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Summary I. A TÉMA ELŐZMÉNYEINEK ÖSSZEFOGLALÁSA
The classical descriptions of karst phenomenon are given by the physical 

geography and within this the gcomorphology. There arc analysed in gcoinor- 
phology the varied forms developed during the karstification and also given theo
retical 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 disserta
tion. 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.

A karsztjelenségek klasszikus leírását a geomorfológia egyik fe
jezete, a karsztmorfológia adta meg. Ennek során vizsgálta a karszto
sodás nyomán kialakult változatos formakincset, s elméleti leíró mo
delleket állított fel a folyamatok értelmezésére.

A karsztosodás másrészt megközelíthető a kémiai oldás folyama
ta és a fizika, s ezen belül a hidrodinamika oldaláról is. Ez a tárgyalási 
mód elsősorban az oldódási és transzport jelenségek leírására törek
szik, célja a fizikai és kémiai összefüggések matematikai megfogal
mazása, a karsztosodás egzakt elméleti megalapozása.

A disszertáció a karsztjelenségek e kétféle megközelítését igyek
szik összekapcsolni, s a karsztmorfológia néhány elméleti modelljét 
matematikai formába öntve, felhasználva a karsztos oldás fizikai és 
kémiai törvényeit olyan modelleket állít fel, amelyek alkalmasak a 
folyamatok kvantitatív vizsgálatára.

A karsztjelenségeknél, ahogy általában a geomorfológiai folya
matok matematikai leírásánál is, az alapvető problémát a karsztosodás 
bonyolult hatásrendszere jelenti, amelyet a felállított matematikai mo
dellek gyakran csak leegyszerűsítve képesek tükrözni.
Ennek ellenére a geomorfológia egyes területeinek matematikai mo
dellek felhasználásával történő bemutatása is megjelent már a klasszi
kus leíró jellegű tanulmányok mellett, amelyre példaként említhetjük 
Scheidegger, A. (1970) átfogó munkáját. A karsztmorfológia területén 
szintén születtek a klasszikus tárgyalási mód mellett matematikai 
módszereket is hatékonyan alkalmazó tanulmányok, mint Trudgill, 
S.T. (1985) és Ford, D.C. - Williams, P.W. (1989) monográfiája. 
Dreybrodt, W. (1988) karsztosodás elméleti alapjairól szóló munkája 
pedig az oldás fizikai és kémiai alapjaiból kiindulva elsősorban ma
tematikai módszereket alkalmazott a mű tárgyalása során.

Úgy érezzük, hogy a disszertáció a megvizsgált karsztos folya
matok matematikai modelljeinek felállításával a geomorfológia felépí
tésének azon fentiekben is említett irányzatához sorolható, amelyek az 
egyes témák feldolgozása során egyre szélesebb körben alkalmazza a 
matematika eszköztárát.

There are summarised the most important physical and chemical 
laws of carbonate and hydrocarbonate dissolution of limestone and given the dif
ferential equation describing 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 dif
ferent temperature and degree of concentration. The differential equation describ
ing of mixture corrosion is solved with algebraic methods and the optimum mix
ture 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 devel
oped 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 mathematical statistics.
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A benyújtott disszertáció az elmúlt évek során e téren végzett 
matematikai munkáim összegzése.

II. ALKALMAZOTT MÓDSZEREK

A disszertáció témaválasztásának megfelelően elsősorban elmé
leti jellegű munkát végeztünk.
Az elméleti és gyakorlati geomorfológia területén alkalmazott mód
szerek:
1. A matematikai módszereket alkalmazó karsztmorfológiai szakiro
dalom (monográfiák és folyóirat tanulmányok) átfogó feldolgozását 
végeztük el.
2. A kifejlesztett morlometriai módszerek alkalmazására és disszertá
cióban történő szemléltetésére kisebb-nagyobb karsztos térszínek kü
lönböző méretarányú szintvonalas térképeit készítettük el közvetlen 
terepi felmérések felhasználásával.
3. A gömbfülkéket tartalmazó korróziós barlangok feldolgozására 
speciális eszközök felhasználását is igénylő térképeit készítettük el. 
Ezután kidolgozott számítási módszereink alkalmazásaként e barlan
gok kifejlődési történetét dokumentáló térképsorozatot szerkesztet
tünk meg.
A matematika különböző területéről alkalmazott módszerek:
1. Algebrából az algebrai egyenletek és egyenletrendszerek klasszi
kus elméletét alkalmaztuk.
2. Analízisből az egyváltozás valós függvények differenciál- és integ
rálszámításának elemeit, valamint a közönséges differenciálegyenle
tek elméletének alapjait használtuk fel.
3. Geometriából hivatkoztunk a geometriai transzformációk, továbbá 
az euklideszi tér szintetikus és analitikus tárgyalásának alapjaira.
4. Matematikai statisztikából a legkisebb négyzetek módszerén alapu
ló regresszióanalízis, továbbá a regressziós összefüggések 
szignifikancia és megbízhatósági vizsgálatának módszereit használtuk
fel.
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III. EREDMÉNYEKA szerzőnek a disszertáció témakörében megjelent publikációi:

1. A mészkő oldódása keveredési korrózióvalPéntek, K. (1997): A mészanyag-tartalom kiválásának megszüntetése 
-javaslat - Vasi Szemle L1 évf. 2. p. 191-195.
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egyenleteinek algebrai megoldása - Hidrológiai Közlöny IV. 
p. 233-239.

Veress, M. - Péntek, K. (1987): Felszíni karsztos formák vizsgálata 
matematikai módszerekkel - Oktatási Intézmények Karszt- és 
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Konferenciája, Szombathely, p. 21-24.

Veress, M. - Péntek, K. (1988): Kísérlet néhány bakonyi karsztos terü
let matematikai modellekkel történő leírására - B.D.T.F. Tudo
mányos Közleményei VI. Természettudományok I. Szombat
hely, p. 179-203.

Veress, M. - Péntek, K. (1989): Cartographic representation of the ex
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of some karstic processes - New perspectives in Hungarian geo
graphy. Studies in Geography in Hungary 27. Akadémiai Kiadó 
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Veress, M. - Péntek, К. (1994): Néhány karsztos folyamat leírása a 
fizikai-kémiai hidrodinamika alapján - B.D.T.F. Tudományos 
Közleményei IX. Természettudományok IV. Szombathely, 
p.145-172.

Veress, M. - Péntek, K. (1995): Kísérlet a felszíni vertikális karszto
sodás kvantitatív leírására - Földrajzi Értesítő XLIV. 3-4. 
p. 157-177.

Veress, M. - Péntek, K. (1996): Theoretical model of surface karstic 
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1.1. A keveredési korrózió a mészkő hidrokarbonátos oldásához kap
csolódó jelenség amelyet a különböző hőmérsékletű és különböző 
koncentrációjú, ám telített oldatok keveredése idéz elő. A keveredési 
korrózió kvantitatív leírására a folyamatot meghatározó egyenletek 
bonyolultsága miatt eddig csupán közelítő pontosságú formulákat al
kalmaztak a számítások során.
A keveredési korrózió jelensége azzal magyarázható, hogy a mészkő 
hidrokarbonátos oldása során az oldat telítődésével a benne levő ösz- 
szes C02 у koncentrációja a feloldásra került СаСОз x koncentráció
jának

3
y=ax+|-

alakú harmadfokú függvénye, ahol Kt az oldat abszolút hőmérsékleté
től függő arányossági tényező, az a pedig egy rögzített együttható.
1.2. Ezért különböző ti és t2 hőmérsékletű, Xi és x2 CaC03 koncent
rációjú, továbbá yi és y2 összes C02 koncentrációjú telített oldatok 
nj:n2 arányú (ni+n2=l) keveredése nyomán a keverék oldatban több 
C02 mutatkozik, mint amennyi a keverékben levő CaC03 oldatban 
tartásához szükséges. A fölös C02 egyik része lehetőséget ad egy bi
zonyos Ax CaC03 további feloldására, míg másik része a feloldott 
többlet CaC03 oldatban való tartásához kell.
A keresett Ax értéket algebrai úton az

(í)

3
yi=axi+t1(2) (5)x=nlxl+n2x2+üx

C1

(3) (6) y2y=n1y1+n2y2 =ax 2 к; 
C2

(4) (7)t=n1t1+n2t2

15 4



3.6. Láthatjuk viszont, hogy egészen különböző irányban megnyúlt 
töbrök is rendelkezhetnek azonos megnyúltsággal. Ha a töbröt leíró 
szintvonal függvények mindegyikénél meghatározzuk e 
polárkoordinátás görbék lokális maximum helyeit, akkor ezen irányo
kat alkalmas egység rögzítése után egy-egy egységvektorral reprezen
tálhatjuk a térképen. E megfelelő vektorok szintvonalanként vett 
vektori összegzésével, majd ezeknek a teljes töbörre történő átlagolá
sával juthatunk a töbröt jellemző irányúltsági vektorhoz, illetve vekto
rokhoz.

egyenletrendszer megoldásával határozhatjuk meg. Levezetésünk so
rán a Ax ismeretlenre nézve egy harmadfokú algebrai egyenlethez ju
tunk, amelynek megoldásával

________ >2 + (^lM3 +Дх = 1(8)

összefüggés adódik, amelyet a keveredési korrózió alapegyenletének 
nevezünk. A (8) összefüggés alkalmazásához természetesen figyelem
be kell venni, hogy az у értékét a (3), az itt levő yi és y2 értékét pedig 
az (5) és (6 ) határozza meg az Xi, x2, ti, t2, valamint az ii|:n2 arány 
ismeretében.
1.3. A (8) összefüggés részletes diszkussziójából az alábbi néhány 
fontos esetet emeljük ki:
a) Ax értéke az Xj és x2 CaC03 koncentrációk, a ti és t2 hőmérsékle
tek, valamint az ni:n2 keverési arány nemnegatív valósértékü függvé
nye;
b) tetszőleges ni:n2 arány mellett Ax=0 akkor és csakis akkor követ
kezik be, ha xi=x2 és ti=t2 teljesül, így minden más esetben Ax>0;
c) tetszőleges, de rögzített nj:n2 arány mellett Ax értéke annál na
gyobb, minél nagyobb Xi és x2, illetve tt és t2 eltérése.
Keveredési korrózióval tehát akkor is számolni kell, ha csupán a telí
tett oldatok hőmérséklete különböző (hőmérsékleti keveredési korró
zió), sőt akkor is, ha desztillált víz keveredik karsztvízzel (higítási ke
veredési korrózió).
1.4. A keveredési korrózió hatékonyságát vizsgálva meghatározhat
juk, hogy milyen п^пг arányban kell keverni két telített oldatot annak 
érdekében, hogy a keverék a lehető legtöbb CaC03 mennyiséget le
gyen képes még feloldani.
Ennek vizsgálatára (8) egyenletből kiindulva az rn^nj és l-n~n2 jelö
lések bevezetése után a differenciálszámítás elemeinek felhasználásá
val a maximális hatékonyságú keveredési korróziót eredményező nm 
keverési arány értékére az

D) Gyakorlati morfometriai számítások

3.7. A morfometriai rész összegzéseként egy töbör, illetve egy karsz
tos terület teljes és részletes, a matematikai statisztika módszerein 
alapuló feldolgozását adjuk meg. Ezzel szemléltetjük a korábbi ré
szekben bemutatott elméleti konstrukciókat.
A töbrök morfometriai vizsgálatai Veress, M. - Péntek, K. (1987), 
(1988), (1989) és Veress, M. - Péntek, K. - Szunyogh, G. - Dezamits, 
R. - Tengelits, A. (1998) dolgozatában megtalálhatók.

A tézisekben más szerzőktől idézett publikációk:

Dreybrodt, W. (1988): Processes in Karst Systems, Physics,Chemistry 
and Geology - Springer Verlag, Berlin.

Ford, D. C. - Williams, P. W. (1989): Karst Geomorphology and 
Hydrology - Unwin Hyman LTD, London.

Scheidegger, A. (1970): Theoretical Geomorphology - Spinger Verlag, 
Berlin.

Trudgill, S. T. (1985): Limestone Geomorphology - Logman, London 
and New York.
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В) Az {L,M,K}-paramétcrtcr
xl'x2 2+6a——-
УГУ2 _

ТИПЕ* {3 
Чуг>У

3.4. A kiválasztott karsztos terület valamennyi töbrét a fentiek szerint 
feldolgozva mindegyikhez hozzárendelhetjük (22) alakú t(x) függvé
nye alapján az L, M és К paraméterek egy-egy értékhármasát. E há
rom értéknek egy 3-dimenziós euklideszi térben való ábrázolásával e 
tér (L,M,K) koordinátákkal jellemzett pontja feleltethető meg. A vizs
gált terület töbreit e térben egy ponthalmaz ábrázolja, ezt a teret pedig 
{L,M,K}- paramétertérnek nevezzük. Ha feltételezzük, hogy a geneti
kai szempontból egységet alkotó karsztos területen fejlődő, s jelenleg 
egészen különböző méretű töbrök lényegében ugyanazon felszíni 
karsztosodási folyamat különböző fázisaihoz tartozó geometriai for
mák, akkor a töbröknek a paramétertérben ábrázolt ponthalmazai e 
fejlődési folyamat megragadására alkalmasak. Egy adott töbör fejlő
désének a paramétertérben a mélyedést ábrázoló pont elmozdulása 
felel meg, amely a terület töbreit ábrázoló ponthalmaz mentén követ
kezik be. Így lehetőség van egy töbör fejlődési fázisainak leírására, 
múltbeli és jövőbeli alakjának hozzávetőleges meghatározására.

'aKt1 2(9) -У2пт=угу2[ Ic 

aiakéi végformulát vezethetjük le. A (9) összefüggés alkalmazásához 
most is figyelembe kell vennünk, hogy yi és y2 értékét az (5) és (6) 
formulákból határozhatjuk meg xj, x2 és ti, t2 ismeretében.
1.5. A korábban használt, közelítő pontosságú formulákon alapuló 
táblázatok mintájára a (8) formula felhasználásával is készíthetünk a 
gyakorlati számításokat megkönnyítő táblázatokat, amelyek adott xb 
x2, CaC03 koncentrációk, tb t2 hőmérsékletek és ni:n2 keverési ará
nyok mellett megadják Ax értéket. A (9) összefüggés felhasználásával 
viszont adott xb x2 és tb t2 esetén az optimális ni:n2 arányt megadó 
táblázatokat konstruálhatunk.

A keveredési korrózió folyamatának matematikai modellje, a 
karsztos oldásban játszott szerepének bemutatása és a karsztos for
makincs fejlődésére gyakorolt hatása Veress M. - Péntek K. - Horváth 
E. T. (1992.a, 1992.b) és Péntek , K. - Szunyogh, G. - Veress, M. 
(1998) dolgozataiban megtalálható.

C) Töbrök megnyúltsága és irányultsága

3.5. A valóságos töbrök az ideális forgásszimmetrikus alaktól kisebb- 
nagyobb mértékben eltérnek, ezért szükséges a lapultság mértékének 
és irányának meghatározása.
Itt is a karsztos terület szintvonalas térképeinek elemzéséből nyerjük a 
szükséges információkat. A vizsgált töbörhöz e forma szintvonalas 
térképén alkalmas poláris koordinátarendszert illesztve, e töbröt leíró 
szintvonalak függvényeit elemezve meghatározhatjuk azok minimum 
és maximum értékeit. Ha szintvonalanként e két pozitív számra, mint 
a valóságos szintvonal alakját megközelítő ellipszis görbe kistengelye, 
illetve nagytengelye felére gondolunk, akkor a töbör e szintvonal sík
jában tapasztalható lapultságát, vagy megnyúltságát jól jellemezhetjük 
a kúpszeletek elméletéből ismert numerikus excentricitás segítségével. 
Ennek értékét a töbör valamennyi szintvonala esetén meghatározva, 
majd átlagolva jutunk a töbör átlagos megnyúltságának fogalmához.

2. A mészkő karsztos denudációja

A karsztos oldás folyamatát matematikai formában a

dm kKkT 
dt kK+kT

alakú, Nernst, W. által 1904-ben felállított differenciálegyenlettel ír
hatjuk le. Itt dm/dt a mészkő oldódási sebessége, vagyis adott idő alatt 
feloldott kőzet tömege, 
kK= a kémiai oldás sebességi állandója, 
kT= az anyagranszport sebességi állandója,
S = az oldódó mészkő felületének felszíne,
Cc= a feloldott CaC03 egyensúlyi koncentrációja,
Q = az áramló oldószer pillanatnyi CaC03 koncentrációja.

•S(c -c.)(10)
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vényt illesztve jutunk a töbör terület függvényéhez. E függvény exp
licit alakját számos lehetséges típus regresszióanalízissel történő 
elemzése után célszerűnek látszott

Néhány karsztos denudációs folyamatot tárgyalunk a (10) differenci
álegyenlet különböző típusú megoldásaként.

A) A mészkő horizontális karsztosodása
(0<x<L)(22)

alakban keresni, ahol L, M és К az adott töbröt jellemző paraméterek. 
3.2. Az L, M és К paraméterek jelentése a töbör (22) alakú terület 
függvényéből származtatott

2.1. A horizontális karsztosodás folyamatában a térszín pusztulását 
eredményező oldódás a felszínt borító talajréteg és a szálban álló re
pedezett kőzet között elhelyezkedő törmelékes zónában megy végbe. 
Ezen denudációs folyamat matematikai modellezése során először a 
(10) differenciálegyenlet első gömbszimmetrikus megoldásaként 
meghatározzuk a törmelékes zóna felső határa alatt x mélységben ta
lálható R pillanatnyi sugarú gömbalakú törmelékdarabjának feloldási 
folyamatát.
Feltesszük, hogy a törmelékes zónában lefelé szivárgó oldószer a 

ci=ce(i-e

alakú exponenciális összefüggés szerint telítődik, ahol а Ъ>0 paramé
ter az oldószer telítődési ütemét határozza meg.
Ha R0 a törmelékgömb kezdeti sugara, akkor a feloldódás folyamatát 
a t idő függvényében a

1
л(х):= -fi ln T K

meridián függvényéből olvasható ki, amelyet a töbörnek egy alkalmas 
térfogattartó topológikus transzformációval való forgásszimmetrikus
sá alakításával nyerhetünk. A (23) alakú meridián függvény pedig ép
pen azt a görbét írja le, amelynek megforgatásával ezen ideális forgás
szimmetrikus töbröt megkaphatjuk. A (22), illetve (23) összefüggés
ben szereplő L a töbör vertikális, M a horizontális kiterjedését, 
К pedig a (23) meridián függvény konvex és konkáv íveit elválasztó 
inflexiós pont helyzetét határozza meg.
3.3. A (22) és (23) formulákból kiindulva, felhasználva az általánosí
tott faktoriális függvény fogalmát, a töbör térfogatát a
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összefüggéssel írhatjuk le, ahol p a mészkő sűrűsége, D a diffúziós 
állandó, v pedig a kinematikai viszkozitás.
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süllyedésének sebességére a

összefüggéssel határozhatjuk meg.
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-íГ/ 3/2->a l/2*aw_a_ 2a2 s
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formulát vezethetjük le, ahol r) az éves áztatási időhányad, az a pedig 
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kialakulási korának arányában kiszámíthatjuk a (21) formula felhasz
nálásával. A (21) összefüggés lehetőséget biztosít arra is, hogy a bar
lang tetszőleges, a referencia gömbfülke kialakulási korának arányá
ban mért fejlődési fázisában meghatározzuk a gömbfülkék akkori mé
retét. Ez a számítási mód lehetővé teszi szomszédos gömbfülkék ese
tén azok esetleges összcnövési idejének megállapítását is.
2.9. A vizsgált korróziós barlang kialakulási folyamatának különböző 
fázisaiban e fejlődő gömbfülkéket ábrázolva, bemutatott matematikai 
módszerünk illusztrálására a barlang kioldódásának történetét ábrázo
ló térképsorozathoz juthatunk.
A matematikai modell alkalmazásaként kidolgozott mintafeladatokat, 
továbbá az imént említett barlangi kioldódástörténeti térképsorozatot 
is mellékeltünk.
A gömbfülkék és a korróziós barlangok matematikai modelljének 
részletes tárgyalása Veress,M. - Péntek, K. (1992), Veress, M. - Pén
tek, K. - Horváth, E. T. (1992a) és (1992b) munkáiban megtalálható.

, 3/2>a l/2-Jaw a __2a___<e " >464 h
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képlettel számíthatjuk ki.
2.3. A horizontális karsztosodás matematikai modelljének alkalmazá
saként meghatározhatjuk a térszín oldásos töbreinek kifejlődési korát 
is. Ha Ah jelöli egy töbör legmélyebb pontja és a környező térszín kö
zötti szintkülönbséget, v^ a töbröt környező terület, v,, pedig a töbör 
legmélyebb pontjának süllyedési sebességét, akkor a töbör fejlődésé
nek kezdete óta eltelt időt a

t =A
n V

■)(14)

t -4b.

összefüggéssel határozhatjuk meg, ahol Av,,=v ,,-v,,. A matematikai 
levezetéseket a formulák részletes diszkussziója, kidolgozott minta
példák és a számításokat összegző denudációs sebességeket tartalma
zó táblázatok egészítik ki.
A karsztos térszínek horizontális karsztosodása matematikai modell
jének részletes kifejtése Veress, M. - Péntek, K. (1990, 1994, 1996) 
dolgozataiban található.

(15)

3. A karsztos mélyedések morfometriájáról

Célunk a karsztos térszínek lefolyástalan felszíni formáinak, a 
különböző genetikájú egyszerű és összetett töbröknek sokoldalú, ma
tematikai módszerekre épülő morfometriai leírása. A karsztos térszí
nek, illetve a vizsgálat tárgyát képező mélyedések részletes szintvona
las térképeiből kiindulva elsősorban geometriai és függvénytani esz
közök alkalmazásával igyekszünk megragadni e formák alakját és leg
fontosabb metrikus jellemzőit. A töbrökhöz azonos elvek szerint il
lesztett függvények összehasonlításával és a vizsgált terület földtani, 
továbbá morfológiai viszonyainak elemzésével az alakzatok kifejlődé
sének történetét is felvázolhatjuk.

B) A mészkő vertikális karsztosodása

2.4. A karsztos tészínek vertikális karsztosodása során a horizontális 
karsztosodással ellentétben törmelékes zóna nem képződik, az oldási 
folyamat az elsősorban vertikális kiterjedést mutató formák oldalfala
in lefelé szivárgó oldószer hatására megy végbe. A felszínt talaj nem 
borítja, s az oldószer agresszivitása légköri C02-ből származik.
E folyamat matematikai modellezése során először a (10) differenciál
egyenlet hengerszimmetrikus megoldásaként meghatározzuk egy 
ideális kürtő fejlődési folyamatát. A kürtő első fejlődési szakaszában a 
lefelé szivárgó oldószer még teljesen kitölti az alakzatot, ekkor a for
mát a szimmetriatengelytől mért R sugár a karsztos felszíntől mért x 
mélység és a t idő függvényében a

A) A terület, a meridián és a térfogat függvény

3.1. A kiválasztott karsztos területről részletes szintvonalas térképet 
készítünk, majd a vizsgálandó töbörhöz alkalmas koordinátarendszert 
rögzítve meghatározzuk az egyes szintvonalak által körülhatárolt terü
letet, mint a mélység függvényét. Az így nyert értékpárokhoz függ-



ezeken a helyeken vakkürtők, folyosók és gömbfülkék, illetve gömb
üstök képződtek, amelyek összenövésével alakultak ki a korróziós 
barlangok.
E folyamat matematikai modelljének felépítésénél most is (10) diffe
renciálegyenletből indulunk ki, s ennek második gömbszimmetrikus 
megoldásaként meghatározzuk egy R pillanatnyi sugarú gömbfülke 
kioldódási folyamatát az idő függvényében.
Ha R0 a gömbfülke kezdeti sugara, akkor a kioldódás folyamatát a

r2-r21_8 ___^o.
85

R284 0.x R
(16) kK + 85 W.t=C e

formulával írhatjuk le feltéve, hogy az oldószer telítődési folyamatát 
most is a (11) összefüggés határozza meg. A (16) formulában az R- 
ben lineáris tag elhanyagolásával és az r\ oldószer éves áztatási időhá
nyadának figyelembe vételével jó közelítéssel az

R=A реЛ/2'Х R Ro(17) t._3_
Ce-Ci(19) kK

összefüggést nyerjük, ahol A a (16) megfelelő mennyiségeiből ösz- 
szeállított tényező.
2.5. A kürtő méretének növekedésével a második fejlődési szakaszban 
az oldószer már nem képes az egész formát kitölteni, csupán annak 
oldalfalain szivárog lefelé. Ekkor a kürtő kioldódási folyamatát az

formulával írhatjuk le.
2.7. Mivel a gömbfülkék kioldódása feltevésünk szerint a keveredési 
korrózió hatására megy végbe, ezért a (19) formulában szereplő 
CaC03 koncentrációk Ce-Ci különbsége a (8) összefügéssel meghatá
rozott Ax mennyiséggel lesz egyenlő.
Ha Ro~0, akkor a (19) formula R-ben lineáris tagjának elhanyagolása 
után jó közelítéssel az áttekinthetőbb

t - 6- R2

J_+_°451.v l'1 ^e.e
k„ h.sin* D ' 9,

-> x(18) R = •ТА
_ К

formulával írhatjuk le, ahol h0 az oldószer rétegének vastagsága a 
kürtő torokkörénél, a a kürtő oldalfalainak a vízszintessel bezárt szö
ge.Az ideális kürtő kioldódási folyamataival teljesen analóg módon 
tárgyalható a függőleges helyzetű szimmetriasíkkal rendelkező ideális 
hasadék kifejlődése is. A bemutatott matematikai levezetéseket a vég
formulák részletes elemzése, kidolgozott mintapéldák és a számítások 
eredményeként nyert denudációs adatok táblázata egészíti ki. A 
karsztos térszínek vertikális karsztosodása matematikai modelljének 
részletes ismertetése Veress, M. - Péntek, K. (1994, 1995, 1998) 
munkáiban megtalálható.

(20)

alakot ölti, ahol а а (19) rendezése és összevonása után a megfelelő 
mennyiségeiből összeállított tényező.
2.8. A gömbfülkék kifejlődésére adott matematikai modell lehetőséget 
kínál arra, hogy a fejlődő korróziós barlang két gömbfülkéje kifejlő
dési folyamatát összehasonlíthassuk. Ha ti és t2 a gömbftilkék teljes 
kifejlődési időtartamát, Rí és R2 pedig megfelelő gömbfülke sugarát 
jelöli, akkor a (20) összefüggésből a

R?4(21)
t2 R2

formulát vezethetjük le. A vizsgált korróziós barlang több, lényegében 
azonos körülmények között kifejlődött gömbfülkéje kialakulási korát 
az egyik, referenciának választott gömbfülke egységnyinek tekintett

C) Gömbfúlkék és korróziós barlangok kioldódása

2.6. A korróziós barlangok feltevésünk szerint az áramló karsztvíz 
övében keveredési korrózió hatására alakultak ki alkalmas helyzetű 
törések, illetve réteglapok találkozási helyeinél. Az .oldás hatására
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kialakulási korának arányában kiszámíthatjuk a (21) formula felhasz
nálásával. A (21) összefüggés lehetőséget biztosít arra is, hogy a bar
lang tetszőleges, a referencia gömbfülke kialakulási korának arányá
ban mért fejlődési fázisában meghatározzuk a gömbfülkék akkori mé
retét. Ez a számítási mód lehetővé teszi szomszédos gömbfülkék ese
tén azok esetleges összcnövési idejének megállapítását is.
2.9. A vizsgált korróziós barlang kialakulási folyamatának különböző 
fázisaiban e fejlődő gömbfülkéket ábrázolva, bemutatott matematikai 
módszerünk illusztrálására a barlang kioldódásának történetét ábrázo
ló térképsorozathoz juthatunk.
A matematikai modell alkalmazásaként kidolgozott mintafeladatokat, 
továbbá az imént említett barlangi kioldódástörténeti térképsorozatot 
is mellékeltünk.
A gömbfülkék és a korróziós barlangok matematikai modelljének 
részletes tárgyalása Veress,M. - Péntek, K. (1992), Veress, M. - Pén
tek, K. - Horváth, E. T. (1992a) és (1992b) munkáiban megtalálható.
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képlettel számíthatjuk ki.
2.3. A horizontális karsztosodás matematikai modelljének alkalmazá
saként meghatározhatjuk a térszín oldásos töbreinek kifejlődési korát 
is. Ha Ah jelöli egy töbör legmélyebb pontja és a környező térszín kö
zötti szintkülönbséget, v^ a töbröt környező terület, v,, pedig a töbör 
legmélyebb pontjának süllyedési sebességét, akkor a töbör fejlődésé
nek kezdete óta eltelt időt a
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összefüggéssel határozhatjuk meg, ahol Av,,=v ,,-v,,. A matematikai 
levezetéseket a formulák részletes diszkussziója, kidolgozott minta
példák és a számításokat összegző denudációs sebességeket tartalma
zó táblázatok egészítik ki.
A karsztos térszínek horizontális karsztosodása matematikai modell
jének részletes kifejtése Veress, M. - Péntek, K. (1990, 1994, 1996) 
dolgozataiban található.
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2.4. A karsztos tészínek vertikális karsztosodása során a horizontális 
karsztosodással ellentétben törmelékes zóna nem képződik, az oldási 
folyamat az elsősorban vertikális kiterjedést mutató formák oldalfala
in lefelé szivárgó oldószer hatására megy végbe. A felszínt talaj nem 
borítja, s az oldószer agresszivitása légköri C02-ből származik.
E folyamat matematikai modellezése során először a (10) differenciál
egyenlet hengerszimmetrikus megoldásaként meghatározzuk egy 
ideális kürtő fejlődési folyamatát. A kürtő első fejlődési szakaszában a 
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készítünk, majd a vizsgálandó töbörhöz alkalmas koordinátarendszert 
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vényt illesztve jutunk a töbör terület függvényéhez. E függvény exp
licit alakját számos lehetséges típus regresszióanalízissel történő 
elemzése után célszerűnek látszott

Néhány karsztos denudációs folyamatot tárgyalunk a (10) differenci
álegyenlet különböző típusú megoldásaként.

A) A mészkő horizontális karsztosodása
(0<x<L)(22)

alakban keresni, ahol L, M és К az adott töbröt jellemző paraméterek. 
3.2. Az L, M és К paraméterek jelentése a töbör (22) alakú terület 
függvényéből származtatott

2.1. A horizontális karsztosodás folyamatában a térszín pusztulását 
eredményező oldódás a felszínt borító talajréteg és a szálban álló re
pedezett kőzet között elhelyezkedő törmelékes zónában megy végbe. 
Ezen denudációs folyamat matematikai modellezése során először a 
(10) differenciálegyenlet első gömbszimmetrikus megoldásaként 
meghatározzuk a törmelékes zóna felső határa alatt x mélységben ta
lálható R pillanatnyi sugarú gömbalakú törmelékdarabjának feloldási 
folyamatát.
Feltesszük, hogy a törmelékes zónában lefelé szivárgó oldószer a 

ci=ce(i-e

alakú exponenciális összefüggés szerint telítődik, ahol а Ъ>0 paramé
ter az oldószer telítődési ütemét határozza meg.
Ha R0 a törmelékgömb kezdeti sugara, akkor a feloldódás folyamatát 
a t idő függvényében a

1
л(х):= -fi ln T K

meridián függvényéből olvasható ki, amelyet a töbörnek egy alkalmas 
térfogattartó topológikus transzformációval való forgásszimmetrikus
sá alakításával nyerhetünk. A (23) alakú meridián függvény pedig ép
pen azt a görbét írja le, amelynek megforgatásával ezen ideális forgás
szimmetrikus töbröt megkaphatjuk. A (22), illetve (23) összefüggés
ben szereplő L a töbör vertikális, M a horizontális kiterjedését, 
К pedig a (23) meridián függvény konvex és konkáv íveit elválasztó 
inflexiós pont helyzetét határozza meg.
3.3. A (22) és (23) formulákból kiindulva, felhasználva az általánosí
tott faktoriális függvény fogalmát, a töbör térfogatát a

(0<xíL)(23)

-*X )(11)

8 Ro'r21 
■ O 0

5
8 >x Ro

t=c'e Hk
-R

(12) 8 L
v-^

L-3TC-К 2/K ' Ф !(24) t(x) dx=
(-M)

összefüggéssel írhatjuk le, ahol p a mészkő sűrűsége, D a diffúziós 
állandó, v pedig a kinematikai viszkozitás.
2.2. A (12) összefüggés felhasználásával második lépésként meghatá
rozhatjuk a karsztos térszín átlagos denudációs sebességét. A térszín 
süllyedésének sebességére a

összefüggéssel határozhatjuk meg.
Megjegyezzük, hogy a (22), (23) és (24) összefüggések egy alkalmas 
redukciós számítás segítségével összetett töbrök, uvalák esetén is al
kalmazhatók.
Levezettük továbbá a (22), (23) és (24) formuláknak a mértékegység 
megválasztásával szemben invariáns alakját is, ezen összefüggések
ben a paraméterek értékeit ugyanis a gyakorlati munkához szükséges 
Sí egységrendszerben adtuk meg.

-íГ/ 3/2->a l/2*aw_a_ 2a2 s
U( K2kK 85- тса(13)

formulát vezethetjük le, ahol r) az éves áztatási időhányad, az a pedig 
a törmelékdarabok átlagos átmérője. A karsztos térszín h nagyságú 
süllyedésének th időtartamát a (13) alapján a

12



В) Az {L,M,K}-paramétcrtcr
xl'x2 2+6a——-
УГУ2 _

ТИПЕ* {3 
Чуг>У

3.4. A kiválasztott karsztos terület valamennyi töbrét a fentiek szerint 
feldolgozva mindegyikhez hozzárendelhetjük (22) alakú t(x) függvé
nye alapján az L, M és К paraméterek egy-egy értékhármasát. E há
rom értéknek egy 3-dimenziós euklideszi térben való ábrázolásával e 
tér (L,M,K) koordinátákkal jellemzett pontja feleltethető meg. A vizs
gált terület töbreit e térben egy ponthalmaz ábrázolja, ezt a teret pedig 
{L,M,K}- paramétertérnek nevezzük. Ha feltételezzük, hogy a geneti
kai szempontból egységet alkotó karsztos területen fejlődő, s jelenleg 
egészen különböző méretű töbrök lényegében ugyanazon felszíni 
karsztosodási folyamat különböző fázisaihoz tartozó geometriai for
mák, akkor a töbröknek a paramétertérben ábrázolt ponthalmazai e 
fejlődési folyamat megragadására alkalmasak. Egy adott töbör fejlő
désének a paramétertérben a mélyedést ábrázoló pont elmozdulása 
felel meg, amely a terület töbreit ábrázoló ponthalmaz mentén követ
kezik be. Így lehetőség van egy töbör fejlődési fázisainak leírására, 
múltbeli és jövőbeli alakjának hozzávetőleges meghatározására.

'aKt1 2(9) -У2пт=угу2[ Ic 

aiakéi végformulát vezethetjük le. A (9) összefüggés alkalmazásához 
most is figyelembe kell vennünk, hogy yi és y2 értékét az (5) és (6) 
formulákból határozhatjuk meg xj, x2 és ti, t2 ismeretében.
1.5. A korábban használt, közelítő pontosságú formulákon alapuló 
táblázatok mintájára a (8) formula felhasználásával is készíthetünk a 
gyakorlati számításokat megkönnyítő táblázatokat, amelyek adott xb 
x2, CaC03 koncentrációk, tb t2 hőmérsékletek és ni:n2 keverési ará
nyok mellett megadják Ax értéket. A (9) összefüggés felhasználásával 
viszont adott xb x2 és tb t2 esetén az optimális ni:n2 arányt megadó 
táblázatokat konstruálhatunk.

A keveredési korrózió folyamatának matematikai modellje, a 
karsztos oldásban játszott szerepének bemutatása és a karsztos for
makincs fejlődésére gyakorolt hatása Veress M. - Péntek K. - Horváth 
E. T. (1992.a, 1992.b) és Péntek , K. - Szunyogh, G. - Veress, M. 
(1998) dolgozataiban megtalálható.

C) Töbrök megnyúltsága és irányultsága

3.5. A valóságos töbrök az ideális forgásszimmetrikus alaktól kisebb- 
nagyobb mértékben eltérnek, ezért szükséges a lapultság mértékének 
és irányának meghatározása.
Itt is a karsztos terület szintvonalas térképeinek elemzéséből nyerjük a 
szükséges információkat. A vizsgált töbörhöz e forma szintvonalas 
térképén alkalmas poláris koordinátarendszert illesztve, e töbröt leíró 
szintvonalak függvényeit elemezve meghatározhatjuk azok minimum 
és maximum értékeit. Ha szintvonalanként e két pozitív számra, mint 
a valóságos szintvonal alakját megközelítő ellipszis görbe kistengelye, 
illetve nagytengelye felére gondolunk, akkor a töbör e szintvonal sík
jában tapasztalható lapultságát, vagy megnyúltságát jól jellemezhetjük 
a kúpszeletek elméletéből ismert numerikus excentricitás segítségével. 
Ennek értékét a töbör valamennyi szintvonala esetén meghatározva, 
majd átlagolva jutunk a töbör átlagos megnyúltságának fogalmához.

2. A mészkő karsztos denudációja

A karsztos oldás folyamatát matematikai formában a

dm kKkT 
dt kK+kT

alakú, Nernst, W. által 1904-ben felállított differenciálegyenlettel ír
hatjuk le. Itt dm/dt a mészkő oldódási sebessége, vagyis adott idő alatt 
feloldott kőzet tömege, 
kK= a kémiai oldás sebességi állandója, 
kT= az anyagranszport sebességi állandója,
S = az oldódó mészkő felületének felszíne,
Cc= a feloldott CaC03 egyensúlyi koncentrációja,
Q = az áramló oldószer pillanatnyi CaC03 koncentrációja.

•S(c -c.)(10)
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3.6. Láthatjuk viszont, hogy egészen különböző irányban megnyúlt 
töbrök is rendelkezhetnek azonos megnyúltsággal. Ha a töbröt leíró 
szintvonal függvények mindegyikénél meghatározzuk e 
polárkoordinátás görbék lokális maximum helyeit, akkor ezen irányo
kat alkalmas egység rögzítése után egy-egy egységvektorral reprezen
tálhatjuk a térképen. E megfelelő vektorok szintvonalanként vett 
vektori összegzésével, majd ezeknek a teljes töbörre történő átlagolá
sával juthatunk a töbröt jellemző irányúltsági vektorhoz, illetve vekto
rokhoz.

egyenletrendszer megoldásával határozhatjuk meg. Levezetésünk so
rán a Ax ismeretlenre nézve egy harmadfokú algebrai egyenlethez ju
tunk, amelynek megoldásával

________ >2 + (^lM3 +Дх = 1(8)

összefüggés adódik, amelyet a keveredési korrózió alapegyenletének 
nevezünk. A (8) összefüggés alkalmazásához természetesen figyelem
be kell venni, hogy az у értékét a (3), az itt levő yi és y2 értékét pedig 
az (5) és (6 ) határozza meg az Xi, x2, ti, t2, valamint az ii|:n2 arány 
ismeretében.
1.3. A (8) összefüggés részletes diszkussziójából az alábbi néhány 
fontos esetet emeljük ki:
a) Ax értéke az Xj és x2 CaC03 koncentrációk, a ti és t2 hőmérsékle
tek, valamint az ni:n2 keverési arány nemnegatív valósértékü függvé
nye;
b) tetszőleges ni:n2 arány mellett Ax=0 akkor és csakis akkor követ
kezik be, ha xi=x2 és ti=t2 teljesül, így minden más esetben Ax>0;
c) tetszőleges, de rögzített nj:n2 arány mellett Ax értéke annál na
gyobb, minél nagyobb Xi és x2, illetve tt és t2 eltérése.
Keveredési korrózióval tehát akkor is számolni kell, ha csupán a telí
tett oldatok hőmérséklete különböző (hőmérsékleti keveredési korró
zió), sőt akkor is, ha desztillált víz keveredik karsztvízzel (higítási ke
veredési korrózió).
1.4. A keveredési korrózió hatékonyságát vizsgálva meghatározhat
juk, hogy milyen п^пг arányban kell keverni két telített oldatot annak 
érdekében, hogy a keverék a lehető legtöbb CaC03 mennyiséget le
gyen képes még feloldani.
Ennek vizsgálatára (8) egyenletből kiindulva az rn^nj és l-n~n2 jelö
lések bevezetése után a differenciálszámítás elemeinek felhasználásá
val a maximális hatékonyságú keveredési korróziót eredményező nm 
keverési arány értékére az

D) Gyakorlati morfometriai számítások

3.7. A morfometriai rész összegzéseként egy töbör, illetve egy karsz
tos terület teljes és részletes, a matematikai statisztika módszerein 
alapuló feldolgozását adjuk meg. Ezzel szemléltetjük a korábbi ré
szekben bemutatott elméleti konstrukciókat.
A töbrök morfometriai vizsgálatai Veress, M. - Péntek, K. (1987), 
(1988), (1989) és Veress, M. - Péntek, K. - Szunyogh, G. - Dezamits, 
R. - Tengelits, A. (1998) dolgozatában megtalálhatók.

A tézisekben más szerzőktől idézett publikációk:

Dreybrodt, W. (1988): Processes in Karst Systems, Physics,Chemistry 
and Geology - Springer Verlag, Berlin.

Ford, D. C. - Williams, P. W. (1989): Karst Geomorphology and 
Hydrology - Unwin Hyman LTD, London.

Scheidegger, A. (1970): Theoretical Geomorphology - Spinger Verlag, 
Berlin.

Trudgill, S. T. (1985): Limestone Geomorphology - Logman, London 
and New York.
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III. EREDMÉNYEKA szerzőnek a disszertáció témakörében megjelent publikációi:

1. A mészkő oldódása keveredési korrózióvalPéntek, K. (1997): A mészanyag-tartalom kiválásának megszüntetése 
-javaslat - Vasi Szemle L1 évf. 2. p. 191-195.

Péntek, K. - Szunyogh G. - Veress, M. (1998): A keveredési korrózió 
egyenleteinek algebrai megoldása - Hidrológiai Közlöny IV. 
p. 233-239.

Veress, M. - Péntek, K. (1987): Felszíni karsztos formák vizsgálata 
matematikai módszerekkel - Oktatási Intézmények Karszt- és 
Barlangkutató Tevékenységének 11. Országos Tudományos 
Konferenciája, Szombathely, p. 21-24.

Veress, M. - Péntek, K. (1988): Kísérlet néhány bakonyi karsztos terü
let matematikai modellekkel történő leírására - B.D.T.F. Tudo
mányos Közleményei VI. Természettudományok I. Szombat
hely, p. 179-203.

Veress, M. - Péntek, K. (1989): Cartographic representation of the ex
tension ofkarstification -10. International Congress Speleology, 
Proceedings I. Budapest, p. 162-164.

Veress, M. - Péntek, К. (1990): Kísérlet a karsztos felszínek denudá- 
ciójának kvantitatív leírására - Karszt és Barlang, I. p. 19-27.

Veress, M. - Péntek, K. (1992): Physical and chemical hydrodinamics 
of some karstic processes - New perspectives in Hungarian geo
graphy. Studies in Geography in Hungary 27. Akadémiai Kiadó 
Budapest p. 85-97.

Veress, M. - Péntek, К. (1994): Néhány karsztos folyamat leírása a 
fizikai-kémiai hidrodinamika alapján - B.D.T.F. Tudományos 
Közleményei IX. Természettudományok IV. Szombathely, 
p.145-172.

Veress, M. - Péntek, K. (1995): Kísérlet a felszíni vertikális karszto
sodás kvantitatív leírására - Földrajzi Értesítő XLIV. 3-4. 
p. 157-177.

Veress, M. - Péntek, K. (1996): Theoretical model of surface karstic 
processes - Zeitschrift für Geomorphologie 40.4. p. 461-476.

Veress, M. - Péntek, К. (1998): Modelling of karst surface evolution: 
Quantitative description of surface vertical karstification - 
Windows on Hungarian geography. Studies in Geography in

1.1. A keveredési korrózió a mészkő hidrokarbonátos oldásához kap
csolódó jelenség amelyet a különböző hőmérsékletű és különböző 
koncentrációjú, ám telített oldatok keveredése idéz elő. A keveredési 
korrózió kvantitatív leírására a folyamatot meghatározó egyenletek 
bonyolultsága miatt eddig csupán közelítő pontosságú formulákat al
kalmaztak a számítások során.
A keveredési korrózió jelensége azzal magyarázható, hogy a mészkő 
hidrokarbonátos oldása során az oldat telítődésével a benne levő ösz- 
szes C02 у koncentrációja a feloldásra került СаСОз x koncentráció
jának

3
y=ax+|-

alakú harmadfokú függvénye, ahol Kt az oldat abszolút hőmérsékleté
től függő arányossági tényező, az a pedig egy rögzített együttható.
1.2. Ezért különböző ti és t2 hőmérsékletű, Xi és x2 CaC03 koncent
rációjú, továbbá yi és y2 összes C02 koncentrációjú telített oldatok 
nj:n2 arányú (ni+n2=l) keveredése nyomán a keverék oldatban több 
C02 mutatkozik, mint amennyi a keverékben levő CaC03 oldatban 
tartásához szükséges. A fölös C02 egyik része lehetőséget ad egy bi
zonyos Ax CaC03 további feloldására, míg másik része a feloldott 
többlet CaC03 oldatban való tartásához kell.
A keresett Ax értéket algebrai úton az

(í)

3
yi=axi+t1(2) (5)x=nlxl+n2x2+üx

C1

(3) (6) y2y=n1y1+n2y2 =ax 2 к; 
C2

(4) (7)t=n1t1+n2t2

15 4



Hungary 28. Geographical Research Institute HAS, Budapest, 
p. 53-69.

Veress, M. - Péntek, К. - Horváth, E. T. (1992a): Evolution of Corro
sion Caverns: Ördög-lik Cave, Bakony, Hungary - 
Cave Science Vol. 19. no. 2. p. 41-50.

Veress, M. - Péntek, К. - Horváth, E. T. (1992b): Keveredési korrózi
ós barlangok kioldódástörténetének vizsgálata a Sürü-hegyi Ör
dög-lik példáján - Karszt és Barlang I-II. p. 21-26.

Veress, M. - Péntek, K. - Horváth, E. T. - Szabó, L. (1991): A Sürü- 
hegyi Ördög-lik és a Gánti barlang kioldódástörténetének össze
hasonlítása gömbüstjeik felhasználásával - Borsodi Műszaki 
Gazdasági Élet, 4. p. 37-40.

Veress, M. - Péntek, K. - Horváth, E. T. - Szabó, L. (1993): The com
parison of the solution history the Sürü-hegy Ördög-lik and the 
Gánt Caves on the basis of their spherical cavities - Karst and 
Cave Research in Hungary, Jósvafő, p. 37-45.

Veress, M. - Péntek, К. - Szunyogh, G. - Dezamits, R. - Tengelits, A. 
(1998): A karsztos mélyedések morfometriájáról - kézirat

A benyújtott disszertáció az elmúlt évek során e téren végzett 
matematikai munkáim összegzése.

II. ALKALMAZOTT MÓDSZEREK

A disszertáció témaválasztásának megfelelően elsősorban elmé
leti jellegű munkát végeztünk.
Az elméleti és gyakorlati geomorfológia területén alkalmazott mód
szerek:
1. A matematikai módszereket alkalmazó karsztmorfológiai szakiro
dalom (monográfiák és folyóirat tanulmányok) átfogó feldolgozását 
végeztük el.
2. A kifejlesztett morlometriai módszerek alkalmazására és disszertá
cióban történő szemléltetésére kisebb-nagyobb karsztos térszínek kü
lönböző méretarányú szintvonalas térképeit készítettük el közvetlen 
terepi felmérések felhasználásával.
3. A gömbfülkéket tartalmazó korróziós barlangok feldolgozására 
speciális eszközök felhasználását is igénylő térképeit készítettük el. 
Ezután kidolgozott számítási módszereink alkalmazásaként e barlan
gok kifejlődési történetét dokumentáló térképsorozatot szerkesztet
tünk meg.
A matematika különböző területéről alkalmazott módszerek:
1. Algebrából az algebrai egyenletek és egyenletrendszerek klasszi
kus elméletét alkalmaztuk.
2. Analízisből az egyváltozás valós függvények differenciál- és integ
rálszámításának elemeit, valamint a közönséges differenciálegyenle
tek elméletének alapjait használtuk fel.
3. Geometriából hivatkoztunk a geometriai transzformációk, továbbá 
az euklideszi tér szintetikus és analitikus tárgyalásának alapjaira.
4. Matematikai statisztikából a legkisebb négyzetek módszerén alapu
ló regresszióanalízis, továbbá a regressziós összefüggések 
szignifikancia és megbízhatósági vizsgálatának módszereit használtuk
fel.
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Summary I. A TÉMA ELŐZMÉNYEINEK ÖSSZEFOGLALÁSA
The classical descriptions of karst phenomenon are given by the physical 

geography and within this the gcomorphology. There arc analysed in gcoinor- 
phology the varied forms developed during the karstification and also given theo
retical 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 disserta
tion. 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.

A karsztjelenségek klasszikus leírását a geomorfológia egyik fe
jezete, a karsztmorfológia adta meg. Ennek során vizsgálta a karszto
sodás nyomán kialakult változatos formakincset, s elméleti leíró mo
delleket állított fel a folyamatok értelmezésére.

A karsztosodás másrészt megközelíthető a kémiai oldás folyama
ta és a fizika, s ezen belül a hidrodinamika oldaláról is. Ez a tárgyalási 
mód elsősorban az oldódási és transzport jelenségek leírására törek
szik, célja a fizikai és kémiai összefüggések matematikai megfogal
mazása, a karsztosodás egzakt elméleti megalapozása.

A disszertáció a karsztjelenségek e kétféle megközelítését igyek
szik összekapcsolni, s a karsztmorfológia néhány elméleti modelljét 
matematikai formába öntve, felhasználva a karsztos oldás fizikai és 
kémiai törvényeit olyan modelleket állít fel, amelyek alkalmasak a 
folyamatok kvantitatív vizsgálatára.

A karsztjelenségeknél, ahogy általában a geomorfológiai folya
matok matematikai leírásánál is, az alapvető problémát a karsztosodás 
bonyolult hatásrendszere jelenti, amelyet a felállított matematikai mo
dellek gyakran csak leegyszerűsítve képesek tükrözni.
Ennek ellenére a geomorfológia egyes területeinek matematikai mo
dellek felhasználásával történő bemutatása is megjelent már a klasszi
kus leíró jellegű tanulmányok mellett, amelyre példaként említhetjük 
Scheidegger, A. (1970) átfogó munkáját. A karsztmorfológia területén 
szintén születtek a klasszikus tárgyalási mód mellett matematikai 
módszereket is hatékonyan alkalmazó tanulmányok, mint Trudgill, 
S.T. (1985) és Ford, D.C. - Williams, P.W. (1989) monográfiája. 
Dreybrodt, W. (1988) karsztosodás elméleti alapjairól szóló munkája 
pedig az oldás fizikai és kémiai alapjaiból kiindulva elsősorban ma
tematikai módszereket alkalmazott a mű tárgyalása során.

Úgy érezzük, hogy a disszertáció a megvizsgált karsztos folya
matok matematikai modelljeinek felállításával a geomorfológia felépí
tésének azon fentiekben is említett irányzatához sorolható, amelyek az 
egyes témák feldolgozása során egyre szélesebb körben alkalmazza a 
matematika eszköztárát.

There are summarised the most important physical and chemical 
laws of carbonate and hydrocarbonate dissolution of limestone and given the dif
ferential equation describing 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 dif
ferent temperature and degree of concentration. The differential equation describ
ing of mixture corrosion is solved with algebraic methods and the optimum mix
ture 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 devel
oped 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 mathematical statistics.




