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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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védőréteget hoznak létre, melynek vastagsága 
ugyan csak néhány tized milliméter, de ha nincs 
a vízben mészagresszív szénsav; tartós védelmet 
biztosít. A védőréteg kialakításának ideje a kút 
mélységétől és a víz öszetételétől függően 2—4 
hónap. A kutat a megrendelő ilyen hosszú időre 
ném szívesen kapcsolja ki a termelésből és az el
járás költségei is aránylag nagyok.

1958-ban az Országos Földtani Főigazgató
ság kezdeményezésére az Országos Vízkutató és 
Fúró Vállalatnál létrejött egy korrózióvéde
lemmel foglalkozó csoport, mely az eddig hasz
nálatos eljárások bevezetésére volt hivatva. A 
gyakorlat azonban azt bizonyította, hogy nulli- 
ferezési eljárás csak szűk területen használható 
és ezért újabb és olcsóbb korrózióvédelmi eljá
rásokat kellett keresni.

Már 1957-ben a szakirodalom és néhány ha
zai kísérlet alapján felmerült annak gondolata, 
hogy a földbe fektetett csővezetékek külső vé
delmével és tartályok belső védelménél haszná
latos katódvédelmi eljárást kellene alkalmazni 
mélyfúrású kutaknál. Legkézenfekvőbbnek lát
szott a nagy szakirodalommal rendelkező külső 
áramforrásos katódvédelem alkalmazása mély
fúrású kutakban. Az első kivitelezések után 
azonban számtalan nehézséggel találtuk szembe 
magunkat. A kutak közelében csak gépi vízkiter
melés esetében van áram, a falusi közkutakhoz 
az áram odavezetése, csak nehézkesen és nagy 
költséggel oldható meg.

Ezen túlmenően a külső áramforrásos ka
tódvédelem állandó ellenőrzést igényel és ez 
olyan tetemes költség-kihatással jár, hogy a köz
ségi tanácsok inkább lemondanak a korrózióvé
delem alkalmazásáról.

Szükség volt tehát egy olyan eljárásra, 
mely nem függvénye a hálózati áramnak.

Hosszú laboratóriumi és félüzemi kísérle
tek után találtuk meg azt az eljárást, melyet lé
nyege után autonóm anődos vagy külső áram
forrás nélküli katódvédelmi módszernek nevez
tünk el. Ennek lényege egy olyan, a vasnál elek- 
tronegatívabb fémszondákból álló lánc alkalma
zása, mely a vascsővel összekötve egy olyan 
galvánpárt alkot, mely a korróziót, azaz vasol
dódást megállítja.

Az általunk leggyakrabban használt auto
nóm anódos eljáráson kívül nuíliferezési és kül
ső áramforrásos katódvédelmi eljárásokat is ké
szítünk. A három eljárás röviden a következő.

Külső áramforrásos katódvédelmi berende
zés két főrészből áll. Az egyik a kútba épített 
hengeres 50 cm hosszú, 30—50 mm átmérőjű 
műszén szondákból álló szondalánc (1. kép), a 
másik a védelmi potenciál eléréséhez szükséges 
egyenáramú áramforrás. A szondák a szondatar
tó acélkábelre vannak felfüggesztve, 3—10 m tá
volságra egymástól. A kútcsőbe való centrikus 
vezetést a szondák fölött elhelyezett távolságtar
tók biztosítják. Áramforrásnak hálózati áramról 
táplált száraz ^egyenirányítókat használunk. A 
szondákat PVC szigetelésű sodrott vörösrézká
bel köti Össze egymással, melynek keresztmet
szetét úgy kell megválasztani, a kút mélységétől 
függően, hogy a 100—150 m-es szondaláncon

fellépő feszültségesés a legalsó szondán is bizto
sítsa a védelmi potenciál kialakulásához szüksé
ges feszültséget. A szondalánc elkészítése nagy 
körültekintést és gyakorlatot igényel, mert a 
szondákon gyártási hiba folytán keletkezett haj
szálrepedések a beépítés során gyakori törést 

s eredményeznek. A külső áramforrásos katódvé
delem kiviteli költsége és fenntartása az állandó 
ellenőrzés miatt aránylag nagy és gazdaságosan 
csak akkor alkalmazható, ha a kútházban már 
van elektromos áram és állandó felügyelet.

1. kép. összeszerelt m űszénszondák beépítés előtt.

Többrakatos kutak esetén a rakatok közötti 
átmenet kiküszöbölésére az ún. elektromos ra- 
katátvezetőt használjuk. Ez régebbi kivitel sze
rint ékes megoldással ,az újabb kivitelek szerint 
rugós érintkezőkkel biztosítja a két rakat közti 
elektromos kapcsolatot (1. ábra). Az elektromos 
rakatátvezetők alkalmazásának szükségessége 
határt szab a korrózióvédelmi berendezés alkal
mazhatóságának, mivel az elektromos rakatát
vezetők elhelyezése a tömszelence alá igen ne- 
"héz, sőt gyakran lehetetlen. Többrakatos kutak
nál, ahol a kútfúrás-megkezdése előtt tudomá
sunk volt korrózióvédelmi kiviteli munkákról, a 
tömszelencéket készítettük el úgy, hogy a rakat
átvezető feleslegessé vált.

A külső áramforrás nélküli katódvédelemnél 
egy ismert elektrokémiai törvényszerűséget 
használunk fel, mely szerint, ha egy fémet nálá-
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nál elektronegatívabb fémmel, vezetővel össze
kötünk és elektrolitba mártjuk, az elektronega
tívabb fém fog oldódni. Vasnál elektronegatí
vabb fémként cinket és magnéziumot lehetne 
használni, azonban ivóvízkutaknál a cink egész
ségre ártalmas volta miatt nem jöhet számításba. 
Jelenleg magnézium-alumínium ötvözetű szon
dákat használunk, melyek áram kihasználási kí
sérleteink és gyakorlatunk szerint a kúton tar
tós védelmet biztosít.

Szerkezeti megoldását tekintve az autonóm 
anódos berendezés a következő. A kútba 5—10 
cm átmérőjű 50 cm hosszú többnyire hengeres 
Mg-Al szondákból álló szondaláncot építünk be. 
(2. kép). A magnézium öntvény közepén 8 mm- 
es acélmag húzódik, mely a szonda mindkét vé
gén kiáll. Ezekkel történik a szondák lánccá va- 

rló összekapcsolása. A szondák egymástól való 
távolságát egyedi tervezés dönti el. A szondák 
között két vezeték húzódik, az egyik vízmentes 
szigetelésű vörösréz kábel, mely az elektromos 
összeköttetést biztosítja a szondák között, a 
másik ugyancsak vízmentes szigetelésű acélká
bel, mely a szondák felfüggesztésére szolgál. 
Mind az elektromos, mind a felfüggesztést szol
gáló kapcsolatokat (csatlakozásokat) vízmentes 
szigeteléssel kell ellátni. A beépítés után a szon
dalánc elektromos vezetékét a kút béléscsövéhez 
kell kötni és vízmentesen szigetelni. A katódvé
delem az elektromos vezetéknek a vascsővel va
ló összekötésétől kezdve működik. Ezt a műkö
dést mérések útján ellenőrizzük (3. kép).

Miután a védelem során a szonda anyaga 
elhasználódik, a szondaláncot 3—5 évenként fel 
kell újítani. Ez a fajta korrózióvédelem semmi
féle kezelést nem igényel.

A harmadik fajta általunk kivitelezett kor
rózióvédelmi eljárás a nulliferezés. Technológi
ája a következő.

2. kép. M agnézium -alum ínium  szondák szerelése.

A kútba meghatározott súlyú híg pépes ál
lapotú oltott meszet és klórmeszet adagolunk. 
Az adagolás után a kutat lezárjuk, pihentetjük, 
a kútmélységtől változó időtartamig (24—48 
óra), míg a mésztej a kút teljes hosszában elke
veredik. Pihentetési idő elteltével a kutat' addig 
üzemeltetjük, míg a kút vize ki nem cserélődik, 
illetve le nem tisztul. Ezután adagolunk és ezt a 
folyamatot ismételjük 2—4 hónapon keresztül, 
míg a tized mm nagyságrendű védőréteg ki nem 
alakul. •

Az előbb elmondott technológiával nullife- 
rezett kutak vizsgálatai során megállapítottuk, 
hogy a nulliferezéshez használt mésztej ülepe- 
dési sebessége aránylag kicsi, illetve egy idő 
után, amint a 2. ábra szemlélteti, nulla. Az üle- 
pedési mélységet erősen befolyásolja az oltott- 
mész minősége. Miután korrózió a kút teljes 
hosszában van, az ilyen módon kivitelezett ku
taknál védelem csak a kút felső 100—200 m-es 
szakaszában alakul ki, néha többnapos pihente
tés után is. Ezzel magyarázható az a tény, hogy 
nulliferezéssel többszáz méteres kutak esetében 
csak megközelíteni tudjuk a rétegeredetű vas
tartalmat, elérni nem.

A nulliferezéshez használt mésztejnek az 
egész kút hosszában való egyenletes és gyors el- 
keverése érdekében tértünk át mind pozitív, 
mind negatív kutak esetében a mésztej forgatá- 
sos eljárására. Ennél a módszernél az adagolt 
mésztej mennyiségét és összetételét nem változ-
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3. kép. Korrózióvédelmi szondalánc működésének 
ellenőrzése.

NULLIFERE ZESHEZ HASZNÁLT VEGYSZEREK 

SÜLLYEDÉSI HELYSÉGE SEBESSÉGE

(nop 2  nap 3„0f>

2. ábra. ú liferezéshez használt vegyszerek 
üleped j. sebessége grafikusain ábrázolva.

tattuk, de a természetes ülepedés helyett a 
mésztejet a kútba benyomatjuk és egy csaptelep 
segítségével úgy keverjük, hogy az a kút teljes 
hosszában egyenletesen eloszoljon. Ezután a jó 
elkeveredés érdekében még egyszer megforgat
juk a kútban levő vizet és ezután pihentetjük a 
kutat 12 óráig. A tisztító szivattyúzás után az 
előbb elmondottak szerint adagolunk (3. és 4. 
ábra).

A 2. ábrán látható volt, hogy a mésztej egy 
nap alatt kb. 80 m-t, három nap alatt kb. 120 m-t 
ülepszik. Az általunk használt mésztej-forgatá- 
sos nulliferezéssel a pihentetési idő 12 órára 
szorítható le, ami lényeges gazdasági megtakarí
tást eredményez, azon túlmenően, hogy a védő
réteg a kút teljes mélységében kialakul.

Az előbb említett korrózióvédelmi eljárások 
kivitelezésének ideje katódvédelmi munkánál 3 
—6 nap, nulliferezésnél gyorsított eljárással 30. 
—45 nap. Kiviteli munkák költségei katódvéde
lemnél 20—25 ezer forint, nulliferezésnél 25— 
35 ezer forint.

Ezek a költségek a kút létesítési költségé
nek csak elenyésző százalékát képezik. Minden
képpen megtérülő beruházás, ha a kút élettar
tamának növekedését és az egészségügyi kihatá
sokat nem is számítjuk, hiszen a korróziónak 
csak eredményét kiküszöbölő gépi vastalanító 
berendezés ára kb. 150 ezer' forint, nem számít
va a kb. 30 ezer forintos évi üzemköltséget.

A korrózióvédelmi tervezések és a kiviteli 
munkák hatásosságának alapja a fakadási szint
ről vett mélységi víz vastartalmának megállapí
tása. Ma már a vállalat minden üzemvezetősége
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rendelkezik mélységi mintavevővel (5. sz. ábra) mélységbeli vizeink vasasságuk szerinti feltér
és szinte minden kúton végzünk mélységbeli képezése a tervezési munkát jelentős mértékben
vízmintavételezést. Ennek bevezetése nemcsak megkönnyíti, 
vállalati, hanem országos jelentőségű is, hiszen

negatív kút Gyorsított nulliferezesenek 

Elrendezési rajza

pozitív kút gyorsított n u l ü f í r e z e s e n e k

ELRENDEZÉSI QAJZA

f í Z Z X Y
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3., 4. ábra. N egatív és pozitív ku tak  gyorsított 
nulliferezésének elrendezési rajza.

5. ábra. M echanikus zárású mélységi vízmintavevő.

A korróziós csoport fennállása óta 275'kutat 
vizsgált meg, ezek közül 60 kúton végzett korró
ziós kiviteli munkát. Munkanemek szerinti meg
oszlását tekintve 6 nulliferezést, 26 külső áram- 
forrásos katódvédelmet és 38 autonómanódos ki
viteli munkát végeztünk.

Az előbb említett hatvanas szám a kb. 20 
ezer agresszív vizű kút és az évenként fúrt 4-600 
kút mellett feltétlenül el kell gondolkoztassa a 
szakemberekt, hiszen a tényleges népgazdasági 
megtakarításon túl az olcsó korrózióvédelmi be
rendezések alkalmazása hozzájárul a falu egész
séges ivóvíz ellátáshoz.
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