
Rozsdaképződés a fúrókon 
 
A fúrók és alkatrészeik nagy szilárdságú, edzhető vas-mangán acélból készülnek. Mind a vas, mind a mangán a 
földön gyakran előforduló nem mérgező fémek. A tárolás és szállítás folyamán az alkatrészek csupasz felületén 
rozsda képződhet. 
Az első használat során ez gyorsan, magától is lecsiszolódik, de ezt elősegíthetjük úgy is, hogy nedves homokkal 
lesúroljuk a rozsdás felületeket. Ezután a fúrókat már minden fémre történő vizsgálat (cink, kadmium, króm, réz, 
vas, mangán) céljára használhatjuk. 
 
1. kérdés: hogy tisztítsuk a fúróinkat? 
A fúrók saját magukat a használat során tisztítják és élezik is, mivel a talajrészecskék állandóan súrolják őket. A 
savas vagy lúgos terepen használt fúrók hajlamosak az oxidációra, ezért használat után célszerű őket semleges 
pH-jú vízzel leöblíteni. Olajjal szennyezett területen történő fúrást követően tisztítsuk meg a fúrófejeket bébi-
samponos vízben, kefe használatával. (Vödörbe engedjünk vizet, tegyünk bele bébi-sampont, és mossuk el benne 
a fúrófejeket.) Az Eijkelkamp cég 20.05.29 cikkszámú tisztítószere szintén nagyon  hatékony, a nyomelemeket is 
mobilizálja, még az ón bevonatot is eltávolítja a hosszabbító rudakról. Ezt óvatosan használjuk, csak a 
rozsdamentes fém, vagy műanyag eszközökre. A gyors, terepi tisztításhoz izopropil-alkoholt is használhatunk, 
melyet rongyra csöppentve áttörölhetjük az eszközöket. Az aceton valamivel agresszívebb, de szükség esetén a 
kátrány is eltávolítható vele. A tisztítás előtt vegyük le a csatlakozó hüvelyeket, hogy egyrészt mindenhova 
odaférjünk, másrészt, hogy biztosítsuk a teljes megszáradás lehetőségét a tisztítás (vizes öblítés) után. Tároljuk a 
fúró-készletek elemeit száraz, jól szellőző, por és oldószer gőzöktől mentes helyen. 
 
2. kérdés: miért nem akadályozzuk meg a természetes rozsda képződését? 
Festékkel történő bevonás viszonylag rövid idő alatt lepattogna, és különböző szerves szennyezőkkel szennyezné 
a veendő mintákat, ami hosszabb idő után nagyon komoly tisztítási feladatokat róna a felhasználóra. 
Az ónozás nagyon puha. Az ón réteg néhány tucat fúrás után lekopik. Csak ezek alatt a fúrások alatt kerülhet a 
talajba vagy a mintába mérhető mennyiségű ón. Ezután az ón teljesen eltűnik, és többé semmilyen hatása nincs. 
Viaszt vagy zsírt könnyen tudnánk alkalmazni a gyártás során, de ezek nehezen távolíthatók el, és kockázatokat 
jelentenének, mert a viaszok és olajok befolyásolják a talajminták gázkromatogramját. Ezen túlmenően, a viasz 
és zsír ragadós, és elkerülhetetlen, hogy mindenhova (táska, láda, hosszabbító rúd, kesztyű) ragadjon, így a 
mintába is biztosan jutna. Ez mindenképpen elkerülendő. 
 
3. kérdés: a hosszabbító rudak és a hajtókar ónozottak. Szennyezi ez az ón a talajmintát? 
Nem, mert a talaj nem gyakorol intenzív dörzsölő hatást ezekre az alkatrészekre. 
 
4. kérdés: a rozsdamentes acélból készült talajmintavevők (mintavevő gyűrűk, magmintavevők) 
szennyezik a talajmintákat? 
A rozsdamentes acél zömében vas, króm és nikkel ötvözete. Az ötvözet tulajdonságai nem azonosak az egyszerű 
keverék tulajdonságaival. A rozsdamentes acél kémiailag annyira stabil, hogy lekopó oxidok gyakorlatilag nem 
képződnek. Az ötvözet ugyanakkor kemény is; a talaj dörzs-hatás a nem  okoz észrevehető vas króm vagy 
nikkel-szennyezést a talajban.  
 
5. kérdés: a krómozott vésőfúró (P-modell, 04.03) szennyezi a talajmintát? 
Ez a vésőfúró vastag rétegben szép fényű krómréteggel van bevonva. A króm nagyon kemény anyag, és csak 
évek hosszú során kezd kopni. Bár nagyon kicsi annak az esélye, hogy ez krómszennyezést okozna a mintánál, 
azt javasoljuk, hogy amennyiben a vizsgálat króm-tartalomra is irányul, ne ezt az eszközt használjuk. 
 
 
 

 


