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A KARSZTOK LÉGKÖRZÉSI MODELLJE

Géczy Gábor - Dr.Hunyadi Ilona - Dr.Csige István - Dr.Hakl József

BEVEZETÉS

A karszt- és barlangkutatás egyik fontos feladata a karsztokon 
végbemenő transzportfolyamatok tanulmányozása. A karsztban mozgó 
levegő és víz, valamint az általuk szállított anyagok meghatározó szerepet 
játszanak a karsztbeli üregrendszer fejlődésében, képződményeinek 
kialakulásában. Az említett transzport folyamatok tanulmányozására két 
főbb módszer használatos:

- a karsztba belépő és az onnan kilépő anyag mennyiségi és 
minőségi vizsgálata,

- a transzportfolyamatokban résztvevő anyagok nyomonkövetése 
valamely nyomjelző segítségével.

Az első módszer hátránya az, hogy a transzportfolyamatokban 
résztvevő anyagoknak csak töredéke hozzáférhető, hiszen a karsztbeli 
járatrendszemek csak kisebb részét ismerjük ( víznyelők, barlangok, 
források... ). Az anyagmozgások zöme az általunk hozzáférhetetlen 
repedésrendszerben megy végbe, ahonnan nem tudunk mintát venni.

A második módszerrel kapcsolatban főleg egészségügyi és 
környezetvédelmi problémák merülhetnek fel, hiszen karsztidegen 
anyagok kerülnek a vizsgált rendszerbe, melyek esetenként szennyezhetik 
a barlangot és a forrásokat.

Fenti hátrányok kiküszöbölhetők ha a vizsgálatok során természetes 
nyomjelző anyagokat használunk. Ezek olyan - lehetőleg egyszerűen 
detektálható - anyagok, melyek természetes úton kerülnek a 
transzportfolyamatokba.
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A RADON GÁZ, MINT TERMÉSZETES NYOMJELZŐ

A radon kclclkezese, transzportja

A radon radioaktív nemes gáz, amely szinte mindenütt megtalálható 
a természetben, keletkezése általában a kőzetekhez kötött. A Földkéreg 
anyaga tonnánként átlagosan pár gramm 23S[j természetes radioizotópot 
tartalmaz. Az urán radioaktív bomlási sorában keletkező elemek a 
kőzetben maradnak, kivéve a 2 2 2 ^  izotópot, amely - nemes gáz lévén - 
születési helyétől nagyobb távolságra is elvándorolhat.

A radon a kőzetek repedezettségének köszönhetően diffúzióval eljut 
a földalatti üregekbe is. Áramlások hiányában, az üregbeli radon
koncentráció állandó szintre áll be. Ha az üregben áramlások is fellépnek, 
a rajta átáramló levegő vagy víz mintegy "kiszellőzteti", így az előzőnél 
alacsonyabb radonkoncentráció jön létre (Géczy 1987, Hunyadi 1991).

A módszer úgy működik, mintha a földfelszín alatt egy állandóan 
sugárzó adóberendezés lenne, melynek jelét a transzportfolyamatok 
modulálják. A radonkoncentráció változásait vizsgálva következtethetünk 
a transzportfolyamatok irányára és nagyságára .

A barlangi levegő radonkoncentrációjának mérése

A radon radioaktív bomlásakor egy nagyenergiájú alfa részecske 
keletkezik, amely viszonylag könnyen detektálható. Az időegységenként 
méit alfa részecskék száma arányos az üreg légterében lévő radon 
koncentrációjával.

Barlangi méréseink során a levegő radonkoncentrációjának 
mérésére két módszert használtunk:

- a barlangokban több ponton szilárdtest nyomdetektorokat raktunk 
le, melyeket havonta cseréltünk. Az említett detektorok speciális műanyag 
lemezkék, melyben a becsapódó alfa részecskék nyoma kémiai maratással 
láthatóvá tehető. A begyűjtött detektorokon az alfa részecskék nyoma 
mikroszkóppal megszámlálható (Somogyi Gy. 1982). Ezzel az eljárással 
az adott detektor környezetében levő radonkoncentráció havi átlagára 
következtethetünk. A módszer viszonylagos olcsósága lehetővé teszi hogy 
egy barlangon belül 10-20 helyen is mérjünk egyszerre, így elsősorban a 
radonkoncentráció térbeli változásairól nyerhetünk információt.

barlangonként cgy-két félvezető detektoros, folyamatos 
radonméröt telepítettünk, amely segítségével a radonkoncetráció időbeli 
változásairól alkothatunk képet. A műszer detektorának felületére érkező 
alfa részecskék számát memóriájában tárolja, segítségével órás vagy annál 
is jobb felbontású idősorok nyerhetők (Hunyadi I. 1991).
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A KARSZTOK LÉGKÖRZÉSÉRŐL

Az alkalmazott új karsztmodell

A továbbiakban a karsztoknak a következő erősen leegyszerűsített 
modelljét használjuk :

- a karsztosodó kőzetekben kialakult litoklázishálózat fraktál, vagyis 
olyan struktúra, amely egyre finomodó részrendszereket tartalmaz. A 
repedésrendszer felépítése a faághoz hasonló, a nagyobb repedésből sok 
kisebb repedés ágazik ki, azokból még kisebbek egészen a 
kőzetszöveti hézagpórusok szintjéig. Mivel a karsztosodó kőzeteknek 
kevés a málladéka, a repedésrendszer a karsztfejlődés során függőleges 
irányban nyitott és a transzportfolyamatok számára átjárható marad.

- a beszivárgó csapadékvizek és a karsztvízszint találkozási felülete 
mentén keveredési korróziós oldással összefüggő üregrendszer alakul ki, 
melyet másodlagos hatások ( korrázió, erózió, ...) esetlegesen tovább 
tágíthatnak. Az így kialakult üregrendszer a vízszintes 
transzportfolyamatokkal szemben nagyságrendekkel kisebb ellenállást 
jelent, mint a repedésrendszer.

- barlangoknak továbbiak során a karsztbeii üreg- és 
repedésrendszer ember által járható részét tekintjük.

A karsztok légkörzéséről

Az előző fejezetben ismertetett karsztmodellt felhasználva a karsztokban a 
következő - szezonálisan eltérő irányú - légkörzés feltételezhető:

- télen a felszíni hideg levegő az erózióbázis szintjén a vízszintes 
üregrendszeren keresztül áramlik be a karsztba. A kőzetek melegítő hatása 
következtében felmelegedett levegő felszáll (kémény-hatás), és a 
repedésrendszeren keresztül elhagyja a karsztot. Pótlására az 
üregrendszerbe újabb légköri levegő nyomul (l.a ábra).

- nyáron a repedésrendszerbe jutó meleg felszíni levegőt a kőzetek 
lehűtik. A hideg levegő faj súlya nagyobb mint a külszíni meleg levegőé, 
ezért a repedésrendszerben lévő levegő az üregrendszeren keresztül 
mintegy " kifolyik " a karsztból (l.b ábra).

A légkörzési modell kísérleti bizonyítékai

A légkörzési modell legfőbb bizonyítéka, hogy összhangban áll a 
barlangokban tapasztalható huzatirány okkal. A barlangok alsó bejáratán 
télen befelé, nyáron kifelé húzó áramlást észlelhetünk.

Meggyőző bizonyítékot szolgáltatnak a modell használhatóságára a 
karsztban és karszton végzett radonmérések is:
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A vízszintes üregrendszer mentén beáramló felszíni hideg levegő 
felmelegszik, majd a repedésredszeren keresztül elhagyja a karsztot.

A repedésrendszerbe jutó meleg levegő lehűl, majd a vízszintes 
üregrendszeren keresztül "kifolyik" a karsztból.
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- a legtöbb barlangban nyáron magas, leien alacsony radonszint 
mérhető. A radonkoncentráció változásának éves menete jó korellációt 
mutat a felszíni hőmérséklet alakulásával (2. és 3. ábra). A jelenség a 
következőképpen magyarázható: a radon termelődését a befoglaló kőzet 
felületének nagysága, elbontását az üreg térfogata határozza meg. A szűk 
repedésrendszer felület/térfogat aránya jóval nagyobb mint a tágasabb 
barlangjáraté, így a repedésrendszerben magasabb szinten áll be a 
radioaktív egyensúly a radon keletkezése és bomlása között. Télen a 
bejáratokon át elhanyagolható radonkoncentrációjú felszíni levegő áramlik 
a barlangba, így felhígítva az ott kialakuló radonszintet. Nyáron a 
repedésrendszer irányából érkező, nagymennyiségű radont magával 
szállító levegő megemeli a barlangban légmozgások nélkül kialakuló 
radonszintet (Géczy 1989).

- a karszt felszínén az előzőekben leírtak fordítottja várható: a 
repedésrendszerből kitóduló radon téli radoncsúcsot okoz, míg a nyári 
értékeket az alacsony radonkoncentrációjú felszíni levegő szabja meg.
Az említett jelenség jól szemlélhető a 4. ábrán.

Szemlő-hegyi-barlang

1935 1986 1987 1983 1989 1990 1991

2. ábra

Nyomdetektorokkal a barlangi levegő radonkoncentrációjának hosszú távú 
(pl. havi) átlagát tudjuk mérni. Az ábrán egy jellegzetes radon görbe 
látható téli minimummal és nyári maximummal, a radonszint alakulását 
döntően a felszíni hőmérséklet befolyásolja.
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Szemló-hegyi-bariang

Félvezető detektoros radonmérőkkel a radonkoncentráció finomabb (pl. 
napi) változásait is ki tudjuk mutatni. Az ábrán egy év adatait ábrázoltunk, 
itt is szembetűnő a radon és hőmérséklet együttfutása.

Béke-barlang vízgyűjtője

A karszt felszínén a radonkoncentráció ellenütemben változik a barlanghoz 
képest. A talajlevegőben mérhető radonkoncentráció görbének télen van a 
maximuma, és nyáron a minimuma.
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A LÉGKÖRZÉSI MODELL ALKALMAZÁSI TERÜLETEI 

Barlangklimatológiai mérések

A légkörzési modell segítségével a radonmérésekből kimutathatóak 
a barlangon belüli légmozgások, következtethetünk a barlang és a felszín 
közti összeköttetésekre és az esetleges alsóbb járatszintek létezésére. Egy 
a légkörzési modell alapján készített matematikai modell segítségével 
(Hakl 1992) a radonmérésekkel mintegy "belelátunk" a karszt repedés
rendszerébe. Becsülhető az üregrendszer nagysága, felület/térfogat 
aránya és a légáramlás paraméterei: a szállított légtömegek nagysága és 
sebessége.

Barlangterápiás célú felhasználás

A modell talán legfontosabb alkalmazási területe a 
barlangterápiára alkalmas barlangok vagy barlangszakaszok keresése. 
Bár a barlangok gyógyhatásának teljes mechanizmusa még tisztázatlan , a 
kutatók többsége a barlangi levegőt jelöli meg fő hatótényezőként. A 
felszíni levegő a karszt repedésrendszerén átszivárogva minőségi 
változáson megy át: szilárd szennyezőanyag- és baktérium-tartalmától 
megszabadul, ionizálódik, telítődik vízgőzzel és vízben oldott ásványi 
anyagokkal stb. Ebből a rövid felsorolásból is látható, hogy a barlangi 
levegő paramétereit - és így terápiás célokra való használhatóságát is - a 
szűrőfelület minősége és a légkörzés nagysága határozza meg. A felszínről 
esetlegesen bekerülő szüretien levegő jelentősen ronthatja a terápia 
hatásfokát. Ugyancsak gondot okozhat a túlságosan lassú légkörzés, mivel 
a terápián résztvevő betegek által elhasznált levegő nem tud megfelelően 
regenerálódni. Régiónk környezeti állapotából következően óriási igény 
van a gyógybarlangokra, de eddig csak a tapasztalati úton, véletlenszerűen 
felfedezett gyógyhatású barlangokat építették ki. A légkörzési modell 
segítségével a barlangi klímamérések alapján pontos prognózis készíthető 
a vizsgált barlang vagy barlangszakasz terápiás célú alkalmasságáról. 
Magyarországon az első, a klímaparaméterek vizsgálatának segítségével 
kijelölt barlangterápiás hely a Szemlő-hegyi-barlang Óriás-folyosója volt. 
A több éve folyamatosan működő gyógyhely beváltotta a hozzá fűzött 
reményeket (Laczkovits G. 1993).

Mesterséges beavatkozások modellezése, hatásvizsgálatok

A barlangok, mint a felszínnel állandó kölcsönhatásban lévő nyílt 
rendszerek, rendkívül érzékenyek a mesterséges beavatkozásokra. Hazánk 
egyetlen jégbarlangja a Telkibányai-jégbarlang is egy meggondolatlan
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barlangkiépítés áldozata lett. A modell alkalmas a tervezett mesterséges 
beavatkozások modellezésére, ezek barlangklímára gyakorolt hatásának 
vizsgálatára.

A Béke-barlang Jósvafő felöli végében működik az ország első 
gyógybarlangja. A bejárata csak a betegek lejutásakor nyitott. A bejárat 
nyitásakor a rendszer légellenállása lényegesen csökken, így erős huzat 
indul be. A fokozott légáramlás által a barlangba sodort radontöbblet 
okozza az 5. ábrán látható napi csúcsokat. Az említett jelenség arra utal, 
hogy ha a szanatórium jelenlegi területének és befogadóképességének 
növelése szükségessé válna, a bejárati ajtó légellenállásának 
csökkentésével a levegő regenerálódási képessége fokozható.

Béke-barlang Szanatórium

A baiiangbcjárat nyitásakor a felgyorsuló légáramlás kisodorja a radont a 
repedésrendszerböl, így az átlagosnál magasabb radonszint alakul ki. Jól 
kivehetők a napi csúcsok, melyek a terápia végeztével tininek el.

A Szemlő-hegyi-barlang idegenforgalmi kiépítése során liftaknát 
mélyítettek a felszíntől a barlangig. Az 50 méter mély, nagyátmérőjű 
mesterséges akna által a barlangba juttatott felszíni levegő jelentősen 
rontotta az eredeti klimaparamétercket. A barlangtcrápiás kísérletek 
megkezdésekor szükségessé vált a barlang természetes légkörzésének 
visszaállítása. A barlangi radonmérésekböl a modell segítségével 
megterveztük a lezárás optimális módját. Az elért eredményekről a 6. ábra 
számol be.
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6. ábra

A radonmérések segítségével állapítottuk meg a légmozgások irányát és 
nagyságát a Szemlő-hegyi-barlangban. A huzatirányok ismeretében 
légzsilipekkel sikerült helyreállítani az eredeti állapotot.

A LÉGKÖRZÉSI MODELL KÖVETKEZMÉNYEI

A légkörzési modellből több érdekes következtetés is levonható:
- A barlangi huzatmérésekböl tudjuk, hogy egy átlagos barlang

egyetlen bejáratának napi légforgalma 1000-10000 m3. Ha
köbméterenként csak 10 mg szilárd szennyező anyagot tartalmaz a felszíni 
levegő, éves szinten több száz kg az ezen az egy bejáraton át a karsztba 
jutó szennyezés. A barlangi levegő közismerten tiszta, mivel a karsztba 
kerülő szilárd anyagokat a kondenzáció kicsapja, majd - valószínűleg a 
karszt oldási maradékával együtt - távozik a rendszerből. Az 
elmondottakat figyelembe véve a karsztok nemcsak a beszivárgó felszíni 
vizeket tisztítják, hanem a transzportfolyamatokban résztvevő 
légtömegeket is megszűrik. Ezek után a karsztot, mini nyílt rendszert 
érdemes egy bizonyos fokú öntisztulással is rendelkező, óriási felületű 
szűrőként tekinteni.
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- A karsztban mozgó légtömegek nagymennyiségű vízgőzt is 
szállíthatnak, ezért érdemes elgondolkodni a huzat esetleges üregformáló 
hatásán. Több jel utalt arra, hogy bizonyos barlangi kiválások 
létrejöttében a huzat szárító hatásának meghatározó szerepe van, pl. az ún. 
huzat-borsókövek a barlang falából kiszivárgó karbonátos oldatok 
besürüsödésével jönnek létre. Ha a folyamat ebben az irányban működik, 
feltehetőleg a karbonátos egyensúly a másik irányba is eltolódhat: a 
barlangi levegő által szállított vízgőz a barlang falára kicsapódva a kőzet 
nedvességtartalmával érintkezve keveredési korróziót hoz létre. Az ilyen 
típusú "száraz" keveredési korrózióval sok rejtélyes barlangi oldásforma 
keletkezését magyarázhatnánk.

- A karsztos területek beépítése során számolni kell azzal, hogy a 
téli időszakban a repedésrendszerböl felfelé áramló radondús levegő a 
házak szigetelési hibáit kihasználva bejut a lakásokba ( 7.ábra ). 
Tekintettel arra, hogy télen ritkább a szellőztetés, a lakótérben károsan 
magas radonkoncentráció alakulhat ki. A Budai Termálkarszton 1992-ben 
a probléma tisztázására lakáslevegő radonkoncentráció felméréseket 
kezdtünk.

A karsztos területen épült lakásokban télen a felfelé áramló radondús 
levegő magas radonkoncentrációt hozhat létre. A radon egészségkárosító 
hatása miatt indokolt az ilyen környezetben épült lakások felmérése.



- A karsztot borító talajok nyáron a barlangok fele szellőznek, így a 
talajbeli CCb produkció zöme a karsztba jut. Feltételezhetően a 
beszivárgó vizek által elnyelt és szállított CCb mennyiségen kívül a huzat
segítségével a karsztba jutó széndioxid is jelentős szerepet játszik a 
karsztkorrózióban.

ÖSSZEFOGLALÁS:

Viszgálatainkban az eddig kevéssé kutatott karsztbeli légmozgásokkal 
foglalkoztunk. A transzportfolyamatok nyomjelzésére a környezetet nem 
szennyező, természetes eredetű radont használtunk. A radonkoncentráció 
térbeli és időbeli változásából a karsztbeli levegő áramlására 
következtettünk, melyet a felszíni és barlangi levegő hőmérséklet- 
különbsége mozgat. Bebizonyosodott, hogy' a karsztok "lélegeznek", 
vízforgalmuk mellett jelentős mennyiségű levegő halad át rajtuk. 
Cikkünkben kitértünk a jelenség karsztmorfológiai és környezetvédelmi 
vonatkozásaira, valamint a gyakorlatban alkalmazható eredményeire. A 
radonmérésekre alapozott levegő-nyomjelzéses módszerrel a karsztkutatás 
eszköztára egy új, hatékony eljárással gazdagodott.
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MODEL OF THE AIR CIRCULATION IN KARST SYSTEMS 

G.Géczy - Dr.I.Hunyadi - Dr.I.Csige - Dr.J.Hakl 

SUMMARY

We have developed a method to trace air circulation in a karst system by 
measuring the spatial and temporal variation of the natural radon gas 
concentration. We have found air circulation of a karst system is governed 
primarily by density differences between surface and inkarst air due to 
temperature differences. We have used radon also as a tracer of the quality 
of the cave air. High radon content means the air is well-filtered through 
the fractured karst. We have applied the air circulation model to identify 
locations suitable for therapeutic treatment in the Szemlő-hegyi-cave.
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