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Ha különböző koncentrációjú telített mészkőolda
tok — vagyis olyan oldatok, melyeknek C aC03 és 
C 02 tartalma egymással egyensúlyban van — keve
rednek, az így előálló új oldat újabb mészkömennyiség 
feloldására, ún. keveredési korrózióra képes. Erre az 
első pillanatban meglepő tényre Laptyev F. F. szovjet 
kutató hívta fel a figyelmet 1939-ben megjelent művé
ben [5], de megjegyzéseire a nemzetközi karsztkutató 
körök nem figyeltek fel. A nyugati karsztmorfológu- 
sok körében először a svájci A. Bogii vetette fel ezt a 
témát [1]. amivel fontos adalékot szolgáltatott a bar
langok kialakulási mechanizmusának és morfológiájá
nak kérdéséhez. Idézett cikkében Bogii táblázatot 
közöl, melyben grafikus módszerrel meghatározott [2] 
adatai találhatók a keveredésnél oldatba menő mész- 
kömennyiségröl — különböző koncentrációjú keve
redő oldatok esetében. Egyszerű meggondolással el
juthatunk egy olyan közelítő képlethez, mely analiti
kus alakban adja meg ezt a mészkömennyiséget az 
oldatok koncentrációinak függvényében.

A telített C aC 03 oldat kalciumionkoncentrációja 
és a hozzátartozó egyensúlyi vagy tartozékos C 0 2 
koncentrációja közötti összefüggés a kővetkező:
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A J[C a++]-nal a keveredés utáni kalciumionkon
centráció növekedést jelöltük.

Itt [ ] moláris koncentrációt jelöl, К/ egy állandó, 
mely csak a hőmérséklettől függ. Értéke a hőmérsék
let függvényében empirikusan meghatározott [3], de 
a lejátszódó reakciók egyensúlyi állandóiból számí
tással is meghatározható [4].

A kővetkezőkben két, azonos hőmérsékletű oldat 
keveredését tételezzük fel. Az eredeti koncentrációkat 
1 és 2 indexszel jelöljük, míg az előálló új oldatban az 
1. oldat részarányát //-el. Tehát a kevert oldatnak pél
dául a kalciumiónkioncentrációja: //[Ca+ +]j-t (1—n) 
[Ca++]2 lesz.

A keveredés után beálló egyensúly feltételének fel
írásakor figyelembe kell venni, hogy a kevert oldat 
C 0 2 tartalmát a pótlólag feloldódó mészkő csökkenti, 
ezzel ekvivalens mennyiséget tehát az összkoncentrá
cióból le kell vonni, hogy az egyensúlyi C0 2 koncent
rációt megkapjuk. Az egyensúly feltétele ezek szerint 
a kővetkező:
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Az 1. összefüggés figyelembevételével írhatjuk:
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A <d[Ca+4]-ra így harmadfokú egyenletet kapunk.
Ennek megoldása körülményes, ezért úgy járunk el, két tagját vesszük figyelembe. Ezt azért tehetjük, 
hogy mindkét oldalon köbgyököt vonva a baloldalt mert Д С а++] a baloldal első tagjához képest kicsi. 
A[Ca + +] szerint sorbafejtjük és^a sornak csak az első Az egyenlet tehát a következő lesz:
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Rendezés után végül azt kapjuk, hogy
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Ennek a képletnek a segítségével tetszőleges keve
rési arány és koncentrációk mellett а J[Ca++] 
értéke megadható. Látjuk, ha a két oldat koncentrá
ciója azonos, vagyis [Ca++]j =  [Ca++]2, akkor 
A[Ca+ +] =  0, ami várható is. Ha pedig [Ca+ +]2 =  0, 
tehát pl. esővíz hígít karsztvizet, а Д С а++] nem 
egyenlő 0-val még akkor sem, ha az esővíz nem tar
talmaz oldott CO,-ot. Figyelemreméltó, hogy a

J[C a++] a víz hőmérsékletétől is függ — még a 
feltételezett esetben is, amikor is a két keveredő oldat 
azonos hőmérsékletű, — mert a nevezőben szerepel a 
hőmérséklet-függő K .̂

Az alábbi táblázatban néhány Bogii által megadott 
(J[Ca++] értéket [1] összehasonlítottunk a 4. képlet 
alapján számítottal.

[Ca+ +É 
105 gmol/lit.

[Ca++]2 
105 gmol/lit.

n (Ca++) KP 
(1.) irodalom 
szerinti érték

11,5 170,5 0,43 5,8
11,5 329,5 0,48 52

125,0 .170,5 0,44 1,0
125,0 358,0 0,62 28,8

gmol/lit.
4. képlet alapján 
számított érték

8,9
47
0,96

25,8

A táblázat két utolsó oszlopának adatai között az 
egyezés eléggé jónak mondható. A számításnál 
Kr nek 20 C°-hoz tartozó értékét, 2,0.10"5-t helyet
tesítettük a 4. képletbe. Egyébként a hőmérséklet a 
Д С а+ +] értékét nem befolyásolja nagyon lényegesen.

Túltelített karsztvizek keveredési 
korróziójának kérdése

Túltelítettségnek a következőkben azt nevezzük, 
amikor az oldat tartozékos C 0 2 tartalma nagyobb 
annál, mint ami a levegő parciális C 0 2 nyomásának 
az adott hőmérsékleten megfelelne. Éppen ez a nem
egyensúlyi állapot vezet az oldott C 0 2 lassú távozása 
következtében C aC 03 kiválásra. Ha a mélybe jutó 
vizek útjukon talajrétegen szivárognak át, a barlang
ban ismét levegőre jutva túltelítettek lesznek a talaj
réteg magas C 0 2 tartalma miatt. A magyarországi 
vizek keménysége például nem nagyon csapadékos 
időjárás esetén 20 német keménységi fok körül van, 
míg a barlangi levegő parciális C 0 2 nyomásának meg
felelő érték 3—5 nk° lenne. Bár Bogii idézett cikké
ben hangsúlyozza, hogy a keveredési korróziónak 
elsősorban a barlangok kialakulásának korai szaka
szában, a karsztvízszint alatti üregképződés magya
rázatánál van jelentősége, nem érdektelen megvizs
gálni, hogy bekövetkezik-e keveredési korrózió tágas 
járatokban folyó túltelített barlangi patakok össze
folyása esetén. Tekintve, hogy a túltelített karsztvíz
ben is fennáll az egyensúly az oldaton belül a C 0 2 és 
az oldott C aC 03 között, különböző koncentrációjú 
túltelített karsztvizek keveredésénél fel kell lépnie a 
korróziós állapotnak, függetlenül attól, hogy az oldat 
egyidejűleg ad-e le C 0 2-t a levegőnek vagy sem. Tehát 
a következő érdekes helyzet áll elő: egy barlang fő

járatában folyik a barlangi patak, amely természete
sen nem korrodál, hanem a C 0 2 lassú távozásának 
megfelelően útja mentén CaCO:rot rak le, pl. mész
tufagátak alakjában, ha esése is megfelelően nagy. 
Egy ponton csatlakozik hozzá egy mellékágban folyó 
másik túltelített patak, melynek C aC 03 koncentrá
ciója általában különbözik az előzőétől. Összefolyás 
után, bár a C 0 2 változatlanul távozik a víz felületéről 
a levegőbe, maga a víz korrodálni fog. Ez a korróziós 
állapot a patak egy szakaszán addig fenn fog állrfi, 
amíg a C aC 03 oldódása és a C 0 2 további távozása, 
illetve felülethez való diffúziója következtében létre 
nem jön az új „egyensúlyi” állapot. Komolyabb korró
ziót, amely pl. hirtelen medermélyülésben is nyilvánul
hat, természetesen csak akkor várhatunk, ha 1. a két víz 
koncentrációja lényegesen különbözik (lásd a táblá
zatot) 2. az év nagyrészében egyidőben folyik mindkét 
patak. De ha ez a két feltétel teljes mértékben nincs is 
kielégítve, várható, hogy az összefolyás után a meder 
egy ideig képződményekben szegényebb lesz, mint a 
két patakban az összefolyás előtt. Ez lenne ebben az 
esetben a keveredési korrózió legfeltűnőbb morfoló
giai következménye.

A hőmérsékleti keveredési korrózió
A 4. képlet levezetésénél feltételeztük, hogy a két 

keveredő oldat hőmérséklete azonos. Ha ez nem áll, 
az 1. és 2. oldalra vonatkozó К/ nem lesz egyenlő és 
emiatt a zí[Ca+ + ] értéke nagyobb lesz. Azt a korróziót 
nevezzük hőmérsékleti keveredési korróziónak, ame
lyet az oldatok hőmérsékletkülönbsége idéz elő.

Egyszerűség kedvéért foglalkozzunk itt csak azzal 
az esettel, amikor a keveredő oldatok C aC 03 kon
centrációja egyenlő. Ekkor 3. képlet analógiájára 
írhatjuk :


