
Középnehéz furóberendezések szállítási 
és szerelési lehetőségei hazai szemmel

Irta: Patsch Ferenc

A hazai olajkútfúrás ma m ár három  évti
zedes m últja a la tt az egyik legfőbb fúrástech
nikai elv volt a nagy üzemköltségű, nagytelje
sítm ényű és nehéz fúróberendezések állandó és 
minél jobb kihasználása. Állandó törekvésünk 
az volt, hogy a  fúróberendezéseket a rendelke
zésre álló naptári idő m inél nagyobb hányadá
ban szorosan ve tt fúrási, azaz lyukkészítési 
m unkával foglalkoztassuk és így m inim álisra 
csökkentsük a  tényleges mélységnövekedés, azaz 
fú rt m éter előállítás szem pontjából nem hasz
nos időt.

A kitűzött célt két úton próbáltuk megkö
zelíteni :

a) A kis teljesítm ényigényű, de sokszor a le
m élyítés idejét meghaladó időtartam ú ré
tegvizsgálati m unkákat igyekeztünk nem 
a  nagy üzemköltségű fúróberendezések
kel, hanem  a  célnak megfelelő te ljesít
ményű, olcsó üzemű, lehetőleg kétdobos, 
saját to rnyú  és magán járó vitlákkal vé
gezni. A fúróberendezés a  term elő bé
léscsőoszlop beépítése és elcementezése 
u tán  haladéktalanul új fúrópontra költö
zik.

b) A fúróberendezést a  lem élyített fúró
ponton igyekeztünk a lehető legrövidebb 
idő a la tt leszerelni, a soronkövetkező fú
rópontra haladéktalanul átszállítani és 
ott a lehető leggyorsabban felszerelni.

Meg kell jegyeznünk azt, hogy szénhidro
génkutató, vagy feltáró fúrásainkat, hazánk
ban és különösen a D unántúlon, .mely te rü le t
ről a későbbiekben szó lesz, általában erdőgaz- 
daságilag, mezőgazdaságilag, gyakran kertgaz- 
daságilag m egm űvelt terü leteken  m élyítjük, la
kott helységek közvetlen közelében, sokszor 
azok belterületén.

Terepviszonyaink változatosak, zömmel ne
hezek. A fúróberendezéseket nagyrészt terepen 
szállítjuk, azonban az átszállítások nem bonyo
líthatók le m egm űvelt területek, közútak, lakott 
helységek belterületének érintése, illetőleg 
igénybevétele nélkül.

A felsorolt körülm ények eleve lehetetlenné 
teszik a nagy területigényű ún. nagy blokkok
ban való fúróberendezés szállítást és a fúró tor
nyok felszerelt állapotban történő átvontatását.

Ki kell hangsúlyozni, hogy a fúrási 
üzemek nem rendelkeztek és nem ren
delkeznek ún. tartalék  vagy váltó fúróberende- 
zésekkel. Az üzemek m indig annyi fúróbrigád
dal dolgoztak, ahány fúróberendezéssel ren
delkeztek. A folyamatos üzem biztosítására

mindössze néhány tartalék  gépegység volt és 
van a birtokukban.

A fen ti tényeknek az alábbi lényeges k ö 
vetkezményei v annak :

1. A terü leten  évente lem élyített m éter- 
szám nem  bizonyos számú fúróbrigádra, 
hanem  az azzal azonos szám ú fúróberen
dezésre oszlik meg. Az egy fúróberende
zésre eső évi átlagos m éterszám  az üzem 
egyik leglényegesebb technikai m utató
ja.

2. Az egyszer összeszerelt új fúróberende
zés önálló zárt egységet képez, annak 
jav ításra szoruló gépegységei egyedi 
darabonként üzem közben kerülnek ki
cserélésre.

3. A fúróberendezéssel éveken át állandóan 
azonos fúróbrigád dolgozik, legfeljebb 
a brigád egyes tagjai cserélődnek a m un
kaerőhullám zásnak, vagy az üzemi szük
ségletnek megfelelően.

4. A fúróberendezés leszerelésére, átszállí
tására  és felszerelésére fordíto tt idő dön
tően befolyásolja annak lem élyített mé- 
erben kifejezett évi teljesítm ényét.

5. A fúróbrigád szükségképpen részt vesz 
a fúróberendezés szállítási és szerelési 
m unkáiban,, sőt ezen m unkálatokat né

mi segítséggel önállóan e l is kell vé
gezze.

További vizsgálatainknál a D unántúli Kő- 
olajfúrási Üzem 1960—61 és 62 évi adataival 
kell számolnunk, ezek voltak az üzem  életében 
az utolsó évek amelyek folyam án a  tevékeny
ség három  nagy fúrási te rü le tre  koncentráló
dott, a lem élyített fúrások a  m élységnöveke
déstől eltekintve azonos típusúak voltak és a 
szállítási távolságok azonos nagyságrendűek. 
1963-tól a tevékenység erősen eltolódott az új 
terü letek  kutatása irányába, a szállítási távol
ságok tetem esen megnövekedtek, a  vasúti szál
lítás késedelmei és a  berendezések nehezebb 
kiszolgálása olyan körülm ényeket terem tett, 
hogy szinte lehetetlen az utolsó három  év te 
vékenységének összehasonlító értékelése.

Ha D unántúli Fúrási Üzem 1. sz. ábrán 
fe ltün te te tt eredm ényeit tekintjük, látható, 
hogy az egy berendezéssel lem élyített évi mé
terszám  több ízben m eghaladta az évi 10 000 
m-es értéket. K ét m élypont u tán  a 20 fúróbe
rendezésnél dolgozó üzem, 1958 és 1962 között 
határozott léptekkel halad t a  célul k itűzött 15000 
m-es évi berendezés-teljesítm ény felé, bár a 
fúrások átlagm élysége szokatlanul nagy volt 
világviszonylatban is, 1961-ben pl. e lérte  a  2218
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,m-es értéket. Am ennyiben nem következik be 
a berendezések szétszóródása, a kutatás köve
telm ényeinek m egfelelően és a fúrások típus- 
változása, az üzem el is érte  volna k itűzö tt te l
jesítm énycélját.

Néhány fúróberendezés az évek során je
lentős csúcseredm ényt é rt el. M ár 1951-ben egy 
régi gőzüzemű fúróberendezés 38 252 m -t mé
ly íte tt le és több berendezés m eghaladta a 20 
sőt 25 000 m-t. 1952 és 1955 között gyakori volt

használásával lehet elérni.
1957 évtől kezdve az üzem fokozatosan le

cserélte a részben elavult és kis m élységkapa
citású fúróberendezés-parkját. A régi berende
zések szállítási és szerelési módszerei két év ti
zed a la tt a lakultak ki és m inden igényt kielé
gítettek. Az újonnan beállíto tt Uralmas 5D és 
3D típusú lényegesen összetettebb és több da
rabból álló berendezések három  komoly kérdés 
elé állíto tták  a fúrási szakem bereket:

Átlagos mukodó rotarí berendezés-pr -- ! 1Tin it1í Y-7 re**lJ_ __LL.

(Or. fíHiqtxindzr nyomán )

1. sz. ábra.

az üzemben a  20—30 000 m közötti évi fúróbe
rendezés-teljesítm ény. 1956 és 1960 között azon- 
ban az átlagmélységek növekedése következté
ben az évi 20 000 m-es berendezésteljesítm ényt 
csak m egközelíteni sikerült, de elérni nem, 
1960-ban azonban m ár ism ét előfordultak 
30 128,5 és 27 272,5 m -es csúcseredmények.

1961-ben az üzem 19 fúróberendezéssel 
dolgozott és 252 735,5 m -t m ély ített le. Ez be
rendezésenként és évente 13 302 m lem élyíté
sét jelenti. Ilyen évi berendezésteljesítm énye- 
ket a m ár em líte tt 2 218 m-es átlagmélység 
m ellett csak a fúróberendezések m axim ális ki-

1. M ennyire helyes a régi ú t követése azaz 
a szerelési és szállítási idő lerövidítése 
és az eddig alkalm azott átköltözési rend
szer m ellett való megmaradás?

2. M ilyen módon lehetséges az új berende
zések szerelési és szállítási m unkálatai
nak egy gazdaságos határig  történő le
rövidítése?

3. Az adott helyzetben, gazdaságosság 
szempontjából, célszerű vagy nem a vál- 
tóberendezéses rendszerre való áttérés?

A problém át kezdetben nem a gazdaságos- 
sági számítás döntötte el, hanem  az üzem ellá
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tottsága. Az új berendezések a régiek lecseré
lésére és kizárólag e rre  a célra érkeztek, ezek 
összeszerelési m unkálatai lekötötték a mellék
csoportok és a karbantartó  csoport teljes kapa
citását és a  régi berendezések fúróbrigádtól el
vonatkoztatott további átszereléseit szerelő-ka
pacitáshiány m iatt biztosítani nem lehetett.

Az üzem műszaki kollektívája fenti okok
nál. fogva kényszerítve volt az új berendezések 
szerelési és szállítási idejének lerövidítésére, 
nehogy az egy berendezésre eső évi m éterszám 
visszaessen. Ez a gyakorlat a későbbiekben bi
zonyíthatóan helyes volt.

Az utolsó, a  tevékenység és m unkakörül
m ények szempontjából összehasonlítható, évek 
egyikében az üzem 125 esetben költöztette át 
fúróberendezéseit, szerelésre és szállításra ösz- 
szesen 12 892,75 órát, azaz 537,2 napot, átsze
relésenként átlagosan 4,3 napon fordított.

Váltóberendezések alkalmazása mellett, 
azonos fúróbrigádszámm al ez az átlagidő kb. 
egy napra rövidült volna le, ti. ennyi esne ki a  fú
róbrigád term elő m unkájából az újonnan felsze
relt berendezéshez való átköltözéssel, annak 
üzembehelyezésével, nyom áspróbáival ,műsza
ki átvételével, stb. Tehát m inden egyes átsze
relésnél, váltóberendezések bevezetése esetén 
3,3 nap le tt volna m egtakarítható. M egtakarít
ható le tt volna továbbá teljes egészében a fú
róberendezések TMK ideje ami 4 369,25 órát, 
azaz 182,04 napot te tt ki. Feltételezhetően le
csökkenne a fúróberendezések üzem közbeni ja
vítására fordított idő is becslés szerint m integy 
50—60%-kal.

Fentieknek megfelelően a váltóberendezé
sekkel elm életileg hasznosítható összidő egy 
év leforgása alatt, az üzem tényadataival szá
molva, 707,9 nap le tt volna. Mivel egy fúróbe
rendezésre évi átlagban kereken 6 átköltözés 
jutott, az egyes berendezések átlagosan 359 na
pig lettek  volna üzemben. Az elm életileg meg
takarítható 707,9 napot, szintén elméletileg 
1,97 váltóberendezéssel lehetett volna haszno
sítani és m inden egyes lem élyített fúrólyukon 
5,66 napot takarítanánk meg a szerelés, szállí
tás, TMK és javítás idejéből.

Váltóberendezések bevezetésével a lem é
ly íte tt m éterszám  feltétlenül növekedne, azon
ban a  lem élyített töbletm éter költségeit, felté
telezve, hogy a szállítópark nagysága, a ta r ta 
lékgéppark értéke, a közvetlen és közvetett 
anyag, az energia, a  karbantartás költségei, a 
fúróbrigádok és segédcsoportok bére, a válla
lati általános költségek változatlanok m arad
nak, terhelni fogja a váltóberendezések am or
tizációs hányada és a szerelőbrigádok bére.

Elméletileg lehetséges, hogy a váltóberen
dezésekkel lem élyített többletm éterek költségei 
az átszerelési, TMK és javítási idő, valam int a 
váltóberendezések szám ának és árának m egha
tározott értékénél, azonosak lesznek az üzem

eddigi szerelési és szállítási módszerével elért 
méterköltséggel.

A következő jelöléseket alkalmazva: 
a  F t Egy fúróberendezés amortizációs 

hányada.
b F t Egy szerelőcsoport évi bére.
L ,m Az eddig alkalm azott módszerrel, 

azaz a fúróbrigádokkal azonos 
számú fúróberendezéssel lem élyí
te tt  évi méterszám.

h m Az egy berendezésnap a la tt lem é
ly íte tt méterszám.

N db Az egy év alatt végzett berende
zésátszerelések száma, 

n db A meglevő fúróberendezések szá
ma.

x nap Az eddigi átszerelési, TMK és ja 
vítási idők azon minimális értéke, 
am ely m ellett m ár gazdaságos az 
y számú váltó-fúróberendezés hasz
nálata.

y db A gazdaságosan használható váitó- 
fúróberendezések száma.

A gazdaságosság feltétele, hogy a  meglevő 
és beállítandó váltóberendezésekkel lem élyíten
dő összméterszám fajlagos költsége azonos le
gyen az eddig alkalm azott átszerelési módszer
rel és a  meglevő berendezésekkel lem élyített 
m éterszám  fajlagos költségével.

A' folyóm éterköltség viszonyítási hányada: 
Ki =  n . a / L
A váltóberendezéses rendszer viszonyítási 

hányada, annak feltételezésével, hogy legalább 
annyi váltóbereindezésünk van, ahány szerelő
brigádunk és a felszerelt berendezés üzembe
helyezésével, műszaki átvételével, a  fúróbrigád 
átköltözésével egy nap te lik  el:

„  _  (n + y ) - a + b -y 
2 L + N - f x — l ) - h

A gazdaságosság feltétele:
Ki =  Ka 
Azaz:

n -a  (n + y )-a-f b ’Y 
T T ~  L + N - ( x — l ) - h

Vagyis:
N . h  . n . a . x — (L . a +  L . b ) . y —

— N . h . n  . a =  0 (1)
Az üzem rendelkezésére álló berendezések 

az L m éterszám ot az átszerelésre, TM K-ra és 
üzemközbeni javításra fordíto tt idővel csökken
te tt berendezésnapszám a la tt m élyítik le:

L =  (365 n — N . x ) . h 
ahonnan:

365. h • n— L
X =  ----------V í— : — —

N  • h
Az, egyenleteket a D unántúli Kőolajfúrási 

Üzem megfelelő tényadatainak behelyettesítése 
után megoldva, az alábbi eredm ényeket kapjuk: 

x =  6,66 nap
y =  2,00 váltófúróberendezés.
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Az értékek elérik, illetőleg jól megközelítik 
a tisztán logikai következtetéssel levezetett át- 
szerelési idő és váltóberendezésszám  értékeket. 
Ha tehá t az új fúrásnál a fúróbrigád átcsopor
tosítására és a fúróberendezés üzembehelyezé
sére egy napot számítunk, a két váltóberende
zéssel m inden lem élyített fúrásnál 5,66 napot 
kellene m egtakarítanunk.

A helyzet m egítélésénél nem hagyhatjuk 
figyelm en kívül a  következő tényeket:

Évi 125 berendezésátszerelésről van szó, 
ezeket a fúróbrigádok 3 m űszakban végezték, 
így lehetett éves átlagban elérni a 4,3 napos 
átszerelési időt. A külön szerelőbrigádok a vál- 
tóberendezéses rendszer esetén egy műszakban 
dolgoznak. Figyelembevéve a nappali m unka 
kedvezőbb körülm ényeit valam int az ilyen sze
relőbrigádok nagyobb gyakorlatát valószínűleg 
nem a fúróbrigádok által felhasznált 12,9 m ű
szak alatt, hanem  ennél rövidebb idő a la tt fog
ják  az átszerelést végezni, de ebben az esetben 
is legalább 10 m űszakra, vagyis egy műszakos 
rendszer m ellett 10 napra kell az átszerelési 
időt becsülnünk.

Évi 305 m unkanappal számolva, egy szere
lőbrigád, jólszervezett m unka m ellett, évente 
átlagosan 30 berendezésátszerelést képes elvé
gezni. Csak az eddigi 125 átszerelés elvégzésé
hez elméletileg 4,17, igen szigorú rátartással, 
mivel a váltóberendezések bevezetésével a le
m élyített ku tak  és így a átszerelések száma is 
növekedni fog, m inim álisan 5 szerelőbrigádra 
van szükség. Ez azt jelenti, hogy ha m ind a 
fúró, m ind a  szerelőbrigádok folyamatos m un
kájá t biztosítani akarjuk, a  gazdaságosnak ítélt 
2 váltóberendezés helyett m inim álisan 5 ta rta 
lékberendezést kell beállítanunk.

A maximális m éterszám  amit ez az 5 váltó- 
berendezés hozhat, term észetesen kötött fúró
brigádszám m elle tt:

L„ = ( x — l ) . N . h
L v =  27 232 m

a mi esetünkben ez váltóberendezésenként 5 446 
m -t jelent évente ami messze a la tta  van az 
üzem tulajdonában levő berendezések évi 
12 554 m-es átlagteljesítm ényének.

Ha m egfigyeljük az üzem  tevékenységét, 
észrevesszük, hogy az egyes fúrások befejezé
sének időpontjai összetorlódnak és néha 6—7 
átszerelés is átfedi egymást. Ebből az követke
zik, hogy ahhoz hogy az összes lehetséges időt 
m egtakarítsuk, legalább ugyanennyi váltóberen
dezésre és kétm űszakos szerelőbrigádokra van 
szükség, m ert ha a  szerelőbrigádok csak egy 
m űszakban dolgoznak, a fúróbrigádok folyam a
tos m unkájának biztosításához lényegesen több, 
m integy 9— 10 váltóberendezés szükséges. Ez 
azt jelenti, hogy a működő berendezéseknek kb. 
50% -a az a berendezésszám, am i váltóként 
szükséges, különben kb. éz az az arányszám, 
ami a váltóberendezésekkel dolgozó szovjet és 
rom án fúrási vállalatoknál a gyakorlatban ki

alakult. Ez esetben a  váltóberendezésekkel le
m ély íte tt évi fajlagos m éterszám  tovább csök
ken, a velük lem élyített és az összméter önkölt
sége pedig tetem esen emelkedik.

Feltételezve, hogy a  problém a m aradékta
lan megoldásához elegendő 7 váltóberendezés 
és 3 két műszakos, valam int 4 egy műszakos, 
azaz összesen 10 szerelőbrigád, sa já t szerelési 
m ódszerünk m ellett kiszám íthatjuk azt az el
m életi átszerelési, javítási és TMK időértéket, 
am ely m ellett a 7 váltóberendezés és 10 szere
lőbrigád alkalm azása gazdaságos. Ezért az (1) 
egyenletbe y =  7 értéket behelyettesítve és 
mivel ezúttal a szerelőbrigádok száma nem azo
nos a  váltóberendezések számával az egyenle
te t megfelelőképen átalakítva:

N . h . n . a . x  — N . h . n . a  — 7 . L . a  —
— 1 0 . L . b = 0  (3)
Az egyenletet x -re  megoldva, a tényadatok 

behelyettesítése után: 
x =  21,44 nap.
Tehát a 7 váltóberendezés beállítása csak 

akkor volna a  mi esetünkben gazdaságos, ha az 
eddigi átszerelési és átszállítási m ódszerrel nem 
sikerü lt volna a szerelési, javítási és TMK időt 
21,44 nap alá szorítani, ez az időadat azonban 
tényadatunknak kerekszám ban ötszöröse.

A fúró- és lyukbefejező berendezések költ
ségeinek összehasonlítására nincsenek pontos 
m űszaki megfigyeléseink, azt kizárólag köny
velési adatok alapján végezhetjük. A költségek 
könyvelési- felosztása bizonyos fokig mechani
kusan történik, ezért az egyes összegek sok, a 
tiszta kép kialakítása szem pontjából oda nem 
tartozó és zavaró költségtételt tartalm aznak. 
Példaképpen a tartalékgéppark  döntő része a 
fúróberendezések tartozéka, amortizációs költ
ségeit azonban m indkét berendezésféleség egye
di értékeinek arányában osztjuk fel, így foko
zottan vannak m egterhelve a lyukbefejező be
rendezések.

A helyes arányok kialakítása érdekében a 
költség összehasonlításnál az értékcsökkenés ösz- 
szegénél nem  vesszük figyelem be a tarta lék
géppark a fúrócső és súlyosbítókészletek, vala
m int a tu rb inapark  értékét. Az üzemi költsé
gek közül figyelm en kívül kellett hagyni a fel
használt fúrók értékét, a cementezési és elek
tromos szelvényezési m unkák költségeit és az 
üzemi általános költségeket. Nem vettük  figye
lem be továbbá a felhasznált közvetlen anyag, 
azaz béléscső, cement, iszapjavító anyag érté
két.

A berendezésnapok szám ának m egállapítá
sánál figyelmen kívül hagytuk a szállításra, 
szerelésre, TM K-ra és javításra fordított időt 
így a fúróberendezések átlagosan 319,7 a lyuk
befejezők pedig 320,2 napot dolgoztak éven 
át átlagosan.

Az elm ondott m egközelítésekkel a kétféle 
berendezés évi, illetőleg napi költségei az 1. sz. 
táblázat szerint alakulnak.
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I. sz. TÁBLÁZAT

Költségtétel ^ Fúró Lyukbefejező

Berendezés
évi napi évi napi

1000 Ft Ft 1000 Ft Ft

Értékcsökkenés 1914 5987 1000 3123

Anyag 1185 3707 590 1843

Energia 929 2906 308 9622

Kenőanyag 328 1826 109 340

M unkabér 599 1874 481 1502

Javítás és 
karbantartás 185 579 73 228

Szállítás 607 1899 202 631

Egyéb üzemi 
költség 248 776 133 415

összeesn: 5995 18754 2896 9044

A váltóberendezések napi költségei üzem 
idejük alatt, az értékcsökkenést kivéve a táb 
lázat szerint fognak alakulni. Változik ugyan a 
m unkabér a  szerelőbrigádok bérével, ez azon
ban m inden berendezést egyform án terhel és 
így figyelmen kívül hagyható.

Feltételezve, hogy a 7 váltóberendezés 
elegendő a m egtakarítható 707,9 berendezés- 
nap hasznosításához, kötött fúróbrigádszám  
m ellett a 7 berendezés m axim álisan ugyaneny- 
nyi ideig lehet üzemben éven át. Így tulajdon
képen 707,9 üzem napra oszlik meg a 7 váltó- 
berendezés, kerekszámban 13,4 millió Ft-os ér
tékcsökkenése.

A váltóberendezések egy üzem napra eső 
értékcsökkenési hányada a táblázat szerinti 
5 987 F t helyett 18 926 F t lesz. A két összeg 
különbsége a 707,9 nap a la tt 9,16 millió Ft-ot 
tesz ki. Mivel az összes többi költségtétel vál
tozatlan m arad a 707,9 nap a la tt lefúrandc 
27 232 m -t ez az összeg fogja többletként te r
helni. Fajlagosan ez m éterenként 366 F t több
letköltséget jelent. A vizsgált évben az üzem 
által m élyített m éterek önköltsége 1581 Ft 
volt. a váltóberendezések által m élyített m éte
rek önköltsége tehát 1 917 F t-ra  emelkedne és 
így 21,25%-kal haladná meg a tényszámot.

Ha a váltóberendezések többletköltségét az 
összméterre vonatkoztatjuk, azaz a meglévő ás 
a váltóberendezésekkel lem élyíthető összesen 
289 613 m -re a m éterköltség 1 613 F t-ra  emel
kedne és így kereken 2%-kal lenne magasabb a 
tényszámnál.

Tehát a váltóberendezésekkel gondos és 
jólszervezett m unka m ellett, azonos fúróbrigád
számmal 10,38%-kal több m étert lehetne lem é
lyíteni, a többletm éterek önköltsége azonban 
21,25%-kal magasabb lenne és az összméter 
önköltsége kereken 2% -kal emelkedne.

Nézzük meg ezzel szemben, hogy adott 
esetben m ennyire lehet hatásos az elsőnek em
líte tt út, a  nagy teljesítm ényű fúróberendezé
sek m entesít és e a réteg vizsgálati m unkák alól, 
m elynek segítségével az évek folyam án az
üzem m egpróbálta elérni kitűzött célját:

Kellő számú lyukbefejező berendezés hiá
nyában a  vizsgált évben 19 250,5 órát 800,23 
napot fordított az üzem nagy teljesítm ényű fú
róberendezésekkel rétegvizsgálatokra. Ez meg
felel a fúróberendezések évi 319,7 üzem napjá
val számolva 2,5 fúróberendezés üzemidejének. 
Ezt a m unkavolum ent, a célnak jobban megfe
lelő kétdobos lyukbefejező berendezések közül 
kettővel biztosan el lehetett volna végezni. így 
ha a tárgyévben az üzem a 8 lyukbefejező be
rendezése helyett 10-et tudott volna üzemben- 
tartan i akkor a 20,9 fúróberendezés helyett 
18,4— 18,5 — le tud ta  volna m élyíteni ugyan
csak a 262 381 m-t.

A 2,5 fúróberendezés évi alapköltsége 
14,988 millió Ft. A két lyukbefejezőberendezésé 
5,792 millió Ft, A m egtakarítás tehát 9,196 m il
lió Ft. Ebben az esetben az egy fúróberende
zésre eső évi 12 554 m helyett berendezésen
ként 14 260 m -t m élyíthetett volna le az üzem. 
A berendezésenkénti 1 706 m  évi többlet össze
sen 31 390 m -t te tt volna ki és a  m éterönkölt
ség az 1 581 Ft/m -ről 1 238 F t/m -re esett volna 
a többletm éterek esetében, ez a tényszámnak 
mindössze 81,47%-a, az összméter önköltsége 
pedig 1 546 Ft/m  lett volna, a tényszám  97,79 
zatban foglaltuk áttekinthetően össze. Végül azt 
%-a.

Az eddigi eredm ényeket a II. sz. táblá- 
m ondhatjuk, hogy kellő számú, megfelelő kiala
kítású és teljesítm ényű lyukbefejező berendezés 
beállításával 11,98%-kal kevesebb fúróberenáe- 
zéssel azonos m éterszám ot lehetett volna lem é
lyíteni a m éterönköltségnek 2,21%-os csökken
tése m ellett, az egy berendezésre eső évi mé
terszám  pedig 13,59%-kal em elkedett volna.

Fentieket m érlegelve a lak íto ttak  ki az olaj
ipari fúrási szakem berek egy sajátos, összetett 
berendezés-átköltöztetési rendszert, amellyel a 
viszonylag sok és súlyos darabból álló, összetett 
Uralmas 5D és 3D típusú fúróberendezések á t
költöztetése kielégítőnek mondható idő alatt 
megtörténik. Ezen berendezések átköltöztetése 
is a régi elvek alapján megy végbe:

A) Bár a te rü let adottságainál fogva nem 
valósítható meg a nagy blokkokban való 
szállítás és a felszerelt fúrótornyok át- 
vontatása, az üzem igyekszik m inden 
időben a közúti rendelkezések által
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II. sz. TÁBLÁZAT

Megnevezés Mért.
egys.

Tényszámok
Kellő számú 
lyukbefejező 

berendezéssel
V áltó-fúró

berendezésekkel

% % %

Lem élyíthető m éter m 262381 100,00 262381 100,00 289613 110,38

Egy fúróberendezésre eső évi m éter m/ber.
év 12554 100,00 14260 113,59 10380 82,68

Egy fúróberendezésre eső 
többletm éter

m/ber
év — — 1706 13,59 —2174 —17,32

A lem élyített m éter önköltsége Ft/m 1581 100,00 1546 97,79 1613 102,00

A többletm éter önköltsége Ft/m — — 1223 81,47 1917 121,25

önköltség m egtakarítás 
a többletm éternél Ft/m — — 293 18,53 — 336 —21,25

önköltség  m egtakarítás 
az összméternél

Ft/m — — 35 2,21 — 32

Oocsf1

meghatározott, lehető legnagyobb egy
ségeket szállítani.

B) A közúti rendelkezések által lehatárolt 
legnagyobb egységek szállításához meg
felelő mozgékony és hatékony, összetett 
járm űparkot kell kialakítani, lánctalpas 
csörlős vontatókból és pótkocsikból, va
lam int gumiabroncsé, önrakodó,‘ nagy 
teherbírású terepjáró  gépkocsikból.

C) Mivel a szállítások nem bonyolíthatók 
le k iépített közútak és közterületek érin
tése nélkül és a szállítási távolságok a 
10 km  többszörösének megfelelő nagy
ságrendűek, a gumiabroncsú, nagy te 
herbírású, terepjáró, csörlős-önrakodó 
gépkocsik a döntő jelentőségűek. A 
lánctalpas vontatók szerepe a fúrótorony 
közvetlen környékén végzett kisegítő 
m unkára és a gumiabroncsú járm űvek 
terepen való mozgásának kisegítésére 
korlátozódik.

A fúrási üzemben alkalm azott berendezés- 
átköltöztetési rendszer valahová középre helyez
hető a nagy blokkokban való szállítás és a vál- 
tóberendezéses rendszer közé.

Váltóberendezéses rendszerről van szó, 
am ennyiben a fúróberendezés egy előre elké
szített alapon álló m ár felszerelt toronyba köl
tözik. A torony körül a csőpadok, csőhíd, iszap- 
csatorna, szerelőhíd fel vannak állítva, a vilá
gítási hálózat, telefonvezeték kiépítve, a beren
dezés vízellátása biztosítva. A módszer a fúró
brigádon és a szállítópark személyzetén kívül 
külön toronyalapozó, toronyszérelő, csőszerelő,

ács, m otorszerelő és villanyszerelő csoportot 
igényel. Ezek a csoportok azonban kis létszá
múak, szerkezetük laza, szétbonthatok és pár- 
húzamosan több helyen is foglalkoztathatók. A 
csoportok összlétszáma a m ár m eghatározott te 
vékenységhez, azaz évi 120— 130 átszereléshez 
kb. 210—220 ember, nagy vonalakban az alábbi 
m egosztásban:

5 csoport toronyalapozó 
4 csoport toronyszerelő 
2 csoport csőszerelő
4 csoport toronyács
5 csoport motorszerelő 
5 csoport villanyszerelő

összesen 75 fő 
összesen 60 fő 
összesen 14 fő 
összesen’ 18 fő 
összesen 40 fő 
összesen 10 fő

A módszer abban is hasonlít a váltóberen
dezéses rendszerre, hogy feltételezi bizonyos 
számú fúrótorony, iszapcsatorna, világítási há
lózat, csőpad és csőhíd tartalékként való beszer
zését. Ez a  szükséges készlet a foglalkoztatott 
fúróberendezések megfelelő készleteinek m int
egy 30—50%-a. De ebben az esetben a fúró- 
berendezés: értékéhez m érten aránytalanul kis 
értékű tartalékról van szó.

A módszer nem alkalm azható hatásosan a 
fúróberendezések szigorú egységesítése nélkül. 
Minden fúróberendezésnek azonos elrendezés
ben, azonos szerelvénnyel, vezetékrendszerrel és 
tartozékokkal kell az új fúrópontra kerülni. So
hasem a fúróberendezést alakítják  a fúrótelep
hez, hanem  m indig azonos fúrótelepeket készí
tenek elő a  terepviszonyoktól függetlenül még 
sokszor tetem es többletföldm unka árán is, m ert 
csak így lehet a  fúróberendezést régi szerelvé-
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nyeivel időt rabló átszabások és átalakítások 
nélkül gyorsan felszerelni.

A módszer annyiban hasonlít a  nagyblok
kos rendszerre, am ennyiben az üzem igyekszik 
mindig a közúti rendelkezések által megenge
dett lehető legnagyobb egységekben szállítani 
a fúróberendezést. A tartozékok, m int pl a víz 
és iszaptartályok, brigádbódé, világítóegység és 
tartalékkom presszor bódéja, iszap javítóanyag és 
oem entraktárak szélességi és hosszm érete ugyan 
nem haladhatja meg a  közúti előírásokat, de 
azokat eléri és mind egy-egy szállítási egysé
get képez. A fúrótoronyban lévő összes ta rto 
zékok, szerszám és szerelvény leszerelés alkal
mával egy 2/5 m-es nagy teherbírású  padlózott 
szánkóra kerül és így szintén egy szállítási 
egységet alkot. Erre az ún. nagyszánkóra kerül 
a forgatóasztal, ebbe beleállítva az öblítőfej, 
a korona és szállítócsigasor, a fúrócsőkulcsok 
és ellensúlyaik, a kapcsolóállás, a kulcstartó, 
a  szállítóhorog a kengyelekkel, a szállítószékek, 
ékek, átm enetek, asztalbetétek, kéziszerszámos 
láda, kenderkötelek, kötélvezetők, dobogók, stb. 
végül maga a hosszú ún. szerelő kenderkötél. 
A m egrakott nagyszánkó súlya eléri a 20—25 
tonnát. A fúróberendezés két világító egysége, 
valam int a tartalékkom presszor a m eghajtó
motorjával, ezek kapcsolótáblái, egységes, szán
kóra szerelt, hullámlemezzel és ponyvával bo
ríto tt bódéban vannak a vonatkozó szabványok
nak megfelelően elhelyezve és szintén egy szál
lítási egységet képeznek.

Az üzem átalakíto tta  a berendezések nyo
mó és elosztó vezetékrendszerét, a pneum atikus 
légüstök közvetlenül a  szivattyúkra kerültek 
és jóform án az összes tolót sikerült egy ún. 
manifoldszánkóra összpontosítani, ez szintén 
egy nagyobb szállítási egységet alkot és tetem es 
kézi rakodóm unkát takarít meg, az egyes veze
tékcsatlakozásokat m agasnyomású tömlővel ol
dották m eg a berendezések többségénél.

A módszer hatásosságának fontos előfelté
tele a berendezések és fúrótelepek szigorú egy
ségesítésén és a nagy szállítási egységek kiala
kításán kívül az is, hogy a  fúróberendezések 
gépegységeit csak a legszükségesebb m értékig 
horgonyozzuk le a betonalaphoz, ha csak lehet
séges, teljesen kerü ljük  el a  betonalaphoz való 
lehorgonyzást és az egyes gépegységeket egy
máshoz képest m erevítsük ki, közéjük helyezett 
állítható m erevítőkkel.

A fúróberendezés téli védelm ét szétszed
hető, könnyű, csővázas hullám lem eztetejű és 
ponyvázott oldalú gépházak biztosítják. Ezeknek 
fel és leszerelése, szállítása nehézkes, a beren
dezés többi egységéhez képest hosszadalmas és 
nem utolsó sorban balesetveszélyes munka. 
Ezen a vonalon egyelőre az útkeresés stádiu
m ában van az üzem, a törekvés egy a földön 
szerelhető m ajd daruskocsival vagy valam ilyen 
csigarendszerrel felállítható, összecsukható gép
ház kialakítása..

Az eddigiekben kénytelenek voltunk kö
vetkezetesen az átszerelés illetőleg átköltözte
tés kifejezéseket használni és nem  az átszállí
tást, m ert tulajdonképpen egy igen összetett 
m űveletről van szó, am elynek egyes fázisai pár- 
húzamosak, illetve átfedik egymást és így nem 
lehet egy éles ha tá rt m egvonni a szerelés és 
szállítás között. Gyakorlatilag a leszerelés az 
emelőművet m eghajtó m otor leállításával és 
lekapcsolásával befejeződik és kezdetét veszi a 
szállítás. De a leszerelés maga m ár a  szállítás 
első fázisa, am ennyiben ekkor alak ítják  ki a 
nagy egységeket, erre tipikus példa a nagyszán
kó m egrakása. Mindez term észetesen nem zárja 
ki azt, hogy m ár a  leszerelés a la tt a  szállító- 
csoport ne mozgassa pl. a fúróberendezés szi
vattyúit, tartályait, bódéit, fúrócső és súlyos
bítókészletét, stb. A szállítási fázis befejeződik 
az új fúróponton az emelőmű pontos beállítá
sával és a nagy szánkónak a torony m unka- 
padjára való helyezésével. M int ahogy a lesze
relés a szállítás előkészítő fázisának is tek in t
hető a szállítás döntően kihat a felszerelésre. A 
fúróberendezések szállítása során a szállítás fel
adata nemcsak az, hogy az egyes egységek hely- 
változtatását biztosítsa hanem  az egyes egysé
geket a lehető legnagyobb pontossággal helyez
ze el m eghatározott helyükön úgy, hogy azok 
összekapcsolása a szerelés során lehetőleg kézi 
emelővel való mozgatás nélkül lehetővé váljon.

A szerelési m unkák gyorsítását szolgálja az 
üzem azon törekvése is, hogy igyekszik a nyo
m óvezetékek minél nagyobb részét megfelelő 
m éretű és nyom áshatárú, lehetőleg gyorskap
csolókkal elláto tt tömlővel megoldani, a veze
tékm éreteket egységesíteni, a vezetékeket a le
hetőségekhez m érten  gyorskapcsolókkal e llá t
ni. A tartályos öblítőrendszerre való áttéréssel 
párhuzam osan a szivattyúk szívóvezetékeit is 
igyekeznek megfelelő m éretű, könnyű és gyor
san szerelhető tömlőkkel helyettesíteni.

Az utolsó három  évben ismét átalakulóban 
van a  fúrási üzemek szállítási és szerelési rend
szere. Az üzemek a hagyományos fúrótornyok
ról á tté rtek  a fúróárbocok használatára, m iután 
az áttérés a  kellőszámú árboc hiányában még 
nem fejeződött be az átszerelési rendszer sem 
forrt még ki egészen. Jelenleg az árbocon dol
gozó berendezések általában saját árbocukkal 
költöznek tovább, ez a tény, mivel az árboc le
szerelése, szállítása és felszerelése a berendezés 
szerelésével és szállításával párhuzam osan tör
ténik, az átköltözés idejét a terepviszonyoktól 
függően 16—24 órával meghosszabbítja. A tö
rekvés m a is az, és ezért esett a választás egy 
gépkocsival vagy vontatóval is felállítható elő
reszerelhető Trauzl típusú  árbocra, hogy a fú 
róberendezést am int arra  a  kellőszámú árboc 
módot ad, az új fúróponton egy kész felállított 
árboc várja. Ha ezt sikerül elérni az átköltözés 
ideje a  veszélyes és hosszadalmas koronaszerelés
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idejével is lerövidül, m ivel az árbocok saját ko
ronájukkal kerü lnek  felállításra.

II.

Az eddigi általános érvényű m egállapítások 
után, röviden ki kell térn i a  fúróberendezések 
leszerelésének, szállításának és felszerelésének 
vázlatos m enetére, valam int ezen gyakorlati 
m unkával kapcsolatos néhány fontos elvi szem
pontra.

Amíg a fúróberendezés és felszerelése szin
te sablonos állandóan ismétlődő m unkafolyam at, 
az átszállítás m ajd m inden esetben önálló új 
probléma, am it a körülménye k, úgym int az út 
és időjárási viszonyok, a napszak, a  fúrótelep 
elrendezése, bekötőútjának minősége, az igény
bevehető terü le t nagysága, a  bevethető járm ű- 
állom ány m inősége és az összetétele, figyelem - 
bevételével kell esetenként megoldani.

M ár m egem ltíettük, hogy az üzemben a l
kalm azott módszer m ellett a  fúróberendezés 
leszerelése egyben a  szállításra való előkészí
tést is jelenti, am ennyiben m ár a  leszereléskor 
az egyes tartozékokat úgy helyezik el, hogy 
azok egy egy nagyobb szállítási egység szerves 
részét képezzék. Az. átszállítás viszont, és ta lán  
ez a nagyobb jelentőségű tény  a felszerelés 
szerves része, m ert a  szállítószem élyzet feladata 
a  gépegységeknek olymódon történő hely rera
kása, hogy azokat összekapcsolásuk érdekében 
kézi emelővel, vagy egyéb módon egyáltalán  ne 
vagy csak m inim ális m értékben kelljen mozgat
ni. Ez a gyors felszerelés egyik elengedhetetlen 
feltétele.

Nyári időben a fúróberendezések általában 
gépház nélkül dolgoznak, így a gépház szerelé
si, szállítási m unkálatai nyáridőben nem  jelen
tenek gondot. Télen azonban a  gyors átköltözés 
szem pontjából döntő fontosságú a  fúrótorony 
gépházának és a toronyponyvázat leszerelésé
neik beütemezése.

Kemény, téli időben a gépház leszerelését 
csak a szivattyúk üzemen kívül helyezése u tán  
lehet elkezdeni, a  leszerelést több szakaszban 
kell végezni úgy, hogy a szerelőcsoport emberei 
sohse dolgozzanak forgó gépegységek fölött. Ez 
esetben a  gépház leszerelése zavarja és meg
hosszabbítja a fúróberendezés leszerelését. Lágy 
fagymentes időben, hacsak a  term elő béléscső- 
rakat cementezése nem esik biztonsággal a reg
geli, vagy koradélelőtti órákra, amikoris a gép
ház és fúróberendezés leszerelésének kezdete 
egybeeshet és sötétedésre befejeződik, a  gép
házat ism ét több szakaszban kell lebontani a 
béléscsövezést megelőző öblögetés, a fúrócső
kiszórás, a béléscsövezés és végül a  berendezés 
leszerelése alatt. A gépház leszerelését a belső 
világítóhálózat leszerelése előzi meg, így ha a 
berendezés leszerelése előreláthatóan belenyú

lik az éjszakába, ideiglenes világítási lehetősé
get kell biztosítani.

Feltételezve, hogy a  lem élyített és termelő 
béléscsőrakattal bélelt fúrást ún. lyukbefejezc 
berendezés fogja kivizsgálni, a fúrócsövet m ár 
a béléscsövezést megelőző kiépítéskor szétbon
to ttuk  és kiszórtuk, az öblítőfej és forgatórúd 
közötti á tm enetet a fúrócsőkiszórás végén meg- 
lam tottuk, a gépházat m ár előzőleg leszerelték, 
a term elő beléscsőrakat elcementezése u tán  el
kezdődik a fúróberendezés leszerelése.

A m ellékelt III. sz. táblázat áttekintő, de 
csak vázlatos képet ad egy szokványos, kedvező 
időben végzett leszerelésről. A táblázatban csak 
a főbb m unkafázisok vannak feltüntetve. Gya
korlott fúróbrgiádoknál az egymás u tán  felso
rolt m űveletek átfedik egymást, vagy egyál
talán  párhuzam osan m ennek végbe. Kellő be
gyakorlottság esetén az egyes m űveletcsoportok 
ideje nem  té rh e t e l lényegesen, legfeljebb ked1 
vező irányban, a táblázatbeli időértékektől.

Az éppen elcem entezett béléscsőrakat a 
csigasoron függ, a nyom ást leeresztették a ra 
katról, a fúróbrigád letisztítja  és elrendezi a 
m unkapadot, összerakja a  torony egyik sarká
ba az átm eneteket, ékeket, szállítószékeket, e l
rak ja  a ferde hídról az esetleg ott táro lt felesle
ges csövet, felmos, .majd két csoportra oszlik. (1)

Két em ber lem egy a  m unkapadról, szivaty- 
tyú  segítségével k itisztítják  az aknát (2.) a csa
to rná t és a szívógödröt (3.) ezután leszerelik a 
külső szivattyút lekapcsolják a szívóvezetékét 
és nyom ótöm lőjét ez utóbbit visszahajtják a 
szivattyúra és a végét ott rögzítik (4.).

Ezalatt a  fúróm ester a m unkapadon embe
reivel leszereli az asztallánc védőburkolatát, 
szétkapcsolja a  láncot és visszahajtja az emelő
műre, ahol kirögzíti, leszereli az állóvezetékek
ről a nyom ótöm lőket és kifekteti a  ferde híd
ra. (6.)

Négy em ber levonul az aknába, ahol kisze
dik a  kitörésgátló alsó perem éből a  csavarokat, 
leszerelik a  kifolyót és ha van a  kifolyó-kitörés- 
gátló ját (7.) felszerelik az asztaltartó  I vasakra 
a ké t láncos em előt és m egem elik a  kitörésgát
lót annyira, hogy a  béléscsőfelfüggesztő ékeket 
be lehessen helyezni a béléscsőfejbe. A bélés- 
csőrakatot ékre ü lte tik  a  körülm ényeknek meg
felelően szám ított húzóerő biztosításával. K i
csavarják az ültetőcsövet, vagy elvágják au to
génnel a  csövet és béléscsőfej felső perem ének 
sík ja fölött és csigasorral kiem elik a  levágott 
vagy szétcsavart csövet (8.) Bezárják a kitörés
gátlókat, hogy azok könyebben legyenek k i
emelhetők, m ajd az ún asztalkötél segítségével 
a csigasorral kiem elik és félreteszik a forgató- 
asztalt (9.) Leszerelik a kitörésgátlókról a m ű
ködtetővezetékek csatlakozásait, a csigasor se
gítségével kiem elik az aknából a kitörésgátló
kat, ráhelyezik azokat a  szállító szánkójukra és 
lehúzatják  a  csőhíd végére (10.) A lehúzatást 
a  nagy kenderkötél és a csőhíd végén rögzített 
megtörőcsiga vagy az esetleg ottlevő lánctalpas
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vontató csörlőjével végzik el. Időközben az ak
nában eltömítik a béléscsőfejet (10.) és felszerelik 
a  szögperemet a karácsonyfával, a megfelelő pad
lótáblával lefedik a m unkapad asztalnyílását, 
leszerelik a terhelésm utatót és elhelyezik a  b ri
gádbódéban.

A csigasor segítségével kiemelik ezután a 
forgatórudat lehetőleg a  rókalyukcsővel együtt, 
kifektetik  a  ferde hídra és lecsavarják róla az 
előzőleg m ár m eglazított öblítőfejet, a rókalyuk
esőben levő forgatórudat lehúzatják a  csokid
ra, az öblítőfejet pedig beleállítják a forgató
asztalba. Ezután leszerelik és kifektetik  a ferde 
hídra a  ké t függőleges nyomóvezetéket (11.) A 
lehúzatás oknál, szerelés a la tti rögzítéseknél, 
emeléseknél mindig a csigasort. és az asztalkö
telet, vagy a  korona megfelelő tárcsáján  átve
te tt nagy kenderkötelet és az emelőmű macs
kafejét használják.

A fenti idő a la tt a gépházban tevékenykedő 
csoport szétszereli a nyomóvezeték vízszintes 
részét, az aknaszívóvezetéket (5.) ezután lesze
relik a  második szivattyú vezetékeit (12.)

Következik a m unkapad teljes letisztítása, 
a védőkorlátok, kitörésgátló m űködtető csapte
lep, kötélvezető, kulcsok, kulcsellensúlyok, 
lyuktöltő és nyomóvezeték elosztó részének le
szerelése (17.) Ezt követi a nagyszánkó beeme
lése a toronyba és a torony ún. lepókhálózása, 
am it az emelőmű m acskefején á tvetett kender- 
kötél segítségével a  fúróm ester végez el a to
ronyban dolgozó kapcsoló és egy segítségének 
közreműködésével.

Leszerelik és leengedik a kulcstartó geren
dát, m ajd sorba a rudazattartó  fésűt a kapcsoló- 
állásból, a kapcsolóállás hom lokgerendáját és a 
kapcsolóállás két keményfapadlóból készült 
megvasalt táb lájá t és m indezt kihelyezik a fer
de csőhídra. A csigasor és az asztalkötél segít
ségével a nagyszánkóra em elik a forgatóasztalt 
az öblítőfejjel, leszerelik az emelőhorogról a 
szállítókengyeleket és a csigasort az emelőho
roggal ráfektetik  a nagyszánkóra (18.) Ezalatt 
a kapcsoló a segítőjével felmegy a  koronaer
kélyre és megoldja a  koronacsigasort rögzítő fe
szítőcsavarokat.

Ezalatt a gépalapon dolgozó csoport a m á
sodik szivattyú leszerelése u tán  lebontja a nyo
másleeresztő vezetéket, leszereli az iszappuskát 
és a bentonítkeverő tölcsért (13.) fo ly tatják  a 
m unkát a víztartályok leszerelésével, víztelení
tik  a tartályokat és szétbontják a külső és belső 
vízvezetékrendszert egészen a  kitörésgátlók m ű
ködtető vezetékrendszeréig (14) és (15).

Az időközökben m egérkezett két motorsze
relő a motorkezelővel vagy motorkezelőkkel le 
kapcsolja a  meghajtóegységéről az első szivaty- 
tyút, szétkapcsolja annak  két erőgépét, k iik tat
ja  azokat a berendezés sű ríte tt levegőrendszeré
ből és üzemanyag hálózatából, leszereli kenőolaj
tartályaikat és kipuffogóikat. Lekapcsolják a 
kipuffogó gyűjtődobjáról az összes vezetékeket, 
szétszerelik a kipuffogódobot, m ajd lekapcsol

ják  a második szivattyút és egy alkalmas pil
lanatban k iik tatják  az azt meghajtó harm adik 
erőgépegységet (16.) és (22.)

Időközben a  gépalapon dolgozó kulcsosok 
segédkeznek a  motorszerelőknek, összeszedik 
a  szivattyúk szerszám ait és összerakják a gép
alapon szerte heverő kism éretű vezetékeket (21.)

A m unkapadon vagy a lekötődobbal ellá
to tt berendezéseknél azalatt leszerelik a fúró
kötél holtágáról a bilincseket, kifűzik a  kötél- 
véget a  horgonyból és hozzákötik a szerelőkö
télnek nevezett, legalább 100 m hosszú kender- 
kötélhez, m ajd kifűzik egyszerű lehúzással a 
koronacsigasor megfelelő tárcsájából a nagy 
kenderkötelet. Megkezdődik a fúrókötél kifű
zése, azaz az emelőmű dobjára való felcsava
rása.

Az emelőmű dobját lassan hajtva a fúró
kötelet a szerelőkötél és az emelőmű macska- 
fejének segítségével állandóan feszesen tartva 
csévélik fel. A szerelőkötél hosszától függően 
2—4 fúrókötélszál kifűzése u tán  a szerelő és fú
rókötél közötti kötést megbontva a  szerelőköte
let visszahúzzák, kifűzik m ajd ú jra  összekötik 
a  fúrókötéllel és fo ly tatják  a fúrókötél kifűzé
sét mindaddig, míg annak a vége nem ér fel 
az utolsó koronatárcsa alá m integy 8— 10 m-el.

Ezután a koronaerkélyen tartózkodó két 
em ber megköti a fúrókötél em előm űre lefutó 
húzószálát és kirögzíti a korona alapkeretéhez, 
vagy a fúrótorony koronatartó U vasához, hogy 
le  ne szaladhasson. Egy rotaryláncszem  segítsé
gével k ihúzatják ezután a húzószálat a koro
naerkély a la tt és erősen kikötözik a toronynak 
a fúróm esterállás felőli sarkához, hogy m ajd a 
korona megemelésekor és leengedésekor ne le
gyen ennek útjában. Ezután felhúzzák a fúró
kötél végét és a szerelőkötelet, leoldják ez 
utóbbit és leengedik a m unkapadra, a fúrókö
tél végét pedig átvetik  az ún. bakcsigán, azaz 
a  fúrótorony tetején  levő szerelőbakra erősített 
kötéltárcsán. Átfűzik a fúrókötél végét a koro
na két középső kötél tárcsáján, összehurkolják, 
és bilinccsel biztosítják. Á húzószál rögzítésé
nek megoldása u tán  a fúróm ester az emelőmű 
és a bakcsigán átvett fúrókötél segítségével 
megemeli a koronát, a fentlevő em berek kissé 
megbillentik, hogy átférjen  a fúrótorony koro
nanyílásán, ezután óvatosan leengedi és ráhe
lyezi a  nagyszánkóra. Leoldják a  fúrókötelet 
a koronáról, a végéhez ú jra  hozzáerősítik a sze
relőkötelet, am elynek segítségével állandóan 
feszesen tartva  m ost m ár az egész fúrókötelet 
felcsévélik az emelőmű dobjára. Leoldják a 
szerelőkötelet és ez m arad egyelőre a bakcsigán 
átfűzve. (19.)

A szerelőkötél és az emelőmű macskafejé
nek segítségével most m egrakják a nagyszán
kót, miközben feloldják az emelőmű lehorgony- 
zását. A nagyszánkóra kerülnek a  m ár rajta  
levő forgatóasztalon, öblítőfejen, emelőhorgon, 
csigasoron és koronán kívül a  rudazatkulcsok, 
ellensúlyaikkal és köteleikkel, valam int a kulcs
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tartóval, a  fúrókötél vezető ellensúlyai, a szállí
tószékek és kengyeleik, az ékek, átm enetek, a 
kapcsolóállás rudazatfésűje, a  kapcsolóállás:, a 
tömlők, dobogók, korlátok a  kitörésgátlórend- 
szer csaptelepe. A rakodás befejezése u tán  le
húzzák a  szerelőkötelet, karikába h a jtják  és 
szintén ráhelyezik a nagyszánkóra, az egészet 
szorosan lekötözik. (20.)

A gépalapon dolgozó két ember, a két mo
torszerelő és a  motorkezelő segítségével, már 
a korona leszerelése a la tt lekapcsolják a  10 m 3-es 
gázolajtartályt, leszerelik annak  vezetékeit, le
kapcsolják a  tartalékkom presszort és annak sű
ríte tt levegővetékét, így m ost m ár a világító- 
egységek és tartalékkom presszor a lkotta  szállí
tási egység is ú tra  készen áll. (23.) összerakják  
ezután a  gázolaj és sű ríte tt levegő vezetékeket, 
sorban leszerelik a m otorok gázolaj- és kenő- 
o lajtartályait, felkötözik az előtétekre az ékszí
jakat. (24.)

A cem enthőm érséklet mérés egy a lyukfej
re szerelt megfelelő állvány segítségével a k i
törésgátlók kiem elése u tán  a  leszerelés a la tt 
m egtörtént, felszerelik a lyukfejre  a karácsony
fát, leállítják  és k iik ta tják  az em előm űvet m eg
hajtó utolsó m otort, szétkapcsolják a főláncot, 
összehordják és csoportosítják az egyes veze
tékeket, m egoldják az egyes gépegységek m e
revítőit, összerakják a  kéziszerszámot. (25.— 26.)

A leszerelés egész időtartam a a la tt a mo
torkezelő e llá tja  az üzem ben levő m otorok fel
ügyeletét és közben segédkezik a gépalapon 
dolgozó kulcsosoknak és m otorszerelőknek. (27.)

A leszerelés befejeződött, kezdődhet, ille
tőleg m int a későbbiekben látni fogjuk, most 
m ár érdem ben folytatódhat a szállítás.

III.

A fúróberendezés átszállítása nemcsak 
nagy felkészültséget igényel technikai vonalon 
hanem  sok tapasztalatot, eőlrelátást, jó és gyors 
ítélőképességet és határozottságot is. A jó szál
lításm esternek ism ernie kell járm űveit, em be
reit, sőt azok pillanatnyi hangulatát, a  terepet, 
a szállítandó berendezést, p illanatról p illanatra 
alkalm azkodnia kell az adott helyzethez, ennek 
megfelelően kell zökkenőmentesen átalakítania 
esetleg az egész előre m eghatározott program ot, 
hogy egy járm ű esetleges késése, m eghibásodá
sa vagy kiesése ne okozhasson zavart.

Nehány szót a  járm űparkról: 10, 15, 20 és 
30 tonna raksúlyú, lehetőleg terep járó  teh er
gépkocsikat alkalmazunk. A gépkocsik zömmel 
csőrlővel vannak ellátva, tehát képesek önál
lóan rakodni azaz megfelelően kiképzett te rh e 
ket m agukra húzni. A csörlős gépkocsi k ikép
zésének alapelve az, hogy rakfelü letük  alig 
nyúlik  tú l a  leghátsó gum iabroncs függőleges 
érintőjén, hogy nagy terhek  emelése esetén 
lehetőleg ne em elkedjen meg a  gépkocsi eleje. 
A rakfelület hátsó végén egy süllyesztett görgő

van elhelyezve, ennek felső vízszintes érin tő
síkja 10— 15 m m -el van a rakfelület sík ja fölött, 
hátsó függőleges érintősíkja pedig ugyan
ennyivel az ún. védőlemez mögött. Ezen 
a csapágyakon elforduló hosszú görgőn 
könnyen mozdul el a  fel vagy lerakott 
gépegységek szánkója. Hogy a felem elt rako
m ány valam ilyen kinyúló része m eg ne akad
jon, a görgő a la tt a rakfelület egész szélessé
gében egy ún. védőlemez nyúlik  le  fcb. a hátsó 
kerekek tengelyvonalának vízszintes síkjáig, a 
védőlemez síkja kissé előrehajlik a rakfelület 
alá.

Ugyanilyen görgővel és védőlemezzel van
nak ellátva a lánctalpas pótkocsik is, így ezek
kel a  csőrlővel e llá to tt lánctalpas vontatók elv
ben ugyanúgy önállóan dolgozhatnak, m int a 
csörlős gépkocsik.

A gépkocsik nagy része univerzális rendel
tetésű, teh á t sim a rakfelü lettel m in t önrakodó 
alkalmazható, nagy terhek  szállítására, darab 
vagy öm lesztett á ru  szállításához oldalfalakkal 
látható  el, forgózsámoly is szerelhető rá, így 
csőszállításra is alkalm assá tehető. Egyes köze
pes raksúlyú járm űvek, de a nagy teherbírásúak 
kivétel nélkül daruskocsiként is használhatók, 
am ennyiben csörlőkötelüket egy különben a 
rakfelü let két oldalán fekvő csőlábból összeál
lítható  m erev bakra függesztett kötéltárcsán át 
lehet vetn i és így a  gépkocsi a  csörlő teherb í
rásának, valam int a bak beállíto tt hajlásszögé
nek megfelelő terheket képes emelni. Külön
ben ilyen bakot szoktak az egyes lánctalpas 
pótkocsikra is szerelni, így nehéz terepen a 
lánctalpas vontató csörlőkötelével is lehet te r 
heket emelni, sőt kis távolságon szállítani. A 
kis és közepes terhek  felrakásánál rendkívül 
jelentőségűek a forgódarus gépkocsik, kellő szá
m ú ilyen darus gépkocsival azonban m indezi- 
deig nem sikerü lt az üzem eket ellátni.

A legnagyobb problém a a fúróberendezés 
átszállításához a legmegfelelőbb számú és ösz- 
szetételű járm űpark  kiválasztása. A járm űpar
kot az útviszonyok, a  szállítási távolság és a 
fordulóidő figyelem be vételével kell összeválo
gatni, olymódon, hogy az átszállítás ké t szem
pontból is folyam atosan történ jen :

A) A gépegységek és szerelvényrakom á
nyok a felszerelés m enetének sorrendjé
ben, folyam atosan kerü ljenek  át egyik 
fúrópontról a másikra.

B) A gépjárm űvek folyam atosan közleked
jenek, rakodjanak fel és le, egyik fúró- 
ponton se keletkezzen torlódás, a  befutó 
gépkocsi azonnal tud jon  fel- vagy le
rakodni, ne kelljen sem em berre, sem 
helyre, sem gépre várakoznia.

A ' szállítás sorrendje sem  közömbös, h i
szen könnyen megvalósítható, hogy az első for
dulóban m inden gépkocsi folyam atosan felra
kódik, szállít és lerakodik, a  m ásodik forduló
nál azonban az új fúróponton h ihetetlen  to r
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lódás keletkezik és órákat felemésztő többlet- 
m unka áll elő, közben a berendezés felszerelése 
sem kezdődhet el, vagy csak vontatottan  halad. 
Csak egy példa: Az első szivattyú és erőgépei 
m ár a  leszerelés 8.-ik órájában, vagy még előbb 
is szállíthatók, ha ezeket haadéktalanui elszál
lítják, az új fúróponton a kocsikaraván vagy 
megvárja, míg órák m úlva odaér és helyrekerül 
a második, belső, szivattyú, vagy lerakódik és 
a következő fordulóban ú jra  m egm ozgatja az 
egyes egységeket, hogy a belső szivattyút a he
lyére lehessen tenni. Ez a m unka órákra leköt
het egy járm űvet és összetorlaszthatja az összes 
szállítmányokat.

A bevetendő járm űpark  nagyságának m eg
határozásánál általános elvként azt m ondhatjuk, 
hogy kis távolságra történő szállításnál, ahol 
rövid a kocsiforduló ideje, nem döntő a járm ű
vek teljes teherbírásának kihasználása, lénye
ges, hogy a  járm űvek állandóan mozogjanak, 
ne várakozzanak, m ert a m egtakaríto tt idő és 
a kevesebb járm ű felvonultatása bőven fedezi 
a gazdaságtalanabb gépjárm ű kihasználást. I tt  
fokozott figyelemmel kell elkerülni a fel és le
rakodás szervezetlenségből adódó késedelmeit.

Nagy távolságra való szállításnál, sok já r
m ű állítandó be, a fúróberendezés m inden lé
nyeges részét egy kocsikaravánnak kell szállí
tania, i tt  szigorúan kell venni a  járm űvek rak
súly szerinti kihasználását, a  gondosan összeál
líto tt és ütem ezett indítási sorrendet, m ert .min
den m eggondolatlanság újabb járm űvek költsé
ges bevetését, vagy még költségesebb sok órás 
fúróberendezés hasznos idő- kiesést okozhat.

A fúróberendezések átszállításánál .á ltalá
ban nem lehet a gépkocsik kihasználását a 
közúti szállítás normái szerint m érni, m ert né
ha a gépkocsi teherbírása, néha pedig rakfelü
letének nagysága, főleg hossza a döntő fontos
ságú. A mi esetünkben a  nagy teherbírású gép
kocsik lehetnek viszonylag kis rakfelületűnk, 
a kis és közepes teherbírásúak között azonban 
okvetlenül kell néhány nagy, főleg hosszú rak 
felületű járm űnek lenni. A járm űpark  ütőké
pességének 'biztosítása, valam int a gazdaságos 
üzemvitel szempontjából lényeges, hogy lehető
leg kevés gépkocsitípust szerezzünk be, ez a 
gépkocsipark legyen maximális m értékig egysé
ges, a rendelkezésre álló gépkocsik azonban le
gyenek lehetőleg univerzálisak, azaz csőrlővel 
ellátottak, ömlesztett, vagy darabáru, sőt cső 
szálltíására alkalmasak.

Lényegesen m egkönnyíti és meggyorsítja 
a m unkálatokat ha m indkét fúrótelepen egy egy 
csörlős, lánctalpas vontató áll rendelkezésre, 
esetleg darus lánctalpas pótkocsival. Ez segít
het a  rakodásnál, pl. leengedi a nagyszánkót, 
vagy az em előm űvet a szerelőhídon álló gép
kocsira, kihúzza a fúrótorony pincéjéből a  ki
folyó kitörésgátlót és elhelyezi a csőhíd végén, 
az új fúróponton felhúzza az em előm űvet és a 
nagyszánkót a  gépkocsiról a m unkapadra, le

húzza billenőpontig a csörlős gépkocsikról a le
rakandó terheket stb. Egyszóval ezekkel a von
tatókkal több órás megtörőcsiga kikötéseket és 
csörlőfüzögetéseket lehet m egtakarítani.

Az átszállítás m eggyorsításának szempont
jából elhatározó jelentőségű az erőgépegységek 
alapkereteinek elhagyása és az erőgépegységek
nek közvetlenül a betonalapra való helyezése 
és pusztán egymáshoz történő kimerevítésük. 
Am ennyiben ez nem történik meg, feltétlenül 
tartalék  a lapkeretet kell beszerezni, ami előre 
össze van állítva az ú j fúróponton, ellenkező 
esetben jelentős időveszteséggel kell számolni. 
Két lehetőségünk van, vagy előre leszedjük az 
erőgépeket az .alapkeretről, félre rakjuk őket, 
elszállítjuk az alapkeretet az új fú
rópontra, ott összeállítjuk, újból felszed
jük  a járm űvekre az erőgépeket, átszál
lítják  és az alapkeretre helyezzük, vagy 
az erőgépegységeket egyszer felvéve, az egész 
kocsikaraván m egvárja míg az alapkeretet to 
vábbi kocsik felveszik és az új fúróponton fel
állításra kerül. A késedelem akár az alapkeret 
elhagyásával, akár az előre lerakott tartalék 
alapkeret bevezetésével élkerülhető.

Az átszálítás megszervezését illetően hihe
tetlenül sok kombináció lehetséges, csak pél
daképen:

a) Az A jelű  fúrópont csak hosszú felázott 
földúton közelíthető meg, az ú t gumiab- 
roncsú járm űvel nem járható, a  járm ű
vek vontatása épségüket veszélyezteti. 
A B jelű  fúrópont m űút m ellett van, a 
szállítási távolság 8— 10 km. Az A pont
ról az' egységeket csörlős vqntatóval és 
lánctalpas pótkocsikkal szállítják ki a 
műútig, i tt  veszik át a szállítm ányt a 
gum iabroncsé járm űvek, csak a  darab
áru  az apróbb szerelvény kiszállítására 
vontatnak be néhány könnyebb gépko
csit.

b) A k é t fúrópont környéke ugyan felázott, 
de a pontok közel vannak egymáshoz 
mindössze 1—2 km-re, az egész szállí
tást csörlős vontatókkal és lánctalpas 
pótkocsikkal bonyolítják le.

c) Az útviszonyok jók, a  szállítási távolság 
kicsi, a  gépkocsik 4—5 fordulót tudnak 
lebonyolítani m unkaidejük alatt, az á t
szállítást mindössze 5—6 gépkocsival le 
lehet bonyolítani. -

d) , A szállítási távolság nagy, mindössze 
egy fordulót vagy még annyit sem lehet 
egy nap, illetőleg egy műszak alatt 
lebonyolítani, ilyenkor 14— 16 gépkocsit 
kell beállítani az egyes rakom ányokat és 
járm űvek indítását úgy kell ütemezni, 
hogy a második forduló a la tt a fúróbe
rendezés felszerelése akadálytalanul ha
ladhasson.

e) Az A fúrópont jól megközelíthető, a  fú
rótoronyhoz a szerelőhíd felől, a gép
alaphoz pedig oldalról egész hosszában
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hozzá lehet férni, egyszerre 3—4 gép
kocsi is rakodhat, a gépkocsikat tehát 
csoportosan lehet indítani.

f) A fúrótoronyhoz a szerelőhíd felől és 
így a gépalaphoz oldalról nem lehet 
hozzáférni, mindig csak egy járm ű dol
gozhat, le kell tisztítani az egész gép
alapot, míg végül le lehet venni a  gép
alap oldaláról a fúrótoronyból az emelő
m űvet és nagyszánkót. A gépkocsikat 
csak egyenként és megfelelő ütem ezés
ben lehet indítani. Ha az új fúrópont is 
hasonló, az egész berendezést el kell 
m ozdítani a helyéről, egy tágasabb he
lyen le kell rakni és fordított sorrend
ben át kell vinni az új fúrópontra, vagy 
egy nagyszámú gépkocsiból álló kara
vánt kell várakoztatni mindaddgi, míg 
a szállítm ányok sorrendjét á t lehet for
dítani.

A felsoroltak mind szélső esetek, amelyek 
között szám talan közbenső, átm eneti eset van, 
így elképzelhető, hogy m ennyire változatos, 
egyedi feladat m inden egyes átszállítás.

Hogy a  m unka m enetéről valamelyes képet 
alkothassunk, egy m eghatározott esetre érvé
nyes átszállítási sémát próbálunk ism ertetni:

A két A és B fúrópont egymástól való tá 
volsága úton m érve 10 km, A a lem élyített B 
pedig az új lem élyítendő fúrópont. A két fúró
pont közötti ú t gumiabroncsú járm űvel jól já r
ható, esős időben sincsen szükség lánctalpas 
vontatóra. A fúrási üzem központjától az A 
pont 12 a B pont pedig 20 km távolságra van. 
A menetidő, rakott járm űvel a  fúrási üzem köz
pontjától A pontig 30, B pontig 45, A és B pontok 
között pedig ismét 30 perc. A fúrótorony gépalap
ja és csőpadjai egész hosszukban megközelíthe
tők, szerelőhídja pedig jól megközelíthető 
m indkét fúróponton.

Feltételezett ideális esetünkben a szállító
csoport részben m ár a  leszerelés kezdetével egy
időben elkezdi a m unkát. M int em lítettük a le
szerelés egyben a szállításra való előkészítési 
is jelenti, az egyes gépegységek és tartozékok 
m int bódék, tartályok stb. adva vannak. A sze
relvényt pedig a leszerelés a la tt és annak  utolsó 
fázisában az alább felsorolt rakom ányokba cso
portosítják. A felsorolás sorszámai fel vannak 
tüntetve a szállítás m enetét szem léltető ábrán 
is, ahol a számok a felsorolásban szereplő egyes 
rakom ányokat jelentik: (3—4. ábra).

1. Nagyszánkó.
2. Emelőmű.
3. 1. sz. szivattyú.
4. 2. sz. szivattyú.
5. 1. sz. fúróm otor előtéttel.
6. 2. sz. fúróm otor előtéttel.
7. 3. sz. fúróm otor előtéttel.
8. 5. sz. fúróm otor előtéttel.
9. 4. sz. fúróm otor előtétjével és a kom

presszoregység.

10. 1. sz. 50 m3-es víztartály.
11. 2. sz. 50 m3-es víztartály.
12. A 10 m3-es gázolajtartály.
13. A cement és bentonitraktár.
14. A brigádbódé.
15. A világítóegységek és tartalékkom presz- 

szor bódéja.
16. A kipufogóvezeték és gyűjtődob elemei.
17. A motorok kenőolajtartályai, gázolaj

tartályai, ezek állványai, kenőolajos 
hordók.

18. A manifoldszánkó, a szívóvezetékek, 
az akna szívóvezeték rövid része, nyo
másleeresztő vezeték, tartályösszekötő 
vezeték a  tolókkal, az iszappuska és 
állványa, a  bentonit keverőtölcsér stb.

19. A tartalékkom presszor sűrített levegő- 
vezetéke, a  gázolajvezeték, az akna szí
vóvezeték hosszú vízszintes része, a víz- 
vezetékhálózat, a nyomóvezeték víz
szintes része, a  kifolyó, a tűzoltóveze
ték  ,stb.

20. A levegőtartály, a  szivattyúk tarta lék 
alkatrészei, fúrók, ékszíjak, tartalék- 
tömlő, csőarm atúrák, átm enetek, korlá
tok.

21. A kitörésgátlók, mentőszerszámok, szög
peremek, ta rta lék  gépkulcsok, tartalék  
rotaryláncok, csövezőszerszámok stb.

22. Súlyosbítok és magfúrók.
23. A forgatórúd a rókalyukcsővel, a  nyo

móvezeték két függőleges része, rako
m ány kiegészítéseképpen fúrócső.

24. A fúróberendezés fúrócsőkészlete.
A m unkához felvonuló gépkocsiknak ki 

kell szállítani az új fúrópontra a felszíni rakat 
béléscsövét (F), az ennek eloementezéséhez 
szükséges cem entet (C) valam int a fú rás meg
kezdéséhez szükséges bentonitot (b), am ennyi
ben a  fúrás nem vízöblítéssel lesz (elkezdve, A 
felsorolt anyagokat a fúrási üzem központjából 
kell kiszállítani. Ugyancsak a felvonuló gépko
csiknak kell a ké t fúrópontra kiszállítani a  két 
vasszerkezetű szerelőhiaat (Sí és S2) ezekre jár 
m ajd fel platójával a  fúrótorony m unkapadjá
val egy magasságba az emelőművet és a  nagy- 
szánkót szállító gépkocsi. Magát a nagyszánkót 
is a felvonuló gépkocsik szállítják ki a leszere
lésre kerülő berendezéshez. (N).

A szállításirányító a leszerelés kezdetével 
egyidőben k é t gépkocsit indít az üzem központ
jában, az „a” és „b” gépkocsikat. Az „a” gép
kocsi felrakja és kiviszi a B fúrópontra a fel
színi rakat béléscsövét (F) ennek megfelelően 
csőszállító u tánfutóval van ellátva, a  „b” gép
kocsi felveszi az egyik szerelőhídat (Sí) de cső
szállító u tánfutót is kapcsol maga u tán  és ki
szállítja az A fúrópontra. M indkét gépkocsi 10 
tonna teherbírású  terepjáró.

Az „a” és „b” gépkocsikkal egyidőben indít 
a  szállításm ester egy kis autóbuszt is 8—12 ra 
kodómunkással, ezek közül 4—6 em bert a  B
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fúróponton tesznek le a többit pedig átviszik 
az A fúrópontra.

Az ábrán sorban követhetjük az egyes gép
kocsik szállítási tevékenységét a munka elkez
désétől annak befejezéséig.

Az „a” gépkocsi miután az egyidejűleg ki
szállított rakodókkal lerakatja a B fúróponton 
a felszíni rakat béléscsövét (F) átvonul az A 
telepre és a közben odaérkezett rakodók segít
ségével megrakodik fúrócsővel (24) és átviszi 
a B fúrópontra. Lerakodás után visszamegy és 
felrakja a forgatórudat a rókalyukkal, az álló 
nyomóvezetékkel, ezek ti. a leszerelés 6-ik 
órájában már kinn fekszenek a csőhídon, ki
egészíti a rakományát fúrócsővel (23) átmegy a 
B pontra, lerakodik és bevonul az üzem köz
pontjába.

A „b” gépkocsi, amint kiérkezik az A fú
rópontra, lekapcsolja a csőszállító utánfutót, 
helyre teszi a szerelőhidat (Sí) és felveszi a le
szerelés kezdetén kitisztított cementraktárt (13), 
átviszi a  B fúrópontra, ott helyre teszi és visz- 
szajön az A telepre. Itt a fúrócsőrampánál az 
„a” gépkocsi még rakodik, míg a rakodás befe
jeződik a ,,b” gépkocsi csörlőjével kiszedi a 
gépalapról és a szívógödörből az 1. sz. szivattyú 
szívóvezetéketi és lerakja azokat a cémentrak- 
tá r üresen maradt helyére. Ezután újra felkap
csolja a csőszállító utánfutót és beáll az „a” 
gépkocsi helyére, megrakodik fúrócsővel (24), 
rakományát átszállítja a B pontra majd vissza
jön és felrakja a súlyosbítókat és a magfúrót 
(22) ezeket átviszi B pontra majd lerakodás után 
bevonul az üzem központjába.

A két gépkocsi be kellett vonuljon a köz
pontba, m ert egyrészt még egy forduló elvég
zése nagyon meghosszabbítaná a munkaidejü
ket, másrészt a fúrócsőszállítás folytatása az el
következő órákban fölösleges torlódást okozna 
mindkét telepen mind közlekedés mind rakodás 
szempontjából. Az új fúrás elkezdéséhez szük
séges fúrószerszám most már rendelkezésre áll, 
a fúrócsőszállítást be lehet fejezni majd akkor 
is, ha az új fúrás mélyítése folyamatban van. A 
fúrócsőszállítás közbe be kellett iktatni a ce
m entraktár szállítását, hiszen a központból 
ezentúl kiinduló gépkocsik már cementet és az 
iszap javítóanyagot hozzák a B telepre és ezen 
anyagokat fedél alá kell helyezni.

A ,,c” gépkocsi nagy rakfelületű 20 tonna 
teherbírású csörlős, le kell rakja a leszerelés 
6-ik órájának végén az A fúróponton a nagy
szánkót. Az „a” és ,,b” gépkocsik központból 
való kiindulása után felveszi a nagyszánkót (N), 
majd erre felrakják a B pont felszíni rakaté
nak elcementezéséhez szükséges cementet (c). 
Az egy órás indítási eltolódásra azért is szük
ség van, hogy a rakodómunka torlódását elke
rülj ük . mind a központban, mind a két fúrási 
telepen. A gépkocsi kiviszi a cementet (c) a B 
fúrópontra, azt berakják a közben odaérkezett 
cementraktárba, ezután átviszik a nagy
szánkót (N) az A fúrópontra és lerak
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ja  azt a közben a helyére kerü lt szerelő- 
hidra,. Mivel az általa szállítandó víztar- 
tályök leszerelése még nem történ t meg, felál
lítja  a  daru já t ás kiszedi a gépalapról a  manifold- 
szánkót, a 2. ;sz. szivattyú szívóvezetékeit, egyéb 
leszerelt vezetékrészeket és összerakja azokat a 
cem entraktár helyén az 1. sz. szivattyú szerel
vényeihez. Ezután lefekteti daru ját és sorban 
átviszi az időközben leszerelt két 50 m 3-es víz
ta rtá ly t a B fúrópontra (10 és 11). Visszajön a 
10 m:i-es gázolajtartályért, ezeknek a  B ponton 
történő helyrerakása és beállítása u tán  a  gép
kocsi bevonul az üzem központjába.

A „d” gépkocsi 10 tonna raksúlyú, nagy 
rakfelületű, nem okvetlenül csörlős: járm ű, 
alacsony oldalfalakkal, van ellátva. A leszerelés 
6-ik órájában kezd a központban bentonittal 
m egrakodni (b), az kiviszi a  B fúrópontra, ott 
lerakod ik, átm egy az A fúrópontra, ahol egy 
darus gépkocsi segítségével felrakja a  cement- 
rak tár alapjára összegyűjtött szerelvényt (18) 
átvonul a daruskocsival együ tt a B pontra, ahol 
lerakodnak m ajd visszajönnek és felrakják a le
vegőtartályt, a  szivattyúk pótalkatrészeit és a 
(20) szám a la tt felsorolt egyéb szerelvényt. Egy 
következő fordulóban elviszik a m otorok kenő
olaj- és gázolajtartályait, üzemanyagos hordó
kat, állványokat stb. (17), ezt lerak ják  a B fú 
róponton, ahonnan mind a „d” gépkocsi mind 
a daruskocsi bevonul a  központba.

Az „e” gépkocsi 10 tonna raksúlyú nem 
feltétlenül csörlős, lehetőleg hosszú rakfelületű 
terep járó  járm ű. A leszerelés 6-ik órájának 
végén felrakják rá  a központban a második sze- 
relőhídat (S?) azt kiviszi a B fúrópontra, ahol 
az ottlevő lánctalpas vontató átveszi pótkocsi
jára  a rakom ányt és a helyére teszi. A gépko
csi átvonul az A pontra, ahol az időközben fel
vonult daruskocsi segítségével megrakodik. Első 
szállítm ánya a  kitörésgátló, kifolyó kitörésgátló, 
mentőszerszámok (21). A B ponton a vontató se
gítségével lerakodik. A következő fordulóban 
elviszi az összes vezetéket (19) m ajd egy utolsó 
fordulóban átviszi a kipufogóvezetékeket és 
dobokat (16) ezeket lerakja a B ponton -és be
vonul a központba.

A 30 tonna raksúlyú, csörlős terep járó  „f” 
gépkocsi a leszerelés 9-ik órájának közepén vo
nul fel az A fúrópontra, kiem eli és félrerakja 
az 1. sz. szivattyú t és a 4. sz. fúróm otort, ez
után felveszi a 2. sz. szivattyút, átviszi a B fú- 
rópontra és ott helyre rak ja  (4). Visszajön a vi
lágítóegység bódéért (15, átviszi és helyre rakja 
ezt is a B ponton. Az A ponton oldalra húzza 
a toronypadlón a  m egrakott nagyszánkót, be
húzza középre az emelőművet, feljár a szerelő- 
hidra és felveszi ez utóbbit, átviszi B pontra és 
és az o tt levő csörlős vontató segítségével felte
szi a torony m unkapadjára, a helyére húzza és 
beállítja (2). A következő fordulóban átviszi a 
nagyszánkót, ezt is felteszi a m unkapadra, m ajd 
egy utolsó fordulóban átviszi és helyére állítja

az 1. sz. szivattyút (1 és 3), ezzel ténykedését 
befejezve, bevonul a központba.

Az utolsó „g” gépkocsi 10 tonna raksúlyú 
csörlős terepjáró, az „f” gépkocsival egy idő
ben vonul fel és miközben az félre rak ja  az 1. 
sz. szivattyúegységet, felveszi az azt meghajtó 
5. sz. fúróm otort az előtétjével (8) és átviszi a 
B pontra, ahol leteszi, azonban nem a  gépalapra, 
hanem  valam ilyen a forgalomból kieső helyre. 
Visszajön, és mivel a 4. sz. .motor kiegészítő ra 
kom ányát képező kompresszoregység még nem 
szabad, a  többi m otor szétszerelése és kiiktatása 
még folyam atban van, átviszi és helyre rakja B 
ponton a brigádbódét (14). M ivel itt időköz
ben helyre kerü lt a 2. sz. szivattyúegység, felve
szi és helyre teszi ,az 5. sz. fúróm otort. M ire az 
A pontra visszaérkezik m inden m otor szállít
ható. Sorban átviszi a  4. sz. fúróm otort az elő
tétjével és a berendezés kompresszoregységé
vel (9) m ajd az 1, 2, és 3. sz. fúróm otorokat elő
tétjeikkel (5, 6 és 7), helyre rak ja  ■őket a  B pon
ton és bevonul az üzem központjába.

A fúróberendezés átszállítása ezzel befeje
ződött. A szállítócsoport akkor végzett jó m un
kát, ha a gépegységeket úgy helyezte el, hogy 
azokat m inden mozgatás nélkül össze lehet kap
csolni, a szerelvényeket és szerszámot pedig úgy 
hogy a fúróbrigád m inden egyes darabot a sze
relőkötél vagy m ajd a  csigasor és nagy kender
kötél segítségével e lé r,és  mozgatni tud.

Az egyes javításra szoruló gépegységek cse
réje  rendszerint átszereléskor történik. Ilyenkor 
a felvonuló járm űvek szállítják ki az új egysé
geket, a  hazavonulók pedig a javításra szoruló
kat viszik be a műhelybe. Mindez a szállítás- 
m ester ráterm ettségén múló feladat. Hogy en
nek m unkája m ennyire összetett, m ennyire 
nyomon kell követnie a  m unka m enetét, csak 
példaképen em lítjük  meg, hogy tudnia kell 
percről-percre hogy az egyes gépkocsik hol 
vannak, és m it csinálnak. Tekintsük a leszere
lés megkezdésétől szám ított 10.-ik óra elejét:

Az „a” gépkocsi ham arosan befejezi a B 
ponton a  forgatórúd, nyomóvezeték és fúrócső 
lerakását és indul a központ felé.

A „b” gépkocsi súlyosbítókat és m agfúrót 
rak fel az A ponton.

A „c” gépkocsi, az 50 m:i-es v íztartá ly t veszi 
fel az A ponton.

A „d” gépkocsi a  daruskocsi segítségével 
elkezdte a  rakodást az A ponton, a cem entrak
tá r  helyén.

Az „e” gépkocsi ú tban van az A és B pon
tok között a kitörésgátlókkal, mentőszerszá
mokkal, stb.

Az ,,f” gépkocsi éppen a 2. sz. iszapszi
va ttyú t veszi fel az A fúróponton.

A ,,g” gépkocsi ú tban van a B pont felé 
egy fúróm otorral.

A szállításm ester a fenti kép alakulását 
pillanatról pillanatra figyelem mel kell kísérje 
és ha egy gépkocsi meghibásodik, vagy elakad, 
azonnal át kell állítani a szállítási programot,
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m ert hiszen adott pillanatban a leszerelés alig 
fejeződött be, a szállítás még folyam atban van 
de m ár elkezdődik a felszerelés is, ennek vi
szont nem szabad elakadni, az egyes gépegy
ségeknek és szerelvényeknek ennek érdekében 
m eghatározott sorrendben kell a B pontra ke
rülni.

A fúróbrigád a leszerelés kezdetétől szá
m ított kb. 14.-ik  órában átm egy a B fúrópont
ra, ahol a  2. sz. iszapszivattyú m ár a helyén 
van, a másik szivattyú ham arosan megérkezik, 
a manifoldszánkó és a szívóvezeték rendelke
zésre áll, a brigádbódé a kéziszerszámmal a 
helyén van, így meg lehet kezdeni a  szivattyúk 
bekötését és a vezetékek kiépítését.

A szivattyúk szerelésével párhuzamosan 
jelentősebb, m integy 6 főből álló motorszerelő 
kapacitást kell biztosítani, hogy lehetőleg a 
szívóvezetékek felszerelésének és a m anifold
szánkó bekötésének végrée m ár forgó erőgép 
álljon rendelkezésre az emelőmű m eghajtására, 
hogy a felszerelés a leszerelésnél vázolttal e l
lentétes sorrendben folytatódhasson.

Az utolsó években a  fúrótornyoknak ár
bocokkal történő részbeni kiváltása új problé
m át vetett fel, am ennyiben parancsolóan szük
ségessé te tte  a  darus gépkocsipark jelentős fej
lesztését. Ennek a fejlesztésnek ki nem elégítő 
ütem e a főoka annak, hogy az árbocok beveze
tése óta az átszerelési idők meghosszabbodtak. 
Maga az árbocszerelés m ár darus gépkocsit, sőt 
gépkocsikat igényel, és bár elm arad a jelentős 
időigényű koronaszerelés, az a  körülm ény, 
hogy az árboc m unkapadjára nem  lehet a  nagy
szánkót feltenni, bizonyos m értékű többletm un
kát jelent, am it csak daruskocsival lehet meg
oldani. A nagyszánkón annakidején egy szál
lítási egységbe csoportosított szerelvényeket 
most daruval kell egyedenként m unkapadról 
gépkocsira és gépkocsiról m unkapadra rakni.

Az eddigiekből néhány következtetést von
hatunk le:

1. A fúrótelepek és fúróberendezések egy
ségesítésével az átszerelés ideje nagy
m értékben csökkenthető. Az egységes 
berendezéshez akár többletföldm unka 
árán  is egységes fúrótelep készítendő.

2. A gépegységek okszerű csoportosításá
val és megfelelő szállító szánkókra tö r
ténő szerelésével, megfelelő járm űpark 
kifejlesztésével a  fúróberendezés á t
szállítása igen nagy m értékben meg
gyorsítható.

3. Nemcsak a fúróberendezés maga, hanem  
annak tartozékai is pl. a tornyok, árbo
cok, tartályrendszer, csőhídak, bódék, 
stb. egyaián t egységesítendők. Az egysé
gesítés i t t  könnyű szállíthatóságot, a 
szerelési m unka lecsökkentését és egy
más közötti cserélhetőséget jelenti.

4. Az elm ondottak szem előtt tartásával és 
következetes megvalósításával elérhető 
az Uralmas 5D fúróberendezések eseté
ben éves átlagban a 3,9 napos átszere
lési idő, ami körültekintőbb m unkaszer
vezéssel és a  darus járm űpark  fejleszté
sével tovább' csökkenthető.

5. A nagy üzemköltségű fúróberendezések 
tényleges fúrásra  fordítható idejét az 
átszerelési idő csökkentésén tú l további

■ nagy m értékben lehet növelni ha a ré
tegvizsgálati m unkákra kisebb kapacitá
sú, kétdobos, portábilis, sa játtornyú ún. 
lyukbefejező berendezéseket rendszeresí
tünk.

A fenti 'ntézkedésekkel és a lerögzített e l
vek következetes szem előtt tartásával viszony
lag kis állóeszközállománnyal, fúróberendezé- 
cenként igen nagy fú rt évi m éterszám  teljesít
hető, ami kedvező m éterköltséget eredményez.
Ez a rendszer közepes olajfúrási tevékenységet 
folytató országban lényegesen kedvezőbb és 
gazdaságosabb, m int a  váltóberendezésekkel 
dolgozó fúrási üzemek szervezete.
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