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A MENTÉSEK MŰSZAKI ÉS GAZDASÁGI ELEMZÉSE 

ír ta :  Strohmayer Jenőné és Lukács Jenő

I. Bevezetés

A földtani kutató-fúrások időmérlege tekinté
lyes mennyiségű im produktív időveszteséget m utat 
ki. Az im produktív idők igen jelentős hé- 
nyadát képezik a műszaki balesetek és azok fel
számolására fordított mentési idők. Ez az impro
duktív időhányad nemcsak a technikai m utatókat 
rontja, hanem számottevő veszteség is a népgaz
daság számára.

Az Országos Földtani Főigazgatóság irányítása 
alá tartozó négy földtani kutató-fúró vállalatnál 
1959-től 1962-ig a mentési idő százaléka az össz- 
időhöz viszonyítva az 1. sz. táblázat szerint alakult:

1. sz. táblázat

Év

Észak-
ma-

gyar-
országi
FKFV

Dunán
túli

FKFV
Mecseki
FKFV OVIFUV Ossz.

mentés 
óra 0 o

mentés 
óra 0 o

mentés 
óra % óra n 0

1959 9.8 10.5 14 1 1,7 8,4
1960 9,4 10,8 8,2 3,0 7,9

1961 6.9 3,3 11.6 3,4 5.8
1962 6,5 4,5 12,5 3,0 5,9

Az elemzés kiindulási időpontjául azért válasz
to ttuk az 1959. évet, m ert ismeretes, hogy az új 
árak népgazdasági szinten — így a kutatófúrások 
árai is, — 1959 január 1-én léptek érvénybe.

A táblázat értékelése szerint a négy kutató-fú
ró vállalatnál az 1959. évi 8,4%-os mentési idő 
5,9°n-ra csökkent. A csökkenés m értéke 42%. A 
legnagyobb m értékű csökkenés a Dunántúli Föld
tani K utató-fúró Vállalat kutatásainál jelentkezik.

(133%). Emelkedés egyedül az Országos Vízkutató 
és Fúró Vállalatnál tapasztalható, am inek oka, 
hogy fúrásai folyamatosan a nagyobb mélységek fe
lé tolódtak el és ennek következtében nagyobb 
mélységkapacitású, de erősen elhasználódott m ű
szaki állapotú, korszerűtlen fúróberendezéseket 
foglalkoztatott.

\  m utató alakulását a Mecseki Földtani K uta
tó-fúró Vállalatnál vizsgálva, az 1959-ről 1960-ra 
14,1%-ról 8.29%-ra csökkent, de 1961-ben viszont 
ismét 11,6° o-ra em elkedett .sőt 1962-ben 12.5%- 
ra. Ennek oka azzal magyarázható, hogy 1961-ben 
kezdtek üzemelni a ZIF 1200 A típusú berendezé
sek. Ezek a berendezések m ind a fúrásokat irá 
nyító műszakiak, mind a fúrótornyok dolgozói szá
m ára ismeretlenek voltak. Ennek következtében a 
gyakorlatlanság sok műszaki balesetet idézett elő. 
A m entések számát és ezen belül a mentési időt 
is emelte az a körülmény, hogy az új berendezé
sek csövekkel, fúrószerszámokkal való mennyiségi 
és minőségi ellátottsága nem volt kielégítő. Mind
ehhez hozzájárult még, hogy 1962-ben m ár a fo
kozott minőségi követelmények m iatt a megrende
lők nagyobb súllyal vizsgálták a lyukferdeséget és 
ennek következtében szaporodtak a ferdeség m iatti 
újrafúrások. illetve visszaferdítések.

A helyes értékelés érdekében szükséges ele
mezni, hogy a négy év átlagában hogyan alakult 
a lefúrt folyóméterek mennyisége és az egv folyó
m éterre eső mentési órák száma. Az adatokat a 2. 
sz. táblázat szemlélteti.

A négy vállalat vonatkozásában a lefúrt folyó
méterek mennyisége 1959-hez viszonyítva 1962-ig 
9.7%-kal emelkedett, ugyanakkor az egy folyó
m éter fúrásra eső mentési óra az 1959. évi 0,43 
óráról 1962-re 0.24 órára csökkent, a csökkenés te
hát 65%-os. Ez is alátám asztja az 1. sz. táblázat 
adatait, ahol azt m utattuk ki, hogy a mentési idő 
százaléka csökkent.
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2. sz. táblázat

1959 1960 1961 1962

összes óra 1 082 077 1 036 462 955 200 944 016

Mentési óra 90 645 81 648 55191 55 756

% 8,4 7,9 5,8 5,9

összes folyóméter 208 523,3 187 495,3 212 173,7 228 756,7

1 fm-re eső mentési óra 0,43 0,44 0,26 0,24

Az egyes vállalatokra vonatkozóan az ad a to k a t a 3. sz. táblázat tartalmazza.

3. sz. táblázat

1959 1960 1961 1962

Északmagyarországi Földtani 
Kutató-fúró Vállalat
összes óra 
Mentési óra

összes folyóméter 
1 fm-re eső mentési óra

315 545 
31 016 

9,8
85 205,6 

0,36

293 712 
27 652 

9,4 
60 849,3 

0,45

294 120 
20 382 

6,9
81 979,0 

0,25

284,328 
18 427 

6,5 
89,697.3 

0,21

Dunántúli Földtani 
Kutató-fúró Vállalat
összes óra 
Mentési óra
%
összes folyóméter # 
1 fm-re eső mentési óra

325 856 
34 125 

10,5 
52 908,4 

0,64

294 112 
31 785 

10,8 
51 871,6 

0.61

242 368 
8 117 

3,3 
58 211,8 

0,14

244 560 
10 970 

4,5 
59 823,1 

0,18

Mecseki Földtani 
Kutató-fúró Vállalat
összes óra 
Mentési óra 
%
összes folyóméter 
1 fm-re eső mentési óra

145 184 
20 532 

14.1 
18 824.3 

1,09

168 072 
13 796 

8,2 
20 765,2 

0,66

152 592
17 707

11,6
18 780,0

0,94

145 120 
18 164 

12,5 
21 239,0 

0,86

Országos Vízkutató és Fúró
Vállalat
összes óra
Mentési óra 00
összes folyóméter 
1 fm-re eső mentési óra

295 492 
4 972 

1,7 
51 585,0 

0,10

280 566 
8 415 

3.0 
54 009,2 

0,16

266 120 
8 985 

3,4 
53 202,9 

0,17

270008 
8 195 

3,0 
57 997,3 

0,14

M iután a táblázat adatai szerint az egy folyó
m éterre eső mentési óra alakulása az 1. sz. táblá
zat törvényszerűségeit követi, m agyarázatra csupán 
csak a Mecseki Földtani K utató-fúró Vállalat m u
tatói szorulnak, az 1961—1962. évek vonatkozásá
ban. Amíg 1961-ben az egy folyóm éterre eső m en
tési óra 0,94-ről 1962-ben 0,86-ra, tehát 9,3%-kal 
csökkent, addig a folyóm éter mennyiség viszont 
— alacsonyabb berendezés szám üzemeltetése mel
lett 18780 m-ről 21239 m -re em elkedett, ami 13° ü- 
os növekedésnek felel meg. Ez cáfolja egyes szak
em bereink körében elterjedt azon téves nézetet, 
hogy a fúrási sebesség növekedése feltétlenül m a
ga után  vonja a műszaki balesetek számának és 
a mentési időknek a növekedését.

Hasonló következtetések vonhatók le az egy 
fúróberendezésre eső mentési órák számának ala
kulásából is, am it a 4. sz. táblázatban m utatunk be.

A táblázat adatai szerint 1962-ben az egy fú
róberendezésre eső mentési órák száma 378,01 volt, 
1959-ben 553,05, tehát 46,3"n-kal csökkent.

Ha e m utató alakulását az egyes vállalatoknál 
is elemezzük, az 5. sz. táblázat szerint, úgy vizs
gálni a D unántúli FKV és az Országos Vízkutató 
és Fúró Vállalat adatait szükséges.

A D unántúli FKV-nál az egy berendezésre eső 
mentési órák száma az 1960. évi 790,67 óráról 
240,86 órára csökkent (228° o). Ez a csökkenés is 
bizonyítja, hogy helyes műszaki-szervezési intéz
kedésekkel a műszaki balesetek egyrésze kiküszö
bölhető és az im produktív mentési idők erősen 
csökkenthetők. A műszaki-szervezési intézkedések 
sorát hajto tta  végre a vállalat a szóbanforgó idő
szakban, így pl. az erősen elhasználódott fúróru- 
dazatok kicserélését, a fúrási technológiai előírá-
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4. sz. táblázat

1959 1960 1961 1962 1963. I. fé. összesen

összes óra 1 082 077 1 036 462 955 200 944 016 471 534 4 489 289
Mentési óra 90 645 81 648 55191 55 756 33 686 316 926
% 8,4 7,9 5,8 5,9 7,1 7,1
Foglalkoztatott 

berendezések száma 
Egy berendezésre eső 163,9 156,8 151.3

'
147,5 147,6 153,4

mentési óra 553,05 520,71 364,78 378,01 228,22 2066,01

5. sz. táblázat

1959 1961 1962 1963. I. fé. összesen

Eszakmagyarországi Földtani 
Kutató-fúró Vállalat 
összes óra 315 545 293 712 294 120 284 328 142 752 1 330 457
Mentési óra 31 016 27 652 20 382 18 427 10 084 107 561
0 0 9,8 9,4 6,9 6.5 7,1 8,1
Foglalkoztatott 
berendezések száma 43,0 39 6 40,0 38,9 39,4 40,2
Egy berendezésre eső 
mentési óra 721,30 698,28 509,6 473,70 255,94 2 675 64

Dunántúli Földtani 
Kutató-fúró Vállalat
összes óra 325 856 294 112 242 368 244 560 123 640 1 230 536
Mentési óra 34 125 31 785 8117 10 970 4 719 89 716
"o 10,5 10,8 3,3 4,5 3,8 7.3
Foglalkoztatott 
berendezések száma 44.4 40,2 33,7 34,0 34,1 37,3
Egy berendezésre eső 
mentési óra 768,58 790,67 240,86 322,65 138 39 2 405,25

Mecseki Földtani 
Kutató-fúró Vállalat
összes óra 145 184 168 072 152 592 145120 70 704 681 672
Mentési óra 20 532 13 7S6 17 707 18 164 12 498 82 697
% 14.1 8,2 11.6 12,5 17,7 12,1
Foglalkoztatott 
berendezések száma 17.0 19.5 18.0 16 9 18.1 17,9
Egy berendezésre eső 
mentési óra 1 207.76 707,49 983,72 1 074,79 690,50 4 619,94

Országos Vízkutató és Fúró 
Vállalat
összes óra 295 492 280 566 266 120 270 008 134 438 1 246 624

4 972 8 415 8 985 8 195 6 385 36 952
% 1,7 3.0 3,4 3,0 4,0 3,0
Foglalkoztatott 
berendezések száma 59,5 57,5 59,6 57,7 56.0 58,0
Egy berendezésre eső 
mentési óra 83,56 146,35 150,76 142,03 114.02 637,10

sok kidolgozását, a technológiai fegyelem b etartá
sának ellenőrzését stb.

. Az Országos Vízkutató és Fúró Vállalatnál az 
egy berendezésre eső mentési óra az 1959. évi 
83.56-ról 142,03-ra em elkedett (70° o). Az emelke
dés fő oka, hogy nemcsak az előbbiekben em lített 
nagy mélységkapacitású fúróberendezéseinél, ha
nem általában az összes fúróberendezéseinél fenn
áll a korszerűtlenségen és elavultságon kívül az 
igen nagyfokú műszaki elhasználódottság is. Ez is 
időszerűvé teszi a műszaki fejlesztési tervek oly- 
irányú további célkitűzéseinek most m ár mielőbbi 
valóraváltását, hogy a vállalat korszerűbb fúróbe
rendezéseket kapjon. Ez annál is indokoltabb, m ert

a mezőgazdaság szocialista fejlesztése — a megnö
vekedett vízigények m iatt — a vállalatra is egyre 
nagyobb feladatokat ró.

A tudom ány és a technika az elm últ néhány 
évtized alatt hatalm as arányokban fejlődött. Ezzel 
a fejlődéssel a kutató  fúrások technikája is lépést 
tarto tt, s ma m ár nagyrészt korszerűbb gépi fel
szereléseivel és technológiájával nem rég még hihe
tetlennek ta rto tt eredm ényeket ért el. A technika 
ilyen rohamos fejlődése m ellett jogosan el lehetne 
várni, hogy a kutató fúrások m unkabiztonsága is 
ilyen nagym értékben megnövekedjék. A tapaszta
latok és az ism ertetett szamok azonban nem ezt 
m utatják, bár az előbb elm ondottak szerint ta-
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pasztaiható ugyan csökkenés, azonban ennek a 
csökkenésnek m értéke a fejlődés üteméhez képest 
nem kielégítő. A kedvezőtlen földtani viszonyok, 
az anyagkifáradás, az időjárás viszontagságai, a 
fúrógépeket kezelő személyzet fáradtsága, gon
datlansága, szakképzettlensége stb. még ma is mil
liós károk okozói lehetnek.

A műszaki balesetek megelőzése, azok bekö
vetkezte u tán  mielőbbi eredményes felszámolása 
(mentése) a kutató-fúrásokat üzemeltető szakem
bere kigen fontos és nagy felelősséggel járó fel
adata. Ehhez a munkához ad segítséget, ha ismeri 
a műszaki balesetek előfordulásának okait, gyako
riságát, súlyosságát, körülm ényeit és a felszámolá
sukban szerzett tapasztalatokat.

Az Országos Földtani Főigazgatóság irányítása 
alatt végzett kutató-fúrásoknál bekövetkezett mű
szaki balesetek elemzésével csak rövid ideje fog
lalkozunk. Ez az elemző m unka a kőolajbányászat 
területén régebbi m últra tekinthet vissza. A főigaz
gatóság ezen elemző m unkájának kezdeti lépései
ben nagy segítséget nyújtottak a kőolajipari ta 
pasztalatok és Munkácsi Zoltán oki. bányam érnök
nek a Bányászati Lapokban 1931-ben e tém akör
ben megjelent cikkei.

A mentések elemzésére vonatkozó rendszeres 
és részletes statisztikai adatszolgáltatást 1962. I. 
1-én rendelte el a főigazgatóság, tehát csupán más
fél év adatai állnak rendelkezésre.

Az előadás alapját a vállalatok által bekül
dött statisztikai adatszolgáltatás feldolgozása so
rán levont következtetések képezik.

Az egyes adatok megbízhatóságát tételesen el
lenőrizni nem volt módunk, tehát így a levont kö
vetkeztetések nyilvánvalóan csak olyan mértékig 
lehetnek helytállóak, amilyen m értékig a valóság
nak megfelelőek a vállalatok adatszolgáltatásai.

M iután a kutató-fúró vállalatok más más föld
tani adottságok mellett, nem egységes fúróberen

dezés parkkal és nem egységes fúrási technológiá
val dolgoznak, a műszaki balesetek vizsgálatát vál
lalatonként külön-külön is elvégeztük.

II. A műszaki balesetek általános jellemzése
Az értékelés szempontjából műszaki baleset

nek minősül minden a fúrási időszak alatt a fúró
lyukban bekövetkezett olyan üzemzavar, amely a 
fúrólyuk mélyítését akadályozza, illetve a fúrólyuk 
kiképzésével kapcsolatos egyéb m űveleteket lehe
tetlenné teszi.

A műszaki baleset időveszteségét (mentési idő) 
az üzemzavar bekövetkezésének időpontjától fo
lyam atosan kell számolni mindaddig, amíg az 
üzemzavar kiküszöbölése után a fúrólyuk eredeti 
(mentés előtti) állapotának helyreállítása m egtör
tént, vagy a m entés sikertelensége esetén a fúrást 
felhagyták, vagy pedig újból fúrás esetén (mel
léfúrás) a mentés kezdése előtti talpmélységet el
érték.

A vizsgálódás tárgyát a továbbiakban m ár 
csak az OFF irányítása alá tartozó vállalatok ál
ta l lem élyített összes fúrásokra vonatkozóan az 
1962. teljes év és az 1963. I. féléves időszak képezi.

A 6. sz. táblázat a négy kutató-fúró vállalat 
által a vizsgált időszakban üzem eltetett furofceren- 
dezések számát, a lefúrt folyóméterek mennyiségét, 
a mentések számát és gyakoriságát tartalm azza. 
A táblázat összeállításánál csak az 1962-ben kez
dődő és 8 óránál hosszabb ideig tartó  mentésekből 
indultunk ki. figyelmen kívül hagyva az előző év
ről áthúzódó mentéseket.

A műszaki balesetek gyakoriságának alakulá
sát a fm mentés m utató tükrözi. Amíg 1962-ben a 
négy vállalat átlagában 661 fm fúrásra esett egy 
mentés, addig 1963. I. félévében 950 fm fúráson
ként következett be egy műszaki baleset, tehát a 
javulás m értéke 44%.

6. sz. táblázat

Fúróberen- Lefúrt
összes

fm

Mentések
Vállalat dezések

száma száma gyakorisága 
m mentés

1962
Északmagyarországi Földtani 
Kutató-fúró V. 38,9 89 697 110 815
Dunántúli Földtani 
Kutató-fúró V. 34,0 59 823 112 287
Mecseki Földtani 
Kutató-fúró V. 16,9 21 239 74 534
Országos Vízkutató éá Fúró V. 57,7 57 997 50 1160

1962 összesen 147,5 228 756 346 661

1963. I. félév
Északmagyarországi Földtani 
Kutató-fúró V. 39.4 58 692 44 1334
Dunántúli Földtani 
Kutató-fúró V. 34 1 35 456 45 788
Mecseki Földtani 
Kutató-fúró V. 18,1 7 813 34 230
Országos Vízkutató és Fúró V. 56,0 27 300 13 2100

1963. I. f. é. összesen 147,6 129 261 136 950

1962+-1963. I. f. é. összesen 295,1 358 017 482 743
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Három vállalatnál a .gyakorisági m utató lénye
gesen kedvezőbben alakult, m int a Mecseki Föld
tani K utató-fúró Vállalatnál, am it csak kis m ér
tékben lehet m agyarázni a nagyobb átlagm ély
séggel, nagyobb részt a m ár korábban em lített 
okok következménye. De ennél a vállalatnál rom 
lás m utatkozik az 1962. év és az 1963. I. félévének 
összehasonlításában is, m ert am int a táblázatból 
látható 1962-ben 287 fm fúrásra esett egy mentés, 
1963. I. félévben 230 fm fúrásra esett egy műszaki

baleset. Még ha a rossz időjárási viszonyokat (ke
mény tél) is figyelembe vesszük, akkor is igen ko
molyan és hatékonyan kell a vállalat műszaki veze
tőinek intézkedni, hogy ezen a téren mielőbbi ja 
vulás mutatkozzék.

A mentések gyakoriságát többek között az al
kalm azott fúrási mód is befolyásolja. A 7. sz. táb 
lázat szemlélteti, hogy a vizsgált időszakban lemé
lyült fúrásokból mennyi volt a m agfúrás es meny
nyi a teljesszelvényű fúrás.

Teljes
szelvényű
fúrás

Magfúrás

összes fm

1962. évi összes folyóméter megoszlása
7. sz. táblázat

Északmagyar
országi FKFV 0 u

Dunántúli FKFV 
%

Mecseki FKFV
%

Vízkutató V.
%

összesen
%

44 181,7 49,3 22 055,2 36 9 1 806,0 8,5 57 997,3 100,0 126 040,2 55,1

45 515,6 50,7 33 767,9 63,1 19 433,0 91,5 — 102 716,5 44,9

89 697,3 100,0 59 823,1 100,0 21 239,0 100,0 57 997,3 100,0 228 756,7 100,0

1963. I. félévi összes folyóméter meg oszlása

Teljes
szelvényű
fúrás 35 472 8 60,4 12 636,8 35,6 1 042,0 13,3 27 300 6 100,0 76 452,2 59,1

Magfúrás 23 218,7 39,6 22 819,4 64,4 6 771,0 86,7 — 52 809,1 40,9

összes fm 58 691,5 100,0 35 456,2 100,0 7 813,0 100,0 27 300 6 100,0 129 261,3 100,0

A lem élyített összes fúrások darabszámát, a 
balesetes és balesetnélküli fúrások számának ala
kulását tartalm azza a 8. sz. táblázat.

A négy vállalat 1962-ben az összes fúrások 80 
% -át, 1963. I. félévében pedig 83%-át mélyítette 
le balesetmentesen.

Az egy fúrólyukra eső mentések száma ad hű 
képet a mentések gyakoriságáról. Az egv fúrásra 
eső műszaki balesetek száma 1962-ben 0.20; 1963- 
ban 0.19-re esett, ami 5° o csökkenést jelent. Az 
iparági átlagnál nagyobb m értékű a csökkenés az 
Országos Vízkutató és Fúró Vállalatnál. Az 1962.

8. sz. táblázat

Vállalat összes  
fúrás db

Műszaki’
balesetes

db

db
Műszaki
baleset
nélküli

db

1 fúrásra 
eső mű

szaki bal
esetek szá

ma db

1962.
Északmagyarországi Földtani 
Kutaló-fúró V. 607 110 497 0.18
Dunántúli Földtani 
Kutaló-fúró V. 705 112 593 0.16
Mecseki Földtani 
Kutató-fúró V. 94 74 20 0,79
Országos Vízkutató és Fúró V. 296 50 246 0,17

1962 összesen 1702 346 1356 0.20

1963. I. félév
Érzakmagyarországi Földtani 
Kutató-fúró V. 274 44 230 0,16
Dunántúli Földtani 
Kutató-fúró V. 300 45 255 0,15
Mecseki Földtani 
Kutató-fúró V. ' 50 34 16 0,68
Országos Vízkutató és Fúró V. 169 13 156 0 08

1963. I. félév összesen 793 136 657 0,17

1962.-)-1963. I. f. é. összesen 2495 482 | 2013 0,19
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évi 0,17-ről 0,08-ra esett vissza. A Mecseki Földta
ni K utató-fúró Vállalat m utatója ebben az esetben 
is kiemelkedően magas és rossz érték, b á r i962- 
höz viszonyítva itt  is csökkenés mutatkozik.

Bár a Kőolajipar és az OFF vállalatai által le
m élyített fúrásokat több okból rém  helyes hason
lítani, azért az érdekesség kedvéért közöljük az 
egy fúrásra eső mentések számának alakulását a 
Kőolajiparban (9. sz. táblázat).

9. sz. táblázat

Év Egy fúrásra jutó 
mentések száma: db

1954 1,09
1955 1,04
1956 1,85
1957 2,40
1958 1,28

A  vizsgálat tárgyát képező mentések évszakon
kénti megoszlását a 10. sz. táblázatban m utatjuk 
be.

A táblázatból megállapítható, hogy a mentések 
számának évszakonkénti alakulása mind a négy 
fúró vállalat, mind pedig egy-egy vállalat vonat
kozásában nagyjából egyenletes. Az I. és IV. ne
gyedévekben a mentések száma magasabb, m int a 
II. és III. negyedévekben. Ez indokolt is, m ert e 
negyedévek kedvezőtlen időjárása m iatt a várat
lan energia-kim aradások (motor-leállások), az öb
lítésnél fellépő zavarok, a kedvezőtlen időjárás
nak a fúrószemélyzetre való hatása stb. term é
szetszerűen több műszaki balesetet eredményeznek, 
m int a II. és III. negyedévben.

A mentések számának megoszlását a nappali 
és éjszakai műszakok között a 11. sz. táblázat 
szemlélteti.

A táblázat értékelésénél, am ikor az iparági át
lag alakulását elemezzük, az Országos Vízkutató és

10. sz. táblázat

Mentések száma
Vállalat

I. n. é. II. n. é. III. n. é. IV. n. é.
összesen

1962
Érzakmagyarországi Földtani 
Kutató-fúró V. 30 27 26 26 110
Dunántúli Földtani 
Kutató-fúró V. 31 30 22 30 112
Mecseki Földtani 
Kutató-fúró V. 21 15 21 17 74
Országos Vízkutató és Fúró V. 14 11 8 17 50

1962 összesen 96 83 77 90 346

1963. I. félév
Északmagyarországi Földtani 
Kutató-fúró V. 26 18 44
Dunántúli Földtani 
Kutató-fúró V. 19 26 — — 45
Mecseki Földtani 
Kutató-fúró V. 14 20 ___ — 34
Országos Vízkutató és Fúró V. 6 7 — — 13

1963. I. félév összesen 65 71 — — 136

1962+1963. I. f. é. összesen ' 161 154 77 90 482

Fúró Vállalat számait figyelmen kívül kell hagy
ni, m ert ennél a vállalatnál a fúróberendezésekr.ek 
csak kis hányada dolgozik három  műszakban. A 
többi három vállalatnál megállapítható, hogy az 
éjszakai műszakokban bekövetkezett mentések 
száma majdnem azonos szinten mozog az I. m ű
szakban bekövetkezettekével. Ez a tény azért ér
demel különös figyelmet, m ert legalábbis 1962. év 
vonatkozásában ellentmond annak a felfogásnak, 
hogy a műszaki balesetek zöme az éjszakai m ű
szakban következik be.

Az 1963. I. félév számai m ár nem egészen ezt 
a törvényszerűséget tükrözik. Az Északmagyaror
szági Földtani K utató-fúró Vállalatnál és a Me
cseki Földtani K utató-fúró Vállalatnál ebben a fél
évben erősen m egnövekedett az éjszakai műsza
kokban bekövetkezett balesetek száma. Az Észak

magyarországi FKV-nál az I. műszakban 9, a III. 
műszakban 16, a Mecseki FKV-nál az I. műszak
ban 8, a III. műszakban 15 m entés következett be. 
Erre az emelkedésre feltétlenül fel kell figyelni és 
az éjszakai műszakoknál fokozottabb gondot kell 
fordítani az ellenőrzésre és mind a technológiai, 
mind a munkafegyelem megjavítására.

Igen érdekes, hogy a mentések mind a négy 
vállalatnál a II. műszakban következtek be a leg
nagyobb számban. Ennek elfogadható magyaráza
tá t adni igen nehéz lenne. Nem volna azonban ér
dektelen annak vizsgálatára időt és energiát for
dítani, hogy á mentések II. műszakban való gya
koriságának nem az e az oka, hogy a dolgozók fárad
tan  m ennek műszakba. Ezzel párhuzam osan meg 
kellene vizsgálni, hogy a kétlakiság (nyílt és bur-
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11. sz. táblázat
Mentések darabszáma

Vállalat műszakban
I.

műszakban
II.

műszakban
III. összesen

1962.
Északmagyarországi Földtani 
Kutató-fúró V. 38 41 31 110
Dunántúli Földtani 
Kutató-fúró V. 34 45 33 112
Mecseki Földtani 
Kutató-fúró V. 19 33 22 74
Országos Vízkutató és Fúró V. 18 20 12 , 50

1962 összesen 109 139 98 346

1963. I. félév
Északmágyarországi Földtani 
Kutató-fúró V. 9 19 16 44
Dunántúli Földtani 
Kutató-fúró V. 15 16 14 45
Mecseki Földtani 
Kutató-fúró V. 8 11 15 34
Országos Vízkutató és Fúró V. 7 2 4 13

1963. I. félév összesen 39 48 49 136

1962-J-1963. I. félév összesen 148 187 147 482

költ formában) felszámolása dolgozóink körében 
milyen m értékben tö rtén t meg.

A műszaki balesetek bekövetkezésének lehe
tősége nem azonos a fúrólyuk csövezett és csöve
zetten szakaszában. A 12. sz. táblázat ezeket az 
adatokat szemlélteti.

Fentiek szerint 1962-ben a műszaki balesetek 
számának 83,8%-a a csövezetlen és 16,2%-a a csö

vezett szakaszban következett be. 1963. I. félévé
ben a mentések 88,2%-a a csövezetlen és 11,2° o-a 
a csövezett szakaszban fordult elő.

Különösebb m agyarázatra nem  szorul, hogy 
m iért következik be a csövezetlen lyukszakaszban 
a m entések túlnyomó többsége.

A 13. sz. táblázatban a mentések lyukmélység 
szerinti osztályozásával foglalkozunk.

A lyukmélység szerinti osztályozás során nem 
a balesetes fúrások végleges mélységei alapján 
csoportosítottunk, hanem a műszaki, baleset idő
pontjának talpmélysége szerint.

12. sz. táblázat

Mentések száma
Vállalat Csövezetlen

szakaszban
Csövezett

szakaszban összesen

1962
Északmagyarországi Földtani 
Kutató-fúró V. 7 103 110
Dunántúli Földtani 
Kutató-fúró V. 20 92 112
Mecseki Földtani 
Kutató-fúró V. . 6 68 74
Országos Vízkutató es Fúró V. 23 27 50

1962 összesen 56 290 346

1963. I. félév
Északmagyarországi Földtani 
Kutató-fúró V. 3 41 44
Dunántúli Földtani 
Kutató-fúró V. 5 40 45
Mecseki Földtani 
Kutató-fúró V. 1 33 34
Országos Vízkutató és Fúró V. 6 7 13

1963. I. félév összesen 15 121 136

1962-|-1963. I. félév összesen 71 411 482
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1962. 13. sz. táblázat

Mélységköz
Fúrószál’

Fúró
szorulás

Fúró
Fúró
lyukba
esett

Béléscső Egyéb
összesen

törés szorulás mentése

méter db db db db db db db db

0— 100 32 19 52 11 6 5 4 129
100—200 12 3 22 9 6 3 3 58
200—300 18 7 16 6 1 2 7 57
300—400 14 2 10 1 3 — 4 34
400—500 2 1 1 2 1 2 2 11
500—600 2 — — 3 — — — 5
600—700 4 — 5 1 — 2 2 14
700—800 1 1 6 4 — — 1 13
800—900 2 — 1 2 — — -- - * 5
900—1000 3 — 2 3 1 -- í — 9

1000—1100 — 1 2 — — — — 3
1100— 1200 — — 3 — — — 4 7
1200—1300 — — — — — — 1 1

1962 .összesen: 90 34 120 42 18 14 28 346

III. A műszaki balesetek okairól

A kutató-fúrásoknál bekövetkezett balesetek 
nagyobb része a fúrásoknál dolgozókon kívül álló 
okokra, kisebb része pedig a dolgozók hibájából 
eredő okokra vezethető vissza.

A dolgozók hibájából eredő okok között a hiá
nyos elméleti ism ereteket, a nem  kellő szakmai 
gyakortam t. a m unka és technológiai fegyelem 
hiányát és az indiszponáltságot kell megemlíteni.

A korszerűbb fúróberendezések ism erete és 
kezelése ma' lényegesen magasabb elméleti tudást 
és szakmai gyakorlatot kíván a dolgozóktól. A 
fúrások mennyiségének emelkedésével nem tudott 
lépési tartan i a fúróm ester és fúrószakm unkás kép
zés, annak ellenére, hogy az elm últ években ezen 
a téren komoly előrehaladás tö rtén t a Várpalotán 
beindított szakmunkásképzéssel.

A m unka és technológiai fegyelem hiánya is 
sok esetben oka a mentéseknek. Gyakori a két ok 
összetalálkozása, a hiányos elméleti tudás és a fe
gyelem hiánya. Egyes dolgozók hiányos elméleti 
ism ereteikkel nem érzik, hogy a technológiai fe
gyelem be nem tartásának  milyen súlyos következ
ményei lehetnek még egy látszólag jelentéktelen 
mulasztás esetén is.

A fúrási dolgozók keresete részben függ/énye 
a mennyiségi teljesítm ényüknek. Ezért ügyelni kell 
arra, hogy a mennyiségi teljesítés és az ezzel össze
függő keresetnövekedés érdekében ne kövessenek 
el technológiai fegyelemsértést, ne hanyagolják el 
a m unkájuknál használt eszközök gondos ellenőr
zését. Hibásan érkezett, vagy m unkaközben meg
hibásodott szerszámokkal ne dolgozzanak. Ezek 
megvizsgálásának csak prim itív eszközei állnak 
ugyan rendelkezésükre (megszemlélés, durvább 
méretellenőrzés), mégis ezek alkalm azásával sok 
hibás, m unkára nem alkalmas szerszámnak a m un
kából időben való kivonása tö rténhet meg és ez
által súlyos baleseteket lehet megelőzni. Ezért 
rendkívül fontos a dolgozók állandó továbbkép

zése és a lelkiism eretes m unkára való szoktatása.
A műszaki baleseteknek nagyobb része a dől- . 

gozókon kívül álló okokból következik be. llyer. 
okok a kedvezőtlen kőzetviszonyok, a nem m eg
felelő munkaeszközök alkalmazása, a re jte tt hibák, 
az anyagkifáradás stb.

A dolgozókon kívül álló okok közt első helyen 
a kedvezőtlen- kőzetviszonyokról kell beszélni. Ma 
m ár a laza kőzetek harántolása megfelelő iszap
technológia alkalm azása m ellett nem okoz különö
sebb technikai nehézséget. A fúrhatóság szempont
jából kedvezőtlen kőzeteknek a rendkívül kemény, 
továbbá a lazább kötésben kemény, éles szemcsé
ket tartalm azó, erősen koptató, vagy csiszoló hatá
sú kőzeteket, a görgetegeket, a laza kötőanyagú 
conglomerátokat tekintjük. A rendkívül kemény 
kőzetek csak a fúrás sebességét befolyásolják ked
vezőtlenül, de nem  jelentenek különösebb veszélyt 
a műszaki balesetek bekövetkezésének szempont
jából. Az éles, koptató-csiszoló hatású  kőzetek a 
fúrószerszám és fúrórúd törésével, megszorulásá- 
val kapcsolatos m entések előidézői lehetnek. Az 
éles, kemény szemcsék a görgős-fúrók csapágyazá
sába bekerülve a csapok időelőtti elkopását és a 
görgők lennm aradását idézhetik elő. Erős koptató 
hatásuk a rudazat külső átm érőjének, illetve fal- 
vastagságának gyors csökkenését okozzák akkor, 
ha a rudak forgás közben kihajolva a lyukfallal 
érintkezve forognak és az érintkezés helyén ilyen 
éles, csiszoló hatású  kőzet van.

A görgetegek, a lágy kötőanyagból kilazult 
kem ény kavicsok, kőzetdarabok — ha azokat mé
re tük  m iatt az öblítőáram  a fúrólyukból nem tud
ja  kihozni — beékelődések, megszorulások előidé
zői lehetnek.

Műszaki balesetek okozói lehetnek a tektoni
kai "zavarok, törések, vetők, utánom lás okozta be
ékelődéseket, erős víznyelés okozta beszorulásokat 
hozva létre.

A különben jó fúrhatóságú kőzetek is súlyos 
műszaki balesetek okozói lehetnek, ha azok tele
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pülési viszonyai fúrási szempontból kedvezőtlenek.
A kemény és m eredek dőlésű rétegek réteglapjai 
m entén a fúrólyukak elferdülhetnek. A dőlt tele
pülésű .egymást sűrűn váltó, nagyobb keménység
különbségű kőzetek, a lazábból a keményebb, ill. 
a keményebből a lazábba történő átm enetnél 
ugyancsak fúrólyuk elferdülések okai lehetnek. Az 
elferdült és éles iránytöréseket vagy ellenirányú 
dőléseket m utató fúrólyukak súlyos veszélyt je
lentenek a fúrórudazat és csőtörések, szerszámbe- 
szorulások szempontjából.

A műszaki baleseteket előidéző okok között 
nagy szerepe van a meg nem  felelő münkaeszkö- 
zök alkalmazásának. Meg nem  felelő munkaeszköz 
közvetlenül a gyártó m űtől is kikerülhet a fú rá
sokhoz. Ezek lehetnek meg nem felelő szilárdsági 
értékekkel bíró anyagból készültek, lehetnek re j
te tt h ibájúak és lehetnek hibásan gyártottak. Ezért 
van rendkívül nagy jelentősége a lelkiism eretes és 
gondos műszaki átvételnek a gyártó műnél. A leg
gondosabb műszaki átvétel m ellett is előfordulhat
nak az anyagban re jte tt hibák (salakzárvány, haj
szálrepedés stb.). amelyek kiindulópontjai lehetnek 
műszaki baleseteknek. Ugyanez vonatkozik a gyár
tásnál elkövetett és az átvételnél észre nem vett 
h ibákra is, m int pl. m éret-differenciákra, gyártás
technológiai helytelenségre (alászúrás, legyengítés, 
hőkezelési hibák stb.) stb.

Igen gyakran okoz műszaki balesetet az anyag
kifáradás. Ha egy acél szerkezeti anyag periodiku
san váltakozó ellenirányú terhelésnek van kitéve, 
m int am ilyen a húzásból nyomásba átm enő folyto
nosan ismétlődő terhelési, vagy a folytonosan is
métlődő ellenirányú hajlítás, vagy csavarás, az is
métlődő ellenirányú terhelés bizonyos számú le já t
szódása u tán  az anyag eltörik. Ez a törés csak ak
kor következik be, ha az ellenirányú terhelések 
nagysága egy bizonyos h a tá r t elér. Hogy m ikor 
következik be az anyag kifáradása okozta törés, az 
ellentétes irányú terhelések számának és annak a 
közegnek a függvénye, amelyben a periodikusan 
ismétlődő ellenirányú terhelés lejátszódik. Ameny- 
nyiben az ismétlődő és ellenirányú terhelésnél a 
feszültség m értéke egy-egy terhelés lejátszódása 
közben az anyag minőségi fokozatához viszonyí
to ttan  alacsony, úgy kifáradásos törés akkor sem 
következik be, ha gyakorlatilag végtelen sokszoi 
éri az anyagot ilyen terhelés.

A baleseteket előidéző okok között nem  kis 
szerepet játszik a meghajtómotorok, öblítőszivaty- 
tyúk és általában a fúróberendezés gépi egységei
nek meghibásodása. Ezek a meghibásodások hosz- 
szabb-rövidebb ideig tartó  kényszerszünetet okoz
nak a fúrás menetében, amely kényszerszünetek 
súlyos műszaki balesetek előidézői lehetnek. Nem 
lehet tehát eléggé hangsúlyozni a gépek előírás- 
szerű és rendeltetésszerű üzemeltetésének, karban
tartásának, a rendszeres és megelőző jellegű k ar
ban tartási m unkáknak, a lelkiism eretesen és szak
szerűen végrehajtott generáljavításoknak fontossá
gát.

A műszaki baleseteket előidéző okok ismeretével 
tág tere nyílik és igen nagy fontossága van a m ű
szaki balesetek megelőzésének. A hatalm as anyag-, 
idő- és pénzveszteség, a vállalati és ezen keresztül 
az országos tervteljesítéssel kapcsolatosan fennálló

felelősség, kötelezővé teszi m inden műszaki veze
tőnek és m inden fúrási dolgozónak, hogy lehetőleg 
m indent megtegyen a műszaki balesetek megelő
zése érdekében.

A műszaki balesetek megelőzése szempontjá
ból nem  lehet eléggé hangsúlyozni a dolgozók mi
nél szélesebbkörű szakmai továbbképzésének fon
tosságát, a lelkiismeretes, szakszerű, gondos és 
megfontolt m unkára való nevelésének szükséges
ségét.

De legalább ilyen jelentőséggel b ír a m unka
eszközök állapotának, használhatósági fokának ál
landó és folyamatos ellenőrzésének megszervezése. 
Egyik oldalról harcolni kell az olyan m unkaeljá
rások ellen, amelyek a munkaeszközök időelőtti 
tönkrem enetelét, használhatatlanná válását ered
ményezik, a másik oldalról viszont nem szabad 
megengedni a nem megfelelő állapotban levő esz
közök használatát. Gondoskodni kell idejekorán 
azoknak a m unkából való kivonásáról. Ennek 
azonban gyakran h atárá t szabják az anyagi és az 
utánpótlási lehetőségek. Sok esetben azonban gá
tolja a m unkából való kivonásukat a rosszul érte l
m ezett takarékosság. „Sokba kerül az új, nagy az 
amortizációs költség stb.” jelszóval tovább használ
nak fúrási célokra m ár nem  alkalm as eszközöket 
olyankor is, am ikor az anyagi és utánpótlási lehe
tőség egyébként rendelkezésre áll. Sokszor néhány 
száz, ezer, vagy tízezer forintos „m egtakarítás’ 
eredm ényeként tíz-, százezres, vagy éppen milliós 
nagyságrendű mentési költségek m erülnek fel- Ezért 
van igen nagy jelentősége a műszaki és pénzügyi 
szakemberek jó együttm űködésének a vállalatok
nál, am inek eredm ényeként alapos műszaki és gaz
dasági megfontolásokra épített gazdálkodásnak kell 
létrejönnie.

De ha anyagi, utánpótlási vagy egyéb okok 
m iatt nem is lehet pl. kicserélni egy-egy garnitúra 
fúrórudazatot, vagy7 súlyosbítórúd garn itúrá t, ha 
az m ár lefúrta a szokványosán m egengedett folyó
m éter mennyiséget, azt azonban elkerülhetjük, il
letve megakadályozhatjuk, hogy az ilyen rudazatot 
a m egengedettnél nagyobb terheléssel terheljenek. 
Gondoskodni kell arról is, hogy a kifáradásnak 
k ite tt munkaeszközöket tervszerűen cseréljük, ne
hogy állandóan ugyanazokat érje a káros igénybe
vétel. A csökkent használhatósági értékű eszközö
ket át kell csoportosítani és ott kell használni, ahol 
azok kisebb igénybevételnek vannak kitéve.

Mint m ár elöljáróban em lítettük, rendkívül 
fontos a műszaki balesetek megelőzésére irányuló 
munka, de a leggondosabb ilyen irányú tevékeny
ség m ellett is számolnunk kell a műszaki balese
tek előfordulásával és éppen ezért mind szakkép
zettség, mind pedig a megfelelő mentőszerszá
mok beszerzésének és gyártásának terén fel kell 
készülnünk a műszaki balesetek következményei
nek elhárítására irányuló mentési m unkákra.

A mentési m unkát úgy kell irányítani, hogy a 
fúrólyukban bekövetkezett meghibásodás mielőbb, 
minél kisebb költséggel kiküszöbölhető legyen. 
Fentiek szemelőtt tartása m ellett a mentési m un
kát úgy kell elvégezni, hogy az lehetőleg egyálta
lán ne, vagy minél kisebb m értékben m enjen a fú
rási cél rovására.

A helyes mentési m unka érdekében minél ala
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posabban ismerni kell a h ibát előidéző okot, a m ű
szaki baleset bekövetkezésének körülményeit, a 
meghibásodott rész állapotát és helyzetét, a fúró
lyukba beépített minden munkaeszköz m éretét, he
lyét, beépítési sorrendjét. Itt kell nyomatékosan 
és aláhúzottan beszélni a fúrási alap adatszolgál
tatás, a fúrási napijelentés pontos, lelkiisméretes, 
órára-kész és nem utolsó sorban olvasható, vezeté
sének nagy jelentőségéről. De műszaki baleset be
következése esetén legalább ilyen jelentőséggel bír, 
hogy a fúrásnál dolgozók nyíltan, őszintén, kertelés 
és félelem nélkül m ondják el a baleset bekövetke
zésének körülményeit. Ehhez viszont megfelelő lég
kört és kapcsolatot kell kiépíteniük a fúrásokat 
irányító műszaki vezetőknek a fúrótornyok dol
gozóival.

A műszaki balesetek bekövetkezésének körül
ményeit vizsgálva kettős a cél. Az egyik, hogy an
nak ismeretében a mentést mielőbb és eredménye
sen befejezhessük, a másik, hogy a szükséges ta 
nulságok levonása után a megelőzésre irányuló te
vékenység hatékonyabbá váljék.

IV. A műszaki balesetek felosztása
Vizsgálataink során, a rendelkezésre álló adat

szolgáltatás alapján, a műszaki baleseteket hét 
csoportba soroltuk. Ezek:

1. fúrószár törés,
2. fúrószár megszorulás,
3. fúrószerszám szorulás,
4. fúrómentés,
5. fúrólyukba ejte tt tárgyak mentése,
6. béléscsövezés mentései,
7. egyéb mentések.
Az utolsó csoportba azokat a m entéseket fog

laltuk össze, amelyek nem  sorolhatók az első hat 
csoport mentései közé, pl. az elektromos, rádióak
tív és szeizmikus szelvényezések alkalm ával a fú
rólyukban m aradt műszerek mentését, oldalfal
m intavételekkel kapcsolatos mentéseket stb., vala
m int az ism eretlen okból szükségessé vált műszaki 
balesetelhárítási munkát.

A m entések számának fenti osztályozás sze
rin ti alakulását a vizsgált időszakban a 14. sz. táb 
lázat foglalja össze.

14. sz. táblázat

Mentések száma
Fúrószár Furó-

szo-
rulás

Fúró- j
Vállalat

törés szo
rulás

Fúró lyukb.
ejtett
tárgy

Bélés
cső Egyéb

ösz-
sze-
sen

mentése

1962
Északmagyarországi Földtani 
Kutató-fúró V. 30 3 49 14 8 6
Dunántúli Földtani 
Kutató-fúró V. 34 24 36 2 4 3 9 112
Mecseki Földtani 
Kutató-fúró \ . 17 3 24 22 3 — 5 74
Országos Vízkutató és Fúró V. 9 4 11 4 3 11 8 50

1962 összesen 90 34 120 42 18 14 4 346

1963. I. félév
Északmagyarországi Földtani 
Kutató-fúró V. 17 12 10 1 4 44
Dunántúli Földtani 
Kutató-fúró V. 14 — 26 — 2 . -- 3 45
Mecseki Földtani 
Kutató-fúró V. 5 6 9 11 — 2 1 34
Országos Vízkutató és Fúró V. 5 1 — 1 5 11 13

1963. I. félév összesen 41 6 48 21 4 7 9 136

1962-)-1963. I. félév összesen 131 40 j 168 63 22 21 37 482

A táblázat összesítésének értékei szerint 1962. 
évben az összes mentések darabszámából kiemel
kedően magas értékű a fúrószerszám szorulások 
száma, 34,5%. Második legnagyobb mentésszámmal 
szereplő csoportot a fúrórudazat törések képviselik, 
90 darabszámmal, ami az összes mentések 26%-a. 
A fúrószerszám mentések 12,2%-át, a fúrószár 
szorulások 9,8%-át, a fúrólyukba e jte tt tárgyak 
mentése 5,2%-át, a béléscsövek mentése 4,2% -át és 
az egyéb mentések 8,1%-át teszik ki az összes m en
tések darabszámának.

1963. I. félévben a megoszlás a következőkép
pen alakult: az összes mentések darabszámának

30%-a fúrószártörés, 4,4%-a fúrószár szorulás, 35,5 
% -a fúrószerszám szorulás, 15,2%-a fúrószerszám 
mentés, 3% -a fúrólyukba e jte tt tárgyak mentése, 
5,2%-a béléscsövek mentése, 6,7%-a egyéb mentés 
volt.

A 15. sz. táblázatban a műszaki balesetek fenti 
csoportosítását a mélység függvényében kívánjuk 
szemléltem.

Am int a táblázatból látható, a m entések szá
m ának alakulása a mélység függvényében igen vál
tozatos képet m utat.

A továbbiakban az egyes csoportokba tartozó 
mentések számának alakulásával foglalkozunk és
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1963. .1 f. é. 15. sz. táblázat

Mélységköz
Fúrószár

Fúró
szorulás

Fúró Béléscső Egyéb
összesen

törés szorulás mentése

db db db db | db db db db

0—100 7 2 17 3 1 2 _ 32
100—200 7 i 7 4 1 3 2 25
200—300 7 i 8 2 — 1 20
300—400 4 — 6 — — 1 11
400—500 9 — — 2 1 _ 3 15
500—600 4 — 3 2 — 2 — 11
600—700 — — 3 3 — — 1 7
700—800 1 — — 2 — — — 3
800—900 — 2 2 1 — — — 5
900—1000 1 — 2 1 — — 1 5

1000—1100 1 — — — — — — —
1100—1200 — — — — 1 — — 1
1200— 1300 — — — — —

1963. I. f. é. összesen: 41 6 48 21 4 7 9 136

kitérünk  azok kiküszöbölésének néhány m ódjára 
is.
1. Fúrószár törések

A 14. sz. táblázat szerint a fúrószártörések szá
ma a fúrószerszámbeszorulások után a legnagyobb, 
az összes műszaki balesetek 26%-a 1962-ben, 30%-a 
1963. I. félévében. A fúrószár, vagy fúrórudazat 
törések a m entésükre fordított tetemes időveszte
ségen és az ezzel kapcsolatos költségeken kívül 
azért is nagyon károsak, m ert m int ismeretes, 
iparágunkban a fúrórudazatok állóeszközök, s m int 
ilyeneknek a pótlása a beruházási kereteket ter
heli. Ezenkívül a fúrórudazat törések az amúgy is 
nehéz utánpótlási (beszerzési) problém ákat súlyos
bítják.

A fúrórudazat a m eghajtó gépcsoporttól nyert 
forgató mozgást a működő szerszámhoz továbbítja, 
biztosítja a fúró előrehaladását annak állandó te r
helésével és egyben az öblítőrendszer fontos része
ként az iszapvezeték szerepét is betölti a fúrólyuk 
állandó öblítése érdekében. Miközben a fúrórúd 
fenti feladatát teljesíti meglehetősen változó — 
számításokkal is nehezen követhető — összetett 
igénybevételt szenved és ez a bonyolult igénybe
vétel váltja ki a fúrórúd töréseket. A törések okai 
között a kopás, anyagfáradtság, helytelen és meg 
nem engedett terhelések alkalmazása, gondatlan
ság, re jte tt anyaghiba m ellett feltétlenül fel kell 
sorolnunk a fúrólyuk elferdülését is. Az Északma
gyarországi és Dunántúli FKV-nál 1962. évben be
következett nagyszámú fúrórúd törésben nem kis 
szerepe volt a száraz magfúrások kivitelezésének, 
amihez egyes megrendelők ragaszkodtak.

A fúrórúd törések nagy száma és tetemes 
költségkihatás m iatt azok megelőzésére igen nagy 
gondot kell fordítani. A korábban elmondottakon 
kívül a fúrórúd-ellátás megfelelő szervezésével én 
irányításával érhetők el komoly eredmények e mű 
szaki baleset kiküszöbölésében.

arra, hogy ne keverjük össze a

|  Bp.

^ ak k őrtf^

különböző minőségű rudakat. Egy hibás rúd az új, 
erős rudazatban az utóbbi elszakadását okozhatja.

A rudazatokat lehetőleg úgy állítsuk m unká
ba, hogy az összes fúrórudak egyenletesen haszná
lódjanak el. Ehhez viszont szükséges a fúrórudak- 
ról vezetett pontos nyilvántartás.

Ügyelni kell arra, hogy a fúrórudak átm érője 
és a fúrólyuk átm érőjének aránya megfelelő le
gyen, különösen a kemény kőzetekben végzett fú
rásoknál, am ikor a mag megszorulása a fúrórudak 
elcsavarodását okozhatja.

Nagy gondot kell fordítani a fúrórudak és 
kapcsolók meneteinek vizsgálatára. A hibás mene
tes, valam int görbe és csökkent átm érőjű rudakat 
ki kell cserélni, annál is inkább, m ert a rudazat- 
törések cca 90°'o-a m enettörés és menetlemaródás- 
ból ered.

Nagymélységű fúrólyukak fúrásánál nem sza
bad a rudazat teljes súlyát a talpra adni. m ert ez 
túlságos feszültséget vált ki a fúrórudak anyagá
ban és a rudazat alsó részének eltűrését okozhatja.

Gondot kell fordítani a csavarmenetek tisztán
tartására, valam int korrózió-védelmére.

A rudazatnak a fúrólyukba történő elszala
dását el kell kerülni, aminek érdekében a rudazat 
szállítására szolgáló összes felszereléseket rendsze
resen felül kell vizsgálni és szükség esetén javí
tani. Különös figyelem fordítandó a rúdtartókra, a 
rudazatkulcsokra és a kötélre.

2. Fúrószár és fiírószerszám szorulások
A 14. sz. táblázat adatai szerint az összes m en

tések közt legnagyobb számmal a fúrószerszám 
szarulások szerepelnek. 1962-ben 43,5%, 1963.
első félévében 35,5% volt a fúrószerszám szorulá
sok száma. Lényegesen kisebb számban szerepel
nek a fúrószár szorulások, 1962-ben 9,8%, 1963. I. 
félévben 4.4n n.

Addig amíg a fúrószártcr "V úgyszólván kivé
tel nélkül fúrás, tehát a fúrószár forgatása köz
ben következnek be, a fúrószár és fúrószerszám
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szorulások bekövetkezhetnek a szerszám ki- és be
építése, rudazattoldás és fúrás közben egyaránt.

A fúrószerszámszorulások oka más és más 
lehet, attól függően, hogy a megszorulás melyik 
munkafázisban következett be. Megszorulást okoz
hatnak rétegomlások, az öblítéstechnikai nehéz
ségek és nem utolsó sorban a fúrólyukak ferdesége.

Erősen elferdült fúrólyukakban gyakori jelen
ség a fúrórúd kiépítése alkalmával, hogy a terhe
lésmérő állandóan többletsúlyt jelez, illetve a fúró
szár felfelé mozgatása csak többlet húzóerővel si
kerül. A fúrórudazat ugyanis az elhajlott fúrólyu
kakban a húzóerő hatására kiegyenesedni igyek
szik. em iatt azonban az irányváltozások helyén a 
lyukfal belső oldalán erősen surlódik. Gyakran a 
rudazatkapcscíck felső pereme a lyukfalba is bele 
vág, ledörzsöli arról az iszaplepényt, sőt magából 
a lyukfal kőzetanyagából is lehántol. A lyukfalról 
lehántolt iszaplepény és kőzetdarabok dugót ké
pezhetnek. ami elősegíti a megszorulást. A fellépő 
súrlódás olyan m értékű is lehet, hogy a húzófe
szültség a rudazat további húzása esetén megha
ladhatja a fúrószár anyagának folyási határá t és 
a fúrórúd elszakadhat.

A fúrószárnak ferde lyukba történő beépítése 
esetén fordított a helyzet, ami kér is a súrlódás nö
vekedését a súlycsökkenés jelzi.

Bekövetkezhet a fúrószerszám beszorulása ke
mény ,erősen töredezett kőzetek fúrásakor, több 
nagyobb darab kőzet leválásakor, vagy laza kohé
zió nélküli kőzetek fúrásakor bekövetkezett réteg
omlás miatt.

\ z  elégtelen mcnyiségű vagy nem megfelelő 
minőségű öblítőiszap is okozóia lehet a fúrószsr- 
szám megszorulásának, a nem kielégítő, vagy meg
szűnt furadék kihordás miatt.

Megszcrulás okozója lehet a fúrólyuk vala
mely rétegének erős víznyelése, am ikor a felszálló 
áram  részben, vagy egészen a rétegbe hatol és így 
a furadékkihordás nem kielégítő, vagy megszűnik. 
Duzzadásra hajlamos rétegekben is gyakoriak a 
megszorul ások. A Dunántúli Földtani Kutató-fúró 
Vállalatnál bekövetkezett szerszám szorulások 
nagyrésze ilyen rétegekben fordult elő.

A hosszú ideig tartó  rudazattoldások is előidéz
nek fúrószerszám megszorulásokat.

Gyakori okozója a fúrószerszám m egszorzás
nak a fúróberendezés gépegységeinek meghibáso
dása ,energiakimaradások m iatti kényszerszünet.

A mag besütésével történő magvételi eljárás is 
igen gyakori forrása a megszorulásnak.

A műszaki baleset észlelésekor látható, hogy 
a úrószár m egszorzásáról, vagy töréséről van-e 
szó. A megszorulás jele, hogy a szerszám nem for
dul, s nem emelhető, az öblitőáram akadozik, vagy 
teljesen megszűnik. Az előbbiek a fúrás, vagy 
utánfúrás közben bekövetkezett m egszorzások is
m ertetői. A ki- és beépítés közbeni megszorulás 
legtöbb esetben nem egyszerre, hanem fokozato
san következik be. bebocsátásánál a szerszám las
sulva süllyed, felhúzásnál a húzás rövid szakaszon 
belül fokozatosan nehezedik.

A fúrószár törése, vagy kettéválása alkalm á
val a forgatásnak nincsen nagyobb akadálya s az 
öblítésben sincsen látszólagos megszakadás, sőt az 
öblités még erőteljesebbnek látszik, a szivattyú

. m unkája könnyebb lesz. Ez annak a következmé
nye, hogy az ellenállás csökken, hiszen az öblítő
áram  nem a talpig megy le, hanem a fúrószár ket
téválásának helyén a fúrószár és a lyukfal közötti 
gyűrűs térben áram lik felfelé, ezáltal a fúrólyuk
nak a törés alatti szakasza öblítés nélkül marad.

Mint minden műszaki balesetnél, a megszoru- 
lásoknál is igen nagy jelentősége van a baleset 
megelőzését célzó intézkedéseknek. Ezek közül a 
legfontosabbakat soroljuk fel:

Kevéssé állékony kőzetekben csak agyagos 
iszappal szabad fúrni. Az iszapnak megfelelő mi
nőségűnek kell lennie (magas kolloidálóképesség, 
megfelelő tapadás, kis szűrési együttható). Az 
iszap minőségét rendszeresen ellenőrizni kel!.

Az iszapesatomák tisztántartására nagy gond 
fordítandó.

A szivattyúk teljesítményét a fúrólyuk átm é
rőjétől és a mélyítés gyorsaságától függően változ
tatni kell.

A fúrórudak felhúzásakor és a folyadékszint 
süllyedésekor a fúrólyukat fel kell tölteni iszap
pal, m ert a hidrosztatikai nyomás ingadozása a 
lágy kőzetekből álló lyukfal állékonyságára ked
vezőtlen hatásai lehet.

Kedvezőtlen földtani körülmények közt mélyí
te tt fúrásnál lehetőleg két szivattyút alkalmaz
zunk. amelyek egyenként és párhuzamosan is üze
meltethetők.

Kevésbé állékony, utánomlásal veszélyeztető 
kőzetekben lehetőleg folyamatos műszakban dol
gozzunk és fokozzuk az egy fúróm enet alatt vég
zett mélyítést.

Ha az öblítés leáll valamely oknál fogva, a 
szerszámot azonnal em eljük fel a talpról, egy vagy 
két fúrórúd hosszra, vagy a csövezett szakasz 
béléscső saruja fölé.

Duzzadó rétegekben végzett fúrásnál a stabili
tás fokozása és a viznyelés csökkentése céljából 
vegyileg kezelt iszapot alkalmazzunk. A MÉLYGÉP 
Fúrásfejlesztési Osztálya több ilyen irányú kísér
letet hajto tt végre, megfelelő eredménnyel.

Puha kőzetekben végzett fúrásnál helyes, ha 
a keményfémlapkák a koronatestből 3—5 mm-re 
kiállnak oldalt, hogy elegendő hézag legyen a fúró
lyuk fala és a magcső között.

A szerszám toldást gyorsan végezük. hogy az 
öblítés csak a lehető legrövidebb ideig szünetel
jen.

Laza kőzetekben végzett fúrásnál ügyeljünk 
ara .hogy nem csökken-e a szerszám beépítésekor 
a horogterhelés. A horogterhelés jelentékeny csök
kenése a beépítésnél, vagy ellenkezőleg, a terhelés 
nagyobbodása a felhúzásnál, iszapbőségről, fúró
lyuk szűkületről, falegyenetlenségről és falbeom- 
lásról, fúrólyuk el ferdülésről tanúskodik.

Ezeknek a jelenségeknek észlelésekor a fúró
szerszámot azonnal fel kell húzni a megszorulási 
övből és a fúrólyukat át kell dolgozni a veszélyes 
helyen megfelelő iszappal öblítve.

A szerszámot puha kőzetben végzett beépítés
kor nem szabad rögtön a talpra ültetni. A talptól 
néhány m éter távolságban a szerszámot meg kell 
állítani, a szivattyút bekapcsolni és csak azután, 
ha az öblitőfolyadék a külszínre került, szabad a 
szerszámot forgatással a talpra engedni.
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M agfúrásnál a magfúrószerszám fölötti iszap
dugók képződésének m egakadályozására a szerszám 
felhúzása előtt, a fúrás befejeztével, a fúrólyukat 
alaposan öblíteni kell, az öszes felfúrt kőzetrészecs
kéknek a felszínre szállítása céljából.

3. Fúrómentések
Amint a 14. sz. táblázat adatai szemléltetik, a 

fúrómentések kisebb arányszám ban szerepelnek az 
összes mentések darabszámai közt (1962-ben 12,2° o, 
1963. I. félévben 15,2°/o), m int a fúrószártörések 
és megszorulások.

A fúrók műszaki balesete szárnyasfúróknál 
szárnytörés .menetszakadás form ájában következik 
be leggyakrabban. Görgősfúróknál a műszaki bal
esetet leggyakrabban a görgők csapágyainak ko
pása, törése, a csapágyelemek kihullása, a görgők 
darabokra törése, vagy a tengelyről való leesése 
idézi elő.

4. Fúrólyukba ejte tt tárgyak
A műszaki balesetet előidéző okok közt 1962- 

ben 5,2° o-kal, 1963. I. félévben 3° o-kal szerepel a 
fúrólyukba e jte tt tárgyak által előidézett m entések 
száma.

A műszaki baleseteknek ez a csoportja az ese
tek túlnyomó többségében gondatlanságból ered. 
Bár a műszaki balesetek e csoportjánál előfordul 
a súlyosbító-rúd, vagy a rudazatnak a fúrólyukba 
ejtése szállítószékhiba, vagy kötélzsakadás m iatt, 
de lényegesen kisebb számban, m int kéziszerszá
mok és egyéb tárgyaknak a fúrólyukba ejtése.

5. Béléscsőmentések
Az összes műszak balesetek 4,2° o-át, illetve 

5,2° o-át te tték  ki a béléscsőmentések.
B ár a m entések közt nem  nagy arányszám 

m al szerepelnek a béléscsőszakadások és béléscső
mentések. azért a műszaki baleset megelőzésére e 
téren is kellő gondosság fordítandó.

Beépítés előtt az összes csöveket ellenőrizni 
kell. Gondosan meg kel vizsgálni a csavarm enete
ket és minden béléscsövet kaliberezni kell. Hibás 
csöveket a fúrólyukba beépíteni nem szabad.

Nehéz rakat beépítése előtt meg kell vizsgálni 
a vitlát, a csigasorrendszert, a csőbilincseket és m a
gát a fúrótornyot is.

A fúrólyukat a csövek beépítése előtt megfe
lelő fúrószerszám beépítésével ellenőrizzük és 
homokmentes iszappal öblítjük.

A béléscsőrakatot megállás nélkül kell beépí
teni, verőkossal beverni, vagy fúrógéppel forgatni 
nem szabad.

Hosszú béléscsőrakatot nem szabad teljes súly- 
lyal a ta lp ra  ü ltetni, m ert akkor az oldalbehajlás 
m iatt a rak a t elszakadhat. Ezért a rakatnak  meg
feszített állapotban kell m aradnia.
6. Egyéb mentések

1962-ben az öszes mentések darabszám ának 
8,1° o-át, 1963. I. félévben 4,7n ()-á t képezték az 
egyéb okokból bekövetkezett mentések. Ebbe a cso
portba azokat a m entéseket foglaltuk ősze, ame
lyek nem  sorolhatók az első hat csoport mentései 
közé, pl. az elektromos, rádióaktív  és szeizmikus 
szelvényezések alkalm ával a fúrólyukban m aradt 
műszerek mentését, oldalfal-m intavételekkel kap

csolatos mentéseket, valam int az ism eretlen okból 
szükségessé vált műszaki balesetek elhárítási m un
káit.

V. A m en tési idők és kö ltségek  ha tása  
az e red m én y re

A műszaki balesetek gyakorisága, formái, elő
fordulásaik és felmerülési időszakai sok oldalú 
elemzése után. ha nem is ilyen részletesen — mi
után  az újabb komoly adatgyűjtési m unkát igé
nyel — kívánjuk az egyes gazdasági m utatók ala
kulása alapján ism ertetni, hogy a műszaki balese
tek alakulása hogyan hat a gazdaságosságra.

Annak ismeretében, hogy az im produktív idő
nek (vesztesége) minősülő mentési idő, a teljesít
m ényekre is kihat, a teljesítm ényeken keresztül 
hatást gyakorol az önköltségre is.

Abból az elvből kell kiindulni, hogy ma mái 
nem lehet csak a m indenáron való term elést célul 
kitűzni, hanem, hogy a termelési tervek teljesítése 
csak akkor fogadható el reálisnak, ha az gazdasá
gosan történt, ez az elv vonatkozik természetesen 
a földtani kutatásokra is.

A kutatási célokra előirányzott pénzügyi kere
teket tehát úgy kell felhasnzálni, hogy a földtani 
kutatások minőségileg jók. eredményesek legyenek, 
kivitelezésük gazdaságosan, tehát a legkisebb költ
ség ráfordítással történjen.

Területünkön a kutatási árak kialakításánál, 
a kutatások kivitelezése során előforduló műszaki 
balesetek felszámolása érdekében pénzügyi alapot 
képeztünk; a mentési alapot. Az alap képzése an
nak a biztosítására történt, hogy ha nem rossz a 
munka, hanem  kivizsgált és elfogadható földtani 
vagy műszaki okok m iatt következik be műszaki 
baleset, úgy a vállalatokat és ezen keresztül a dol
gozókat károsodás ne érje.

Az árak kialakításánál figyelembe vett mentési 
költség csökkentése tehát egyik legfontosabb alán
já t kéoezi az önköltség m egtakarításnak. Az el
m ondottak keretében tehát azt is szeretnénk é r
zékeltetni. hogy a műszaki balesetek számának, 
ezen belül a mentési órák számának csökkentése 
milyen hatással van az önköltségre.

1. A  mentési idők és az önköltség kapcsolata
A 16. és 17. sz. táblázat szemlélteti, hogy 1963. 

évben és 1963. I. félévben az öszes kutatásokra 
fordított órák. a produktív és im produktív órák 
aránya és a mentési órák száma, hogyan alakult.

Az adatok az összes ku tatásra (fúrásra) vonat
koznak.

A táblázat alaDján m egállapítható, hogy:
— 1962. évben a Mecseki V állalatnál volt m a

gasabb a műszaki balesetek m iatti idő kiesése, 
m int am ennyi a kutatási árak kialakításánál figye
lem be le tt véve.

— 1963. I. félévében ismét a Mecseki Vállalat
nál és ebben az időszakban az Országos Vízkutató 
és Fúró V állalatnál jelentkezik többlet idő vesz
teség.

A m unkaidő kihasználás alapján az egyes vál
lalatoknál az árbevétel, az önköltség és az üzemi 
eredm ény a következők szerint alakult:
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16. sz. táblázat
1962. év

Északmo. V. Dunántúli V. Mecseki V. OVIFUV összesen
Megnevezés

óra % óra % óra % óra % óra %

összes
óra 284 328 100 244 560 100 145 120 100 270 008 100 944 016 100

Produktív
órák 223 273 78,6 206 195 84,3 104 775 72,2 236 686 87,7 770 929 81,6

Improduk
tív  órák 61 055 21,4 38 365 15,7 40 345 27,8 34 322 12.3 173 087 18,4

Ebből:
mentési

órák 18 427 6,5 10 970 4,5 18 164 12,5 8 195 3 55 756 5,9

1963. I. félév
17. sz. táblázat

összes
óra 142 742 100 123 640 100 70 704 100 134 438 100 471 534 100

Produktív
órák 103 369 72,4 103 469 83,7 49 157 69,5 113 019 84,1 369 014 78 2

Improduk
tív órák 39 373 20 171 21 547 21 419 102 520

Ebből:
mentési

órák 10 084 7,1 4 719 3.8 12 498 17,7 6 385 4,7 33 606 7,1

18. sz. táblázat
1962. év

Északmo.
V.

Dunántúli
V.

Mecseki
V.

Vízkutató
V. összesen

Fúrási termelési érték 
ezer forintban 58 113 55 495 55 157 91 047 259 812

Önköltség 47 797 42 364 51 148 73 124 214 434
Egy produktív óra árbevétele 260 269 526 385 337
Egy produktív óra önköltsége 214 205 488 309 278
Nyeresége 46 64 38 76 59
Nyereség %
Egy műszakóra (összes óra) 17,7 23,8 7,3 19,6 17,5

árbevétele 204 227 380 337 275
Egy műszakóra önköltsége 168 173 352 271 227
Nyeresége 36 54 28 66 48
Nyeresége %-a 17,7 23,8 7,3 19,6 17,5

1963. I. félév

Fúrási termelési érték 
ezer forintban 30 575 29 207 22 988 37 170 119 940

Önköltség 24 410 22 620 26 648 35 712 109 390
Egy produktív óra árbevétele 296 282 468 329 325
Egy produktív óra önköltsége 236 219 542 316 296
Nyeresége 60 63 -74 13 29
Nyereség %
Egy műszakóra (összes óra) 20,3 22,3 -13,7 3.9 9,8
árbevétele 214 236 325 276 254

Egy műszakóra önköltsége 171 183 377 265 231
Nyeresége 43 53 -52 11 23
Nyeresége %-a 20 22,3 -13,7 3,9 9,00
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A táblázattal elsősorban azt kívánjuk alátá
masztani .hogy a veszteséges idők csökkentése ré 
vén term észetesen nem  alhanyagolva a term elé
kenységet, m ilyen eredm ényeket lehet elérni. 1959. 
évben a kutatási árak  kiaalkításakor az áraknál 
3% nyereséget vettünk számításba. Az elért ered
mények azt m utatják, hogy 1962. évben a négy 
vállalat átlagos üzemi eredménye 17,5%. Ez az 
eredm ény 1963. I. felében azért csökkent 9,8%-ra, 
m ert 1963 január 1-vel a vízkutatási árakat, m int
egy 14%-kal csökkentettük. Tehát az OVIFUV-nál 
az 1963. I. félévi 3,9% nyereség az előző évi 19,6 
% -hoz nem rossz m unka hatása, hanem  árcsökken
tés következménye.

2. A  mentési alap képzése és alakulása
A műszaki balesetek pénzügyi feedzetének biz

tosítása érdekében, a műszaki baleseteknek 1959. 
év előtti átlagos alakulása alapján (db, nap, óra) a 
bányászati kutatásoknál 10%, a vízkutatásoknál 
3,5% idő és ezen keresztül anyagi veszteséget vet
tünk figyelembe. A számításba vétel oly formá
ban történt, hogy az egyes mélységközökben és a 
kőzetfúrhatósági kategóriáknál az 1 fm lefúrásához 
szükséges időt növeltük. Az 1 fm lefúrásához szük
séges idők forint értéke, az egy óra költség szük
séglete alapján le tt meghatározva.

Az egy óra költségben szerepel tehát a m ű
szaki balesetek megszüntetése érdekében felhasz
nálható pénzügyi alap.

A műszaki balesetek megszüntetése során kö
vetendő műszaki intézkedések előírásait és a pénz
ügyi rendelkezéseket a főigazgatói utasításként 
m egjelent „Mentési ügyrend” szabályozza.

Az ügyrend pénzügyi részéből csak annyit kí
vánunk kiemelni, hogy a képzett alapnak kéthar
mada a vállalatnál m arad és egyharm adát tartoz
nak a vállalatok a központi alapba befizetni. Az el
m ondottak a jelenlevők többsége előtt ism erete
sek, felemlítését csak azért ta rto ttu k  szükségesnek, 
m ert a rendelkezések azon részét, hogy a képzett 
alap egyharm adát a közös alapba kell befizetni, a 
vállalatok még ma is nehézményezik.

M egállapításunk szerint a rendelkezés helyes 
volt és a takarékossági célt szolgálta, még pedig 
azzal, hogy a közös alapból kifizetés csak indokolt 
esetben történhet. Következménye, hogy a vállala
tok ezt felismervén, m indent elkövettek, hogy a 
műszaki baleseteket mielőbb felszámolják, annak 
érdekében, hogy a költségek, melyek m ár nem 
férnek bele a saját alapjukba, ne az önköltségü
ket terheljék.

Az alapnak egyharmados elvonásával kapcso
latos adm inisztratív intézkedés azt eredményezte, 
hogy olyan magas központi alap képződött, hogy 
csökkenteni lehetett az önköltségnél figyelembe 
vett 10, illetve 3,5%-os alapot, a bányászati ku ta
tásoknál 7%-ra. a vízkutatásoknál 3%-ra.

A csökkentés indokotlságát és gazdasági meg
alapozottságát alátám asztják a műszaki rész egyes 
táblázatai, valam int a következő 19. sz. táblázat.

Az 1962. évi tényleges termelési érték alapján 
képzett mentési alap és felhasználásának alaku
lása:

A képzet alap és a tényleges érték százaléká
nál az eltérés abból adódik, hogy ha egyik másik

19. sz. táblázat
Mentési alap képzése

Vállalat
Terme

lési érték 
ezer Ft

Képzett 
mentési 

alap 
ezer Ft

%

Északmagyarországi
FKFV 58 113 4 068 7

Dunántúli FKFV 55 495 3 884 7
Mecseki FKFV 55 157 3 386 6,1
OVIFUV 91 047 2 731 3

összesen 259 812 14 069 5,41

Felhasználás összeg  
ezer Ft-ban

A terme
lési érték 

%-ban

Északmagyarországi
FKFV 1776 3,55

Dunántúli FKFV 1687 3,04
Mecseki FKFV 3313 5,98
OVIFUV 3037 3,34

összesen 9813 3,77

vállalat vízkutatásai is foglalkozott, úgy csak a víz
kutatásra engedélyezett mentési alapot képezhette.

A számadatok azt m utatják, hogy a mentési 
idők csökkentése eredményes hatásai van az ön
költségre.

A felmérés és elemzés alapján a vízkutatási 
m unkálatok után képezhető mentési alap százalé
kos értékét kell megvizsgálni, tekintettel arra, hogy 
egyre nagyobb az igény a nagymélységű therm ál 
ku tak  iránt, ennek következtében a vízkutatások
nál nő a kutak átlag mélysége és ezáltal a műsza
ki balesetek lehetősége.
3. A  mentési idő csökkentése révén elérhető

önköltség javulás
A  konkrét számok tükrében kívánjuk bem u

tatn i, hogy a gépek jobb kihasználása következté
ben, tehát a mentési idők csökkentése révén mi
lyen gazdasági eredm ényeket lehet elérni.

A számszerű levezetést az 1962. évi összesen 
adatok alapján kívánjuk eszközölni. (18. sz. táb 
lázat)

A négy kutató  fúró vállalat 1962. évi öszesített 
eredménye szerint

Fúrási termelési érték 259 812 m.Ft 100,—%
Önköltség 214 434 m.Ft 82,54%
Üzemi eredm ény 45 378 m.Ft 17,46%

A kutató fúróberendezések idő kihasználásá
nak adatai (16. sz. táblázat):
összes óra 944 016 100,—%
Ebből:

produktív óra 770 929 81,0 %
im produktív óra 173 087 18,4 %

Im produktívból mentési óra 55 756 5,9 %
Egyéb m utató számok:

Egy produktív óra termelési 
Egy produktív óra önköltsége

értéke 337,— Ft 
278,— Ft
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A mentési időnek 1%-os csökkentése azt ered
ményezi, hogy 1%-kal csökken az im produktív idő 
és ennek következtében az órák a következők sze
rin t alakulnak:

összes óra 944 016 1 0 0 ,-%

Ebből:
produktív óra 779 757 82.6 %
im produktív óra 164 253 17,4 %

Im produktívból m entés 46 257 4,9 %

A produktív órák száma és az egy produktív 
órára eső term elési érték szorzata az új árbevétel 
779 757 x 337 =  262 778/m.Ft

A z önköltség változása
A kutató-fúró vállalatoknál több alkalommal 

vizsgálat alá került, hogy milyen az állandó és 
milyen a változó költségek aránya. Az eddigi 
vizsgálatok és elemzések azt m utatták, hogy az 
öseszes költségekből 40%-ot tesz ki az állandó és 
60%-ot a változó költség. A term elési érték nö
vekedése csak az anyag költségek emelkedésével 
és az alapok (műszakfejlesztési, mentési alap) nö
vekedésével jár.

Az elmondotak alapján az 1%-os mentési idő 
csökkentése, az önköltségre az alábbi hatással van:

Önköltség 214 434 m.Ft 1 0 0 ,-%

Ebből:
állandó költségek 85 774 m.Ft 40,—%
változó költségek 128 660 m.Ft 6 0 ,-%

A változó költségek 1%-os 
növekedése a produktív idő
javulása m iatt 129 946 m.Ft

Állandó költségek 
változatlanul 85 774 m.Ft

Módosított önköltség 215 720 m.Ft
Termelési érték a produktív

idő növekedése m iatt 262 778 m.Ft 1 0 0 ,-%
Módosított önköltség 215 720, m.Ft 82,09%
Üzemi eredm ény 47 058 m.Ft 17,91%
Eredeti üzemi eredm ény 45 378 m.Ft 17,46%
Eredmény javulás ! 1 680 m.Ft 0.45n o

A  mentési idő 1%-os csökkentése tehát 0,45%- 
os eredmény javulást eredményez.

A  m ódosult 262 778; m .Ft term elési érték 0,45 
% -a 1 183 m .Ft a többlet nyereség.

T ekintettel arra, hogy a kutató  vállalatok álta
lában a többlet nyereségük 24%-át ta rth a tják  visz- 
sza nyereségrészesedés kifizetése céljából az 1 183
m .Ft következtében a viszatartható
többlet nyereség 248 m.Ft
A négy vállalatnál az egy napi 

bérköltség 184 m.Ft

ami azt jelenti, hogy ha csak egy százalékkal si
kerü lt csökkenteni a mentési időt, úgy a négy ku 
tató fúró vállalat 248:184=1,54 nappal több nye
reségrészesedést fizethet ki a dolgozóknak.

VI. összefoglalás
Azadatszolgáltatások hiányosága m iatt nem 

tudtunk  foglalkozni a súlyosági m utató (1 m en
tésre eső mentési m unkaóra) alakulásával.

Feladatunk, hogy a jövőben az adatszolgálta
tást úgy módosítsuk, hogy erre a fontos kérdésre 
is választ tud junk  adni.

Arra a kérdésre, hogy meddig és m ilyen idő
határig érdemes foglalkozni egy-egy fúrólyukban  
bekövetkezett m űszaki baleset felszámolásával, vé 
lem ényünk szerint, egyértelm ű választ adni nem  
lehet. Ennek a kérdésnek az eldöntését, m inden  
esetben megalapozott műszaki és gazdasági számí
tások alapján kell eldönteni és mérlegelni, figye
lemmel arra, hogy a mentési órák számának növe
kedése milyen hatásai van az önköltségre. El kell 
dönteni, hogy milyen költség kihatása van a tere
lésnek, vagy gazdaságosabb-e egy új fúrólyuk 
lemélyítése.

A műszaki baleseteknek sokoldalú és széleskö
rű  elemzése révén segítséget kívántunk nyújtani 
egy olyan terület közelebbi megismerésére, ahol 
megfelelő műszaki -szervezési intézkedésekkel, a 
technológiai fegyelem betartásával komoly gazda
sági eredm ényeket lehet elérni. A földtani kutatási 
célokra előirányzott pénzügyi kedetek takarékos 
felhasználásával több jobban m egkutatott terüle
teket lehet a bányászat részére biztosítani és ezen 
keresztül az ország nyersanyag bázisát növelni.

A KUTATÓ FÚRÓ VÁLLALATOK UTÓKALKULÁCIÓJÁRÓL

ír ta :  Rádai Miklós

E sorok célja néhány elvi és gyakorlati problé
ma felvetésével ráirányítani a figyelmet a pontos 
és a tényleges adatokat tükröző utókalkuláció ve
zetésének fontosságára.

Tudjuk hogy a ku tató  fúrások ráfordításait 
jelenleg még abszolút pontossággal megtervezni és 
m egállapítani nem lehet. Ügy véljük azonban, hogy 
hogy m ár most is m egvannak a feltételei az olyan 
adatgyűjtésnek, am ely a vállalat műszaki és gáz- 
dasági vezetésének hathatós segítséget núyjt, egy

szersmind alapul szolgál arra, hogy a még kezdeti 
állapotban levő előkalkulációhoz jól értékelhető 
Adatokat szolgáltasson.

M indamellett, hogy rendelkezünk elveiben 
megfelelő, kellően kidolgozott utókalkulációs rend
szerrel, meg kell állapítanunk, hogy ezidő szerint 
még nem kapjuk meg az utókalkulációtól azt, 
am ire joggal számítani lehet. Az a tapasztalatunk 
ugyanis, hogy a kiadott utasítások, így például a 
11 1960. OFF utasítás végrehajtása form ális és

38


