
KARSTIC CORROSION GRAPHS 

by
P. MÜLLER and I. SARVÁRY

The phenomena of karstic corrosion are constantly met with 
in speleological practice, yet a kind of uncertainty is very 
often felt as far as the role of the individual factors is con
cerned. The right nomenclature is not known well enough either. 
Current tabulations do not allow one to access the way in which 
the quantity of equilibrium C02 depends on the amount of lime
stone in solution, on the ratio of the bound C02 and on tempe
rature. The fact is, by the way, that it is the ratio of these 
factors that controls rock dissolution and lime precipitation, 
in other words, the basic phenomens of corrosion. Consequently, 
it is necessary to show the interdependence of these factors 
by plotting them in form of graphs that are both illustrative 
and suitable for practical uses. The tables necessary to plot 
the graphs have been borrowed from the work of D. B a l á z s  
/1964/ in which the relevant literature is listed, too.

Factors active in karstic corrosion
The basic phenomenon of dissolution and precipitation is 

well-known to consist in hydrocarbonate solubility of CaCOg. 
The dissolution of a definite quantity of CaCO^ at a given 
temperature presupposes the presence of a quantity of "bound 
C02" giving the bicarbonate alkalinity. The hydrocarbonate 
produced by the bound C02 , however, is not decomposed only in 
the case, if a quantity of "additional C02" i9 also present in 
the solution. This "additional COg" i9 in a permanent exchange 
of reciprocal decomposition with the bound C02 , but their com
bined quantity, their ratio to each other, does not change 
during the process.
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karst waters such a simplification is in many cases admissible; 
on the other hand it enhances to understand the essence of the 
basic phenomena of corrosion.

The state of equilibrium between a liquid and the gaseous 
space above it has been shown in Graph 1.

Along the vertical axi9 the additional CO^ quantity in the 
liquid, on the horizontal one the temperature values have been 
plotted, while the oblique lines indicate the partial pre99ure 
of CO^ in the air-space getting in contact with water. Accord
ingly, in case of an air pressure of 1 atm, the line labelled
0.2 represents a 2o volume per cent ratio of C02 .

Free air contains an average of 0.03 volume per cent C02 , 
consequently, et sea level the partial pressure of thi9 is 
0.0003 atm, being shown at the base on the graph.

The practical application of Graph 1. i9 shown in Example 
A.

Example A:
In recent summers, the authors performed divings with 

members of the Delfin Skin Diving Club in the Malomtavi 
/Molnár Dános/ Cave in Budapest, In doing so and using даэ 
samplers, they measured 8.0 volume per cent CO^ in the closed, 
uneerated air space behind the siphon. The temperature of the 
water and of the air above it was 25°C or so. How much was 
the value of the additional CO^ in the liquid?

Solution: 8.0 volume per cent correspond to a partial 
pressure of 0.08 atm. If the vertical corresponding to 25°C 
on Graph 1. be projected to the oblique line corresponding 
to 0.08 atm, and then from there horizontally to the scale 
of the additional C02# the value 120 mg per litre can be read 
off. So much is, consequently, the additional C02 content 
keeping up an approximate equilibrium with thi9 CO^ content 
of high partial pressure.

Graph 2. 9how9 the equilibrium of the C02 in the liquid and 
the dissolved rock. The form of the graph has been borrowed
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On the other hand, to prevent the precipitation of the ad
ditional C02 one needs to have, in the airspace above the so
lution, a definite amount of gaseous CO^ of corresponding 
partial pressure.

Oust like the bound and additional C02 are mutually ex
changed in the liquid phase, in the same way a permanent ex
change of dissolution and evaporation takes place between the 
gaseous C02 of the atmosphere and the "additional C02" in the 
solution.

Consequently, the partial pressure of the additional C02 in 
the solution, related to the airspace above it, equals the 
partial pressure of the atmospherical C02 . The partial pressure 
/in atm./ measurable in an air-space having a pressure of 1 atm 
agrees with the volume ratio of the gas concerned; in the solu
tion, however, the partial pressure depends, in addition, on 
the solubility factor and, consequently, on temperature as 
well.

The term "free C02" however, comprises both the quantity 
of additional C02 and, if present any, that of aggressive C02 
which is apt to further, dissolution.

If the liquid being examined gets under changed circum
stances, the state of equilibrium is restored as an asymptotic 
process. A subequilibrium state, however, will very soon be 
reached between the rock and the liquid on the one hand and 
the liquid and the air space above it on the other. As sug
gested by the scant information available, in the case of 
thin water films, already a couple of minutes are sufficient 
for the solution to become nearly saturated, i.e. for the 
equilibration of the partial pressures between the air-space 
and the liquid. However, if greater amount of liquid is ex
posed to changed circumstances, the time necessary to a neat 
equilibrium to be restored will be theoretically infinite.

In the further discussion only such equilibrium waters will 
be dealt with which contain, beside C02 , only Ca-hydrocarbo - 
nate. The Mg, Na, K, etc. contents will be ignored. Thus the 
problem will be substantially simplified, but in the case of
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from the book of L. О а к u c 9 /1971, p.41/.
On the horizontal axis the quantity of C02 present in the 

solution has been plotted in mg per litre values. The quantity 
of the bound CO^ can be read off the oblique straight line, 
the quantity of both the bound and additional C02 combined has 
to be read off the curves corresponding to the individual tem
peratures. The quantity of the bound C02 is always proporti
onal to that of the dissolved CaCO^ /or to that of the dis
solved MgCOg, again directly, though according to a different 
proportionality law/, and so to the carbonate hardness of the 
water /or, in an other term, to its variable hardness/.

Therefore it has been possible to plot, on the vertical 
axis, both the dissolved CaCO- content and the hardness scale 
calibrated with reference to Ca, in German hardness degrees.

The value of the HCO* content is also often found in che
mical analyses. However, only one half of the C02 given in 
form of HCO^ derives from the C02 content keeping up an 
equilibrium with the air space. The HCO“ scale has also been 
plotted horizontally. The values vertically projected from 
here upwards, however, can let be intersected, of course, only 
by the straight line representing the bound C02 content. It is 
the projection line drawn horizontally from the point of inter
section that cuts out on the CaCOg scale the quantity of the 
dissolved rock, while on the curve corresponding to the given 
temperature it shows the combined quantity of the relevant 
bound and additional C02.
Example B:

Spring IV. of the Lukács Baths of Budapest has a temperature 
of 60°C and a HC0~ content of 550 mg per litre. The temperature 
of nearby Malomtavi Spring is 25°C, its HCO^ content 450 mg per 
litre. How much will be the value of mixing corrosion, if the 
waters of the two springs mix at 1:1 ratio and if there is no 
free air space, above them? /Nota bene, in presence of a free 
air space, a further change is caused by the exchange of gas 
with it./
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Solution: The use of Graph 2. is illustrated in the exple- 
natory diagram. The value expressing the 450 mg/1 HCO' content 
of one of the two springs is projected /1/ up to the straight 
line showing the bound C02 content. The horizontal line drawn 
/2/ from the point of intersection cuts out, on the horizontal 
CaC03 scale, the 368 mg/1 value which corresponds approxi
mately to 20.5°Gh. When prolonged аэ far as the curve labelled 
25°C /3/ this same straight line cuts out in point a, the total 
C02 content, 294 mg/1, of the liquid.

In the case of the other spring the HC03 content is 550 mg/1 
Performing the above operations in the same way /4, 5, 6/, you 
obtain a reading of 45o mg/1 on the CaCO^ scale, and 856 mg/1 
for total C02 , in point b.

Connect the points a and ]э obtained on the temperature 
curves by a straight line. In correspondence with the 1:1 mix
ing ratio, the C02 content of the mixture is indicated by the 
bisectrix, £, of the straight line. The horizontal /7/ drawn 
from point c cuts out on the CaC03 axis the instantaneous lime 
content of the mixture.

At a mixing of 1:1 ratio the temperature of the solution 
will be /60+25/:2 = 42.5°C. Above point £ the curve stretch 
corresponding to 42,5°C is plotted by interpolation. Point £ 
is projected to this /8/. This will result in point d. Project
ing is done vertically, for after mixing the C02 content of the 
mixture remains unchanged. The aggressive C02 presenting it
self as an excess, however, will dissolve from the rock the 
excess, of CaC03 corresponding to the new equilibrium state 
/point d/, which is expressed by the stretch, c-d, of the stra
ight line. In our case, this is 36 mg/1, i.e. every cubic 
metre of water means an excess of 36 grams of dissolved li
mestone .

This process has been termed as mixing corrosion.
If the waters mix at a ratio other than 1:1, the dividing 

point, £, on the connecting straight line will get closer to 
the end-point indicating the higher-ratio component. It is 
ac:cb that will correspond to the relative ratio of the two
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components. Take care in calculating the common temperature 
and take into account, by weighing, the ratio of the components

Graph 2. may be used for detérni ining the rate of corrosion 
taking place while the C02-containing water cools down; It may 
be used also for determining the quantity of lime precipitat
ing while the water warms up, respectively. In doing so, step 
from one temperature line to the other along the vertical, 
corresponding to the C02 content.

The corrosion due to pure temperature mixing is, in case of 
solutions of identical CC>2 content, very little, being im
possible to be read off from our graph anymore.

In our example we have so far spoken only of CaCO^, though 
karst waters do contain Mg as well. Since the value of the 
additional C02 at MgCO^ dissolution differs from the addi
tional C02 necessary for the dissolution of CaCO^, it will be
a special task to plot graphs showing the case of pure MgC0Q

о
dissolution as well as the mixed dissolution of Ca- and Mg- 
-hydrocarbonates. The data so far available, however, are 
not enough to achieve this.

Graph 3. shows the ratios of the bound and additional C02 
in waters of different hardness.
On account of its logarithmical scale, this graph, however, 

can be used best in that range of values, where —  in case of 
waters of low hardness —  Graph 2. gives no exact values any
more. Calibrated in a logarithmical scale, the values of the 
additional C02 have been plotted along the vertical axis, 
while the horizontal scale shows the values of temperature on 
a linear scale. The oblique straights belong to waters of 
different hardness, i.e. of different bound C02 content.

A combined use of Graphs 1, 2 and 3 has been presented in 
Example C.
Example C:

Leaving the confined space behind the siphon, the effluent 
water of 25°C of the Molnár Dános Cave gets in contact with 
the free air having a partial C02 pressure of 0.0003 atm. If
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there is time enough for an equilibrium to set in and if the 
temperature does not change during the process, how much 
limestone will be precipitated from 1 m3 of spring-water?

Solution: As was calculated from Graph 1, in the liquid
phase, l2o mg/1 of additional C02 corresponds to the 8 volume 
per cent C02. On Graph 3. the vertical projection line cor
responding to 25°C and the horizontal projection line cor
responding to l2o mg/1 of additional C02 intersect each other 
exactly at the line corresponding to 20 °Gh. According to the 
vertical scale of Graph 2., this hardness corresponds to 357 
mg/1 of CaCOg /Resulting from an air analysis this value 
agrees, by the way, very well with the CaCO^ content of 368 
mg/1 obtained from water analyses./

The quantity of additional C02 of the water after being for 
a long time in contact with the free air space is read off 
again from Graph 1. The vertical line starting at 25 °C in
tersects the curve corresponding to a partial pressure of 
0.0003 atm at the height of 0.44 mg/1 of additional C02 . In 
the point of intersection of the horizontal line drawn from 
the 0.44 mg/1 value of additional C02 on Graph 3. with the 
vertical corresponding to 25°C, an approximate value of 3,l°Gh 
can be interpolated. On the vertical scale of Graph 2. this 
value corresponds approximately to 55 mg/1 of CaCO^. /Under 
natural conditions the water can only seldom attain this low 
value. For details, see the concluding part of this paper./

Consequently, the water flowing out of the Molnár Dános 
Cave will deliver 357-55 = 3o2 mg of CaCO^ per litre, which 
corresponds to 1/3 kg of rock per 1 cubic metre of water.

By a combined use of the three graphs, of course, other 
similar tasks can be easily solved, too.

The accuracy of the calculations is influenced by the fact 
that the regularities of the dissolution of MgCO^ have not 
been taken into consideration. So we have tacitly made the 
mistake of plotting only Ca*t as a cation, against the HC0~ 
figuring in the analysis. The fact is, however, that Mg is 
also present, with a share of 1/3 to 1/4, in the waters of



208

the Budapest springe. Obviously, the mixing of waters of dif
ferent Ca-Mg ratio similarly results in upsetting the equi
librium even if their HCO~ content, i.e. their hardness, was 
indentical, for the quantity of the additional CO^ is diffe
rent in the case of each particular cation. Hence the two 
basic types of mixing corrosion thus far known, i.e. corro
sion due to concentration mixing and corrosion due to tem
perature mixing, are joined by a third one.

Let us call attention to the fact that the graphs relate 
exclusively to established equilibrium states.

The establishment of the equilibrium state is an asymptotic 
process, i.e. it approaches more and more slowly to the fi
nal state. The velocity of the process, however, is influenced 
by numerous factors. For instance, in the case of the ex
change of CO^ between the atmosphere and the liquid, the 
velocity of water and air movement, its turbulence, the 
thickness of the water- and air layer, the size of the contact 
surface, etc. are crucial. In karst waters getting from under
ground passageways into a surface stream, an equilibrium of 
CO^ does never set in, because the surface waters always 
contain some decaying organic matter which compensates for 
the carbon dioxide released. The precipitation of lime is 
decisively influenced, in addition to the above factors, by 
the purity of water as well. Notably, in absence of crystal
lization nuclei the water may get supersaturated and remain for 
a long time in this state. Beside the above, the precipita
tion is influenced by the factors controlling the crystal 
modifications of the precipitating material /calcite, arago
nite, vaterite, etc./

The corrosion processes take place just in the time
interval when one equilibrium state changes over into 

another. The numerous factors influencing the rate of change
over can be hardly assessed by theoretical calculations, 
only an estimation of the trends may be spoken of. Therefore, 
if one desires to know the evolution of the corrosion pro
cesses in space and time, one can rely, according to the
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authors' opinion, only on measurements conducted in the nature 
and/or one may resort to model experiments. Theoretical cal
culations may just facilitate interpolating or extrapolating 
the values measured.
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Comments by academician L. Markó, Sc. D., who revised
the paper

In reality, C02 occurs in a solution in the following 
forms :

■
C02 /901/ = physically dissolved C02

H2C03 = carbonic acid

h c°; = hydrogen carbonate ion

соз" = carbonate ion

If the last item in waters containing only calcium be 
neglected /this is admissible, by the way/, the following 
equilibria will occur in presence of C02 and H20 :

K.
C02 /gas/

C02 /sol/ + H20

H2C03 + H2°
CaC03 + H2C03

CaC03 + H20

К

C02 /901/

H2C03
H30+ + HCOg 

Ca2+ + 2 HCO;

Ca2 +

/ 1/

/ 2/

/ 3 /

/ 4 /

+ 0H“ + HCO* /5/

According to definition, the "bound" C02 is one of the 
HC0~ implied by the Ca/HC03/2 formula, the other one, still

I
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untermed, is "supplied by CaCOg". The "additional C02" in turn 
is that which is obtained when the 2 CC^/Ca are substracted 
from the total. If there is no calcium in the solution, the 
sum of dissolved CO^, H2C0~ is, by virtue of the equilibria 
/1/, /2/ and /3/, proportional to the partial C02 pressure. 
Fig.l, relates to this case.

If CaCOg is dissolved, the conditions are more complicated, 
though the equilibria /3/, /2/ and /1/ remain still valid.
Here chiefly /3/ is essential, because the dissolution of 
CaCOg exerts its effect by changing the concentration of H^O* 
and HCO~ . Hence the question to answer is whether the sum of 
the C02 /sol/, H2COg and HCO^ concentrations forming in the 
new situation will be other than in case of distilled water.

Since Pco has not changed, the quantity of C02 /sol/ can
not obviousl^ change either, as K-̂  is constant ; for the same 
reason, the amount of H2C0g cannot change either, this being 
fixed, in turn, on the strength of equilibrium /2/, to the 
concentration of the dissolved C02# Consequently, it is HCO^ 
that remains in question.

Its quantity largely increases, of course: CaCO^ passes 
into solution to the extent required by equilibrium /4/ and, 
at the same time, pH /consequently, H^O*/ also changes accord
ing to equilibrium /5/. It is just the decrease of H^0+ /pH/ 
that allows the concentration of HCO~ to increase and, at the 
same time, the equilibrium /3/ to remain valid.

As far as the total concentration of HC0~ is concerned, it 
can be shown - after some sophisticated deductions that are 
omitted here -, that it will be proportional approximately to 
the 1/3 power of the partial C02 pressure. Essentially the
same result will be obtained after substracting 1 mole HCO~

2+ J equivalent to the Ca dissolved, when the remainder will
correspond to the sum of the "bound" and "additional" C02 .
Consequently, the relation PCQ- /bound + additional C02/ will
be no means be a linear one, 2 the nomograms given in the
paper being unsuitable for it.
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In my opinion, no problem will be faced in the ca9e when the 
quantity of the "additional C02" is examined. Notably, it is 
obvious that HCO”, greatly increased in quantity аэ it is, rep
resents practically completely a "bound HCO~", i.e. it belongs 
to Ca2 + . This results from the following:

The dissociation constant of carbonic acid, К = 4.31 . lo”7 
/at 20° centigrade/, which means, in distilled water /when 
HgO+ = HCO^/, a dissociation of 0.07 % or so. Accordingly, the 
quantity of HCO^ i9 even under such conditions already negli
gibly small in relation to that of CO^ /эо1/ and l-̂ COg. Should 
now the quantity of H^O* decrease because of the decrease of 
pH, so the equivalent HCO^, belonging to this as a counter- 
-ion, will also farther decrease, i.e. the quantity of HCO“ 
not bound to Ca2 + will be yet less than in the case of distill
ed water. Although HCO“ largely increases in quantity, but the 
counter-ion of almost the whole quantity, but the counter-ion 
of almost the whole quantity will be Ca2+, in other words, it 
will be present in the form of "bound HCO^". Consequently, the 
"additional HCO^" will be negligible, i.e. the "additional 
C02" will practically consist of dissolved CO^ and of Н2С03* 
These are, however, directly proportional, as already shown, 
to Pco /and equal the values obtained for distilled water/.

Thus, the relations are valid also in the case of dissolved 
limestone, if it is the "additional C02" that is considered.
The error is under such conditions less than 0.1 %.

KARSZTKORRÓZIÓS GRAFIKONOK 

MÖLLER PÁL - SÁRVÁRY ISTVÁN

A karsztos korrózió jelenségeivel állandóan találkozunk a
szpeleológiai gyakorlatban, mégis igen sokszor bizonytalanság
uralkodik egyes tényezők szerepével kapcsolatban. A helyes no-
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menklatura sem közismert. A közkézen forgó táblázatokból nem 
állapítható meg, hogy hogyan függ az egyensúlyi СО2 mennyi
sége az oldatban lévő mészkő mennyiségétől, a kötött C02 ará
nyától, valamint a hőmérséklettől. Pedig ezeknek a tényezőknek 
az aránya szabályozza a kőzetoldást és a mészkiválást, tehát 
a korrózió alapjelenségeit. Szükséges tehát, hogy egyrészt 
szemléletes, másrészt a gyakorlatban is használható grafiko
nokon mutassuk be ezeknek a tényezőknek egymástól való függé
sét. A grafikonok szerkesztéséhez szükséges táblázatokat 
B a l á z s  D é n e s  /1964/ munkájából vettük, a megfelelő 
irodalom felsorolása is ott található.

Mely tényezők hatnak a karsztos korrózióban?

Az oldás, illetve a kicsapódás alapjelensége - mint köztu
dott - a CaCOg hidrokarbonátos oldódása. Adott hőmérsékleten 
egy bizonyos mennyiségű CaCO^ feloldásához szükséges az un. 
"kötött C02" mennyiség. A kötött C02 által létrehozott hidro- 
karbonát azonban csak akkor nem bomlik el, ha egy másik, un. 
"járulékos" /vagy más kifejezéssel tartozékos/ mennyiségű C02 
is jelen van az oldatban. Ez a "járulékos C02" állandó csere
bomlásban van a kötött C02-vel, de együttes mennyiségük, egy
máshoz való arányuk közben nem változik.

Ahhoz viszont, hogy a járulékos C02 ne váljon ki a folya
dékból, a felette lévő légtérben szükség van egy ennek megfe
lelő parciális nyomású, gázfázisban lévő C02 mennyiségre.

Ahogy a kötött és a járulékos C02 kölcsönösen cserélődik a 
folyadék fázisban, ugyanúgy válik ki és oldódik szüntelen ki- 
cserélődésben a légtérben lévő gázfázisú C02 a folyadékban 
lévő "járulékos C02"-vel.

A folyadékban lévő járulékos C02-nek a légtérre vonatkoz
tatott parciális nyomása tehát megegyezik a légtérben levő 
C02 parciális nyomásával Az 1 atm.nyomású légtérben mérhető 
parciális nyomás /atmoszférában/ megegyezik az illető gáz tér
fogatarányával, a folyadékban azonban ezen felül az oldható
sági faktortól és ezen keresztül a hőmérséklettől is függ.
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A "szabad CO^" kifejezés viszont magában foglalja a járu
lékos CO^ mennyiséget és ezen felül, ha van, az agressziv 
C02 mennyiségét is, amely további oldásra alkalmas.

Ha a vizsgált folyadék megváltozott körülmények közé ke
rül, az uj egyensúlyi állapot beállása aszimptotikus folyamat. 
Az egyensúlyi állapothoz közeli helyzet azonban nagyon hamar 
beáll mind a kőzet és a folyadék, mind a folyadék és a felet
te lévő légtér között. A rendelkezésre álló kevés adat alap
ján úgy tűnik, hogy vékony vizfilmek esetében már néhány perc 
elég ahhoz, hogy az oldat közel telitetté váljon, illetve 
hogy a parciális nyomások a légtér és a folyadék között ki
egyenlítődjenek. Viszont ha nagyobb tömegű folyadék kerül meg
változott körülmények közé, elméletileg végtelen idő szükséges 
a pontos egyensúly beállásához.

A továbbiakban csak olyan, egyensúlyi állapotban lévő vi
zekkel foglalkozunk, amely СО -n kivül csak Ca-hidrokarboná-

^ + + + +tot tartalmaznak. Nem foglalkozunk tehát az Mg-, Na-, K-, stb 
tartalommal. Ezzel a kérdést ugyan lényegesen leegyszerüsitjük, 
de ez az egyszerüsités karsztvizek esetében sokszor megenged
hető, és a korróziós alapjelenségek lényegének megértését is 
elősegi* i.
A folyadék és a felette lévő gáztér közötti egyensúlyi hely
zetet az l.sz. grafikonon tüntettük fel.

A függőleges tengelyen a folyadékban lévő járulékos C02 
mennyiség szerepel, a vizszintes tengelyen a hőmérséklet ér
tékei, a ferde vonalak pedig a vizzel érintkező légtérben lé
vő C02 parciális nyomását adják meg. Tehát 1 atm. légköri 
nyomás esetében a 0,2 jelzésű vonal a 2o térfogat %-nyi C02 
arányt érzékelteti.

A szabad levegő átlagosan 0,03 térfogat % C02-t tartalmaz, 
ennek parciális nyomása a tengerszinten tehát 0,0003 atm., 
grafikonunkon legalul szerepel.

Az l.sz. grafikon gyakorlati alkalmazását az A. példán 
mutatjuk be.
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A, példa:
Az elmúlt években nyári időszakban a budapesti Malomtavi- 

/Molnár 3ános-/barlangban a Delfin könnyűbúvár csoporttal me
rüléseket végeztünk. Ezek során a szifon mögötti zárt, szel- 
lőzetlen légtérben 8,о térfogat %-nyi C02-t mértünk gázminta
vevő készülékkel. A viz és a felette lévő levegő hőmérsékle
te 25 C° körül volt. Mennyi a folyadékban a járulékos C02 ér
téke?

Megoldás: 8,о térfogat % megfelel 0,08 atm. parciális nyo
másnak. Az l.sz. grafikonon a 25 C°-nak megfelelő függőlegest 
felvetitve a 0,08 atm.-nak megfelelő ferde vonalra, majd on
nan vízszintesen a járulékos C02 skálájára, ott 12o mg/liter 
értéket olvashatunk le. Ennyi tehát a folyadékban a járulékos 
C02 tartalom, amely ezzel a magas parciális nyomású C02 tar
talommal közel egyensúlyt tart.

2.sz. grafikonunk a folyadékban lévő C02 és az oldott kőzet 
egyensúlyát tünteti fel. A grafikon formáját 3 а к u c s L. 
/1971.p.41./ könyvéből vettük át.

A vízszintes tengelyen az oldatban jelenlévő C02 mennyiség 
szerepel mg/literben. A kötött C02 mennyiségét a ferde egyene
sen olvashatjuk le, a kötött és járulékos C02 együttes mennyi
ségét az egyes hőmérsékleteknek megfelelő görbékről kell leve
títenünk. A kötött C02 mennyiség mindig egyenesen arányos az 
oldott CaCOg mennyiséggel, /vagy más arány szerint, de ugyan
csak egyenesen az oldott MgC03 mennyiséggel/, és igy a viz 
karbonát-keménységével /másnéven változó-keménységével/. Ezért 
a függőleges tengelyen egyaránt tudtuk ábrázolni a CaC03 tar
talmat, valamint a Ca-ra vonatkoztatott keménységi skálát is, 
német keménységi fokokban /nk0/.

A kémiai elemzésekben gyakran megtalálható a HC03«tartalom 
értéke is. A HC03 formájában megadott C02-nek azonban csak 
egyik fele származik a légtérrel egyensúlyt tartó C02 tarta
lomból, a másik fele a kőzet karbonát-tartlámából adódik. A 
HC03-skálát ugyancsak vízszintesen ábrázoltuk. Az innen függő
legesen felvetített értékeket azonban természetesen csak a kö-
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tött C02 tartalmat ábrázoló egyenessel lehet metszésbe hozni.
A metszéspontból vízszintesen meghúzott vetitő-vonal metszi ki 
a CaCO^-skálán az oldott kőzetmennyiségek értékét, az adott hő
mérsékletnek megfelelő görbén pedig az ehhez tartozó kötött és 
járulékos C02 mennyiség együttes értékét.
B. példa ;

A budapesti Lukács fürdő IV. sz. forrásának hőmérséklete 
60 C°, HCO^-tartalma 550 mg/liter. A közelben lévő Malomtavi- 
-forrás hőmérséklete 25 C°, HCO^-tartalma pedig 450 mg/liter. 
Mekkora lesz a keveredési korrózió, ha a két forrás vize 1:1 
arányban keveredik és nincs felettük szabad légtér? /Szabad 
légtér esetén ugyanis további változást okoz az azzal történő 
gázcse re/.

Megoldás: A 2 sz. grafikon használatát a magyarázó ábrán 
szemléltetjük. Az egyik forrás 45o mg/1 HCO^-tartalmát kife
jező értéket felvetítjük /1/ a kötött C02 tartalmat jelző egye
nesre. A metszéspontból húzott /2/ vízszintes a CaCO^ skálán 
kimetszi a 368 mg/1 értéket, ami kb 2o,5 nk°-nak felel meg. 
Ugyanez a vízszintes vonal a 25 C° jelzésű görbéig meghosz- 
szabbitva /3/ kimetszi a folyadék teljes C02-tartalmát, 294 
mg/l-t, az a jelű pontnál

A hőmérsékleteket jelző görbéken kapott a és b pontokat 
egyenessel kötjük össze. Az 1:1 arányú keveredésnek megfelelő
en a keverék C02 tartalmát az egyenes c felezőpontja jelzi.
A £ pontból húzott /7/ vízszintes a CaCO^ tengelyen kimetszi 
a keverék pillanatnyi mésztartalmát.

Az oldat hőmérséklete 1:1 arányú keveredésnél /60+25/:2 =
= 42,5 C° lesz. A c pont felett egy rövid szakaszon interpolá
lással meghúzzuk a 42,5 C°-nak megfelelő görbeszakaszt. Erre 
felvetítjük /8/ a c pontot. Eredményül a d pontot kapjuk. A 
vetítés függőlegesen történik, hiszen a keveredés után a ke
verék C02-tartalma változatlan marad. A többletként jelentke
ző agresszív C02 viszont a kőzetből feloldja az újabb egyen
súlyi helyzetnek /d pont/ megfelelő többlet CaCO^-t, amit a 
c-d egyenes-szakasz fejez ki. Esetünkben ez 36 mg/liter, vagy
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is minden m3 vizzel 36 gr többlet mészkő-oldást jelent. Ez a 
folyamat a keveredési korrózió.

Ha nem 1:1 arányban keverednek a vizek, akkor a _c oeztópont 
az összekötő egyenesen a nagyobb arányú komponenst jelző vég
ponthoz kerül közelebb. Az ac : eb arány fog megfelelni a két 
komponens egymáshoz viszonyított arányának. Vigyázzunk és a 
közös hőmérséklet kiszámításánál is súlyozással vegyük figye
lembe a komponensek arányát.

A 2.sz. grafikont felhasználhatjuk változatlan C02 tartalmú 
viz lehűlése során fellépő korrózió, illetve felmelegedése so
rán kiváló mész mennyiségének meghat ározására is. Ilyenkor a 
C02 tartalomnak megfelelő függőleges mentén lépünk az egyik 
hőmérsékleti vonalról a másikra.

A tisztán hőmérsékleti keveredési korrózió, azonos C02 tar
talmú oldatok esetében igen kis érték, grafikonunkról már nem 
olvasható le.

Példánkban eddig csak CaCO -ról beszéltünk, pedig a karszt- 
vizekben Mg-tartalom is van. Mivel az MgCO^ oldódásnál a járu
lékos C02 értéke eltér a CaCO^ oldódásához szükséges járulékos 
C02-től, külön feladat lesz a tiszta MgCO^ oldódására, vala
mint a Ca- é9 az Mg- hidrokarbonát kevert oldódására vonatko
zó grafikonok kidolgozása. Erre azonban még nem rendelkezünk 
elegendő adattal.

3.sz. grafikonunkon a kötött C02 és a járulékos C02 arányát 
tünteti fel a különböző keménységű vizekben. Ez a grafikon lo
garitmikus beosztása folytán éppen abban a tartományban hasz
nálható a legjobban, ahol - a kis keménységű vizeknél - a 2.
sz. grafikon már nem ad pontos értékeket. A függőleges skálánлlogaritmikus léptékben a járulékos C02 értékei szerepelnek, 
a vizszintes skálán pedig lineáris léptékben a hőmérséklet.
A ferde egyenesek különböző keménységű, tehát különböző kö
tött C02 tartalmú vizekhez tartoznak.

Az 1., 2., és 3.sz. grafikonok együttes használatát a C. 
példán mutatjuk be.
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C« péIda :
A Molnár Dános barlangból kifolyó 25 C°-09 viz a 9zifon mö

götti zárt térségből kilépve érintkezésbe kerül a 0,0003 atm. 
C02 parciális nyomású szabad levegővel. Ha van idő az egyen
súly beállására, és a hőfok közben nem változik, mennyi mész
kő fog kiválni a forrás vizének 1 m3-éből?

Megoldás: Az l.sz. grafikonból megállapítottuk, hogy a 8,0 
térfogat %-nyi C02-nek l2o mg/liter járulékos C02 felel meg a 
folyadékfázisban. A 3.9z. grafikonon a 25 C°-nak megfelelő 
függőleges vetitővonal é9 a 12o mg/1 járulékos C02-nek megfe
lelő vizezintes vetitővonal éppen a 20 nk°-nak megfelelő vo
nalon metszik egymást. Ez a keménység a 2.sz. ábra függőleges 
skálája szerint megfelel 357 mg/1 CaCO^ tartalomnak. /Ez a lég- 
-elemzésből kiindulva kapott érték egyébként igen jól megfelel 
a viz-elemzésből kapott 368 mg/liter CaCO^ tartalomnak./

A szabad légtérrel való tartóe érintkezés utáni helyzetre 
a viz járulékos C02 tartalmát i9mét az l.sz. grafikonból álla
pítjuk meg. A 25 C°-nál kiinduló függőleges vonal a 0,0003 atm 
parciális nyomásnak megfelelő grafikonvonalat a 0,44 mg/liter 
járulékos C02 magasságában metszi. A 3.sz. grafikonon 0,44 
mg/liter járulékos C02 értéktől húzott vizezintes és a 25 C°- 
nak megfelelő függőleges metszéspontjában kb. 3,1 nk° értéket 
interpolálhatunk. Ez az érték a 2.3z. grafikon függőleges ská
láján kb. 55 mg/liter CaCO^ tartalomnak felel meg. /Természe
tes körülmények között a viz сэак ritkán érheti el ezt az ala
csony értéket, láed a cikk befejező részét./

A Molnár Dános barlangból kifolyó viz tehát 357-55 = 3o2 
mg/liter CaCO^-t ad le literenként, köbméterenként tehát 1/3 
kg kőzetet.

A három grafikon kombinált alkalmazásával természetesen más 
hasonló jellegű feladatokat i9 könnyen elvégezhetünk.

A számítások pontosságát befolyásolja az, hogy a MgCO^ ol
dódásának törvényszerűségeit nem vettük figyelembe. így hall
gatólagosan elkövettük azt a hibát, hogy az analízisben sze
replő HCO^-hoz csupán a Ca*-ot rendeltük kationként. Pedig a 
budapesti források vizében 1/3 - 1/4 résznyi Mg4*is jelen van.



Különböző Ca'-Mg4, arányú vizek keveredése nyilvánvalóan ugyan
csak az egyensúly megbomlását eredményezi akkor is, ha HCO“- 
tartalmuk, tehát keménységük azonos volt, ugyanis a járulékos 
C02 mennyisége különböző az egyes kationok esetében. Ez a je
lenség a keveredési korrózió eddig ismert két alapválfajához: 
a töménységi- és a hőmérsékleti keveredési korrózióhoz újabb 
korróziótipust ad.

Felhivjuk a figyelmet, hogy a grafikonok kizárólag a be
állt egyensúlyi helyzetekre vonatkoznak. Az egyensúlyi hely
zet beállása aszimptotikus folyamat, vagyis a végállapotot 
egyre lassabban közeliti. Sebességét azonban számos tényező 
befolyásolja. Például a légtér és a folyadék közötti C02-cse- 
re esetében döntő a viz és a légmozgás sebessége, turbulenci
ája, a viz és a légréteg vastagsága, hőmérséklete, az érint
kezési felület nagysága stb. A felszínalatti járatból fel
színi vízfolyásba kerülő karsztvizekben gyakorlatilag soha
sem áll be a CC^-egyensúly, mert a felszíni vizekben mindig 
van korhadó szerves anyag, amely az eltávozó széndioxidot 
pótolja. A mész kicsapódását viszont fenti tényezőkön túl, 
döntő mértékben befolyásolja a viz tisztasága is. Kristályo
sodási gócok nélkül ugyanis a viz túltelítődhet, és ebben az 
állapotban hosszú ideig megmaradhat. Fentieken kívül a kicsa
pódást befolyásolják még a kicsapódó anyag kristálymódosulata
it /kalcit, aragonit, vaterit stb./ szabályozó tényezők.

A korróziós folyamatok éppen abban az idő-intervallumban 
játszódnak le, amig az egyik egyensúlyi helyzetből a másikba 
való áttérés megtörténik. Az áttérés sebességét befolyásoló 
számos tényező elméleti számításokkal alig közelíthető, csu
pán a tendenciák becsléséről lehet szó. Ezért ha a korróziós 
folyamatok időbeli és igy térbeli lefolyására vagyunk kiván
csiak, véleményünk szerint csak természetben végzett mérések
re, illetve modellszerű kísérletekre lehet támaszkodni. Az el
méleti számítások csupán elősegíthetik a mért értékek inter
polálását vagy extrapolálását.
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A valóságban a C02 az alábbi formákban van oldatban:

C02 /soi/ fizikailag oldott C02

szénsav

\



HCO- = hidrogénkarbonát ion

О О
СО

 Г
О

 1 = karbonát ion

Ha a legutolsót a csak kalciumot tartalmazó vizeknél elha
nyagoljuk /ezt talán szabad/, akkor a következő egyensúlyok 
állnak fenn CaCO^, СО2 és H20 jelenlétében:

C02 /gáz/ : = •
K2C02 /soi/ + H20

K3H2C03 + H20 ^— *

K4CaC03 + H2C03 — ■ ■

K5CaC03 + H20 я

C02 /soi/
СО
оо

CVJ
X

Н3°+ + НС°3

Са2+ + 2 НСО

Са2+ + ОН" +

/ 1/

/2/

/3/

/4/

/5/

A "kötött C02" definició szerint a Ca/HC03/2 képlet által 
megkivánt egyik HC03 a másikat a "CaC03 hozza", annak még neve 
sincs. A "járulékos" C02 pedig az, amit megkapunk, ha az összes
ből levonjuk a 2 C02/Ca-ot. Ha nincs kalcium az oldatban, az 
oldott C02, H2C03 és HCO“ összege a C02 parciális nyomással az 
/1/, /2/ és /3/ egyensúlyokon keresztül egyenesen arányos.
Erre vonatkozik az l.ábra.

Ha CaC03 oldódik fel, a viszonyok bonyolultabbak, de a /3/, 
/2/ és /1/ egyensúlyok akkor is érvényesek maradnak. Itt most 
főleg a /3/ az érdekes, mert a CaC03 feloldódása a H30+ és 
HC03 koncentráció megváltozása révén fejti ki hatását. A kér
dés tehát az, hogy az uj helyzetben kialakuló C02/sol/, H2C03 
és HCO“ koncentrációk összege más lesz-e, mint desztillált viz 
esetében.

Mivel a Pco nem változott, nyilvánvalóan nem változhat a 
C02 /soi/ 2 mennyisége sem, hiszen állandó; ugyenezen
megfontolás alapján nem változhat a H2C03 mennyisége sem, mert

À
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ezt meg a /2/ egyensúly az oldott CO^ koncentrációjához köti 
hozzá. Marad tehát a HCO“.

Ennek mennyisége persze erősen megnő: feloldódik az oldat
ban CaCOg a /4/ egyensúly által megkivánt mértékben és egyben 
a pH /tehát a H30+/ is megváltozik az /5/ egyensúly értelmé
ben. Éppen a H30+ /a pH/ csökkenése teszi lehetővé, hogy a 
HC03 koncentrációja megemelkedjék és ugyanakkor mégis érvé
nyes maradjon a /3/ egyensúly.

A HCO~ összkoncentrációjára - némi levezetés után, amit itt 
nem mutatok be, mert elég bonyolult képletekhez vezet - kimu
tatható, hogy az a C02 parciális nyomás 1/3 hatványával lesz 
közelítőleg arányos. Lényegében ugyanez a helyzet a feloldott 
Ca2+-mal ekvivalens 1 mól HC03 levonása után is, amikor a ma
radék a "kötött" és "járulékos C02" összegének fog megfelelni.
A PçQ -/kötött + járulékos C02/ összefüggés tehát semmi eset
re 2 sem lesz lineáris, arra a cikkben közölt monogramok nem 
használhatók.

Nincs azonban véleményem szerint baj akkor, ha csak a "já
rulékos C02" mennyiségét vizsgáljuk. Nyilvánvaló ugyanis, hogy
az erősen megnövekedett HCO" gyakorlatilag mind "kötött HCO~",

2 + J Jazaz Ca -hoz tartozik. Ez az alábbiakból következik:
A szénsav disszociációs állandója = 4,31.lo"7 /20°-оп/ 

ami desztillált vizben /amikor H30 + = HC03/ kb 0,07 %-os disz- 
szociációt jelent. A HCO" mennyisége tehát már ilyen körülmé
nyek között is elhanyagolható a C02 /soi/ és H2C03 mennyiségé
hez képest. Ha már most a pH csökkenése miatt a H30+ csökken,
akkor az ehhez ellen-ionként tartozó ekvivalens HCO” is to-

2 +  -  ^vább csökken, azaz a nem Ca -hoz kötött HC03 még kevesebb
lesz, mint desztillált viz esetében. A HCOl erősen megnő u-

• J  2 +gyan, de szinte a teljes mennyiség ellenionja a Ca lesz,
HCO, tehátazaz "kötött HC03"-ként jelentkezik. A "járulékos 

elhanyagolhatóan kicsi lesz, azaz a "járulékos C02" gyakorla
tilag csak oldott C02-ból és H2C03-ból fog állni. Ezek vi
szont - mint már láttuk - egyenesen arányosak a PCQ -vei /és 
azonosak a desztillált vizre meghatározott értékekkil/.
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Az összefüggések tehát érvényesek oldott mészkő esetében 
is akkor, ha a "járulékos C02"-t vesszük figyelembe. A hiba 
ezek szerint 0,1 %-nál kevesebb.

GRAPHIQUES DE CORROSION KARSTIQUE 
par

P. MÜLLER et I, SÁRVÁRY .

Résumé

Les graphiques présentés dans cette communication donnent 
les rapports entre le C02 ainsi que le CaCO^ dissous dans un 
liquide et la température pour les différents états d'équi
libre dans le cas où dans le système étudié il n'y a pas de 
composants chimiques autres que ceux qui viennent d'etre énu
mérés.

Les graphiques proposés permettent de déterminer avec une 
précision approximative l'ordre de grandeur des phénomènes 
de corrosion y compris ceux de la corrosion de mélange jouant 
un role essentiel dans la formation des grottes. Pour illust
rer l'utilisation des graphiques, on présente dans l'article 
aussi des exemples de calculs numériques.

Fig. 1. indique les cas de l'état d'équilibre de C02 dans 
l'eau et dans l'atmosphère en contact avec elle. La ligne 
correspondant à la pression partielle de C02 dans l'air 
/0,0003 atm/ se trouve tout au fond du diagramme.

Fig. 2 porte sur l'équilibre entre le C02 et la roche 
dissoute dans le liquide. La droite oblique permette d'en 
déchiffrer directement la quantité du C02 fixé qui est tou
jours directement proportionnelle è la quantité du CaCO^ 
dissous, donc à la dureté carbonatique de l'eau. La figure 
explicative se trouvant au coin droit en bas du diagramme 
donne des renseignements sur l'utilisation du graphique. Dans 
l'article on présente un exemple relatif à un cas concret 
afin d'illustrer la méthode de calcul de la grandeur de la



corrosion de mélange.
Fig.3 indique la variation de la teneur en C02 additionnel 

des eaux de différente dureté en fonction de la température.
A cause de son échelle logarithmique le diagramme peut mieux 
être utilisé dans le diapason des eaux de petite dureté, où 
la Fig.2 ne donne plus de valeurs précises.

L'application combinée des graphiques permet de résoudre 
de nombreux problèmes relatifs au sujet de la corrosion 
karstique.

Présentés sous une forme simplifiée dans l'article, les 
rapports en question sont traités d'une manière plus détaillée 
et plus exacte dans la note de l'académicien L. M a г к ó qui 
a bien voulu réviser la communication.
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KARSTOKORODAO GRAFIKÁJÚD 
P. MÜLLER - I. SÁRVÁRY

Resumo

La ci tie publikitaj grafikajoj indikas la ekvilibrajn 
interrilatojn de la C02 kontento en la aero kaj likvajo, 
krome de la solvita kvanto de CaCO^ ksj la temperaturo, su- 
poze ke aliaj kemiaj komponentoj ne ceestas en la sistemo.

Helpe de ci tiuj grafikajoj la proksimuma grandece de la 
korodaj fenomenoj estas kalkuleblaj, inter aliaj la grandeco 
de la miksiga korodo havanta grandan rolon en la grotoformigo. 
Ekzemploj ankau ni publikas demonstri la uzadon de tiuj gra
fikajoj .

La l-а fig. demonstras la ekvilibron de la C02-kvanto en 
akvo kaj kun li kontakta gaso. La linio koncernanta la par- 
cialan premon de la libera aero /0,0003 atm/ estas videble 
en la grafikajo plej malsupre.

La 2-a fig. koncernas la ekvilibron de la CO^-kontento en 
la likvajo kaj la solvita kvanto da stono. La oblikva linio



demonstras la kvanton de la ligita CO^, kiu estas ciam di
recte proporcia kun la solvata kvanto da CaCO^ do kun la 
karbonata malmoleco de akvo. La desegno en la dekstra malsupra 
parto de la grafikajo, demonstras lian uzon. Ni publikas 
konkrétan ekzemplon pri la kalkulado de la kvanto de la mik- 
siga korodo.

La 3-a fig. montras la aldonajan CO^-kontenton de akvo pro 
diversaj valoroj de la malmoleco kiel funkció de la tempe- 
raturo. Tiu ci grafikajo, sekve de sia logaritma gradigo, 
estas plej bone uzebla por akvoj kun malgranda malmoleco, 
por kiuj la 2-a figuro ne prezentas akuratajn valorojn.

Multe da taskoj pri la karsta korodo estas solveblaj per 
la kombinata uzado de tiu ci grafikajoj.

La detalan kaj akuratan traktadon de la interrilatoj, kiuj 
en la publikajo estas konigitaj en simpligitaj formoj, en- 
havas la lektoraj rimarkoj de d-ro L. M a г к ó akademiano.
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Графики, представленные в статье, отражают зависимость
между температурой и содержанием СО^ в воздухе и в жидкой
фазе, а также количеством растворенного в жидкости СаСО длязразличных состояний равновесия, если в системе не участвуют 
другие химические составляющие, кроме перечисленных выше.

С помощью графиков с достаточной точностью может быть уста
новлена степень коррозионных явлений, в том числе и роль кор
розии при перемешивании, играющей большую роль при образова
нии пещер. В статье в качестве примера использования графиков 
приводятся и численные примеры.



Ka рис. I. изображены равновесные состояния СО^, содержа
щегося в воде и соприкасающемся с ним воздушным пространст
вом. Линия, соответствующая парциальному давлению /0,0003атм/ 
свободного воздуха, находится в самой нижней части графика.

Рис. 2 отображает равновесие содержащегося в жидкости СО^ 
и растворенной породы. По наклонной линии может быть опреде
лено количество связанного С02> которое всегда прямопропорци
онально количеству растворенного СаСО и соответственно и ка- 
рбонатной жесткости воды. Поясняющий рисунок в правом нижнем 
углу графика показывает способ использования графика. В ста
тье для конкретного случая приведен пример расчета величины 
коррозии при перемешивании.

На рис. 3. отражено содержание дополнительного СО^ в водах 
различной жесткости в зависимости от температуры. Этот график 
вследствие логарифмической шкалы лучше всего может быть ис
пользован для вод, имеющих малую жесткость, где рис. 2 не да
ет точные значения.

При комбинированном применении графиков могут быть решены 
многочисленные задачи, связанные с коррозией карста.

Колее подробный и точный анализ зависимостей, приведенных 
в статье в упрощенной форме, содержится в лекторских заметках 
академика д-ра Л а с л о  М а р к о .
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