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A „Mohole”, a földkéreg átfúrásának terve
írta: Dr. Alliquander Ödön

/
Bevezetés, előzmények

A  kőolaj fúr ás immár több mint 100 éves 
története alatt, Drake ezredes 1859-ben gőzgép
hajtású kötélfúrás módján mélyített 21 m mély 
pennszilvániai olajkútjától, az éppen 100 év 
múlva: 1958-ban Texasban fúrt 7 724 m rekord
mélységű „University 1EE” fúrásig vezetett az 
út.

E rekordmélységű fúrás nyomán ma már a 
földkéregkutatás kereken 8 km mélységig ter
jed, s ennek során Texasban, Dél-Louisianában 
több kút 6400— 6990 mrből kőolajat, földgázt 
termel. A  rekordmélységű fúrásokkal világszer
te mind nagyobb mélységig, mind nagyobb se
bességgel igyekeznek felkutatni, feltárni a 
földkéreg ásványkincseit, az üledékes kőzetek 
szénhidrogén tartalmát, illetve a tárolókőzetbe 
mélyített termelőkutakon át a felszínre hozni. 
Ezek az újabb és újabb rekordmélységű, s ho- 
va-tovább rekordsebességgel mélyített fúrólyu
kak is azonban csak a földünk felületének még 
egyharmadát sem kitevő szárazföldön, s néhány 
tengeröböl partközeli vize fölött mélyülnek. 
Egyelőre tehát a földkéreg megismerése, —  
bármennyire is intenzívnek látszik, mind late
rális, mind vertikális irányban a szénhidrogén
kutatás — , kismértékű. A  szénhidrogénkutatás 
céljából mélyített, évenként közel 100 millió 
méternyi mélyfúrás ugyanis csak a szárazföld
re, s a földünk viszonylag sekély vizekkel borí
tott felületére korlátozódik, s ott is nem egé
szen 10 km mélyre hatol, tehát mindössze a 
földünk arányaiban tojáshéjnyi kérgének egy- 
harmadáig-egyötödéig. A  földkéregnek ezek a 
„tűszúrásai” —  annak ellenére, hogy ma már 
kedvező esetben a 3000 m mélységet 2 x 24 óra 
alatt és az 1 mérföldet, azaz 1600 m -t 24 óra 
alatt is elérik, még mindig lassúak és drágák. 
Egy rekordmélységű „tűszúrás a földkéregbe” 
k!b. 150 millió Ft-'ba kerül, és az eredménye 
sokszor csak néhány geológiai adat.

A  növekvő szénhidrogén-igény kielégíté
sére világszerte igyekeznek a kutatást mind a 
mélység felé, mind a vízzel borított területek 
fölé kiterjeszteni.

Egymásután látnak napvilágot a 10 000—  
15 000 m-es fúrások tervei, s ma már azt lehet 
mondani, hogy a 10 000 m-es fúrásokat legfel
jebb a nagy költségek késleltetik, mert az ilyen 
fúrások lemélyítésének technikai problémái 
megoldottak. A  15 000 m mélység elérésének 
azonban még akadályai vannak. A  fúrócső és 
béléscsőoszlop önsúlya okozta húzóigénybevé
tele és a szilárdsága ezzel, valamint a külső 
összeroppantó nyomással szemben, 100 kp/mm2 
feletti folyási határú, de amellett megfelelő 
rugalmasságú acélt kíván. Bár a 15 000 m-es 
fúrások legnagyobb várható csőoszlop súlya az 
500 tonnát meghaladja, ennek a csőoszlopnak 
felfüggesztése már megoldott. A  rotari fúróbe
rendezés emelőmű-fúrótorony-csigasorrendszer 
együttese 4000 LE emelőmű teljesítménnyel és 
600— 700 Mp horogteherbírással az iparban 
használatos legnagyobb terhet emelő szerkezet. 
A  legtöbb várható nehézséget a feltételezett 
magas hőmérséklet és nagy nyomás okozza. 
500° C fölötti hőmérsékletre számítva, bizony
talan ennek hatása a csőoszlopra, a fúróra, s 
minden bizonnyal óriási nehézségeket okoz az 
iszappkezelés és a cementezés terén, tehát a 
béléscső mögé a rétegek izolálására benyoman
dó cementtejnek a kötéskezdet ideje előtti el
helyezése szempontjából, nem is szólva az 
elektromos szelvényezésnek és a béléscső-per
forálásnak a várható hőmérséklet mellett fellé
pő nehézségeiről (szigetelő anyagok hőállósága, 
a robbanóanyagok öngyulladása).

A  nagynyomású szerelvények, kitörésgátlók 
kevesebb gondot okoznak. Az 1000— 1500 at 
üzemnyomású szerelvények ma már sorozat- 
gyártásban készülnek, s így a 2000 at-ás szerel
vények elkészítése megoldhatónak látszik. A  fú
rások mélységének kiterjesztése a 10 000 m-ről
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15 000 m-re tehát néhány éven belül elképzel
hető, de földünk megismerése tekintetében 
ezek az akár 15 000 m-ig lemélyíthető kutató
fúrások még mindig csak felületi tűszúrásnak 
számítanak. A  még mélyebbre hatoló fúrások 
további fokozott nehézségeinek leküzdése egye
lőre megoldhatatlannak tűnik.

A  fúrás a vízen át ugyancsak nagy lépé
sekkel tökéletesedik. Fenékre süllyeszthető 
bárkára szerelt berendezéssel, lábakra állítható 
fúrófedélzetről, tengerfenékbe fúrt és mindjárt 
becementezett acélcsövekre, mint cölöpökre 
szerelt fedélzetről, vagyis mesterséges fúrószi
getekről, amelyre szerelt, s több fúrás elhelye
zésére alkalmas fúrótoronyból irányított ferdí
téssel mélyíthetők a fúrások, vagy újabban le
horgonyzóit, sőt le sem horgonyzott, hanem 
dinamikusan helybentartott fúróhajóról, félig 
merülő bárkáról 30, 60, sőt 180 m vízmélysé
gig terjesztették ki a mélyfúrás lehetőségeit. 
Ilyen tevékenység folyik a Káspi-tengeren, a 
Perzsa-öbölben, Karibi tengeren, a Mexikói 
öbölben éppenúgy, mint ma már sokhelyütt az 
európai, afrikai, sőt ausztráliai partok előtt.

A  földkéreg megismerését tehát a kőolaj
kutatás és feltárás nagy lépépsekkel vitte és 
viszi előre, de az átlagosan 30— 45 km vastag 
földkéreg átfúrása és ennek nyomán az átfúrt 
rétegek és az ilyen mélységben elérhető köpeny 
anyagának megismerése még csak kívánatos 
célfeladat, s ha ezt elérnénk, még mindig csak 
a föld sugarának 140— 200-ad részét ismernők 
meg.

1. ábra. Andrej Mohorovicic, a zágrábi Metereolagiai 
Intézet egykori igazgatója.

A  földkéreg vastagságának meghatározása 
dr. Andrij Morovicicnek (1. ábra), a Zágrábi 
Meteorológiai Intézet egykori igazgatójának 
nevéhez fűződik (1). 1909. októberében a Zág
rábtól 40 km-re D-re keletkezett földrengést

több európai intézetben észlelték. Az észlelések 
adatait értékelve Mohorovicic azt tapasztalta, 
hogy a föld kérge és köpenye között a rengé
seket élesen reflektáló felület mutatható ki (2. 
ábra).

2. ábra. A föld kérge és köpenye közötti felületen 
refraktáló és reflektáló (szaggatott vonal) szeizmikus 

hullám.

A  Mohorovcic által felállított elven a föld 
különböző pontjain azóta sokszor meghatároz
ták a föld kérge és köpenye közötti, s a ren
gés! hullámokat jól visszaverő felületet, az első 
diszkontinuitást, amely a föld két öve közötti 
nagy sűrűségkülönbséget jelzi. A  szárazföldi 
mérések szerint a földkéreg vastagsága a kon
tinensek alatt 30— 45 km, ugyanakkor az óceá
nok alatt ezt a diszkontinuitást csak 5— 10 km 
mélyen találták.

Érdekes, hogy hazánkban a kéregvastagság 
anomális. Scheffer Viktor (2) adatai szerint a 
Mohorovicic felület átlagmélysége hazánkban 
csak 23,6 km, ugyanakkor a Kárpátok meden
céjén kívül kereken 10 km-rel vastagabb. Ez azt 
is jelenti, hogy a köpeny kiemelkedő helyzetű, 
s a fölötte levő kéregben, illetve az üledékes 
kőzetekben a hőáram sokkal nagyobb értékű, 
a geotermikus mélységlépcső az átlagos 30— 35 
m /CQ helyett 20 m/C° értékű, sőt az Alföld 
egyes helyein 14 m/C°.

Éppen ez a felismerés és tényleges geoter
mikus hőáram mérései vezették Boldizsár Ti
bort (3, 4) a geotermikus energia hasznosításá
nak javaslatára. A  javaslat nyomán ma már a 
hévvízkutak útján a geotermikus energia szer
vezett feltárása és hasznosítása folyik.

Nehéz követni a „Moho” felület átmenetét 
a szárazföld és az óceánok között. Viszonylag 
jól tisztázott ez az átmenet É-Amerika-i kon
tinens keleti partjai előtt (3. ábra). Eszerint

3. ábra. A földkéreg metszete Észak-Amerika keleti 
partjánál.

az üledékes kőzetek alatt a kontinensen egy ki
vastagodott gránittömzs, a viszonylag lesava- 
nyúbb öv van, s ez alatt a bazalt, amely a Mo
horovicic felületig tart.
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Ezzel szemben az óceánok alatt, pl. a kali
forniai partok előtt 100— 1000 m vastag üledé
kek alatt a Moho felületig közvetlenül kétféle 
sűrűségű bazaltréteg fekszik: egy 2 km vastag, 
amelyben a szeizmikus hullám tovaterjedési se
bessége 4,8 km/s és egy 3 km vastag, 6,5— 7,0 
km/s hullámtovaterjedési sebességgel. A  
„Mohó”-felület alatti 8,1 km/s-es hullámtova
terjedési sebességből következtetve a kőzet
anyagának várható sűrűsége 3,2 g/cm3.

A  „Moho” felület tehát éles határ, amely 
alatt feltételezhetően egységesen nagy sűrűségű 
kőzet helyezkedik el, ennek pontos ismerete 
fontos geológiai és geofizikai cél. A  petrografu- 
sok szerint az ismert intruziók sok ásványa, 
így többek között a gyémánt is, a jól ismert 
gyémánt-kürtökben a „Moho”-felület alatt kel
lett képződjék, de a kürtők kísérő kőzetei töb- 
bé-kevésbé szennyezett mélybeli mintáknak te
kinthetők. Az intruziók mintái alapján a kö
peny egységesnek mutatkozó peridotit, vagy 
magnéziumban gazdag olivin (Mg Fe)2 Siói, 
azaz eklogit. A  fajsúly és a hullámtovaterjedési 
sebessége alapján azonban a kőzetazonosítás 
nem lehetséges, mert ezeknek a szilikátoknak 
fizikai tulajdonságai a nagy nyomás és a nagy 
hőmérsékleten változik, bár az óceánok alatt a 
kőzetnyomás várhatólag nem nagy, 1800 at, és 
a hőmérséklet is csak 120 °C.

A  Moho felület, illetve az ez alatt köpeny 
anyagának pontos összetételét tehát csak köz
vetlen vizsgálattal lehet megbízhatóan tisztáz
ni, vagyis gyakorlatilag fúrással, fúrómagokból.

A földkéreg átfúrásának tengeri kísérletei, 
előkészületei

Hess és Műnk javasloták 1957-ben az Ame
rican Miscellaneaus Society-ben, amely az ame
rikai földtudósok inkább ismeretterjesztő, mint 
tudományos társasága, a földkéreg átfúrását. 
Ennek tanulmányozására egy mélyfúrási bizott
ságot alakítottak. Ugyanez év szeptemberében 
a Nemzetközi Geodéziai és Geofizikai Unió to
rontói ülésén, amelynek tárgysorozatában 
ugyan a Moho terv nem szerepelt, de a hiva
talos programon kívül élénken vitatták a föld
kéreg átfúrásának tervét, s az a sajtó útján is 
publicitást nyert. Az oceangrafusok és szeiz- 
mologusok szkeptikusan kezelték a tervet, de a 
kérdés hamarosan megfontolás stádiumába ke
rült, olyannyira, hogy az Egyesült Államok Tu
dományos Akadémiájának pártfogása alatt 
megfelelő anyagi alappal a Mélyfúrási Bizott
ság élére operatív igazgatót neveztek ki.

1960-ban ezután a probléma már nemzet
közi szervezetet is kapott: Helsinkiben, a Nem
zetközi Geodéziai és Geofizikai Unió ülésén 
„Nemzetközi Felső-Köpeny Bizottságot” alakí
tottak 40 állam részvételével. A bizottság 1965- 
ben Ottawá-ban tartott ülésén már az Egyesült 
Államok, Szovjetunió képviselőin kívül Kanada, 
Kína, Japán, Dél-Amerikai Unió delegátusai is 
beszámoltak a földkéreg átfúrásának problé

máiról, az átfúrás előkészületeinek, terveinek 
állásáról.

A  szárazföldi Moho-fúrás (szójátékkal 
MOHOLE, azaz a Mohorovicic =  MOho felület
be mélyített lyuk, angolul HOLE) azonban, mint 
láttuk a jelenlegi fúrástechnikával eddig elért 
legnagyobb mélység kétszereséig, háromszoro
sáig kell lefúrni a szárazföldön a föld köpenyé
nek eléréséig. Ez egyelőre óriási nehézségeket 
és hatalmas költséget jelentene. A  másik meg
oldás a jelenlegi mélységrekordot alig megha
ladó, mintegy 10 000 m-es fúrólyukkal mély
tengeren át elérni a Mohorovicic felületet. Ez 
az utóbbi fúrástechnikailag hamarabb elképzel
hető megoldás. Ehhez viszont a vízen át fúrás 
tecnológiáját kellett és kell jelentősen tökélete
síteni, tehát részleteiben meg kell oldani, azaz 
tisztázni kell, hogy

1. hogyan tartható a fúróhajó nagymély- 
ségű vízen egyhelyben, a fúrólyuk fö
lött?,

2. hogyan kezelhető 10 000 m-es csőoszlqp 
3000— 4000 m tengermélységen át, és 
hogyan mélyíthető ilyen körülmények 
között egy rekordmélységű fúrás?

3. hogyan lehet visszaépíteni a fúró
szerszámot egy-egy fúrócsere után az 
eredeti fúrólyukba?

4. hol a legcélszerűbb ezt a fúrólyukat a 
mélység (mármint vízmélység és ké
regvastagság), időjárás, szél és hullám
járási viszonyok figyelembevételével 
lemélyíteni?

Az utóbbi kérdést megoldandó megvizsgál
ták az Atlanti- és Csendes Óceán több pontját a 
mélység és az időjárás, továbbá a tengerjárás 
szemoontjából, s a számba vehető helyek az 
alábbiak:

Csendes Óceán Atlanti ó^eán 
Clipper- Guade Bermuda Puorte- 

ton Lupe sziget Ricotól 
szigetek környéke mellett É-ra

Tengermélység a
víz színétől km 
Mélvség a víz szí
nétől a tengeri

3,1 3,5 4,9 5,6

üledék talpáig km 
Mélység a víz szí
tétól a földkéreg 
második: bazalt-

3,3 3,7 5,3 6,0

övének talpáig 
Mélység a víz szí
nétől a Moho felü

4,2 5,2 7,3 8,0

letig 8.6 9-10 bizony- 9,6 
tálán

A legelőnyösebbnek a Guadelupe sziget és 
a Mexikói partok közötti terület látszott, éspe
dig a Guadelupe szigettől 74 km-re K-re, ahol 
a Moho felületig az összes mélység 9— 10 km, 
és ebből mintegy 3600— 3700 m tengermélység. 
(Ezt a kísérletet megelőzően 948 m vízmélysé
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gén át a kaliforniai partok előtt is végeztek 
fúrásokat) (5), (6).

A  Mohole terv keresztülvitelének első lép
csőjét egy 1961-ben végrehajtott tényleges fú
rási kísérletsorozat képezte a mélytengeri fú
rás lehetőségeinek megvizsgálására. Ilyen kísér
let céljaira csakis olyan fúróhajó jöhetett szá
mításba, mint amilyent akkor már egy évtizede 
használtak, elsősorban a kaliforniai partok 
előtt, azonban a fúróhajót lehorgonyozva maxi
málisan 130 m vízen át, s úgy, hogy a fúrószá
rat a tengerfenékbe fúrt és becementezett ve
zetőcsőhöz, illetve az ehhez csatlakozó alaple
mezhez horgonyzott pneumatikus vezérlésű ki
törésgátló rendszeréhez, mint tömszelencéhez, 
két kifeszített acélkötél vezeti le, a visszatérő 
iszapáramot hajlékony tömlő vezeti a felszínre.

egyenként 200 LE-ős motorral függőleges tenge
lyen hajtott, bármely irányban forgatható hajó- 
propellerrel oldották meg a helybentartást. Ezek 
biztosítják a hajó minden irányú érzékeny el
mozdulását. A  hajómotorok vezérlésének rög
zített pontjait 6 radar és sonar ernyő ké
pezte (5. ábra). A  rendszer az 50 km/h sebessé
gű szél és 4 m-es hullámzás mellett is, 60 m-es 
körön belül tartotta a hajót. A  kísérleti fúrá
soknál alkalmazott kézi szabályozás helyett a 
hajócsavarok vezérlésének automatizálását ter
vezik, ami által a helybentartás pontosságát to
vább kívánják fokozni.

A  kísérleti fúrásokat 47a” fúrószárral mé
lyítették (a 18 m-es kettős rakatokat a torony 
előtt kifektetett helyzetéből automatikus cső
adagoló szerkezet, szállítószékcsigasor építette

A kísérlethez az évek óta sikerrel használt 
CUSS I hajót (az elnevezés a hajót finanszírozó 
Continental, Union, Shell és Superior társasá
gok kezdőbetűiből származik) választották, 
amely egy 79 m hosszú és 15 m széles 4,6 m 
merülésű háborús partraszállító hajóra épített 
30 m fúrótorony alatt dolgozó 4500 m mélység- 
kapacitású fúróberendezés (4. ábra).

A  3600 m mély vízen át szabad fúrószár
ral a fúrás fő problémája fúróhajó helyben- 
tartása volt. Gyakorlatilag a fúrószár elszaka
dásának, törésének, azaz a túlságosan nagy haj
lítóigénybevételnek elkerülésére, a hajó maxi
málisan 30 m-es eltávolodását engedték meg 
a fúrópont felől. Miután 3600 m mélységben 
a lehorgonyzás kivihetetlennek látszott, ezért 
radar és sonar készülékekkel vezérelt négy,

be és ki a lyukból). A  fúrócsőoszlop védelmére 
és a hajtó lengési lehetőségének biztosítására a 
forgatóasztal alá kb. 10 m hosszú bevezető kú
pot szerkesztettek, a tengerfenéken a vezető- 
(horgonyzó) csőoszlop legfelső szálát kúpos be
vezető csővel toldották meg (6. ábra).

Az öt kísérleti fúrást 3570— 3760 mély ten
geren át fúrták a tengerfenékbe. Az öt fúrás 
összmélysége 745 m, legmélyebb közülük a ten
gerfenék szintjétől számítva 183 m talpat ért 
el. Az utóbbit fúróturbinával egyetlen gyé
mántkorona fúrómenettel (drótkötélen kiemel
hető magcsővel) eredetileg 450 m mélységre 
tervezték, de miután a szerszám már 169 m-ben 
bazaltot ért, a fúrást 183 m-ben befejezték. Fo
lyamatos magfúrást végeztek a többi négy fú
rásban is. Mindegyik fúrólyukról elektromos
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szelvényt készítettek, sőt az egyik lyukban 
szeizmikus vizsgálatok céljaira 22 kg dinamit- 
tal lövést is iniciáltak.

5. ábra. A CUSS I. fúróhajó radar és sóvár ernyőkkel 
vezérelt helybentartási rendszere.

A kísérleti fúrások nemcsak fúrástechni- 
kailag hozták meg a várt eredményt, de jelen
tős tudományos információt nyújtottak. Gya
korlatilag biztos, hogy a 180 m üledék a kristá
lyos bazalt fölött miocén korú. Valószínűnek 
látszik, hogy a bazalt lejjebb üledékes kőzetbe-

ti. ábra. A fúróhajó lengési lehetőségei a hajó alatti 
vezetőkúp segítségével, ill a tengerfenéken a vezető

cső kiiölcséresítése útján.

ágyazásokat is tartalmaz. A  15 m bazaltmagról 
részletes elemzés készült (8). A  hőmérséklet- 
mérések azt mutatják, hogy a hőáram kétszere
se a szárazföld átlagos értékének.

Miután máris rendelkezésre áll a módszer 
a tengerfenékbe az egy fúrómenetnyi, kb. 300 
m-es fúrások mélyítésének, ez megnyitja a le
hetőségét az óceánok kutatásának, ami a geo
lógia sok problémájára fényt derít. Meghatároz
ható a tengermedencék kora, az ősföldrajzi vi
szonyok tisztázhatók. Ezeknek a fúrásoknak a 
költségei nem nagyok. Egy ilyen fúróhajó egy 
évi munkája mintegy 75 millió Ft-t tesz ki. 
Ennek az eredménynek a nyomán máris több 
fúróhajó kutatja a világ tengereinek fenekét. 
Ezen a téren érdekes új fejlődési lehetőséget 
nyújtanak a Francia Petroleum Intézet által ki
dolgozott módszerek. A  franciák kidolgozták a 
fúrórudazat helyett a dobra felgombolyítható 
fúrótömlővel dolgozó turborotari fúrás, vagy 
talpi villamos motorral dolgozó rotari fúrás 
módszerét, és ezt ma már 1000 m mélységig 
használják. Ezen az elven dolgozik a „Terebel” 
fúróhajó az Északi Tengeren. Kisebb mélysé
gekre pepdig kidolgoztak egy hajóról vezérel
hető és a tengerfenékre leengedhető automati
kus fúróberendezést is (8).

2. A  Guadelupe szigetek előtt lemélyített 
kísérleti fúrások kijelölték a Hawai szigetektől 
184 km-re ÉNy-ra 4400 m vízen és 5400 m kő
zeten át a föld köpenyét elérő kereken 10 000 
m-es, a tényleges, Mohole fúrásig megoldható 
problémákat:

a) egy stabilabb „fúróhajó” szerkesztését;
b) 10 000 m-es fúrásra alkalmas fúróbe

rendezés és fúrási felszerelés szerkesz
tését;

c) megfelelő fúrószár szerkesztését;
d) fúrószár fúrólyukba visszaépítésének, 

az öblítés visszavezetés megoldásának 
kidolgozását;

c) a széleskörű lyuktalpi információk 
gyűjtésére alkalmas eszközök, elsősor
ban folyamatos magfúrás biztosítását.

A  fenti problémákat a MOHOLE fúrás ún.
II. fázisában az elmúlt 5 évben meg is oldot
ták (9, 10). Egy ún. félig merülő fúróbárka for
májában (1) megtervezték és szinte teljesen el 
is készítették a csupaszon 30 millió $, felsze
relve 59 millió $ költségű fúróhajót. A  félig 
merülő fúróbárka fedélzete munkapadja 70 x 75 
m, és ezt lényegében hat 9 m átmérőjű 35 m 
hosszú függőleges csőoszlop tartja, amelynek 
alsó végét két 100 m hosszú 10,5 m átmérőjű 
torpedószerű test fogja össze. A  torpedótestek 
hátsó felén elhelyezett 2 propeller a félig me
rülő bárkát önmozgóvá teszi. Az oszlopba a ha
jó helybentartására 6 további propeller van be
építve. A  hajó üres helyzetében 11 000 tonna, 
felszerelve pedig 24 000 tonna kiszorítású (7. 
ábra).

A  félig merülő bárka helybentartására egy 
kettős sonar és egy radar rendszert alkalmaz
tak, mégpedig mind kézi, mind automatikus 
vezérléssel. A  rendszerrel a fúróbárka 15 m su
garú körön belül tartható. A  hat helybentartó 
propellert 3 egyenként 550 LE-ős motor hajtja 
meg, a fő hajóproeller hajtására 6000 LE biz

64



tosítható az egész fúróhajó 20 000 LE-ős Diesel 
elektromos erőművéből.

Maga a fúróberendezés egyenáramú mo
torokkal hajtott 4000 LE-ős emelőműből, 900 
Mp teherbírású fúrótoronyból, 20 000 m cső

7. ábra. A  MOHOLE fúrás tényleges végrehajtására 
készített Blue water típusú félig merülő fúróbárka 

dinamikus helybentartási rendszere.

tárolására alkalmas csőrakodó pad rendszerből 
és ehhez csatlakozóan 27 m-es csőrakatok auto
matikus kezelésére alkalmas csőtárolóból áll.

A  berendezéshez nagynyomású (350 at) 
2000— 2200 perclitert teljesítő búvárdugattyús 
iszapszivattyú tartozik. Öblítőfolyadékként ál
talában tengervíz használatára gondolnak, de 
felkészülnek különleges kisfajsúlyú öblítőiszap 
használatára is.

A  fúrószerszám tekintetében fúrócsőként 
95 kp/mm2 folyási határú Titánötvözetű acélból 
készült zinkbevonatú csöveket terveztek, 
amelyhez cserélhető szegmensekből összeállított 
gyémántmagfúrót dolgoztak ki. Ezeket a mag
fúrókat Nevada-i fúrásoknál 900 m vastag, 
rendkívül kemény 4000 kp/cm2 összenyomó szi
lárdságú összefüggő bazaltrétegek átfúrására 
sikeresen használták.

A  fúró visszavezetésére két rendszert ter
veztek, egy 97/s” úszókkal feszesen tartott vé
dőcsövet (8. ábra) és egy ettől független sonar 
vezérlésű visszavezető rendszert. Ugyanakkor 
elkészültek a szelvényező berendezések az ol
dalfal magfúrók, a fúrócsővizsgáló berendezés, 
amelyik a ki-beépítő automatával kapcsolato
san folyamatos repedésvizszgálatot végezhet.

Mindezek az előzmények után a tengeri 
MOHOLE fúrás a III. fázisába, a megvalósítás 
fázisába lépett volna. Az eredetileg 15 millió 
$-os előirányzattal indult terv költségei azon
ban 100 millió $ fölé emelkedtek (10). Annak 
ellenére, hogy a leírt felszerelés nagyrészt ké

szen van, és hogy az USA Nemzeti Tudomá
nyos Alapja a Brown és Root Társasággal a ki
vitelezési szerződést megkötötte, s eddig közel 
40 millió $-t el is költöttek, az 1967-re a sze
nátus nem szavazta meg a kért 19,7 millió $-t. 
Ügy, hogy a tengeri MOHOLE fúrás pillanat
nyilag holtpontra jutott (12, 13).

8. ábra. A MOHLE fúráshoz készített félig merülő 
fúróbárkához csatlakozó fúrócső-védőcső merev és 

felfújható úszókkal megoldott feszítő rendszere.

A földkéreg szárazföldi átfúrásának ún.
MANTEL terve

A  földkéreg átfúrásának másik lehetőségét 
a szárazföldi ún. ,,M ANTEL” terv megvalósí
tását a SzU tűzte ki célúi. Fedinsky-nek a 
Nemzetközi Geodéziai és Geofizikai Unió Felső- 
Köpeny Bizottságának Ottawa-i ülésén tartott 
előadása szerint hosszú előkészítést kíván .xú, 
előadása szerint (12) a szárazföldi MOHOLE 
program hosszú előkészítést kíván. Ennek ér
dekében Baskiriában, Azerbajdzsánban és Ka- 
zahstánzan rutin, 6000— 7000 m-es fúrásokat 
telepítettek.

Ugyanakkor elkészültek egy 15 000 m-es 
automatikus fúróberendezés tervei és első ilyen 
fúrást a Kóla félszigeten elkezdték és ilyene
ket terveznek még Azerbejdzsánban is és a Ja
pán tengeren. Egyelőre a meglevő mélyfúróbe
rendezésekkel fúrják a kezdő rakatokat és az
tán cserélik fel a berendezéseket nagyobb mély
ségkapacitásúra. Egy-egy fúrás időtartamát 
5— 6 évre becsülik.

Az elmondottak feljogosítanak arra, hogy 
bízzunk a földkéreg átfúrását célzó nemzetközi 
összefogás sikerében (14), (15), (16).

A  terv előkészületei máris jelentősen előre 
vitték a fúrástechnikát. A  MOHÓLE fúrás I. és II. 
előkészületi fázisában kifejlesztett, kipróbált 
eszközök, szerszámok, máris mintegy 40%-kal 
növelték a rotari fúrás mélységkapacitását és 
megnyitották a lehetőségét a fúrásnak mélyvize
ken át. A  földkéreg átfúrása pedig sok ősföld
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rajzi geológiai, geofizikai problémára fog fényt 
deríteni. Méltán mondható ez a terv a földrajz
tudományok jelenleg legfontosabb, legnagysze
rűbb feladatának.
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Plán „Mohole” , dér Plán dér Durchbohrung 
dér Erdkruste

Dr. Ödön Alliquander
Dér Verfasser legt die G-eschichte und das Ziel 

des sog. „Mohole”-Plans: dér Durchbohrung dér
Erdkruste dar. Er macht die Vorbereitungsarbeáten 
dér Bohrungen zu Wasser und zu Lande bekannt. 
Er beschaftigt sich mit den Ergebnissen dér dem 
„Mohole”-Plan vorangehenden amerikanischen fest- 
lándischen und See-Bohrungen. Er stellt den sowie- 
tischen Plán dér festlandischen Durchbohrung dér 
Erdkruste, den sog. „Mantel”-Plan vor.

Rövid ismertetés Magellánesz chilei megyéről 
és annak geológiájáról

írta: Dr. Bódogh Endre

Az Antarktiszon kívül, Chile legdélebbre 
eső megyéje Magellanes, magyarul Magella- 
nesz, hazánknál nagyobb területe 132 035 
km2. A  megye székhelye Punta Arenas, mely
nek kb. 50 000 lakosa van. A  megye összla
kossága nem haladja meg a 130 000 főt. Ez nem 
meglepő, hiszen a megyekszékhelyet csak 1843- 
ban alapították.

A  terület három jellegzetes táj részre ta
golható: a dombos és sík Patagónia, észak és 
északkeleten, amely ebben az irányban foly
tatódik Argentínában. Ettől nyugatra és délre 
a már 800 m-es hegyekkel is tarkított, erősen 
szabdalt Andok-előtere, helyenként széltől vé
dett völgyekkel, emberi településre lagalkal- 
masabb a megyében. A  harmadik tájrész a 
Csendes Óceánba is benyúló Andok kordille- 
rája, hol a szép zöld erdők között gleccserek 
kanyarognak és néhány 2000 m  feletti örök
hóval borított hegycsúcs látható.

A  jelenlegi geccserek felől, tehát nyugat
ról a nagy erővel, lökésszerűen fújó szél, a
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fákat valósággal lefésüli, kelet felé hajtja. A  
második és harmadik tájrészen hatalmas ős
erdők vannak. A  Munoz Gamero félszigetre ki
terjedő Burney hegyben békésen működik a 
megye egyedüli tűzhányója.

A  mellékelt tájékoztató térképen, az egy
szerűség kedvéért, a helységek neveit csak


