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BEVEZETÉS*

A talajoldat számos vegyületet tartalmaz különböző koncentrációban, ezért 
szinte nincs két azonos összetételű szivárgó víz a talajban, amelyek kémiai 
hatása tökéletesen megegyező volna. Mégis, amint White,W.B. (1977) 
hangsúlyozza, a felszín alatt szivárgó víz összetétele hozzávetőlegesen mindig 
reprezentálja annak a talajnak az összetételét, amelyen átszivárog és amelynek 
mállásából az oldott ionok származnak. Ennek megfelelően a vörösföld alapú 
rendzina talajok szivárgó vizeinek kémiája az oldott anyagok koncentrációja 
tekintetében bizonyos határok között közös jellemvonásokat kell, hogy viseljen. 
A mállási környezetből kilúgozott vegyületek közül, témánk szerint elsősorban 
a karbonát oldódást előidéző anyagok érdemelnek figyelmet. Folyamatos 
elemzéseket végeztünk az észlelőhelyeken nyert minták azon kiválasztott 
agresszív vegyületeinek koncentrációjára vonatkozóan, amelyek a vörösföld és 
vörösföldes rendzina talajok mészagresszi vitásában jelentőséggel bírnak. Ezeket 
az anyagokat a karsztkémiában ismert nagyszámú vegyület közül jelöltük ki. 
A laboratóriumi hatásmechanizmusuk szerint többnyire jól ismert, de 
felszínalatti együttes hatásukat tekintve alig vizsgált agressziváló vegyületek 
közül az előkísérleteink során kiválasztottuk a mennyiségi korrózió legfontosabb 
oldat-komponenseit amelyek a következők voltak:

-- a humuszsavak közül a fulvosavak mennyisége alárendelt, a huminsavak 
mennyisége jelentős, de tapasztalatunk szerint a vörösföld szelvényekben, 
különösen pedig a vastag felhalmozódásokban hatásuk a talaj alatt mélyen, már 
nem vehető számításba. A korróziót mennyiségileg csak a vékony szelvényű 
vörösföldes rendzináknál befolyásolhatják. Mennyiségi kimutatásuk 
munkaigényessége lehetetlenné tette volna az ismétlődő nagyszámú 
sorozatmérések elvégzését, ezért és a jelentéktelen mennyiségi hatásuk miatt 
elhanyagolhatónak tarottuk vizsgálatukat.
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— a szerves savak mennyisége (a szénsav kivételével) tapasztalatunk szerint a 
vizsgált oldatokban jelentéktelen. A vörösfölddek nagy ferri-hidroxid tartalma 
megakadályozza a szerves savak és a kalcium kapcsolódását, mert a vas szerves 
komplexképző affinitása erősen meghaladja a kalciumét. Ebből következően 
korróziós hatásuk csak Fe(OH)3-ban szegény talajban lehet jelentős. (Gunn,J.- 
Trudgill, S.T.1977) a legfontosabb szerves savaknak a közömbösítési pontig 
hozzárendelhető mészkőoldó képességét vizsgálva: az oxálsavét, tejsavét, és az 
ecetsavét mennyiségileg jelentéktelennek minősítette, a közepes oldóképességű 
citromsavét, szalicilsavét csak esetenként találta számításba veendőnek. Az 
egyedül fontos borkősav a szelvények szivárgásában nem volt kimutatható. A 
szerves savak főként mint komplexképzők működhetnek közre az oldásban; ezt 
figyelembe véve, mennyiségüket a kötött C 02-tartalomban tüntettük fel.

~ a nitrátvegyületek - amelyeknek Birot, P. (1954) szerint csak a 
nyíltkarsztokon van jelentősége, a szelvények alatt nem jelentek meg a vízben.

-- a foszfátos korrózió lehetőségét cáfolja a talajoldatok elemzésénél tapasztalt 
kimutatási határ körüli foszfát tartalom.

— a szulfátos korrózió lehetőségére utalt az a tény, hogy az előzetes kísérletek 
egyes mintáiban BaS04 kicsapódást tapasztaltunk a báriumhidroxid 
hozzáadásakor, ezért mennyiségét a vizsgálatok során a korróziós képességbe 
"belemértük". Néhány észlelőhelyen a minták 8, máshol 10%-ában tapasztaltuk 
a szulfátos oldás lehetőségét. Kimutatásainkban ez az oldásforma a 
hidrogénkarbonátos oldóképesség mennyiségében szerepel.

— a szénsavas (hidrogénkarbonátos) oldóképesség a szivárgó vizekben mindenütt 
uralkodónak és egyedül jelentősnek mutatkozott. Birot, P. meghatározása szerint 
a szénsav az egyetlen, a talajszelvényekben mélyrehatoló "gyökérsav". A 
fentiek alapján a folyamatos vízgyűjtés mintáinak elemzésében a C 02 oldott 
formáinak meghatározására helyeztük a súlyt, de a minták 30%-ában a többi 
jelentős mennyiségű összetevőt is kvantitatíve meghatároztuk.

JELLEMZŐ C 02 MENNYISÉGEK

A talajoldatban (szivárgó vízben) lévő összes széndioxid mennyiség 
gyakorlatilag három didaktikusán elkülöníthető C 0 2 formában létezik. A 
talajban a szénsavas vízzel érintkező CaC03 az érintkezés idejétől és az oldás 
feltételeitől függő mértékben oldódik, és kötött széndioxid formájában (mint
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kalcium-hidrogénkarbonát) a víz C 02-tartalmának egy részét alkotja. A vízben 
lévő maradék C 02-mennyiség, mint szabad széndioxid, részben a kötött C 02 
oldatban tartására szolgál, mint tartozékos (egyensúlyi) széndioxid, részben mint 
további mészoldásra képes agresszív széndioxid. A vízben egymás mellett létező 
(telítettség esetén), 2 vagy 3 C 0 2-forma ismert egyensúlyi összefüggéseit itt nem 
tárgyalva, az észlelési talajszelvények 1205 mérési adat alapján áttekinthető 
oldott széndioxid formáinak alakulását elemeztük. A nagyszámú mérési adat 
átlagait a talajszelvényekben és felhalmozódásokban a szelvényekre jellemző 
változatos értékek fejezik ki. Az egész talajtakaró - az összes mérés alapján 
számított - összes C 02 (2.54 mmol/1), kötött C 02 (0.7 nimol/1) és agresszív C 02 
(1.32 mmol/1) koncentrációjának arányaitól az egyes talajszintek C 02-formáinak 
arányai és mennyiségei jellemzően különbözők, mert azok az oldás oldaláról a 
talajok sajátosságait fejezik ki.

A talajban számos - részben egymást elfedő - folyamat eredményeképpen 
alakul ki a szivárgó víz talajra jellemző mészoldó (korróziós) képessége. A 
mészoldó képesség szintje egységnyi vízmennyiségre számítva is jellemző a 
talajra: összehasonlítva a csapadékvíz mészoldó képességével általában azt 
magasan meghaladja. A csapadékvíz és a talajban mozgó víz konkrét 
összehasonlítására az észlelés ideje alatt folyamatosan csapadékvíz mintákat 
gyűjtöttünk - majd azokat azonos módszerrel analizálva - megkaptuk azok 
agresszív C 02-tartalmát és kiszámítottuk a mészoldó képességet. A 
részeredményeket elhagyva: a kutatási területen lehullt csapadékvíz átlagos 
agresszív C 02-tartalma: 0.278 mmol/1. A beszivárgott víz mészoldás előtti 
átlagos agresszív C 02-tartalma: 2.092 mmol/1. A két jellemző érték közötti 
arány: 7,5.

JELLEMZŐ MÉSZOLDÓ KÉPESSÉG ÉRTÉKEK

A mészoldó képesség - értelmezésünk szerint - a területegységre 
átszámított agresszivitás, figyelembe véve az oldásban résztvevő víz 
mennyiségét ( ez utóbbi a csapadékvíz mészkővel kapcsolatba lépő része: a 
hatásos csapadék, illetve a beszivárgott és a mészkőig eljutott víz mennyisége). 
A csapadék hatásos mennyisége területünkön nagykiterjedésű, tökéletesen 
talajmentes sziklafelszín hiányában csak becsülhető (a szabadon lefolyó víznek 
csak egy hányada kerül molekuláris szinten érintkezésbe a mészkőfelszínnel, 
agresszivitásának érvényesítésére): 30%. Ez 200 1/nr/év mennyiséget jelent,
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ami az összehasonlítás okából mészoldó képességre átszámítva: 5.5 g/m2/év.

A talajba jutott víz oldás előtti átlagos mészoldó képessége (az összes adat 
összegzésével): 26.65 g/nr/év. A két alapadat aránya: 4.84.

A talajban és alatta bekövetkező mészagresszívitás kerekítve 5-szöröse 
lehet a szabad sziklafelszín korróziójának.

A beszivárgó víz magában a talajtakaróban mészoldás révén elveszti 
oldóképességének egy részét (kötött C 02), átlagosan 8.918 g/m2/év meszet 
oldva. Ez a vörösföld és vörösföldes rendzina talajok évi mészvesztesége 
területegységenként (g/m2).

Az evapotranspirációval csökkent mennyiségű szivárgó víz megmaradó 
agresszivitása átlagosan 12.71 g/m2/év mészkő oldását teszi lehetővé. Ezt a 
feltételesen érvényesülő mészoldó képességet nevezzük potenciális mészoldó 
képességnek. A potenciális mészoldó képesség, a talaj alatti katsztkorrózió 
átlagos területi értéke: 12.71 g/nr/év nagyszámú (379), többéves mérés 
ellenőrzött értékei évi átlagainak összegzéséből adódott. A karsztkorrózió fenti 
mérete a recens valódi felszíni és felszínközeli oldásos mészkőlepusztulás 
átlagos mennyiségét fejezi ki a kutatási területen.

Az egyes talajok és felhalmozódási szintek mészkőoldási képessége 
jelentős, a talaj tulajdonságaiból és folyamataiból következő törvényszerű 
különbségeket mutat. A változatosságban érvényesülő szabályosság ügy 
fogalmazható meg helytállóbban, ha azt nem csak egy-egy talajszelvény - a 
szabály érvényesülésben is differenciákat okozó extremitása, sajátosságai - 
alapján tesszük, hanem a tulajdonságbeli hasonlóságok szerint csoportosított 
talajszelvények közös jellegzetességei alapján (I-V. csop.) is.

Az érvényesülő legfontosabb szabályosságok a következők:

1. A vékony talajok (I.csop.) alatt a karsztosodás mai jellemző nagysága 10.71 
g/nr/év. A vékony, területi értelemben "normális" vagy átlagos talajtakaró 
alatt, az évi korróziós oldás és anyageltávolítás átlagosan 10 g évenként: ez az 
anyag vándorlás a felszínt és a felszínközeli korrodálódó (mintegy 5-10 m 
vastag) mészkőréteget érinti, amelyen a kis formák (karrok) kialakulnak.

2. A 100 cm talaj vastagságú, (II.csop.) vörösföldes, vörösföld-rendzinás 
mészkőfelszinek korróziós lepusztulási sebessége az átlagtól a talaj minősége, 
a felszín lejtése és kitettsége szerint szabályosan érvényesülő pozitív és negatív 
eltéréseket mutat:
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-  a meredek lejtőn fekvő talajok alatt a lepusztulás és formálódás lényegesen 
lassúbb, ez hosszabb idő után a karsztformákban és a lejtő alakjában is szemmel 
látható,

~ a K-i és É-i kitettségű lejtők lealacsonyodása a mai viszonyok között 
általánosságban kisebb sebességű, mint az É-i és Ny-i expozíciójú lejtőké. Ez 
a lejtők (elsősorban töbörlejtők) szimmetria viszonyaiban is megnyilvánul, 
amennyiben a mai oldási viszonyok hosszú idő óta változatlanok,

-  az általános karszt-denudációs sebesség intervallumon (7-11 g/m2/év)belül a 
karsztosodás mikroterei eltéréseket okoznak, ami a mikroformák fejlődésének 
különbségeit eredményezi,

-  a gyengén lejtő felszínen a talajalatti oldódás a területi átlagot meghaladja, 
elsősorban beszivárgás, kisebb mértékben a valamivel nagyobb C 02-termelés 
miatt. A jellemző évi oldás 11-15 g/nr,

-  a töbör talajfelhalmozódásának elvékonyodó peremein a talajalatti oldás 
jelentősen magas értékeket ér el, ennek következtében hosszabb idő múltával a 
talajkitöltés pereme alatt kifelé meredek lejtőjű, alján meneteles, körkörös oldási 
padka vagy terasz jön létre. A folyamat hozzájárul a töböraljzat laterális 
fejlődéséhez, a töbörfenék pianációjához és csak egyes helyeken való helyi 
fellépése esetén a töbör asszimetriához. A jellemző évi oldás 14-25 g/m2.

3.A vastag talaj felhalmozódások (főleg dolinák, ritkábban völgy talpak) 
talajzónáiban a potenciális mészkőoldás nagy különbségeket mutat:

-  a legnagyobb lehetséges oldódás a felső zónában (1-2 m) fejlődik ki, de ennek 
realizálódására ritkán van lehetőség, mivel nem érintkezik közvetlenül 
mészkővel. Meredek töbörfalak esetén a zóna a mészkőfalig terjed és ott 
korróziós színlót, vályulatot korrodál oldalirányban. Hasonló formaképző hatás 
figyelhető meg a trópusi kúpkarsztok vörösfölddel érintkező szintjében. A 
kiemelkedően nagy korróziós képesség (20-40 g/nr/év) a lefolyással növelt nagy 
beszivárgás, az intenzív mállás és nagyon aktív talajélet együttes 
következménye. A zóna esetenként 2-3 m mélységig terjedhet,

-  a 2-4 m közötti zóna a területi átlagos oldóképességet mutatja (III.csop.), 
létrejöttében a talajszerkezeti sajátosságok a döntők. Az átlagosnál valamivel 
kisebb méretű beszivárgás, vízmozgás és magas biogén C 02-produkció alakítja 
ki itt a jellemző oldóképességet. Kifejlődésében a szomszédos zónák rovására 
kiterjedhet. Időszakosan, nagy csapadékok idején vízzel telítődhet és kétfázisú 
zónává alakulhat, benne gyenge oldalirányú szivárgás mehet végbe,
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-- a 3-5 m mélységben kifejlődött zóna (IV.csop.) oldóképessége gyenge (9-11 
g/nr év), benne a vízmozgás nagyon korlátozott, de a C 02-fel- 
halmozódás nagyon jelentős. Gyakran vízzáróvá válik, benne a mészkőtörmelék 
nagyon hosszú ideig konzerválódhat, ezért gyakoriak a nagyméretű 
legömbölyített, beágyazott mészkőblokkok. Ha a zóna töböraljzatig terjed az 
alapkőzetet többé-kevésbé kizárja a korróziós fejlődésből.

— az alsó, gyakran 5-8 m mély zóna a töböralji oldással teret nyer és lazább 
talajszerkezetű lesz. A potenciális oldóképesség legnagyobb értékei alakulhatnak 
itt ki, mert az oldalirányú szivárgásból sok vizet kap, a biológiai C 02-termelés 
egész évben folyamatos és magasszintű. Ha a zóna gyengébb vízvezető 
képességű, az oldódás oldalirányban terjed és erősödik (aljzat-elegyengetődés), 
ha az oldalirányú (és esetleg a függőleges) szivárgás jelentős, a vízlevezetés 
gyors; a zóna korróziós "fúrópajzs"-szerűen mélyíti az aljzatot (V. csop.). 
Főleg töbrökben jellemző, de a völgytalpi utólagos töbrösödés előidézője is 
lehet. Az oldóképesség értékei a 25-40 g/nr/év kategóriában gyakoriak.

A talajzóna időszakonként - erős; tartós beszivárgás hatására kétfázisúvá 
alakulhat, hosszantartó, száraz periódusban viszonylag kiszáradhat.

AZ OLDÁSOS LEPUSZTULÁS JELLEMZŐ ÉRTÉKEI

A három éven át folytatott mérések eredményeinek összesítése alapján a 
kutatási területen a talajban és talaj alatt évente átlagosan 26.65 g/m2 mész 
oldódik fel és távozik el az oldás környezetéből.

Ez a mészmennyiség egészében nem kerül a karsztos területen kívülre, 
mert a járatrendszerek összetett és lépésről-lépésre változó viszonyai szerint 
részben kiválik, másrészt a járatrendszerben, újabb oldódások lépnek fel. A 
talaj-hatás egészében és tisztán - méréseink szerint - a mészkőfelszíntől számított 
5 m mélységig, megváltozott formában 10-15 m mélységig érvényesül a 
karsztoldódásban. Feltehető, hogy a tág járatrendszerekben gyorsan mélybefutó 
víz ennél vastagabb mészkőzónában is magával hordozza a talajban nyert 
oldóképesség egy részét kedvező körülmények esetén és a mélyben is kifejtheti 
hatását a felszíni talaj. A járatrendszerek belsejében helyet foglaló, bemosott 
talajszármazékokban további agresszivitás kifejlődése tételezhető fel. Kísérleti 
tapasztalatainkból következő analógiák alapján ennek értéke leginkább a 7.5 ni
es mélységben elhelyezkedő zónáénak felelhet meg a hasonló adottságok 
következtében (27-30 g/nr/év). Ez azt jelentené, hogy egészen a barlangban 
való kibukkanásig a szivárgó víz oldóképessége többször megújjul. A talajhatás
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méretének ismeretében, a barlangi csepegő víz mésztartalmának mérése alapján 
lehetséges olyan összehasonlítás, amely a járatokban jellemző korróziós értékek 
meghatározására ad módot.

A teljes, átlagos mészkőoldó képesség értéke mészkőlepusztulásra 
átszámítva 0.01065 mm/év (kerekítve 10 mm/ezer év).

A teljes oldásos felszíndenudáció oldásvastagságából 0.0035 mm/év már 
a talajban oldásra kerül. Végső soron a talaj is részben a mészkőből nyeri 
ideiglenes mésztartalmát (mésztartalmú vizek szivárgása), másrészt a talaj maga 
is bizonyos hányadban az alapkőzet oldási terméke. Nem követünk el lényeges 
hibát, ha a teljes korróziós-denudáció értékét a mészkőfelszín átlagos 
alacsonyodásához számítjuk, mint annak részét. Megkülönböztetése a 
bizonyíthatóan talaj alatt bekövetkező felszínalacsonyodástól; arra ad 
lehetőséget, hogy a minimális korróziós-denudáció mértékét megadjuk. A 
minimális talajalatti korróziós lealacsonyodás a kutatási területen: 0.00715 
mm/év (7.2 mm/1000 év).

Méréseink lehetővé tették a lepusztulási átlagtól eltérő, a 
talajvastagságokra jellemző korróziós denudáció vastagságának meghatározását:

a talajtakaró 
vastagsága

teljes korróziós 
denudáció

minimális korróziós 
denudáció

m mm/ezer év mm/ezer év

0.2 - 0.5 7 4

0.5 - 1.5 9 6.5

1.5 - 4.5 7.4 4.4

4.5 - 5.5 6.9 3.9

7.5 (5.5-)+ 13.5 1.0

+feltétel:a talajfelhalmozódás valamely olyan mélyedésben települjön, 
amelyhez a lejtők oldalszivárgása eljut (völgytalp, töböraljzat, stb.).

Adott forma mai oldásos fejlődése is kielégítő pontossággal 
meghatározható a talajtakaró vastagságának ismeretében és az egyes formákhoz

175



kötődő oldási értékek szerint a fenti jellemző lepusztulási értékek 
figyelembevételével. Ilyen számítások átlagai szerint a karsztlejtők és néhány 
forma oldásos denudációja az alábbiak szerint alakul:

platófelszínek: 7 mm/1000 év
meredek lejtők oldásos hátrálása: 7 mm/1000 év
közepes dőlésű lejtők hátrálása: 6.5 mm/1000 év
menteles lejtők hátrálása: 6 mm/1000 év
töbrök aljzatának peremi része: 10 mm/1000 év
vizet jól vezető töbörfenék: 13-16 mm/1000 év
eltömődött (mindig csak viszonylag) töbörfenék: 1-2 mm/1000 év

A talajban már lejátszódó oldódás mérése a karszttalajokra jellemző 
talajkilúgozás átlagos mértékét adja: 8.91 g/nr/év.

A Szilicei-platón Jakál, J. (1975) becslése szerint 10-12 mm/1000 év a 
mészkő lehordódása.Becslésének helyességét adataink bizonyítják.Az átlagos 
lepusztulási sebességet illetően Bauer, F. (1965) teljesen megegyező eredményre 
jutott. Bogii, A. (1960) néhány mérése szerint a karsztos felszínlepusztulás az 
Alpokban 0.01 mm/év.

k ö s z ö n e t n y il v á n ít á s

Ez a munka a 2169 nyilvántartási számú OTKA Kutatási szerződés anyagi 
támogatásával készült, melyért köszönetemet fejezem ki.
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CHARACTERISTIC VALUES OF NEAR-SURFACE CORROSION 
PROCESSES IN THE AGGTELEK KARST AREA

by

Dr. L. Zámbó

SUMMARY

The composition of infiltrating water under the surface can in a way 
represent the composition of the soil through which the water infiltrates and 
from which the solution obtains its ions. Therefore, the chemical composition 
of infiltrating water of terra rossa and rendzina karst soils based on terra rossa 
must be more or less identical in respect of the concentration of solved
materials.
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The lime solution (or corrosion) capacity of infiltrating water, 
characteristic of the soil itself, its formed by several soil processes. The 
limestone solution capacity (corrosion capacity) can also describe the soil, when 
it is expressed in relation to the amount of infiltrated water: this figure is 
normally much higher than that of the solution capacity of rainwater.

Infiltrating water - due to lime solution - loses a part of its solu
tion capacity in the soil cover (fixed C02), by solving 8.918 g/nr/year lime in 
average. This figure expresses the annual loss of lime per area unit (n r)  for 
terra rossa and terra rossa-rendzina soils.

The agressivity of the remaining part of infiltrating water is able to 
solve 12.71 g/m2/year limestone. This conditional lime solution capacity is 
defined as potential lime solution capacity.The potential lime solution 
capacity,or the average regional value of sub-soil corrosion in 12.71g/nr/year, 
which was calculated from the annual mean values of a large number (379) of 
controlled data through several years. This figure for karstic corrosion 
represents the average quantity of limestone loss in the research area by solution 
processes near the sub-surface.
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