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NEWSLETTER ● 2013 Május 
 

 

Az SRB – szulfátredukáló baktériumok - által 

előidézett korrózió mechanizmusa 
 
 

A „korrózió” fogalmán aerób (levegő hatása alatti – a ford. megj.) korróziót értünk, amelynél a fém 

oxigén és víz hatására károsodik. A korróziós károsodás jelentős része viszont teljes mértékben oxigén 

kizárása mellett történik, a töltött tároló tartályok és nyersolaj-vezetékrendszerek alsó részeiben.   
 

Ezért az anaerób korrózió miatt leginkább az SRB-ék (szulfátredukáló baktériumok) a felelősek.  

Ezek a mikroorganizmusok felgyorsítják a tartályok és más berendezések korrózióját, amint vízzel és 

szerves anyagokkal kapcsolatba kerülnek. Ha ezeket a területeket nem tisztítják folyamatosan, akkor az 

SRB (szulfátredukáló baktériumok) tenyészetének erőteljes és gyors megsokszorozódása révén egy 

gélszerű bioréteg (biofilm) alakul ki. Eredményként egy biofouling (lebegő biomassza) keletkezik, 

erőteljes nyálka- és szagképződés mellett, ami a biokorrózió előjele lehet.   
 

A vastartalmú fémek felületén, amelyek ilyen formán korrodálnak, a vas(II)szulfid képződik, fekete 

foltok formájában. Mihelyt ezeket a foltokat eltávolítjuk, akkor anódos mélyedések lesznek láthatók a 

puszta vason, amelyek a lyukkorózió gyors előre haladtához vezetnek, és extrém károkat okoznak. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

             SRB-ék által megtámadott tartály vasfelülete, letisztított felület 

 

Hogyan jutnak az SRB-ék a tároló tartályokba? 
A nyersolaj, a szénhidrogén-képződmények mellett, a bányászat következtében nagyobb mennyiségű 

felületi vizet tartalmaz, ami egyrészt mikro-biológiailag szennyezett, és egy sor kénvegyületet tartalmaz.  

Természetszerűen, elsősorban szulfátokról van szó, amelyeket az SRB-ék az anyagcsere folyamataik 

során hasznosítani tudnak.  

 

Hogyan hatnak az SRB-ék a nyersolaj tartályokban? 
A víztartalmú nyersolajban az SRB-ék a megfelelő kénvegyületekből disszimilációs (energia 

felszabadulással járó) redukciót (pl. szulfátból szulfidot) visznek végbe. Ezt mutatják a lefolyó redox 

reakcióra vonatkozóan az elektron-akceptorok (elektron-felvevők). A megfelelő elektron-küldő elektron- 

donor) általában a hidrogén és/vagy a szénatom-forrás, mint a Laktát, Pyruvate, Malate, nagy mollsúlyú, 

zsírsavak, egyszerű aromás és telítetlen szénhidrogének, amelyek elsősorban acetátokká oxidálódnak.  
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A vastartalmú felület betelepítésénél (baktérium flórával – a ford. megj.) a fém oxidációja történik, vasból 

(Fe) vas II (Fe
2+

) iont eredményezve.  

 

 

A bio-korrózió első lépése: tenyészet kialakulása oxigén-toleráns SRB-ék révén 
A tenyészet kialakulásában mindenekelőtt oxigén-toleráns SRB-ék vesznek részt. A lefolyás is oxigén 

tartalmú közegben megy végbe, viszont mérsékelt sebességgel („téli álom”). 

Ezek az oxigén-toleráns SRB-ék leginkább azokon a helyeken sokszorozódnak meg (a tényeszet ott 

növekszik –a ford. megj.), ahol nincs konvekció (áramlás). Ezek a cirkuláció nélküli mélyedések (cellák) 

az olajtartályok alsó területein, repedéseiben, hasadásaiban, vagy a bevonatok pórusaiban találhatók. Ezek 

az oxigén-toleráns SRB-ék enzimeket (Kataláz és szuperoxid-dizmutáz) termelnek, amelyek erőteljes 

oxigén-hiányt mutatnak.       

 

 

A bio-korrózió második lépése: tuberkolózis-képződés és ezáltal a vas tönkremenetele 
Ebben a szigorúan anaerób tartományban mindenekelőtt a szulfátredukáló baktériumok (SRB) különösen 

gyorsan növekednek és az oxigén-független anyagcseréjük fenntartásához kénhidrogént (H2S) termelnek. 

Az SRB-ék többnyire tuberkulózis formátumú kolóniákat hoznak létre. A tartályok vastartalmú 

felületének közelében a fizikai-kémiai viszonyok változáson mennek át. Ennél döntő jelentőségű az SRB-

ék által termelt hidrogenáz enzim, a keletkező vasszulfid (FeS) és a vasfelületen a víz 

autoprotolíziséből jelenlevő hidrogénréteg. 

 

A hidrogenáz enzim a (vasfelületen lévő – a ford. megj.) védő hidrogénréteget megbontja és a hidrogént, 

mint energiaközvetítőt és elektronküldőt használja fel. Mindezek következményeként kezdődik el a fenti 

redox-folyamat, amelyben leginkább a vas (Fe) vas 2+ (Fe
2+

) –vá oxidálódik és a szulfát szulfiddé 

redukálódik. A vas 2+ ionok a szulfátionok révén vas(II)szulfidban kötődnek meg, és egy fekete 

kérgeként rozsdatuberkolózist képeznek.  

 

 

 

      szénhidrogének 

         Rozsda-tuberkolózis 
 

 

 

 

 

 

 

 

              Acél 
 

 

 

 

Egy rozsdatuberkolózis keletkezésének egyszerűsített ábrája. A tuberkuláció egy  

mikrobiológiailag meghatározott folyamat, amelynél egy vese-alakú tuberkolózis  

formátum alakul ki.  
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A keletkező vas(II)szulfid (FeS) lesz a katód és ezzel előáll a galváncella; vas/vasszulfid (a kémiai 

energia átalakul elektromos energiává). Itt a hidrogén csökkenthetné ennek a cellának a feszültségét.   

A hidrogenáz enzim azonban megakadályozza ezt a védelmi mechanizmust és folyamatosa reagál a 

vas(II)szulfid réteggel.  

 

Bizonyított módon az anaerób biokorrózió az atmoszférikus korrózióhoz képest 

mintegy 10-szer nagyobb oxidációs sebességgel zajlik.      
 

 

Hogyan tud a CERAMIC POLIMER cég által újonnan kifejlesztett 

bevonatrendszer hosszú távú védelmet biztosítani az SRB-ék által keltett 

biokorrózióval szemben? 
 

A biokorrózióhoz vezető folyamatok leírásai azt jelzik, hogy mindenekelőtt azt éri el, hogy az oxigén-

teleráns SRB-ék tenyészetének kialakulását elkerülje, ami által a tuberkolózis-képződést és az ennek 

következtében fellépő biokorróziót megakadályozza. 

A kerámia-polimermátrixba különleges eljárással bevitt speciális biocid-kristályok lehetővé teszik az 

SRB-ék elpusztítását, mielőtt azok a keletkező mikro repedéseket benépesíthetnék.  
 

Számos körültekintő vizsgálat révén, amit független kutató laboratórium végzett, megállapították, hogy az 

új típusú termékek messzemenően csökkentik az SRB-ék által keltet bio-korróziót. 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Az új tartálybelső bevonatok hatásmechanizmusa… Mihelyt mikro-repedések keletkeznek a bevonat 

felületén, a helyi felület feltöredezése következtében a (bevonatban lévő) biocid-kristály szabaddá válik 

és kifejti hatását a repedés teljes felülete mentén.    
 

Az SRB-ék még a tenyészetük kialakulása előtt elpusztulnak, így az alapot (a védendő felületet – a ford. 

megj.) a mikro-organizmusok nem támadják meg. A speciális biocid-krisztály un. depo-hatása 

következtében hosszú időn kertül biztosítja a biocid védőhatást, észrevehető kimosódás nélkül.  
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