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A szilárd ásványi nyersanyagok kutatásánál
— különösen ism ert területek sűrítő fúrásainál
— a fúrólyuk egy részét szükséges csak m agfú
rással mélyíteni, a fedőrétegek teljesszelvénnyel 
harántolhatók. Ez a körülm ény jelentősen meg
gyorsítja a kutatást, csökkenti a fúrások idő- 
szükségletét és egyúttal költségét is. A hazai 
bauxitkutatásnál a teljesszelvényű fúrás aránya 
átlagosan 50%. Az egyes kutatási területek  
földtani adottságai (mélység, különböző fúrha- 
tóságú kőzetek) eltérnek ugyan egymástól, álta
lánosságban mégis a következőkkel jellem ez
hetők :

A fúrólyukak zöme a 2—500 m-es m élység
tartom ányba esik, a fedőkőzetek homok, kavics, 
agyag, agyagmárga, édesvízi mészkő, m ajd eo
cén mészkő, szén, szenes agyag — végül bauxit 
és dolomit következik. A mészkő- és dolomit- 
összletben gyakori a részleges és teljes folya
dékveszteség, a folyadéknívó a terü letre  jellem 
ző karsztvízszintre süllyed. A kemény, állékony 
kőzetek közötti laza, omlásra, esetenként duzza
dásra hajlamos rétegek kizárása aránylag gya
kori béléscsövezést tesz szükségessé. Egyes kő
zetek, különösképp a dolomit törmelékes, porló- 
dott szakaszainak magképessége rendkívül 
gyenge.

A fenti földtani adottságok esetén a kutatás 
hatékonysága, a term elékenység növelése érde
kében olyan fúrási technológia és fúróberende
zés választandó, amelyek együttesen optimális 
fúrási program  megvalósítását teszik lehetővé 
úgy a teljesszelvénnyel, mind a m agfúrással 
m élyített szakaszokban.

Az optimális fúrási program  a tiszta fúrási 
sebesség növelésén túl feltételezi a szerszám
cserék optimumát, azaz a ki- és beépítések szá
m ának és ezzel idejének m inim álisra történő 
csökkentését. A fedőrétegek fúrásánál leggyak
rabban használt fúrószerszám a görgősfúró, de 
egyes esetekben jó eredm énnyel dolgoznak a 
vágóélű fúrók is. A korszerű, úgyszólván m in
den kőzettípusra k ialakított görgősfúrók, kellő 
megválasztásuk és jól alkalm azott fúrási para
m éterek mellett, még kis m éretben is magas 
élettartam úak. M agfúrási szakaszban általános a 
kem ényfém betétes keskenyajkú korona szimpla 
magcsővel, gazdaságosságát — kielégítő fúrási 
sebesség m ellett —• egyszerű gyártása és olcsó 
előállítása is elősegíti. A kevésbé jó magképes
ségű kőzetek esetén, amikor az egyszerű m ag
csővel az előírt magnyereség nem biztosítható, 
duplafalú magcsövek használatosak, a belső cső 
csapágyazott. E típusnál a kem ényfém betétes 
koronákat mind gyakrabban gyém ántkorona 
váltja fel, de egyes rétegekben a jövőben sem 
nélkülözhetők. A talpi tiszta fúrási idő növelé
séhez a ma m indinkább elterjedő köteles m inta
vevő vezet, ahol a fúrócserék m iatti szerelések

számát a jóminőségű gyém ántkoronák alapve
tően csökkentik.

A B auxitkutató Vállalatnál az 1970-ben 
m egkezdett fejlesztési program  választása szá
mos megoldás vizsgálata alapján — figyelemmel 
a technológia tervezett fejlesztésére — a hid
raulikus erőátvitelű fúróberendezésekre esett, 
melyek előnyeit a következőkben foglalhatjuk 
össze:
— Hosszú, de m inimálisan az általában hasz

nált 3 m-es magcsőnek megfelelő előtolás. 
A fúrási m unkafolyam at folyamatossága — 
hidraulikusan szabályozott és ellenőrzött te r
helés, valam int fokozatmentes fordulatszám 
változtatás m ellett — különösen lényeges 
gyém ánttal végzett m agfúrásnál. A hagyo
mányos befogófejjel működő magfúrógépek
nél az orsó hosszúságától függően a fúrószer
szám forgatása az újrafogás m iatt megszű
nik s az ism ételt indítás könnyen a gyém án
tok sérülését okozza. A szakaszosság másik 
következménye a különösen repedezett kő
zeteknél ilyenkor előforduló magbeékelődés, 
amely idő előtti kiépítéshez, vagy — eről
tetve az előfúrást — a mag elfúrásához 
vezet.

— A fordulatszám  és vele együtt a forgató
nyom aték széles tartom ányát igényli a tel
jesszelvényű, illetve a m agfúrási technoló
gia. A teljesszelvényű fúrásnál alacsony for
dulatszám, nagy terhelés m ellett magas 
nyom aték szükséges a kellő mechanikai 
sebesség biztosításához, ugyanakkor a kis 
átm érőjű gyém ántkorona a köteles m inta
vevőnél (Wire—Line) magas fordulatszám ot 
kíván. M indkét esetben, de különösképp 
gyém ántkoronával végzett m agfúrásnál fon
tos a fordulatszám  fokozatmentes szabályo
zása, m elynek segítségével — a forgatás fo
lyam atos növelése m egindításától a kívánt 
fordulatig — a hirtelen, ütésszerű igénybe
vétel elkerülhető. A fokozatmentes szabá
lyozás szinte felbecsülhetetlen előny, ha a 
talpraérés előtt szabályozást kell végezni, 
vagy a visszam aradt magot kell ism ételten a 
magcsőbe kényszeríteni.

— A fúróterhelés és fordulatszám  m ellett a 
fúrás sebességét, de a fúró élettartam át is 
döntően befolyásolja a hatékony talptisztí
tás, amely a keletkező kőzettörm eléket úgy
szólván a képződés pillanatában eltávolítja. 
A szakirodalomban közölt számos laborató
rium i kísérlet — melyet üzemi tapasztalatok 
is igazolnak — egyértelm űen bizonyítja, 
hogy a terhelés és a fordulatszám  növelésé
nek csak akkor van értelme, ha megközelít
hető az elméletileg tiszta lyuktalp. A külön
böző fúróátm érőkhöz és fúrótípusokhoz 
(görgős fúrótól a kism éretű gyém ántkoro
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náig) szükséges öblítési m ennyiség a hid
raulikus m eghajtás m iatt tetszőlegesen 
szabályozható, ideértve a gyenge magképes
ségű kőzeteknél kényszerűségből csökkentett 
volum ent is.

— A fúrási m unkafolyam at kézbentartásának, 
a fúrási param éterek elllenőrzésének és sza
bályozásának feltétele a kellő m űszerezett
ség. Űgyszólván az összes ma gyárto tt hid
raulikus előtolású m agfúróberendezésnél a 
fúró terhelése pontosan ellenőrizhető. A hid
raulikus m eghajtású fúrógépek további elő
nye, hogy a forgatónyom aték m érése is 
egyszerűen megoldható. A forgatónyom atékot 
mérő műszer előre jelzi az egyik legtöbb 
időkiesést okozó műszaki balesetet, a szoru
lást, így lehetőség van a megelőzésre. A 
nyomatékváltozás jelzi a fúró m unkavégzé
sének hatékonyságát — erős kopás, vagy pl. 
a gyémántkorona szemkiállásának csökkené
sekor (felpolírozódás) a nyom aték visszaesik. 
A hidraulikus m eghajtású öblítőszivattyúnál 
a nyomásviszonyok megváltozása a nyomó-

tése hasonlóképpen a fúróm unkások fizikai 
igénybevételét csökkenti.

Ezen körülm ényeket, feltételeket jól kielé
gítő, a vállalatnál 1971 óta üzemelő fúróberen
dezések jellemző műszaki param étereit m utatja  
be a következő fejezet.

Fúróberendezés

А B1A típusú (W irth СО, Erkelenz) h idrau
likus m eghajtású fúróberendezés pótkocsira 
szerelten kom plett vontatható, a fúrógépet és 
szivattyút egy 56 lóerős Diesel-motor ha jtja  
meg. A fúrótorony állítása, a fúrógép és szi
vattyú  üzemének m inden szabályozása a vezér
lőpultról történik, amelyen a m érőm űszerek is 
elhelyezést nyertek. A hidraulikus rendszer 
energiáját iker axiál dugattyús olaj szivattyú 
(2X80 1/min.) szolgáltatja a forgatófej, a gyors 
előtolás és az öblítőszivattyú számára. A fúrás
hoz szükséges lassú előtolás és emelés, valam int 
a segédm űveletek energiaforrása egy fogaske- 
rék-sziváttyú.

1. sz. ábra: Fúrószerszám kiépítése B1A fúróberendezésnél

rendszerbe kapcsolt m érőm űszer m ellett a 
meghajtó rendszerben is jelentkezik, s a ve
szélyt jelentő maximális nyom ásérték a meg
hajtó oldalról is beállítható és korlátozható.

— A hidraulikus erőátvitelből adódik az a 
súly- és méretcsökkenés, amely lehetőséget 
terem t a fúróberendezés (beleértve a fúró
tornyot és az öblítőszivattyút is) könnyen 
szállítható, mozgatható egységkénti kialakí
tásához.

— A fúróárboc hidraulikus felállítása és dön
tése gyorsan és egyszerűen végrehajtható, a 
fúrási személyzet a nehéz fizikai m unkától 
mentesül. A fúrórudak oldásának és össze
csavarásának, valam int kirakásának gépesí-

A fúróárboc hidraulikus hengerekkel állít
ható, illetve dönthető. Az árboccal egybeépített 
hidraulikus előtoló szerkezet a vízszintestől a 
függőlegesig tetszőleges irányú fúrást tesz lehe
tővé. Az előtolási — húzási sebesség, a húzó- és 
nyomóerők fokozatmentesen szabályozhatók. Az 
árboc alsó részéhez erősített, hidraulikus henge
rekkel m űködtetett befogókészülék 178 mm-ig 
alkalmas a szorítópofák cseréjével különböző 
m éretű fúrószerszámok rögzítésére, illetve meg
fogására. A fúróberendezést jellemző fontosabb 
m űszaki adatok:
hasznos előtolási hossz 6400 mm
maximális húzóerő* 6000 kp
maximális nyomóerő* 3600 kp

98



normál gyors
előtolási
sebesség 0— 1 2  cm/sec. 0— 1 1 2  cm/sec.
húzási
sebesség 0— 7,4 cm/sec. 0— 68 cm/sec.
*A íúróberendezés felszerelhető az egy fokozattal n a 
gyobb géptípus, а B2A fúróárbocával és előtoló szerke
zetével is; ez esetben a m axim ális húzóerő 10 0 00  kp, 
a m axim ális nyomóerő 5900 kp.

A forgatófej hidrosztatikus m eghajtóm otor
ral rendelkezik, forgásiránya tetszőlegesen jobb, 
illetve bal irányú, ennek következtében a szer
szám össze- és szétcsavarása géppel végezhető. 
A speciális fejkiképzés egyben öblítőfejként is 
szolgál, s alkalmas a fúrórúd hidraulikus úton 
történő megfogására és oldására. A forgatófej 
hidraulikus hengerekkel a függőlegesből vízszin
tesig előre kifordítható, így a fúrórúd ki- és 
beépítése csak m inimális em beri beavatkozást 
igényel.

A forgató-öblítőfej egyszerű szereléssel 
előállítható fordulat- és nyom atéktartom ánya;

fordulatszám  34—750 perc - 1
forgatónyom aték 19—420 mkp

Az öblítőszivattyú Lk ЗУ2"Х 5 " típusú, 
m eghajtását hidrosztatikus m otor végzi, melynek 
segítségével fokozatmentes szabályozás m ellett a 
gyorsan végrehajtható dugattyúcserével elérhető
öblítés:
dugattyú száll, folyadék nyomás (max.)

0 (max.) 1/p kp/cm 2

зу2" 435 20
2 У2" 2 1 0 40

A berendezés üzemeltetéséhez szorosan
hozzátartozik a speciális kapcsolókkal ellátott 
fúrórúd (2 " és 2 У2/г), amely a gépi össze- és szét- 
csavarás, ki- és beépítési m űveletek szerves 
része. A fúrórúdnál csak néhány m m -rel na
gyobb összekötőelemek m iatt a fúrószerszám 
külső átm érője végig közel megegyező, s így 
kevésbé bontja meg a fúrólyuk falát. A fúrórúd 
és a kiépítési módszer kialakításával kapcsola
tos módosításokat az alapgépen a gyártó cég 
vállalatunk szakembereivel együttműködve 
végezte.
Fúrási technológia és gyakorlati tapasztalatok 

A 3. sz. ábrán a nagyegyházi kutatási terü-

2. sz. ábra: H idraulikus forgátófej előre kifordíto tt 
helyzetben, a rudazatot hidraulikus pofák szorítják. 
A forgatófej alatt — szétnyito tt állapotban  — az alsó, 

szin tén  hidraulikus m űködtetésű  ü ltetőszerkezet



létén műszaki-geológiai zavar nélkül m élyített, 
közel azonos földtani és műszaki szelvényű fú 
rólyuk fúrási időszükséglete látható a mélység 
függvényében (3. ábra).

A 3 a. jelű  rajz hagyományos orsós rend
szerű, a 3/'b pedig a hidraulikus m eghajtású 
fúróberendezés teljesítm ényét m utatja  be.

A fúrószerszám m indkét esetben a teljes
szelvényű szakaszban 55/e" görgősfúró, m ajd 
m agfúrásnál 3 m-es duplafalú magcső kem ény- 
fém betétes koronával (0116; 0 1 0 1 ; 086  mm). 
A görbék lefutásából egyértelm űen kitűnik, 
hogy a term elékenység úgy a teljesszelvényű, 
mind a m agfúrási szakaszban a hidraulikus 
m eghajtású fúróberendezéseknél magasabb,

m elyet e területen  m ély ített nagyszámú fúrás 
statisztikai adatai is igazolnak.

Fúróberendezés típusa B1A ZIF—650
Teljesszelvényű fúrás

tiszta fúrási sebesség m/ó 2,46 1,55
átlagos sebesség m/ó 1,04 0,77

Magfúrás
tiszta fúrási sebesség m/ó 0,63 0,51
átlagos sebesség m ó 0 ,2 1 0,13
m agkihozatal %
márga, mészkő 91 81
törm elékes dolomit 67 41

A teljesszelvényű fúrás tiszta fúrási sebes
ségénél a hidraulikus erőátvitelű gép előnyei
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3. sz. ábra: Közel megegyező föld tani adottságú fúrá 
sok időszükséglete hagyományos (a) és hidraulikus 

hajtású (Ъ) fúrógépnél
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közvetlenül m utatkoztak: a hosszú előtolás, a 
terhelés és fordulatszám rugalmas szabályozása 
hatékony öblítés mellett. M agfúrásnál a mecha
nikai sebességkülönbség kisebb ugyan, azonban 
a lényegesen jobb minőséget a magkihozatal jel
zi. Tapasztalat szerint a fokozatmentes szabá
lyozás, a folyamatos, megszakítás nélküli elő- 
fúrás következtében sokkal ritkábban követke
zik be magbeékelődés, mely m iatti gyakori ki- 
és beépítések hatása az átlagos fúrási sebesség
nél már jelentkezik. Hozzájárul ehhez az alsó 
törmelékes dolomitösszletben fúrás, de nem 
ritkán kiépítések alkalmával is előforduló mag- 
csőszorulás, mely sokszor eredm ényezett hosz- 
szú ideig tartó műszaki balesetet. A kezdő szo
rulást a hidraulikus m eghajtású fúróberendezé
seknél a forgatónyomaték növekedése műsze
resen jelzi, s így a fúrási param éterek változ
tatásával a baj rendszerint megelőzhető. Külö
nösen jó szolgálatot tesz ki- és beépítéseknél 
ilyen esetekben a rudazat bárm ely kiállása esetén 
is bekapcsolható forgatás és öblítés, segítségük
kel a magcsőre hulló, megszorulást okozó tör
melék könnyen feldolgozható. A hagyományos 
orsós fúrógépeknél erre csak olyan szerencsés 
esetben van mód, ha a fúrórúd kiállása lehetővé 
teszi a forgatófejbe történő befogást. Amíg ezt 
sikerül elérni, a fúrószerszám rendszerint már 
beékelődik. Nem kell külön részletezni a forga
tás és öblítés beindításának előnyét béléscsöve
zés alkalmával sem, ha a béléscső elakad, vagy 
a talp közelében törmelék halmozódott fel.

Amíg a teljesszelvényű fúrásnál a fúrási 
sebesség növelésének tulajdonképpen a fúróbe
rendezés rendelkezésre álló meghajtó teljesít
ménye és a fúró élettartam a szab határt, addig 
a magfúrással m élyített szakaszokban a tiszta 
fúrási sebesség, de a fúrómenet-sebesség
f  egy beépítéssel fúrt szakaszhossz (m) t

\ a .szakaszhoz tartozó tiszta fúrás és ki-beépítés ideje (ó) J

növelésével is csak az előírt magnyereség biz
tosítása után lehet foglalkozni. A magfúróko
rona terhelése, fordulatszáma, az öblítés meny- 
nyisége, a fúróm enet hossza, csak akkor emel
hető a teljesítm ény fokozása érdekében, ha 
együttes hatásként a magkihozatal az előírt 
minimális érték alá nem csökken. Fúrási gya
korlatban ezért — különösképp hasznos ásvá
nyi nyersanyagoknál és rossz magképességű 
kőzeteknél — a minél magasabb magkihozatal 
érdekében a fúrási sebesség nem ritkán másod
rendű kérdés.

A m agfúrási technológia fejlődésében nagy 
lépést jelentett a korszerű duplafalú magcsövek 
mellett a különböző típusú gyémántkoronák 
megjelenése, melyek egyes kőzetek kivételével 
(agyag, agyagmárga, kötetlen konglomerátum) 
átlagosan, jó eredménnyel és gazdaságosan al
kalmazhatók. Kutatási területeinken előforduló 
kőzeteknél a gyém ántfúrás elsősorban a magki
hozatal javulását eredményezte, a tiszta fúrási 
sebesség nem növekedett, mivel a gyémánt
korona hatékonyságának növeléséhez szükséges 
feltételek — a kellő talpnyomás, a magas for
dulatszám m elletti vibrációmentes fúrószerszám, 
a jó központosítást biztosító, a fúró átm érőjé

hez közel eső fúrórúd stb. — az üzemi gyakor
latban sok esetben nem elégíthetők ki. Nagy
egyháza térségében törmelékes dolomitban 
ZIF—650 fúróberendezéseknél 101 és 86 mm 
átm érőjű К —3 tip. magcsövek keményfémbe- 
tétes koronával elért átlagos tiszta fúrási 
sebesség 0,45 m/óra, a magkihozatal 46%, addig 
a gyémántkoronánál 0,43 m/óra, illetve 64% a 
megfelelő érték — a fúrómenet-sebesség mind
két esetben 0,24 m/óra. Ez utóbbi, a fúrási mű
veletet átfogóbban jellemző m utató egyértel
műen utal a hagyományos magfúrás másik, a 
fúrólyuk mélységével mindinkább növekvő kor
látjára, a gyakori ki-beépítések időigényére.

A magfúrási szakasz fúrási sebességének 
lényeges növeléséhez a köteles mintavételi tech
nológia alkalmazása vezet, melyhez a tiszta 
fúrási sebesség emelkedése mellett a magvétel 
idejének nagymérvű csökkenése is hozzájárul. 
A fúrókorona átmérője csak néhány mm-rel 
nagyobb a külső magcsőnél, illetve a vele azo
nos m éretű fúrórúdnál, így tulajdonképpen a 
fúrólyuk egész hosszában megoldott a közpon
tosítás, s a fúrókorona kívánatos terhelését a 
fúrőszár veszélyes kihajtása nélkül lehet biztosí
tani. A fúrórudak elméleti tengelye mentén az 
egyenletes súlyeloszlás, valam int a speciális me
netcsatlakozások egyaránt hozzájárulnak magas 
fordulatszám m ellett is a vibrációmentes üzem
hez. A tiszta fúrási sebesség növekedésén túl 
a teljesítménynövekedés másik jelentős ténye
zője a ki- és beépítések időcsökkentése. A mag
vétel tulajdonképpen csak a belső magcső kihú
zását jelenti egy drótköteles vitla segítségével, a 
fúrórúd kiépítésére csak koronacsere, rétegvál
tozás, vagy üzemzavar esetén kerül sor. Tapasz
talatunk szerint ez utóbbi a gyakoribb, okai 
lehetnek: a drótkötél elszakadása, a belső mag
cső reteszelése kihúzáskor nem oldódott, a mag 
egy részének visszaesése m iatt (különösképp 
törmelékes kőzetnél) a belső csövet nem sikerül 
helyére ju tta tn i stb. Az egész fúrószerszám ki
építése fúrócsere érdekében ritkán fordul elő, a 
jóminőségű gyémántkoronák élettartam a magas.

A fúróberendezés és fúrási technológia fej
lesztését egyaránt tartalmazó program folytatá
saként 1973. év végén beérkezett egy készlet 
NQ köteles mintavevővel 1974. év végéig a 
B1A fúrógépek 2571 m -t fúrtak  le, ebből 2400 
m -t gyémántkoronával (42% dolomit, 32% 
mészkő, a fennmaradó rész márga, mészmárga). 
A hagyományos m agfúrásnál szokásos méretű, 
különböző típusú gyémántfúrókai lefolytatott, a 
köteles mintavevőt megelőző kísérletek szerint 
a törmelékes dolomittól a kemény mészkőig 
legjobb eredm énnyel a 10—15 kő karát szem
nagyságú, karbon minőségű, többlépcsős fúró
koronák (J. K. Smit, London) alkalmazhatók. 
Amíg azonban a főként ZIF-berendezéseknél 
használt К —3 típusú 101 és 86 mm átmérőjű 
gyémántkoronák élettartam a 128, illetve 72 
m/db volt dolomitban, addig az NQ (76 mm) 
m éretű gyémántfúrók közel 400 m -t teljesítettek 
átlagosan, amely magas érték a köteles m inta
vétel és a hidraulikus meghajtás nyújtotta 
kedvezőbb üzemelési körülmények együttes 
hatását tükrözi.
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Gyém ántkorona esetén a tiszta fúrási sebes
ség számítására általánosan elterjedt a tökéle
tes talptisztítás esetén érvényes form ula:

v =  6 • 1 0 —2 a • s • n ahol
v . . . .  m /óra 
a . . . .  db

s . . . . mm

n ..  . . perc - 1

tiszta fúrási sebesség 
gyémántszem ek száma a fúró 
középátmérőj én
egy gyémántszem behatolási 
mélysége a kőzetbe 
a fúró fordulatszám a

Az „a • s” szorzat tulajdonképpen az 1 for
dulatra eső előrehaladást jelzi, s elsődlegesen a 
fúró terhelésének, valam int a kőzet szilárdságá
nak függvénye. A fúró terhelésének biztosítani 
kell a talpi vágófelület m inden egyes gyém ánt
szemére olyan fajlagos terhelést, m elynek követ
keztében a gyémántszemek a kőzetbe behatol
nak, de a terhelés a gyém ánt szilárdságát nem 
veszélyezteti.

a av

P . . . .  fúróterhelés (kp) 
b . . . .  vágásban résztvevő gyém ántok szá

ma (db)
f . . . .  egy gyémántszem kőzettel érintkező 

felülete (cm2)
ff* . . . .  kőzet maximális nyomószilárdsága 

(kp/cm2)
ogy . . . .  gyém ánt m egengedett nyomószilárd

sága (kp/cm2)
A gyém ántkoronákat előállító cégek labo

ratórium i és üzemi kísérletek értékelése alapján 
a gyakorlat szám ára javasolják, hogy a behato
lás (s) értéke 0 ,0 1 —0 ,0 0 1 mm között legyen. 
Szerintük a szilárd ásványok kutatásánál hasz
nálatos fúrókoronam éretek és gyém ántszem 
nagyság esetén a felső határt meghaladó előha- 
ladásnál a gyémántszemek a hűtés elégtelensége 
m iatt könnyen m egsérülhetnek, az alsó határ 
megközelítése pedig nem kívánatos lecsiszoló- 
dásukhoz vezethet. A fenti határok közötti érték 
eléréséhez kezdetben általában elegendő 3—5 
kp/kő a talpon működő gyémántszem ek figye
lembevételével.

A fúrási sebesség bizonyos határok között 
a fordulatszám m al lineárisan változik, egyes 
kutatók szerint nk arányban, ahol а к értéke 
egynél kisebb. Puha kőzet és nagy behatolás 
esetén 2—3 m /m p az ajánlott kerületi sebesség, 
míg kemény kőzetnél 1 — 2 m /mp homogén, 
szálban álló anyagban.

A terhelés és fordulatszám  m ellett kiemel
kedő fontosságú a fúrási sebesség, valam int a 
gyémántkorona éle ttartam át egyaránt jelentősen 
befolyásoló öblítés. Az öblítés sokrétű feladata 
közül a hűtés lényegesebb itt, m elyet a gyé
m ánttal kirakott felületek és a kőzet között 
átáram ló — ehhez a magcső belseje, illetve a 
gyűrűs tér között aránylag jelentős nyomásesés 
szükséges ■— öblítőfolyadéknak kell biztosítani 
a furadék gyors eltávolítása mellett. A m ár le
választott apró kőzetdarabok kiszállításához kö
teles m intavevőnél a szűk gyűrűstér m iatt ele
gendő 40—80 1/perc, azonban elengedhetetlen

olyan öblítőszivattyú, amellyel a m indenkori 
fúrási sebességhez alkalmazkodóan az öblítés 
m ennyisége kellő finomsággal szabályozható.

Az ism ertetett elméleti megfontolások, va
lam int az ajánlott param éterek alapján — az 
átfúrandó rétegek ism eretében — meghatároz
ható adott gyémántkoronához a terhelés és for
dulatszám, m elyeket a fúrás megkezdése után 
rendszerint változtatni kell, m egkeresve a leg
kedvezőbb teljesítm ényt nyújtó  értékeket. A 
számítás m enetét az alábbi példa m utatja  be 
NQ m éretű gyém ántfúrónál, m elynek adatai: 
gyém ánttartalom  25 karát, szemnagyság 10—15 
kő/karát, a gyémántszemek száma a talpi vágó
felületen 216, a fúró középátm érőjénél pedig 32 
db. A gyém ántszem eket első közelítésben gömb 
alakúnak feltételezve, jelen esetben a 2 ,1  mm 0  
gyémántszem ek kőzettel érintkező felülete 0,16 
mm 2 — kísérleti m érésekre hivatkozó irodalmi 
közlés szerint — a jól „bejárato tt” gyém ánt
fúrónál. Elfogadható fúrási sebesség érdekében 
s =  0,005 m m -t tervezve, a kőzettel érintkező 
felület "0 ,2  mm2, s így, ha a kőzet maximális 
nyomószilárdsága 2500 kp/cm 2, úgy a fúró 
terhelése

P  =  b • f ■ ak — azaz
P  =  216 • 0,002 • 2500 =  1080 kp.

A kellő behatolás biztosítására a fúró te r
helését a gyémántszem ek kopása következtében 
— a növekvő felület m iatt — fokozatosan emel
ni kell. Ha pl.: a gyémántszem ek bejárato tt 
állapotukhoz képest 0,15 m m -t m ár koptak, s a 
korábban számításba vett s =  0,005 mm behato
lást kívánjuk elérni, úgy a terhelést (a többi 
tényező változatlan) 1570 kp-ra  kell fokozni. 
Előfordul m ásrészt az is, hogy a kedvező beha
tolást (terhelést) csökkenteni kell, mivel —■ 
különösképp törmelékes kőzetnél — a nagy 
előhaladás következtében a mag ham ar beéke
lődik a belső magcsőbe és a tiszta fúrási sebes
ség növelése eredm ényeként nyert időmegtaka
rítás nem  fedezi a kiépítés többletidejét.

A fúrási sebesség ezek után  a fordulatszám 
ism eretében egyszerűen meghatározható. A fenti 
adatokkal és n — 300 perc - 1  (a kerületi sebes
ség 1 , 2  m/mp) esetén

v =  1,92 ■ s • n =  1,92 • 0,005 • 300 =  2,88 m/ó

Gyakorlatban a fordulatszám  300 perc- '-nél 
nem volt nagyobb, a terhelés 900—1500 kp 
között változott, a két fúrási tényező értéke a 
kőzet m echanikai tulajdonsága m ellett a forga
táshoz szükséges, illetve a rendelkezésre álló 
teljesítm ény függvénye. Számos üzemi mérés 
tám asztja alá azt az ism ert megállapítást, amely 
szerint a fúrólyuk mélységével és a fordulat
számmal arányosan növekvő súrlódási veszteség 
m indinkább csökkenti a talpon a tényleges kő
zetbontásra felhasználható energiát. A NQ mé
retű  fúrószerszámnál 300 for/perc esetén pl. a 
veszteség m ár 1,7—2 LE-vel emelkedik 100 m- 
enként, így nagyobb mélységnél — a kerületi 
sebesség ajánlott alsó határértékének  betartása 
érdekében — az egyébként kívánatos terhelést 
kellett csökkenteni. Konkrét megfigyelés szerint
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A gyémántkoronával és a köteles m intave
vővel elméletileg elérhető sebesség megközelí
tése érdekében felvetődik a kőzetbontáshoz 
szükséges nagyobb talpi energia biztosítása, 
amely a magfúrógépeknél az általában alkalma
zott alacsony — elsődlegesen a ki- és beépítéshez 
szükséges teljesítm ényből számított — meghaj
tóerő felülvizsgálatát vonja maga után.

A különböző kőzetekben elért jellemző 
teljesítm ényadatokat az 1 . sz. táblázat ta rta l
mazza, összehasonlítva a ZIF-fúrógépekkel vég
zett hagyományos m agfúrást (ZN) a B1—A fú 
róberendezésekkel megvalósított köteles m inta
vételi technológiával. (BK)

1. sz. táblázat

Nyirád Nagy egyháza

K ő z e t mészkő m árga dolomit dolomit

Mélységköz (m)
120—250 250—330 330—430 260—410 320—420

ZN BK ZN BK ZN | BK ZN BK

Tiszta fúrási sebesség m/ó 
Fúrómenet-sebesség m/ó 
M agvételek átl. hossza m 
M agkihozatal %

0,74
0,51
1,9

68

2,72
1,54
2,9

99

0,96
0,59
2,2

79

1,28
0,85
2,3

100

0,74
0,42
2,5

50

1,40
0,90
2,7

100

0,45
0,24
1,5

46

1,45
0,72
1,5

86

szalbanálló mészkőben 100— 150 m mélységköz- 
ben 1500 kp terhelés m ellett a behatolás 
s =  0,008 mm, a tiszta fúrási sebesség 300/perc 
fordulatszám nál 4,7 m /óra volt, addig a forgató
fejen rendelkezésre álló teljesítm ény maximális 
kihasználásával kemény dolomitban 1300 kp 
hatására csak s =  0,003 mm volt elérhető 
(v = 1 ,7  m/óra) 350—400 m között. Hasonló kö
vetkeztetés vonható le az átlagos adatok elem
zéséből is (1 . sz. táblázat), az adott körülm ények 
között mészkőben az „s” átlagértéke 0,0047 mm, 
dolomitban 0,0024 mm, azaz különösképp az 
utóbbi kőzetbe a kellő behatolás, — a kénysze
rűségből csökkentett terhelés következtében —■ 
nem volt biztosítható.

Megjegyzés:
A gyorsmagszedő fúróm enet-sebességénél az időalapban nemcsak a belső magcső, hanem  a fúrórúd eseten
kénti ki-beépítési időszükséglete is szerepel.

Az adatok jól szemléltetik a fejlesztés 
eredményét, rám utatva az egyes kőzetek mecha
nikai tulajdonságainak lényeges hatására. A 
tiszta fúrási sebesség mészkőben — a szálban- 
álló homogén kőzet ideális anyag a gyém ánt
korona számára — a legmagasabb, s itt leg
nagyobb a különbség a hagyományos módszer
hez képest. M árgában is emelkedett mind a tiszta 
fúrási, mind a fúrómenetsebesség, azonban sok
kal szerényebb m értékben, mivel a képléke
nyebb, szívós m árga m ár kevésbé felel meg a 
gyém ánt kőzetaprítási m echanizm usának (nyí- 
rásos törés). Bíztató azon NQ méretű, saját te r
vezésű és gyártású keményfém betétes koro
nákkal folytatott kísérletek eredménye, melyek
kel elért fúrási sebesség a gyém ántkoronáét 
kism értékben meghaladta és élettartam uk elérte 
a 25 m -t átlagosan.

A két kutatási területen  előforduló dolomit 
mechanikai tulajdonsága lényegesen eltérő. Míg 
Nyirádon a szálbanálló szilárd kőzetanyag a 
jellemző, addig Nagyegyházán az á tfú rt dolomit 
nagyrésze törmelékes, porlódott. A tiszta fúrási 
sebességet egyik technológiánál sem a kőzet ún. 
fúrhatósága korlátozta az utóbbi területen, ha
nem a hagyományos módszernél a magkihozatal, 
a gyorsmagszedőnél pedig a törmelékes kőzet 
m iatti gyakori magbeékelődés. A különböző 
tényezők összhatásaként adódik, hogy a tech
nológia fejlesztésének eredm ényeként a telje
sítmény-növekedés arányát tekintve bár Nagy
egyházán a nagyobb, a fúrómenetsebesség ab
szolút értékben mégis Nyirádon a magasabb.

A köteles m intavételi technológia sikeres 
alkalmazásánál külön kell szólni arról a szilárd- 
anyag-nélküli öblítőfolyadékról, m elyet m agyar 
feltalálók (OGIL) szabadalmaztattak. A vízhez, 
m int alapanyaghoz adagolt aránylag kis m eny- 
nyiségű, két komponenssel könnyen előállítható 
olyan „iszap”, m elynek fajsúlya 1,02— 1,06 
kp/dm3, látszólagos viszkozitása 5—7 cP, plasz
tikus vizskozitása 3—5 cP, vízleadása pedig a 
7 at API présen m érve 8—10 cm ' 30 perc. A 
vízhez közel álló fajsúlyú öblítőfolyadék — 
egyéb kedvező tulajdonságai m ellett — legfon
tosabb jellemzője, hogy szilárd anyagot nem 
tartalm az és nem is fogad be, ezért a belső mag
cső kihúzását bentonitos iszapnál sokszor aka
dályozó, a fúrószár belső falán képződő lerakó
dás elmarad.

Különleges esetként kell még megemlíteni 
a hidraulikus m eghajtású fúróberendezésekkel 
szerzett kedvező tapasztalatokat egy halastó 
alatti kutatás érdekében m élyített ferdefúrások
nál. A 45°-os szögben indított fúrólyukakban 
a legnagyobb nehézséget a felszíntől mintegy 
50—60 m mélységig települt finomszemcsés, 
vízzel te líte tt homok átharántolása jelentette. 
E réteg átfúrását és béléscsövezését jóminőségű 
bentonitos iszappal még a fúrólyuk falának, 
illetve környezetének fellazulása előtt kellett 
végrehajtani. Az egyik fúrásnál motor hiba 
m iatti kényszerű várakozás azt eredményezte, 
hogy az időközben megbomlott réteg állandó 
omlása m iatt a fúrást abba kellett hagyni. Át
állás u tán  e veszélyes szakasz lefúrása és bizto-

103



i. sz. ábra: B1A típusú fúróberendezés ferdefúráson  
kiépítést végez

sítása csak 1 2  órát igényelt, mely igen rövid 
időt a béléscsövezésnél is megvalósítható, állan
dó, lassú forgatás és folyamatos öblítés tette  
lehetővé. A fúrószerszámok ki- és beépítési 
műveletei — am elyek a hagyományos rendszerű 
fúrógépeknél ferdefúrás esetén a legtöbb időt 
és figyelmet igénylik — a hidraulikus m eghaj
tású fúrógép felépítéséből adódóan különösebb 
gondot nem jelentettek.

A tanulm ányban közölt adatok, gyakorlati 
tapasztalatok, a hidraulikus m eghajtású, hosszú 
előtolással és rugalm as szabályozási lehetőség
gel rendelkező fúróberendezések alkalmazásá
nak előnyét bizonyítják mind a teljesszelvényű, 
mind a m agfúrásnál — beleértve a ma legkor
szerűbbnek ta rto tt köteles m intavételi módszert 
is. Ez utóbbi technológiával részletes elemzés 
foglalkozik, bem utatva a szilárd ásványi nyers
anyagkutatásnál nélkülözhetetlen m agm intavétel 
érdekében megvalósított fejlesztés eredm ényét. 
Egyértelm űen megállapítható, hogy az új mód
szer úgyszólván m inden esetben jelentősen nö
velte a m intavétel minőségét jelző magkihoza- 
talt a hagyományos m agfúráshoz képest. A fú 
rási sebesség — ezzel összefüggésben a gazdasá
gosság — azonban döntő m értékben a harántolt 
rétegek függvénye, azaz a köteles m intavevő 
magasabb szerszámköltsége csak ott térülhet 
meg, ahol a kutatási feladat — elsősorban a 
földtani adottságok — megfelelő magas teljesít
mény elérését teszi lehetővé. Eredményesnek 
bizonyult az a gyakorlatban rendszeresen meg
valósított szervezés, mely szerint egyes fúrások 
felső, a köteles m intavételi technológia haté
konyságát korlátozó szakaszát külön berendezés 
m élyítette le előre, így a gyorsm intavevők 
alkalmazására csak a várhatóan kedvezőbb kő
zetviszonyok esetén került sor. E szervezéssel 
együtt járó többletgépmozgatás különösebb

veszteségidőt nem okozott a hidraulikus meg
hajtású berendezések gyors szállítási, szerelési 
adottságai miatt.

SZAKIRODALOM

1. Dr. A lliquander Ö.: Rotary fúrás. Műszaki Könyv
kiadó. 1968.

2. W. Heyberger: D iam antw erkzeuge in dér Schür-
fbohrtechnik. (Kézirat)

3. C. M arx: S tand dér Technologie im  Diam antbohren.
Erdoel-Erdgaz Zeitschrift 81. Jg. XII. 1965.

4. G. Peterson: Technische und w irtschaftliche Fragen
beim Einsatz von K ernbohrw erkzeugen in  Aa
chen und tiefen Bohrungen. Erdoel-Erdgaz Zeit
schrift 81. Jg. VIII. 1965.

Erfahrungen m it Bohrgeráten von hydraulischem  
A ntrieb  in  Erkundungsbohrungen  

(M. Mecsnober)
Das im E rkundungsunternehm en fü r B auxit in  den 

letzten Jah ren  angefangene technische Entw icklungs- 
program m  hat neben dér Erw erbung von m oderneren 
Bohrgeráten auch eine erhebliche Entw icklung dér 
Bohrtechnologie vorgesehen. A ufgrund einer vielseit- 
tigen P rüfung fiel die W ahl auf die B ohrgeráte von 
hydraulischem  Antrieb, die — angesichts auch dér 
geologischen Beschaffenheiten dér einzelnen Er- 
kundungsgebiete — die Bedingungen dér Anwendung 
verschiedener Bohrverfahren am besten garantieren. 
Ei'n w eiterer Vorteil dér G eráte besteht in dér raschen 
Montage, in  dér Schnelligkeit dér Transportierung, 
dér A utom atisierung dér H ilfsarbeitsvorgánge und die 
V erringerung dér physischen Inanspruchnahm e dér 
Bohrm annschaft. An Hand von B etriebserfahrungen 
und dér A nalyse von zahlreichen Angaben w ird dér 
Vorteil des hydraulischen A ntriebs, des lángén Vor- 
schubs und dér stufenlosen Regulierung nicht nur bei 
kernlosem  Bohrén zűr Schau gelegt, sondern aush 
beim obligatirischen K ernkew inn, dér die Leistung dér 
K ernbohrung wessentlich erhöht. Besondere Auf- 
m erksam keit w ird den, die E ffektiv itát dieser letzteren 
M ethode beeinflussenden Faktorén und dérén be- 
schránktem  Effekt gewidmet.
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