
Czájlik István és Cser Ferenc
az ÉKME Ásvány Földtani Tanszék Barlangkutató csoportja

MEGJEGYZÉSEK A HIDROSZTATIKAI NYOMÁSVÁLTOZÁSON 
ALAPULÓ CSEPPKŐKÉPZŐDÉSI ELMÉLETHEZ

A cseppköképzödés mechanizmusa és dinamiz
musa már régtől fogva érdekli a barlangkutatókat. 
Számos elmélet is született e kérdés megoldására. 
Jelenlegi tudomásunk szerint a cseppkőképződés 
a következő mechanizmus szerint megy végbe. 
A talajon áthaladt és ott széndioxiddal telített víz 
lefelé szivárogva a mészkő repedésein oldja a 
kalciumkarbonátot és viszonylag rövid (néhány 
méteres) út után telítetté válik. A barlang mennye
zetén megjelenő vízben oldott széndioxid koncent
rációjának megfelelő egyensúlyi parciális nyomás 
nagyobb, mint a barlang levegőjében jelenlevő 
СО., parciális nyomása. E miatt az egyensúlyi 
széndioxid egy része eltávozik a levegőbe, az egyen
súly megbomlik és CaCO,3 válik ki. Emellett a már 
általánosan elfogadott magyarázat mellett egyes 
szerzők más tényezők hatását is feltételezik. Az 
egyik legújabb ilyen elmélet a hidrosztatikus 
nyomást jelöli meg, mint az egyik döntő tényezőt 
a cseppkő képződés mechanizmusában (1,2)

Jakucs László a Béke-barlangban és a Barad- 
Iában eltérő cseppkőképződési sebességeket észlelt. 
A különbségeket a hidrosztatikus nyomás követ
keztében fellépő oldódásnövekedéssel indokolta. 
A hidrosztatikus nyomás hatását a következő képpen 
magyarázza: „A hidrosztatikai megnövekedő nyo
más hatására aktivizálódó oldat újabb széndioxid 
felvétele nélkül másodlagosan oldóképessé válik. 
Ennek a folyamatnak a fordított esete: a barlangba 
jutó és a nyomás alól szabaduló víz ott СО2leadása 
nélkül, valamint a víz párolgása és hőmétséklet- 
változása nélkül is rak le cseppkövet.” Az oldat 
azért válik másodlagosan agresszívvá, „mert a benne 
levő egyensúlyi tartozékos szénsav lesz agresszív 
szénsavvá, a nyomás következtében előállott új 
kémiai egyensúlytörvények mellett.” (1)

A következőkben elsősorban termodinamika 
alapon próbáljuk megvizsgálni a fent említet 
hipotézis helyességét.

Az elmélettel kapcsolatban a következő kérdések 
merülnek fel:

1. van-e szerepe a hidrosztatikus nyomásnak a 
mészkő oldási folyamatában;

2. ha van, milyen mértékű ez.

E kérdések eldöntéséhez meg kell vizsgálni kissé 
részletesebben a mészkő oldási folyamatát.

К -  [Ca2 4 ][HCO:}~]2
[CaC0;j][H20 ] [СО]2 U)

[Ca-+] =  J/2[H C03 ] +  [C 032 ] (2)

mivel [СО;/ ~] a [HCO;í ] -hoz képest elenyésző,

jó közelítéssel írható:

[Ca2 +] =  y2 [HCO;. j (2a)

Ezt behelyettesítve az (1) egyenletbe:

к (3)
[CaC0J[H,0][C0,]

К értéke a következőképpen függ a nyomástól 
a termodinamika törvényeinek megfelelően:

din К _  лУ
dP ~ RT (4)

ahol К =  egyensúlyi állandó 
P =  nyomás

a V a reakció során végbemenő mól tér
fogatváltozás

R egyetemes gázállandó
T — abszolút hőmérséklet

Kis nyomások és kondenzált fázisok esetén 
valamennyi komponensre :

dV )
dP j ^  0 <5)

a V tehát állandónak tekinthető, ezért (4) át
rendezése után egyszerűen integrálható:

a V
dlnK =  — dP ; a  Ink

A  V A  P 
~ R T ~  (6)

Ennek alapján ki tudjuk számítani az egyensúlyi 
állandó és így az oldhatóság változását is a nyomás 
függvényében :

А СаС03, H 20 , СО о rendszerben a következő 
egyensúly írható fel:

CaC03 +  НоО +  C 02=  Ca2+ +  2 НСОз~ ~K^

a V (P -J)
RTe (7)

7



R értékét behelyettesítve a (3) egyenletből kapjuk:

4 [Ca2T /;
[CaCQ3] p [HaO] p [CO j p 

4 [Ca2+]3l

[CaCOJ |[HsO], [CO J, 
gyakorlatilag [U«OJp [H ,0], 

átrendezve a (8) egyenletet

A  V ( P — 1 )
RT

( 8 )

(9)

[Ca24]p 

[Ca2 + ],

3r ------------------------ a V(P I )
IC aC O  ! .[ (  ( ) , ] .  ^ 3RT (10) 

[CaCOJ.ICOJ,
a köbgyök alatti kifejezés érteke nem túl nagy nyo
mások esetén igen közel áll az egyhez, így gyakor
latilag elhanyagolható

a V (P -l)
[Ca-+]p — [Ca-’*], c 3 R1 (11)

A (11) egyenletből látszik, hogy a Ca2 * ion meny- 
nyisége vagyis a CaCO;f oldódása valóban függ a 
hidrosztatikai nyomástól. A változás nagysága és 
előjele а л V nagyságától és előjelétől függ. A a V 
kondenzált fázisok esetén általában igen kicsi 
és c miatt az oldhatóság nyomásíuggésc is igen 
kicsiny.

Legtöbb anyag oldódásánál a fellépő térfogat
változás, а л V pozitív, kis koncentrációk eseten, 
így nyomásnövekedés hatására rendszerint old
hatóságcsökkenés lép fel.

A jelen esetben AV-re irodalmi adatot nem 
találtunk, ezért ezt kísérletileg határoztuk meg a 
következő módon.

I. Felforralt desztillált vizet СО, áramban lehű- 
töttük és 1 óra hosszat ledugaszolva állandó 
hőmérsékleten tartottuk. Az így telített CO.-es 
víz fajsúlya 24,5 C°-on 0,9971803 g/ml, СО, tar
talma az elemzés szerint 1292 nig/l.

II. 200 ml vízbe 10 g CaO-t raktunk, majd az 
előbbi módon СО, áramban lehütöttük. Szűrés 
után vizsgáltuk az oídatot. Fajsúlya 0.9983348 g/ml, 
a benne oldott Ca-al egyenértékű CaCO:{ mennyi
sége 1925 mg/1000 ml. Az oldatban található 
szabad СО, tartalom 470,8 mg/1000 ml az elemzési 
adatok szerint.

A fenti adatok mérésénél a súlyméréseket 0,02 mg 
pontossággal mérő analitikai mérlegen végeztük, 
a fajsúlymérés 100 ml ürtartalmú, belső hőmérős 
piknométer segítségével történt.

Végezzük el gondolatban a következőket. А II. sz. 
oldatból eltávolítjuk a Ca2 + -t CaCO.. alakjában, 
így végeredményben az oldódással ellentétes 
folyamatot valósítjuk meg. Megnézzük, mennyi az 
oldat térfogata a képzeletbeli folyamat előtt és

mennyi a folyamat után kapott CaC03 és a szen- 
savtartalmú oldat együttes térfogata. A kezdeti 
és végső térfogatok különbsége az oldódás során 
végbemenő térfogatváltozás.

Vegyünk 1000 ml oldatot. Ennek súlya a mérések 
Szerint 998,3348 g. Ebből 1925 mg a CaCO:{, 
tehát 996.4098 g a szénsavas oldószer. A CaCÓ3 
sűrűsége 2,71 g/ml, tehát a 1925 mg CaCO. térfo
gata 0,7103 ml.

A CaCO.; eltávolitása után visszamaradt oldat 
470,8 4 847, összesen 1317,8 mg CO,-t tartalmaz 
literenként. (Az első tag az oldatban levő szabad 
szénsav, a második tag pedig a CaC03 eltávolítása 
után a Ca( HCO;|)2-ból felszabadult СО, mennyisége. 
Ennek az oldatnak a fajsúlya gyakorlatilag meg
egyezik az I. oldat fajsúlyával (0,9971803), mivel 
közelítőleg ugyanannyi CO.-ot tartalmaz. Tehát 
996,4098 g oldat térfogata 999,2273 ml.

A fenti számítás szerint tehát, ha 1925 mg CaCO -t 
feloldunk 996,4098 g, 1317,8 mg CO,-t tartalmazó 
vízben, akkor a térfogatváltozás 10Ö0 — (0,7103 
4  999,2273) -  I 0,0624 ml. Ebből a moláris tér- 
1 ogat változás 4  3,241 ml/mol.

Mivel a fentiek szerint a CaCO., oldódásakor 
lérfogatnövekedés lép fel, a hidrosztatikus nyomás 
növekedésével oldhatóság csökkenés lép fel. Ennek 
mértéke а л V ismeretében a ( 11 ) egyenlet segítsé
gével kiszámítható. Tételezzük fel 10 atm. hidro
sztatikai nyomást. (Ilyen nagy nyomás minimum 
100 m vastag kőzetrétegben alakulhat ki, ha a víz 
egész vastagságában kitölti a közét repedéseit.) 
Ekkor

10.3,241
|C a-']n -  [Ca- +]„ c 3,82,06.298 _  c a2* /1, 2

tehát, ha eredetileg 20 nk° vizünk volt, 10 atm. 
hidrosztatikai nyomásnövekedés hatására a kemény
sége 19,9960 nk° lesz.

Méréseink alapján a kővetkezőket állapíthatjuk
meg :

1. A hidrosztatikai nyomás növekedésével a 
CaC03 oldhatósága СО, tartalmú vízben csökken.

2. E csökkenés mértéke a karsztmasszívumban 
uralkodó körülmények közt olyan csekély, hogy 
gyakorlatilag teljesen elhanyagolhatjuk.

Ezek alapján kijelenthetjük: a hidrosztatikai 
nyomásnak a cseppkőképződésben gyakorlatilag 
semmi szerepe nincs.

Tehát Jakucs László ama igen érdekes megfigye
lése. miszerint a cseppkőképzödés sebessége 
a Béke-barlangban nagyobb, mint a Baradlában, 
nem magyarázható a hidrosztatikai nyomás 
hatásával. A kiválás sebességében mutatkozó 
különbség valamely más hatásra jön létre. Ezért 
további vizsgálatokra lenne szükség a jelenség 
okának kiderítéséhez.
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