
Karszt és Barlang, 1984. éxf. I. füzet, p. 19—24.

Dr. Szunyogh Gábor

A GÖMBFÜLKÉK KONDENZVÍZ-KORRÓZIÓS 
KIALAKULÁSÁNAK ELMÉLETI FIZIKAI LEÍRÁSA

Ö S S Z E F O G L A L Á S

A cikkben a hévizes eredetű gömbfülkék keletkezésének azt a hipotézisét vizsgáltuk, mely szerint az üreget 
a kőzetfalra lecsapódó és a levegő szén-dioxidjától agresszívvé váló víz oldja ki. A gömbfülke növekedését 
elsősorban az üreg pillanatnyi alakjának és a kőzet hőmérsékleteloszlásának egymásra ható rendszere szabá
lyozza. E folyamat egy nemlineáris differenciálegyenlettel jellemezhető, melyet megoldva végigkövettük egy 
hasadék gömbfülkévé tágulásának 60 000 éves időszakát. Bebizonyítottuk, hogy a gömbfülkék alakja instabil, 
mert a gömbszimmetrikustól való legkisebb eltérés is az oldódás soránegyre növekszik.

A hévizes eredetű gömbfülkék kondenzvíz-korró- 
ziós kialakulásának gondolatát Müller (1974) ve
tette fel, és megadta az üregképződés folyamatának 
kvalitatív leírását. A fülkék növekedési sebességének 
számszerű vizsgálatával Szunyogh (1982) foglalko
zott, és levezetett egy összefüggést a már kialakult, 
gömb alakú üregek tágulásának sebességére, a be
foglaló kőzet fizikai, kémiai paraméterei, a barlangi 
levegő széndioxid-tartalmának és a hévizes tó hő
mérsékletének függvényében. Ezt követőleg — 'a 
nyert eredmények figyelembevételével — vita ala
kult ki arról, hogy ezen üregek a vízgőz lecsapódása 
révén, víztükör felett vagy más korróziós mechaniz
mussal a víztükör alatt jöttek-e létre. Eldöntetlen 
volt pl. az a kérdés, hogy valóban gömb-e az „ideális 
alak” a kondenzvíz-korrózió szempontjából ( Mül
ler,, 1974), és milyen lépéseken át alakul az ki egy, 
a főtébe felnyúló hasadékból, kürtőből.

Jelen cikkben — elméleti-fizikai úton — levezet
jük a gömbfülkék növekedésének általános egyenle
teit, mely a gömbszimmetrikus esetet (Szunyogh, 
1982) speciális megoldásként tartalmazza. Az egyen
letek analízisével a kondenzvíz-korróziós üregkép
ződés több, eddig ismeretlen tulajdonsága feltár
ható, ill. számszerűsíthető.

Meghatározzuk az „ideális fülkealakot” és meg
vizsgáljuk annak „stabilitását” . Ideális az az üreg
forma, amely akkor jönne létre, ha a kondenzvíz- 
korróziót más tényezők (légáramlás, kőzet-inhomo- 
genitások, időszakos vízkitöltések, erróziós hatások, 
hőmérsékleti anomáliák stb.) nem befolyásolnák. 
A valóságban ilyen helyzet igen ritkán adódik ugyan, 
de ez adja a „vázát” minden kondenzvíz-korróziós 
üregnek. Az „ideális alakot” összevetve a valódi 
gömbfülkék formájával, választ kaphatunk a fen
tebb idézett vita kérdéseire.

A fülkealak „stabilitása” alatt azt értjük, hogy 
egy kis zavar a barlang formájában a további oldó
dás során elsimul-e vagy még jobban felerősödik.

A feladat matematikailag úgy fogalmazható, 
hogy keressük a fülke felületét megadó függvényt, 
mely (a hozzá kapcsolódó fizikai jellemzőkkel

együtt) kielégíti a tömeg- és energiamegmaradás té
telét, a hővezetés törvényeit, a vízgőz lecsapódásá
nak energetikáját tükröző képleteket és a mészkő 
hidrokarbonátos oldódásának egyenleteit. Bár a ke
resett felület általános esetben nem matematikai 
gömb, a továbbiakban maradunk a gömbfülke szó- 
használatnál.

Az üregképződés fizikai alapjai
Tételezzük fel, hogy a meleg vizű barlang meny- 

nyezetéből egy kis kürtő (hasadék) nyúlik fel, me
lyet T0 hőmérsékletű vízgőz tölt ki. A levegő mele
gíti a kőzetet, így abban a korábban párhuzamos 
helyzetű izotermák a kürtő felett összesűrűsödnek, 
a bejárata közelében ritkulnak f i .  ábra). így a hő
mérsékletesés (termikus gradiens) helyről-helyre 
változik. Az üreg felületére időegység alatt éppen 
annyi víz csapódhat le, hogy a felszabaduló hőt a 
kőzet el tudja vezetni. Mivel az időegység alatt el
szállított hő arányos a termikus gradienssel, azért 
a kürtő különböző részein különböző mértékű lesz 
a kondenzáció. A kőzetre került víz a levegő szén
dioxidja révén agresszívvé válik. Ámde a lecsapó
dott víz tömegével arányos a kioldott CaC03 tö
mege, következésképpen a korrózió sebessége is más 
és más az üreg különböző pontjaiban. A felső ré
szen a tágulás gyorsabb, a kürtő bejárata közelében 
pedig (ahol a kőzet átmelegszik és a termikus gra
diens lecsökken) lelassul. Ezzel magyarázható 
(egyéb hatótényezők mellett, Müller, 1974), hogy 
miért szűkek alul a gömbfülkék.

Ahogy a fülke bővül, és változtatja alakját, úgy 
időről-időre torzulnak az izoterma-felületek is. E fo
lyamat magával vonja a korrózió sebességének tér
beli és időbeli folyamatos változását. A kondenzvíz- 
korróziós üreg növekedését tehát elsősorban a fülke 
pillanatnyi alakjának és a kőzet hőmérsékletelosz
lásának egymásra ható rendszere szabályozza.

A számításoknál azzal az egyszerűsítő feltétele
zéssel éltünk, hogy a folyadékfilm leszivárgása elég 
lassú ahhoz, hogy az oldat már a lecsapódás köze-
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1. ábra. Izotermák a kőzetben egy sima (a) és egy felnyúló kürtővel megtört (b) főtéjü barlangi terem 
felett. T0 a tó vizének hőmérséklete

lében telítődjön CaC03-mal. Figyelmen kívül hagy
tuk a lecsapódott víz áramlástani problémáit is, 
melyek bár befolyással vannak a tágulás menetére, 
de — véleményünk szerint — nem módosítják alap
vetően a fentebb ismertetett képet.

A gömbfülke alakját megadó egyenletrendszer
A fülke kialakulását gömbkoordináta-rendszer- 

ben vizsgáljuk (2. ábra). Az origó a fülke bejárata 
felett H  magasságban található. A kőzet valamely, 
tetszőleges P pontjának helyét az (0) origótól való 
r távolság, és a hozzáhúzott egyenesnek a függőle
gessel bezárt 9 szöge határozza meg. Hengerszim
metriát tételezünk fel, de a levont következtetések 
szimmetriamentes esetre is érvényesek. A fülke fe
lületét az

R = R(9, t)

függvény adja meg, ahol R a felület valamely pont
jához húzott rádiusz, 9 a polárszög, t az idő. R(9, t) 
egyelőre ismeretlen, és feladatunk éppen a differen
ciálegyenletének felírása, majd megoldása.

Tekintsük a fülke valamely (tetszőleges) 9 irány
ban elhelyezkedő Q pontját (3. ábra). Távolsága 
az origótól a t időpillanatban R(9, /), amely a kiol
dódás révén dt (igen rövid) idő alatt dR-rel megnő. 
Jelöljünk ki Q környezetében egy kicsiny dA terü
letű felületelemet, dt idő alatt e felületre dmv tömegű 
víz csapódik, mely dmk tömegű kőzetet old ki. A ki
oldott kőzet egy olyan hasábból távozott (a 3. ábrán 
bevonalkázva), amelynek alapterülete dA , magassá
ga db, térfogata dA • db. A 3. ábráról látható, hogy

db= cos a • dR,

ahol a a felület n normálisa és az R rádiusz által

bezárt szög. A kőzet Qk sűrűségének ismeretében 
(e*=2600 kg/m3)

dmk = Qk * dA • cos a • dR. (1)
A kioldott kőzet tömege arányos az oldószer töme
gével. Ernst (1961) nyomán:

3___
dmk = Í k • p  • dmv, (2)

ahol p: a levegő C 02-tartalmának parciális nyo
mása ;

k: arányossági tényező (0,748 • 10-9 1/bar, 
20 °C-on), mely a CaC03 oldhatóságát jel
lemzi ( Jakucs, 1971).

A lecsapódott víz tömege energetikai úton is megkö
zelíthető:

ŐQ=L-dmv, (3)
ahol őQ: a lecsapódás során felszabaduló hő,

L: a vízgőz lecsapódási hője (2,45 • 106 J/kg, 
20 °C-on).

őQ a dA felületen áthaladva a kőzetben szétoszlik. 
A hővezetés és az energiamegmaradás törvényei sze
rint:

ŐQ = —X'gradT - f - d A - d t ,  (4)

ahol X: a mészkő hővezetési együtthatója (2—3 
J/°K • m • s),

T: a kőzet hőmérséklete, T= T (r, 9, t), 
n : a felület normálisa a Q pontban, 
gradT: a hőmérséklet gradiense az üreg felü

leténél.
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2. ábra. A gömbfülke felületének megadására 
szolgáló koordináta-rendszer elhelyezkedése

kifejezést nyerjük a gömbfülke 9 irányban látszó fe
lületi pontjának dt idő alatti dR növekményére. 
dR előállítható R /-szerinti parciális deriváltjával:

ŐR
dR = ----dt.

őt
Differenciálgeometriai képletek szerint

tga
J_ ŐR

R őb

így végül a gömbfülke felületét megadó R{9, t) 
függvényt a

nemlineáris, elsőfokú, parciális differenciálegyenlet 
határozza meg. A megoldáshoz ismerni kell a fülke 
kezdeti alakját (azaz a főtébe felnyúló kürtő egyen
letét):

=  Ro(S\ ( 8)
í= 0

valamint az üreg körüli T(r, a, /) hőmérséklet
eloszlást. A hőmérséklet (kvázistacionárius folya
matról lévén szó) a AT=0 hővezetési differenciál
egyenletből határozható meg, mely jelen esetben

ható, hogy
ŐT

gradT-nS =cos a-(l  + tg2a) —-
őr

* \r2 ÖT \ 1 ő ( ŐT\
úton belát- br \ br j +  „ „ I sin b 

sin b őb \ őb)

(5)
alakot ölti. A (9) megoldását a

=  R T(r, 9, t) =T0, ha r=R( 3, /),

) -° (9)

( 10)
Az (1)—(5) egyenletekből dmVi dmk és őQ változó
kat kiküszöbölve

dR

3___
a /  k-p 
Sk -L

(1 + tg2a)
ŐT
őr r=R

(6)

3. ábra. A kioldódás alatt álló elemi kőzettérfogat 
elhelyezkedésének geometriája

T(r, 5, t) =  Tk— (T0— Tfc)-cos <9.-— , h a r - o o  (11)
H

peremfeltételek, valamint a
T(r, 5, t)=f(r, 5), ha /= 0  (12)

kezdeti feltételek teszik egyértelművé. A (10) kife
jezi, hogy a gömbfülke felületénél a hőmérséklet 
mindig T0. A (11) feltétel azt mutatja, hogy a hőmér
séklet a fülkétől távol egyenletesen csökken a kül
szín felé (lásd az la ábrát). 7* a kőzet hőmérséklete 
az origó magasságában. A (12)-ben /(r , b) a kőzet 
hőmérséklete az origó magasságában. A (12)-ben 
/  (rfi)  a kőzet hőmérséklete az üreg kialakulásának 
kezdeti pillanatában.

A (7) és (9) matematikailag egy olyan különleges 
peremfeladatnak felel meg, ahol a perem előírt hő
mérséklettel rendelkezik, de alakját változtatja a hő
mérséklet gradiensének a peremen felvett értékével 
arányosan.

A (7) és (9) egyenletrendszer tetszőleges kezdeti 
feltételek mellett analitikusan nem megoldható. Né
hány speciális eset azonban (hasadék kitágulása 
gömbfülke-sorrá, a gömbtől kissé eltérő alakú fülke 
növekedése) komolyabb számítógép alkalmazása 
nélkül is számszerűen tárgyalható.
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Gömbfülke-sorok kialakulásának matematikai 
szimulációja

Ha a barlangi tó felől egy hosszú, keskeny hasa- 
dék nyúlik fel a főtébe, akkor nem egy különálló 
gömbfülke jön létre, hanem egymásba szakadó fül
kék sorozata (Müller, 1974). Ennek kialakulását is 
tükrözi a (9) egyenlet, csupán a hőmérsékletet a sík
beli AT=  0 egyenletből kell meghatározni. Ez utóbbi 
feltétel lehetővé tette az ún. gumimodell-elmélet al
kalmazását, mellyel a AT= 0 egyenlet tetszőleges 
peremfeltétel mellett megoldható.

A 4. ábra 5000 éves lépésekben mutatja egy H=10 
cm magas, 15 cm széles hasadék kereszt-szelvényének 
változásait. A modellben a levegő C 02-tartalma 8% 
(p=0,08 bar), a barlangi tó hőmérséklete 7^=20 °C, 
a külszín alatti mélység 20 m volt. Látható, hogy a 
hasadék metszete először fordított vízcsepphez ha
sonló, majd kitágulva boltozata szabályos félkör 
lesz. Az üreg alsó része csak nagyon lassan bővül. 
A további növekedés az arányokat nem változtatja. 
Megállapíthatjuk, hogy az „ideális alak” egy szűk 
bejárati részből, egy tölcsérszerűen szélesedő oldalból 
és egy szabályos körívvel záródó boltozatból áll. 
A körív középpontja az első 20 000 évben emelke
dik, utána azonban megáll, és csak a kör sugara nő.

Az 5. ábra ugyanilyen feltételek mellett mutatja 
a hasadék kitágulásának menetét azzal a különb
séggel, hogy a kőzetről anizotrópiát tételezünk fel: 
függőleges irányba a hővezetési, ill. oldódási para-

4. ábra. Egy hasadék kiöblösödésének lépései 
a kioldódás során. (Lépésköz: 5000 év)

0 50 cm
j— *— .— *— *— |

méterei mások, mint vízszintesen (ez egyébként a 
mészkövek jellegzetes tulajdonsága). Látható, hogy 
a járat boltozata most nem kör, hanem szabályos 
ellipszis.

Kissé beavatkozva az elméleti modell „működé
sébe” , tételezzük fel, hogy a korróziós folyamat 
megindulása után 30 000 évvel egy 8X15 cm-es kő
darab kiszakad a mennyezetből (5b ábra). A növe
kedés további menete most hirtelen megváltozik. 
A felszakadásból igen gyorsan (10 000 év alatt) egy 
40 cm átmérőjű fülke jön létre, mely egyre nő. 
Ugyanakkor az eredeti járat mennyezetén az oldó
dáŝ  lelassult.

Újabb 15 000 év elteltével — modellünkben — 
történjen egy másik kis felszakadás is a járat bal 
oldalán (5c ábra). A kiöblösödés azonnal megindul, 
de aszimmetrikusan. Ennek magyarázata abban rej
lik, hogy a két üreg közötti kőzetrész felmelegedett, 
hőelvonó képessége csökkent, ezért a kondenzáció 
a fülkék egymáshoz közeli oldalán leállt. Viszont a 
külső oldalon a felharapódzó üregek a kőzet izo
termáit egymáshoz nyomják, így ott megnövekszik 
a termikus gradiens, és a kondenzáció felgyorsulhat. 
Úgy tűnik, mintha a gömbfülkék „taszítanák” egy
mást.

60 000 év alatt az eredeti hasadék egy lapos, 2 m 
széles, 70 cm magas, eléggé szabálytalan alakú, 
kulcslyukszerű járattá vált, melynek főtéjéből szin
tén szabálytalan alakú, bár elliptikus boltozattal zá
ródó gömfülkesorok nyúlnak fel 0,3—0,6 m-re.

A gömbfülkék alakjának instabilitása
Egy barlangi üreg boltozata legyen jó közelítéssel 

R0 sugarú gömb (6. ábra). A gömbtől való eltérés 
{AR) igen kicsi /?0-hoz képest, de helyről-helyre vál
tozik, azaz 5-nak függvénye.

R(9,t)= R0{t)+AR{i>,t). (13)

AR előállítható kicsiny sinus-hullámok lineáris 
kombinációjaként:

AR =  2  En ( 0 ‘Pn (cos&), (14)
n=l

ahol Pn{cos 5): az /z-ed rendű gömfüggvényt jelöli, 
En(t): az /z-ed rendű hullám amplitúdója.

Vizsgáljuk meg a (7)—(9) egyenletrendszer segítsé
gével, hogy a kondenzvíz-korrózió beindulása után 
e hullámok elsimulnak-e vagy amplitúdójuk felnö
vekszik.

Ismert (Frank-Mieses, 1966), hogy a (9) hővezetési 
differenciálegyenlet megoldása előállítható gömb
függvényekkel :

T(rJKt) =  T k-(T o -T k) -cosd ■ - ~ +  2  “" f ,  - P«
H áo rn+I

(cosb) (13)

Az an(t) együtthatók úgy határozandók meg, hogy 
a fülke felületénél (r= R ) éppen T0 értéket adjon, de
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0 50 cm4--1--1--1--1--1
5. ábra. Egy hasadék kereszt-szelvények változásai anizotrop kőzetben. (Lépésköz: 5000 év). a=zavartalan 
növekedés, b=egy kis felszakadás hatása a további növekedésre, c=két, egyidejűleg / elharapódzó kürtő 
egymásrahatása

ugyanakkor a (7)-et is kielégítse. R-ct a (13)-ból a 
(7) és a (15) egyenletbe írva, figyelembe véve a (10) 
és (14) feltételeket, kihasználva, hogy A R « R 0 és 
r«  H, bevezetve a

3

P k-L

jelölést, végül

| a0- ( T 0- T k) ■ /?] + § [ ~  -  (T o -T k ) E„ ] •

•Pn (cosft) =  O 

•Pn (cos&) =  O

immár lineáris egyenletrendszert nyerjük. E két 
egyenlet tetszőleges 9 esetén csak úgy teljesülhet, ha

a [...]-ben álló mennyiségek külön-külön nullával 
egyenlőek. Mindegyik egy-egy differenciálegyenletet 
ad R0(t), ill. E„(t)-re:

6. ábra. Gömbtől kissé eltérő alakú fülke méretei 
(jelölések )
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dRo T o—TkJY
dt

dEn

(18)

dt
= (n+l) -K .  T° J k En n=  1 ,2 ,3 ,... (19) 

Rn
A (18)-at megoldva Ra(t)-re, a szabályos gömb tágu
lásának képletéhez jutunk (Szunyogh, 1982):

R0(t) =  + 2 - (T0—Tk)-t  (20)
A (19) pedig

^ V  (2i>
L Ko(V)

megoldásra vezet. Itt R0(0) a gömbfülke sugara a 
f=0 időpillanatban, £„(0) pedig az /i-edik hullám 
kezdeti amplitúdója.

A (20) szerint a gömbfülke „középsugara” az idő
ben négyzetgyökös függvény szerint, egyre lassulva 
nő (Szunyogh, 1982). A (21) viszont azt mutatja, 
hogy a gömbtől való eltérést okozó sinus-hullámok 
amplitúdói 1, 1,5, 2, 2,5 stb. kitevőjű hatványfügg
vények szerint egyre gyorsulva növekednek. Legyen 
tehát bármilyen kicsiny is kezdetben a gömbszimmet
riától való AR eltérés, az az idő múlásával felerősö
dik. (Egyedül abban az esetben maradhat a fülke 
boltozata gömb alakú, ha kezdetben is tökéletes 
gömb volt).

A kondenzvíz-korróziós gömbfülkék alakja tehát 
instabil. Ezen instabilitásból következik, hogy a 
„bizarr” , sokszor semmiféle szabályosságot nem kö
vető barlangi formák nem csak a kőzet inhomogeni
tásaira vezethetők vissza, hanem a kioldódás belső 
törvényei követelik meg.

Végezetül szeretném kifejezni köszönetemet dr. 
Dobróka Mihálynak és dr. Ernst Lajosnak segítő öt
leteikért és odaadó támogatásukért.

Dr. Szunyogh Gábor 
Budapest 
Beloiannisz u. 9.
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THE THEORETICAL INVESTIGATION 
OF THE ORIGIN OF SPHERICAL 
CAVERNS OF THERMAL ORIGIN 

(SECOND APPROACH)

A hypothesis of the origin of the spherical caverns 
of thermal origin is discussed in this paper. This 
hypothesis assumes that, the spherical caverns were 
developed by the agressive steam precipitated on 
the walls of the cavern and saturated by carbone- 
dioxide dissolved from the air of the cave. The in- 
crease of the spheric caverns is controlled by the 
System composed of the momentary shape of the 
cavern and the temperature distribution of the rock- 
wall, which two components are interrelated. This 
process can be characterised by a non-linear partial- 
differencial equation, the solution of which provides 
an equation describing the surface of the cavern. 
The expansion of a fissure due to the corrosive ef- 
fect of the precipitated water was followed through 
60,000 years in this way. The lower part of the fissure 
remained unchanged. Its upper part was widened 
intő a funnel-shaped form, which is closed by a 
spherical dóm at the top. This dóm can be elliptical 
in anisotropic limestone. The distance between 
the shafts developing side by side, and moving 
toward the surface, increases. It was proved, thet 
the spherical cavern is instable, because the smallest 
irregularity in the sphere will increase during the 
process of solution forming an assimetrical cavern.

TEOPETHHECKOE M3VHEHME 
OEPA30BAHHR UIAPOBblX HHIU 

TEPMAJIbHOTO riPOHCXO>K£EHH5I 
(BTOPOE nPHbJIM>KEHHE)

B CTaTbe H3y4eHa Ta rH noie3a oőpa30BanH5i iua- 
pOBbix uhui TepMaJibHoro npoHCXcac/ieHHfl, com ac- 
ho KOTopoü nonocTb pacTBopaeTca boahmmh na- 
paMH, BbinanaiomHMH Ha KaMeHHbie ctchw h CTa- 
HOBjmiHMHCH arpeccHBHbiMH ot yrjieKHCJioro ra3a 
B03Ayxa. P oct uiapoBoii hhluh b nepByio onepeub 
peryjmpyeTCH chctcmoíí B3aHMOBJiHBHHB uaHuoií 
<j)opMbi noJiocTH h pacnpeuejieHHH TeMnepaTypbi b 
nopoae. 3 tot npouecc MoweT őbiTb oxapaKTepH3o- 
BaH HeJIHHeHHbIM HaCTbIM ^H(J)(l)epeHUHaJIbHbIM 
ypaBHeHHeM, pemeHHe KOToporo aaeT ypaBneHHe 
noBepxHOCTH nonocTH. C noMomMo 3Toro Mbi 
npocjienHM npouecc Koppo3HOHHoro pacuiupeHHa 
o^ hoü TpemHHbi b TeneHHe 60 000 JieT. H hhchhh 
HaCTb TpeiUHHbl OCTaJiaCb HeHTMCHHOÜ. BepXHHH 
MaCTb BOpOHKOOŐpa3HO paCIUHpHJiaCb, KOTOpafl 
3ak*pbiBa^acb cbo^ om npaBHJibHoü KpymoH (jjopMbi. 
B aHH30TponHbIX H3BeCTHHKaX CBOR HMe/I (J)OpMy 
3JiJiHncoHiia. Phuom oahobpcmchho o6pa3yiomHecn 
KaMHHbi yaaJunoTCH a p y r  ot upyra. bbuio aoKa- 
3aHO, hto HHiua, HMeiouiaa c()opMy npaBHJibHoro 
rnapa, HBJiíieTCJi HecTaŐHJibHOH, noTOMy hto ca \ioe 
MaJieHbKoe OTKJioHeHHe ot rnapa npH pacTBope- 
hhh Bee őbicTpee pacTeT, flejiaa nonocTb acHM- 
MeTpHHHOÜ.
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