz szükséges C02 
koncentrációja közti kapcsolat.
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Megjegyezzük, hogy az (1.11) összefüggés csak abban az esetben érvényes, amikor az 
oldat a Ca2+ ionokon kívül más fémiont nem tartalmaz, vagyis ha teljesülnek a 
vegytiszta mészkő hidrokarbonátos oldásának ideális feltételei.

A természetben a mészkő oldásos formakincsének kialakításában a
hidrokarbonátos oldásnak van elsődleges szerepe. A folyamat részletes ismertetése 
Jakucs, L. (1971), Dreybrodt, W. (1988) és Ford, D.C. - Williams, P.W. (1989) 
monográfiájában megtalálható.

Ezután a mészkő hidrokarbonátos oldódásának matematikai modelljét vázoljuk. 
Induljunk ki abból, hogy az oldás során S nagyságú felülettel érintkezve v sebességű 
oldószer halad az áramlási zónában. Az oldódási folyamatról feltételezzük, hogy az 
oldószer áramlásától függően kvázistacionárius, az oldási rendszer a környezettel 
termikus egyensúlyban van, végül az oldószer áramlása lamináris.
Megjegyezzük, hogy az áramlási tartományban nagyrészt valóban az oldószer 
lamináris áramlásával találkozhatunk, azonban az áramló karsztvíz övében az 
üregképződési helyeken megjelenik és a karsztosodó kőzet üregesedése 
következtében egyre nő e helyeken az oldószer turbulens áramlásának tartománya is 
(Böcker, T. 1972).
Az ismertetett feltételek mellett meghatározhatjuk az oldási folyamat 
differenciálegyenletét. A matematikai modell számára a mészkő hidrokarbonátos 
oldását az alábbi szakaszokra bonthatjuk:
a) a kémiai oldás az adszorpciós rétegben;
b) az oldott anyag diffúziója a határrétegben;
c) az oldott anyag elszállítása az áramlási zónában.

A kémiai folyamatot a

(1.12) dm - V S (Ce“Cs)dt К

összefüggés írja le, ahol
m = a mészkő oldásnak kitett felületéről eltávozott tömeg (mértékegysége: kg); 
t = a mészkő oldódásának időtartama (mértékegysége: s); 
kk-= a kémiai oldás sebességi állandója (mértékegysége: m/s);
S = az oldódó mészkő felülete (mértékegysége: m2);
Ce= a feloldott СаСОз egyensúlyi koncentrációja (mértékegysége: kg/m');
Cs= a CaC03 koncentrációja a kőzet felületénél az adszorpciós rétegben 

(mértékegysége: kg/nv).
A határrétegben történő diffúzió transzport folyamatát a

(1.13) — krp- S • (Cs~CA )dt IT
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összefüggés írja le, ahol
kf= a határrétegben történő anyagtranszport sebességi állandója (mértékegysége: 
m/s);
С,— a kőzethez odaáramló oldószer eredeti СаСОз koncentrációja (mértékegysége: 
kg/m3)

Az oldódási folyamat feltevésünk szerint szakaszosan stacionárius, így fennáll

dm(1.14) -m-dt |K dt T

dm
amelynek közös értékét a továbbiakban jelölje egyszerűen .

Szorozzuk meg az (1.12) összefüggést a kT anyagtranszport sebességi állandójával, az 
(1.13) összefüggést pedig a kK kémiai oldás sebességi állandójával, így a

kT'fr = kK'VS'(Ce-Cs}(1.15)

és a

V dt kK*kT'S'^Cs‘Ci^(1.16)

formulákhoz jutunk, az (1.15) és (1.16) összegzésével a

(kK+kT)"3t'= kK‘kT,S'(Ce'Ci)(1.17)

összefüggést nyerjük, amelyből a kK + kT mennyiséggel való osztással kaphatjuk meg a

kK- kT(1.18) £ •S-(C -c.) 4 e iykK+kT
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formulát, amelyet a mészkő hidrokarbonátos oldása általános differenciálegyenletének 
nevezünk.

Az: (1.18) egyenletet lényegében ebben a formában Nernst, W. (1904) állította fel, 
a mészkő oldásával kapcsolatos alkalmazásai Rickard, D. - Sjöberg, E. L. (1983) és 
Dubljanszkij, J.V. (1987) munkáiban találhatók.

A teljes oldási folyamat időigényét a kK , kT és v sebességek közül a leglassúbb 
szakasz sebessége, az úgynevezett határsebesség szabja meg. Tapasztalataink szerint 
kK és kT értéke több nagyságrenddel kisebb, mint az áramlás v sebessége, ezért a 
folyamat határsebességét kK és kT valamelyike adja.
Ha kK < kT, akkor a kémiai oldás által vezérelt, ha pedig kT < кк , akkor a diffúziós 
transzport által vezérelt oldási folyamatról beszélünk. Az (1.18) egyenlet több 
speciális megoldásával a későbbi fejezetekben találkozhatunk.

A mészkő hidrokarbonátos oldási folyamatának fizikai-kémiai, illetve 
hidrodinamikai vonatkozásaival foglalkozik még Bemer, R.A. - Morse, J.W. (1974); 
White, B.W. (1977); Plummer, L.N. - Wigley, T.M.L. - Parkhurst, D L. (1978); 
Dreybrodt, W. (1980), (1981), (1988); Buhmann, D. - Dreybrodt, W. (1985); 
Dreybrodt, W. - Buhmann, D. (1991); Svensson, U. - Dreybrodt, W. (1992); Chou, 
L. - Garrels, R.M. - Wollast, R. (1989); Ford, DC. - Williams, P.W. (1989) munkája.

A mészkő fentiekben ismertetett karbonátos és hidrokarbonátos oldási 
folyamatán kívül ismerjük még az egyéb kémiai behatásokkal kapcsolatos korróziós, 
nemkarsztos mállásnak nevezett denudációs folyamatait is. Ezek tárgyalásától 
azonban eltekintünk, mivel e folyamatokra a dolgozat további részeiben sem 
hivatkozunk. E téma feldolgozását például Jakucs, L. (1971) monográfiájában 
találhatjuk.

Jelentős oldódási folyamat viszont a mészkő hidrokarbonátos oldására épülő 
keveredési korrózió, ennek elméletét a következő fejezetben tárgyaljuk.
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2. A MÉSZKŐ OLDÓDÁSA KEVEREDÉSI KORRÓZIÓVAL

A mészkő hidrokarbonátos oldódásának jelenségéhez kapcsolódó keveredési 
korrózió, amelyet különböző töménységű, ám telített mészkő oldatok keveredése idéz 
elő, már régóta ismert folyamat.

Létezésére először Laptyev, F.F. (1939) figyelt fel, a karsztos folyamatokban 
betöltött fontos szerepét pedig Bogii, A. (1963) ismerte fel. E témával foglalkozik 
még Ernst, L. (1964), Balázs, D. (1966) és Jakucs, L. (1971) munkája is. A 
keveredési korróziónak a karsztos formák kialakulásában játszott szerepére mutatott 
rá Veress, M. - Péntek, K. - Horváth, E.T. (1992a) és Péntek, K. - Szunyogh, G. - 
Veress, M. (1998) dolgozata.

A keveredési korrózió kvantitatív leírására a folyamatot meghatározó egyenletek 
bonyolultsága miatt csupán közelítő pontosságú formulákat alkalmaztak a számítások 
során (Ernst, L. 1965, Szunyogh, G. 1995). Ebben a fejezetben bemutatjuk, hogy 
miképpen lehet megtalálni a keveredési korrózió alapegyenletének algebrai 
módszereken nyugvó, tehát közelítésmentes megoldását, lehetővé téve ezáltal ennek, 
a karsztos formakincs kialakításában jelentős szerepet játszó folyamatnak árnyaltabb 
leírását.

A keveredési korrózió - mint látni fogjuk - akkor lép fel, ha a két találkozó telített 
oldat CaC03 koncentrációja, vagy hőmérséklete közül legalább az egyikben eltérés 
mutatkozik. A keveredési korrózió jelensége a mészkő hidrokarbonátos oldásának 
arra a tulajdonságára vezethető vissza, hogy a kémiai egyensúly, vagyis a telítődés 
beállta után a feloldásra került СаСОз x koncentrációja, és a telített oldatban levő 
összes C02 у koncentrációja között az adott hőmérsékleten nem lineáris, hanem az 
(1.11) összefüggésben szereplő kapcsolat áll fenn.
Ezért különböző CaC03 koncentrációjú, illetve hőmérsékletű, de telített oldatok 
keveredése nyomán a keverék oldatban több C02 mutatkozik, mint amennyi a 
keverékben levő СаСОз oldatban tartásához szükséges lenne. A fölös, tehát agresszív 
C02 egyik része lehetőséget ad egy bizonyos mennyiségű mészkő további feloldására, 
míg másik része a feloldott többlet CaC03 egyensúlyban, azaz oldatban tartásához 
szükséges.

A továbbiakban tehát az (1.11) egyenletet alkalmazzuk különböző töménységű és 
különböző hőmérsékletű, telített oldatok keveredési korróziós folyamatának 
vizsgálatára.
Keveredjen tehát két telített oldat, az egyik СаСОз koncentrációja legyen X/, 
hőmérséklete ó, a másik oldat megfelelő mennyisége pedig x2 és t2. Ezen oldatok 
teljes C02 koncentrációja legyen ésy2, amelyekre az (1.11) szerint teljesül

3
X1(2.1) У1 = a- x
Kt

Z1
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és

3
x2

(2.2) 2 + КУ 2 = a • x
l2

ahol Kh és Kt a ti, illetve t2 hőmérsékleten az (1.8) összefüggésben szereplő tényező.
Legyen rii:n2 a két oldat keverési aránya, ahol п/+п2= 1, vagyis az első oldat a keverék 
nred, míg a második oldat a keverék /ъ-ed részét tegye ki. Az ilyen arányban 
összekevert két oldat у eredő C02 koncentrációja az eredeti oldatok jy és y2 C02 
koncentrációinak a keverési aránnyal súlyozott átlagából adódik, vagyis érvényes az

33
X1 x2 (ax^+j^ )+n2 ■ (ax2+^— )(2.3) + nУ = nlYl 2У2 =

t24
összefüggés.
A keverék oldat x СаСОз koncentrációja egyrészt az eredeti oldatok X/ és x2 СаСОз 
koncentrációinak a keverési aránnyal súlyozott átlagából, másrészt a keveredési 
korrózió révén felvett többlet СаСОз koncentráció Ax értékéből nyerhető 
összegzéssel:

(2.4) X = n^X^ + n2X2 + Дх

Két azonos hőmérsékletű, telített oldat elkeveredésekor előálló jelenséget szemlélteti 
a 3. ábra.
Mivel a Ax CaC03 többlet feloldása után is fennáll a kémiai egyensúly, ezért a 
keveredés utáni koncentrációk között is érvényes az (1.11) összefüggés.
Az x és у helyére a (2.3), illetve a (2.4) kifejezést beírva az

3 3Xjl *2
nl^axl+K )^n2'(ax2+^

tl l2
q

(nlxl+n2x2+ Ax)J

(2.5) ) = a(n^x^+n2x2+ Дх) +

A

összefüggést nyerjük, ahol a keverék oldat t hőmérséklete a ti és t2 hőmérsékleteknek 
a keverési aránnyal súlyozott átlagából képezhető a
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У

xJу = ах/+ —-
K#

h

'Д xУ- n,y,-t-n2y2

П?Х> + П2Х2

njjy-r^^+Ax x2 у

3. ábra: Két, azonos hőmérsékletű telített CaC03 oldat keveredése

(2.6) t = nltl + n2t2

I

egyenlettel. Vegyük észre, hogy ha a keverék t hőmérsékletét a (2.6) segítségével 
meghatározzuk, akkor a (2.5) összefüggésben egyedül Дх az ismeretlen mennyiség, 
amelyre nézve egy valós együtthatós harmadfokú algebrai egyenletet alkot:

(Z\x)3 + 3(n^x^+n2x2) ( Д x)3 + [3(n^x^+n2x2)^+aKt]*(2.7)

•Ax + [(n1x1+n2x2)3-(nil^-x^

4
Kt 3 П+ П2КГ'Х2^ 

C2
0 .

15



E harmadfokú egyenlet megoldása érdekében először a

Дх = z - (n^x^ + П2Х2)(2.8)

Tschirnausen-féle transzformációval kiküszöböljük a Ах-ben másodfokú tagot. 
Rendezés után a z új ismeretlenre a

3 3X x
axl+KL)+n2(ax2+K^)] = 0

t2

z3 + aK^z - Kt'^n1((2.9)

egyenletet nyerjük. Figyeljük meg, hogy a (2.9) szögletes zárójelében éppen a (2.3) 
alatti kifejezés, tehát a keverék teljes CO2 koncentrációja szerepel, 
így a (2.9) egyenlet a tömörebb

3 А „ z + aKt-z(2.10) - Kty = 0

formában írható fel, amelynek megoldását a harmadfokú algebrai egyenletek Cardano- 
Fontana képletének segítségével határozzuk meg.
Mivel a (2.10) egyenlet is valós együtthatós és

Kty 2 з)2 + ( )3> 0 ,(2.11) < Л

így feladatunknak a jelenség fizikai tartalmával összhangban egyetlen valós megoldása 
van.
Megjegyezzük, hogy a (2.10) egyenletnek e valós gyökön kívül még egy komplex 
konjugált gyökpárja is van, ám e nem valós komplex számok feladatunk megoldása 
szempontjából érdektelenek.
A (2.10) egyenlet megoldásához az egyenlet együtthatóiból képezzük az

3 V(2.12) u =
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és a

3 V aKt чЗ 
3 '(2.13) V = 2

mennyiségeket. А (2.12) és (2.13) kifejezésekben a köbgyök alatt mindkét esetben 
egy-egy valós szám áll, így и és v a (2.10) egyenlet egy összetartozó értékpárját 
alkotja, hiszen közöttük fennáll az

aKt
(2.14) u • v = 3

összefüggés, így egyenletünk megoldása a

(2.15) Z = U + V

alakban adódik. Ennek megfelelően a (2.12) és a (2.13) kifejezéseket összeadva, majd 
a (2.8) összefüggés jobb oldalába helyettesítve nyerjük a

aK3 V зМ3 + 

aKt 3
-3— ) " (n1x1+n2x2)

Ax =(2.16) 1

képletet (Péntek, K. - Szunyogh, G. - Veress, M. 1998).
A (2.16) összefüggés alkalmazásához természetesen figyelembe kell venni, hogy 

az összefüggésben szereplő^, vagyis a keverék oldat teljes C02koncentrációja a (2.3) 
formulából határozható meg.
Azyi és y2 koncentrációk pedig a (2.1) és a (2.2) alapján a keveredő oldatok // és t2 
hőmérsékletének, valamint az x, és x2 CaC03 koncentrációjának ismeretében 
számíthatók ki.
Ezen előkészítő számítások elvégzése után a (2.16) összefüggés a keveredési korrózió 
alapegyenletét alkotja, amely teljes pontossággal, tehát közelítés nélkül alkalmas a t, 
és t2 hőmérsékletű, x, és x2 töménységű CaC03 telített oldatainak n,\n2 arányú
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elkeveredése nyomán jelentkező Ax oldódás kiszámítására. Megjegyezzük, hogy az 
oldatok hőmérsékletét a Kh és Ku tényezőkön keresztül vehetjük figyelembe.

A fentiekben levezetett összefüggések abban az esetben alkalmazhatók 
közvetlenül, ha ismerjük a keveredő oldatok x, és x2 CaC03 koncentrációit. Számos 
esetben viszont az x, és x2 helyett a keveredő oldatok y, és y2 C02 koncentrációit 
ismerjük. Ilyenkor a (2.16) összefüggés alkalmazhatóságához először az (1.11) 
segítségével x, és x2 értékét kell meghatározni, miközben y, és t, , valamint y2 és t2 
értékét adottnak tekintjük. Könnyen látható, hogy ez mindkét oldat esetén az

3x(2.17) у = 0+ a- x
Kt

alakú valós együtthatós harmadfokú egyenlet megoldását jelenti az x ismeretlennel. 
Most közvetlenül alkalmazhatjuk a Cardano-Fontana képletet, amelynek segítségével 
egyenletünk egyetlen valós megoldása az

Kcy 9 aK. о
r + +(2.18) X =

+ 3 v 4* )2 + (^зм32

formában írható fel. Megjegyezzük, hogy a megoldás egyes lépései teljesen hasonlóak 
ahhoz, amit a (2.10) gyökének megkeresésénél alkalmaztunk.
A (2.18) formula tehát megadja a vizsgált telített oldat CaC03 koncentrációját az 
adott C02 koncentráció ismeretében.

Ezután a keveredési korrózió (2.16) alapegyenletét diszkutálva Ax értékeivel 
kapcsolatban a következő megállapításokat tehetjük:
a) Ax az X/ és x2 CaC03 koncentrációk, a ti és t2 hőmérsékletek, valamint a két 

telített oldat «/ : n2 (jii+nf= 1) keverési arány által alkotott öt független változó 
nem negatív valós értékeket felvevő függvénye;

b) tetszőleges /// : n2 keverési arány mellett Ax=0 akkor és csakis akkor, ha x/=x2 és 
t,=t2 teljesül, s minden más esetben, vagyis ha X/ * x2 vagy ti Ф t2 legalább egyike 
fennáll, akkor Ax > 0;

c) tetszőleges, de rögzített nt : n2 keveredési arány mellett Ax értéke annál nagyobb, 
minél nagyobb | x/-x2 |, illetve minél nagyobb | trt2 |, tehát minél nagyobb a 
keveredő oldatok CaC03 koncentrációinak, illetve hőmérsékleteinek eltérése 
egymástól;
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d) speciálisan tetszőleges, de rögzített n, : n2 keveredési arány mellett t, = t2 esetén 
Ax értéke annál nagyobb, minél nagyobb | x,-x2 |, vagyis a két oldat CaC03 
koncentrációinak eltérése;

e) speciálisan tetszőleges, de rögzített n, : n2 keveredési arány mellett x, = x2 esetén 
Ax értéke annál nagyobb, minél nagyobb | ti - t2 |, vagyis a két oldat 
hőmérsékletének eltérése;

f) tetszőleges, de rögzített /// : n2 keveredési arány mellett, ha X/ = 0 és x2 ^ 0, akkor 
Ax > 0 mindig teljesül, még akkor is, ha ti = t2 .

Megjegyezzük, hogy az e) pontban szereplő speciális keveredési korróziós 
folyamatot, amelyet tehát a két telített oldat hőmérsékletének különbsége idéz elő, 
hőmérsékleti keveredési korróziónak nevezzük. E folyamat hatása azonban 
lényegesen kisebb, mint a d) pontban említett, s az oldatok CaC03 koncentrációjának 
eltéréséből származó keveredési korrózióé.
Az f) pontban leírt típusú keveredési korróció a természetben akkor valósul meg, ha 
például esővíz keveredik telített karsztvízzel. Keveredésből származó karsztos 
oldással tehát ilyen higítási folyamatoknál is számolni kell.

A keveredési korrózió folyamatának illusztrálására ezután néhány számításos 
mintapéldát mutatunk be.
1. Példa:

A c) pontban leírt általános keveredési korrózió folyamatának bemutatására 
tekintsünk két olyan telített CaC03 oldatot, ahol az első töménysége X/ = 100 mg/l = 
0,1 kg/m3, hőmérséklete t, = 10°C; a második töménysége x2 = 400 mg/l = 0,4 kg/m1, 
hőmérséklete t2 = 20 °C, és legyen nt =n2 = 0,5, vagyis nt : n2= 1.
Az (1.8) összefüggés alapján ti = 10 °C esetén Kt - 0,582, t2 = 20 °C esetén pedig
КN = 0,435. A keverék hőmérséklete a (2.6) szerint t = 0,5 ' 10 °C + 0,5 20 °C = 15 

°C, majd ismét az (1.8) felhasználásával K, = 0,503.
Ezen adatokat a (2.3) összefüggésbe helyettesítve у = 0,1844 kg/mJ lesz a keverék 
teljes C02 koncentrációja. Az így nyert у értéket pedig a (2.16) formulába 
helyettesítve nyerjük, hogy a keverék még Ax = 4,8712 10'2 kg/m3 = 48,712 mg/l
kalciumkarbonátot képes feloldani.
így az egyensúly beállta után tehát a keverék nem az eredeti x; és x2 töménység 
esetünkben egyszerű számtani átlagát képező 250 mg/l = 0,25 kg/nr1
kalciumkarbonátot képes oldatban tartani, hanem ennél Ax értékével nagyobb, tehát 
(250 + 48,712) mg/l = 298,712 mg/l = 0,298712 kg/nr mennyiséget.

2. Példa:
A d) pontban említett keveredési korróziós folyamat bemutatására vegyünk két 

olyan oldatot, amely az 1. példa adataiból csupán annyiban tér el, hogy mindkét oldat 
hőmérséklete azonos.
Legyen tehát x/ = 100 mg/l = 0,1 kg/m3, x2 = 400 mg/l = 0,4 kg/nr1, tt = t2= 10 °C és 
n, = n2 = 0,5, vagyis n, : n2 = 1.
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Mindkét oldat és a keverék hőmérséklete is t = ti =í2 = 10 °C, ekkor (1.8) szerint K, - 
0,582.
A (2.3) formula alapján .y = 0,1658 kg/m3, a (2.16) összefüggés szerint pedig Ax = 
3,5776 10'2 kg/m3 = 35,776 mg/l. Az egyensúly beállta után a keverék oldat összesen 
(250 + 35,776) mg/l = 285,776 mg/l = 0,285776 kg/m3 kalciumkarbonátot képes 
oldatban tartani.

3. Példa:
Az e) pontban szereplő hőmérsékleti keveredési korrózió szemléltetésére két 

olyan telített oldatot tekintünk, amely az 1. példa adataitól csupán abban különbözik, 
hogy mindkét oldat töménysége azonos.
Legyen most X/ = x2 = 400 mg/l = 0,4 kg/m3, 0 = 10 °C, t2 = 20 °C, és nt = n2 = 0,5, 
vagyis n, : n2 = 1.
Az 1. példával megegyezően t; = 10 °C esetén 0,582, = 20 °C esetén Kt =
0,435, a keverék hőmérséklete t = 15 °C, s ekkor K, = 0,503.
A (2.3) felhasználásával^ = 0,3045, amiből a (2.16) alapján Ax = 9,388 ' 10'4 kg/m3 = 
0,9388 mg/l adódik.
Láthatjuk, hogy az egyensúly beállta után a keverék kerekítve (400 + 1) mg/l = 401 
mg/l = 0,401 kg/m3 kalciumkarbonátot képes az oldatban tartani.

A 2. és 3. példa eredményeit összehasonlítva figyeljük meg, Ax értéke a hőmérsékleti 
keveredési korrózió esetén lényegesen kisebb, mint az oldatok СаСОз 
koncentrációjának eltéréséből származó keveredési korrózió folyamatánál.

A most következő részben a keveredési korrózió hatékonyságával foglalkozunk, 
pontosabban azt a kérdést vizsgáljuk meg, hogy milyen arányban kell keverni két 
oldatot annak érdekében, hogy a keverék a lehető legtöbb mészkövet legyen képes 
feloldani. Keressük tehát a keveredő oldatok azon /// : n2 keverési arányát, amely 
esetén Ax maximális lesz természetesen megadott X/, x?, és //, t2 esetén.

Az egyszerűbb írásmód kedvéért vezessük be az n - n/ és 1 - n : =n2 jelölést, 
tekintettel гхп, + n2 =1 összefüggésre. írjuk a (2.16) összefüggésben az>> helyére a 
(2.3) kifejezés jobb oldalát, ekkor az imént bevezetett jelöléssel a keveredési korrózió 
alapegyenlete a

К I К2 ciK
= ~2^(пу1+(1-п)у2)+1~(пу1+(1-п)у2)2+(—з t)3+Ax(2.19)

ГкIkz aK+ 2-J 2^(ny1+(l-n)y2)-|-^(ny1+(l-n)y2)2+(- _t\3 
3 ;

- (nx1+(l-n)x2)
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alakot ölti. Figyeljük meg, hogy az n értékre teljesül a 0 < n < 1 egyenlőtlenség, 
továbbá a (2.19) egyenletben Ax értéke az x,, x2, ti és t2 változók rögzítése mellett 
egyedül az n arány függvénye. Ezen Ax = Ax(w) függvényről egyszerűen beláthatjuk, 
hogy az n változó [0,1] intervallumon folytonos és a ]0,1 [ intervallumon 
differenciálható függvénye.
A differenciálszámítás elemeit felhasználva а Ax(n) függvénynek egy bizonyos nm e 
]0,1[ helyen akkor lehet maximuma, ha a függvény n szerinti első deriváltja eltűnik, 
azaz ha

d Ax(n) = 0(2.20) dn

Mivel Ax(0) = Ax(l) = 0, ezért a fentiekkel együtt teljesülnek a Rolle-féle 
középértéktétel feltételei, amely szerint biztosan létezik a keresett nm e ]0,1[ hely, sőt 
a jelenség fizikai tartalma, valamint az alábbi számítások alapján az is nyilvánvaló lesz, 
hogy egyetlen ilyen nm hely létezik csupán. (4. ábra)
А Дх(я) függvény differenciálása után nm -re a (2.20) alapján a következő egyenlet 
adódik:

(2.21)
Kt <Vl +1 +

K2 aK
К^У1-У2)

6
К К? 9 aK
J-(nmyi+(1-nm)y2)+i—(птУ1+(1-пш)У2) +(

j Kt (птУ1 + (1-пт>У2>_________

2
-^)3 
3 ;

K2 aK
2'^(птУ1+(1-пт)У2)2+(Т£-)

Kt('yl"y2') 
+ ~ 6 •

K2 23 К aK
Т£(птУ1+а-Пт)У2)-|1г(птУ1 + <1-пт)У2) +(Tt)

- (x1 - x2) = о
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4. ábra: A Ax = Ax(n) függvény jellege a [0,1] intervallumban

A (2.21) egyenlet könnyebb áttekinthetősége érdekében vezessük be a

Kt
2-(nmyf<1-nm)y2) ,(2.22) A :=

aKt
(2.23) В «= 3

C:=-6-.Xl ~ X2. 
Kt У1 - У2

(2.24)

jelöléseket, amelyekkel (2.21) a

AA 11 +
(A? lí A2+B3

(2.25) = C=2~ + 3 z T23ő/a+ Í?+b 3-/a- i/a^+b
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alakra hozható. A (2.25) egyenlet megoldása során a bal oldalon közös nevezőre 
hozás és egyszerűsítés után a

A+ Í/a2+B3 - ^~/a- Ja2+B3
(2.26) = C

?A2+B3

alakhoz jutunk, amelyből átszorzással a

3-/a+ i/a2+b3 - ^a-\Ia2+b3 = c i/a2+b3(2.27)

összefüggést nyerjük.
Ezután a (2.27) egyenlet köbre emelése, összevonások és kiemelések után a

/а2+вз3с3(2.28) 2 Ja2+B3 + 3B- ^A+i2+B3 - ^/a- IÍa2+B3

összefüggéshez jutunk. Vegyük észre, hogy a (2.28) szögletes zárójelben álló 
kifejezése éppen a (2.27) egyenlet bal oldala, így e kifejezés ezen egyenlet jobb 
oldalával helyettesíthető. Ezt az észrevételt felhasználva a (2.28) a

2 |/a2+b3 + 3B(C||a2+B3) = i/a2+bs3c3
(2.29)

alakra hozható, amelyből kiemelés után a

1Ía2+b3 • (C3(A2+B3)-(2+3BC)) = 0(2.30)

előállítást nyeljük. A (2.30) egyenlet bal oldalán egy szorzat látható, amely azonban 
csak akkor lehet 0, ha annak legalább egyik tényezője 0. A szorzat első tényezője nem
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lehet 0, ellenkező esetben ugyanis A2 = -В3 teljesülne, s mivel a (2.23) szerint В > 0, 
ezért -Въ< 0, tehát A2< 0 következne, ami viszont nyilvánvalóan lehetetlen. 
Következésképpen á (2.30) egyenlet bal oldalán álló szorzat második tényezőjének 
kell nullának lennie, ennek célszerű átrendezése révén az

32 + 3BCA2 -(2.31) В
C3

formát kapjuk. A (2.23) és (2.24) felhasználásával egyszerűen beláthatjuk, hogy a 
(2.31) egyenlőség jobb oldalán álló kifejezés nyilvánvalóan nem lehet negatív, így az 
nm értéket tartalmazó A mennyiség gyökvonással kifejezhető az

32 + 3BC(2.32) ВA =
c3

formában. Visszatérve most az А, В és C eredeti, a (2.22), (2.23) és (2.24) által 
definiált alakjára, a (2.32) egyszerű átrendezésével a maximális hatékonyságú 
keveredési korróziót eredményező keveredési arányra a

ХГХ22+6a—-—-
УГУ2 aK- (^-)3 - y2>(Xk K.

1(2.33) n
xl-x2 s 3yl-y2m t (6_.

14 УГУ2

alakéi végformulát nyerjük (Péntek, K. - Szunyogh, G. - Veress, M. 1998). 
Megjegyezzük, hogy a (2.33) összefüggés teljesen pontosan csak azonos 
hőmérsékletű telített oldatok keveredése során alkalmazható. Ekkor adott Jt/ és x2 , 
továbbá ti = t2 = t mellett először (2.1) és (2.2) felhasználásával yi és y2, majd (1.8) 
alapján a közös t hőmérséklethez tartozó K, értékét határozzuk meg. Ezután (2.33) 
már közvetlenül alkalmazható.
Eltérő ti és t2 hőmérsékletű oldatok esetén K, meghatározásához ismernünk kellene a 
keverék (2.6) alapján kiszámítható / hőmérsékletét, melyet viszont éppen a 
meghatározandó nm arány rögzít. Ilyenkor a következő módszert alkalmazhatjuk. 
Mivel a hidegvizes oldatok szokásos hőmérsékleti tartományában K, értéke nem 
változik jelentősen, és a Ax(n) függvény nm maximuma a 0,5 arány közelében
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várható, így ti 7-12 esetén a (2.33) összefüggésben jó közelítéssel a t = — •(/, + /2)

hőmérséklethez tartozó AT, értékkel számolhatunk. Ezután (2.1) és (2.2) 
felhasználásával (2.33) már alkalmazható.
Eltérő hőmérsékletű oldatoknál közelítésmentes formulát a (2.19) összefüggésből 
kiindulva a Kt mennyiség (1.8) és (2.6) szerinti teljes kirészletezésével nyerhetünk 
lényegében a (2.33) levezetésekor alkalmazott úton.

A (2.33) összefüggés alkalmazásaként egy számításos mintapéldát mutatunk be. 
Legyen két telített СаСОз oldat x, = 100 mg/l = 0,1 kg/m3, x2= 200 mg/l = 0,2 kg/m'’ 
és ti = t2 - 10 °C adatokkal megadva, s keressük nm értékét. Az (1.8) összefüggés 
alapján t = 10 °C esetén K, = 0,582, a (2.1) és (2.2) felhasználásával yi = 4,5718 ' 10‘2 
kg/m3, ésy2 = 0,10174 kg/m3. Ezeket a (2.33) összefüggésbe helyettesítve nm = 0,507 
arány adódik, ami azt jelenti, hogy aznt \n2 = 0,507 : 0,493 = 507 : 493 arány mellett 
kapjuk a leghatékonyabb keveredési korróziót.

A keveredési korrózióval foglalkozó rész befejezéseként néhány, a folyamattal 
kapcsolatos megjegyzést teszünk.
A mészkő keveredési korróziós oldási folyamatának hatékonysága egy 
nagyságrenddel elmarad a hidrokarbonátos oldás hatékonysága mögött. A leszálló 
karsztvíz övében a csapadékhullás időtartamához képest a beszivárgás lassúsága miatt 
egy időben elnyújtott keveredési korrózió válik lehetővé, ennek időtartama nagyjából 
egy nagyságrenddel nagyobb, mint a hidrokarbonátos oldás becsült időtartama. Ezért 
a mészkő hidrokarbonátos oldása és a keveredési korrózió lényegében azonos 
nagyságrendű oldóhatást fejt ki a karsztosodó kőzetre.
A keveredési korrózió hatását a fenti folyamaton kívül még az is növeli, hogy az 
áramló karsztvíz övében egymással is találkozhatnak az oldalirányban mozgó 
különböző CaC03 koncentrációjú telített oldatok.
Balázs, D. (1966) táblázatainak mintájára a (2.16) felhasználásával a gyakorlati 
munkát meggyorsító táblázatok készíthetők, amelyek adott СаСОз koncentrációk, 
adott hőmérsékletek és rögzített keverési arányok mellett megadják Ax értékét. 
Teljesen hasonlóan, a (2.33) felhasználásával viszont adott СаСОз koncentrációk és 
adott hőmérsékletek esetén az nm arányt megadó táblázatok szerkeszthetők.

A keveredési korróziónak a karsztos oldásban játszott szerepét, illetve a karsztos 
formakincs fejlődésére gyakorolt hatását vizsgálja Balázs, D. (1966), Jakucs, L. 
(1971), Veress, M. - Péntek, K. - Horváth, E.T. (1992a), (1992b), és Péntek, K. - 
Szunyogh, G. - Veress, M. (1998) munkája.
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3. A MÉSZKŐ KARSZTOS DENUDÁCIÓJA

A mészkő pusztulása a többi karbonátos kőzet denudációjához hasonlóan a 
térben két, egymástól elkülönülő tartományban, a karszt felszínén, valamint a kőzet 
belsejében, az áramló karsztvíz övében játszódik le (Bogii, A. 1963, Jakucs, L. 1971). 
A karsztos felszín denudációja maga is két, lényegesen különböző módon mehet 
végbe a beszivárgó csapadékvizek hidrokarbonátos oldásának hatására: a töbrös 
formakincset létrehozó horizontális karsztosodással (Veress, M. - Péntek, K. 1990, 
1994, 1996), továbbá a hasadékok, kürtők és aknák rendszerét kialakító vertikális 
karsztosodással (Veress, M. - Péntek, K. 1994, 1995, 1998). A karszt belsejében a 
leszálló karsztvíz övéből származó telített vizek az áramló karsztvíz övében a 
keveredési korrózió hatására gömbfulkéket, azok összeoldódása révén nagyobb 
üregeket és forrásbarlangokat hoznak létre (Veress, M. - Péntek, K. - Horváth, E.T. 
1992a, 1992b).

Ebben a részben e karsztos denudációs formakincset eredményező folyamatok 
matematikai leírásával foglalkozunk, amelynek alapja a karsztos oldás (1.18) általános 
differenciálegyenlete, valamint ezen egyenlet különböző megoldásai (Nernst, W. 
1904).
A felállított matematikai modellek segítségével meghatározhatjuk a kialakuló karsztos 
formák fejlődési sebességét, kifejlődési korát, sőt múltbeli és jövőbeni állapotát is 
(Veress, M. - Péntek, K. 1992, 1994, 1995, 1996; Veress, M. - Péntek, K. - Horváth, 
E.T. 1992a, 1992b).

3.1. A MÉSZKŐ HORIZONTÁLIS KARSZTOSODÁSA

A horizontális karsztosodás geomorfológiai modelljének tárgyalása során egy 
talajréteggel borított, repedezett mészkő térszínből indulunk ki.
A talajrétegen áthaladó csapadékvíz széndioxiddal feldúsul, amire eléri a kőzet 
felszínét. A kőzetbe szivárgó víz oldása révén szélesíti a repedéseket, s miközben 
lefelé halad, fokozatosan telítődve elveszíti oldóképességét. A kőzet a térben minden 
irányban kifejlődött repedések mentén végbemenő oldás hatására törmelékdarabokra 
különül, ezzel kifejlődik a szálkőzet felső tartományából a törmelékes oldási zóna.

A szálkőzetből leszakadó törmelékdarabok nagyságát a kőzet repedezettségi 
mértéke határozza meg. A törmelékdarabok mérete a szálkőzettől felfelé távolodva 
fokozatosan csökken. Ez egyrészt azzal magyarázható, hogy a törmelékes zóna felső 
részén található törmelékdarabok korábban szakadtak le a szálkőzetről, másrészt a 
zóna felső tartományában a legintenzívebb az oldódási folyamat. A törmelékdarabok 
oldódásuk során legömbölyödnek, méretük egyre csökken, amíg végül teljesen 
feloldódnak, eközben viszont az egyes darabok térbeli helyzete lényegében nem 
változik.

A törmelékes zóna folyamatosan tolódik el lefelé azáltal, hogy az oldószer 
hatására a zóna felső részén eltűnnek a teljesen feloldott törmelékdarabok, eközben a
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zóna a szálközet aprózódásával alulról pótlódik. Ha az oldás körülményei nem 
változnak számottevően, akkor a folyamatra jellemző vastagságú törmelékes zóna 
fejlődik ki. A szálkőzet és a törmelékes zóna alsó határa abban a mélységben lesz, 
ahol az oldószer telítődik, s e határ az oldás hatására dinamikus egyensúlyt alkotva 
folyamatosan süllyed is lefelé. Ha az oldás körülményei megváltoznak, akkor az új 
helyzetnek megfelelően megváltozik a törmelékes zóna vastagsága, és egy új 
dinamikus egyensúlyi állapot alakul ki. A törmelékes zóna, s vele együtt a karsztos 
felszín is olyan ütemben süllyed, ahogyan ezt a zónát alkotó törmelékdarabok 
oldódása lehetővé teszi.

A törmelékes zóna elvileg az autogén karsztok teljes területén megszakítatlanul 
kifejlődhet. Miután a karsztos térszíneken az oldást meghatározó tényezők helyileg 
jelentősen eltérhetnek egymástól, így a térszín különböző helyein a denudáció 
sebessége is eltérő lehet. Ez az eltérő ütemű süllyedés oldásos töbrök kialakulását 
eredményezi. A folyamat fokozatosan öngerjesztővé is válhat, hiszen a töbörben több 
talaj és nedvesség halmozódik fel, így növekedhet a biogén CO2 mennyisége. Ez a 
töbör belsejében a környezetéhez képest még gyorsabb ütemű süllyedést eredményez.

A horizontális karsztosodás fentiekben ismertetett geomorfológiai modelljének 
részletes tárgyalása Veress, M. - Péntek, K. (1990, 1994, 1996) dolgozataiban 
megtalálható.

Ezután a geomorfológiai modellhez illeszkedő matematikai modellt építjük fel. A 
horizontális karsztosodás matematikai modelljének megszerkesztése során a 
geomorfológiai modell lényeges tulajdonságainak megtartása mellett néhány idealizáló 
feltevéssel élünk.
a) Feltételezzük, hogy a karsztosodó mészkő felső tartományában a repedések három 

olyan ekvidisztáns párhuzamos síkrendszert alkotnak, amelyek páronként 
merőlegesek egymásra, s közülük az egyik síkrendszer horizontális elhelyezkedésű. 
E három síkrendszer a szálkőzet felső tartományát így egymással egybevágó a 
élhosszúságú kockák rendszerére bontja.

b) Feltesszük továbbá, hogy a kőzetbe szivárgó oldószer hatására e kockák sarkai 
előbb legömbölyödnek és a átmérőjű gömbökké formálódnak, majd gömb 
alakjukat megtartva oldódnak tovább. Valamennyi törmelékgömb középpontja 
teljes oldódási folyamata során az adott gömböt eredetileg tartalmazó a 
élhosszúságú kocka középpontjában marad. Ezen oldódó törmelékgömbök 
rendszere alkotja az ideális törmelékes oldódási zónát.

c) Feltételezzük azt is, hogy az ideális törmelékes oldódási zónában elhelyezkedő 
törmelékgömbök mérete lényegesen kisebb a zóna vastagságánál. Az egyes 
törmelékgömböknek a zóna felső határától mért mélysége a gömbök oldódása 
során lényegesen nem változik. Az ideális törmelékes oldódási zónát alkotó 
gömbök sugara alulról, a gömbök zárt köbös térkitöltésétől indulva fölfelé haladva 
fokozatosan csökken és tart nullához, vagyis a gömbök teljes feloldódásához.

d) A karsztos oldódás (1.18) általános differenciálegyenletének jelöléseit alkalmazva 
feltételezzük, hogy az ideális törmelékes oldódási zónán átszivárgó oldószer C,
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pillanatnyi CaC03 koncentrációja a zóna felső határától mért x mélység és az adott 
körülmények közötti Ce egyensúlyi CaC03 koncentráció függvényében a

-Ax(3.1.1) )ci - с^-е

összefüggéssel írható le.
A horizontális karsztosodás modelljének elvi vázlatát és hozzáillesztett matematikai 
modell lényegét szemlélteti az 5. ábra.
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5. ábra: A horizontális karsztosodás modelljének elvi vázlata és matematikai 
modellje

Imént megfogalmazott feltevéseinkkel kapcsolatban néhány megjegyzést teszünk. 
A karsztosodé kőzet felső tartományában az egymással nagyjából párhuzamos törési 
síkok rendszere a valóságban nem pontosan ekvidisztáns, miután a repedések csak 
megközelítően helyezkednek el egymástól szabályos távolságra. Ismeretes az is, hogy 
a törési síkok fentiekben említett három rendszere is csak nagyjából lesz páronként 
egymásra merőleges. E két megállapításból az következik, hogy a törmelékes oldódási 
zóna darabjai csak megközelítően érhetnek el ideális gömbalakot oldódásuk során, 
ettől a valóságban kisebb-nagyobb eltéréseket tapasztalhatunk.
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A mészkő repedezettségét jellemző szomszédos párhuzamos törési síkok távolsága, s 
ezzel együtt a képződő törmelékdarabok mérete például a felső-triász karsztos 
kőzetben Kovács, Gy. (1979) adatai alapján 10'2 m nagyságrendű, a törmelékes 
oldódási zóna vastagsága pedig Szunyogh, G. (1994) számításai alapján 10° m 
nagyságrendűnek becsülhető.
A (3.1.1) összefüggés az ideális törmelékes oldódási zónában lefelé szivárgó oldószer 
telítődési folyamatának exponenciális jellegét fejezi ki, a formulában szereplő X > 0 
paraméter az oldószer telítődési ütemét szabja meg. Minél kisebb ugyanis a X > 0 
paraméter értéke, annál nagyobb mélységben ér el egy adott telítettségi szintet a lefelé 
szivárgó oldószer, vagyis annál vastagabb ideális törmelékes oldódási zóna alakul ki. 
Mivel a valóságban az oldószer a kőzet belsejében újabb és újabb C02 termelődési 
helyeket érinthet Zámbó, L. (1987) szerint, ezért a lehetséges C,= С/х) függvények a 
(3.1.1) formulánál lényegesen szabálytalanabb alakúak is lehetnek. A horizontális 
karsztosodás jelenségének árnyaltabb leírása során Szunyogh, G. (1994) arra a 
következtetésre jutott, hogy megfelelő idealizálási feltételek mellett a C, = С/х) 
függvény valóban a (3.1.1) összefüggést követi.

A fenti előkészítés után megvizsgáljuk az ideális törmelékes oldódási zóna egy 
törmelékgömbjének oldódási folyamatát.
Legyen az R sugarú oldódó törmelékgömb az ideális törmelékes oldódási zóna felső 
határa alatt adott x mélységben, s tételezzük fel, hogy oldódásának folyamata az 
(1.18) differenciálegyenlet segítségével írható le. E differenciálegyenlet 
gömbszimmetrikus megoldásaként keressük a feloldódó törmelékgömb R sugarát a t 
idő függvényében. Feladatunk tehát a szigorúan monoton csökkenő R=R(t) függvény, 
vagy a vele egyenértékű t=t(R) inverz függvénye explicit alakjának meghatározása.
Ha p jelöli a mészkő sűrűségét, S az oldódó törmelékgömb pillanatnyi felszínét és dR 
a törmelékgömb sugarának változását dl idő alatt, akkor

(3.1.2) dm dR
dt "^S'dt

amelynek felhasználásával az (1.18) egyenlet a

VkT Ce~Ci 
kK+kT

(3.1.3) —dt C>

alakban írható fel.
A törmelékgömb körüli áramlás határrétegében az anyagtranszport sebességi állandója 
Dubljanszkij, J.V. (1987) szerint a

29



k = 85.13 
KT 8 d(3.1.4)

összefüggéssel írható le, ahol
d = az áramló rendszerre jellemző karakterisztikus méret, most a törmelékgömb 
átmérője, tehát d = 2R (mértékegysége: m);
D = a diffúziós állandó (mértékegysége: m2/s);
v = az áramló folyadék kinematikai viszkozitási tényezője (mértékegysége: m2/s).
AzR = R(t) függvényre a (3.1.3) egyenletből a (3.1.1) összefüggés felhaszálásával a

kK‘kT Ce -Ax
кк+кт ^ 6(3.1.5)

formulához jutunk, ahonnan a (3.1.4) felhasználásával a t = t(R) függvényre

Я Ax,J_
dR ” C e vk„ ' 85G К

(3.1.6) dt

3Id ■ -V

adódik, amelynek R szerinti integrálásával a

R2-R29, Ах/ ko -R
+ i------2

85 ЗГ21 DZ- V
(3.1.7) )t =

e

egyenletet kapjuk a t = 0, R = R0 kezdeti feltétellel.
Az R0 kezdeti sugarú törmelékgömbünk teljes feloldódásához a (3.1.7) alapján

R2
t = — e^x(—

0 Ce 4
, _8____о

85 \ I(3.1.8) )

4d2 • V

idő szükséges.

Ezután már rátérhetünk a vizsgált karsztos térszín denudációs sebességének 
meghatározására. Ehhez szemeljünk ki az ideális törmelékes oldódási zónából egy 
tetszőleges, fentről lefelé egyre növekvő méretű törmelékgömbökből álló oszlopot!
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Az oldódási folyamat beindulásától számítva e gömboszlop legfelső gömbjének, s vele 
együtt e gömb horizontálisan elhelyezkedő teljes rétegének is a teljes feloldódáshoz a
(3.1.8) formula szerint az Ra = ja ésx = -a helyettesítéssel

2= -S_ e1/2^a-( -5- + __ =
C k 2kK 85‘

2a(3.1.9)
e

idő szükséges.
Teljesen hasonlóan az oldódási folyamat beindulásától számítva a tekintett 
gömboszlop felülről második gömbjének, s vele együtt e gömb horizontálisan 
elhelyezkedő teljes rétegének is a teljes feloldódáshoz a (3.1.8) összefüggés alapján az 

1 3
—a és x = —a helyettesítéssel

2a2= АеУ2-^_(__а_+ _
C e k 2k„ 85.tx

(3.1.10) t2
e

idő kell.
A törmelékgömbök vizsgált oszlopának //, illetve Ь időpontbeli állapotát elemezve 
megállapíthatjuk, hogy közöttük jó megközelítéssel csupán annyi az eltérés, hogy a ti 
időpontbeli oszlop a t2 időpontra az ideális törmelékes oldódási zónát meghatározó a 
kockaélhosszal tolódik el lefelé, ahogyan azt a 6. ábrán láthatjuk.
A fentiekből az is látható, hogy

= ^.(еЗ/2-Аа_е1/2-Аа). 
cAt =(3.1.11) t2~tl

2a2
•( — \ Ol, :)2kR + 85

időtartam alatt az ideális törmelékes oldódási zóna felső határa, s így a karsztos 
térszín felszíne is olyan mértékben süllyed, amilyen mértékben ezen idő alatt a 
gömboszlop anyagának oldódása ezt lehetővé teszi.
Vizsgált gömboszlopunkban fentről lefelé haladva a gömbök térfogata a // időpontban 
legyen V/ = 0, V2, V3, V4, ..., s ugyancsak fentről lefelé haladva a gömbök térfogata a
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6. ábra: Az ideális törmelékes oldódási zóna egy gömboszlopának állapota a t/t 
illetve a t2 időpontban.

t2 időpontban a fentiekkel összhangban V’, = 0, V’2 = V/ = 0, V’3 = V2, V’4 = Pj ... 
stb. így a At időtartam alatt a gömboszlopból kioldott mészkő AVtérfogata:

Av = (vrvp+(v2-vp+(v3-v’)+(v4-v;)+...-
= (0-0)+(V2-0) + (V3-V2)+(V4-V3)+...=

TC 3 
~F~ a ,

(3.1.12)

4ГС ,,ачЗ _ _ 
- 3 K2> 6

ami éppen az ideális törmelékes oldódási zóna a élhosszúságú kockájába írt a 
átmérőjű gömb térfogata.
A (3.1.11) és a (3.1.12) összefüggések felhasználásával a mészkő kioldásának átlagos 
/ intenzitása:

AV 31 3Ce
ДТ " “6“a *Х'(

-Г1 .

3/2C\a_el/2^a^-l>(3.1.13) I =
о 2 2a•( — V Ol,2kK + 85.

• V
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Ha a karsztos felszín a At = t2-ti időtartam alatt Ax értékkel süllyed, akkor a fentiek 
szerint érvényes a

AV = a^-Ax(3.1.14)

összefüggés, amelyből a (3.1.12) alkalmazásával

Av JA 3 JA
2 6a2'a 6 ‘a(3.1.15) Ax =

a

adódik. A (3.1.11) és a (3.1.15) egyenletek alapján a karsztos felszín v átlagos 
süllyedési sebessége:

JA a Ce ,
^~AT(e 3/2Aa 1/2йач-1-e )Ax(3.1.16) v = A t

22a r1•(—\OU2kK + 85.
• V

(Veress, M. - Péntek, K. 1990, 1994, 1996).
A (3.1.16) formula süllyedési sebessége azonban folyamatos utánpótlású oldószer 
érkezését tételezi fel. A valóságos helyzetnek jobban megfelel, ha az adott helyen
meghatározunk egy /7(0 < 77 < l) arányossági tényezőt: ha egy adott T0 idő (például 1 

év) alatt T^(0<TJ<To) ideig kap beszivárgó oldószert a vizsgált karsztos terület 
ideális törmelékes oldódási zónája, akkor az 77 tényezőt az

T'
4~f := ----—i T(3.1.17)

о

képlettel értelmezzük. Ekkor a (3.1.16) és (3.1.17) összefüggések segítségével a 
karsztos térszín vv tényleges süllyedési sebessége a
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(3.1.18) 4 =^‘V

formában állítható elő. Egyéb paraméterek rögzítése mellett a (3.1.16), (3.1.17) és 
(3.1.18) felhasználásával a vv süllyedési sebességet az а, X és r\ ismeretében 
határozhatjuk meg.
A vizsgált karsztos térszín h mértékű süllyedésének h időtartamát pedig a (3.1.16) és 
a (3.1.18) összefüggés alapján a

(e3/^a_el/2^>h = 6-4-h 
Jt-г-а- ce(3.1.19) üh 4
2a2

•( —2kR + 85.
4? • v

képlettel számíthatjuk ki.
Fentiekben ismertetett matematikai modellünk változatlan oldódási körülmények 

között a (3.1.16) és a (3.1.18) összefüggések szerint állandó sebességű karsztos 
denudációt ír le, tehát a térszín süllyedése az idő lineáris függvénye.

A horizontális karsztosodás matematikai modelljének segítségével a korábban 
tárgyalt geomorfológiai modellnél látottakkal összhangban megvizsgálhatjuk az 
oldásos dolinák kifejlődésének folyamatát is.
Ha egy adott karsztos térszínen az oldódás folyamatát meghatározó mennyiségek 
mindenütt azonosak, akkor a teljes térszín a fentiek szerint azonos sebességgel, 
egyenletesen süllyed. Ha azonban a karsztos oldás intenzitását meghatározó 
mennyiségek lokálisan eltérést mutatnak, akkor a térszín különböző részein eltérő 
denudációs sebességet észlelhetünk. Oldásos dolina a vizsgált karsztos térszínen 
modellünk szerint ott képződik, ahol a térszín egy tartományában a környező 
részekhez képest nagyobb denudációs sebességet tapasztalunk, a felszínnek ez a része 
ugyanis az intenzívebb karsztosodás folytán a környezeténél gyorsabban süllyed.
E folyamat matematikai elemzéséhez tegyük fel, hogy jelenleg a dolina legmélyebb 
pontja és a környező részek között Ah a szintkülönbség, a dolinát környező részek vr;, 
a dolina legmélyebb pontja v\ sebességgel süllyed (v\ > v^). Tegyük fel azt is, hogy 
a dolina fejlődésének kezdete óta a környező részek h, a mélyedés legmélyebb pontja 
/?’ értékkel süllyedt le {h' > h) és nyilván Ah = h ’ - h.
Ha a dolina kifejlődésének kezdete óta t idő telt el, akkor egyrészt

(3.1.20) h = 4* ’
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másrészt

h' = v' ■ t(3.1.21) 4,

teljesül. Ha Av^ = v\ jelöli a denudációs sebességek eltérését, akkor a (3.1.20) és 
(3.1.21) összefüggések felhasználásával

Ah = h'-h = v^-t - t = t-(vj^ -v^) = t-Av^(3.1.22)

adódik, amelyből a dolina életkora

Ah(3.1.23) t = A\ ’

ezen idő alatt a dolina környezetének süllyedése

Ah(3.1.24) h = vV Av

a dolina legmélyebb pontjának süllyedése pedig

= y'. Ah .
"A4

(3.1.25) h'

A fentieket szemlélteti a 7. ábra.
Az oldásos dolina mérhető, illetve kiszámítható Ah, vn és v \ adatainak ismeretében a 
(3.1.23) - (3.1.25) összefüggésekkel meghatároztuk a fejlődés kezdete óta eltelt időt, 
s a karsztos térszínnek a dolina fejlődésének kezdetén mért eredeti magasságát. 
Megjegyezzük, hogy a (3.1.23) - (3.1.25) összefüggések szigorúan csak abban az 
esetben alkalmazhatók, ha a dolina fejlődése során a karsztos oldódás körülményei a 
dolinában és annak környezetében lényegében változatlanok voltak. Ha a dolina
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fejlődése során változtak az oldódás körülményei, akkor a (3.1.23) - (3.1.25) 
formulák csupán közelítő érvényűek.

EEZ)3 l°°oi/ 1Ш5

7. ábra: Egy dolina kioldódásának elvi vázlata
jelmagyarázat: 1. a karsztos felszín a dolma kifejlődésének kezdetén; 2. a 
karsztos felszín jelenlegi helyzete; 3. talaj; 4. törmelékes oldódási zóna; 5. 
szálban álló kőzet

Ezután a karsztosodó térszínek denudációs sebességének számszerű 
meghatározásával foglalkozunk. A vizsgálandó karsztos terület denudációs 
sebességének tényleges meghatározásához Rickard, D. - Sjöberg, E.L. (1983, 1984) 
és Dubljanszkij, J.V. (1987) nyomán a következő összefüggéseket használjuk fel:

(3.1.26) C = A • T + Вe c c

ahol Ac = 7,58 kg/m3 °K, Bc = 3,92 kg/m3;

EK
" R’* f(3.1.27) kK AK*e

itt AK = 5,36 • 105 m/s, EK = 5,41 104 J/mol, R ’ = 8,314 J/mol °K;
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ed
R'- T(3.1.28) D = Vе

ahol Ad = 2,37 ■ 10'3 m2/s, ED = 3,72 ' 104 J/mol;

R'- T(3.1.29) V = A • e

ahol Av = 2,59 ' 10'9 m2/s, Ev = 1,46 1 04 J/mol; végül pedig p = 2700 kg/nr' a
mészkő sűrűsége. A (3.1.27) - (3.1.29) összefüggések az Arrhenius egyenletek, R’ az 
egyetemes gázállandó, Ek, Ed és Ev a virtuális empirikus aktiválási energia, amely a 
kémiai oldást, a diffúziót, valamint a viszkozitást jellemzi Rickard, D. - Sjöberg, E L. 
(1983, 1984) szerint. Az ideális törmelékes oldódási zóna abszolút hőmérsékletét a 
számítások során T = 281 °K nagyságúnak vettük.

Az ideális törmelékes oldódási zóna vastagságával kapcsolatos Л paraméter 
értékét meghatározhatjuk Zámbó, L. (1986a) módszerével az adott karsztos terület 
megszondázásával, illetve becsülhetjük is a következő módon.
На у jelöli az ideális törmelékes zóna vastagságát, s feltesszük, hogy a rajta átszivárgó 
oldószer 99 %-os telítettséggel lép ki belőle, akkor a (3.1.1) alapján érvényes a

- С -(1-е-ХУ) 
ее4 7(3.1.30) 0,99-С

összefüggés, amiből egyszerűsítéssel és átrendezéssel

л= 2 • In 10 4,605(3.1.31)
У У

adódik.
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A (3.1.17) formulával értelmezett r| arányossági tényező értékét az adott karsztos 
területen végzett közvetlen méréssel határozhatjuk meg. Hazai karsztokon 
tapasztalataink szerint évi 500-1000 h csapadékhullási összidőkkel számolhatunk 
(Veress, M. - Péntek, K. 1990, 1996). Ezen időtartamok minimum körüli értékét 
tekintettük az r| arányossági tényező meghatározásához maximális értéknek. Az alábbi 
számításoknál ezért 100-500 h évi csapadékhullási időket vettünk figyelembe, amivel 
a karsztos denudáció sebességének jó alsó becslését adhatjuk meg.

Az а, Л, 1) tapasztalt, illetve becsült adatai alapján számításokat végeztünk a 
denudáció sebességének meghatározására az a/ = 2,2 ' 10'2 m, a2 = 4 10"2 m, a3 = 6 

10‘2 m, a4 = 8 10'2 m, a5 = 10'1 m és a6 = 2 10'1 m repedezettség, az yt = 1 m, y2 - 
= 2 m, y3 = 3 m, y4 = 4 m és у5 = 5 m ideális törmelékes oldódási zóna vastagság, 
valamint a T’0i= 100 h, T’02 = 200 h, T’03 = 300 h, T’04 = 400 h és T’03 = 500 h évi 
csapadékhullási összidők esetén. Számításaink eredményét az I. táblázat (1. sz. 
melléklet) tartalmazza, s a 8. ábra szemlélteti.

11

0/Ю4-
-2

a=2,19-10 m

0,003-

0,002 -

-2
a=íf-)0 mOflOí

-2
a=6-10 m 
o=8-Ю 2w 
o=10 1 m

1 2 3 4 5 6 у [m]

8. ábra: A karsztos denudáció sebessége, mint a törmelékes zóna vastagságának 
függvénye különböző törmelékátmérők esetén

Az I. táblázat segítségével könnyen meghatározhatjuk az oldásos dolinák 
életkorát is. A (3.1.20) - (3.1.25) formulákban szereplő jelöléseket alkalmazva legyen 
egy dolina legmélyebb pontja és környezete között Ah - 30 m a szintkülönbség, a 
dolina alján y' = 5 m, a dolina környezetében pedig у - 1 m a törmelékes zóna
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vastagsága, végül a - 10'1 m a törmelékátmérő. Ha T’0i = 100 h az évi 
csapadékhullási összidő, akkor az I. táblázat alapján v’v = 1,2 10"4 m/év, vv = 1,7 
10'5 m/év, így А у,, = 1,03 10‘4 m/év, amelynek felhasználásával a dolina kifejlődési
kora

_ A h _ 30 m
" л \ - = 2,9*105(3.1.32) év .

1,03*10 4m/év

Ha pedig T’os = 500 h az évi csapadékhullási idő, akkor = 6,1 10"4 m/év, vv =
= 8,4 ’ 10'5 m/év, ezért Av^ = 5,26 ' 10'4 m/év, így a dolina életkora

_ _ A h 30 m 
Д \

= 5,7*104(3.1.33) év .
5,26*10 4m/év

Megjegyezzük, hogy ha a vizsgálandó dolina esetén az ideális törmelékes oldódási 
zóna vastagsága, a csapadékhullási időtartam, vagy a törmelékdarabok átlagos 
átmérője nem szerepel az I. táblázatban, akkor v7 és v \ közvetlenül meghatározható 
a (3.1.16) és a (3.1.18) formula segítségével, vagy lineáris interpolációt alkalmazva 
felhasználhatjuk az I. táblázat adatait is.

Érdekes kérdés eredményeink összevetése Zámbó, L. (1986b) számításaival. 
Szerinte a karsztos denudáció jó közelítéssel az idő lineáris függvénye. A (3.1.16) és a 
(3.1.18) formula szerint vv = konstans, így a fentiekben ismertetett matematikai 
modellünk szintén időben egyenletes karsztos denudációt ír le. Zámbó, L. (1986b) 
empirikusan meghatározta, hogy egy aggteleki dolina aljazatából évenként és 
négyzetméterenként 30 g mészkő oldódik ki.
Figyeljük meg, hogy ha a karsztos térszín süllyedési sebessége vv m/év, akkor 1 év 
alatt 1 m2 területről kioldódó V0 térfogat számértéke éppen vv számértékével azonos. 
Az 1 év alatt 1 m2 felületről kioldódó mészkő m0 tömegét az

(3.1.34) m = о,-V о ^ о

összefüggés segítségével kaphatjuk meg, ahol p a mészkő sűrűsége. A számítást у =
1 m ideális törmelékes oldódási zóna vastagság, a, = 2,2 ' 10'2 m, a2 = 4'10'2 m, a3 = 
6 10'2 m, a4= 8 10'2 m, a5 - 10'1 m és a6 = 2 10'2 m repedezettségi mérték
esetén, valamint T'01 = 100 h évi csapadékhullási idő mellett végeztük el.
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Számításaink eredményét a II. táblázat (2. sz. melléklet) tartalmazza és a 9. ábra 
szemlélteti.

m0 [kg/ rr? év]

1,5

1,0

0,5

2 4 6 8 10 20 afcmj

9. ábra: A karsztos térszín 1 m2 területéről 1 év alatt kioldott СаСОз tömege, mint a 
törmelékdarabok átmérőjének függvénye, 100 h évi csapadékbeszivárgás és 
1 m törmelékes zóna vastagsága esetén

Megállapíthatjuk, hogy az általunk meghatározott denudációs sebességek jó egyezést 
mutatnak Zámbó, L. (1986b) által számított értékekkel.

Összegezve a fentieket, ha a karsztosodás lényegében a modellünkben kifejtettek 
szerint megy végbe, akkor a karsztos térszínek denudációs sebessége a (3.1.16) és 
(3.1.18) képlet felhasználásával megadható. Ehhez ismernünk kell az adott helyen a 
kőzet repedezettségét, az r/ arányossági tényezőt, valamint a A paraméter értékét.
A karsztos térszín süllyedése az idő lineáris függvénye. A v,t denudációs sebesség 
annál nagyobb, minél repedezettebb a kőzet, minél hosszabb ideig kap évente 
beszivárgó oldószert a terület, és minél nagyobb a kőzet feletti talajrétegben a C02 
produkció. Irodalmi adatok alapján a karsztos denudáció hely-specifikusságát 
elsősorban a C02 produkció igen bonyolult térbeli eloszlása okozza (Jakucs, L. 1971, 
1980; Zámbó, L. 1986a, 1987). Emellett igen változatos eloszlású lehet a kőzetek 
repedezettsége is.
Ismertetett modellünk a karsztosodás minőségi változásait, tehát a gyorsuló, vagy 
lassuló Ütemű denudációs jelenségeket nem képes leírni. Alkalmas viszont a 
fentiekben említett paraméterek ismeretében a denudáció nagyságának kiszámítására,
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így ha valamely felszíni karsztos forma kialakulása óta a denudáció sebessége nem 
változott, kialakulási kora is meghatározható.

A horizontális karsztosodás matematikai modelljének részletes diszkussziója 
Veress, M. - Péntek, K. (1990, 1996) dolgozataiban megtalálható.

3.2. A MÉSZKŐ VERTIKÁLIS KARSZTOSODÁSA

Először a vertikális karsztosodás geomorfológiai modelljét ismertetjük. Induljunk 
ki abból, hogy a kőzetbe oldószer jut, amely annak törései mentén szivárog lefelé. A 
töréseket határoló kőzetfelületek az oldás hatására távolodnak egymástól, a törések 
szélesednek. Az oldódási folyamat két szakaszra különíthető el.

Az első fejlődési szakaszban a kicsiny szélességű réseket a szivárgó oldószer 
teljesen kitölti és kis sebességgel mozog lefelé, ekkor az oldódás kis intenzitású lesz. 
Ebben a fejlődési szakaszban alakulnak ki a primer hasadékoknak nevezett alakzatok 
a fentiek szerint, amelyek lényegében a felszín karsztosodásának kezdetét jelentik. Ha 
a primer hasadékok egymáshoz megfelelően közel helyezkednek el, vagy növekedésük 
viszonylag gyors, akkor a szálban álló kőzet felaprózódik és törmelékes oldódási zóna 
alakul ki. Ez a folyamat az adott szintben a primer hasadékok pusztulását 
eredményezi. A törmelékes oldódási zóna kialakulásának feltételei elsősorban a talajjal 
fedett karsztokon vannak meg, itt ugyanis az oldószer a kőzetbe nagyjából 
egyenletesen jut. Talaj nélküli, vagy fedett karsztokon azonban az oldószer egyes 
helyeken koncentráltabban juthat a kőzethez.
A törmelékes oldódási zóna kialakulásával a 3.1 fejezetben ismertetett horizontális 
karsztosodás veszi kezdetét. A horizontális karsztosodás során a primer hasadékok 
rendszere újraképződik a kőzetben, azonban egyre mélyebb és mélyebb helyzetben.

Ha a primer hasadékok nem pusztulnak el, és szélesedésük során elérnek egy 
olyan méretet, amelynél beléjük jutó oldószer már nem képes azokat teljesen kitölteni, 
akkor az a hasadékok falain szivárog lefelé. Ekkor veszi kezdetét az oldódás második 
fejlődési szakasza, amelyet vertikális karsztosodásnak nevezünk. Ennek során 
fokozatosan kialakul e karsztosodási típusra jellemző formakincs. Mivel a vertikális 
karsztosodás elsősorban talaj nélküli térszíneken megy végbe, így az oldószer 
agresszivitása alapvetően a légköri C02-ből származik. Ebben a szakaszban az 
oldódás intenzitása lényegesen megnő az első fejlődési szakasz oldódási 
intenzitásához képest, hiszen az oldószer ekkor már lényegében szabadon áramolhat 
alá a vertikális karsztformák oldalfalain.
Ekkor a törési síkok mentén lejátszódó oldódás hatására egyre növekvő méretű, közel 
függőleges helyzetű felületek keletkeznek. A vertikális karsztosodás során a keletkező 
formáknál a lefelé irányuló kiterjedés domináns az oldalirányúval szemben. A 
leoldódó, s ezáltal hátráló falfelületek ugyancsak a karsztosodás vertikális jellegét 
erősítik, ugyanis oldalirányban növekedve elérik és a már kialakult vertikális 
karsztformákhoz kapcsolják az újabb és újabb szomszédos primer hasadékokat. 
Törmelékképződés a vertikális karsztosodás során vagy egyáltalán nincs, vagy csak 
kevés tapasztalható. A keletkezett törmelék a karsztfomák alján halmozódik fel.
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Valószínűleg a már kialakult vertikális karszformák egyre inkább magukhoz vonják a 
felszíni vizeket vízbecsorgás formájában, s ez meggátolja, hogy a kőzetben más 
helyekre elegendő oldószer juthasson. Ezért a már kialakult primer hasadékok 
elpusztulnak, s a későbbiekben már nem alakulnak ki.
A vertikális karsztformákat határoló kőzetfelületek egymástól függetlenül 
fejlődhetnek. Ez a fejlődés az oldódás hatására a kőzetfelületeknek önmagukkal 
többé-kevésbé párhuzamos hátrálásában, és ezzel együtt a formák mélyülésében 
nyilvánul meg.

A vertikális karsztosodás hatására képződő karsztformák a kürtők, az aknák és a 
hasadékok. A kürtők és aknák törések metszéspontjainál alakulnak ki, ahol az első 
fejlődési szakaszban a törések mentén négy irányban lezajló oldódással, majd a 
második fejlődési szakaszban körkörösen a falfelületek mentén végbemenő oldódással 
fejlődnek az alakzatok. Hasadékok esetében az első fejlődési szakaszban a két, 
egymással szemben fekvő irányú oldódás eredményeként, majd a második fejlődési 
szakaszban a feltáruló két falfelület mentén lezajló oldódással fejlődnek tovább a 
formák.

A vertikális karsztosodás elsősorban a magashegységi, fedett karsztokon, emellett 
a só és gipsz karsztokon jellemző. Valószínű azonban, hogy a trópusi karsztok 
fejlődésében is meghatározó szerephez jut a vertikális karsztosodás folyamata.

A vertikális karsztosodás fentiekben ismertetett geomorfológiai modelljének 
részletes tárgyalása Veress, M. - Péntek, K. (1994, 1995, 1998) dolgozataiban 
megtalálható.

Ezután e geomorfológiai modellhez illeszkedő matematikai modellünket építjük 
fel. A vertikális karsztosodás matematikai modelljének megszerkesztése során a 
geomorfológiai modell lényeges tulajdonságainak megtartása mellett néhány idealizáló 
feltevéssel élünk.
a) Feltételezzük, hogy a karsztosodó mészkőben egy ideális törés található, ez egy 

függőleges helyzetű geometriai sík, amely a vízszintes helyzetű felszínen végződik. 
Ezen ideális törési síkba jut a légköri széndioxiddal feldúsult oldószer, amely e sík 
mentén lefelé szivárogva folyamatosan telítődik. Ezen vertikális karsztos 
oldódással eltolási szimmetriával rendelkező, lefelé egyre keskenyedő ideális 
hasadék képződik.

b) Feltesszük továbbá, hogy a karsztosodó mészkőben két olyan ideális törés is 
található, amelyek mindketten függőleges, egymásra merőleges helyzetű geometriai 
síkok, így e két sík metszésvonala is függőleges, s e síkok egyaránt a vízszintes 
helyzetű felszínen végződnek. Ezen ideális törési síkokba jut a légköri 
széndioxiddal feldúsult oldószer, amely e síkok mentén lefelé szivárogva 
folyamatosan telítődik, miközben e két sík metszésvonala mentén végbemenő 
vertikális karsztosodás hatására e metszésvonalra, mint tengelyre nézve forgatási 
szimmetriával rendelkező, lefelé egyre szűkülő ideális kürtő képződik.

c) A karsztosodás (1.18) általános differenciálegyenletének jelöléseit alkalmazva 
feltételezzük, hogy az ideális hasadék, illetve az ideális kürtő képződése során
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egyaránt a lefelé szivárgó oldószer C, pillanatnyi СаСОз koncentrációja a felszíntől 
mért x mélység és az adott körülmények közötti Ce egyensúlyi СаСОз koncentráció 
függvényében a (3.1.1) formulával azonos alakú

-Ax )ci - Ce-(l-e(3.2.1)

összefüggéssel írható le.
A fentiekben megfogalmazott feltevéseinkkel kapcsolatban néhány megjegyzést 
teszünk.
A valóságban előfordul természetesen, hogy a vizsgált karsztos térszínen a mészkő 
felszíne nem vízszintes helyzetű, a törés, illetve törések nem függőlegesek, a kürtő 
kialakításában résztvevő két törési sík sem metszi egymást szükségszerűen 
merőlegesen, végül maguk a törések sem feltétlenül ideális geometriai síkok. így 
egészen változatos térbeli helyzetű és alakú hasadékok, kürtők és aknák alakulhatnak 
ki, amelyek nem rendelkeznek eltolási, illetve forgatási szimmetriával sem.
A (3.2.1) összefüggés, akárcsak a (3.11) formula, a lefelé szivárgó oldószer telítődési 
folyamatának exponenciális jellegét rögzíti, ahol a A > 0 paraméter most is az oldószer 
telítődési ütemét szabja meg.

Az alábbiakban teljes részletességgel az ideális kürtő oldódási folyamatát 
vizsgáljuk, megjegyezve, hogy az ideális hasadék oldódási folyamata teljesen analóg 
módon tárgyalható.

A fenti előkészítés után megvizsgáljuk az ideális kürtő oldódási folyamattal 
történő kifejlődését. Feltételezzük, hogy az oldódás folyamata az (1.18) 
differenciálegyenlet segítségével írható le. Feladatunk az ideális kürtő 
szimmetriatengelyétől mért R sugárnak a meghatározása, amely a karsztos felszíntől 
mért x mélység és a t idő függvénye. Keressük meg tehát az R = R (x,t) függvény 
explicit alakját, amely az (1.18) differenciálegyenlet forgásszimmetrikus megoldása azt 
feltételezve, hogy a C, = С/х) függvény a (3.2.1) összefüggést követi.
Ha p jelöli szokás szerint a mészkő sűrűségét, S az ideális kürtőnek a tetszőleges, de 
rögzített x mélységben a dx szélességű sávjának a felszínét, dm a kürtőben az S 
felszínű sávból dt idő alatt kioldott mészkő tömegét, végül pedig dR az R sugár x 
mélységben való, dt idő alatt bekövetkező növekedését, akkor

dR(3.2.2) dmdt ^ S dt

amelynek felhasználásával az (1.18) egyenlet a
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с -с.= кк‘кт .
dt ^к+кТ

(3.2.3) dR 1е

alakban írható fel. Ebből а (3.2.1) alapján

kK kT ___
кК+кт Ч

Се -Хх
(3.2.4)

illetve а

, 1 ч °>
К КТ е

Ххdt = /1_ 
dR(3.2.5) • е

adódik. A fejlődő kürtőn áthaladó áramlás határrétegében az anyagtranszport 
sebességi állandója Dubljanszkij, J.V. (1987) szerint a (3.1.4) összefüggéssel teljes 
összhangban

. 85 1
= —7Г--(3.2.6) 8 dT

ahol
d= az áramlási cső karakterisztikus mérete, itt most a fejlődő kürtő x mélységben 
mért átmérője, tehát d = 2R (mértékegysége: m);
D a diffúziós állandó, v pedig az áramló folyadék kinematikai viszkozitási tényezője 
úgy, ahogyan azt a (3.1.4) formulával kapcsolatban már említettük.
A (3.2.5) egyenlet a (3.2.6) felhasználásával a

>^x16= <TT R ) • edt(3.2.7) dR +
85 ^27

formában írható fel. Ebből a t = í(R) függvény explicit alakja az adott x mélységben R 
szerinti integrálással a
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R2
—'e t+85'

e К
(3.2.8) t =

v

formában állítható elő.
Vegyük észre, hogy a (3.2.8) formulában az Л-ben lineáris tag éves nagyságrendű 

időadatoknál elhanyagolható az Л-ben kvadratikus taghoz képest, így a (3.2.8) ekkor
az

_ а гг - 2 • xR = А- у t -e(3.2.9)

egyszerűbb alakot ölti, ahol

C85 e(3.2.10) A = 8 q

A (3.2.9) összefüggéssel megkaptuk az R=R(x,t) függvény explicit alakját, amely az 
ideális kürtő fejlődésének első szakaszát írja le az oldószer folyamatos utánpótlását 
feltételezve. Ebben az első fejlődési szakaszban a lefelé szivárgó oldószer teljesen 
kitölti az ideális kürtőt.
A (3.2.9) összefüggés elemzésével megállapíthatjuk, hogy rögzített t esetén R az x 
mélység exponenciális függvénye, rögzített x esetén pedig R a t idő négyzetgyökös 
függvénye. Az A mennyiség az oldási folyamat intenzitásával kapcsolatos, amely a 
(3.2.10) formulában szereplő paraméterekből könnyen kiolvasható. Az R=R(x,í) 
függvény levezetésénél szereplő mennyiségek értelmezését, valamint a függvény 
viselkedését szemlélteti a 10. ábra.

A (3.2.9) képlet elemzésével láthatjuk, hogy a kürtő alakját és fejlődését az A, A 
paraméterpár szabja meg. Minél nagyobb az A > 0 értéke adott idő elteltével, annál 
nagyobb lesz a kürtő horizontális mérete. Minél kisebb а X > 0 értéke adott idő 
elteltével, annál meredekebb falú lesz a kürtő, s annál nagyobb lesz vertikális mérete
is.
A modell olyan ideális, forgásszimmetrikus kürtőt ír le, amely lefelé szűkülve elvileg 
végtelenül mély. A valóságos kürtők fejlődése első szakaszának leírására modellünk 
közelítése természetesen csak olyan mélységig érvényes, ameddig a leszivárgó 
oldószer gyakorlatilag telítetté nem válik.
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а =2,зг..)

JO. ábra: Az R=R(x,t) függvény elvi vázlata

A (3.2.9) formula az oldószer folyamatos utánpótlását tételezi fel. Valójában ez 
időben szakaszos, így a (3.1.17) definícióval összhangban most is bevezethetjük a 
betűknek pontosan az ottani jelentésével az

T'
(3.2.11)

arányossági tényezőt (o < 77 < l), amelynek figyelembevételével (3.2.9) a

- V 2 • xR = A/v(3.2.12) t • e

alakot ölti.
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Ezután hozzáfogunk az ideális kürtő fejlődése második szakaszának matematikai 
leírásához. Az első fejlődési szakasz végére az ideális kürtő horizontálisan olyan 
kiterjedést ér el, amelynél az oldási időszakokban az alakzattal érintkező oldószer már 
nem képes azt teljesen kitölteni, hanem csupán az oldalfalakon áramlik körben lefelé. 
A későbbi tárgyalás egyszerűsítése érdekében a kürtőnek az első fejlődési szakasz 
végére kialakult alakját egy lefelé szűkülő forgáskúp palástjának tekintjük, amelynek 
alkotói a vízszintessel a hajlásszöget zárnak be.
Ha a függőleges tengelyű forgáskúp és a vízszintes felszín találkozásánál levő 
torokkor sugara R0 és a befolyó oldószer intenzitása /, akkor Landau, L.D. - Lifsic, 
E.M. (1980) levezetése alapján

• sin<x
(3.2.13) I = 2R JLh • 3-n>о о

ahol

(3.2.14) A = 2R ооо

az áramlási keresztmetszet,

sin ex
(3.2.15) v = 3-V

pedig az áramlási sebesség a torokkörnél, továbbá
ha= a folyadékréteg vastagsága a torokkörnél (mértékegysége: m)
g = a gravitációs gyorsulás (mértékegysége: m/s2)
v = az áramló folyadék kinematikai viszkozitási tényezője (mértékegysége: rri)s ).
Az ideális kürtő falain lefelé szivárgó oldószer áramlási vázlatát szemlélteti all. ábra. 
Ha az / intenzitás ismert, mérhető vagy számítható, akkor a ha folyadékréteg 
vastagsága meghatározható a (3.2.13) összefüggés alapján:

3 3 v I(3.2.16) h 2R Cít g • sinex. о °о
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11. ábra: Az ideális kürtő falán lefelé szivárgó víz áramlásának vázlata

Ha <5* jelöli a kürtő oldalfalain lefelé szivárgó folyadékrétegben a Kármán-féle 
határréteg vastagságát, és x’ pedig az oldószernek a torokkörtől megtett útját, akkor 
White, F.M. (1979) szerint

cT 1,721(3.2.17)
iK*x

ahol

v- x'(3.2.18) Re , — x V

48



a lokális Reynolds-féle szám.
Ekkor a (3.2.13) és a (3.2.17) felhasználásával

1,721-x' = 2,981- -V 

hQ- \[&~' s in<x
r= líx" >(3.2.19)

sinc< x'
3v2

ahol

x = x' • sintx(3.2.20)

a torokkor szintje, vagyis a felszín alatti mélység. Értelmezése folytán az 
anyagtranszport sebessége

(3.2.21)
<T ’

így a (3.2.19) összefüggés felhasználásával

(3.2.22) 1 2,981-v
/g~-D- sincx.

-IfxkT

adódik.
Most az (1.18) differenciálegyenletből kiindulva az ideális kürtő fejlődésének első 

szakaszánál látottak szerint juthatunk el a (3.2.5) alakú összefüggéshez, amelybe az 
imént nyert (3.2.22) formulát helyettesítve a

^ Ax(3.2.23) dt - (b +kK
2,981-V

h • t/g--D - sin«, о '
■Юг- • edR e
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differenciálegyenletet kapjuk. Ezen egyenlet R szerinti integrálásával, majd a 
gravitációs gyorsulás g = 9,81 m/s2 értékének behelyettesítésével tetszőleges, de 
rögzített x esetén a

_______V. г-v JL
h • sin«* D Vх' C_

Xx-R0,952(3.2.24) + • e

formula adódik, amelyből R már egyszerűen kifejezhető:

^ r-TlCe 
ГTT‘-/x) ■ —R = (k~ 

KK
+ 0,952

h • sin«* D о
-*x.t(3.2.25) 4"*

A matematikai modell további finomításánál figyelembe vehetjük az ideális kürtő fala 
hajlásszögének mélységtől való függését, ám a későbbiekből kiderül, hogy fenti 
eljárásunkkal is megfelelő eredmények adódnak.

A (3.2.9) képlethez hasonlóan (3.2.25) is az oldószer folyamatos utánpótlását 
tételezi fel. Az ott alkalmazott módszerrel a (3.2.11) alatt értelmezett 7 arányossági 
tényezővel a (3.2.25) formula az

H-s-1
• sin«* D '^x

- Ax, 0,952 
h • siR - <тг Кк

(3.2.26) •г-t
о

alakot ölti. (Veress, M. - Péntek, K. 1994, 1995, 1998).
Az ideális kürtő fejlődésének fentiekben ismertetett két szakasza közül a második 

időigénye a lényeges, hozzá képest az első „embrionális” szakasz időtartama az 
életkor becslésénél elhanyagolható.

A vertikális karsztosodás fentiekben tárgyalt matematikai modelljének 
kiegészítéseként a kürtő horizontális növekedését is figyelembe vevő finomítás 
lehetőségéről szólunk. A (3.2.26) képletben megjelenő, és a (3.2.11) összefüggéssel 
értelmezett 7 arányossági tényezőről eddig hallgatólagosan feltételeztük, hogy értéke 
az adott helyen állandó, s független a kürtő horizontális méretét jellemző Ra torokkor 
pillanatnyi sugarától. Valójában a kürtő geometriai méreteinek növekedésével csak 
egyre nagyobb és nagyobb intenzitású oldószer képes az oldási folyamatot 
feléleszteni, ami azt jelenti, hogy a horizontális méretek növekedésével az adott ideális 
kürtőre vonatkozó 7 értéke csökken. Adott klimatikus-, illetve csapadékviszonyok 
között a fejlődő kürtő inaktivitását akkor éri el, amikor mérete akkorára nő, hogy még 
az adott helyre hulló maximális intenzitású oldószer (eső, hóié) sem képes globálisan
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az oldási folyamat beindítására. Ez természetesen nem zárja ki, hogy a kürtő egyes 
részein az odaérkező oldószer hatására lokális oldási folyamat ne játszódjék le.
Az ideális kürtő globális oldására vonatkozó kvantitatív becslés Veress, M. - Péntek, 
K. (1995, 1998) munkáiban megtalálható. A becslés eredménye lényegében úgy 
interpretálható, hogy az ideális kürtő globális oldásához szükséges Imin minimális 
oldószer-intenzitás egyenesen arányos a kürtő pillanatnyi torokkörének Ra sugarával.

Az ideális kürtő fejlődésére vonatkozó matematikai modellünk ismertetése után a 
(3.2.26) formula felhasználásával számításokat végzünk, amelynek alapján becslés 
adható az egyes kürtők életkorára.
Először a (3.2.26) formulában szereplő paraméterek meghatározásával foglalkozunk. 
A telített oldószer Ce koncentrációjának meghatározásához a légkörből a vízben 
elnyelődött széndioxid Ccc>2 koncentrációjából indulunk ki. A Henry-Dalton törvény
alapján:

(3.2.27) C = 1.9634•L•p ,

ahol
p = a légkörben levő széndioxid parciális nyomása (mértékegysége: N/m2)
L = a széndioxid oldási együtthatója (mértékegysége: s2/m2)
Az L oldási együttható a hőmérséklet szigorúan monoton csökkenő függvénye. Ezen 
L = L(t) függvény értéktáblázata Jakucs, L. (1971) munkájában megtalálható. A 
CCOi = у koncentráció az (1.11) formula szerint két részből tevődik össze, az yK
kötött, és az yT egyensúlyi, vagy tartozékos széndioxid koncentrációjából. Az általunk 
vizsgált ССОч értékek esetén (0 < Cco^ < 1CP kg/m') yT elhanyagolható, így jó 

közelítéssel

(3.2.28) C - У - yK + yT ~ yKсо

adódik, amiből az (1.4) összefüggés jelöléseivel Ce = x, amelynek felhasználásával a 
(3.2.28) alapján

(3.2.29) C = a-C
со, e
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következik, ahol a = 0,44 arányossági tényező. A (3.2.29) formula egyszerű 
rendezésével nyerjük a (3.2.26) képletben szereplő Ce koncentrációra a

1
C = — C e a(3.2.30) = 2,278-C

COrCC\

formulát.
A (3.2.26) képletben előforduló kK, D és v paraméterek a (3.1.27) - (3.1.29) 
összefüggésekben szereplő Arrhenius egyenletekkel határozhatók meg pontosan az 
ott bemutatott módon.
A X paraméter értékének becslése most is elvégezhető a (3.1.30), (3.1.31) 
összefüggésekben bemutatott módon.

A fentiekben meghatározott paraméterek birtokában számításokat végeztünk az 
ideális kürtő torokköre Ra sugarának növekedésére. A (3.2.26) összefüggésből az x = 
= 0 helyettesítéssel az

Vе
о(3.2.31) R =о

összefüggéshez jutunk. Az elvégzett számítások eredményeit а III. táblázat (3. sz. 
melléklet), és a 12. ábra mutatja. A számításoknál 0,0003 pC02 normál légköri 
parciális széndioxid-nyomásból indultunk ki, 500 h éves oldószer beszivárgási időt 
tételeztünk fel, végül 0° - 30°C hőmérsékleteken vizsgáltuk az oldás folyamatát.

Összegezve fenti megfontolásainkat megállapíthatjuk, hogy ha a vertikális 
karsztosodás lényegében a modellünkben kifejtettek szerint megy végbe, akkor az 
ideális kürtő növekedése a (3.2.26), torokkörének növekedése pedig a (3.2.31) képlet 
felhasználásával adható meg az idő függvényében. Ehhez ismernünk kell az adott 
helyen az oldószer beáramlásának időtartamát, intenzitását, hőmérsékletét, a kürtő 
alakját viszont a lefelé szivárgó oldószer telítődési üteme határozza meg.
Az oldási folyamatban az agresszív oldószer a C02 tartalmat a levegőből nyeri, ezáltal 
a modellben szükségtelen figyelembe venni a biogén eredetű C02 mennyiségét, ennek 
bonyolult eloszlása a számításokat jelentősen megnehezítené.
A magashegységi vertikális karsztformáknál, ahol tehát a talaj nélküli térszínekről 
lefolyó vizekbe csak abiogén, légköri C02 kerül, számításaink viszonylag egyszerűen 
elvégezhetők. А III. táblázatból láthatjuk, hogy a kiszámított kialakulási korok 
nagyságrendileg megegyeznek a várható időtartamokkal.
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12. ábra: Az ideális kürtő átmérője mint az életkor függvénye 0° - 30°Chőmérsékleten 
100-400 h évi oldószer beszivárgási idővel.

Megjegyezzük, hogy ha a vertikális karsztforma közelében talaj is van - ilyenek 
például a mérsékelt égövi és a trópusi karsztok akkor az abiogén C02 mellett a 
biogén eredetű C02 napi, évi, stb. ingadozásának megfelelően a fejlődés 
objektumonként egyedi lesz. Modellünk megkonstruálása során azonban csak a 
légköri eredetű C02 hatására végbemenő oldódási folyamat tárgyalására 
szorítkoztunk.
Meghatározhatjuk viszont adott 77 arányossági tényező mellett, adott hőmérsékleten 
valamely adott átmérőjű ideális kürtő kifejlődéséhez milyen időtartam szükséges.

A vertikális karsztosodás matematikai modelljének további, részletes 
diszkussziója Veress, M. - Péntek, K. (1995, 1998) dolgozataiban megtalálható.
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3.3 A KARSZTKORRÓZIÓS BARLANGOK KIOLDÓDÁSÁNAK FOLYAMATA

Elsőként a korróziós barlangok kioldódási folyamatának geomorfológiai 
modelljét ismertetjük. Modellünk alapfeltevése szerint a korróziós eredetű barlangok 
az áramló karsztvíz övében alakulnak ki keveredési korrózió hatására, itt 
keveredhetnek egymással ugyanis különböző hőmérsékletű és koncentrációjú telített 
oldatok (Bogii, A. 1963). Ezen keveredési folyamatnak elvileg két típusa lehetséges. 
Egyrészt a keveredési korrózióval már korábban kialakult, és vízzel kitöltött 
járatrend szerre a törések, illetve réteglapok, mint vízelvezető pályák mentén felülről 
beszivárgó víz érkezik.
Másrészt különböző telített oldatok akkor is keveredhetnek, ha a lefelé haladó 
vízvezető pályák egymást metszik.
Az oldatok elkeveredéséből származó oldódás elsősorban a találkozás helyén, tehát a 
kőzet gyengeségi zónájában támad. A keveredési korrózió hatására primer oldásos 
formák alakulnak ki. Azokon a helyeken, ahol a kőzetben kétirányú az oldódás, tehát 
ahol törés metsz réteglapot, vagy pedig törés metsz törést, ott vakkürtők és folyosók 
alakulnak ki. Azokon a helyeken pedig, ahol háromirányú az oldódás, vagyis ahol 
három, nem egy egyeneshez illeszkedő törés összemetszése, vagy két törés és egy 
réteglap összemetszése található, ott gömbfulkék, illetve gömbüstök képződnek. 
Felfogásunk szerint a korróziós barlangok ezen primer oldásos formák 
összenövésével, azaz összeoldódásával alakultak ki.
E korróziós barlangokat vizsgálva a gömbfulkék növekedési folyamatának és elért 
méretének ismeretében megadhatjuk ezen formák kifejlődési korát. Egy adott barlang 
esetében azonos jellegű gömbfulke növekedési folyamatot feltételezve a tényleges 
növekedési sebességek ismerete nélkül, csupán e formák méreteinek felhasználásával a 
gömbfulkék egymáshoz viszonyított korát is meghatározhatjuk. Például az adott 
barlang legnagyobb gömbfülkéje kifejlődési korát egységnyinek tekintve, ezen 
időtartam különböző részidőtartamjaira valamennyi további gömbfulke pillanatnyi 
méreteit is kiszámíthatjuk. így meghatározhatjuk, hogy ezen relatív időegységben 
mérve a szomszédos gömbfulkék mikor kapcsolódtak össze, tehát a vizsgált korróziós 
barlang egyes részei milyen sorrendben alakultak ki.
A gömbfülkék helyének és méretének térképezésével elkészíthetjük azon barlang 
kioldódástörténeti térképsorozatát, amely ezen vizsgált gömbfulkék összeoldódása 
során alakult ki.

A korróziós barlangok kifejlődésének fentiekben ismertetett geomorfológiai 
modellje részletesen Veress, M. - Péntek, K. - Horváth, E.T. (1992a, 1992b, 1994) 
dolgozataiban megtalálható.

Most a geomorfológiai modellhez illeszkedő matematikai modellt építjük fel. A 
korróziós barlangok kifejlődése matematikai modelljének megszerkesztése során a 
geomorfológiai modell lényeges és fontos tulajdonságainak megőrzése mellett néhány 
idealizáló feltevést fogalmazunk meg.
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a) Feltételezzük, hogy a korróziós barlangokat alkotó gömbfiilkék alakja tökéletes 
geometriai gömb, amelyek középpontja az alakzat növekedése során nem változik, 
a gömbök tehát időben önmagukkal koncentrikusan fejlődnek.

b) Feltesszük továbbá, hogy a korróziós barlang fejlődése során az egymás 
szomszédságában növekedő gömb alakú ideális gömbfiilkék összenövési folyamata 
nem befolyásolja az ezen formákat létrehozó keveredő oldatok áramlási 
folyamatait. A gömb alakú ideális gömbfiilkék összenövésével képződő objektumot 
ideális korróziós barlangnak nevezzük.

c) Feltételezzük azt is, hogy az ideális korróziós barlangban az összes fejlődő ideális 
gömbfiilke növekedési folyamata azonos módon, tehát azonos oldódási 
körülmények között, azonos ütemben játszódik le.

d) Végül feltételezzük még, hogy az ideális korróziós barlangban azonos időpontban 
szűnt meg a karsztos fejlődés, vagyis valamennyi, a vizsgált ideális barlangban 
található gömbfiilke azonos időpontban fejezte be növekedését.

A fentiekben megfogalmazott feltevéseinkkel kapcsolatban néhány megjegyzést 
teszünk.
A valóságos gömbfiilkék alakja az ideális gömbalaktól természetesen kisebb-nagyobb 
mértékben eltérhet.
A szomszédos gömbfiilkék összenövése is nyilván befolyásolja, s meg is változtatja a 
barlangban az elkeveredő oldatok áramlási folyamatait. Az egyes gömbfiilkék fejlődési 
folyamata egymástól természetesen bizonyos mértékű eltérést mutathat, hiszen e 
formákat kialakító elkeveredő oldatok hőmérsékleti és telítettségi paraméterei, 
valamint keverési arányai is különbözhetnek egymástól. Valószínű az is, hogy a 
barlang egyes részeinek inaktivizálódása sem pontosan azonos időben következett be. 
A valóságos korróziós barlangok és a fenti módon idealizálásukkal nyert korróziós 
barlangok legfontosabb oldódási folyamatai és fejlődési tendenciái azonban az 
eltérések ellenére is lényegében megegyeznek, s így alkalmazásukkal fontos 
információkat nyerhetünk a valóságos korróziós barlangok kifejlődésére vonatkozóan.

A fenti előkészítés után első lépésként megvizsgáljuk az ideális korróziós barlang 
egy ideális gömbfiilkéjének oldódási folyamatát. Tegyük fel, hogy ezen R pillanatnyi 
sugarú ideális gömbfiilke oldódási folyamata az (1.18) differenciálegyenlet 
segítségével írható le. Ezen egyenlet gömbszimmetrikus megoldásaként keressük a 
növekvő gömbfiilke R sugarát a t idő függvényében. Feladatunk tehát a szigorúan 
monoton növekedő R = R(t), vagy a vele egyenértékű t = t(R) inverz függvénye 
explicit alakjának meghatározása.
Ha p jelöli szokásos módon a mészkő sűrűségét, S az oldódó ideális gömbfülke 
pillanatnyi felszínét és dR a gömbfülke sugarának változását dt idő alatt, akkor fennáll
a

__  _ ~ dRdt “ ^‘S' dt(3.3.1) dm
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összefüggés, amelynek felhasználásával az (1.18) egyenlet a

C -C,___= kK'kT
dt k^+krp

(3.3.2) dR íe

formában írható fel.
A gömbfülke belsejében a mozgó oldószer áramlása határrétegében az 
anyagtranszport sebességi állandója Dubljanszkij, J.V. (1987) szerint a (3.1.4) 
formulával összhangban most is a

k _ 85.i.aX2
T 8 d v(3.3.3)

összefüggéssel írható le, ahol
d= az áramlási rendszere jellemző karakterisztikus méret, most a gömbfülke 

átmérője, tehát d = 2R (mértékegysége: m);
D a diffúziós állandó és v az áramló folyadék kinematikai viszkozitási tényezője 
pontosan úgy, ahogyan azt a (3.1.4) és a (3.2.6) formulával kapcsolatban már 
említettük.
At- t(R) függvényre nézve a (3.3.2) egyenletből a (3.3.3) összefüggés 
felhasználásával a

S_.(JL_ + JJL. 
-ci кк 85

(3.3.4) dt -7=8=)dR C e

differenciálegyenlethez jutunk, amelynek R szerinti integrálásával a

2 2 R -RzR-R4 о + _8. 
85

%C -C.*( k„ 
e í К

(3.3.5) t = W- •ö

összefüggést nyerjük a t = 0, R = R„ kezdeti feltétellel (Veress, M. - Péntek, K. - 
Horváth, E.T. 1992a, 1992b; Veress, M. - Péntek, K. 1992; Dubljanszkij, J.V. 1987). 
Ha a növekedő ideális gömbfülke életkora már eléri az éves nagyságrendet, akkor a 
(3.3.5) összefüggés zárójelében álló kifejezésének első, R-ben lineáris tagja
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elhanyagolható a második, Л-ben kvadratikus taghoz képest, így ezen összefüggés jó 
közelítéssel a

t = ____ 8-Я R2(3.3.6)

egyszerűbb alakra hozható az R0 « 0 esetén. Megjegyezzük, hogy a (3.3.6) 
összefüggés az áttekinthetőbb és tömörebb

t = <£T-R2(3.3.7)

képlettel adható meg, ahol a

8-Я(3.3.8) ^ 85-ÍVCp.lXr

mennyiség adott oldási körülmények között egy rögzített ideális gömbfülke esetén 
állandó.
Mivel az ideális gömbfülkék kioldódása feltevésünk szerint a keveredési korrózió 
hatására megy végbe, ezért a (3.3.5), illetve a (3.3.6) összefüggésben szereplő Ce - C, 
koncentráció-különbség éppen a (2.16) összefüggéssel meghatározott Ax mennyiség 
lesz, tehát érvényes a

(3.3.9) Vci = Дх

összefüggés.
A (3.3.5), illetve a (3.3.6) formulában szereplő fa, D és v paraméterek a (3.1.27) - 
(3.1.29) összefüggésekben szereplő Arrhenius egyenletekkel határozhatók meg a 
rendszer hőmérsékletének ismeretében pontosan az ott bemutatott eljárással.
A fentiek alapján a keveredési korrózió nyomán fejlődő ideális gömbfülke életkorára 
vonatkozóan már konkrét számításokat is végezhetünk. Ha például a keveredés 
nyomán Ax = 5 10'2 kg/m3, akkor egy R = 1 m sugarú gömbfülke kifejlődéséhez T =
= 281°K hőmérsékleten a (3.3.5) formula alapján t = 2,1 106 év szükséges.

57



A fentiekben ismertetett modell lehetőséget kínál arra, hogy az ideális korróziós 
barlang két gömbfülkéjének fejlődését összehasonlíthassuk abban az esetben, ha az 
oldódási viszonyok a két gömbfülkében idealizáló feltevésünkkel összhangban 
megegyeznek.
Ha tehát tu R\ és AxIt illetve t2, R2 és Ax2 jelöli a két gömbfülke életkorát, sugarát, 
illetve a keveredési korrózió során az egyes gömbfülkékben megjelenő plussz 
oldhatóságot, akkor Axi = Дх2 folytán cr := o\ = cr2 következik a (3.3.8) összefüggés 
szerint.
Alkalmazzuk most a (3.3.7) összefüggést a fenti két ideális gömbfülkére:

= Gf-R2 ?
= <3-^2(3.3.10) és4 t2

amelyből az első összefüggésnek a másodikkal való osztásával

R14(3.3.11)
R2t2

formula adódik. Ez utóbbi képletet úgy fogalmazhatjuk meg, hogy az egyes 
gömbfülkék kifejlődési korai úgy aránylanak egymáshoz, mint sugaraik négyzetei. A 
(3.3.11) összefüggés jelentősége abban rejlik, hogy segítségével összehasonlíthatjuk 
az olyan gömbfülkéket, amelyek jelenleg már inaktívak, s ismeretlen koncentrációjú, 
hőmérsékletű és keverési arányú telített oldatok keveredési korróziója alakította ki 
egykor.
Több, lényegében azonos körülmények között kifejlődött gömbfülke relatív 
kialakulási korát megadhatjuk a fentiek alapján egyikük kialakulási korához képest, 
amely időtartamot egységnyinek tekintjük, s a többi gömbfülke életkorát ezen 
időegységben adjuk meg. Ha például t2 = 1, akkor a (3.3.11) alapján

R1
(3.3.12) 4 R2R2

adódik (2 időegységben mérve, amelyet a vizsgált ideális korróziós barlang esetén 
rögzítünk, és 1T időegységnek tekintünk. Célszerű ehhez a vizsgált barlang 
legnagyobb göbfülkéjét kiválasztani; ekkor ezen gömbíülke időegységében mérve a 
barlang valamennyi gömbfülkéje ennél fiatalabb lévén 0Г és 1T közötti kialakulási 
korral rendelkezik.
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Könnyen meghatározhatjuk továbbá az ideális korróziós barlang egy tetszőleges ti 
kialakulási korú, és Rí sugarú gömbfülkéje pillanatnyi r sugarát bármely 0 < t < /, 
időpontban. Ekkor is érvényes ugyanis a (3.3.11) összefüggés, amelynek 
felhasználásával

2t r(3.3.13)

következik, ennek egyszerű átrendezésével

tT'Ri(3.3.14) r =

adódik. Ha At := ti - t jelöli a vizsgált ideális gömbfülke ti kialakulási koránál korábbi 
valamely t(0 < t < t{) időponttól a teljes ti időpontig eltelt időtartamot, akkor a
(3.3.14) at = ti - At összefüggés felhasználásával az

t^-A.t
(3.3.15) •Rir = 4

alakot ölti.
Az ideális korróziós barlangot alkotó gömbfülkék rendszere teljes T kialakulási 
korának bármely 0 <t <T fázisában két szomszédos gömbfülkéről egyszenííen 
eldönthetjük, hogy összeoldódásuk megtörtént-e, vagy sem. Ha (x/, yi, zi) és (x2, у2, 
z2) jelöli a két vizsgálandó gömbfülke Oi, illetve 02 középpontjának derékszögű 
koordinátáit, Г/ és r2 a két gömbfülke sugarát a t időpontban,

D = \/(х1-х2)2+(у1-у2)2+(г1-г2)2(3.3.16)

pedig az Oi és 02 távolságát, akkor a két gömbfülke összenőtt, érinti egymást, vagy 
még nem nőttek össze annak megfelelően, hogy

(3.3.17) rl+r2>D » ri+r2 = D ’ rl+r2<‘ ^
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összefüggések pontosan melyike érvényes.
Adott 0 <í <T időpontokra ismerve az adott ideális korróziós barlangban a 
gömbfülkék méretét, azok esetleges összeoldódását, a gömbfülkéket körökként 
ábrázolva olyan barlangi térkép rajzolható, amelyen kifejezhető, hogy a barlangban 
hol, és milyen mértékben mentek végbe az összeoldódások. Ezzel az eljárással az 
ideális korróziós barlang kioldódástörténetét dokumentáló térképsorozathoz jutunk.
A különböző relatív kialakulási korokra elkészített térképek értékelésével a 
gömbfülkékből létrejött jelenlegi barlang kialakulási folyamatát a következő főbb 
szempontok szerint vizsgálhatjuk:
a) a gömbfülkék kezdeti kioldódásainak relatív kora, a kioldódások kezdetének 

sorrendje;
b) a gömbfülkék összeoldódásainak relatív kora és azok sorrendje;
c) a nagyobb barlangrészek milyen, már korábban kialakult kisebb részek 

összeoldódásával jöttek létre;
d) a kialakulási sorrend ismeretében a különböző nagyságú barlangrészek kisebb 

részekből való felépülésének története.
A fentiekben ismertetett módszerrel készített térképsorozatot mutatunk be 

illusztrációként (4. sz. melléklet), amely számításaink alapján a Sűrű-hegyi Ördög-lik 
(Bakony-hegység) kioldódási folyamatáról készült.
E példaként említett barlang részletes jellemzése, a térképezés során alkalmazott 
mérési módszerek, az ezek felhasználásával nyert eredmények és következtetések, 
valamint a barlang rekonstruált kioldódástörténete teljes részletességgel Veress, M. - 
Péntek, K. - Horváth E.T. (1992a, 1992b) dolgozataiban megtalálhatók.

A korróziós barlangok kioldódási folyamatának matematikai modellje részletes 
tárgyalásban Veress, M. - Péntek, K. - Horváth, E.T. (1992a, 1992b, 1994), és 
Veress, M. - Péntek, K. (1992) dolgozataiban megtalálható.

A 3.1, 3.2 és a 3.3 részben bemutatott modellek összegzéseként a következő 
megállapításokat tehetjük.
A bemutatott karsztosodási modelleket egyaránt felületek mentén lezajló oldódási 
folyamatok működtetik. Ez az oldódás idealizált körülmények között csökkenő 
átmérőjű törmelékgömböket, hengerszimmetrikus, lefelé szűkülő kürtőket, valamint 
növekvő gömb alakú üregeket, gömbfülkéket eredményez. A beoldódó gömbök 
halmaza a karsztos térszínek denudációjához, speciálisan töbrök képződéséhez vezet. 
A növekvő hengerszimmetrikus, illetve síkszimmetrikus formák a vertikális 
karsztosodás kürtőit és hasadékait alkotják, a növekedő gömbfülkék pedig 
összenövésükkel korróziós barlangok kialakulását eredményezik.
A felsorolt primer formák fejlődése a karsztos felület oldódását leíró (1.18) 
differenciálegyenlettel egységesen tárgyalható. E differenciálegyenlet 
gömbszimmetrikus, illetve hengerszimmetrikus megoldásai modellezik a 3. fejezetben 
tárgyalt karsztos oldási folyamatokat. A horizontális karsztosodás a felszínt

60



egységesen fentről lefelé pusztítja, vertikális karsztosodás esetén viszont a karsztos 
térszín mozaikszerűen feltagolódik.
A bemutatott matematikai modellek alapján a folyamatok fejlődési sebességének 
meghatározásához kevés számú paraméter mérése, illetve ismerete szükséges. így 
horizontális karsztosodás esetében a kőzet repedezettsége, lefelé haladó oldószer 
telítődési üteme és az áztatási időhányad; vertikális karsztosodás esetében a lefelé 
áramló oldószer telítődés üteme, az oldószer intenzitása és a beáramlási időhányada; 
gömbfiilkék és korróziós barlangok esetén pedig a keveredő oldatok hőmérséklete, 
koncentrációja és keveredési aránya játszik lényeges szerepet a folyamat 
szabályozásában.
Megjegyezzük, hogy vertikális karsztosodás esetén a légköri C02 tartalom mellett is 
reálisan működik a modell. A horizontális karsztosodás esetében a biogén eredetű 
C02 produkció helytől és időtől függő meghatározása nehezebb. Ugyancsak nehéz 
kérdés a gömbfiilkék kialakulásához szükséges hőmérséklet, koncentráció és keverési 
arány becslése, illetve meghatározása. Itt viszont lehetőség van a relatív kialakulási 
korok ismeretében a gömbfülkék összeoldódási sorrendjének, valamint a korróziós 
barlangok kifejlődési folyamatának meghatározására.
A kialakuló formák növekedési sebességének ismeretében a karsztok fejlődésének 
fázisai meghatározhatók és megfelelően megszerkesztett térképsorozatokkal 
illusztrálhatok.
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4. A KARSZTOS MÉLYEDÉSEK MORFOMETRIÁJÁRÓL

Fejezetünk célja a karsztos térszínek lefolyástalan felszíni formáinak, a különböző 
genetikájú töbröknek és uvaláknak sokoldalú, a matematikai módszerek alkalmazására 
épülő morfometriai leírása. A karsztos térszínek, illetve a vizsgálatunk tárgyát képező 
mélyedések részletes, szintvonalas térképeiből kiindulva elsősorban geometriai és 
fíiggvénytani eszközökkel igyekszünk egzakt módon megragadni e formák alakját és 
legfontosabb metrikus jellemzőit.
A vizsgált karsztos térszín töbreihez azonos elvek szerint illesztett leíró függvények 
felhasználásával ezen alakzatok számszerűen összehasonlíthatókká válnak. E felszíni 
formákhoz hozzárendelt függvények tulajdonságaiból következtethetünk a töbrök 
genetikájára, növekedési sajátosságaira, a vizsgált karsztos terület korróziójának 
térbeli és időbeni változásaira, fejlődésére.

E témát tárgyalja Veress, M. - Péntek, K. (1987, 1988, 1989) dolgozata, valamint 
Jakucs L. (1971), Jennings, J.N. (1985), Trudgill, S.T. (1985) és Ford, DC. - 
Williams, P.W. (1989) e kérdéskört is érintik említett műveikben.

4.1. A TÖBRÖK MORFOMETRIÁJA

Tekintsünk egy karsztos térszínt, amelyen számos töbör található, s készítsünk e 
területről nagy részletességű szintvonalas térképet. Tapasztalataink szerint akkor 
megfelelő egy ilyen szintvonalas térkép információ-gazdagsága, ha a vizsgált térszín 
valamennyi töbrének ábrázolása során legalább tíz szintvonal lokálisan záródik az 
alakzat körül. A térképen egy szintvonal lokális záródása azt jelenti, hogy e szintvonal 
csupán a szóbanforgó töbör legmélyebb pontját ábrázoló pontot kerüli meg 
szemléletesen, más töbör ilyen pontját viszont nem. Egy olyan karsztos területen 
tehát, ahol töbrök mindegyike eléri legalább a h = 5 m mélységet, a szomszédos 
szintvonalak magasságainak különbsége legfeljebb Ah = 0,5 m lehet.

A szintvonalas térkép megszerkesztése után szemeljünk ki egy töbröt, s 
matematikai leírásához rendeljünk hozzá egy jobbsodrású Descartes-féle 
koordinátarendszert a következő módon. A koordinátarendszer О origója legyen a 
töbör legmélyebb pontja felett abban a szintvonalsíkban, amelyik az első olyan 
szintvonal lentről felfelé haladva, amelyik már nem záródik lokálisan a töbör körül. A 
koordinátarendszer x-tengelye mutasson lefelé, döfVe a töbör legmélyebb pontját, y- 
tengelye északra, végül z-tengelye keletre. Ebben a koordinátarendszerben a töbör 
alakját meghatározó szintvonalsíkok egyenlete

(4.1.1) = k-Ah (I4k<n-1) ,x = xk
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ahol ДА a szomszédos szintvonalsíkok magasságainak különbsége, s feltesszük, hogy 
n-1 számú szintvonal záródik lokálisan a töbör körül.

Jelölje ezután yk (l < к < n -1) az x = xk síkban a töbröt leíró szintvonal által 
körülhatárolt területet. Ha L jelenti a töbör legmélyebb pontjának az О origótól való 
távolságát, tehát ha e legmélyebb pont koordinátái (L, O, O), akkor a fenti n-1 számú 
(хк,ук) értékpárt egészítsük ki az x„ = L ésy„ = О értékpárral.
Keressünk ezután kapcsolatot az {x/, x2, ... x„} és az {yi, y2, .... yn} halmazok között, 
itt _улг értékét az xk függvényének tekintjük (1 < к <n).
Célunk az, hogy olyan analitikusan könnyen kezelhető függvényt találjunk, amelynek 
görbéje minél pontosabban illeszkedik az {(x,,yi), (x2,y2), ..., (x„, yn)} pontokhoz. 
Mivel a töbrök lefelé haladva egyre kisebb kitérjedésűek, így olyan, a ]0,L\ 
intervallumon értelmezett, szigorúan monoton csökkenő folytonos függvényt 
keresünk, amelyik az xk helyen jó közelítéssel azyk értéket veszi fel (1 < к < n).
E t: ]0,L\ —» R függvény explicit alakját számos lehetséges típus regresszióanalízissel 
történő elemzése után célszerűnek látszott a

2
t(x) -№(i~ln-g-)K(4.1.2) (0<x<L)

alakban keresni, ahol L>0, M<0 és K> 1 alkalmasan rögzített paraméterek. E 
paraméterek értékét az {(xi,y/), (x2,y2), ..., (x„, yn)} értékpárokhoz úgy határozzuk 
meg, hogy ha az x értékét m-ben mérjük, akkor a t(x) terület értéke m2-ben adódjék.
A t(x) függvényt a vizsgált töbör terület függvényének nevezzük. E függvény konkrét 
alakját az {(x/j//), (x2,y2), ..., (x„,%)} mérési, illetve térképezéssel nyert értékpárokból 
kiindulva regresszióanalízis alkalmazásával határozzuk meg, amint azt már a 
fentiekben is említettük. A í(x) függvényt jellemző L, M és К paraméterek szemléletes 
jelentése a későbbiek révén válik világossá.
Egy töbörhöz a fenti konstrukcióval hozzárendelt koordinátarendszert, valamint 
{(*/>.У/Х (Х2,У2), ■■■, (x„,y„)} értékpárok meghatározását szemlélteti a 13. ábra.

Hajtsunk végre ezután az előző részben vizsgált töbrön a térgeometriából ismert 
Cavalieri-elvet felhasználva olyan térfogattartó topológikus transzformációt, hogy a 
kapott alakzat forgásszimmetrikus legyen, s bármely x e]0,L] mélységben az eredeti 
és a transzformált mélyedésnél t(x) értéke azonos legyen. Az ezen eljárásunkkal nyert 
alakzatot ideális töbörnek nevezzük.
Azt а /л : ]0,L\ -» R függvényt pedig, amely görbéjének az x-tengely körüli 
megforgatásával előállíthatjuk az ideális töbröt, a szóbanforgó kiindulási töbör 
meridián függvényének nevezzük. A meridián függvény explicit alakját a 
területfüggvénnyel való kapcsolata révén könnyen meghatározhatjuk. Értelmezése 
folytán ugyanis a teljes ]0,A] intervallumban érvényes a

63



t ( x ) = ( x ) • 3Í,(4.1.3)

E x = 0

x =Д h

x =X2=2 Ah

x-x^-ln-DAh

Egy töbörhöz hozzárendelt koordinátarendszer és az {(x/,yi), (x^y?), 
(x„, y„)} értékpárok geometriai jelentése

összefüggés, amelyből a (4.1.2) képlet felhasználásával

13. ábra:

1
(4.1.4) fu.(x) = -jj) (0<x<L)

adódik. A (4.1.4) összefüggés segítségével már könnyen adhatunk függvénytani

jelentést az L, M és К paramétereknek.
Az L > 0 paraméter a töbör legmélyebb pontjának és e töbörhöz illesztett

koordinátarendszer origójának távolságát jelenti, vagyis L a töbör vertikális
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kiterjedését jellemzi. Rögzített M és К értékek mellett minél nagyobb az L értéke, 
annál mélyebb a töbör.

Az M < 0 paraméter jelentése a következő: rögzített L és К paraméter értékek 
mellett összehasonlítva egy М/ és egy M2 paraméterű (0 > Mj >M2 ) ideális töbör 
megfelelő fii(x) és /л2(х) meridián függvényei között fennáll (4.1.4) alapján a щ(х) 
ju2(x) egyenlőtlenség. így az M paraméter a töbör horizontális kiterjedését jellemzi. 
Rögzített L és К értékek mellett minél kisebb tehát az M 0 abszolútértéke, annál 
szélesebb az ideális töbör.

А К > 1 paraméter jelentését vizsgálva rögzítsük L és M paraméterek értékét, és 
határozzuk meg a fi(x) meridián függvény ju’(x), ц”(х) és ju”’(x) derivált függvényeit. 
A [j. ’ ’(xj = 0 feltételből az inflexiós pont helye

1 1г К x = L • e о(4.1.5)

az inflexiós értéke pedig

1
1-КчК(4.1.6) (u-(x0) = ( M-K

Könnyen meggyőződhetünk arról, hogy az x0 valóban a meridián függvény inflexiós 
pontjának helye lesz, mivel /л”’(хо)*0 teljesül. Az x0 helynek az L paraméterhez 
viszonyított aránya

1 1x КоA =(4.1.7) = e •>L

amiből látható, hogy а К paraméter a ju(x) meridián függvény görbéjén a konvex és a 
konkáv íveket elválasztó inflexiós pont helyzetétől függ. Mivel

ír1 - в'1 - 1- e° - 1(4.1.8) lim e 
K-l

és lira e 
K-oo e
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1
ezért a X arány a — ,1 intervallumban változhat. Rögzített L és M értékek mellett 

_ e
minél nagyobb а К > 1 értéke, a töbör legmélyebb pontjához viszonyítva annál 
magasabb szinten található az inflexiós pont a (4.1.7) és (4.1.8) összefüggések 
alapján.
Az ideális töbör konstrukcióját és a meridián függvényt szemlélteti a 14. ábra.

О
topológikus transzformáció
------------- ----------------------------

Y//77ZZZZ
'Ar7777Z

72Z
4ya(x)

L

valóságos töbör ideális töbör

14. ábra: Egy valóságos töbör térfogattartó transzformációja forgásszimmetrikus 
ideális töbörré

Ezután meghatározzuk az előzőekben vizsgált töbör térfogatát. A fentiekben 
látottak szerint elegendő a valóságos töbrünkhöz a meridián függvény segítségével 
leírható ideális töbör térfogatát meghatározni, hiszen ezt az eredetiből térfogattartó 
transzformációval származtattuk. A térfogat ismeretében lehetőségünk lesz 
megbecsülni, hogy a karsztos oldás során mennyi mészkő oldódott fel, amíg a 
jelenlegi karsztos mélyedés kialakult.

Vizsgálandó töbrünk t(x) terület függvényét a (4.1.2) összefüggés írja le, ekkor 
az alakzat v térfogatát a

L 1
s3t-$ <1Г1п _r)Kdx

L
v = $ t(x)dx(4.1.9)

0

képlettel határozhatjuk meg. Az integrálást helyettesítés módszerével végezhetjük el. 
MivelM< 0, így legyen m ~ -M, s alkalmazzuk a következő helyettesítést. Ha
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(4.1.10) í =

akkor

dx = -mL-e m^d| ,_т* és(4.1.11) x = L • e

az integrációs alsó- és felsőhatár pedig:

(4.1.12) = 0és Sf= oo

Ezzel a helyettesítéssel a (4.1.9) összefüggés a

0 y
3C-1 £ -e •( -mL)d

oo 2
= mLOX^^-e m^d£(4.1.13)

oo

alakot ölti. Alkalmazzunk ezután egy újabb helyettesítést, s legyen

(4.1.14) X = m'S> >

ekkor

5 = тЬ dS*¥dr '(4.1.15) és

az integrációs alsó- és felsöhatár:
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(4.1.16) = 0 és *lf = 00 •

A (4.1.13) formula ezzel a helyettesítéssel a

2 » 2OO

(4.1.17)
1°m

formában írható fel. Az így nyert integrál meghatározásához vegyük észre, hogy ha 
a e R+ egy pozitív valós szám, akkor a

oO

Г(а) = [ e_t- ta-1dt(4.1.18)
0

Euler-féle integrál felhasználásával értelmezhetjük az

00

a! ~TT(a) =P(a+l) = \e_t-tadt(4.1.19)
0

általánosított faktoriális függvényt. Ennek segítségével

00 2_

(4.1.20) -Чх.Щу - ф, ,

így a (4.1.17) összefüggésben szereplő integrál, s a karsztos mélyedés térfogata:

■(—) 1 = L-JC /2\, 
2 • 2_ '

(-m)k

(4.1.21) v =
Кm
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Ebben az összefüggésben a (4.1.2) formula után tett megjegyzésünkkel összhangban a 
töbör térfogatát a (4.1.21) képletével m3-ben nyerjük.

A töbrök morfometriájával kapcsolatos eredményeink ismertetése Veress, M. - 
Péntek, K. (1987) és Veress, M. - Péntek, K. - Szunyogh, G. - Dezamits, R. - 
Tengelits, A. (1998) dolgozatában megtalálható.

Ezután a célszerűen kiválasztott, szándékunk szerint genetikai egységet alkotó 
karsztos terület valamennyi töbrét a fentiek szerint megvizsgálva láthatjuk, hogy 
mindegyikhez hozzárendelhető t(x) terület függvénye alapján az L, M és К 
paraméterek egy-egy értékhármasa.
Tekintsük ezért az RJ 3-dimenziós valós euklideszi teret, s rögzítsük egy Descartes- 
féle koordinátarendszerét, amelynek 3, páronként merőleges tengelyére mérjük fel 
rendre a vizsgált terület töbreinek L, M és К paramétereit. Ezzel az eljárással a 
szóbanforgó karsztos terület m számú töbrét egyértelműen jellemző (4.1.2) alakú

2
K.

t £ (x) = 30 ln l". ^ 1 (0<x<L^, l<i<m)(4.1.22)

terület függvényéhez rendeljük hozzá az R3 tér {(I/, М/, Kt), (L2, M2, K2), ..., (Lm, 
Mm, Km)} koordináta hármasaival jellemzett m számú pontját. Az így nyert 
koordinátateret {L, M K)-paramétertérnek nevezzük.

Ha feltételezzük, hogy a genetikai szempontból egységet alkotó karsztos 
területen fejlődő, s jelenleg egészen különböző méretű töbrök lényegében ugyanazon 
karsztosodási folyamat különböző fázisai, akkor a töbröknek a paramétertérben 
ábrázolt ponthalmazai e fejlődési folyamat megragadására lehetnek alkalmasak.
Egy töbör karsztos fejlődésének a paramétertérben e mélyedést ábrázoló pont 
elmozdulása felel meg. Ez a mozgás a karsztos terület töbreit a paramétertérben 
ábrázoló ponthalmaz mentén következik be. Ezen elv elfogadásával lehetőségünk van 
az L, M és К paraméterek változási tendenciáinak ismeretében e terület egy töbrénél a 
múltbeli és jövőbeli alak hozzávetőleges meghatározására.
Az eltérő sajátosságú karsztos területek töbreihez a paraméterben hozzárendelt 
ponthalmazok általában különbözni fognak egymástól. Ezen eltérések értelmezése 
közelebb vihet minket a karsztos oldódási folyamat és az ennek eredményeként 
kialakuló töbör forma közötti kapcsolat mélyebb megértéséhez.

A paramétertérrel kapcsolatos további elemzések Veress, M. - Péntek, K. (1987) 
dolgozatában megtalálhatók.

4.2. AZ UVALÁK MORFOMETRIÁJA

A karsztos térszínek fejlődése során az egyszerű töbrök növekedésével, 
összeoldódásával összetett töbrök, uvalák alakulnak ki. A vizsgált karsztos térszínről 
készített szintvonalas térképen az uvalák úgy ismerhetők fel, hogy a közeli töbrök
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ábrázolásánál találhatunk olyan szintvonalakat, amelyek a csoporton belül az egyes 
töbröket leírva a különálló mélyedésekhez hasonlóan e forma legmélyebb pontját 
ábrázoló pont körül záródnak lokálisan, de emellett vannak olyan szintvonalak is, 
amelyek a csoport legalább két, esetleg több töbrét is megkerülve záródnak.

Az összetett töbrök következő, leggyakrabban előforduló tipusait különíthetjük 
el. Ha két töbör alkot egy összetett töbröt, akkor ezt párnak; ha kettőnél több töbör 
láncszerűen csatlakozik egymáshoz, akkor ezt sornak; végül ha szintén kettőnél több 
töbör úgy helyezkedik el, hogy a csoport legalább egy tagja kettőnél több szomszédos 
töbörhöz kapcsolódik, akkor az ilyen összetett töbröt rendszernek nevezzük. Az 
összetett töbrök fenti típusait szemlélteti a 15. ábra.

15. ábra: Az összetett töbrök legfontosabb típusai

Természetes feladatként fogalmazhatjuk meg ezen összetett töbrök matematikai 
leírását hasonló módon, amint azt az egyszerű töbröknél az előző részben már láttuk. 
Az összetett töbrök leírása során azokat a szintvonalakat is szeretnénk felhasználni az 
összetett töbör tagjait leíró terület függvény meghatározásánál, amelyek az adott 
komponens töbör körül lokálisan nem, viszont az összetett töbör egy része, esetleg 
egésze körül már záródnak. Ismertetendő módszerünkkel az összetett töbrök
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matematikai leírását visszavezetjük az őket alkotó komponens töbrök matematikai 
leírására.
Redukciós eljárásunkat a legegyszerűbb típusú összetett töbör, a pár esetén mutatjuk 
be, megjegyezve azt, hogy analóg módon tárgyalhatjuk a többi esetet is. A 4.1. 
részben látottakhoz hasonlóan a pár mindkét komponenséhez illesszünk egy-egy 
Descartes-féle koordinátarendszert. E koordinátarendszerek Oi, illetve O2 origója a 
komponens töbrök legmélyebb pontja felett abban a szintvonalsíkban legyen, 
amelynek szintvonala az első olyan lentről felfelé haladva, amelyik már nem záródik a 
pár körül. E két koordinátarendszer xr, illetve x2-tengelye mutasson lefelé, döfve a 
megfelelő komponens töbör legmélyebb pontját, az yr és ^-tengely mutasson 
északra, a zr és z2-tengely pedig keletre. Láthatjuk tehát, hogy a pár komponens 
töbreihez illesztett koordinátarendszerek origói közös szintvonalsíkban találhatók, 
továbbá a megfelelő tengelyei páronként párhuzamosak egymással.

X=X-|

x=x2

x=x3

16. ábra: Egy összetett töbörhöz hozzárendelt koordinátarendszerek

Egy párhoz illesztett koordinátarendszereket láthatunk aló. ábrán.
A komponens töbrök leírásánál alkalmazott megfelelő koordinátarendszerben az 
alakzatot meghatározó szintvonalsíkok egyenlete a (4.1.1) összefüggéshez hasonlóan
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(4.2.1) (1<.к<п1-1)= к- Ahх = Хк

a pár 1-es indexű töbrénél és

(l<k<n2-l)= k-Ah(4.2.2) x = xk

a pár 2-es indexű töbre esetén, ahol A h jelöli most is a szomszédos szintvonal síkok 
magasságainak különbségét. Feltesszük tehát, hogy az 1-es indexű töbör esetén nr 1, 
a 2-es indexű töbör esetén pedig n2-1 számú szintvonalsíkot metsz a megfelelő 
komponens alakzat.
Kerülje meg e szintvonalak közül a felső r számú (r < min(///-l, n2-1)) a pár mindkét 
komponens töbrét, a fennmaradó (nr\)-r számú csak az 1-es indexű komponens 
töbröt, az (in2-\)-r számú csak a 2-es indexű töbröt.
A 4.1. részben bemutatott eljáráshoz hasonlóan legyen az 1-es indexű töbörnél уaz 

x = xk (r +1 < к < и, - 1) síkban a szintvonal által körülhatárolt terület, y[2) pedig az 
x = xk{r + 1 < к < n2 - 1) síkban a szintvonal által határolt terület. Végül, ha А/ az 1- 
es indexű és L2 a 2-es indexű komponens töbör legmélyebb pontjának az Ot, illetve 02 
origóhoz viszonyított mélysége, akkor legyen хП) = Ц esetén y™ = 0, xn = L2
esetén ugyancsak y™ = 0.
A 16. ábrán látható összetett töbör esetén n,-\ = 4, n2-1 = 3, r - 1, így (ni-l)-r = 3 és 
{n2-\)-r = 2, s értelmezhető
•>42),>32) ésyC2) = 0 értéke.
Kérdés, hogy az x = x* (l<A:<r) síkokhoz milyen y™ ésy^ (l < к < r) 
területértéket rendeljünk, hisz e síkokban levő szintvonalak már az összetett töbör 
mindkét komponensét megkerülik?
Tekintsük az összetett töbör 1-es indexű komponens töbrét, majd vegyük az x = xk 
(\<k <r) szintvonalsík és e komponens töbörhöz illesztett koordinátarendszer xr 
tengelyének metszéspontját. Az így nyert ^(1)(1 < к < r) metszéspontot kössük 
össze e síkban futó szintvonal azon pontjaival, amelyek az 1-es indexű töbröt 
megkerülő íveket e töbröt meg nem kerülő ívektől elválasztják. Ezek tulajdonképpen 
a szintvonal, mint síkgörbe inflexiós pontjai. Ezután járjunk el teljesen hasonlóan a 2- 
es indexű töbör esetén is.

az y2\y2\y? ésy^ = valamint

72



Figyeljük meg, hogy az általunk részletezett összetett töbörnél minden x = xk 
(1 <k <r) szintvonal síkban két-két ilyen sugárszakasz húzható meg, amint az a 16. 
ábrán látható összetett töbörhöz kapcsolódó 17. ábrán az x = x, szintvonal síkjában 
látható.

17. ábra: Egy összetett töbör redukciójánál értelmezett mennyiségek szemléltetése

Legyen ezután azx = xk( \ < к < r) szintvonalsíkban т(к]) (1 < к < г) az 1-es indexű 
töbröt megkerülő ív és az imént megkonstruált sugárszakaszok által határolt 
körcikkszerű tartomány területe, amelyhez tartozzék ak]) (1 < к < r) radiánban mért 
középponti szög. Most járjunk el ugyanígy a 2-es indexű töbör esetén is. E 
körcikkszerű tartományokat szemlélteti vonalkázva a 17. ábra.

A fenti előkészítő konstrukció után rendeljük hozzá az x = xk (1 < к < r) 
szintvonalsíkhoz az 1-es indexű töbörnél ^(l < £ < r) imaginárius körülhatárolt 
területként azt az értéket, amelyre fennáll az

к .(1)
Xk(4.2.3) (l^k<r)2-JL

összefüggés. Teljesen hasonlóan a 2-es indexű töbörnél y[2) (1 <k <r) területként 
azt az értéket vegyük, amelyre

(2)
^k

(2)xk(4.2.4) (l<k4r)" (2) 
У к

2-TC
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teljesül. A (4.2.3), illetve a (4.2.4) egyszerű átrendezésével

(1) = ~(1). 2-Jt, 
- k

(4.2.5) (l<k<r)yk

és

v(2) _ T(2).24tук X к Ш(4.2.6) (l<k<r)
^k

következik.
A fenti konstrukcióhoz hasonló módszerrel juthatunk eredményhez az összetett 

töbrök másik két említett típusa esetében is. A most bemutatott módszerrel az 
összetett töbrök matematikai vizsgálatát sikerült visszavezetni az őket alkotó 
komponens töbrök elemzésére, s például a fentiekben részletezett esetben az

^kparokhoz a t0)(x) és f’(x)

területfüggvényeket a 4.1. részben látottak szerint illesztjük. Egy m komponensből 
összetett töbör tehát úgy viselkedik a matematikai feldolgozás szempontjából, mintha 
m számú egyszerű különálló töbör volna. így az egyszerű és összetett töbrök 
matematikailag e redukcióval egységesen tárgyalhatok.

?)•
illetve az

4.3. A FORMULÁK NORMÁLÁS A

Az előző részekben bemutatott terület-, meridián- és térfogatfüggvények már 
alkalmasak gyakorlati számítások elvégzésére, azonban könnyen beláthatjuk, hogy 
összefüggéseink, s a bennük szereplő paraméterek értékei is függenek a mértékegység 
megválasztásától. Célunk tehát olyan formulák levezetése, amelyek invariánsak a 
mértékegység megválasztásával szemben.

A (4.1.2) összefüggéssel megadott területfüggvény normált alakját keressük

2
T(x) = AvTt-(jSj~ln ^-)K (0<x<L) ,(4.3.1)
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a (4.1.4) összefüggésben szereplő meridián-függvény normált alakját pedig

1
U(x) = B- (-ppln ^-)K(4.3.2) (0<x^L)

formában, ahol A és В egy-egy alkalmasan megválasztott pozitív valós konstans, 
amelyeket a megfelelő függvény normálási együtthatójának nevezzük.
Mivel a T(x) és U(x) függvény között most is érvényes a (4.1.3) formulának megfelelő

T(x) = U2(x).jr(4.3.3)

összefüggés, így a normálási együtthatók között fennáll a (4.3.1) és (4.3.2) alapján a

В = (a(4.3.4)

kapcsolat. Vegyük észre, hogy tetszőleges pozitív В együttható esetén az inflexiós 
pont x0 helyére a (4.1.5) összefüggéssel összhangban most is érvényes a

1
T К - 1

x = L • e(4.3.5) о

előállítás, amelynek felhasználásával definiáljuk a T0 és U0 mennyiségeket az alábbi 
módon:

1 2S)K =To := T(xo) = A-TC-(i-ln(^-L.eK

2_
= A-TC-(^.(i - 1))K = A-OX•(

(4.3.6)
2

1-KsK
M-K

és
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11 S)K =V= U4> - B-(i-ln(f.L.eK

- B(jL.(l - 1))K = В • (

(4.3.7)

1
1-КчК
M-К

Vegyük észre, hogy T0 a töbör x0 mélységében az alakzat vízszintes metszetének 
területét, U0 pedig a töbörhöz hozzárendelt ideális töbör x0 mélységében a T0 területű 
körlemez sugarát jelenti.
A (4.3.6) összefüggésből

T о(4.3.8) A =
№ÍT0Tj( M*K

a (4.3.7) formulából pedig

U о(4.3.9) В =
JL1-K)K

M-K

előállítás adható meg, így a területfüggvény normált alakja

2 2

-2-'ГК'(м"1п f) = T -(jT^r-ln -)K , 
o4K-l x' ’

(4.3.10) T(x) =
1-КчКJt-( M-K

a meridián-függvény normált alakja pedig ehhez teljesen hasonlóan

U 1 i 

—(м'1п r>
1

= U -(-* 
ОЖ-1

-In L)K 
x7

(4.3.11) U(x) =

1-КчК)M-K
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Figyeljük meg, hogy a (4.3.10) és (4.3.11) összefüggésekben egyaránt a zárójelben 
levő hatványok dimenzió nélküli mennyiségek; a T(x), illetve U(x) értékét pedig olyan 
mértékegységben kapjuk, amilyenben T0 , illetve U0 értékét megadtuk.

A területfüggvény (4.3.10) normált alakjából kiindulva a töbör V térfogatának a 
mértékegység megválasztásával szemben invariáns alakját határozzuk meg a 
továbbiakban.
A T(x) függvény értelmezése folytán a vizsgált töbör V térfogatára érvényes a

2
V - \ T(x)dx - ) ■i„¥ = x'(4.3.12)

0

2 L 
К r

2
= T •( — ol-l)4 (ln^)Kdx 

0 x

összefüggés. Az integrál kiszámításához vezessük be a

= ln L(4.3.13) S X

új változót, ekkor

-i(4.3.14) x = L • e dx = -L-e dí >es

az új integrációs alsó- és felsőhatár pedig:

(4.3.15) és 5f * 0 •= oo

Ezzel a helyettesítéssel a (4.3.12) összefüggésben szereplő integrál a

2 о 2

)K5iK-(-
C>0

2 oo 2

)dS - TdL<KTT)K ]sK'e'4-s(4.3.«) T0(^ L-e

%

A
.ö SZEGED
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alakot ölti. A (4.1.18) - (4.1.20) összefüggésekben leírtakhoz hasonlóan az általános 
faktoriális függvény segítségével a (4.3.16) összefüggés, s vele együtt a 
térfogatfüggvény normált alakja

2

v ' TdL'(iír)K'(T)! •(4.3.17)

Vegyük észre, hogy a (4.3.17) formulában a

(4.3.18) V = T л о i0L

annak a hengernek a térfogata, amelynek alaplapja a valóságos töbörhöz a 4.1. rész 
szerinti térfogattartó topológikus transzformációval hozzárendelt ideális töbör x0 
inflexiós pontja mélységében az ideális mélyedés vízszintes síkkal alkotott 
metszetének területe, a henger magassága pedig a töbör teljes mélysége.
Ezzel a töbör térfogatának normált képlete:

2

V * Уо'(Й->Кф •(4.3.19)

Látható, hogy a (4.3.19) formulában а К paraméterből felépülő kifejezések dimenzió 
nélküli mennyiséget határoznak meg, s а V térfogat értékét olyan mértékegységben 
kapjuk meg, amilyenben a Va térfogatot megadjuk.

4.4. A TÖBRÖK MEGNYÚLTSÁGA ÉS IRÁNYULTSÁGA

Az eddigiekben eltekintettünk attól, hogy a valóságos töbrök az ideális töbör 
fogásszimmetrikus alakjától kisebb-nagyobb mértékben eltérnek. A továbbiakban a 
töbrök e forgásszimmetrikus alaktól való eltérését, vagy megnyúltságát, valamint 
ennek irányát vizsgáljuk.

A kiszemelt karsztos területről 4.1. részben látottak szerint készítsünk most is 
részletes szintvonalas térképet, s a terület valamennyi töbréhez illesszünk hozzá az ott 
látottak szerint egy-egy térbeli jobbsodrású Descartes-féle koordinátarendszert. 
Könnyen beláthatjuk, hogy e koordinátarendszereknek a terület szintvonalas térképén 
egy-egy olyan síkbeli Descartes-féle koordinátarendszer felel meg, amelynek origója a 
vizsgált töbör legmélyebb pontjának térképi helye, első tengelye térbeli
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koordinátarendszer ^-tengelye, második tengelye a térbeli koordinátarendszer z-
tengelye.

Válasszuk ki a vizsgált terület egy töbrét, s figyeljük meg, hogy az alakzat 
szintvonalas térképén a formát leíró lokálisan záródó szintvonalak a töbörhöz 
hozzárendelt síkbeli Descartes-féle koordinátarendszer origóját mind megkerülik. E 
szintvonalak analitikus leírására elhelyezkedésük folytán célszerűbb a fenti síkbeli 
Descartes-féle koordinátarendszeréhez egy sikbeli polár-koordinátarendszert is 
hozzákapcsolni. E koordinátarendszer origója essen egybe a síkbeli Descartes-féle 
koordinátarendszer origójával, poláris tengelye mutasson északra, egybeesve az y- 
tengellyel, az irányszöget pedig ezen irányból kiindulva negatív forgási irányban, tehát 
É-K-D-NY orientációval mérjük fel. Ezt a konstrukciót szemlélteti a 18. ábra.

У
x = 0

x = x-i

X- *2

X -Xjv,

18. ábra: Egy töbörhöz hozzárendelt térbeli és síkbeli Descartes-féle 
koordinátarendszer, valamint poláris koordinátarendszer

Tapasztalataink szerint minden megvizsgált töbör esetén az alakzathoz hozzárendelt 
poláris koordinátarendszerben az egyes szintvonalakat matematikai szempontból 
függvényekkel írhatjuk le, tehát minden (p e[0,2n\ irányszöghöz pontosan egy r (yp) 

0 távolság tartozik. Szemléletesen fogalmazva ez azt jelenti, hogy a töbör 
legmélyebb pontjából, illetve az x-tengely vonaláról a töbör felületének minden pontja 
látható.
Legyen az x = xk (l< к <n-l) síkban futó szintvonal térképi vetületének 
polárkoordinátás leírása
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(4.4.1) (0<ч><2ТЕ , l^k<n-l) .rk " rk(4')

Itt a szintvonalak sorszámát megadó к index a korábbi részekkel összhangban a térben 
fentről lefelé, a térképen pedig ennek megfelelően kintről befelé, vagyis az alakzat 
legmélyebb pontját ábrázoló pont felé növekszik. Könnyen beláthatjuk, hogy a (4.4.1) 
összefüggésben szereplő függvények mindegyike a [0,2;r] intervallumban folytonos, s 

ezért korlátos, mindenütt pozitív értékeket vesz fel, továbbá ^(0) = rk{2n) 
(1 < к <n- 1) is teljesül.
Az áttekinthetőbb ábrázolás kedvéért a (4.4.1) összefüggésben szereplő függvényeket 
áttranszformálhatjuk egy olyan síkbeli derékszögű koordinátarendszerbe, ahol a 
vízszintes tengelyen a (p e[0,2;r] irányszöget a függőleges tengelyen pedig а ф 

szöghöz tartozó д*(ф) (\<k <n-\) távolságot ábrázoljuk.
A kiszemelt töbör alakjának a forgási szimmetriától való eltérését skaláris, 

valamint vektoriális mennyiséggel is jellemezhetjük.
Először a forgási asszimmetria skaláris jellemzésével foglalkozunk. Ehhez határozzuk 
meg a (4.4.1) összefüggésben szereplő valamennyi />(ф) ( \ < к < n - \ ) függvény 
esetén az

('f) és 0f)(4.4.2) V"min r. max r, 
0^p<23C Kmk

(l<k<n-l)

minimális és maximális függvényértéket. Ha szintvonalanként e két pozitív értékre úgy 
gondolunk, mint a valóságos szintvonal-alakot megközelítő ellipszisgörbe kistengelye, 
illetve nagytengelye felére, akkor a töbör megnyúltságának jellemzését adhatjuk a 
kúpszeletek elméletéből jól ismert

1 M2 2
<Mk - mk(4.4.3) (l^k<n-l)v= Mk

numerikus excentricitás segítségével. Az ek ( \ < к < n - \ ) értékekre teljesül a 
0 < ek < 1 egyenlőtlenség, amely csakis körvonal esetén 0, s minél jobban eltér a 
szintvonal a körtől, annál jobban megközelíti az 1 értéket.
A megvizsgált töbör átlagos megnyúltságának jellemzésére bevezetjük az
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1 n-lnrг ti ek (n>2)(4.4.4) e : =
k=l

mennyiséget, amelyre nyilvánvalóan fennáll a 0 < e < 1 egyenlőtlenség, továbbá a
konstrukció alapján világos az is, hogy e értéke lényegében független a töbröt 
térképező szintvonalak számától. Természetes persze, hogy nagyobb szintvonalszám 

nagyobb pontosságot jelent e értéke szempontjából. Könnyen beláthatjuk azt is, hogy 

6—0 pontosan akkor következik be, ha a töbör tökéletesen forgásszimmetrikus, 
minden más esetben 0 < e teljesül.
A töbör megnyúltságának finomabb elemzését a (4.4.3) összefüggéssel értelmezett 
numerikus excentricitásnak az x mélységtől való függésének meghatározásával 
végezhetjük el.

Láthatjuk, hogy több, egészen eltérő irányban megnyúlt töbör rendelkezhet 
azonos megnyúltsági mérőszámokkal, amelyeket a (4.4.3) és a (4.4.4) formulákkal 
definiáltunk. Ezért szükséges a forgási aszimmetria vektoriális mennyiséggel történő 
jellemzése is. Ehhez határozzuk meg a (4.4.1) összefüggésben szereplő valamennyi 
гаг(ф) (l< к <n-l) függvény esetén a lokális maximumok helyeit, vagyis azokat a 
cpk'\ ^-2)> • (Pk'n) e [0,2zr] irányszögeket, amelyek egy bizonyos környezetében

rk(<pl2)),..., rk(<p(km)) maximális.

Tapasztalataink szerint ezen <pkj) (\<k <n-\, 1 < j < m) irányszögeket a 
szintvonalak sorszámát jelző к index függvényében vizsgálva azok m számú jól 
kijelölhető irány körül szóródnak. Természetesen előfordulhat, hogy e helyi 
maximumok valamelyike nem az összes n -1 szintvonal síkjában létezik, hanem csak a 
szintvonalak egy részénél található meg.
Ezután a töbröt leíró valamennyi szintvonal esetén mérjünk fel a poláris 
koordinátarendszer origójából egy-egy e[j) (\<k <n-\, 1 <j<m) vektort az

alakzatról készült szintvonalas térképen. E vektor legyen a <pkj) irányba mutató 
egységvektor valamilyen célszerűen megválasztott hosszegységet rögzítve, ha a 
(pk]) irányban az rk(<p) függvénynek van lokális maximuma, s legyen a vektor 0 

zérusvektor, ha a mondott (pkJ) irányban az rk((p) függvénynek nincs lokális 
maximuma, ahol 1 < к < n - 1 és 1 < j < m. Ekkor az

Ve 4j)1 k=i —
iO) : = n>2)(4.4.5)
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vektorokat a vizsgált töbör irányultsági vektorainak nevezzük. Ha m = 1, akkor egy 
irányban megnyúlt, ha pedig m 
beszélünk.
Figyeljük meg, hogy az i^_ irányultsági vektorok abszolútértékére nézve fennáll a 

0 < |/^J <1 (l < j < ni) egyenlőtlenség, továbbá |/^j = 1 pontosan akkor 

következik be, ha valamennyi szintvonal megnyúltsági iránya azonos, minden más 
esetben |/^J < 1 teljesül.
Egy irányultsági vektor megszerkesztését szemlélteti az m - 1 legegyszerűbb esetben 
a 19. ábra.

1, akkor több irányban megnyúlt mélyedésről

У г(Ч)

2з z
r3W

Г;(Ч1•i
b('f)/ V/ §2 vГг(^) //

/ Г,Н)/
-и---------^► Ц>
К Ti 3X 2X 44

2 2
4

19. ábra: Egy töbör irányultsági vektorának megszerkesztése

Látható^ hogy a töbörhöz a (4.4.5) összefüggéssel hozzárendelt irányultsági 
vektorok iránya lényegében független a töbröt térképező szintvonalak számától.
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A töbörhöz hozzárendelt síkbeli Descartes-féle koordinátarendszerben

(cosif£.j ) , sin^j )„o). )(4.4.6) -k

ha e[l) Ф 0, különben értelmezése szerint e[J) - (0,0), ezért

= ^Г[(Х1] cos^j\ J2 sin^b 

k=l k=l
(4.4.7) (l<j<m)

adja az irányultsági vektorok koordinátás előállítását.
Végül a vizsgált töbör átlagos irányultságának jellemzésére bevezetjük az i 
(1 < j < m) irányultsági vektorok

;U)

m ■—i —(4.4.8) í
j = l

átlagát. A (4.4.7) és (4.4.8) összeíliggések alapján könnyen beláthatjuk, hogy az 
átlagos irányultsági vektort a töbörhöz hozzárendelt síkbeli Descartes-féle 
koordinátarendszerben az

m n-1
í-iítbn>(£ X>°4

j=l k=l
fl sin4>£^)(4.4.9)

j=l k=l

módon írhatjuk fel.
A fentiekben ismertetett módszerrel a vizsgált karsztos terület valamennyi 

töbréhez meghatározhatjuk a megnyúltságát és irányultságát jellemző mennyiségeket. 
Egyszerű töbröknél módszerünk közvetlenül alkalmazható, összetett töbröknél 
viszont célszerű csak az egyes komponens alakzatokat külön-külön megkerülő 
szintvonalakat felhasználni az eljárás során.
A töbrök megnyúltságát és irányultságát vizsgáló témakör részletes feldolgozása 
Veress, M. - Péntek, K. - Szunyogh, G. - Dezamits, R. - Tengelits, A. (1998) 
munkájában megtalálható.
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4.5. GYAKORLATI MORFOMETRIAI SZÁMÍTÁSOK

E fejezet előző, 4.1. - 4.4. részeiben a töbrök elméleti leírásával foglalkoztunk. 
Most ezek alkalmazásakét olyan, a matematikai statisztika módszerein alapuló 
gyakorlati eljárásokat ismertetünk, amelyekkel meghatározhatjuk a karsztos térszínek 
töbreit jellemző függvényeket. Módszerünket egy kiválasztott töbör teljes és részletes 
matematikai feldolgozásán keresztül mutatjuk majd be.
Gyakorlati számításaink során elsősorban McClave, J.T. - Dietrich, F.H. (1988), 
Kemény, S. - Deák, A. (1990)és Vincze, I. (1968) matematikai statisztikai munkáira 
támaszkodtunk.

Először a (4.1.2) összefüggésben szereplő t(x) függvénynek az
alapuló{(*i ,Ti), (*2 ,У2), (*„ >>0} mérési adatpárok

meghatározásával folalkozunk. Feltehetjük, hogy az x független változó nem 
valószínűségi változó, vagyis azt, hogy a térképezés során az (x,

gyakorlatilag hiba nélkül határoztuk meg. Az у függő változó , _y2,..., yn] értékei 

azonban mérési hibával terhelt területértékek, így az elméleti függvényérték helyett 
egy olyan valószínűségi változót észlelünk, amely jó megközelítéssel normális 
eloszlású, továbbá szóródása a vizsgált ]0,L\ intervallumban közel egyforma.
Az x és у változók közötti összefüggés lineárizálható az alábbiak szerint, s így 
teljesülnek a legkisebb négyzetek módszerén alapuló regresszió számítás feltételei, a 
í(x) függvény illesztése során ezt az eljárást alkalmazzuk.
A (4.1.2) összefüggésből kiindulva osszuk végig a formulát 7r-vel, majd képezzük 
mindkét oldal természetes alapú logaritmusát! Ennek egyszerű átrendezésével nyerjük

felhasználásán

., x„} értékeit,x2,"

az

lnl-fln(lni) + (-g-ln(-M))(4.5.1)

összefüggést. Legyen most

x' = ln(In és y- = In I(4.5.2)
ЗЪ ’

amely transzformációval a (4.1.2) területfüggvény linearizálható az

= A-x' + В(4.5.3) У’

84



formában, ahol természetesen

2(4.5.4) és В =A — —A к

Most már közvetlenül alkalmazhatjuk a legkisebb négyzetek módszerét az 
’(•*>>’•0} talpárokból a (4.5.2) transzformációval származtatott

)} adatpárokra, s az egyszerűbb jelölés kedvéért{(*'. ,/l). (*2>/2

legyen N = n - 1.
A konkrét számításainkat az Alsó-hegy (Aggteleki-hegység) egyik töbrénél 

végeztük el. A mérési adatokat, azok transzformáltját, és a legkisebb négyzetek 
módszerénél felhasznált mennyiségeket а IV. táblázat (5. sz. melléklet) tartalmazza. E 
táblázat adatainak felhasználásával

л-1

Qx Exk ' 14*269 ,

<V =X>i2- w<EyP2 - 7’930 -

Qxy *Ехк-Ук - N(ExkKEyk)"10>613

(4.5.5)

adódik. Ha

yk = lEyk ’-ODi(4.5.6) x' és

akkor a (4.5.5) felhasználásával

Q 10,613
14,269

xy(4.5.7) = 0,744A =
Qx

és
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A•x' = 5,333В = у' -(4.5.8)

adódik, így a regressziós egyenes egyenlete

(4.5.9) Y' = 0,744* x + 5,333

lesz. Most a (4.5.4) összefüggések alkalmazásával könnyen meghatározhatjuk a A' és 
Mértékét:

-7,683-10‘4(4.5.10) К = 2,689 és M =

így a vizsgált töbör területfüggvénye a (4.1.2) és a fentiek alapján

1 0,744 И^Tln7T5>(4.5.11) у = t(x) =TO( 

(0<’x<7,5)
-7,683-10

a töbör meridián függvénye pedig a (4.1.4) szerint:

x \0,372 r„ 1 Г2Г'1п7Т5) M1(4.5.12) у = рЧх) = ( 

(0<x<7,5).
-7,683-10

A (4.1.21) összefüggés alapján most már könnyen meghatározhatjuk vizsgált töbrünk 
térfogatát. Mivel
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(f-)! = 0,744! =7J(0,744) =Г(1,744) = 0,91683 ,(4.5.13)

ezért

7,5-JC (0,744)! = 4474,3 [m3](4.5.14) v =
(7,683-10"4)0’744

adódik.
Ezután a regressziós összefüggés szignifikanciáját és megbízhatóságát vizsgáljuk

meg.
A (4.5.5) összefüggés felhasználásával

Q?
xy-= 0,037 ,(4.5.15) QH Qy ' Qx

amiből

2
SH =lb2 = °’003(4.5.16)

így a regressziós modell becsült standart hibája:

= 5,552-10-2 .(4.5.17) SH

A (4.5.9) regressziós összefüggés szignifikanciáját varianciaanalízis alapján 
határozhatjuk meg. A (4.5.16) összefüggés felhasználásával

xy = 2559.92(4.5.18) F[l,N-2]
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s mivel az F-eloszlás kritikus értéke 95%-os egyoldali, vagy 90%-os kétoldali szinten:

F 0,05 
[1, N-2](4.5.19) - ^,75 ,

továbbá

ír x, p 0,05
F[1,N-2]>F [l,N-2](4.5.20)

teljesül, így igen erős kapcsolat van a független és a függő változó között.
Ezután a (4.5.9) regressziós egyenes meredekségére vonatkozó hipotézis 
vizsgálatával foglalkozunk.
Mivel

2
2 SH 

SA =
= 2,16-10_4 ,(4.5.21)

Qx

így

= 1,47*10-2 ,(4.5.22) SA

továbbá

A-0t-A
[N-2](4.5.23) = 50,592

SA

adódik. Regressziós egyenesünk 0-tól való eltérésének hipotézisét Apróba alapján 
teszteljük:

. 0,05 
1 [N-2](4.5.24) = 2,179 ,
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s miután

i-A
Z [N-2]

0,05 
[N-2] ’(4.5.25) > t

így a (4.5.9) regressziós egyenes meredeksége szignifikánsan tér el 0-tól.
Teljesen hasonlóan végezhetünk hipotézisvizsgálatot a (4.5.9) regressziós egyenes В 
konstans tagjára vonatkozóan is:

тгг2 .
) = 2,765-10 4 ,2 = s2/l_ + 2L_

H^N Q 4x
(4.5.26) SB

így

= 1,663-10“2 ,(4.5.27) SB

továbbá

B-0В(4.5.28) = 320,76 .11 [N-2] SB

A regressziós egyenes konstans tagja 0-tól való eltérésének hipotézisét most is t-próba 
alapján teszteljük a (4.5.24) összefüggés felhasználásával:

0,05
[N-2]

В(4.5.29) [N-2] > t

egyenlőtlenség teljesül, így В szignifikánsan tér el 0-tól. A (4.5.9) regressziós egyenes 
A és В paraméterének 95%-os megbízhatósági határai

0,05 
[N-2] SA(4.5.30) = 0,744 + 0,032 ,A ± t
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és

0,05 c 
[N-2] В(4.5.31) = 5,333 ± 0,036 .В + t

Ezután a (4.5.9) regressziós egyenes, illetve a kiindulási t(x) területfüggvény 95%-os 
megbízhatósági határát keressük meg. Tekintsük ezért a független változó kiindulási

.., x'„_,}adatsorát,

s legyen Y’k (l < к < N = n- l) a (4.5.9) regressziós egyenes x\ (l < к < N) helyen 
felvett függvényértéke, azaz legyen

., xnj adatsorának (4.5.2) szerint transzformált {x1{ x'1 > A 2 > •

(4.5.32) Yk := A xi + В (Uk4N) .

Ekkor a

(xk xk)2
_ 0,05 

[N-2] 'SH'y N(4.5.33) дУк-

formula segítségével azx* (l < к < N) helyen a konfidencia intervallum határai:

4 ±(4.5.34) (l<k<N) .

A számítások eredményét és a (4.5.2) transzformáció inverzének alkalmazásával nyert 
értékeket az V. táblázat tartalmazza (6. sz. melléklet), és a 20. ábra szemlélteti. 
Befejezésül a korrelációs együttható értéke

Q
xy == 0,997 ,(4.5.35) r =
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20. ábra: Az Alsó-hegy 5. sz. töbör у = í(x) függvénye

amiből determinációs együttható értéke

d = r2 = 0,995 .(4.5.36)

A fentiekből látható, hogy a megvizsgált töbör mérési adatai nagy pontossággal 
követik a (4.1.2) alakú területfüggvényt.

A gyakorlati morfometriai számítások következő lépéseként egy karsztos terület 
paraméterterét elemezzük.
Az Alsó-hegy (Aggteleki-hegység) egy karsztos területét szemeltük ki vizsgálatunk 
céljaira, s meghatároztuk a 4.1. részben ismertetett eljárással a területen található 
töbrök területföggvényeit, s e függvényeket jellemző {(LtMi,Ki), (L2M2X2) •••, 
(Ьт,Мт,Кщ)} paraméterhármasokat. A vizsgált terület áttekintő térképét a 21. ábrán
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láthatjuk. Megjegyezzük, hogy a gyakorlati morfometriai számításokkal foglalkozó 
fejezetünk előző részében e terület 5. számú töbrének részletes vizsgálatát végeztük
el.
Függvény-illesztési számításaink eredményét a VI. táblázatban (7. sz. melléklet) 
foglaltuk össze, a terület töbreit a {L, M, A^-paramétertérben ábrázoló pontok 
halmazát szemlélteti a 22. ábra.
Az adatok feldolgozása és terület töbreit a paramétertérben ábrázoló ponthalmaz 
elhelyezkedése lehetővé teszi az egyes töbrök kifejlődési tendenciáinak felvázolását. 
Nyilvánvaló, hogy az idő múlását a paramétertér L tengelye mentén érzékelhetjük, 
tehát minél mélyebb egy töbör, s így az azt ábrázoló pont L koordinátája minél 
nagyobb, annál idősebb az alakzat.

1 О líóbör 

|-*-x-|crdóhatár

I-----lállonnhcrtór

I-----jerdei út

©

21. ábra: Az Alsó-hegy vizsgált karsztos területe

Növekvő L koordináták szerint а VI. táblázat adatait sorrendbe rendezve 
megfigyelhetjük, hogy eközben az M < 0 paraméter tendenciáját tekintve növekszik, 
eközben а К > 1 paraméter enyhe csökkenést mutat.
Ez alapján a vizsgált karsztos terület egy töbrének fejlődése a következő módon 
képzelhető el. A töbör mélyülése az idő szigorúan monoton növekedő függvénye, a 
mélyülés során az alakzat horizontális kiterjedésének a vertikális kiterjedéshez 
viszonyított aránya egyre növekszik, miközben az inflexiós pont szintje relatíve egyre 
alacsonyabbra helyeződik.
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22. ábra: Az Alsó-hegy -vizsgált területének ábrázolása a paramétertérben

Az Alsó-hegy megvizsgált területén a töbrök fejlődésük során tehát kis horizontális és 
verikális kiterjedést mutató alakzatokból kiindulva egyre nagyobb, elsősorban 
horizontális kiterjedésű, tálszerű képződményekké alakulnak, miközben oldalaik 
körkörösen homorú lejtőkből egyre inkább domború lejtőkké válnak.

A gyakorlati morfometriai számítások befejező részeként az Alsó-hegy 
(Aggteleki-hegység) megvizsgált karsztos területe 5. sz. töbrének megnyúltságát és 
irányultságát határozzuk meg.
E mélyedés korábban már alkalmazott részletes szintvonalas térképéből indulunk ki. 
Illesszünk az alakzat térképéhez az előzőekben már alkalmazott síkbeli Descartes-féle 
koordinátarendszert, amelyben É-K-D-NY orientációs irányt választva, az északi 
irányból kiindulva 10°-os lépésenként vegyük fel a töbör rk((p) ( \<k<n-\) 
függvényeit. A szerkesztés eredményét a 23. ábrán láthatjuk, az ri/<p) (1 < к < n- 1) 
függvények transzformált grafikonjait a 8. sz. melléklet mutatja. E diagram, illetve 
értékeiből összeállított táblázat segítségével határozhatjuk meg a töbör megnyúltságát 
és irányultságát.
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23. ábra: Az Alsó-hegy 5. sz. töbör ábrázolása poláris koordinátarendszerben

A töbör megnyúltságának kiszámításához először a 8. sz. melléklet diagramjának 
értékeit felhasználva meghatározzuk a (4.4.2) és (4.4.3) formulákkal értelmezett mk, 
Mk és ek ( \ < к < n-l) mennyiségeket. Eredményeinket а VII. táblázat (9. sz. 
melléklet) tartalmazza. Ezen adatok felhasználásával az Alsó-hegy vizsgált karsztos 

területén az 5. sz. töbör átlagos megnyúltsága e = 0,725, az alakzat megnyúltságát az 
x mélység függvényében a 24. ábra szemlélteti.
Megjegyezzük, hogy a terület többi mélyedése esetén is hasonló megnyúltsági 
értékeket kaphatunk.
A töbör irányultságának kiszámításához először a 8. sz. melléklet diagramját 
alkalmazva meghatározzuk az /*(ф) (1<&<и-1) függvények lokális
maximumhelyeit. E helyeket а VIII. táblázat (10. sz. melléklet) tartalmazza. A (4.4.5) 
formula alkalmazásával töbrünknél két irányultsági vektor is adódik, a hozzájuk 
tartozó irányszögek értéke ai= arg(iw) = 164,2° és oc2= arg(i(2)) = 254,5°.
A kapott irányszögeket összehasonlítva a terület fő törési irányaival megállapíthatjuk, 
hogy az a2 jó közelítéssel párhuzamos, míg otí merőleges erre az irányra. A vizsgált
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töbör tehát ezen irányokban mutat jelentősebb kiterjedést a többi lehetséges irányhoz 
képest. Megjegyezzük, hogy vizsgálataink hasonló eredményt mutatnak a megvizsgált 
karsztos terület többi mélyedése esetén is.

*
14-

0,5

x M
1 2 3 4 5 6 7

24. ábra: Az Alsó-hegy 5. sz. töbör megnyúltsága, mint a mélység függvénye
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Summary

The classical descriptions of karst phenomenon are given by the physical geogra
phy and within this the geomorphology. There are analysed in geomorphology the varied 
forms developed during the karstification and also given theoretical descriptive models 
for interpretation and explanation of processes.

The karstification also can be examined from the side of physical chemistry and 
hydrodynamics. This method try to describe the processes of solution and transport, and 
its purpose is to give the connections in mathematical form.

These two approaches of karst phenomenon are connected in the dissertation. 
The theoretical models of geomorphology, relating to the karst, are in mathematical 
form, used the physical and chemical laws of karstic solution. Those models are made 
which are suitable for quantitative characterisation of the processes.

There are summarised the most important physical and chemical laws of carbon
ate and hydrocarbonate dissolution of limestone and given the differential equation de
scribing of karstic solution in the first part of dissertation.

The mixture corrosion is examined in the second chapter. This can be found in 
karstification process when different saturated solutions meet with different temperature 
and degree of concentration. The differential equation describing of mixture corrosion is 
solved with algebraic methods and the optimum mixture ratio is determined, when the 
mixture corrosion can be the most effective.

There are shown three solving of differential equation of karstic solution in
chapter three.
The first time the insoluble process of a limestone spherical fragment is examined and the 
horizontal karstification of cavernous territories are shown with using this.
The second time the insoluble process of an ideal pipe is written down and on its basin 
the vertical karstification of cavernous territories is shown.
The three time the insoluble process of an ideal kettle is examined, after it the developing 
processes of those corrosion caverns are written down, which developed mainly with the 
intercrescence of kettles during their development.

The morphometry of doline forms at karstic areas is examined in the fourth 
chapter of dissertation. First of all the contoured map of karstic areas is examined and 
after it the forms of dolines are written down with functions using the method of mathe
matical statistics.
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1. sz. melléklet:

I. táblázat.

A karsztos térszín vn [m/év] átlagos denudációs sebessége, mint az^ [m ] törmelékes oldódási 
zóna vastagság, a to [h ] éves oldószer beszivárgási idő és az a [m ] átlagos törmelékátmérö 
függvénye.

i 32 4 5

£ 5.0 X 10^ 
10.0 X 10^ 
15.0 X 10^ 
20.0 x 10^ 
25.0 X 10^

1.1 x lO'3
2.1 X 10“3
3.2 X IO'3
4.2 X 10“3
5.3 x 10"3

1.6 x 10“3 
3.2 x 10“3 
4.8 x 10-3 
6.5 X 10“3 
8.1 X 10"3

2.2 X 10"3
4.3 X IO’3 
6.5 X 10“3 
8.7 X 10~3

10.8 X 10-3

2.7 X IO'3 
5.5 x 10"3 
8.2 x IO'3 

10.9 X 10"3 
13.6 X IO’3

100
7

200о

300x
Я 400CN

500и

s 1.4x10^ 
2.8 x 10^ 
4.2 x 10^ 
5.6 X 10^ 
7.0 x IQ-4

3.0 x IO“4
6.1 x 10"4
9.1 x 10^

12.2 x 10^
15.2 x 10^

4.7 X 10-4 
9.4 X 10^* 

14.2 X 10-4 
18.9 X 10^ 
23.6 x 10^

6.4 X 10^ 
12.8 X 10^ 
19.2 X 10^ 
25.6 x 10^ 
32.0 x 10-4

8.1 x 10^
16.1 x ÍO^4
24.2 x 10^
32.3 x 10^
40.3 x 10-4

100
b 200

300X
400
500II

s 5.6 x 10“5 
11.3 xlO"5 
16.9 x IO'5 
22.5 x 10"5 
28.1 x IO"5

1.3 x ÍO^4 
2.6 X ÍO^4 
3.9 x 10-4 
5.2 x ÍO^4 
6.5 x 10-4

2.0 x 10-4
4.1 x ÍO^4
6.1 x ÍO^4
8.1 x 10-4 

10.2 x ÍO^4

2.8 x 10-4 
5.6 x 10-4 
8.3 x ÍO^4 

11.1 x 10-4 
13.9 x ÍO^4

3.5 x 10м 
7.0 x ÍO^4

10.6 X ÍO^4 
14.1 X IO”4
17.6 x ÍO^4

100
7o

200
300x

Я 400о
500и

E 2.9 X IO"5 
5.8 x IO'5 
8.6 x 10-5 

11.5 x 10“5 
14.4 X IO"5

6.9 X 10"5
13.9 x lO"5
20.9 x IO'5
27.8 x lO'5
34.8 X lO"5

1.1 X ÍO^4
2.2 x ÍO^4
3.3 x ÍO^4
4.4 x 10“4 
5.6 X ÍO^4

1.5 X ÍO^4
3.1 X 10-4
4.6 X 10"4
6.1 X 10-4
7.6 X ÍO^4

1.9 x 10-4
3.9 x ÍO^4
5.8 x 10-4
7.8 x 10“4 
9.7 x 10“*

1007
200о

300x
Я 400OQ

500и

1.7 X 10"5
3.4 X lO'5 
5.0 x 10"5
6.7 X lO'5
8.4 x 10"5

4.2 X lO'5 
8.5 X 10“5 

12.7 X lO'5 
17.0 x 10“5 
21.2 X 10-5

6.9 X lO"5 
13.8 X 10“5 
20.7 x 10-5 
27.6 X 10“5 
34.4 X lO'5

9.5 X lO'5
19.1 X 10“5
28.6 x 10-5
38.2 x lO'5
47.7 X lO"5

1.2 x 10-4 
2.4 x lO"4 
3.7 X 10-4 
4.9 x 10-4 
6.1 X ÍO^4

100
E 200
b 300

400
n

500

E 2.6 X 10“6 
5.1 X lO"6
7.7 X lO”6 

10.3 X 10-* 
13.2 X 10-6

8.4 x 10-6
16.8 x 10-6 
25.1 x lO"* 
33.5 x 10-*
41.9 X 10-*

1.5 x lO'5
2.9 X lO'5
4.4 X 10-5
5.9 X 10'5
7.4 X lO“5

2.1 X lO“5
4.2 X lO'5
6.4 X 10“5
8.5 x 10-5 

10.6 x lO'5

2.8 x lO'5 
5.6 x lO"5 
8.3 x lO"5 

11.1 x 10-5 
13.9 x 10"5

100
ó 200

300X
я 400ГЧ

500II
гв



2. sz. melléklet:

II. táblázat.

A karsztos térszín 1 m2 területéről 1 év alatt kioldott mészkő tömege у - lm törmelékes 
oldódási zóna vastagság és t0 = 100h éves oldószer beszivárgási idő esetén

kg
a(m) m0

m2 year

2.2 X 10“2 
4.0 X 10"2 
6.0 X IO“2 
8.0 X IO"2 
1.0 X IO"1 
2.0 x IO"1

1.355
0.375
0.152
0.078
0.045
0.007



3. sz. melléklet:

III. táblázat.

1. táblázol. Évi 500 órás csapadékhullóisi idővel (PC-30°C hőmérséklet intervallumban 
103-lÓ5 év alatt kifejlődő kürtők átmérői, m-ben

Év
Hőmérséklet °C

1055.104103 5.103 104
6,7.10"2 
8.6.10"2 

1,09.10"' 
1,39.10"' 
1,76.10" 
2,22. io- 
г.77.10"

í í 6,743,370 3,37.10" 
4,30.10"' 
5,45.10" 
6,93.10" 
8,79.10“

6,74.10" 
8,60.10"' 4,30 8,605

í 10,905,4510 1,09
i 13,901,39 6,9315

1 í 8,79 17,57
22,22
27,70

20 1,76
125 2,22 11,111.11
í 13,8530 1,39 2,77

2. táblázat. Évi 500 órás csapadékhullási idővel 0°C-30°C hőmérséklet intervallumban az 1-10 m 
átmérőjű, kürtők kifejlődéséhez szükséges idő, 1000 évben

Átmérő, mHőmér
séklet

108 92 3 5 6 71 4°C

103,9 118,8 133,6 1480 143 29,7 44,5 59,4 89,174,2
34,9 69,8 81,4 93,1 104,7 1165 11,6 23.3 46,5 58,2

82,6 9227,5 36,7 55,0 64,2 73,410 9,2 183 45,9
50,5 64,9 7215 21,6 28,8 36,1 43,3 57,77,2 14,4
39,8 45,5 51,2 5720 11,4 22,8 28,5 34,25,7 17,1

36,0 40,59,0 13,5 18,0 27,0 31,5 4525 4,5 22,5
28,9 32,510,8 21,7 25,3 3630 3,6 7.2 14,4 18,1



4. sz. melléklet:

A Sűrű-hegyi Ördög-lik (Bakony-hegység) kioldódási folyamatát ábrázoló térképsorozat.

Jelmagyarázat:

CD mérési pont

□ gömbfulkék összenövésével kialakult barlangrész

Ш bontással módosított barlangrész

E3 omlások által átformált barlangrész

Ш réteglap menti oldással képződött barlangrész

törés menti oldással képződött barlangrész

l^y I
1 ~ 1 ismeretlen eredetű barlangrész

LSI barlangrészek összekapcsolódási helye omlással

EE3 eltérő kialakulású barlangrészek határa

Ш alsó szintre vezető járat

felső színt

alsó szint

1 lépcső

esővonal

Ш völgyoldal

E3 még kialakulatlan, vagy ismeretlen kialakulási idejű barlangrész

В már létező barlangrész

I ] később kifejlődő gömbfulke középpontja

СШ gömbfulke

СШ nem egy síkban elhelyezkedő és nem érintkező gömbfulkék

□a gömbfulke magasabb helyzetű gömbfulke alatt

СШ összenőtt gömbfulkék



Jelmagyarázat:

gömbfülke képződési irány a relatív korok egy-egy fázisában

E~3 oldalnézet
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5. sz. melléklet:

IV. táblázat.

Alsó-hegy (Aggteleki-hegység) 5. sz. töbör mérési adatai

(xf (yfyím21 x’ = In(lnL/x)к x \m 1 У’ = In y/7t x’ • y’

5,956 35,7601 0,5 1242,75 0,996 5,980 0,992
2 1 1069,25 0,491 33,9890,701 5,830 4,087
3 1,5 906,5 0,476 5,665 0,227 2,697 32,092
4 2 30,537789 0,279 5,526 0,078 1,542
5 2,5 714,75 29,4520,094 5,427 0,009 0,510
6 3 642,75 -0,087 5,321 0,008 -0,463 28,313
7 3,5 549,75 -0,272 5,165 0,074 26,677-1,405
8 4 478,25 -0,464 0,2155,025 -2,332 25,251
9 4,5 400,5 -0,672 4,848 0,452 -3,258 23,503
10 5 335,5 -0,903 4,671 0,815 -4,218 21,818
11 5,5 282,25 -1,171 1,371 -5,2674,498 20,232
12 6 225,5 -1,500 2,250 -6,4114,274 18,267
13 6,5 156,5 -1,944 3,908 3,779 -7,597 15,272
14 7 78,5 -2,674 3,218 7,150 -8,605 10,356
15 7,5 0

-7,141 69,356 -24,764E: 17,911 351,519



6. sz. melléklet:

V. táblázat.

Alsó-hegy (Aggteleki-hegység) 5. sz. töbör számított adatai

Y=Ax’+B Y’+Ду’Y’-Ay Y’-fAy’ Y’ Y’-Ду’к Ay’x’ 7t-e 7t-e 7t-e
1 0,996 6,07400,0581 6,0159 1364,75 1446,396,1321 1287,72

0,05062 0,701 5,8546 5,8040 5,9052 1095,90 1041,82 1152,78
3 0,0451 5,68730,476 5,6422 969,845,7324 927,07 886,19
4 0,279 0,0411 5,5408 5,4997 5,5819 800,73 768,49 834,33
5 0,094 0,0378 5,4032 5,3654 697,80 724,685,4410 671,91
6 -0,087 0,0352 5,2686 5,2334 5,3038 609,92 588,83 631,77
7 -0,272 0,0333 5,1310 5,0977 5,1643 531,51 514,10 549,51
8 -0,464 0,0324 4,9882 4,9558 5,0206 460,78 475,96446,09
9 -0,672 0,0328 4,8335 4,8007 4,8663 394,74 407,90382,00
10 -0,903 0,0347 4,6617 4,6270 4,6964 332,43 321,09 344,17
11 -1,171 0,0387 4,4624 4,4237 4,5011 272,36 262,02 283,11
12 -1,500 0,0454 4,2177 4,1723 4,2631 223,15213,24 203,78
13 -1,944 0,0561 3,8875 3,8314 3,9436 153,27 162,12144,91
14 -2,674 0,0765 3,3446 3,2681 3,4211 89,06 96,1482,50



7. sz. melléklet:

VI. táblázat.

Alsó-hegy (Aggteleki-hegység) vizsgált területének paraméterei.

standard hiba1korrelációs
eggyüttható

megbízhatósági
szint

sorszám КL M

-4,665-10'5 0,0100,9932,695 0,9861 16,5
-3,577-IQ-4 0,0080,9933,061 0,9862 3,9
-1,091-10'3 0,0090,9952,4643 6,3 0,990
-1,726-10~4 0,0070,9932,878 0,9874 9,7
-7,683-10'4 0,0032,689 0,9975 . 0,9957,5
-2,425-IQ-4 0,0070,9936 2,697 0,9868,8
-1,613-10~2 0,0430,9921,5637 7,2 0,985
-1,641-10'3 0,986 0,0098 2,794 0,9724,1
-2,379-IQ-4 0,0070,9959 16,5 2,394 0,991
-1,246-10'3 0,0050,99710 2,148 0,99413,7
-l,53MO'3 0,0140,9822,545 0,96411 7,1
-5,383-10'4 0,0072,667 0,99512 4,9 0,990
-7,840-IQ-4 0,0040,9982,295 0,99613 11,9
-5,956-10'4 0,0100,99414 19,7 2,124 0,989
-2,862-10'4 0,0060,99715 10,8 2,425 0,994
-1,088-10'3 0,0301,986 0,99116 13,2 0,982
-2,947-10'3 0,0082,363 0,983 0,99217 5,1
-5,747-lQ-4 0,00918 16,7 2,136 0,992 0,994
-3,849-lQ-4 0,0193,016 0,99019 4,6 0,981
-3,530-10~3 2,169 0,993 0,02420 6,1 0,986
-1,323-10'3 0,0142,117 0,99221 11,4 0,985
-4,668-10~4 0,01422 6,9 2,616 , 0,981 0,990
-1,944-10~4 2,500 0,999 0,00123 14,7 0,998
-1,964-10'4 2,492 0,998 0,00324 16,3 0,997
-1,21 Í-IO-425 15,6 2,473 0,991 0,0120,981
-2,949-10'4 0,00926 9Д 2,727 0,9900,981



8. sz. m
elléklet:

A
lsó-hegy (A

ggteleki-hegység) 5. sz. töbör szintvonalainak polárkoordinátás ábrázolása. ^
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9. sz. melléklet:

VII. táblázat.

Alsó-hegy (Aggteleki-hegység) 5. sz. töbör megnyúltsági adatai

VM/-muк * N1 Mk fm] mk M ek
1 0,5 24,5 16,5 18,11 0,739
2 1 22 15,25 15,85 0,721
3 1,5 20,5 13,5 15,42 0,752
4 2 19 12 14,73 0,775
5 2,5 18 12,75 13,63 0,757
6 3 16 11,5 11,12 0,695
7 3,5 15 11,25 9,92 0,661
8 4 14,25 10,25 9,90 0,695
9 4,5 12,75 9,5 8,50 0,667
10 5 11,75 8,75 7,84 0,667
11 5,5 10,5 8 6,80 0,648
12 6 9,5 7,25 6,14 0,646

6,513 8,5 5,5 6,48 0,762
14 7 7,5 2 7,23 0,964



10. sz. melléklet:

VIII. táblázat.

Alsó-hegy (Aggteleki-hegység) 5.sz töbör irányultsági adatai

<ptm n ф>ю nк x [m]
0,51 155° 215°

2 1 155° 205°
1,53 150° 215°
24 150° 230°

5 2,5 160° 265°
36 165° 280°

7 3,5 170° 270°
8 4 ■ 175° 260°
9 4,5 180° 265°
10 5 180° 260°
11 5,5 175° 265°

612 165° 260°
6,513 170° 260°

14 7 150° 310°




