
Fúrólyuk irányítási módszerek üzemi alkalmazása
[ra: Várhegyi Pál

tér. főmérnök

A Mecseki Ércbányászati Vállalat K utató- 
Mélyfúró Üzeme célkutatással foglalkozik. A 
kutatást, annak módszereit erősen befolyásol
ják az adott nyersanyag bonyolult települési vi
szonyai, valam int a  kutatás egyes fázisaival 
szemben tám asztott geológiai követelmények 
(magkihozatali %, kutatási .hálósűrűség, fúró
lyukak karrotálhatóságának biztosítása stb.).

Fúrásainkkal nehéz fúróhatóságú, igen vál
tozékony összleteket harántolunk. Laza, nagy 
víztartalm ú homokok, duzzadó anyagok, karsz
tosodott mészkő-dolomit rétegek, az öblítővíz 
hatására „fellevesedő” agyagpalákon kívül te 

kintélyes vastagságú, nagy koptató hatású 75%- 
os kvarc, 20% földpát tartalm ú igen erősen kö
tö tt homokköveket kell átfúrnunk. Megnehezíti 
a helyzetet a rétegek 15—45° közötti dőlése, 
a különböző keménységű kőzetcsíkok gyakori 
váltakozása, a terü let tektonizáltsága és kedve
zőtlen hidrogeológiai viszonyai.

A fenti term észetadta nehézségek leküzdé
sében a K utató-M élyfúró Üzem dolgozói igen 
jó eredm ényeket értek el az elm últ évek során. 
Ezt szem léltetik az 1. sz. táblázat fm/ber/nap, 
illetve F t/fm  adatai.

M élyfúrási te ljesítm ények (fm /ber/nap)
1. sz. táblázat

1959. 1960. 1961. 1962. 1963. 1964. 1965.

Zif—1200 4,38 4.32 3,29 4,45 4,36 4,37 5,06
— 650 5.33 5,36 4.54 5,40 5,94 5,33 7,02
— 300 N 7.25 9,12 12,70 6,11 7,15 8,51 16,70
— 300 B — — 18,40 19,90 24,41 26,12 36,44

SzBU— 150 12,60 12,68 13,44 10,56 111,31 30,00 8,14

M élyfúrási fm költségek ((vállalati, F t/fm)

1959. 1960. 1961. 1962. 1963. 1964. 1965.

SzBU— 150 58ö,60 536,80 468,80 886,17 503,87 208 952
Zif — 300 N 908,85 930.99 925,78 936,79 886,33 876 243

300 B — — 385,26 332,64 289,88 322 157
650 1336,06 1171,29 1279,06 1227,08 1043,60 1085 1055

1200 1663,77 2159,91 1966,14 1993,09 1771,23 1692 1627

A m élyfúrás biztonságos technológiájú k i
vitelezésének egyik feltétele a  fúrólyuk tenge
lyének egyenessége, illetve ettő l való kis érté
kű eltérés. E kérdésekkel a „Korszerű m entés” 
alapelvei és szerszámai”* című m unkánkban 
részletesen foglalkoztunk. A fúrólyukak függő- 
legességének vállalatunk viszonyai között nem 
csak a  hajlítgató-csavaró igénybevételénél be
következő szerszámkiadások, hanem  a fúró
lyuk kivályódásóban m egszorult szerszámok 
m iatt is foglalkozni kell. A kőzetek nagy kvarc

* Mező Péter-—-Várhegyi Bál: A korszerű m entés 
alapelvei és szerszámai, különös tek in te tte l :a m agfú
rásos m élyfúrás m entéseire. (MÉRNÖKTOVÁBBKÉP
ZŐ. 4440)

és földpát tartalm a m iatt fellépő erős koptató 
hatás az elferdült fúrólyukakban fokozott m ér
tékben jelentkezik, összes gazdasági kihatásai
val együtt.

A fúrólyuk falának béléscsövezéssel tö rté
nő biztosítása is nehézségekbe ütközik elferdült 
fúrólyukakban.

A fúrólyukból nyert adatok kiértékelésé
hez szükséges geofizikai vizsgálatok elvégzése 
30°-nál nagyobb ferdeségű fúrólyukakban már 
problém át okoz,. A karottáló szondákat nem le
het beépíteni a fúrólyuk talpáig.

A fúrás folyam án a fúrólyuk egyengetésé- 
re, megfelelő irányban (függőleges) tartására
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igen sok időt kell fordítani. Az ossz. fúrási idő
ből 3,5% a fúrólyuk terelésére, illetve íerdeség 
ellenőrzésére fordított idő.

A fúrólyuk ferdeségének fentebb ism erte
te tt következményei vetették  fel a  fúrólyuk el- 
ferdülésének okaival, a fúrólyuk irányításával 
kapcsolatos problémákat, melyekkel az aláb
biakban részletesen foglalkozunk.

A  fúrólyukak elferdülésének okai.

A fúrólyukak elferdülésével foglalkozó vi
lágirodalom a fúrólyukak elferdülését két a lap 
vető okra vezeti vissza:

1. Geológiai viszonyok;
2. Fúrástechnológiai-technikai feltételek.
A Mecseki Ércbányászati Vállalat K utató-

Mélyfúró Üzemének megfigyelései a  fenti iro
dalmi közléseket megerősítették.

1. Geológiai okok:
a) Az üledékes kőzetek nagy részére, de 

különösen a homokkövekre jellemző a 
különböző kem énységű kisebb-nagyobb 
vastagságú rétegek váltakozása. A vál
takozó keménységű, ferdén települt ré
tegek esetében az előfúrás során úgy
nevezett egyenlőtlen felfúrási talp  ke
letkezik, m elynek következtében a fú
rólyuk a  rétegekre ráhajlik, igyekszik a 
réteglapra m erőlegesen beállni. 1. sz. 
ábra. Az egyenlőtlen talpfelfúrást az

az eredményezi, hogy a korona előhala- 
aása a különböző keménységű kőzetek
ben nem egyforma. Ennek következté
ben a  fúrólyuk dőlés változása a  követ
kezőképpen alakul:

ahol h — előhaladás,
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D — koronaátmérő.
Kemény kőzetből puhába történd á tté 
rés esetében, a korona puhába érve k i
tolódik a  rétegből, ferdesége csökken, 
2. sz. ábra, Ebben az esetben a fúrólyuk 
elm életi dőlésváltozása a következő:

hu -  - hí
, m " -  D

A fúrási gyakorlatban az elméletileg 
szám ított dőléscsökkenés nem követke
zik be, m ert a puha kőzetre támaszkodó 
kemény kőzet ék, vagy törött, vagy a 
terhelés következtében letörik.

I

Váltakozó keménységű kőzetek ese
tében, ha a  rétegek dőlése 50°-nál ki
sebb, akkor a  fúrólyuk elferdülését a 3. 
sz. ábra jellemzi.

<3d ó ra .

Nagy keménységű és 50°-nál m erede- 
kebb dőlésű rétegek esetében a fúrólyuk



a réteg  dőlése m entén hajlik  el. (4. sz. 
ábra.)

b) Nagyobb területegységen belül azonos 
szerkezeti viszonyok m ellett lem ély ített 
fúrások esetében a fúrólyukak ferdülést 
tendenciája (iránya) közel azonos. Meg
figyeléseink alapján a rétegek dőlésirá
nya a  fúrólyuk iránya között bezárt 
szög átlagosan 147°-os. Ezt a  tén y t a 
későbbiek során a  geológiai viszonyok 
ism eretéből k iindulva az e lő tereit fú ró
lyukak indításánál eredm ényesen hasz
náltuk  fel.

A fentiektől e ltérően  egyes* esetekben 
a  fúrólyuk ferdülésének tendenciája 
szám unkra é rthe te tlenü l viselkedett, 
nem  a v á rt irányban, hanem  a ttó l egé
szen eltérően fe rd ü lt el.

Az ado tt te rü le t földtani viszonyainak 
részletesebb m egism erése u tán  kiderült, 
hogy ez a  törvényellenes elferdülés vető’ 
illetve annak  kísérő zónája következ
tében  jö tt létre. Ugyanis a fúró lyuk  a  
vetők m entén, illetve azok törm elékes 
zónájában, ha a vető síkja m eredek, 
úgy azt követi, 45—50°-os dőlési vető- 
s ík  lefutása  esetén  pedig ráhajlik  a  vető 
síkjára, igyekszik azzal merőleges hely
zetet elfoglalni az 1/a. pontban ism er
te te tt  okok m iatt. •

c) Laza, üledékes kőzetek (talajok) á tha- 
rán to lása esetében a fúró lyuk  görgete
geket érinthet,, s ha azok nagy kercény- 
ségűek és viszonylag nem  nagy m ére
tűek, így a  fúrókorona azokat á tfú rn i 
nem  tudja, hanem  oldalasán elkapva 
azokat kinyom ja a lyuk  falába, de ezen 
idő a la tt a görgetegen a  korona, illetve 
fúrószerszám  is irány t változtat ás to 
vább m ár a e lfe rdü lt irányban halad.

d) G yakorlatban előfordult, hogy földalatti 
ü reget harán to lt á t fúrószerszám. Az

üreg  harántoiásakor ferde irányban ha
ladó fúró lyuk  iránya m egváltozott és a 
függőleges; felé ha jlo tt el.

2. Fúrástechnológiai-technikai okok:

Ezen okok közt döntő többséggel az aláb
biak befolyásolják a  fúró lyuk  elferdülését:

a) A fúrógép nem  áll vízszintes alapon.
b) A forgatófej nem függőleges.
c) Rossz, az a rány  a fúró lyuk  átm érője és 

a fúró rúd  átm érője között.
d) Görbe fú ró rúd  "van a  nyom ott sza

kaszban.
e) Átm érő csökkenésénél nem  alkalm aznak 

m egfelelő kiképzésű áttérő  tuskót.
f) Az alkalm azott m agfúró szerszám hosz- 

sza rövid.
g) Az optim álisnál nagyobb talpterhelést, 

illetve fordulatszám ot alkalm aznak.
h) Sörétfúrás esetében a szükségesnél na

gyobb átm érőjű, sapkás adagolásnál az 
előfúrási hosszhoz szükségesnél nagyobb 
m ennyiségű sörétet adagolnak le a fúró
lyuk  talpára.

A továbbiakban nem  ragaszkodva az előző 
felsoroláshoz, olyan gyakorlatban alkalm azott, 
illetve tapasztalt tényeket ism ertetünk, am elyek 
kihatással vannak a  fúrólyuk elferdülésére.

A) A ku tató  m agfúrások biztonságos kivi
telezésének egyik alapvető tényezője a m egfe
lelő m inőségű öblítőiszap használata. Ez lénye
ges úgy a  puha kőzetek fúrásánál, m in t a  tek
tonikai zónák, valam int a  levesedésre hajlamos 
agyagpalák és m árgák  fúrásánál. Rossz minő
ségű iszap használata esetében a  fenti kőzetek 
jelenléte m elle tt a fúró lyuk  fala kikavernáso- 
dik, m elynek következm énye a fúrólyuk elfer- 
dülésén tú lm enően tektonikai zónából történő 
darabos omlás esetében szerszám  beékelődés — 
m entés — lehet.

B) A fúró lyuk  gazdaságos .mélyítésének 
egyik alapfeltétele a megfelelő talp terhelés 
m egválasztása. M inden kőzetfajta  optimális 
talp terhelése  m ás értékkel rendelkezik, s csak 
egészen pontos geológiai te rv  ism eretében le-, 
hét kiszám ítani és előre m egadni m ilyen nagy 
legyen a  fúróterhelés m értéke. Az optim álisnál 
nagyobb talp terhelés a fúrólyuk elhajlásának 
egyik fő okozója.

Pontos rétegsor ism erete né lkü l ;a fúrólyuk 
kivitelezési technológiájában az, egyes kőzetfaj
ták ra  csak az alkalm azható talp terhelés alsó és 
felső h a tá ré rték é t tud juk  megadni, pl. ép vö
röshomokkő esetében ez az érték  sörétfúrásnál 
25— 35 kg/cm 2.

Az alkalm azandó talp terhelés m értékét a 
fúrási szakvezető 30—50 cm-es előhalad,ásból, ha 
a kőzet fűrhatósága közel egyform a, be tud ja  
á llítan i úgy, hogy ezen előfúráso1 hosszon három
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különböző tapnyom ást használ és azonos idő 
alatt (5— 10 perc) m éri az ölőhaladást. A to 
vábbiakban a fúrást azzal a  talpnyom ással cél
szerű folytatni, am elyik a legnagyobb előhala- 
dás különbséget adta.
P l :
Fúrás 400 kg terhelés 10 perc ellőhaladás 12 cm 

500 „ ,, 10 „ „ 15 „
600 „ „ 10 „ „ 17 „

A legnagyobb előhaladás különbséget az 500 
kg talpnyom ás ad ta  (3 cm), a  fúrást tehát ezzel 
kell folytatni.

C) A fúrószerszám terhelésére olyan sú
lyosbító rúd, illetve fúrórudazat használandó, 
melynek átm érője közel van a fúrólyuk átm érő
jéhez és legalább 4—5-ször nagyobb terhelés 
a la tt hajlik  ki, m int a fúrásra alkalm azott fú
rórudazat. M élyfúrásainknál súlyosbító rúd 
használata esetén olyan hosszú rakatot alkal
mazunk,, m elynél a várható legnagyobb terhe
lés csak a hossz 2/3-<át veszi igénybe. Tekintet
tel arra, hogy súlyosbító rúd készletünk korlá
tozott úgy mennyiségben, m in t átmérőben, a 
talpterhelést: 63,5 mm átm érőjű fúrórúdrakatok- 
kal biztosítjuk. Egyébként a lyuk-átm érő függ
vényében az alábbi átm érőjű súlyosbító ruda
kat célszerű használni.

Lyuk 0  212 195 175 151 131 110 91

Súlyosb.0 63A” 6%” 53Á” 53A” 3Vs” 27a” 23/8”

D) Abban az esetben, ha fúróterhelést a 
rudaz.atsúly adja, akkor a  rudazat a fúrás fo
lyamán, ha a terhelésben résztvevő hossz na
gyobb, m int a rudazat kritikus kihajlási hossza, 
kihajlik. Ezt a  hosszat a  következő összefüggés 
segítségével határozzuk meg:

ahol: E = Yung modulus =  2,10ö kg/cm'
J  =  poláris nyom aték 
q = rudazat folyóm éter súlya 
“  =  szögsebesség 
g = gravitatív  gyorsulás.

Üzemünkben használatos fúrórudazatokra 
kiszám ított lkv értékek az alábbiak:

Rudazat 3 1/2” 63,5 50

l kv(m)  17 8 7
Irodalmi adatok alapján a  rudazatot a fenti 

szám ított értékek szerint kihajlás ellen közpon
tosító vezetőkkel szükséges biztosítani.

Ü tve működő fúrásnál megfelelő eredm é
nyeket értek  el a központosító vezetőkkel. Ta
pasztalataink alapján forgatva működő mag
fúrás esetében is hozhat eredm ényt a központo
sító használata, de az elferdülést teljesen nem 
zárta ki.

Kutató-M élyfúró Üzemünknél egy időben 
a vezetőket alkalmaztuk. A vezetők alkalm azásá
nál abból indultunk ki, hogy a rudazat a  te r

helés hatására sinus-görbe alak ját veszi fel. A 
vezetőket a  kihajlási fél hullámhosszokba he
lyeztük el (5. sz, ábra) 1, 2, 3. pontok). A k i
hajlási fél hullámhoissz szám ításánál a  fúrás 
folyamán fellépő legnagyobb terhelés az irány
adó. Pl. Ha terhelés 1000 kg-os, akkor

rúd 0  63,5 50

1 (m) 11 8,2
A vezetőket tehá t a magcsőtuskótól felfelé 

50 mm-es 0 - jű  rúd  esetében m inden 8,2 m -ben 
63,5 mm-es 0 - jű  rú d  esetében m inden 11 m - 
ben kell elhelyezni. Az elhelyezésnél szem előtt 
tarto ttuk  azt, hogy a központosító kapcsolóra, 
illetve karm antyúra kerüljenek. A vezető á t
m érőjének meg kell egyezni a korona átm érő
vel, s a súrlódási igénybevétel csökkentésére 
csúszógyűrűt kell külső palástjukon elhelyezni. 
A későbbiekben üzem ünk e  vezetők alkalm azá
sától szerelésük nehézkessége a központosító 
vezetővel elláto tt fúrórúd ki-beépítésének kö- 
rülményéssége, valam int a  vezetők intenzív 
kopása m iatt eltért. Indokolta ezt az eltérést 
továbbá az is, hogy a vezetők alkalmazása a 
fúrólyuk el férd ülés csökkentése céljából nem 
hozott effektív  eredm ényt.

Megjegyzendő, hogy a  fúrólyukak elferdü-
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lése m iatt a fúrólyukakban jelentkező vályú- 
sodás és az abban keletkezhető m entések k i
küszöbölése érdekében a fúrórúdrakaton a kri
tikus helyen egy-egy víuiával felszerelt dörzs- 
tuskót helyezünk el. E dörzstuskók a rudazat 
0 - jén ek  megfelelő vályúkat a fúrószerszám 0 -  
re bővítették fel. így a szerszám szorulás veszé
lyét kiküszöbölték.

E) A fúrólyuk elferdülését befolyásolja a 
fúrólyuk '0- éz a fúrórúd 0  viszonya. A fúró- 
rúd 0 - jé t  az alábbiak szerint állapítjuk meg;

fúrólyuk átm érő
fúrórúd átm érő = 2  — 3 

Lyuk 0  212 195 175 151 131 110 91

R ú d 0  31/2” 3'A” 63,5 63,5 50 50 50
F) Sörétfúrásnál sapkás sörétadagolási mód

szer mellett, ha az egyszerre beadott sörét- 
mennyiség lényegesen nagyobb mint, am i az 
előfúrási hosszhoz szükséges, vagy nagy a  sö- 
rétszemcse 0 ,  a fúrólyuk igen kiöblösödik. A 
kiöbölösödés mérve függ a haránto lt rétegek 
geológiai, fizikai tulajdonságaitól, valam int az 
alkalmazott fúrási átmérő, illetve sörétátm érő- 
től. A fúrólyuk 0  növekedésének a névleges 
0 -höz  viszonyított szorzószáma 1,15—1,34 kö
zött váltakozik.

Az alábbi táblázatban a tényleges üzemi 
megfigyelések eredm ényeit közöljük:
Korona 0 175 151 131 110 91 Sörét 0
Fúrólyuk

•o-
199 175 135 134 115 4 mm
193 169 149 128 109 3 mm
187 163 143 122 103 2 mm

A különböző kőzetekben a  fúrási átmérő, 
illetve lyuk-átm éro a következőképpen alakul:
Névleges 0 .

k ő z e t 151 index 91 index 110 index 131 index

Jakabhegyi
homokkő 1,92 1,27 174 1,33 — — — —

Fedővörös
homokkő 1,83 1.21 165 1,26 1,48 1,34 — —

Zöld
homokkő — — 157 1,2 1,34 1,22 128 1,27

Szürke
h o m o k k ő  — — — — 1,33 1,21 116 1,15

A fenti adatokat 12.000 f,rn lem élyített fú
rás statisztikai feldolgozása a lapján nyertük. 
Fúrási átm érőket 90/750-es bőségmérő szondá
val m értük le 2 m-ként.

A fúrólyuk konstrukciója megköveteli a 
mélység felé a fúrási átm érő csökkentését. Meg
figyeléseink és gazdaságossági szám ításaink bi
zonyítják, hogy az átm érő csökkentésével nő a  
fúrási teljesítm ény és csökken az önköltség. Az 
átm érő egy fokozattal történő csökkentésének 
átlagosan 10—12%-os önköltség csökkentő ha
tása van.

A fúrólyuk megadott irányban történő ta r
tásánál nem közömbös az átmérő csökkentésé
nek módja. Nem megfelelő módon végrehajtott 
átm érő csökkentés a fúrólyuk ferdeségében 
2—3°-os eltérést okozott, még 10—12 m-es 
magfúró szerszám alkalmazása m ellett is.

Ez teljesen érthető, ugyanis a talpterhelés 
hatására a szerszám a fúrólyukban „keresztbe” 
áll, s annak talpán excentrikus helyzetet elfog
lalva, a fúrólyuk tengely irányát m egváltoztat
va folytatja a mélyítést.

A fenti helyzet megelőzése érdekében, ott 
ahol a  fúrólyuk m egadott irányának tartása 
fontos követelmény, nagyobb átm érőről kisebb 
átm érőre á ttérn i a  fúrás folyamán csak áttérő 
tuskóval lehet (6. sz. ábra).

Az átm érő csökkentését a következő mó
don tanácsos végrehajtani:

a) 1,5 m hosszúságú D” 0 - jű  és 5 m hosz- 
szúságü D’ 0 - jű  magcső +  calix csőből 
az ábra szerint összeállított szerszám
mal beépítünk és előfúrunk 1,4 m-t.

b) K i-beépítést végrehajtva, 3 m hosszra 
növelt, D” 0 - jű  szerszámmal 2,8 m-t 
fúrunk előre.

c) Ki-beépítés, m ajd a 4,5 m -re növelt 
D”- 0 - jű  szerszámmal 4,3 m -t előfú
runk.

d) 4.3 m előfúrás u tán  kiépítve, a normál 
hosszúságú (10— 12 m-es) D” 0 - jű  fúró
szerszámmal fo lytatjuk az előfúrást.

A fentiekben leírt módon történő fúrólyuk 
átm érő csökkentés csak akkor vonta maga után
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a fúrólyuk irányának megváltoztatását, ha a ré
tegsor erre  egyébként is hajlamos volt.

Az elferdült fúrólyuk térbeli helyzete.

Az elferdült fúrólyuk a legritkább esetben 
illeszthető be síkba. Az esetek legnagyobb ré
szében változó emelkedésű csavarvonal alakját 
veszi fel, s m inden egyes pontjára más dőlés- 
szög és más irányszög (azimut) jellemző. így a 
fúrólyuk térbeli helyzetének rögzítésére az, aláb
bi adatok szükségesek: (7. sz.. ábra)

a) Dőlésszög — a  fúrólyuk tengelye és a 
függőleges által bezárt (“) szög.

b) Irányszög, vagy azimut — a fúrólyuk 
vízszintes vetülete és az É-i irány által 
bezárt (y) szög.

c) Központi szög — a fúrólyuk vízszintes 
vetülete és a m egadott szelvény iránya 
között bezárt (©) szög.

A fúró lyuk irányának és dőlésének mérése.

A földtani kutatási gyakorlatban egyesek 
m inden körülm ény m ellett ragaszkodnak a  fú
rólyuk m egadott irányban történő lem élyítésé
hez. A m ennyire indokolt ez sűrű hálózatban 
(100x 100, vagy 200x200 m-es) történő részle
tező kutatás esetében, annyira indokolatlan, a 
kutatás felderítő, vagy előzetes stádiumában,

különösen kis dőlésű települési viszonyok m el
lett. A fúrólyuk m egadott irányban tartása  ese
tenként igen nagy különbségtöbbletet igényel, 
az ettő l függetlenül is elég tetem es kivitelezési 
költségeken felül.

A fenti követelm ényt ma, am ikor a  fúró
lyuk térbeli helyzetét nagy pontossággal meg
határozó m űszerek állnak rendelkezésre bizo
nyos m értékben revidiálni kell. A fúrólyuk té r
beli helyzetének pontos m eghatározására pél
daként az alábbi m egtörtént esetet ismertetem.

Hidrogeológiai kérdés megoldására szüksé
gessé vált 300 m-es m élységben bányatérség
ben bányatérségből egy évekkel korábban le
m ély ített és Izs-Z szondával bem ért fúrólyuk 
m egtalálására. A fúrólyuk térbeli helyzetét be
fejezéskor Izs-Z fúrólyuk ferdeségmérő szon
dával határozták meg. Egy alap és egy ellen
őrző mérés sorozatot végeztek el. A m éréseket 
m indkét esetben azonos, egymástól — 25 m-re, 
levő pontokon végezték el. A két mérés ered
m ényeinek átlagolásából építették fel a  fúró
lyuk térbeli helyzetét meghatározó görbét. Ezt 
koordináta rendszerbe helyezve, 20 cm-es e l
téréssel m egtalálták a keresett fúrólyukat.

Megjegyzendő, hogy a mérés hibalehető
sége nagy volt, m ivel a  fúrólyuk ferdesége az 
adott m élységben mindössze 3,5°-t te tt ki, tu d 
nivaló, hogy m inél kisebb a ferdeség, annál na
gyobb a mérési hiba lehetőség.

a) A fúrólyuk irányának mérése.

1. M ágnes-tűvel. A m ágnestű egy 0—360° 
beosztású skála felett mozog, s ha kény
szerhatás (vas) nem hat rá, úgy m inden 
esetben a mágneses É—D irányba áll 
be. M éréskor a fúrólyuk elhajlási irá
nyának megfelelően a m űszerrel együtt 
elmozdul, de az iránytű  nem.

A felszíni kiértékelés részére a skála 
és iránytű  helyzetét vagy film re (foto- 
inklinométer), vagy m echanikusan rög
zíteni (Poljakov-inklinométer) kell.

2. Giroszkóppal. A giroszkópom m űszerek a 
giroszkópnak azon a sajátosságán ala
pulnak, hogy a tengelyét bizonyos fel
tételek m ellett a csillagászati m eridián 
irányába állítja.

A giroszkóp egy gyorsan forgó 10 000 
— 15 000 ford/perc) lendítőkerék, m ely
nek forgási tengelye m egváltoztatja az 
irányát, mely állandóan ugyanazon a 
ponton, a műszerfoglalathoz viszonyítva 
változatlan ,,0” ponton halad át. Egy 
ilyen berendezést összeállíthatunk egy 
m ozdulatlan „P” foglalatból és egy kül
ső „1" és egy belső „I” gyűrűrendszer
ből kardán függesztéssel (8. sz. ábra). 
A külső gyűrű az „A—A” függőleges
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tengely körül forog és vízszintes ten 
gely „B—B”, amely körül gyorsan for
gó „O—C” lendítőkerék tengelyét hor

dozó belső gyűrű forog. Az utóbbi m in
dig m erőleges a „B-—B” tengelyre. Az 
ilyen giroszkóp három  irányban forog
hat szabadon.

Ha a gyűrű és a lendítőkerék rend
szer súlypontja egybeesik a m ozdulat
lan „0” ponttal, akkor a  giroszkóp k i
egyensúlyozott. Ha kizárjuk a girosz
kóp forgási lehetőségét „B—B” tenge
lyen, akkor két szabad forgá'sú girosz
kóp rendszert kapunk.

E rendszer sajátossága „C—C” len
dítőkerék tengelyének az a  képessége, 
hogy (a precessziós mozgás hatása alatt) 
a földrajzi .meridián irányba áll be. 
Ilyenform án a  giroszkóp hasonló a  m ág
nestűhöz. Az utóbbi azonban az északi 
végével a  mágneses m eridián irányába 
m uta t és könnyen elhajlik  ettől az 
iránytól a  mágneses tömegek közelé
ben. A giroszkóp viszont a m ágnestű
től eltérően a helyi befolyásokra érzé
ketlen  és mindig a Föld földrajzi pólusa 
felé mutat.

b) A fúrólyuk dőlésének mérése.

A fúrólyuk dőlésének m érését a  következő 
módszerekkel, illetve m űszerekkel végezhetjük.

1. Vízszintes elve alapján. Ennél a  m ód
szernél üzem ünknél tintás ferdeségm é- 
rő t alkalmaznak. A tintás ferdeségm é-

rovel a fúrólyuk dőlésének nagyságát a 
következőképpen lehet m eghatározni:

A tintás ferdeségmérő (9. sz. ábra) 
egy négy részes rézhüvely, melynek 
egyes elemei m enettel csatlakoznak 
egymáshoz. Az első rész tárolja  a tin
tá t a mérés előtt, a  második hengerbe 
egy sziphon segítségével em eljük át a 
tin tát. A sziphont a rudazaton keresz
tü l bedobott kb. 20 mm 0  0,5 mm hosz- 
szú vaspálca hozza működésbe, a máso
dik hüvelyből a tin ta  átfolyik a regiszt
rálópapírral elláto tt harm adik hüvely
be, m ajd onnan az alsó, negyedik hü
velybe.

A dőlésmérés sikeres lebonyolítása 
érdekében az alábbiakat célszerű vég
rehajtani.

Mérés elő tt az egész műszert, de a 
sziphont és a légzőcsöveket különös 
gondossággal meg kell tisztítani.

A papírtartó  hengerbe beletesszük a 
m m -papírt, vigyázva arra, hogy az az 
alsó és felső szegélyével a henger szé
léhez illeszkedjen, m ajd rugóval lefo
gatjuk. A papír hosszának meg kell 
egyezni a papírtartó  henger kerületé-
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vei 1 cm-es átfedéssel. (1 == d. n + 1 cm), 
ahol d = a henger sugarával.

A kúposra vágott dugót behelyezzük 
a  legfelső tartály  alsó részén levő lyuk
ba a 10. sz. ábrán megadott módon.

A műszert behelyezzük a hüvelybe és 
a felső részébe beöntjük a tin tát. A tin 
ta szintjének a légzőcső felső széle alatt 
2—3 m m -rel kell lenni.

Becsavarjuk a felső fejet (átmenet) 
előzőleg ellenőrizve, hogy a benne levő 
dugattyú 2—3 kg húzóerő kifejtése mel
lett könnyen mozog-e. A dugattyút a 
dugó fölé 4—6 cm-rel állítjuk be.

A tintás ferdeségm érőt tartalmazó 
hüvelyt a fúrórudazat végére csatlakoz
tatva a  mérési pontba építjük be.

A fúrórudazaton keresztül bedobott 
vaspálcával m egindítjuk a tin ta folyá
sát, várunk kb. 15 percet, amíg a tinta 
átfolyik az alsó részbe.

A várakozás u tán  kiépítjük a m űszert 
és kivesszük a papírt. A mérés sikere 
esetében a papíron a l l .  sz. ábrához ha
sonló görbét kapunk, amelyről a  ferdő
ség az alábbi módon határozható meg. 
(1.1/a sz. ábra). Az ábra szerint a fúró
lyukban levő műszerben elhelyezkedett 
tin ta  álta a  mm-papíron hagyott nyom
ból a szöget a következő képlet segít
ségével szám íthatjuk ki:

A Kutató-M élyfúró Üzem döntő több
ségében 89 mm 0 - jű  tintás ferdeség-

L h

mérő m űszereket alkalmaz. A ferdeség- 
mérő mérési adatait az alábbi táblázat 
segítségévei lehet átszámítani dőlésszög 
érték re :

h i 2 3 4
a 0° 51’ 40” 1° 46’ 40” 2° 35’ 10-” 3° 29’ 30”

h 5 6 7 8
a 4° 18’ 50” 5° 18’ 50” 6° 54’ 20‘” 6° 54’ 00”

h 9 10 11 12
a 7° 41’ 20” 8° 35’ 20” 9° 23’ 0” “10 29’ 0”

h 13 14 15 16
a 11° 5’ 20” 11° 55’ 0” 12° 44’ 10” 13° 36’ 20”

h 17 18 19 20
a 14° 21’ 40” 15° 9’ 50” 15° 57’ 40” 17° 13’ 30”

h 21 22 23
a 18° 6’ 30” 18° 48’ 20” 19° 48’ 30”

2. A fúrólyuk dőlésének m érését függé- 
lyezés elve alapján a  Poljakov inklino- 
m éterrel lehet elvégezni. A m űszert a 
szakirodalom ismerteti, így annak le
írásával nem foglalkozunk. A Poljakov- 
féle inklinométer a dőlésérték mellett 
a lyuk ferdeségének irányát is rögzíti a 
benne levő mégnestű segítségével.

3. A fúrólyuk dőlésének és dőlésirányának 
meghatározását foto-inklinom éter segít
ségével is végezzük. A mérés elve azon 
alapszik, hogy egy csiszolt felületű ho
mogén tömeg elosztású acélgolyó egy 
síkfelületű üveggömb süvegben mindig 
azt a helyzetet foglalja el, amelynél 
súlypontjának egyensúlyi helyzete sta
bil.f i  ábra



A foto-inklinom étert gyártó mű há
rom különböző rádiusu gömbsüveget 
bocsát rendelkezésre, m elynek adatai a 
következők:

Rádius Mérési Érzékenység
___________________ intervallum

I. süveg 162 mm 0°— 8°-ig 0,5°
II. „ 2 2 ,6 2  0°— 1 6 °-ig l ’o°

Hl- „ 14,18 0°—24°-ig 2,0°

A műszer m érési határa irány megha
tározásában 0—360°.

4. Az üzem a  fenti műszerekkel 50 m -ként 
folyam atosan végzi a fúrólyukakban a 
ferdeségmérést. A fúrólyuk befejezése
kor, vagy foto-inklinom éterrel, vagy 
IZS—2 szondával sorozatban kontroli- 
m érést végez a  fúrólyuk térbeli helyze
tének meghatározására, illetve rögzíté
sére.

Megjegyzendő az, hogy 50 m -kénti 
pontmérés abban az esetben, ha a fúró
lyuk ferdülékenysége l°/50 m -nél na
gyobb, nem kielégítő, ilyen esetekben 
25, illetve 12,5 m -ként kell a  technoló
giai utasítás alapján a  fúrólyukak fer- 
deségét mérni.

A fúró lyuk elferdülésének megelőzése.

A korábbiakban ism ertetett fúrólyuk fer- 
deségét negatívan befolyásoló tényezők egy ré
szét ki tud juk  küszöbölni. Nem tudjuk  kiküszö
bölni a  rétegek dőlése, a lazább és keményebb 
rétegek váltakozása és a  fúrási módszerből (sö
rét fúrás) adódó elferdülési tendenciákat.

A Mecseki Ércbányászati Vállalat Kutató- 
Mélyfúró Üzemében hosszú évek gyakorlati 
m unkájában összegyűjtött tapasztalatok alapján 
rögzítettük és előírtuk m inden egyes mélységre 
azt a ferdülési értéket, m elyet a  fúrólyuknak az 
adott pontban nem szabad meghaladnia. A fer
dülési érték végső függvényeként a  vízszintes 
talp  eltérését és a  hozzá tartozó fokot határoz
tuk  meg. (12. sz. ábra)

Tanulmányozva egyes szerkezeti egysége
ken belül a  lyuk elferdülés tendenciáját, kísér
leteket végeztünk úgynevezett előtereléses mód
szer bevezetésére. A korábbi időben (1959— 
1960. év) irodalmi adatok és gyakorlati tapasz
talataink az előterelés dőlésszögének m eghatá
rozására nem voltak, így igen óvatosan m ind
össze 2—3°-os eldőlést adtunk meg egyes 
fúrólyukjainknak a  rétegdőlés irányába.

M—28-as pont M—39-es pont

Mély
ség

Dőlés
szög

Irány-
iszög

Mély
ség

Dőlés
szög

Irány-
szög

10 3 105 10 2,5 60
50 2,5—3 112 30 2,0 68

100 3 — 50 2',5 72
150 3 — 70 1.5 80
200 3 117 90 1.5 84
250 3 128 110 1.7 100
300 3—3,5 142 130 2.0 104
350 3,5—4 149 150 2.0 108
400 5.51—6 147 170 2,0 112
450 5,5—6 152 ISO 2,0 120
500 6,5—6,5 151 210 2.0 132

230 2.5 136
240 2.5 136

Rétegdőlés iránya: 105°, Rétegdőlés iránya: 55°,
nagysága: 18°, fúrólyuk nagysága: 14°, fúrólyuk
indítási iránya: 105°, indítási iránya: 33°, elő-
elődőlés: 2°. dőlés: 3°.

A korábbi saját tapasztalatok, majd iroda
lomból is ism ert tények, valam int külföldi 
(Szovjetunió) tanulm ányúton láto ttak  alapján 
1966. évben az M— 1. sz. fúrási ponton ferde 
torony alkalmazásával a fúrólyuknak 7,5°-os 
elődőlést adva az alábbi eredm ényeket sikerült 
elérni.

Mély
ség

Dőlés-
szög

Irány-
szög

Mély
ség

Dőlés
szög

Irány-
szög

5 7,5 400 4 153
25 7,2 103 440 3,7 170
80 7,0 110 500 3,5 187

140 6,5 135 520 3,8 192
200 6,0 140 555 4.0 180
260 7,6 156 600 3,6 186
300 8,0 158 620 3.8 178
350 7,4 156

”

Á m éréseket IZS-2 szondával, illetve 16°-os 
gömbsüvegű fotoinklinom éterrel végeztük. A 
rétegek dőlési iránya 100°-os, nagysága: 20°-os 
volt.

Utólagosan kiértékelve a fentiekben ismer
te te tt m indhárom  esetet, megállapítható, hogy 
az előterelés módszere ism ert szerkezetű terü-
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létén feltétlen biztos eredm ényt ad, kiküszö
böli a  lyuk ferdeségének csökkentésére fordí
tott terelési időt. Az eredményekből az is vilá
gosan látható, hogy a előterelés irányszögének 
megválasztása is lényeges, mivel mindhárom 
esetben a fúrólyuk jobbra elcsavard óva irányát 
változtatta. Ezt az elődőlés irányának a réteg- 
dőléshez viszonyított irányával történő előzetes 
korrekcióval ellensúlyozni lehet. A Kutató- 
Mélyfúró Üzem jelenleg indítandó fúrási pont
jainál ezt a korrkecíót feltétlenül alkalmazni 
fogjuk.

A Szovjetunióban, m int azt irodalomból 
szerzett értesüléseink bizonyítják, kísérletek 
folytak a  lyuk-elferdülések megakadályozására, 
váltakozó forgásirányú fúrólyuk mélyítés beve
zetésével.

A nagy mélységű magfúrási módszerekkel 
m élyített fúrólyukak úgy keményfémbetétes, 
de különösen sörét fúrási módszerrel a for
gásirányuknak megfelelően a térben  úgy hajla
nak el, hogy talppontjuk iránya a kezdőponttól 
jobbra a  csapás (dőlésirányából nézve) irány és 
a (Di -h 180°-os) irány között helyezkedik el. Ez 
az irány minden egyes geológiai szerkezeti egy
ségre más-más, de jellemző az adott egységre. 
Balra forgatásnál a .fúrólyuk igyekszik ebből a 
dőlésirányból kicsavarodni, miközben a fúró
lyuk csökkenő dőlés növekedéssel mélyül. Ko
rábban az volt a nézetünk, hogy a váltakozó 
forgásirányú mélyítést, főleg a fúrólyukak kez
deti szakaszán kell 50 m -ként betartani, m ert az 
elferdülés és az irány eltérés ezen a szakaszon 
következik be olymértékben, hogy a későbbiek
ben a fúrólyuk tengelyének kiigazítását igényli. 
E módszer effektivitásának bizonyítására a  K u
tató-M élyfúró Üzemben kísérletet végeztek, 
melynek eredm ényeit az alábbiakban közöljük:

M—2. Mélység Dőlésszög Irámyszög

100 2,0° 175°
200 2,75 175
300 3,75 179
400 5,25 171
500 7,25 171
600 9,25 179

A fúrás mélysége 640 m, ebből jobbra for
gatással 375 m, balra forgatással 265 fm -t m é
lyítettünk sörétfúrási módszerrel. Az 1 fm -re 
eső ferdeségnövekedés jobbra forgatásnál 1,15 
perc, balra forgatásnál 0,69 perc volt.

A módszert továbbiakban nem alkalmaz
tuk és nem is kívánjuk alkalmazni, mivel a fú

róberendezéshez úgy a balos, m int a jobbos 
szerszámokból teljes garnitúra szükséges, mely
nek gazdasági kihatásai az e lért eredménnyel 
nem állnak egyenértékben.

A legutóbbi időszakban a Földtani Szolgá
lat statisztikai módszerekkel meghatározta a 
ferdülésre hajlamos rétegcsoportok helyét. En
nek ism eretében lehetővé válik a  fúrólyuk irá
nyát visszaállító tereléseknek e ferdülékeny in- 
tervalum okra való csökkentése.

Fúrólyuk irányítás-ferdítés

A fúrólyuk által az előfúrás során külön
böző tényezők hatására felvett irány megvál
toztatása ferdítéssel történik. A ferdítést el le
het végezni különböző terelőékekkel, ferdítő
csuklós (gömbcsuklós) szerkezetekkel, fúrólyuk 
talpi, vagy külszíni irányítás mellett.

Üzemünkben a  mesterséges ferdítések dön
tő többsége a  fúrólyukak függőlegesiségének 
visszaállítása érdekében, illetve a  ferdeség csök
kentése érdekében történnek.

Ferdítés terelőékkel

A fúrólyuk ferdítéséhez szükséges terelő- 
éket a  névleges fúrási átmérőhöz megfelelő 
magcsőből, vagy béléscsőből készítik el, a 13. sz. 
ábra szerint. A terelőék kifutó pályájának hosz- 
sza 2,5—3,0 m, a pálya kifutási szöge 2—3° kö
zött változik. A terelő t 15—20 m  hosszú, azo
nos átm érőjű csőrakat alján fúrórudazathoz ka
rabiner tuskóval csatlakoztatva építjük be a 
fúrólyuk talpára.

A fúrólyuk egyenesítése terelőékkel akkor 
következik be, ha a  terelőt olyan helyzetbe hoz
zuk a fúrólyukban, hogy a  kifúrási síkja ellen
tétes irányú lesz a fúrólyuk dőlésirányával.

A terelő beállítás talpi irányításához a  ko
rábban ism ertetett tintás ferdeségmérő m űszert 
alkalmaztuk. Az irányítás műveletei a  követke
zők:

1. A karabinerrel beépítjük a terelőt a  fú
rólyuk talpára.

2. A tin tás műszert előkészítjük méréshez, 
a 14. sz. ábrán megadott módon készít
jük  el a  méréshez szükséges m m-papírt, 
m ajd behelyezzük a papír tartó henger
be, a m űszert összecsavarva beültetve a 
tokba, ügyelni kell arra. hogy a bizto
sítócsap beüli ön a fészekbe. Ezután be-
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szim m etria-sík jának viszonyított hely
zetét az alábbi m ódon kell m egállapí
tani. A m egállapításhoz szükséges, hogy 
a  terelőről késlenyom atot kapjunk az 
ólom m intavevő lemezen, a  tin tás fer- 
deségm érőben levő m m -papíron pedig 
k iértékelhető  görbét kapjunk. A kés
nyom  (a 13. sz. ábrán  2. vonal) a terelő- 
sim m etria  sík jának m erőleges vetülete 
a lyuklapra, A görbe m axim ális és m i
nim ális pon tjá t összekötő egyenes a 
lyuk  tengely-sík jának m erőleges vetü 
le te  a lyuk-talpra. (13. sz. ábrán  az 1. 
vonal)

A legm agasabb pont es a  terelőirány 
közötti „ü” fordítási szög ad ja  a két sík 
térbeli helyzetét. Ennek m eghatározása 
a  következőképpen történik.
a) Felrajzo ljuk  az ólom m intavevő kö

rét.
b) az ólom m inta, m ivel csak igen ritka 

esetben megy át a  középponton, nyo
más önm agával párhuzam osan elto l
ju k  a  közös pontba. (15. sz. ábra 2. 
vonal.)

150 90  30 3 0  90 150
• { 1 I 1 |

180 120 60 6 0  120 130

ik  á b r a

öntjük  a  tin tá t és a rudazatta l beépít
jü k  a m űszert ólom m intavételhez.

3. Ö lom -m inta vétel a következő módon 
tö rté n ik :
A rudazatta l beép íte tt ólom lenyom at
vevőt kb. 100—200 kg-os súllyal é rin t
kezésbe hozzuk a  terelőék fölé a tere lő 
ék k ifú rási pályájára  m erőleges irány
ban behelyezett és egyik végén fűrész
fogszerűén k iképzett késre.

Ezután a rudazat sú lyát leem eljük a kés
ről, vigyázva arra, hogy a rudazat, ille t
ve a  tin tás  ferdeségm érő m űszer el ne 
forduljon és szorítóra, vagy v illára  tesz- 
szük a  szerszámot, A szerszám ba bedob
juk  a tin tás  ferdeségm érő indításához 
szükséges vaspálcát, m ajd 15 perces vá
rakozás u tán  k iép ítjük  a szerszámot.

4. A lyuk  tengely síkjának, illetve a terelő
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c) A körre felrajzoljuk a terelő irányát, 
szem előtt ta rtva  azt a  helyzetet a 
rajzolásnál, ahogyan a  m űszert a 
lyukban a kés éri. Tehát, ha szembe
nézünk az ólom lenyom atveveővel 
és a  küls jeltől ha lra  kap juk  a  terelő 
irányát (16. a. sz. ábra), akkor a körön 
ezt a  jelzőt jobbra rajzoljuk. (16. b. 
sz. ábra).

d) Felvisszük a m axim um  és m inim um  
pontot az ólom körére. M egállapít
juk, hogy a  papíron k ialakult gör
bének a m axim um  pontja  a középső 
0-s egyenestől jobbra vagy balra 
hány fokkal helyezkedik el (17. sz. 
ábra). Ezt értelem szerűen felvázol
juk  a körre.

e) Lem érjük a  terelő irány  és a  m axi
m um  pont közötti szöget a „V”-t (18. 
sz. ábra).
A terelő akkor áll jól, ha a  „v” =  
= 0-val, vagyis a m axim um -pont és 
a  terelő iránya egybeesik, m ert csak

17. ábra

zatot középre á llítjuk  és m egjelöl
jük  középen a vezércsővel együtt. 
Felm érjük a „v” szögnek megfelelő 
ívhosszat a  vezércsőre és megjelöl
jük  (19. sz. ábra). Ezután a szerszá
mot 1,5—2,0 m -t felfelé húzva, s 
visszaengedve, jobbra elforgatjuk a 
kívánt mértékig, m ajd 4—5-ször fel
le járatjuk , hogy a torziót kihúzzuk 
a rúdból.

i »v e z e r c i o

5. A terelő ilymódon történő irány-korri
gálása u tán  a  fentiekben leírt módon 
ellenőrző m érést végzünk el, s ha a te 
relő áll, a kifúrás megkezdhető.

A  terelőbői való kifúrás.

18. abnci

ez esetben történ ik  a  lyuk további 
fúrása m aximális dőlés csökkenéssel,

f) A „V” ism eretében most már, ha 
szükséges, e l kell fordítani a  tere- 
lőt. A terelő elfordítását a követke
zőképpen kel végrehajtani. A ruda-

A terelőbői való kifúrás a  terelési m unka
folyam at egyik legnagyobb elővigyázatot és kö
rü ltek in tést követelő része, mivel helytelen k i
vitelezése esetén a  jó irányba beállított terelőt 
elford íthatjuk  és a terelő helyes irányba tö r
ténő újbóli visszaálítása tetem es m unkatöbble
te t okoz. A terelőbői való k ifúrást célszerű az 
alábbi módon és sorrendben elvégezni.

A terelőbői a  k ifúrást 0.5 m hosszúságú, 
a terelő átm érőjénél egy m érettel kisebb m ag
csővel kell elvégezni. Legelőször a  szerszám rá- 
ejtésével k iü tjük  a terelőben levő kést. K ifúrni 
tilos, m ert közben elfordulna a terelő! A tere 
lőbői a k ifú rást alacsony terheléssel kezdjük 
meg. Kb. 15—20 cm-es előfúrás u tán  a terelési 
érték  felem elhető a norm ál fúrásnál alkalm a
zott értékre.

A szerszám mal csak anny it szabad előfúrni, 
hogy a magcsőtuskó ne kerülhessen a  terelő 
saru ja  alá.

A kiépítés u tán  2 db 0,5 m-es magcsövet 
kell összeállítani és azzal fúrni, de a  magcső
tuskó itt  sem kerü lhet a terelő saru ja alá. Az 
1 m-es magcső kiépítése u tán  1,5 m-es magcső
vel kell előfúrást folytatni, m ajd ezután 3 m - 
sel.
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Ha a saru alá fú rtunk  3 m-t, a  terelőt ki 
lehet építeni és az előfúrt lyuk ferdeségét meg 
kell mérni.

A terelőbői történő kifúrásnál a magcsőhöz 
közvetlen csatlakozó toldórúdnak (cingli) 42 
mm 0 -n e k  kell lenni.

A legutóbbi időben eredm ényesen alkalmaz 
a Kutató-M élyfúró Üzem a  terelőbői történő 
kifúrásra 95 mm 0 - jű  görgős vésőt. A görgős
véső esetében 3 m előfúrás u tán  ugyancsak el
lenőrző ferdeségm érést kell alkalmazni.

Eredményesek voltak azok a m unkák is, 
amelyeknél a  terelőbői a kifúrás nagymennyi
ségű sörét beadagolásával, vagy normál sötrét- 
koronával, vagy teljes szelvényű sörét-fúró ko
ronával végezték el. M indkét esetben 2—3 m-es 
előfúrási hossz után a lyuk ferdeségét ellen
őrizni kell.

Terelő beépítés külszíni tájolással.

Ezt a  módszert viszonylag ritkán alkalmaz
zuk, mivel a  fúrási m unkahelyeink döntő több
ségében, vagy sűrű erdőben, vagy egyéb olyan 
helyen vannak, ahol a pontos irány-kitűzés ne
hézkes. Korlátozza a módszer alkalmazását az a 
tény, hogy az év tekintélyes részében a  levegő 
magas páratartalm a m iatt a látási viszonyok 
rosszak.

A külszíni tájolással történő fúrólyuk fer
dítéshez az előzőkben ism ertetett terelőéket a l
kalmazunk. Az ék fölé ugyancsak 20—30 m, az 
ék átm érőjének megfelelő csőrakatot alkalm a
zunk, hogy a  terelő kifúrás közben megfelelő 
stabilitással álljon a  fúrólyuk talpán.

A terelő beépítése a  következő módon tö r
ténik:

1. A külszínen teodolittal kitűzzük a  fúró
lyuk ferdeségének irányát, m elyet elő
zetesen, vagy Poljakov, vagy Izs-2, eset
leg fotoinklinométeres műszerrel hatá
rozzuk meg.

2. A teodolittal felállunk a fúrólyuk szá
jától olyan távol, am ennyire azt a m un
ka elvégzése megengedi és a  teodolitot 
az elferdülés irányába betájoljuk.

3. A terelőt beemeljük a fúrótoronyba és 
addig forgatjuk, amíg szim m etria síkjá
nak külső jele és a műszer szálkereszt
je egybeesik.

4. A teodolit szálkeresztjének közepét a 
terelő felett levő cső tetejére is ráirá
nyozzuk és a  torony-munkással a csőre 
jelet tetetünk.

5. A csőrakatot leengedjük a fúrólyukba, 
ez rendszerint közben jobbra vagy balra 
elfordul.

6. A teodolitot ráirányítjuk a  lyuk szjánál 
levő csővégre és a csövet addig forgat
juk, amíg a rajta  levő jel és a teodolit 
szálkeresztje nem fedik egymást.

7. Minden következő cső, illetve rudazat- 
rakatot a fent leírt módon építjük be.

8. A fúrólyuk talpára leállítva a  terelőt, 
leodjuk a rudazatról és kiépítés után a 
terelőbői való kifúrást előzőkben ismer
te te tt módon végezzük el.

Megjegyzendő az, hogy nagyobb mélység 
esetében (600—700 m) e  módszer pontossága is 
erősen korlátozott, mivel a  csövekre, illetve 
rúdra elhelyezett jelek vastagsága megbízhatat
lan, s a  m unkát kivitelező torony-munkás szak
értelm e sem m inden esetben megfelelő.

Ferdítőcsuklós dőlés csökkentés.
A  ferdítőcsuklós dőlés-csökkentés elméleti 
alapjai.

E módszer alkalmazásával a  Kutató-M ély
fúró Üzem dolgozói évekkel ezelőtt kedtek el 
foglalkozni, míg végül alkalmazását siker kí
sérte. Alkalmazásának széleskörű bevezetésével

69



egyidőben a szovjet szakmai folyóiratokban tel
jesen azonos kivitelezésű és eredm ényeiben is 
azonos gömbcsuklós ferdítőkkel ism erkedtünk 
meg.

A ferdítőcsuklós terelő alkalmazása a kö
vetkező meggondolások m iatt vezet eredm ényre.

Egy „a” szöggel elferdült fúrólyukba be
építve, egy a fúrólyuk átm érőjével közel azo
nos vezetővel ellátott, gömbcsuklóval felszerelt 
magfúró szerszámot, akkor a magcső nem fog 
befeküdni a ferde fúrólyukba, hanem csak a 
korona alsó széle és a vezető éri a fúrólyuk al
só szegélyét (20. sz. ábra), miközben a magcső 
tengelye és az elferdült fúrólyuk tengelye 
szöget zár be egymással. Ha fúrást elkezdjük, 
akkor az új fúrólyuk eredeti irányát m egtartva 
ahol az ao =  eredeti dőlésszöggel

a = dőléscsökkenés szögével

at =  az új fúrólyuk dőlésszöge, 
dőléssel halad tovább.

Az dőléscsökkenés előre számítható.

ahol D =  a vezető átmérője,
d = az előfúró korona átmérője,
L =  a lehajló hossz.
A fenti összefüggésből látható, hogy a dő

léscsökkenés befolyásolható az előfúró korona 
átm érőjének csökkentésével, valam int az elő
fúró szerszám lehajló hosszának csökkentésé
vel. Tekintettel arra, hogy az alkalmazott fú
rási módszer m iatt (sörét-fúrás) az átm érő csök
kenése a  magkihozatal nagymérvű csökkenését 
vonja maga után, a fúrási átm érőt 91 mm-es 
érték alá vinni nem ésszerű. Ennek következ
tében „L”-t kellet szabályozni úgy, hogy a vár
ható dőléscsökkenés, m inden szempontot figye
lem be véve a  maximális legyen.

Az alábbi táblázat m utatja  három  alkalm a
zott átm érő és 91 mm-es átm érőjű előfúró ko
rona m ellett az egyes lehajló hosszakhoz tarto 
zó várható dőléscsökkenéseket. (A lehajló hossz 
=  a csukló forgáspontjától a koronáig terjedő 
hossz.)

Vezető 0  151 mm Vezető ,0  131 mm Vezető 0  110 mm

L mm 2000 1500 1000 500 2000 1500 1000 500 2000 1500 1030 500

« 0,9° 1,2° 1,8° 3,3° 0,0°

Ocoo 1,2° 2,3° 0,3° 0,7° 1° 2°

A 110 mm-es vezetőnél az előfúró korona 
átm érője 76 mm.

A táblázat azt m utatja, hogy mindhárom 
vezető-átmérőnél az 1000 mm-es lehajló hossz 
alkalmazása a legkényelmesebb. Az 1000 mm-es 
lehajló hossznál meg a magcső hossza 500—600 
mm, ami 40—50 cm fúrást jelent. Ilyen előfúrt 
hossz után az 1000— 1200 mm-es magcső köny- 
nyen beépíthető.

Csuklós ferdítésnél alkalmazott szerszámok 
ismertetése.

1. A csuklós ferdítés sikeres kivitelezésé
hez sík fúrólyuk talp  szükséges, ennek 
biztosítását a talpm aró 21. sz. ábra a l
kalmazásával érjük  el. A talpm arót A 
50. 11-es anyagból a talpát és oldalát 
erősen felvídiázva kell előkészíteni.
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2. A gömbcsukló alatti szerszám függőle
ges beállása (dőlés csökkenése) a szer
szám forgatásakor megváltozik. Ennek 
megelőzése érdekében központosító tü s
kés koronát kell alkalm azni .(2 2 . sz. ábra).

A központosító tüskét három  vörösréz 
szegeccsel e rősítjük  a  koronára. A sze
gecsek átm érője 4 mm. A központosító 
tüske végét keményfém  lapkákkal 45°-os 
élszögre kell köszörülni.

3. A gömcsukló, m elynek átm érője meg
egyezik a  fúrólyuk átm érőjével, s m axi
m ális lehajlása 3° lehet, külső palást
ján  csúszógyűrűvel van ellátva. A csuk
lóról a  forgatónyom atékot 6 db lebiz
tosított csavar viszi át a magcsőre. Az 
öblítést egy kb. 20—25 at. nyom ást bíró 
gumitömlő közdarab biztosítja a  csukló
test és a gömbcsukló között. A gömb
csukló olyan lehajlást biztosít, hogy a 
magcső egy 6°-os csúcsszögű kúp-palást 
m entén mozoghat. (23. sz. ábra)

A. csuklós dőléscsökkentés technológiája. *

A ferdítés végrehajtása elő tt feltétlen  szük
séges a fúrólyuk talpát úgy kiképezni, hogy az 
sík felület legyen. (24. sz. ábra). Ehhez a  m űve-

24. áb ra

lethez a fúrólyukba be kell építeni a talpm arót 
és a  fúrólyuk talpán  a m agszakításnál vissza
m aradt magcsonkot, vagy kiépítés közben a 
magcsőből k ihullo tt m agdarabokat el kell dör
zsölni intenzív öblítés mellett. A jánlatos a ta lp 
m aró fölé hosszabbított iszapcsövet elhelyezni, 
hogy a  fúrólyuk ta lpá t befedő üledéket is fel
öblítsük az iszan-csőbe és a csuklós szerszám 
beépítése m ár k itisztíto tt fúrólyuk talpra tö r
ténjen.

A talp ledörzsölése, ill. a  fúrólyuk kitisz
títása u tán  beépítjük a csuklós ferdítőt (25. sz. 
ábra) és meg kell kezdeni a fú rást a  következő 
módon.

a) A fúrás megkezdése és az alkalm azott 
param éterek betartása igen nagy figyel
m et kíván, mivel a  koronában levő tü s
két rögzítő nyírszegecsek 350—400 kg-os 
terhelés alkalm azásánál m ár elnyíród- 
nak. Ezért ism erve a fúrólyuk m élysé
gét, a  szerszámot óvatosan beépítve, a 
központosító tüskével .megérintjük a  fú 

rólyuk talpát. A terhelés értékét 100— 
150 kg-ra növelve 20—30 ford./perccei 
elkezdjük a  szerszámot forgatni. A for
dulatszám ot fokozatosan felgyorsítjuk az 
adott berendezés I. sebasségfokozatáig 
(60—100 ford./perc) a berendezés típu
sától függően).

b) A 8 cm-es tüskehosszból 4—5 cm-t elő
fúrunk — ez biztosítja a  továbbiakban 
a  korona megfelelő irányba történő ve
zetését — , m ajd a talp  terhelés értékét 
500 kg fölé em eljük. Néhány fordulat 
u tán  a  központosító tüskét tartó  nyír- 
szegecsek elnyíródnak, s a fúrást a to-
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vábbiakban a kifúró magcső koronája 
végzi, a kőzet fúrhatósági fokának meg
felelő fúrási param éterekkel.

Annak megelőzése érdekében, hogy a 
központosító tüskével történő befúrás- 
nál a  magcső irányát, illetve a fúrólyuk 
talpán elfoglalandó helyét a szerszám 
forgiatása m iatt meg ne változtassa, a 
tüske és a koronaajak közé egy szaba
don forgó textonit tárcsát célszerű el
helyezni, am elynek átm érője 2—3 m m- 
rel nagyobb, m int a  korona átmérője.

c) 2 0  cm előfúrás u tán  a fordulatszám ot 
150—200 ford./percre növelni kell.

d) 40—50 cm-es előfúrás u tán  a szokott 
módon megszakítás, illetve mag fogást 
kell végrehajtani és a szerszámot kiépí
teni.

e) A következő előfúrási hosszra ferdítő 
csukló nélküli 1 — 1 . 2  m hosszúságú 
magcsövet kell beépíteni, m elyet 60—70 
cm előfúrás után ki kell építeni.

f) A fúrást továbbra is a  kifúró magcső 
átm érőjével végezzük 2—2,5 m  hosszú
ságú magcsővel. A kiépítést 1,5—2,0 
rn-es előfúrás u tán  kell végrehajtani.

g) A fenti módon előfúrt 91 (76) mm 0 - jű  
fúrólyukban ferdeségm érést végzünk el, 
tintás műszerrel.

h) A fentiek szerint e lőfúrt fúrólyukban a 
tintás ferdeségmérő m űszerrel

«1= « 0 —  a

dőlési értéket mérünk, am elynek értéke, 
ha a ferdítés sikeres volt, kisebb, m int 
a dőléscsökkentés elő tt m ért érték.

Fúrólyuk ferdítés D avlikanov-típusú tere
lőékkel. A korábban ism ertete tt fúrólyuk ferdí- 
tési módszerek m indegyike többszöri szerszám- 
kiépítést kíván, a különböző m űveletek elvég
zése érdekében. Ez igen nagy időveszteséggel 
jár.

A Davlikanov-féle terelőék használata eze
ket a m űveleteket kiküszöböli és egy beépítés
sel megoldható a fúrólyuk megfelelő irányba 
történő ferdítése.

A Davlikanov-féle ferdítőék felépítése a  kö
vetkező (26. sz. ábra):

A terelőék (2) lyuktalp felőli végére egy 
slicceit rögzítőék van (1 ) felerősítve csúszási le
hetőséggel. Feladata, hogy a lyuk talp ra  téve a 
terelőéket, azt az adott helyzetben stabilan rög
zítse. A rögzítőék külső palástja  hossz- és ke
resztirányban bordázott, elfordulásveszély m en
tesen tu d ja  a terelőéket a lyukban rögzíteni. 
A terelőéket (2) a  lyukátm érőnek megfelelő 
béléscsőből kell készíteni, a terelőpálya kifutási 
szöge 2— 3°.

A terelőék belső kifutó pályáját célszerű

triam antta l felpáncélozni az elfúrás veszélyének 
megelőzése céljából. A terelőék felső zárt ré
szébe kerül beépítésre a  kifúró magcső (3) a  vé
gén íém betétes, vagy sörétkoronával. A kifúró 
magcsövet a terelőékhez nyírszegecsek (4) se
gítségével rögzítik. A nyírszegecseket a  magcső- 
tuskó (5), vagy h a  görgős fúróval végezzük el a 
kifúrást,, akkor a  görgős fúró felett levő vezető
be ü lte tjük  be. A tuskó fele tt elhelyezett irá
nyitó fej egy zárt, elektromosságot nem vezető 
hengerből áll, m elynek belseje polírozott. A 
hengerből egy érintkező pont vezet ki a  terelő
ékre (7). A hengerben egy korrórzióm entes fe
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lületű csiszolt fémgolyót kell elhelyezni (6). A 
hengerhez csatlakozik egy félgömb form ájú bü
työk, mely fémesen össze van kötve a henger 
talpán levő vezetőlemezzel.

A Davlikov-féle terelőékhez tartozik a ka- 
rottázs-kábelen beépített érintkező (8 ).

A ferdítés technológiája Davlikanov-féle 
ferdítőékkel.

A  Davlikanov-féle terelőék alkalmazásának 
előfeltétele a fúrólyuk ferdeségének és dőlési 
irányának ismerete, valam int az, hogy a ferde- 
ségnek dőlésben min. 3°-nak kell lennie. Ellen
kező esetben a  terelőék irányba állításának 
pontossága kisebb. Ismerve a fúrólyuk ferdesé
gének irányát, a külszínen oly módon állítjuk 
össze a terelőéket és a hozzá csatlakozó kifúró 
magcsövet az irányítófejjel, hogy a  terelőék k i
futási pályája az irányítófej érintkezőjéhez (7) 
viszonyítva a kívánt irányba álljon be. Ezt oly
módon érjük  el, hogy az érintkező (7) vízszintes 
síkra vetíte tt pontja és a fúrólyuk ferdeségének 
irányának összekötésével kapott egyenes és a 
terelőék szim m etria síkja közötti szögeltérés 
„y” a  kívánt értéket vegye fel. (27. sz. ábra).

27  dóra

A  magcsövet és terelőéket ebben a  hely
zetben rögzítjük nyírszegeccsel.

Az ilymódon összeállított, irányításra kész 
terelőéket a fúrórudazat segítségével lyuktalpra 
építjük be. A lyuktalpra beépített szerszámot 
4—5-ször megemelve kb. 1 m -rel talp  fölé ál
lítjuk. A fúrólyukban levő szerszámot szorítóba 
fogjuk. A rudazaton keresztül karottázs-kábel 
segítségével beépítjük a  kb. 0,5—0,8 m hosszú
ságú rézpálcát, m elynek palástja szigetelt és 
csak alsó vége, mely hom orúra van kiképezve, 
ad fémes érintkezést. Ezt az érintkezőt ráü ltet
tük  az irányítófej felső részén levő domború bü
työkre, m ajd feszültség alá helyezzük olyan for
m án a terelőéket, hogy az áram kör egyik pó

lusa a karottázskábelen, a másik a terelőn, ill. 
a fúrórudazaton keresztül zár. Az áram körre 
potencióm étert kapcsolunk, m elynek m utatója 
a szerszám, illetve rajtalevő terelőék forgatásá
nál csak abban az esetben m utat kilengést, il
letve zárt áram kört, ha a fémgolyó az érintke
zővel (7) kontaktust létesített. Ez jelenti azt a 
helyzetet, amikor a  terelő megfelelő irányban 
áll. Ezt a helyzetet a fúrórúdvég, ill. a fúrólyuk 
száján levő béléscső összejelölésével rögzítjük 
és a  terelő iránybaállítását előzőkben leírt mó
don 2 —3-szor megismételjük. Ha a potencio- 
m éter minden esetben az előzőkben észlelt pon
ton jelez zárt áram kört, úgy a terelő a szüksé
ges irányba áll és a  rudazat óvatos forgatás nél
küli talpra engedésével a rögzítőék működésbe 
lép és a kívánt helyzetben rögzíti a ferdítőéket.

A fúrórudazat terhelését, a nyírszegecs el- 
szakításához megfelelő értékre növelve, a sze
gecset elszakítjuk és kifúró magcső hosszával a 
fúrólyuk talpán előfúrást végzünk.

Az előfúrást befejezve a kifúró magcsövet 
a terelőékkel egyszerre kiépítjük.

A továbbiakban a kis átm érőjű fúrólyukat 
a csuklós terelésnél alkalmazott módszer szerint 
2,5—3,0 m hosszúságig előfúrjuk és benne e l
lenőrző ferdeségm érést végzünk el.

Ha a ferdeségmérés eredm énye megfelel a 
kívánalmaknak, az új irányú fúrólyukat az 
eredeti fúrási átm érőre felbővítve a fúrólyukai 
továbbm élyítjük.

A  fúró lyuk bővítésének technológiája.

A  különböző módszerekkel megfelelő irány
ba előfúrt kis átm érőjű fúrólyukak eredeti fú
rási átm érőre történő felbővítésük során igen 
gyakran a korábbi rossz irányba álltak be. En
nek oka a helytelenül elvégzett bővítés volt.

A bővítés sikeres elvégzése érdekében cél
szerű a  28. sz. ábra szerinti bővítőszerszámot 
alkalmazni. A szerszám könnyen elkészíthető, 
a fúrólyuk átmérőjének megfelelő elhasználó
dott béléscső tőrből, melynek alsó végéhez kb. 
40—50 cm hosszúságú vezető kapcsolódik, a  fel
ső vége pedig a fúrórudazathoz csatlakozik.

Az ilyen módon kialakított bővítővel a 
lyuktalpra beépítve az előfúrt lyuk felső pere
mén a bővítő felül.

Kézi forgatás u tán  a rudazat a  vezető hosz- 
szának megfelelő m értékben (kb. 40—50 cm) 
lesüllyed, ami azt jelenti, hogy a vezető bele
talált az e lőfúrt lyukba. Ezt a m űveletet 2 - 3 -  
szor megismételve, azonos eredm ény, tehát 40— 
50 cm-es beütés — elérése esetében — a bőví
tés megkezdhető.

A bővítéssel az előfúrt talp felett 50—60 
cm-rei meg kell állni és a hátralevő részt a 
megfelelő m éretű m agfúró szerszámmal kell le- 
bővíteni,
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A  fúrólyukferdítés, ill. irányba állítás 
effektivitása.

Effektivitás tekintetében dőléscsökkentő 
ferdítés esetében az ism ertete tt módszerek kb. 
azonos szinten állnak. Átlagosan egy-egy sike
rü lt terelés 1° körüli értékkel módosítja a fúró
lyuk irányát.

A tintás ferdeségmérővel és csuklós tere 
lővei elvégzett terelési m unkálatok statisztikája

szerint az összterelések 67%-a mondható ered
m ényesnek. A többi esetben a terelést meg kel
lett ismételni.

A Davlikanov-féle terelőék esetében nem 
megfelelő körültekintés m iatt kontakt hibákból 
adódnak sikertelen terelések.

Időigényesség és ennek következtében költ
ség-igényesség szem pontjából a Davlikanov-féle 
ferdítőék használata a legcélszerűbb. 500 m 
mélységű fúrást véve alapul, a  Davlikanov-féle 
ferdítőékkel 4—5 óra, a csuklós ferdítővei 12— 
16 óra, a  tintás ferdeségmérős m ódszerrel 24— 
30 óra a fúrólyuk ferdítési m űveletének idő- 
szükséglete.

Bokorfúrások ferdítése.

A bokorfúrásokat a földtani szolgálat 
iránymegjelölés nélkül kéri lemélyíteni. A szük
séges mélységben cementdugó elhelyezése után 
a  fenti módszerek valam elyikével a fúrólyukat 
a dőlésnövekedés tendenciájának irányába el
indítva, rövid magcsővel nagy sörétadagok a l
kalmazásával, nagy terhelés m ellett mélyítik. 
Ezen túlm enően az indításnál egy-egy előfúrási 
hosszt egy nagyobb, illetve kisebb átmérővel 
fúrnak le.

E m ódszerrel 150—200 m-es bokorág hosz- 
szal az eredeti fúrólyuk és a bokorág vízszintes 
vetülete átlagosan 25 m -rel egymástól eltávo
lodik. Estenként 35—40 m -es eltérést is elértek.

A fenti módszereket a  vállalat geológiai, 
geofizikai és fúrási szakem berei saját tapasz
talataik, leleményességük, valam int irodalmi 
adatok alapján, egyrészüket újításként dolgoz
ták  ki.

Az előző ism ertetés, annak ellenére, hogy 
a részletességre való törekvés meg volt, nem 
teljes, apróbb technológiai fogások ism erete 
és megfelelő gyakorlat szükséges a sikeres al
kalmazáshoz. E kiegészítő ism ereteket a  vál
lala t fúrási szakemberei az érdeklődőknek bár
m ikor szívesen bocsátják rendelkezésükre.
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