
A hévízkútak korszerű kiképzése és termelésbe állítása
Irta : Csath Béla

A magyar vízkutatás közel egy évszázados 
hagyományra tekinthet vissza, mely több mű
szaki' generáció munkáját bizonyítja.

Jelen sorokban inkább a mélyfúrású hévíz
kút kiképzésekkel és termelésbe állításával sze
retnék foglalkozni. A hévízkútfúrások művelő
je a múlt században Zsigmondy Vilmos, 
(Margitsziget, Hódmezővásárhely, Városligeti 
fúrás) majd az újkori hévíz feltárás történeté
nek mérföldköve a Szentesi Kórház részére mé
lyített kút volt. Ez a kút az ipar, a mezőgazda
ság (melegházak, talajfűtés, öntözés) szociális lé
tesítmények (tisztasági-gyógyfürdők) részére 
történt "kutak készítésének hosszú sorát nyitotta 
meg 1956-ban.

Ezen hévízkútak leményítése merőben el
tért az 1956. előtti hévízfeltárástól és a víznye
résre fúrt lyukaknak kúttá való kiképzésétől. A 
régi bevált módszertől eltérően a vízfúrási tech
nológia is gyökeresen megváltozott a lyukak le
mélyítésénél, melyeknek eredményeképpen a 
hévízkútak mélysége ma már elérte a 2000 m-t 
is (Gyula, Békéscsaba).

A kőolajban meghonosodott rotary fúrási- 
technológia alkalmazásával az alábbiakat vezet
tük be;

Iszappal való nagyszakaszos eíőfúrás, ezt 
követően minden esetben elektromos szelvénye
zés és így a nagy szakaszos béléscsövezés, ami
kor is a fúrólyuk átmérőjénél kisebb átmérőjű 
acél csőoszlop képezi a falburkolatot; majd a bé
léscső és a talaj közt így létrejövő körgyűrű ala
kú teret nyomás alatt benyomott cementtejjel 
töltik ki, ilyképpen a földtani képződmények tö
kéletes épségben maradnak és egymástól is el
szigetelődnek; az elektromos szelvény alapján 
kimutatott művelésre érdemes rétegek megnyi
tása különféle perforálási eljárásokkal; egységes 
kútfejkiképzés alkalmazása, majd a termelésbe 
állított kút réteg paramétereinek megállapítása.

• Ezeknek figyelembevételével vizsgáljuk 
meg a városligeti Zsigmondy-féle 916,5 m-es 
kút, valamint a korszerű technológia eredmé
nyét jelentő Kecel fürdő 962 m-es kútjának ki
képzését mutató 1. ábránkat, ahol jól láthat
juk, hogy míg az első esetben 11 béléscsőrakat, 
addig a második esetben csak 3 béléscső oszlop
ra volt szükség a fenti mélység béléscsövezésé
hez.

A földtani-műszaki tervben előírt csövezési 
terv szerint a vezető béléscsőrakat részére meg
fúrt lyukszakaszba beépítik a vezető béléscsőra
katot, mely a felszínhez közel levő laza rétegek 
omlása elleni biztonságot, valamint a mélyebben 
fekvő laza rétegek elzárását szolgálja. A vezető 
rakatot felszínig cementezik.

A közbenső béléscsőrakat beépítése a kö
zépmélységben elhelyezkedő rétegek kizárására

és fúrástechnikai okokból szükséges. A szakasz 
lefúrását az elektromos szelvényezés követi, 
majd a beépített béléscsőoszlopot lyukszájig el
cementezik. Az elcementezett cső végére az ak
na talpán a 150 atm. nyomású béléscsőfejet, 
majd erre a 10 W’-os 350 atm. üzemnyomású 
Cameron-típusú 2 db kitörésgátlót szerelik. 
Ezek feladata, hogy ha a fúrás közben váratlan 
nyomások lépnek fel, akkor a lyuk elzárható le
gyen.

A termelő béléscsőoszlop részére mélyítik a 
lyukat a termelő, vagy termelőnek remélt réte
gek átharántolásával a tervezett mélységig. A 
lyuk lefúrása után a fúrólyuk földtani szelvé
nyének összeállítására az átfúrt rétegek fizikai 
tulajdonságait elektromos módszerrel vizsgálják 
meg. A szelvényezést követi a termelő béléscső
oszlop beépítése (majd a béléscsőoszlop beépíté
se), majd a béléscsőoszlop elcementezése a köz
benső rakat saruja felett kb. 50—60 m-re. Elek
tromos hőmérséklettel megállapítják a cső mö
götti cementtetőt, majd amikor a béléscsövet a 
cementpalást biztosan tartja, végrehajtják a ter
melő béléscsőoszlop felső szakaszának lecsavará- 
sát, esetleg kivágását.

Az elektromos szelvényezés alapján kijelölt 
érdemleges rétegek termelésbe állításának első 
szakasza abból áll, hogy a csövezetet és a ce
mentgyűrűt perforálják azon célból, hogy közle
kedést hozzanak létre a fúrás folyamán felkuta
tott termelő rétegek és a fúrólyuk belseje kö
zött.

A perforálások hatékonysága függ:
a) a töltet kiviteli alakjától
b) a perforálás átmérőjétől
c) a lyukfal felület egységre eső perforálá

sok számától
d) a behatolás mélységétől.
A rétegek megnyitására szánt lövések szá

ma függ a réteg
a) vastagságától
b) ellenállásától és
c) porozitásútól.
A rétegmegnyitások hagyományos gyakorlat 

szerint golyós, vagy jet (szúrólángos) perforáto- 
rokkal történik.

A golyós perforátorok olyan készülékek, 
melyek egy sor olyan puskát tartalmaznak, ahol 
a lőporos töltet hatására perforáló lövedéket lő
nek ki. (2. ábra). A golyós perforálás jellegzetes
ségei:

a) a perforálási csatorna szelvényének 
egyenletessége a kis behatolás végső pontjáig

b) a lőcsatorna körüli kőzet nagyfokú össze- 
töredezettsége

c) a behatolás mélységének nagyfokú függé
se a perforált kőzet szövetétől
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V á ro slig e ti f ú r á s .  k e c e l - fü r d ő  fú r á s

1. ábra. A Városligeti és Kecel fürdő fúrás kiképzése.

gyobb hatásfokúak, kisebb terjedelműek és ke
zelésük is könnyebb.

Az 1-es kép oly egyszerű üreges töltetet áb
rázol, amelynek egyik vége kúpalakú fém (réz, 
alumínium) béléssel van burkolva, a hengerala
kú töltetben helyezkedik el a nyomásfokozó és 

a fő robbanótöltet.
A töltet elsütése a nyomásfokozó töltet ol

dj az átlőtt béléscső kirózsásodásának nagy
mérvű lehetősége és a cementpalást megsérü
lése.

Á katonai üreges töltésekkel kapott ered
ményekből kiindulva fejlesztettek olyan külön
leges tölteteket, amely üreges töltetek bevezeté
se lehetővé tette, hogy ezeket a perforátorokat 
olyan készülékkel helyettesítsék, melyek na
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1. kép. Üreges tö lte t metszete.

2. ábra. Acéllövedékes perforátor.

dalán történik robbanó-zsinór révén és a deto- 
nációs hullám hatására a bélés elemei igen nagy 
sebességgel nekiütköznek a béléskúp csúcsának.

Itt igen nagy nyomások lépnek fel, melynek ér
téke sokszor meghaladja a kúp .anyagának fo
lyási határát. A kúp teljes tömegében megfolyó- 
sodik, a megfolyósodott elemi részecskék a de- 
tonációs hullám terjedési sebességére felgyor
sulva fokozatosan átalakulnak és hosszú tűala
kot öltve egy röppályán haladnak tovább. A 2. 
képen megfigyelhető a bélés deformálódása,' a 
sugár és a mag létrejötte.

Az üreges töltet jelenségét tehát az jellemzi, 
hogy az üreg bélése egyrészt kis tömegű, de 
rendkívül nagy sebességgel rendelkező perforá
ló sugárrá, perforáló „jet”-té alakul át, másrészt 
egy aránylag jelentős tömegű fémmaggá alakul 
mely azonban a sugarat jóval kisebb sebességgel 
követi.

A jet perforálás jellegzetességei:
a) a lényegesen nagyobb behatolási mélység
b) kisebbmérvű kirózsásodás
c) a perforált kőzet, valamint a szigetelő ce

ment legkisebb összetöredezése
d) a jet perforátor által ütött csatorna nyíl- 

szerűen el vékonyodik, s a lövedék fémbetétjéből 
képződött dugó gyakran eltörni azt.

Az üreges töltetű perforátorok általában 
hengeralakú acéltestek — hasonlóan az acéllö
vedékes perforátorokhoz — ezekbe szerelik a 
tölteteket, amelyeket a fúrólyukban a kívánt 
mélységre elektromos kábel segítségével enged
nek le, mely lehetővé teszi az elsütést, az egy
mást követően alulról felfelé haladva történik 
nobbanózsinór segítségével.

Ezek a készülékek két kategóriába sorolha
tók, attól függően, hogy

a) viszahúzhatók, nem pusztulnak el
b) megsemmisülnek, pusztulásra vannak 

ítélve.
a) A lövést követően a készülék felszínre 

húzható és újból felhasználható.
b) Itt minden egyes töltetet egy-egy külön

álló, légmentesen zárt porcelán, műanyag bur
kolatba helyeznek (3. kép), mely képes a kútban 
jelenlevő folyadékok nyomásának a fenntartá
sára. A tölteteket olyképpen hozzák érintkezés
be egymással, hogy változtatható füzért képez
nek. Ezek elsütése olyan vízhatlan robbanó zsi
nórral történik, mely közvetlen a fúrási folya
dékba merül. A töltetek burkolatai nyilvánvaló- 
a nelpusztulnak a robbanás alkalmával és a per
forátor roncsai a lövés után a kúttalpra esnek le.

Ezen típusok használatát a vízkutatásban 
már bevezették, azonban szükégesnek tartom rö
viden ismertetni az eróziós perforálást.

E lényegesen hatékonyabb módszernek az 
a lényege, hogy a béléscső, a cső mögötti cement 
palást, valamint a réteg perforálást egy, vagy 
több, a kútfal felé irányított nagy sebességű és 
koptatóanyagot tartalmazó folyadéksugár (eró
ziós sugár) végzi el. A koptató tartalmú folyadék 
(eróziós folyadék) általában víznek finom kvarc
homokkal való keveréke.

Az eróziós folyadékot megfelelő homok ada
golása után egy nagy nyomású szivattyú nyom
ja a vezetékbe, a nagy sugársebesség előállításá
ra pedig különböző típusú eróziós perforátor 
szolgál.
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2. kép. Az üreges tö ltetben lévő bélés összeomlási 
folyam ata, a sugár (jet) és a m ag létrejötte.

Az eróziós üregképzés elvi sémáját a 3. áb
ra szemlélteti. A felszínről benyomott (V 1/sec) 
eróziós folyadékhozam a perforátor kiömlő nyí
lásán (d) keresztül haladva, a nyomásesésnek 
megfelelően a potenciális energia kinetikus 
energiává alakul át és nagy kilépő sebességre 
(c”  100—300 ' m/sec) felgyorsulva rálövell a 
szembenálló felületre és azt rövid idő alatt ki
koptatja. (F fronterózió) Az üreg mélyülése so
rán a belépő eróziós sugarat körülfogja a vissza
áramló sugár: ez tovább tágítja a képzett üreg 
falát (0 oldalerózió). A visszaáramló sugár kop
tatóanyag tartalmának egy része a két áram ha
tárzónájában kialakuló örvénylő hatásokra ismé
telten bekerült az eróziós sugárba (r recirkulá- 
ció) és ismételten résztvesz az üregképzés folya
matában.

A rétegből leforgácsolt kőzetszemcsék egy 
része ugyancsak résztvesz az üregképzés folya
matában. A visszaáramló sugár a csőfal perforá-

3. kép. 'Szalag perforátor kam ra típusai.

4. kép. Az eróziós perforálást végző aggregátorok.

ción át nagy sebességgel lép vissza a béléscső
közbe és az eróziós perforátor ütköző felületén 
jelentős ellen eróziós hatást (E) fejt ki az ütköző 
felület eltartásával fordított arányban.

A koptatótartalmú eróziós folyadék szivaty- 
tyúzását biztosítja a művelet felszíni felszere
lése. A művelethez felvonultatandó gépegységek 
számát a hidraulikus teljesítőképességét az eró
ziós folyadéksugár sebességének előállításához 
szükséges V 1/see folyadékhozam és a felszíni 
nyomás ismeretében kell kalkulálni.

Egy eróziós perforáláshoz felvonult gépi 
egységek nagy modell kísérletét a 4. kép mutat
ja.

A vízbányászati feltáró fúrásokkal átharán- 
tolt tárolószintek megismeréséhez szükséges 
vizsgálatok az előzőkben ismertetett rétegmeg
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nyitások valamelyik típusának alkalmazásával, a 
rétegeknek alulról felfelé történő perforálási 
módszerével kezdődik, melyet követ a tulajdon
képpeni rétegvizsgála t — kanalazás, rétegmosa
tás, esetleg dugattyúzás, kompresszorozás — 
amikor is a tárolószintekből megkezdődik a víz
beáramlás a lyuk felé. Termelés közben kapunk

5. kép. K arácsonyfa.

megbízható adatokat a víz mennyiségére és mi
nőségére vonatkozóan egyaránt.

A felszökő kút termelésbe állítása után fel
szerelik a kútfejre az 5. képen látható „kará
csonyfát”, mely nem más, mint a kút kereszt
alakú tolókkal ellátott zárószerkezete.

A mélyfúrású hévízkutak termeltetésénél a 
lelőhelyekre jellemző elegendő számú igen pon
tos alapadatra van szükség. Ezen alapadatok már 
fúrás közben a fúró haladásából, a fúrásminták
ból, a magfúrásokból, az elektromos szelvénye
zésből, valamint az iszapba bekövetkező változá
sokból is nyerhető. Ezekből megállapítható a ré
teg mélysége, a vastagsága, összetétele, mélység
ben uralkodó hőmérséklet.

Ezek csak kiegészítő műveletei a tulajdon
képpeni rétegvizsgálatoknak, amelyek eredmé
nyei a rétegre, valamint az azt telítő folyadékra, 
azaz vízre és gázra jellemző változó értékek az 
ún. rétegparaméterek.

Ezen paramétereket a nyomásvizsgálatok 
szolgáltatják, melyek részben a béléscsőfejen — 
közvetett úton a félszínen észlelt nyomásból — 
részben a lelőhely mélyén — közvetlen a kút al
ján uralkodó nyomásmérésből — kapjuk.

Tér/:

Igény■ 2000 Ijp

4. ábra. A szegedi hévízkút 
tervezett és tényleges 

béléscsövezése.

Tény:

Szabtxfkifb/yássa/  UOO l/p



1. Közvetett rétegnyomás meghatározás

A kútszájnál feszmérők segítségével mért 
adatok felhasználásával lehet a kutak üzemjel
lemzőit meghatározni, amelyhez azonban ismer
ni kell a súrlódási nyomásveszteség mellett a fel
szálló víz fajsúlyának, a nyomás és hőmérséklet
tel történő változását, a viszkozitás változást a 
nyomás és hőmérséklet függvényében, valamint 
tisztában kell lenni a kútban uralkodó hőmér
séklettel is.

2. Közvetlen rétegnyomásmérés

Itt a műszert a kívánt mélységig eresztik le 
a kútba. A használatos műszer két részből áll: 
nyomásmérő és nyomást jelző részből, 

a) Nyomásmérés termelés közben 
A termelés közben mért nyomások az ún. 

termelési nyomások, amikor is a kút vizsgálatá
nál az alábbi összefüggések állapíthatók meg:

vízhozan Q =  f ( A P ) 
gázhozam Vg =  ( A P )

GVV Rg — V' ( A P )
ahol
P =  P r  — P t

Pr =  rétegnyomás atm.
Pt =  talpnyomás atm.

A Q = C ( P r — Pt )n áramlási egyenlet ösz- 
szefüggést állapít meg a termelési mennyiség 
(hozam) és a fennálló nyomáskülönbség (depres- 
sió) között.

A kút termelékenységi tényezőja

kifejezi, hogy a rétegből 1 nap alatt egységnyi 
nyomáscsökkenés mellett mennyi víz áramlik a 
kútba.

b) Nyomásemelkedés felvétel kútlezárás
után

A földalatti nyomásalakulási görbe képezi, 
a termelő kutak egyik legjelentősebb karakte
risztikáját. A görbe alapvetően fontos, minthogy 
leírja a kút és az azt körülvevő. tároló közötti 
összefüggést. A tárolókőzet valamennyi ismert 
tulajdonsága és a tárolóban levő folyadékok sze
repet játszanak a görbe kialakulásánál.

Az öszenyomható folyadékot termelő kutak 
nyomásemelkedési görbéinek értékeléséhez fel 
kell tételeznünk:

a) a tároló réteg homogén
b) vízszintes fekvésű, végig egyenletes vas

tagságú
c) az egyfázisú folyadéknak a kút felé törté

nő áramlása sugárirányú
d) a tároló végtelen nagy kiterjedésű.
A kútlezárás után a fúrólyukban történő 

áramlás még tart addig, amíg a kút tápterületén 
a nyomás kiegyenlítődik és beáll a sztatikus ál
lapot. A nyomás kiegyenlítődésének ideje függ

1. a megcsapolt térben a nyomáseséstől

2. a lecsökkent nyomású tér áteresztőképes
ségétől

3. az áramló folyadék viszkozitásától.
A nyomást az idő logaritmus függvényében 

ábrázolva a jellegzetes inflexiós nyomásemelke
dési görbét kapjuk, melynek három jellegzetes 
szakasza van. Az első szakasz hirtelen emelkedés
— ez a kút közvetlen körzetére jellemző -— me
lyet a nyomáskiegyenlítődés követ. A második 
szakasz jellegzetes része túlnyomóan egyenes, 
mely követi a lyukbeli nyomásnövekedés emel
kedését, és az érintetlen tárolóréteg folyadékve
zető képességére jellemző. Ezt az egyenes sza
kaszt vizsgáljuk. A harmadik szakasz fokozatos 
kiegyenlítődést mutat, a sztatikus rétegnyomást 
közelíti meg.

A görbéből meghatározható:
a) a tároló sztatikus nyomása
b) a tárolóréteg áteresztőképessége, termelé

kenysége
kv

G • Q •,«• /? 
m  • h

md, ahol

G = 21,91 
Q =  hozam m3/óra
,« =  viszkozitás
fi =  rétegtérfogati tényező 
m =  iránytangens 
h =  rétegvastagság m

Kv = a kút termelő körzetének átlagos át- 
áteresztőképessége

xr F • Q v/S • In rb , ,K t - . — fi—— md, aholh- (Pk — Pb

F = 43,82
Pk = a termelő kút tápterületének

határfelületén uralkodó nyomás atm.
Pr = termelési talpnyomás atm. 
rr = kút tápterének sugara m 
rb =  kútsugár m

c) A kút-kiképzés minősége, a termelőréteg 
termelés alatti változása, elszennyeződése.
Ha Kvjí kv a kút kiképzése jó

Kv -A k v a kútkiképzés rossz, gáthatás léphet 
illetve alakul ki, a kút körül kevésbé áteresztő 
öv képződött, ami a beáramlást gátolja.

A nyomásemelkedési görbék alapján tehát 
megállapíthatjuk a tároló energia viszonyait, a 
tárolóréteget jellemző effektív áteresztőképessé
get, az egyes fázisokra vonatkozó áteresztőképes
séget, a kútkiképzés minőségét, a kút körüli zó
nának a kútkiképzés és a termelés alatt bekövet
kező változását.

Ezek az adatok felhasználhatók a kutak ja
vítása (savazás, újjra perforálás, rétegrepesztés) 
indokoltságának elbírálásánál.

Az edigiekben ismertettem a hévíz kút fú
rásának, kiképzésének, termelésbe állításának, 
valamint a réteg paramétered megállapításának 
technológiáját nagyvonalakban. Ezek alapján 
történt többek között a szegedi hévíz kút lemé
lyítése, kiképzése és termelésbe állítása, mely 
kútnak dr. Schmidt E. R. egyetemi m. tanár ál
tal adott vízföldtani szakvéleménye alapján ké
szített műszaki tervét, valamint a tényleges kút 
kiképzését a 4. ábra szemlélteti.
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A kút korrózió védelem fejlődése és célkitűzései
Irta: Marik János

A korrózió és a korrózióvédelem az ipar 
majdnem minden ágában egyre többet foglal
koztatja a szakembereket. A szakirodalomban 
igen sok becslés és számítás található a korróziós 
károkról. A számítások alapja és az így becsült 
értékek nagyon különbözők, egyben azonban 
megegyeznek. A világon egy év alatt a korróziós 
kár milliárdos nagyságrendet ér el. A korróziós 
károk nagyságára jellemző, hogy védekezésre pl. 
az Egyesült Államokban 5,5 milliárd dollárt, 
Angliában 200 millió fontot fordítanak évente.

A mélyfúrású kutak belső felületének kor
róziója és az ebből eredő károk a korróziós ká
rok elenyésző hányadát képezik, mégis hazánk
ban a vízzel szemben támasztott minőségi köve
telmények fokozódása miatt az utóbbi évtizedek
ben egyre gyakrabban visszatérő kérdés.

A mélyfúrású kutakon végzett rendszeres 
vízvizsgálatok adatai szerint hazánkban a kutak 
igen nagy része agresszív vizű, és ezért a kiter
melt víz nagy vastartalmú, sok esetben teljesen 
ihatatlan.

Bélteky Lajos statisztikai adatai szerint a 
mélyfúrású kutak 60—65 százalékban agresszív 
vizűek. A vastartalom ezeknél a kutaknál jóval 
meghaladja a 0,3—0,5 mg/1 megengedett értéket. 
Az ilyen nagy vastartalmú vizek — bár az egész
ségre nem károsak — háztartási és ipari felhasz
nálásra nem alkalmasak.

A mélységbeli vizek íze rendszerint eltér az 
ásott kutak többnyire édeskés vizétől. Ha a víz 
még ezen felül vasas is, a falusi közkutakat szin
te senki nem használja. Ennek egészségügyi ki
hatásai felmérhetetlenek.

Nagylétesítmények tervezésénél és az utób
bi években a falusi törpevízművek építésénél a 
tervezők egyre gyakrabban keresik a költséges 
vastalanító berendezés helyett az olcsóbb pre
ventív jellegű korrózióvédelem lehetőségét.

Falusi közkutak létesítésénél a megrendelők 
leghőbb vágya még ma is a túlfolyóvizű kút. __ 
mert ezek rendszerint nem vasasak, vagy nem 
olyan mértékben, mint a kisebb mélységre tele
pített kutak vize. Természetesen az ilyen túlfo
lyóvizű kutaknál, ha a víz agresszív, a korrózió 
fennáll és a vastartalom csak azért kisebb, mert 
a kutat állandóan folyatják.

Gyakran találkozunk azzal az esettel is, ami
kor egy községben már van egy, vagy több mély

fúrású kút és ezeket nagy vastartalmú vizük mi
att nem fogyasztják, fúratnak egy újabb kutat, 
hátha annak vize jó lesz.

Ezek előrebocsátásával tekintsük át a kút- 
korrózió elleni védekezés hazánkban kialakult 
módszereit:

A mélységbeli vizek agresszív hatásával 
szemben hazánkban először Zsigmondy Vilmos 
védekezett vörösfenyő védőcsövek alkalmazásá
val. Az általa ilyen módszerrel készített mélyfú
rású kutak sok helyen ma is üzemelnek. A vö
rösfenyő béléscső alkalmazása azonban költséges 
volta miatt nem terjedt el és ma is csak ritkán 
használják.

Kismélységű 80—100 m-ig használatos eter
nitcső bélelés az Országos Közegészségügyi Inté
zet kezdeményezésére egyidőben igen elterjedt. 
Az eternitcső alkalmazása azonban a kút létesí
tésének költségét nagymértékben emeli, ugyanis 
megfelelő nagyátmérőjű eternitcső alkalmazása 
esetén a fúrást igen nagy átmérővel kell végezni. 
Eternitcsövek alkalmazásának elterjedését aka
dályozta az is, hogy a csövek elhelyezésénél 
gyakran történik szétcsúszás, csőtörés. Különö
sen gyakori a meghibásodás azoknál az eternit
csöves kutaknál, ahol a köpenycsövet teljesen 
visszahúzzák.

A kútfúróipar versenye azt eredményezte, 
hogy a kutak mindig olcsóbb eljárással készül
tek. Ilyen körülmények között természetesen fa
csővel való bélelésre, vagy eternitcsővel való bé
lelésre nem került sor. A megfúrt nem kifolyó
vizű kutak zöme pedig az intenzív korrózió kö
vetkeztében bekövetkező elvasasodás miatt 
használaton kívül állt, pusztult.

Ezek az eljárások és az újabban használt 
kemény PVC csővel való bélelés, alumínium bé
léscsövek alkalmazása, polyetilén bevonatú acél
csövek alkalmazása a kútfúrás költségeit erő
sen megnövelik. Szükség volt tehát olyan eljá
rásokra, amelyek az aránylag olcsó vascsövezé- 
sű kutakat megvédik a korrózió ellen.

Dr. Jendrasik Aladár és dr. Papp Szilárd 
egy, a természetben is lejátszódó védőrétegkép
ző eljárást dolgoztak ki, mely azonban nagyüze
mi méretekben az eljárás lassúsága miatt nem 
terjedt el. Az eljárás lényege, hogy a kútban 
vegyszerek adagolásával, egy, a természetes vé
dőréteghez hasonló kalcit-aragonit struktúrájú
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