
LESZIVÁRGÓ CSAPADÉKVIZEK 
VEGYI ÖSSZETÉTELÉNEK VÁLTOZÁSAI

Irta : V e n k o y it s  I stv á n  .

1948. nyarán a Bakony-hegység'ben két fontos körülményt 
figyeltünk meg :

1. A csapadékból táplálkozó források és mesterségesen feltárt 
vizek, felszín alatti rövid útjuk ellenére, viszonylag sok oldott 
anyagot tartalmaznak, amelynek mennyisége a levegőből és talajból 
felvett szénsav oldó hatásával már nem magyarázható.

2. Egymással összefüggésben nem álló, s különböző kőzetekből 
előtörő vizek gyakran igen hasonló vegyi összetételűek.

Különösen szembeötlő ez a felszínhez közeleső mészkő- és dolo
mitüregekben, amelyek mennyezetéig a leszivárgó víz mindössze 
3 —5 m hosszú függőleges u ta t tesz meg. A kőzet egyneműsége az 
ellenőrzést megkönnyíti. Vizsgálatra alkalmasak azonban a dombok 
tetején helyenként vékony fedőrétegként található, csaknem tisztán 
kvarckavicsból és homokból álló, s mindig víztartalmú mediterrán 
képződmények is, amelyeknek az agyagos fekvőn áramló vize réteg
forrásként lép a felszínre.

Hasonló a helyzet egyéb, a felszíntől csekély mélységben fakadó 
(bányászat) vagy fakasztott (fúrt v. ásott kutak) vizek esetében 
akkor is, amikor ezek a kőzetet, minősége folytán, rövid útjuk alatt 
kiadósán nem oldhatják. (Pl. a hazait, vagy a vízrekesztő fekvőn 
felhalmozódott tiszta szarukő-törmelék.)

E jelenségek okának kutatása közben felvetődött az a kérdés, 
hogy a talajokon átszivárgó csapadék mennyi szénsavat tud a talaj
levegőből felvenni? Az irodalmi adatok nagyon eltérőek. Ez termé
szetes is, hiszen a különféle szervezetek működése során képződő 
különféle talajgázok, tehát a szénsav mennyisége is esetenként vál- 
tozhatik. A vizek meszet oldó képességének vizsgálatakor, elsősorban 
a karsztos mészköveket borító' talajokon átszivárgó vizek /elvett 
széndioxid-tartalmát próbáltuk meghatározni. Kísérleti berendezé
sünk egy nagyméretű ultraszüröre illeszkedő exsiccator fedőből 
állott. A fedő nyílásán gumidugó segítségével egy vastagabb alu-
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keménység: 27.10 №, szabad C02: 9.86 mg/1, klórion: 6.0 mg/i, 
szulfátion : 0.0.

3. Remetehegy. A kőfejtő tetejétől pár méterre gyűjtött, karszto
sodott dachsteini mészkövet borító talaj. A mintavételt 15 nappal 
megelőzően volt kisebb csapadék. Kilúgzás 1 l/2 1, 2-1 C°-ú vízzel.

Lúgossági fok: 1.09, karbonát-keménység: 3.05 №, összes
keménység: 1.90 № , szabad C02 : 13.27 mg/1, klórion: 2.0 mg/1, 
szulfátion : 0.0.

3/a. Az előző talajmintának másodszori kilúgzása egynapi állás 
után, \ y 2 1, 23.6 C°-ú vízzel. Az átáram oltatás végén rövid időre 
a vákuumszivattyút is bekapcsoltuk.

Lúgossági fok : 3.4, karbonát-keménység : 9.52 №, összes
keménység : 8.4 №, szabad C02 : 6.9 mg/1, klórion : 5.0 mg/1, 
szulfátion : 0.0.

4. Remetehegy . Talajminta az előző mintavétel helyétől kb. 
50 m-re Ny-ra. Kilúgzás 1 y2 1, 22.1 C°-ú vízzel.

Lúgossági fok: 0.52, karbonát-keménység: 1.46 №, összes
keménység: 2.10 №, szabad C02 : 10.78 mg/1, klórion: 10.0 mg/1, 
szulfátion : 0.0.

4/a. Az előző talajmintának másodszori kilúgzása egynapi állás 
után, 1У2 l, 22.1 C°-ú vízzel. Az átáramoltatás végén rövid időre 
a vákuumszivattyút is bekapcsoltuk.

Lúgossági fok : 3.38, karbonát-keménység : 9.46 №, összes
keménység : 1.96 №, szabad СО» : 10.88 mg/1, klórion : 6.00 mg/1, 
szulfátion : 6.00 mg/1.

E kísérletek azt bizonyítják, hogy a feltalajnak esetenként igen 
nagy szerepe lehet a talaj kémiai összetételében. A nedvességgel á tita
tott talaj gravitáció révén el nem távozó kapilláris vize a talaj élő 
szervezeteinek működése során keletkezett, részben oldható szervetlen 
sókból sokat felold. Az újabb vízpermetezés (a természetben az eső) 
ezt az időközben telítetté vált vizet a fekvőben levő kőzetbe nyomja. 
A barlangok mennyezetén megjelenő víz oldott anyagtartalma tehát 
elsősorban nem a talajból felvett C02 agresszivitása következtében növe
kedik meg, hanem a talajon leszivárgó víz áljában mintegy maga előtt 
tolja a töményebb oldatokat, s azok helyét elfoglalja.

E vizsgálatok még nincsenek befejezve. Az általánosabb követ
keztetések levonásáig még sok talajm intát szándékozunk meg
vizsgálni, lehetőség szerint a megfelelő talajminták minőségi vizsgá
latával egybekötve.


