
Szerkezetkutató fúrás, gyorsmagszedős 
technológiával

A Közel-Keletről hazahozott Longyear—44-es 
berendezéssel m élyítette  le az Országos Földtani 
Fúró Vállalat az 500 m -re tervezett Szőlősardó 
2. sz. szerkezetkutató fúrást.

A berendezést ТА—9-es árboctoronnyal tele
pítettük. A m eghajtást a 60 • 735,499 W teljesít
m ényű, Deutz, 5 hengeres dízelmotor biztosí
totta. A triplex, Bien szivattyút kéthengeres, 
ugyancsak Deutz-m otor ha jto tta  meg.

A fúrás 1978. VIII. 1-től IX. hó 12-ig m élyült.

Alkalm azott szerszámzat

A  rudazat HCQ és NCQ típusú dörzshegesz- 
te tt kivitelű, W ire Line típusú volt.

M érete 88,9/80,9 mm, a kapcsolónál a belm é
ret 77,8 mm. A HCQ esetében az űrtartalom  
5,08 1/m, folyóm étersúly 8,5 kp/'m.

Az NCQ rudazat külm érete 69,9 mm, belm é- 
rete  61,9 mm, kapcsolónál 60,3 mm. Ű rtartalom  
2,98 1/m, folyóm étersúlya 6,56 kg 'm.

A kettősfalú magcső beépíthetőségéig 118 mm 
átm érőjű görgősfúrót használtunk.

A gyém ántkoronák  felületi elhelyezésűek, 
lépcsős kivitelűek, Smit gyártm ányúak.

A gyémántszem csék nagysága 15—25 és 
30—40 szemcse/karát, am elyeket felváltva, a kő
zetkem énységnek megfelelően alkalm aztunk. A 
fúrásban teljes vízelszökés jelentkezett m ár 7 m 
mélységben. A töredezett kőzet omlása m iatt 
ha t esetben végeztünk cementezést, az utolsót 
118 m mélységben.

A karsztvízszint — 92,50 m -ben volt.
A vízveszteséges fúrásban — a kis öblítési 

mennyiség, a kívül sima fúrórúd és a kis gyűrűs 
tér a technológiából adódóan — kedvező fúró
lyukm élyítést eredm ényezett.

A 96 mm átm érőjű gyém ántkorona 32 bru ttó  
karát, 30—40 szemcsenagyságú, illetőleg 35 
bru ttó  karát, 15—25 szemcsenagyságú, lépcsős 
kivitelű. AA gyémántminőségű, HH 70 m átrix- 
minőségű volt.

Az NQ 75,7 mm átm érőjű gyém ántkorona 
20 bruttó  kará t tartalm ú, 30—40, illetőleg 
15—40-es szemcsenagysággal, AA gyém ánt
minőségű, HH 70 m atrixm inőségű.

A gyém ántkoronák fölött m inden esetben mé
rettartókat alkalm aztunk. Az alkalm azott koro
nák a fúrás lem élyítése u tán  is használható 
állapotban m aradtak, és például az NQ korona, 
amellyel 168,70 m fúrást végeztünk, olyan álla
potban volt, hogy még a védőbevonat is jórészt 
látható volt a gyém ántkoronán.

Az átharán to lt rétegsor:

1,00 m-ig
2,00 m-ig
4,00 m-ig
4,20 m-ig

25,10 m-ig
33,20 m-ig

33,40 m-ig
35,40 m-ig

53,80 m-ig
88,10 m-ig
99,80 m-ig

112,20 m-ig
119,80 m-ig
132,70 m-ig
137,00 m-ig
138,00 m-ig
192,00 m-ig

210,50 m-ig
321,90 m-ig

324,20 m-ig

328,00 m-ig
328,70 m-ig
368,50 mi-g
390,30 m-ig
400,60 m-ig
475,50 m-ig

500,50 m-ig

vörös agyag 
törm elékes mészkő 
agyag
törm elékes mészkő 
vörösfoltos mészkő 
vörösfoltos 
törm elékes mészkő 
vörös agyagmárga 
vörösfoltos 
törm elékes mészkő 
vörösfoltos mészkő 
agyagmárgás mészkő 
vörösfoltos mészkő 
agyagmárgás mészkő 
vörösfoltos mészkő 
agyagmárgás mészkő 
vörös agyagmárga 
agyagmárgás mészkő 
mészkő, helyenként 
agyagmárgás 
dolomit (szürke) 
agyagpala és dolomit 
(fekete)
dolomit és mészkő, 
agyagpalával 
összegyúrva 
(Tektonikai zóna) 
mészkő
mészkőtörmelék 
pirites mészkő 
vörösfoltos mészkő 
agyagmárgás mészkő 
mészkő és agyagmárga 
váltakozik 
szürke mészkő

A magkihozatali százalék az alkalmazott 
technológiával 99,7%-os.

Fúrási paraméterek

A szerszámterhelés a 113-as mm átm érőjű 
szelvény alkalmazása esetén 2000 kp.

A HQ m éretnél a szerszám terhelés 1200— 
2000 kp között változott általában, az egy gyé
m ántszem csére eső terhelés 6 kp körüli értékű.

Az NQ m éret esetében 1200— 1300 kp-dal 
terheltünk.

A hidraulika feszm érőjén 10 - 101,325 ■ 103 Pa 
nyom ás jelentkezett.

A szerszámfordulat 113/84 mm átm érő esetén 
n =  200 • 60 sec-1 , ennek megfelelően a kerületi 
sebesség 1,18 m/sec.

A 96/63,5 mm m éretű gyém ántkoronánál a 
II. sebességfokozatot használtuk.
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n =  400 • 60sec—1, a kerületi sebesség 2,00 m/sec. 
A fenti értékek az általában használt 1800 • 
60 sec-1  m otorfordulat számra vonatkoznak.

ö b l í t é s

Általában a fúrást a vízveszteség m iatt vízzel 
végeztük, így a faj súly 9,8006 • 1.03 N/m3 volt. 
Mindössze 15 zsák bentonit felhasználásával 
végeztük a m agfúrást, iszapöblítéssel. Az iszap 
keverésére benzinm otor m eghajtású, forgólapá
tos iszapkeverőt alkalmaztunk.

Az öblítőszivattyú I. sebességfokozatban 
35 ■ 60 sec-1 liter, a II. sebességben 7 0 -6 0  sec-1

liter és a III. sebességben 94 ■ 60 sec-1  liter vi
zet szállított.

A felfelé áram ló sebesség 1,5 m/sec érték 
körüli volt.

Érdekes jelenség volt, hogy a III. sebesség 
alkalmazásánál a centrifugális erő hatására az 
NCQ rúd felső részén az iszap szilárd alkotó
részei kicsapódtak, illetőleg a belső magcső ki
építéskor m egszorult és az overshot biztonsági 
csapszege eltörött.

A belső magcső kiépítését a fúrógépre szerelt 
gyorsmagszedő dob segítségével, 5 mm átm é
rőjű, 6 X  37 elemi szálú, lágy drótkötél segítsé
gével végeztük.

1. táblázat

Átmérő
F úrt
hossz

m
Fúrási idő M echanikai

sebesség 1 m  fúrási ideje

113 34,70 39,3 . 3,6 . 103 s 0,88 m/3,6 . 103 s 1,13 . 3,6 . 103 s/m

HQ 290,30 222,75 . 3,6 . 103 s 1,30 m/3,6 . 103 s 0,77 . 3,6 . 103 s/m

NQ 168,70 60,6 . 3,6 . 103 s 2,80 m/3,6 . 103 s 0,36 . 3,6 . 103 s/m

493,70 322,25 . 3,6 . 103 s

Fúrási sebesség

Látható, hogy az NQ m éret alkalmazására 
előbb kellett volna áttérni. Ism eretlen területről 
lévén szó, biztonsági okokból, a HQ m éretet 
nagyobb mélységig alkalmaztuk.

Geofizikai m érések

Egyszeri kivonulás volt m inden béléscsövezés 
előtt. A kutatófúrásokban előírt méréssorozato
kat végeztük el. A geofizika teljes egyezőséget 
m utato tt a kihozott magmintákkal. A lyuk-

г. ábra: UKB—500 Sz típusú berendezés hidraulikus 
vázlata
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bőség nagy érzékenységű szondával m érve 
teljesen sima lyukfalat regisztrált. A tényleges 
átm érő megegyezett a névleges átm érővel. A 
ferdeség 0— 1° között mozgott.

M unkaidő-felhasználás

Statisztikai kigyűjtési rendszer szerint, az idő
megoszlás az ossz m unkaidő-felhasználás szá
zalékában a következő:

Ki-beépítési idő 8,8%, teljesszelvényű fúrás 
0,4%, m agfúrás 31%, bővítés 0,6%, omladék- 
feldolgozás 3,7%, csövezés 1,9%, hidrogeológiai 
vizsgálat 0,7%, geofizikai mérés 2,2%, cemen- 
tezés 9,8%, egyéb produktív idő 5%, TMK ja 
vítás 2,1%, gépjavítás 8,7%, egyéb javítás 0,2%, 
várakozás 5,7%, m entés 0%, terelés 0%, szállí
tás 20%.

A gépjavítás, illetőleg várakozás ilyképpen 
való alakulása annak következménye, hogy a 
magfúrógépbe nem  eredeti tengely volt és a 
hazai gyártm ányú, 2 db, ugyancsak rövid idő

alatt eltörött. További törések az importból be
hozott tengely beépítése u tán  megszűntek.

A fúróbrigád betanítása ezen a m unkán, gya
korlott fúróm ester segítségével, olyan ered
m énnyel járt, hogy a m unka zavartalanul, szak
szerűen folyt.

További célkitűzések

V állalatunk a gyorsmagszedős technológiának 
szélesebb körben való bevezetését tervezi és a 
a portábilis UKB—500 Sz típusú szovjet beren
dezéseknél kívánjuk ezt a technológiát alkal
mazni.

Ezen berendezések m echanikus m eghajtása 
helyett fokozatosan hidraulikus m eghajtást kí
vánunk alkalmazni, amely fokozatmentes nyo
m atékátvitelt biztosít és különösen az öblítő
szivattyú m eghajtásánál nagy jelentőségű, m ert 
a technológiából adódóan kis vízm ennyiségekre 
van szükség, am elyek a hidrom otor segítségével 
tetszőlegesen m egválaszthatok. Ennek a h idrau
likus m eghajtásnak elvi vázlatát m utatja  a 2. 
ábra.

Új eljárás a geotermikus energia hasznosítására
Az angliai Camborne Bányászati Főiskolán új 

eljárást dolgoztak ki a geoterm ikus energia 
hasznosítására, amely valószínűleg lehetővé te 
szi a nagyüzemi m éretű alkalm azást is.

Az eljárás lényege: új, hatékony technikát 
használnak a gránit repesztésére. Ezzel az eljá
rással sok hasadék keletkezik a kőzetben, és így 
a furatba táp lált víz ezeken áthaladva az eddig 
alkalmazott módszerekhez képest hosszabb ideig 
érintkezik a meleg kőzettel. Ezáltal a felszínre 
jutó víz hőm érséklete az eddig elért hőm érsék
letnél jóval magasabb.

Az új kőzetrepesztési technikát eredetileg ko
hászati céllal dolgozták ki a fém ek rossz minő
ségű ércekből történő kivonására lúgos eljárás
hoz. Ekkor oldószert tartalm azó vizet öntenek 
a kőzetbe fú rt lyukba, így a fém  kioldódik a 
kőzetből, a vízzel a felszínre kerül, ahol a víz
ből kicsapatják.

I tt  is az a cél tehát — éppúgy, m int a geoter
mikus energia hasznosításának esetében, — hogy 
a víz minél nagyobb felületen érintkezzék a kő
zettel. Az új eljárás szerint a kőzetbe fú rt lyuk 
aljára pontosan szám ított m ennyiségű robbanó
anyagot helyeznek, am elynek felrobbantásakor a 
lyuk aljától kiinduló sugárirányú repedések ke
letkeznek.

A repedések még hosszabbak lesznek akkor, 
ha a lyukat betömik, és nagy nyomáson vizet 
szivattyúznak bele. A víz ilyenkor úgy hat, m int 
valami hidraulikus ék: kibővíti a repedéseket.
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Ha megfelelő távolságban több lyukat fúrnak, 
akkor a robbantásos repedések sűrű hálót al
kotnak, am elyek hatékonnyá teszik a kioldást, 
és a hőátadást.

Az új m ódszert először viszonylag kis m éret
ben, egy-egy 90 m mélységű fúrás aljában vég
zett robbantással m utatták  be Cornwall hegy
ség ónbányáiban. A repedések hosszúságának 
lem érése u tán  az eredm ény kielégítőnek bizo
nyult, ezért — a B rit Tudományos K utatási Ta
nács tám ogatásával — újabb kísérleti repesztést 
végeztek gránitban, tizenkét darab, 275—365 m 
m élységű fúrással, am elyeket egymástól kb. 18 
m távolságban m élyítettek.

A N agy-B ritanniában végrehajto tt kísérletek
hez hasonlókról tárgyalnak m ár Európa több 
országában. Az USA-ban m élyfúrásokon át csak 
nyom ás alatti vízzel, robbantás nélkül végeztek 
kőzetrepesztést.

A geoterm ikus energia hasznosítására a leg
megfelelőbb a gránit, am elyben a radioaktivitás 
következtében sok hő akkum ulálódott, m ár a 
felszínhez elég közel is. Gyakorlati hasznosítá
sára azonban — kisebb-nagyobb hatásfokkal — 
a földfelszín 80% -a szám ításba jöhet. Az ener
giaterm elést össze is lehetne kapcsolni a fémek 
kilúgozásával, így a k inyert fém  ára  bőven fe
dezné a beruházási és üzemköltségeket.
(Revue Polytechnique, 1979. 1382. sz. febr. p. 
137.)


