
HÉVXZKÜTAKNÁL VÉGZETT N ÁTRIUMP ÖLI FOS ZFÁT ADAGOLÁ
SÁNAK TAPASZTALATAI MINDSZENT TÉRSÉGÉBEN

Hartman László+
1./ A kút "bemutatása” hidrogeológiai napló alapján az "összefoglaló" 

első pontja szerint.
A’kút fúrását 1964.november hő-ban kezdték meg, s '1965.februárjában fe- - 
jezték be.
A fúrás c élja szénhidrogén kutató fúrás volt.
A kivitelezést az OKGT nagykanizsai részlege végezte. A fúrás közben 
elért mélység 2555 m volt, a csövezett kút mélysége 2544,36 m, A kút 
üzembehelyezésekor mért adatok szerint a nyugalmi vizszint 68 méter, a 
vizhozam 1100 liter/perc és a kutből kilépő viz hőmérséklete 93 C° volt. 
A talphőmérséklet 107,5 C° volt. Az üzemi nyomás'1,20 atm. A geotermi
kus gradiens tehát 23,7 - 24 m/C°. /A világ átlag 30 C0./
Földtörténeti kormeghatározás szerint:

0,00 m-től 4,5 m-ig Holocén 
4,5 m-től 210,- m-ig Levantei 

210,- m-től 2550 m-ig Felsőpannóniai 
2550,- m-től 2555 m-ig Alsőpannóniai.

A furatba beépitett csőrakatok átmérője és hossza a következő:
0,0 m-től 302,1 m-ig 13 3/4 "

302,1 m-től 1033,5 m-ig 9 5/8 "
1033,5 m-től 2544,36 m-ig 6,5/8 "

A kutban öt perforáció van 2475 m-től 2535 m-ig. A cementdugó 2544,36 m 
mélységben van a kút talpánál elhelyezve.
A perforációk teljes hossza mintegy 40 m, /5 szelvény/ de mivelhogy az 
alsó perforáció a kút megnyitásakor feltöltődött /9 méter/, igy gyakor
latilag 31 méter a hasznos perforációk teljes hossza. A kút megnyitása 
"jet perforálással" történt,minek következményeként a viz mintegy 8- 
11 milliméter átmérőjű lyukakon áramlik be a termelőcsőbe, a csövet 
körülhatároló homokkőrétegből. A homokkő miatt a kút lezárásra és újra
indításra nem érzékeny, azonban ettől függetlenül a negyven perc leálli- 
tási és ujrainditási idő betartása célszerű.
Mivelhogy a kút eredeti célját nem érte el,de héviztermelésre kiválóan 
felhjasználható, igy az OKGT. szénhidrogenkutatás céljából meddővé nyilvá 
nitotta és kiselejtezte, s a VITUKI megbizása alapján termelőszövetke
zetünknek átadta hasznositásra.
A kút vizének mennyiségét és hőmérsékletét figyelembevéve termelőszö
vetkezetünk egy 12000 m2 alapterületű üvegházat és egy 15000 m2 alap
területű hollandiágy-egységet telepitett e geotermikus energia haszno
sítására a hozzá tartozó szociális létesítményekkel együttesen.
A kút kivételes volta többek között a mélysége,mely az akkori kutatások 
alapján a csongrád-megyei térségben,de országos viszonylatban is ritka
ságszámba ment. Vizhőfoka is szinte egyedülálló, hisz a kilépő viz hő
mérséklete megközelíti,illetve eléri a 100 C° légköri nyomáson. A viz 
minőségére jellemző,hogy az összes sótartalom 2000 mg/liter között van. 
Ennek következményeként rendkívül gyors és nagymennyiségű a vizkőkivá- 
lás, illetve vizkőképződés.
A megnyitáskori és a jelenkori állapot összehasonlítása során megállapit- 
ható, hogy a viz mennyiségében és hőmérsékletében a több mint két évti-
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zedes időszak alatt jelentős változás nem következett be.Hasonlóképpen 
a víz minőségében és a vizkőképződésben sem. Ugyanis a megnyitáskori 
vizsmennyiség 1100 1/p volt, a vizhőmérséklet a talpon változatlanul 107 
-108 C° körül van, a kilépő viz hőmérséklete is változatlan,újraindí
tás után eléri a 100 C°-ot.
A viz mennyiségében ugyan van ingadozás 1971. óta.Köztudott, hogy 197o-ig 
a termálkutakat nem volt "szabad" lezárni. A 8/1970-es 0VH rendelet vi
szont kimond ja,hogy a vizekkel való rablógazdálkodást meg kell szüntet
ni, mely rendelet -természetesen- a termálkutakra is vonatkozott. Ettől 
az időponttól kezdve a kút vizadóképességének az egyenletessége meg
szűnt, de az átlagos vízhozam - minimális eltéréssel - jelenleg is szin
te változatlan.
Feltáráskor,mint előzőleg említettem a vízmennyiség 1100 1/p, 1972-ben 
1355 1/p,1978-ban 1000 1/p, 1984-ben 1100 1/P és jelenleg is 1000 1/p 
körüli vízmennyiséget szolgáltat a kút. Az érdekesség,vagy rendszerte
lenség az,hogy a fűtési idény kezdetén a percenkénti vízhozam meghalad
ja a feltáráskorit,majd az üzemelés folytonosságával párhuzamosan foko
zatosan csökken. A viz hőmérséklete azonban változatlan marad. A stati
kus nyomás viszont lényegesen változott az idők folyamán. Az üzembehe
lyezéskor 6,88 atm.volt,jelenleg a kutlezárás pillanatában 3,5-4 atm. 
Folyamatos zárt állapot esetén a statikus nyomás 0,00 atm-ra csökken, 
majd fokozatosan - a vizoszlop hőmérsékeltének csökkenése és a faly- 
suly növekedése következményeként - negatívvá válik. Attmoszferikus 
nyomáson,nyitott tolózár állás esetén a napi vizszintsülyedés hét cen
timéter. A három hónapi "holt" szezon alatt a kút vizének szintje kö
rülbelül - 7 méteren áll meg, s ott stabilizálódik ez az "állapot". 
További vizszintsülyedést ezideig nem tapasztaltun k.
A kút újraindítása egy egyszerű kompresszor segítségével elvégezhető.
Az újraindítás után a nyomás, a hőmérséklet és a vízmennyiség megköze
líti a feltáráskori értéket.Tehát a geotermikus energia ismételten és 
folyamatosan az "Ember" szolgálatáb a állítható.
A térségünkben konstans geotermikus gradiens következményeként abban 
semmi különös nincs,hogy a viz "talp" illetve "kilépő" hőmérséklete ál
landó. Azonban az már elgondokodtató,hogy a több mint két évtized el
teltével a viz mennyisége is közel azonos,illetve kismértékben eltért 
pozitiv-negativ arányba az eredeti hozamtól a felhasználás függv ényében 
/nyári-téli időszak/.
Az üzemen kívüli időszak alatt ugyan történik rétegfeltöltődés,réteg- 
regeneráció. De felvetődhez a kérdés, hogy honnan? Meteoritikus a viz a 
mélységbe le nem juthat. "Lencse" rendszerű viz elfogy. Itt merül fel 
a viz juvenilis eredetének gondolata.
Hisz a magmatikus eredetű viz el nem fcgyhat,ha a kutat, vagy a vizet 
adó közetöszletet valamilyen "mechnaikus" sérülés nem éri.Azonban 
e kérdéskör megválaszolása már a tudomány feladata.
2./ A kút üzemeltetésével kapcsolatos gondok és problémák a jelentős 
mennyiségű és mélységű vizkőképzódés miatt.
A kútra az eredeti állapotnak megfelelően szabvány kútfej volt felsze
relve egy hagyományos főtolóval és két úgynevezett válltolóval együt
tesen .
Az üzemelés folyamán a jelentős mennyiségű vizkőképzódés miatt gondok 
és problémák jelentek meg.Ugyanis a kútfejre felszerelt tolózárak a 
gyors és nagymennyiségű vízkőlerakódástól üzemképtelenné váltak. Igaz
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ugyan, hogy a kút megnyitáskor! időszakában /1965-1966./ a kutakat 
még nem volt szabad lezárni,illetve nem is lehetett volna a vizkő miatt. 
A viz "irányítása", a kút "kézbentartása" tehát rövid időn belül lehetet
lenné vált.
Tanácstalanul és tehetetlenül álltunk szembe egy olyan megoldatlan kér
déssel,melyre ebben az időben még a tudomány sem tudott választ adni 
tapasztalat hiányában. A mi gondunk nem volt egyedüli,hisz Karcagon,Tur- 
kevén,Mezőkövesden stb. hasonló esetek és folyamatok mentek végbe a só
kiválással kapőcsolatosan.
A fűtési idény közeledett, az üvegház tele volt palántáivá. A kérdés vi
szont megválaszolatlan volt,hisz a kutat jóformán meg sem lehetett köze
líteni. A percenkénti több mint 1000 liter 100 fokos viz folyt a csator
nába, s a tolózárakban a vizkő mennyisége csak egyre növekedett.
-A feladat adott volt,megoldás kellett keresni,illetve találni. Valami 
olyan elzáró szerkezetet kellett "kitalálni", mely a vizkőképződés elle
nére is működőképes marad.
Több alternativa közül a laboratóriumokban alkalmazott,kísérleti cső
rendszerekbe beépített úgynevezett "csuszólapos" folyadék áramlássza
bályozó,illetve elzárószerkezet megnagyobbított változatára gondoltunk 
elsősorban. Rövid idő alatt "laptolózár" néven, házilag elkészítettünk 
három darabot megfelelő méretben és megfelelő kivitelben.
Óriási gondot jelentett a kútfej cseréje,hisz magas nyomással és magas 
hőmérséklettel,tehát nagyfokú balesetveszéllyel álltunk szemben. Egy 
fuirótorony,vagy netán egy lyukbefejező berendezés "felvonultatása" idő
be és komoly összegbe került volna.Egyszerűbb és gyorsabb megoldást 
választottunk. Egy fülkével ellátott tpaktor segítségével, a hátsó hid
raulikus kar meghosszabbításával - gémmel - a kútfej cseréjét megoldot
tuk. Igaz ugyan, hogy a laptolózárak "mozgatása" egy tizkilós kalapács
osai történt,de a gond elhárult, a kút kézbentartása, a kút vizének sza
bályozása lehetővé vált. A fűtési idény megkezdésére a fűtőberendezés 
üzemképes volt.
A vizkő azonban változatlan gyorsasággal és kíméletlenül rakódott tovább 
a cső belső palástjára,termelőcsőbe,kútfejbe,csőhálózatba és a hőkicseré
lő készülékek csőrendszerébe egyaránt. A feladat ismét adott volt, a viz- 
követ az üzem biztonsága és a termelés folyamatossága érdekében el kel
lett távolítani.
A legnehezebb feladatot a kútfej vizkőmentesitése jelentette,hisz ha a' 
kútfej elkövesedett a víztermelés is megszűnt.
Semminemű tapasztalat,gyakorlat,szakvélemény a vizkő eltávolításra abban 
az időben még nem volt. Mit kell tenni? Mit tudunk tenni?! A kútfejet 
le kell szerelni, a vizkövet el kell távolítani.! Ez megtörtént! "Nyomás 
alatt" a kútfejet leszereltük,leemeltük, s közben a kút 100 C°-os vizet 
több tizméteres magasságba lövellte fel. A kitisztított kútfejet a toló
zárakkal együttesen a kútra felszereltük. A kútfej leemelése alkalmával 
a terepszinttel egy magasságban lévő "termelőcsőbe" igy betekinthettünk.
A vizuális vizsgálat alapján megállapítottuk,hogy a termelőcső terep- 
szintalatti végében sólerakódás nincs.
/1966-67-68/ Az 1969-es "hagyományos" kútfej kőmentesitési műveletnél a 
kútfej leemelése után szomorúan vettük tudomásul,hogy sajnos a kőképződés 
probléma jelentkezettéinek megoldását ismét ki kellett dolgozni. Ebben 
az időben már a tudományos szakembereket is foglalkoztatta a vízkőlera
kódás és eltávolítás problematikája.
így kerültünk kapcsolatba Bélteki Lajóssal,aki ebben az időben a VITUKI 
főmérnöke volt. Több helyszíni konzultációt folytattunk a kérdés megoldű- 
sára vonatkozóan. /Hidrológiai közlöny 1973.I.sz./ A mi szerény gyakorla
ti tapasztalatunk és az ő szakvéleménye alapján fúrótornyot készítettünk.
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Az OKGT különböző bázisaitól különböző tipusi fúrófejeket és furószárakat 
"szereztünk" be.
Az üzemi kísérletek után a görgős fúrót találtuk a legalkalmasabbnak a 
vizkő fúrással való eltávolítására úgy, hogy a forgó "görgőket" lehegesz
tettük, s a furószár forgatása következtében a kések a vizkövet szabályo
san por alakúvá ledarálták.
Mivelhogy a vizkő nagyon nagy szilárdságú volt a furőszárra több mázsás 
terhelést kellett szerelni, hogy a vizkövet a fúró képes legyen aprítani.
A nyomatékot MIB motor lendkerekei képezték. A fúrót kézierővel forgattuk 
úgy, hogy a furadékot a viz árama a felszínre hozta, s egy ülepítő vályún 
keresztülfô va a vályú aljára lerakódott. A vizkő fajsulyát és a lerakó
dás keresztmetszetét ismerve a furadék mennyiségéből megállapítható volt, 
hogy a kifúrt vizkő nem a kútba ülepedett le, hanem megfelelő fúrási elő
tolást alkalmazva az ülepítő vályúba került. Tehát a kút perforált szaka
szának a feltőltődése kizárt volt emüvelet kapcsán. A vizkő keménysége 
miatt a fúrási előhaladás naponta csupán pár méter volt. A legfelső sza
kasz szinte szikla keménységű volt. A kút belsejéb e lejjebb haladva azon
ban a vizkő szilárdsága és mennyisége is csökkent.
Ezt a fúrási technológiát 1971-1972. és 1973-ban alkalmaztuk eredményesen 
és probléma mentesen. A fúrási mélység csupán 11-12 méter volt,ugyanis e 
mélység alatt abban az időben a kutban vizkőképződés még nem volt.
A sőkiválás azonban nemcsak a kutban és a kútfejben jelentett gondot,ha
nem a kutat és a hőközpontot összekötő csőrendszerben és az ellenáramú 
hőcserélő készülékekben is. Egy fűtési szezon alatt a 216 mm belső átmé
rőjű csőben 16o-17o mm vizkő képződött úgy,hogy a vizkőben mindössze egy 
4o-5o mm átmérőjű lyuk maradt.
A mintegy 3o méter hosszú 216-os főcső kőmentesitését úgy tudtuk megoldani, 
hogy a csövet kb. 2 méteres hosszúságú darabokra szabdaltuk,perempárokat 
szereltünk fel a csővégekre, s az igy lerövidített csőszakaszokból a viz
követ véső és kalapács segítségével eltávdlitottuk. Az ellenáramú hőki- 
cserélők csőkigyórendszeréből - mely 3/4" belső átmérőjű csőköteg - mint
egy négy méter hosszúságú furőszerszámmal - a kb. 45oo méter hosszú csőkö
tegből - a vizkövet igy távolitottuk el, melyet először kézi erővel, majd a 
későbbiek folyamán elektromos forgató berendezéssel működtettünk. A fella
zított furadékot pedig vizöblitéssel eltávolitottuk. Vizkő az üvegház fűtő
berendezésében nem képződött,mivelhogy a termálvizet a hőkicserélő készülé
ken keresztül áramoltatva a fűtőberendezésben keringő ártézi viz közve
tett felmelegítésére használtuk, illetve a kőképződés miatt csak ily mó
don használhattuk.
A több év es megfigyelés és tapasztalat alapján megállapítottam,hogy a 
mintegy 100 m2 fütőfelületü ellenáramú készülék csőkigyórendszere nem 
teljes hosszúságában rakodik el vizkővel,hanem a hőátadás -'ellenáram
lás - termálvíz ártézi viz ellentétes irányú áramlása - következménye
ként a hajtü alakú csőköteg fele - felső csőköteg - tömitődik el teljes 
egészében, a csőköteg alsó része /hőkicserélőként mintegy 700 m cső/
jesen tiszta,vizkőmentes marad.
E megfigyelés alapján arra a következetetésre jutottam, hogy a termálvíz 
lehűtése - hőátadása folytán - kell lennie egy olyan hőmérséklet tarto
mánynak,ahol illetve amely hőmérsékleten a vizkő kiválása,képződése meg
szűnik. Megfigyelésem alapján ez a vizhőmérséklet 80 Со körüli a közel 
100 C°-os termálvíz esetén.Ezekután a körülbelül 60 C°-ra lehűlt elfo
lyó termálvizet "visszakevertem" a 100 C° hőmérsékletű termálvíz közé, 
minek eredményeként a vizkőképződés megszűnt. Az igy nyert vizkőmentes 
termálvizet a hőkicserélő készüléken keresztül áramoltatva nagyobb ha
tásfokkal tudtuk alkalmazni. A hőkicserélő csőkigyórendszere nem köve-
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sedett el,javult a hőátadás hatásfoka. A vizkő már nem játszott szerpet 
úgy sem mint szigetelő közeg, s szükségtelenné vált a hőkicserélók kőmen- 
.tesitése, sőt egyáltalán a hőkicseréló készülék is szükségtelenné vált. 
Ezáltal javult az egész fűtőberendezés hatásfoka,hisza fűtőrendszerben 
keringő - űramló - fütőviz hőmérséklete stabilizálódott.
A kutban és a kútfejben azonban továbbra is gondot jelentett a vizkőkép- 
ződés. Időközben Makón megalakult a "DÉLHÉVÁL", mely cég a termákutak 
vizkőmentesitésével kivánt foglalkozni savazási technológia alkalmazásá
val. Az alakuló ülésen volt szerencsém jelen lenni, s utólag meg kell, 
hogy mondjam féltem a savazástól,fétettem a kutat,hisz minden magyarázat 
nélkül ismert tény,hogy a sósav nemcsak a vizkövet,hanem a vasat, a ku
tat képező psövet is"megeszi".
A már előzőleg emlitett Hidrológiai közlöny 1973.l.sz.példányában is ol
vasható Bélteky Lajos "Hévizkutak létesitése.c. fejezetében a savazás- 
sal kapcsolatos vizkőmentestési technológia, s egyéb - más - kőmentesi- 
tési kisérletek alkalmazásának eredményei.
A DÉLHÉVÁL alakulási évében és az azt követő évben még a hagyományos 
vizkőkifurási módszert alkalmaztuk. De mivelhogy a vizkő után egyre mé
lyebben kellett lenyúlni, a művelet egyre komplikáltabbá vált, s időköz
ben egyre jobban terjedt a savazási technológia alkalmazása.Mivelhogy 
megismertük az inhibitorok alkalmazását és ezáltal a savazás veszélyte
lenségét,mi is ezt a módszert választottuk. A műveletet a DÉLÉHÁVÁL utó
da a makói TSZKER kutvizsgáló csoportja végzi nagy hozzáértéssel és pre
cizitással.
Mind érdekességet megemlitem,hogy az első savazásra azután került sor, 
miután 198 méter mélységben egy olyan szűkület keletkezett a kutban,mely 
szűkületen keresztül a kb. 5 cm. átmérőjű müszerszonda sem tudott áthatol
ni. e hatalmas mennyiségű vizkő eltávolítására 10,000 liter sósav került 
felhasználásra, ez az esemény 1978-ban történt. A kötelező műszeres 
vizsgálatot évente végeztetjük, a savazást az eddigi tapasztalat és 
gyakorlatnak megfelelően két évenként szükséges megismételni. Érdekesség 
még, hogy ebben a mélységben több alkalommal ilyen mennyiségű vizkő nem 
keletkezett, sőt a vizkőképződés - a buborékpont - sem ment lejjebb a 
kutban. Az eddigi tapasztalat szerint a viz széndioxid egyensúly megbom
lást - a vizkőkiválás keletkezési mélysége - 100 és 150 méter között 
ingadozik. A kaliberezés bizonyít ja, hogy e mélység alatt a vizkőképző
dés még milliméterben sem mutatható ki.
3,/ Nátriumtripolifoszfátos kómentesitési módszer alkalmazása és 
előzményei.
A vizkő, mint a geotermikus energiahasznositás terjedésének gátló ténye
zője azonban továbbra is gondot okozott. Időközben a kútfejre felszerelt 
"házilag gyártott" laptolózárak helyett a HAWLE-féle gumibetétes osztrák 
gyártmányú tolózárak kerültek felszerelésre, ez a típus már modernebb volt 
a mi általunk gyártott elzárószerkezetnél. Nem volt az illesztés pontat
lansága miatt vizszivárgás.nem kellett már a kút zárásához és indításá
hoz a tizkilogrammos kalapácsot használni, és megszűnt az ebből fakadó 
balesetveszély is. Mindezek ellenére a vizkő képződött tovább,finom szem
cséi lerakódtak a gumibetétes tolózár "nyelvére" és a tolőzárház belső 
palástjára is.
A vizkőkiválás - a vizkőképződés megakadályozására ez időtájban a Föld 
több országában folytak a kisérletek. Többek között a világhírű NALKÚ 
cég a csernai "Petőfi" tsz. részére, ill.kérésére végzett kísérleteket 
a termálkutjuknál /198o.V.2o.8p. Kertészeti Egyetem. NALKÓ konferencia.
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Dr.Pataki N. Dr. Bélteky Lajos, Gá1iLászló,a NALKÖ képviselője Tranz 
иг/
A kút jellemzői: megnyitás éve: 1969.

mélység : 180o méter 
perforáció: 156 méter 
vizhozam : 1200 1/p 

vizhőmérséklet:68 C °
Stat.nyomás : 21,5 
indítás- : kompresszorral

1971-ben savazási techn olőgiát dolgoztak ki és azt alkalmazták is. A 
sóképződés 210 m-ig volt. A vizkövet első alkalommal talpig ki kellett 
fúrni,mely akkor 1,4 millió forintba került. Szervő C.K.inhibitort al
kalmaztak, de a sósav ennek ellenére tönkretette a berendezését. Nyolc év 
alatt 13,000 hektoliter sósavat használtak fel.
Az első nalkó-kisérlet 1978.áprilisban volt /a NALKÖ-céget 1928-ban a 
lapították. Különleges adalék anyagokat gyárt a világ országai számá
ra.Kelet-Európa ellátására a bécsi kirendeltség a hivatott. /А csornai 
"Petőfi”.tsz-ben a kísérletek eredményesek voltak, s a módszert üzemsze
rűen alkalmazták.Az évenkénti savazás költsége 261,000,- forint volt, 
a NALKÚ költsége három év átlagát figyelembe véve 270.000,- forintba 
került és biztonságos volt. A vegyszer adagolása szükségtelenné tette 
a hőcserélők alkalmazását, a hőközpont berendezéseit,mert a kutből ki
termelt termálviz közvetlenül hasznosításra kerülhetett.
A vegyszer /Nalkó 43-20 V9-62/ adagolása adagoló szivattyúval történt. 
Mindezen előnyök ellenére a nalkóval való vizkőmentesités,tudomásom 
szerint nem terjedt el termálkútjainknál.
A szentesi "Árpád" tsz. is alkalmazta,ill.alkalmazza jelenleg is.De az 
anyagok beszerzése, és az adagoló szivattyú üzemelési problémái miatt 
korlátozotticaz üzemi lehetőségek.Ennek ellenére a megadott szakmai 
instrukciók alapján a nalkó adagoló berendezést mi is elkészítettük há
zilag, egy "Rapitox” permetező berendezés dugattyús szivattyújából ala
kítottuk ki. A megadott,illetve ismertetett instrukciók alapján egy 20 
méter hosszúságú egynyolcad colos részcsövet a kút termelőcsövébe beépí
tettünk. A szentesi "Árpád” tsz-tői "kölcsönkért" Nalkóval tahát megkezd
tük a vizkőképződés megakadályozását. Időközben azonban a szentesi KZR 
értekezleten tájékoztatást kaptunk /1981./ a nátriumtripolifoszfát al
kalmazásának módszeréről.
Ösztönzést kaptunk arra vonatkozóan, - mint KZR tagok - hogy tegyünk 
üzemi kísérleteket az anyag alkalmazására. Az adagoló és egyéb techni
kai berendezésünk már meg volt. A nalkóval párhuzamosan és hasonlóan 
minden készen állt a kísérletekre. Csupán tripolifoszfátot kellett be
szerezni. Kisebb-nagyobb nehézségek "leküzdése" után sikerült beszerez
ni az említett vegyszert is. A KZR-nél kapott részletes instrukciók 
alapján megkezdtük a tripolifoszfátos kőmentesitési műveletet termálku- 
tunknál. A következő alapadatokat kaptuk meg az adalékanyag előké
szítésére vonatkozóan. Többszázliteres mennyiségben készítsünk olyan 
oldatot,mely literenként 40 gramm vegyszert tartalmaz. Az oldat elkészí
tését mintegy 20-30 C°-os vízben folyamatos adagolással és keveréssel 
készítsük el. Az előre elkészített oldatból óránként 15 litert adagol
junk be a kút vizébe. A fütőcsőhálózat különböző pontjaira,ill.szakasza
ira úgynevezett figyelő-érzékelő lapokat szereljünk be oly módon,hogy a 
csőben áramló viz a lapkákat merőlegesen érje. Ennek alapján pontosan 
ellenőrizhető a koncentrátum által kifejtett hatás. Ugyanis ha a tripo- 
lifoszfát mennyisége kicsi a vizkő az ellenőrző lapkán megjelenik, ha a
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dózis nagy,akkor a lapka vékonyodik, súlya csökken. Tehát a lapka súlyá
nak változásából lehet következetetni a keverék arányának meghatározásá
ra. A nátriumtripolifoszfát adagolásának megkezdésekor ezeket az alap- 
mennyiségeket, illetve javaslatokat vettük figyelembe. Az üzem közbeni 
ellenőrzések,mérések alapján megállapítottuk,hogy a lapkára vizkó rakó
dik,siíilya növekszik, tehát a tripolifoszfát mennyiségét növelni szüksé
ges. /A méréseket naponta v égeztük./ Végül is 60 grammos tripolifoszfát 
adagolásnál állt meg a vizkőképzódés és a lapka súlyának.a növekedése is. 
A.keverék mennyiségét 12 literben tdutuk stabilizálni,ami azt jelenti, 
hogy 1 liter vizben 60 gramm körüli nátriumtripolifoszfátot oldunk fel. 
Ebből a törzsoldatból óránként 12 litert injektáltunk be a kút vizébe.
Egy nap alatt tehát folyamatos üzem esetén 15 kg. anyagot használunk 
fel,mely hayi 450-500 kg körüli mennyiségnek felel meg.
A már az előzőekben említett,házilag gyártott adagoló szivattyú azonban 
nem volt megbízható.Állandó hibaelhárítással küzködtünk,az adagolás nem 
volt ezáltal folyamatos. A szentesi "Árpád" tsz-nél alkalmazott adagoló 
szivattyú pedig óriási összegbe került volna, ez nálunk anyagi helyzetünk
ből eredően,abban az időben számításba sem jöhetett. Egyéb gondok is je
lentkeztek az üzemelés folyamán. A kútba beépített rézcső falvastagsága 
annyira elvékonyodott, hogy csak a szerencsével határos módon tudtuk a 
kutból "kiszerelni". A rézcsövet félcolos horgonyzott csővel helyette
si tettük,mely kiválóan megfelelt a követelményeknek.Az adagolás azonban 
továbbra is bizonytalan maradt. Prbaképpen átmeneti megoldást választot
tunk,mely a következő módon került alkalmazásra, egy darab kétszázli
teres üzemanyaghordót használtunk az oldat tárolására és adagolására. A 
kútba a kútfej felső részén egy tömszelencén keresztül hat méter hosz- 
szú, félcolos cső van beépítve,mely az adagoló tartályhoz szabályozó sze
lep közbeiktatásával van csatlakoztatva. Az adagolócső alsó részéhez egy 
félkör alakul 180°-os í v cs ő csatlakozik. ,
A működési elve a berendezésnek a következő:A kút üzembehelyezésekor a kút 
vize nagy sebességgel tör a felszínre a benne lévő gázokkal együttesen.
A viz áramában lévő 180-os szögben visszahajlitott adagolócsőből az a- 
dalékanyagot a termálvíz áramlása magával ragadja - kiszippantja, tehát 
igy az adagolás mélységében a vizkőképzódés létre sem jöhet a lejátszó
dó vegyi folyamat eredményeképpen. Az adalékanyag szabályozását az adago
ló tartály és az adagoló cső közé beépített szabályozó szelep segítségé
vel oldjuk meg. Az adagolótartály 3,6 m magasságban való lhelyezése nem 
véletlen. Ugyanis az adagoló cső súrlódási és alaki ellenállásának a le
küzdéséhez e magasságból eredő helyzeti energiára még szükség van; mert 
kisebb magasság esetén az adalékanyag a kút vizébe nem jut be. Tehát az 
előbb emlitett átmeneti megoldásból végleges megoldás lett a véletlen 
folytán. Ami mégis gondot jelent az üzemelés folyamán az az, hogy a ter
málkút vizéből kilépő gáz változó mennyiségű és helyű volta miatt az 
adalékanyagot betápláló csőb e is behatol esetenként - ott psszekompro- 
mittálódva - megakadályozza az oldat beáramlását. Néha az anyag beszer
zése is gondot jelent. Mindig friss anyagra volna szükségünk. A tárolt 
anyagot csak kis mennyiségben /max.10 q/ célszerű alkalmazni. Nagyobb 
tömegű és hosszabb tárolás után az anyag cementhez hasonlóan megkeménye
dik és hatásából lényegesen vészit.
További tervünk az az, hogy a visszatáplálásos kőmentesitési módszert 
kívánjuk alkalmazni,nemcsak a kúton kívül,hanem a kútfejben és a termelő- 
csőben is.
Ez járható útnak és biztos módszernek tekinthető,hisz. az országos és 
helyi tapasztalatok ezt messzemenően igazolják. Végsősoron az anyagi 
szempont sem elhanyagolható. Az összeg ugyan nem nagy, de a havi
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10.000,- forint ispúnz és /nátriumtripolifoszfát havi bekerülési ősz- 
szege/ megtakaritást jelent szövetkezetünk számára.
k J  Segédenergia nélküli,önszabályozó,atmoszferikus gázleválasztő beren
dezés ismertetése és gyakorlati tapasztalati a mindszenti "Lenin" Mgtsz 
I.sz. /5-95 ksz./ termálkutjánál. "
E termálkótra jellemző - mint általában a termálkútakra - hogy vize jelen
tős mennyiségű nmetánt tartalmaz,mely veszélyt jelent minden területre, 
ahová a viz elkerül. Legyén az zárt csőrendszer, vagy fürdőmedence.
A.kút átvételekor (/o7/198o. sz.megbizőlevél alapján/ volt egy magasnyomá
sú /16 atm/ olajkutaknál alkalmazott selejt gázleválasztő telepítve,amely 
azonban üzemképtelenségénél fogva nem felelt meg a hatósági követelmények
nek.
Erre a körülményre a 2219-1/1974-es számú Kerületi Bányamüszaki Felügye
lőség vezetője is felhivta a figyelmünket. A kút átvételekor ezt az álla
potot jegyzőkönyvbe is rögzitettük.
A kút vizének gáztartalma meghaladja a 6/1974.V.E. 8/0VH Szabályzatban 
előirt határértéket /28,44 CH^/Nl/тЗ/ ezáltal az egész berendezés 
tűz és robbanásveszélyes volt? Több éves kisérletezés folytán sikerült 
egy olyan egyszerű megoldást kitalálni,mely a kút vizét teljes egészében 
metánmentessé teszi. Az ATIVIZIG  ̂hatósági mérések eredménye alapján 
1983.jul.11-én megadta a termálkutra az üzemelési engedélyt.
A kút tehát 1970. óta vizjogi engedély nélkül üzemelt. A vizjogi engedély, 
valamint a metánmentes viz eredményeképpen a kút vizét csak ötévenként 
kell felülvizsgáltatni az eddigi évenkéntivel szemben a gáztartalom meny- 
nyisége miatt. Ez jelentős anyagi megtakaritást is eredményez a baleset 
elhárításán túlmenően.
A gázleválasztó működési elve a címben jut kifejezésre. Működéséhez sem
miféle segédenergiára nincs szükség. /TENSIO forgólapátos metángázleválasz- 
tóval szemben/. Csupán kifolyási nyomás szükséges hozzá. A berendező ön
szabályzó, tehát tetészs szerinti vizmennyiséget is teljes(egészéb en gáz- 
mentesit. Atmoszferikus nyomáson üzemel, az üzemeléshez túlnyomásra szük
ség nincs. Mindezekkel az előnyökkel rendelkezik a jelenleg forgalomban 
lévő gázles választókkal szemben. Az előállítási költsége is lényegesen 
olcsóbb a többinél. Az újítás előterjesztése folyamatban van az 
Alkotó Ifjúság Egyesület-hez.,
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EXPERIENCE OF ADDITION OF SODIUM POLYSULFHÄTE 
TO THERMAL WELLS IN THE AREA OF MIHDSZEiJT

L. Hartman

The water of thermal wells will be applied for agricult
ural purposes. The greatest problem is caused by the calcium 
carbonate separating in the course.of operation. With the 
dosage of sodium polysulphate the aim v/as to decrease and. stop 
resp. the separation of scale. With the dosing device prepared 
in the manufactural way tests were effected and it succeded 
to stop the formation of scale. With thermal wells for the 
separation of methane also a self-regulating gas separating 
device functioning v/ithout additional energy is also applied.




