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TepiviaJibHbiH KOJiogeu npn Me.ibHHue üauiKaji
EaduHCKu, ü .— Bon, íl.

Pa3ue;t04Hoe öypewie, npoőypeHHOe na nepmjiepnn r. 
E ynaneuira  gajio mhoio hobmx rngporeojiorrmecKHX h 
CTpaTurpa(t>inieCKHX a a n n u x .  OnyŐJiHKOBaHtie peayjibTa- 
tob rjiyőoKoro öypeHHH, otjjopMjiaHHoro TepMaabHbiM ko- 
aoaueM, HBJisieTca oőfl3aTejibHo oőocHOBaHHbiM Bcaeg- 
CTBiie aKTyajibHoro geiioBOiu 3Ha4eHnn. Abtopbi onneu-  
BaoT h kopotko oneHiiBaioT pe3yjibTari>i rjiyöOKOro 6y- 
peHiia c T04KM 3peHiia CTpaTHrpai{mn, naJieoHTOJiorHH, 
i Hgporeojiornn h CTpyKTypHoil reoaoi'HH.

Az R -500 fúróberendezés
írta: Nagy Aurél

Hazai viszonylatban vízkútfúrások céljára 
$00 és 800 m mélységhatárok között megfelelő 
fúróberendezés ezideig nem állt rendelkezésre. 
E hiány pótlására az OVH Vízkutató és Fúró 
Vállalatának kezdeményezésére, R—500 típus
jelzéssel új fúráberendezés kialakítása történt, 
melynek mélységhatára vízkútfúrási vonatko
zásban, nem kitámasztott árboccal 500 m, ár- 
bockitámasztással 700 m.

A berendezés kialakításánál irányadók vol
tak azok a teljesítménykövetelmények, amelyek 
az említett mélységkapacitásokkal összhangban 
vannak. A horogterhelés 500 m-nél 16 Mp-ra, 
700 m-nél 20 Mp-ra nyert megállapítást. A ko
rona, valamint árbocterhelés ennek függvényé
ben megfelel az ÁBBSz XVII. fejezete előírásai
nak. A forgatóasztal forgatónyomatéka 360 mkp.

A részletes leírás előtt külön meg kell em
líteni, hogy az emelőmű és a forgatóasztal haj
tása, a hagyományos mechanikus módtól elté
rően, hidrosztatikusán történik.

E hajtási mód megválasztása a már 1964. 
év óta a Bács Kiskun megyei Vízmű Vállalatnál 
üzemelő, 300 m mélységkapacitású, hidrosztati
kus hajtású berendezésnél nyert tapasztalatok,

valamint az e berendezésnél elvégzett beható 
üzemi és laboratóriumi mérések alapján tör
tént. Itt beigazolódott a fúráberendezés hidro
sztatikus hajtásának előnyös volta a mindenkori 
terheléshez való rugalmas alkalmazkodása, egy
szerű kezelése és karbantartása, valamint a túl
terhelések egyszerű és megbízható módon való 
megakadályozása miatt. Mindez lehetővé teszi, 
hogy a fúrómester figyelmét fokozott mértékben 
a fúrási műveletekre fordíthatja.

A berendezés a hazai felhasználók kíván
ságának megfelelően nem önjáró, hanem von
tatható kivitelben készült. A forgatóasztalt kö
rülfogó és a munkabiztonsági előírásoknak 
megfelelően kiképzett padozat kivételével min
den egysége Csepel P 705 N 7 típusú alvázra 
épült, melynek hasznos terhelhetősége 12 Mp. 
Az alváz vagy a hozzátartozó nyerges vontató
val, vagy nyerges utánfutó közbeiktatásával 
bármilyen megfelelő teherbírású vontatóval 
vontatható.

Diesel motor. Csepel D 614 típusú, hathen
geres, turbófeltöltős motor, 130 LE teljesít
ménnyel, 1500 percenkénti fordulat mellett. 
Hűtési rendszere a stabil üzemre méretezett.
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Hajtás. A berendezés teljesítményadatait is dántengellyel történik, kúpfogaskerékpár és ru- 
fel tüntető kinematikai vázlatot az 1. ábra szem- galmas tengelykapcsoló közbeiktatásával. A 
lélteti. A Diesel motor a vezérlőállásból mű- kapcsolás az elosztóműben elhelyezett és a fú- 
ködtetett dörzstengelykapcsolón át hajtja az el- rómester állásból működtethető körmös kapcso- 
osztóművet, mely négy kihajtással rendelkezik, lóval végezhető.

ipin

1. ábra: Kinem atikai vázlat

Ezekből egy-egy a szabályozható hidroszivattyú, 
a csavarszivattyú és az öblítőszivattyú hajtásá
ra szolgál, míg a negyedik szükség esetén külön 
öblítőszivattyú hajtására használható fel, vagy- 
pedig a berendezés Diesel motorjának meghibá
sodása esetén segédmotorról való felhajtásra.

A szabályozható hidroszivattyú hajtása 
kardántengellyel történik. A hidroszivattyú 
előtt lévő ékszíjtárcsa kútbefejező munkálatok
nál szükséges kompresszor hajtására használha
tó fel. Ez esetben a kompresszor is a fúróberen
dezés alvázára szerelhető.

A 110 LE teljesítményű hidroszivattyú zárt 
hidraulikai rendszerben hajtja az emelőmű 110 
LE és a forgatóasztal 78 LE teljesítményű hid- 
romotorját. A zárt rendszer következtében ezek 
fordulatszáma, állandó nyomatékkifejtés mel
lett, fokozat nélkül módosítható és a fordulat- 
irány változtatható.

Az öblítőszivattyú előtétjének hajtása az 
elosztómű megfelelő kihajtásáról kardántengely- 
lyel történik, az előtétről pedig a szivattyú haj
tása ékszíjhajtással.

A segédműveletek és a spilldob működte
tésére szolgáló csavarszivattyú hajtása az el
osztómű megfelelő kihajtásáról ugyancsak kar-

Emelőmű. Hidromotorja, körmös kapcsoló
val kapcsolható, két sebességfokozatú fogaske
rék hajtómű közbeiktatásával, hajtja a dobten
gelyt, melyen az alkalmazott két kötéldob lazán 
ül. Ezek dörzskapcsolóval kapcsolhatók tenge
lyükhöz. Mindkét dob azonos teljesítményű és 
a teljes forgatónyomaték fékezésére alkalmas 
szalagfékkel rendelkezik, melyek működtetése 
a fúrómester állásból történik. A dobtengely 
legnagyobb forgatónyomatéka 760 mkp, az en
nek megfelelő legnagyobb kötélerő 3,8 Mp.

Forgatóasztal. Hidromotorja közvetlenül 
kapcsolódik a belső fogaskerékpár módosítással 
rendelkező, 360 mkp forgatónyomaték kifejté
sére alkalmas forgatóasztalhoz. A forgatóasztal 
0  330 mm áteresztő képességgel rendelkezik és 
hidraulikusan a jármű alváza alá tolható. For
dulatszáma mindkét forgásirányban 0 és 264 
percenkénti fordulatszámok között fokozat nél
kül változtatható. Üzemen kívül elfordulás el
len biztosítható. A forgatóasztalnak menethely
zetből fúrási helyzetbe való alváz alóli kitolása 
szintén hidraulikusan történik.

Öblítőszivattyú. Fekvő elrendezésű, kéthen- 
geres, kettős működésű dugattyús szivattyú, be
épített belső fogaskerék-előtéttel. Szállítási tel
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jesítménye az adott hajtási helyzet mellett 500 
1/min, maximális nyomása 60 kp/cm2.

Árboc. Az árboc kéttagú teleszkóp, mely
nek állítása, továbbá a felső résznek az alsó 
részből való kitolása hidraulikusan történik. 
Ugyanígy végezhetők ezek fordított műveletei. 
A toronykorona négytárcsás, melyekből három 
az emelődob kötelének befűzésére, egy pedig a 
kanalazó dob kötelének befűzésére szolgál. Az 
árboc csőfésűvel ellátott kapcsoló állással és 
elektromágneses elven működő végállás jelzővel 
rendelkezik. A legnagyobb megengedett üzemi 
horogterhelés, háromtárcsás befűzés mellett, ár- 
bockitámasztás nélkül 16 Mp, kitámasztott ár
boccal 20 Mp. Az árboc felső és alsó része négy
négy kikötőkötéllel rendelkezik.

2. ábra: H id ra u lik a i vázlat

Segédműveletek. Az árbocállítás és fekte
tés, árboc felsőrész kitolás és behúzás, árboc 
felsőrész rögzítése, forgatóasztal be- és kito
lása, spilldob működtetés csavarszivattyú által

látást biztosító, zárt fülkében kiképzett fúró
mester állásból történik.

Hidraulika. A fúróberendezés mindkét hid
raulikai rendszerének, a 260 kp/cm2 nyomású
zárt rendszerének és a 100 kp/cm3 nyomású 
nyitott rendszerének vázlatát a 2. ábra szem
lélteti.

Műszerezettség. Az üzem ellenőrzésére a 
vezetőfülkében elhelyezett következő műszerek 
szolgálnak:

— feszmérő, a zárt hidraulikai rendszer 
mindkét ágához,

— feszmárő a tápszivattyú vezetékhez,
— feszmérő a nyitott hidraulikai rendszer

hez,
— horogterhelést regisztráló készülék,
— feszmérő az öblítőszivattyú nyomóveze

tékéhez.
A műszerek működtetése részben közvetle

nül, részben villamos átvitellel történik.
Egyéb felszerelés. A berendezés rendelke

zik külön szállítási egységeket képező követke
ző felszereléssel:

— a forgatóasztal köré helyezhető és az 
ÁBBSz VII. fejezetében előírt követelmények

nek megfelelő, csőhiddal ellátott, pado
zattal,

— a fúróberendezés emelését célzó feljáró 
állvánnyal, kitörésgátló alkalmazásának
esetére.

A 3. ábra a fúróberendezést menethelyzet
ben, a 4. ábra üzemi helyzetben (árboc terhe
léspróbánál) ábrázolja.

Üzemi jellemzők. Az emelőmű üzemének 
grafikonját az 5. ábra adja éspedig a kötélerő,

3. ábra: M enethelyzet

táplált nyitott hidraulikai rendszerben történik.
Vezérlés. Az emelőmű két sebességfokoza

tának kapcsolására szolgáló kormos kapcsoló ér 
a spilldob kapcsolójának kivételével minden 
szerv vezérlése a fúrólyukra és az árbocra jő

emelődob nyomaték, hidromotor nyomaték, ho
rogsebesség, olajmennyiség és olaj nyomás érté
keinek változását a horogterhelés függvényé
ben.

A forgatóasztal üzemét a 6. ábra szerinti
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Emelőm"j
teljesítm ény grafikonja

•:k

4. ábra: Fúrási helyzet (árboc teherpróbánál)

Forgató an tat 
teljesítmény grafikonja

•d/kl

6. ábra: Forgatóasztal teljesítménygrafikonja

grafikon szemlélteti. Ebből megállapítható a 
forgatóasztal forgatónyomatékának változása a 
forgatóasztal fordulatszámának, valamint olaj-

5. ábra: Emelőmű teljesítménygrafikonja

nyomásának függvényében, továbbá a forgató
asztal fordulatszámának és elnyelt olajmennyi
ségének változása az olajnyomás függvényében.

Forgatófej. A fúróberendezéshez a forgató
asztal pótlására szolgáló forgatófej tervezése is 
történt. A forgatófej a forgatóasztallal azonos 
forgatónyomatékkai rendelkezik, terhelhetősége 
a horogéval azonos.

Összesített műszaki adatok. Könnyebb át
tekintés céljából az alábbi táblázat a fúróberen
dezés összesített műszaki adatait adja.

összesített
Fúrási mélység (vízkutatás)
Fúrási átmérő
Fúrócső
Horogterhelés
Forgatórud
Jármű (alváz)

Motor

űszaki adatok
500 m, árbockitámasztással 700 m 
3il8 mm béléscsőnek megfelelő 
3 1/2” IF (API)
16 Mp, árbockitámasztással 20 Mp 
3 V2” (API)
utánfutó, típus Csepel P 705 N 7,
teherbírás 12 Mp
Csepel D 614, turbói el töl tős. ,130 LE. 
1500 f/min, 59 mkp
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Rmelőomű

Horogsebesség
Forgatóasztal

öblítőszi vattyú

Árboc

Vezérlés
Gsőetmelők
Spilldob

Hidraulika

Az R—500 fúróberendezés a fúrási és gé
pészeti igényeknek a  leírt módon való telje
sítése következtében joggal nevezhető korszerű

kétdobos 
dob 0  320 mm
dobtengely nyomatéka 760 mkp 
kötélerő 3,8 Mp 
dobfordulat 0—332/min 
hidrosztatikus hajtás 
mindkét forgási irányban fokozat 
nélkül szabályozható
1,166 m/s
hidraulikusan ki- és betolható 
fordulatszám 0—260/min 
mindkét irányban fokozat nélkül 
szabályozható 
forgatónyomaték 360 mkp 
terhelhetőség 16 Mp 
áteresztés 330 mm
teljesítmény 500 1/min 
max. nyomás 60 kp/cm2 
kettős működésű, fekvő 
elrendezésű, kéthengeres dugattyús 
szivattyú
kéttagú teleszkóp 
koronamagasság 16 m 
tárcsaszám 3+1  
koronaterhelés 20/24 Mp 
árbocterhelés 30/36 Mp 
(a számláló kitámasztás nélküli 
árbocra, a nevező kitámasztott 
árbocra vonatkozik).
zárt fülkéből, hidraulikusan 
2 db, egyenként 100 Mp 
forgatónyomaték 150 mkp 
fordulátszám 86/min
emelőmű és forgatóasztal hajtáshoz:
HR 32—7 t' p. szabályozható szivattyú 
130/260 kp/cm2 
110 LE 
1450 f/min
olajnyelés 0,266—0—0 266 l f 
emelőműhöz:
HS 32—7 tip. nem szabályozható 
motor
130/260 kp/cm2 
110 LE
1450—0—1450 f/p
olajnyelés 0,266 1/f

forgatóasztalhoz:
HS 25—9 tip. nem szabályozható 
motor
130/260 kp/cm2 
78 LE
1450—0—1450 f/p 
olajnyelés 0,186 1/f 
segédm űveletekhez és spilldobhoz:
45—2—6 N tip. csavarszivattyú
100 kp/cm2
22 LE
3000 f/p
98 1/min
:pilldobhoz:
nem szabályozható motor
100 kp/cm2
22 LE
98 1/min
86 f/min
150 mkp

berendezésnek, mely világviszonylatban is lé
pést tart a ma műszaki követelményével.
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