
A mélyfúrás tökéletesedésének jelentősége 
a szénhidrogén kutatásában és termelésében

írta: Dr. Alliquander Ödön

A bányászat célja a földkéreg hasznosít
ható ásványkincseinek felkutatása és kiterme
lése. A  szénhidrogén-bányászat, vagy ál
talánosabban fogalmazva, a folyadék és 
gázbányászat során azonban nemcsak a 
kutatás módszere a mélyfúrás, de a termelés 
is fúrt kutakon át folyik.

Feladatunk tehát mélyfúrással, azaz hen
geralakú lyuk mélyítésével a földkéregbe, an
nak kőolaj-, és földgázkészletét, vagy ismét 
általánosabban szólva folyadék, vagy gázkész
letét felkutatni és a fúrólyukon át kitermelni, 
mégpedig minél teljesebb mértékben és minél 
olcsóbban.

A több mint 100 éves szénhidrogénkút
fúrás fejlődése a fúrástechnika tekintetében kö
zel 100 millió méternyi "fúrási teljesítményhez

vezetett, amely a világot 60 milliárd összes fel
kutatott és kitermelhető kőolajkészletéiből, 
— amelyből 40 milliárd még rendelkezésre áll — 
ma már közel 1,5 milliárd tonna évi termelés
hez juttatja. Az eddigi eredmények nyomán 
még 500 milliárd tonna reménybeli kőolaj- 
készletre számítanak. A  földgáztermelés is 
meghaladja az évi 500 milliárd m3-t és az iga
zolt földgázkészletek meghaladják a 20 billió 
m:i-t. A  reménybeli készleteket még az eddig 
megtalált 10-szeresére becsülik.1

Ezeknek az eredményeknek nyomán ma 
a szénhidrogének fűtőértékben a szén elsőbb
ségét megtörve a legjelentősebb energiaforrá
sunkat jelentik, amelynek termelése az elkö
vetkezendő 10 évben megkétszereződik. (1. sz. 
ábra.)

1. sz. ábra. A z  e n e rg ia h o rd o zó k  részesedése a  v ilá g  e llátásában (A r c h iw  f ü r  E n e rg ie w irts c h a ft  1962.8.10)
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Mind a vázolt kutatási feladat, illetve le
hetőség, mind a termelési cél óriási feladatok 
elé állítja a mélyfúrást. Hogy oldotta meg a 
feladatát a mélyfúrás a múltban és mik a jövő 
kilátásai?

E. L. Drake ezredes 21 m mélységű penn- 
szilvániai (Titusville-i) olajkútját még kötél
fúrással, igaz, hogy már gőzgéphajtású kötél
fúrással mélyítette, s ez a fúrási módszer a 
századfordulóig általános, sőt szabványos volt. 
1901-ban az osztrák származássú A. Lucas ten
gerészkapitány texasi (Spindeltop-i) világhírű 
fúrása, — amely 311 m-ből napi 15 000 tonna 
felszökő olajat termelt —, azonban már iszap- 
öblítéses, gépi hajtású forgófúrással, tehát ro- 
-ari fúrás módján mélyült, s ennek sikere e 
módszer gyors elterjedéséhez vezetett.

A rotari rendszerű szénhidrogén-kútfúrás 
feladatai nemcsak mennyiségileg, de technikai
lag is nagyok. Mind mélyebbről és mind ne
hezebben hozzáférhető helyen kell kutatni, fúr
ni, s ennek ellenére a fúrások költsége nem le
het nagyobb. Ez természetesen csak egyre töké
letesedő technikával, gyorsabb fúrással lehetsé
ges. A szénhidrogén-kútfúrás technikájának tö
kéletesedését nagyobb teljesítmények, rekordok 
jelzik.

A fejlődés gyorsaságát jól bizonyítja, hogy 
1959-ben 5 000 rotari berendezéssel közel 100 
millió méter volt a szénhidrogén-fúrások vi
lágteljesítménye, ami 20 000 m berendezésen- 
kénti évi teljesítményt jelent kb. 1500 m-es 
átlagos lyukmélységgel. Ismeretesek azonban 
csúcsértékként évi 100 000 m-es berendezésen- 
kénti teljesítmények is. Sebességi rekordot je
lentett a közelmúltig az a dél-louisianai tengeri 
(partközeli) fúrás, amelyet 1960-ban 3050 xaJ 
(10 000 láb) mélységig 3 nap és 9 1/2 óra alatt 
mélyítették le, miközben 770 m-ben a 10 3/4”- 
es méretű vezető és egyben biztonsági bélés- 
csőoszlopot is beépítettek és beoementeztek. Ezt 
az eredményt .azóta ugyanitt már 52 órára, azaz 
2 nap 4 órára sikerült csökkenteni. A világ 
más részeinek említésre méltó eredménye to
vábbá, hogy pl. Indiában 12 l/2” -es fúróval egy
8 órás műszak alatt 730 m haladást értek el, 
vagy Venezuelában ugyancsak 8 óra alatt
9 5/8” -as fúróval 1 055 m-t teljesítettek.

Ezek a sebességi rekordok és az ezt követő 
gyorsabb fúrások ma már szükségesek az olaj
kutatás gazdaságosságához. Erre utal az emlí
tett d'él-louisianiai rekord sebességű fúrások 
története.2 3

A dél-louisianiai Timbalier szerkezet hatá
rai túl terjednek a tengerpart vonalán. A mező 
vízzel borított fele feltárásának gazdaságossá
ga megkövetelte, hogy a tengeri fúrások költ
ségeit jelentősen csökkentsék. A tengeri fúrás 
szárazföldinél nagyobb költségeit elsősorban a 
minimálisan 10-szeres berendezésköltség amor
tizációja, s a szigorúbb biztonsági követelmé

nyek betartása okozzák. A  költségek csökken
tésének egyenes útja, legjobb lehetősége a fú
rási idő csökkentése, a fúrási sebesség növe
lése volt. A tengeri fúrások tiszta fúrási (rotá
ciós) idejének és az egyéb a fúrási művelethez 
szükséges ún hasznos idejének minimumra 
csökkentése útján sikerült is a fúrási költsége
ket a szárazföldi fúrások költségszintje alá 
vinni. A költségek ugyanis (2. sz. ábra) a part
közeli tengeri fúrások kezdetével mintegy 
30%-kal megnőttek annak ellenére, hogy a fú
rási idő csökkenő tednenciát mutatott volna. 
Csak hatásos technológiai intézkedésekkel si
került azután a költségek rohamos csökkentését 
elérni. Az intézkedések azonban olyan ered
ményesek voltak, hogy jóval a szárazföldi fú
rási költségek alá nyomták le a partközeli ten
geri fúrások költségeit.

2. sz. ábra. A  T im b a lie r  B a y  olajm ező partk özeli fú rá - 
sainaksainak lem élyítési ideje és a fúrási költségeinek  
összefüggése (V . C . Stone szerint)

Mi volt ennek az útja?
Először is minden korábban szükséges, te

hát ún hasznos mellékmunka felülvizsgálata 
olyan szempontból, vajon nem nélkülözhető-e 
az. Pl. olyan lyukfejszerelvényt alkalmaztak, 
amely szükségtelenné teszi a vezető béléscső- 
oszlop elhelyezése és oemantezése után a lyuk- 
fejszerelést, azaz béléscsőfej felszerelését, a 
kitöréstgátló átszerelését, mert a csőoszlopok 
egymáson belül ugyanabban a házba függeszt
hetők fel (3. sz. ábra, CameronUni-head). Vagy 
kiküszöbölték a fúrócsőmérés idejét azzal, hogy 
cm-re egyforma hosszúságú fúrócsőszálakat 
gyártattak.

Ugyanakkor az összes szükséges mellékmű
veletek idejét messzemenően lecsökkentették 
pl. a fúrócsőtoldás idejét (1— IV2 percre) egér-
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3. sz. ábra. Cam eron „ U n i head”, egységesített bélés- 
cső-termelőcső-fej.

lyukból (pneumatikus kelly bepörgető felszere
léssel), a cementkötési időt gyakorlatilag mini
mumra csökkentették (3—4 órára) s ezen belül 
is hasznos munkát végeztek: a fúró cseréjét, a 
súlyosbítórudak előkészítését stb.

Mindezek mellett a passzív fúrási sebesség- 
növelési intézkedések mellett a leglényegeseb
bek az aktív fúrási sebességnövelés módszerei, 
amelynek során lényegében a nagyköltségű fú
róberendezéshez még néhány gépegység beru
házásával extrem értékű fúrási tényezőket tud
tak alkalmazni, s ezzel az egész nagyköltségű 
termelőeszközt, a lábakra állítható fúrófedél
zetre, fúróbárkákra szerelt fúróberendezést ha
tékonyabbá tették.

A súlyosbítórudak számát megkettőzve a 
fúróterhelést 22,5 tonnáról 45 tonnára növel
ték, további 1 000 LE-s szivattyú beállításával 
a 180 m/s öblítősugársebességet biztosították, 
miközben a szivattyúk üzemnyomása 200 at fö
lé emelkedett, a fordulatszámot ugyanakkor 
250—350 között tartották.

Ilymódon sikerült 1960Jban elérni, hogy 
már 4 fúrás ideje 4 napon belül maradt, sőt a 
legjobb mindössze 3 nap és 9 1/2 óra alatt ér
te el a 3 050 m-es talpmélységet, s ezen belül 
a 24 órás előhaladás nagyobb volt mint 1 600 
m. (1 mérföld). Akkori vélemények szerint 
azonban még nem érték el a rotary fúrási 
technika nyújtotta minimális fúrási időt, s 
ezeknek a fúrásoknak időtartamát 2 nap alá 
csökkenthetőnek ítélték. 1963-ban a szivattyú
teljesítmény további növelésével, azaz 2 db 
2 000 LE hajtógépteljesítményű 250 at üzem- 
nyomású iszapszivattyúval, és 500 percfordula
tot engedő 750 LE-s villamos motorhajtású for
gatóasztallal a 3 050 m-es mélységet 52 óra 
alatt sikerült elérni, beszámítva a 750 m-ben 
végrehajtott vezetőcsőrakat beépítését és ce- 
mentezését is.

Ugyanakkor a fúrások kiterjesztése a 
mélységek felé: a „mélységrekordok” még na
gyon drágák, pl. az a 7 724 m-es fúrás (Texas, 
Pecos County University EE—1), amely ez-
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időszerint a világ legmélyebb fúrása 10-szeres 
mérterköltségű mint a 3 600 m-es rutinfúráso
ké, tehát a 25 év előtt még rekordmélységűnek 
számító fúrásoké. A mélységrekordok mégis 
szükségesek, mert megnyitják a mélyebb fú
rás lehetőségét, tehát a ma mélységrekordja a 
holnap rutinfúrása, éspedig mint a példák 
mutatják, gyors és gazdaságos rutinfúrásává 
lehet. Erre utal például a már taglalt louisia- 
niai rekordsebességű fúrások esete, vagy az az 
ún. „hatékony fúrási gyakorlat” , amely a fú
rási sebességet és költséget befolyásoló ténye
zőket együttesen igyekszik alkalmazni a leg
gyorsabb és legolcsóbb fúrás biztosítására. 
Ezt a módszert különösen előnyösen használ
ják a nagymélységű feltárófúrások idejének 
csökkentésére. Így például Texasban a Suarez 
mező feltárásakor a 4 000 m-es lyukak fúrási 
idejét 73 napról 23 napra, s egy-egy fúrás 
összköltségét 368 000 dollárról 203 000 dol
lárra sikerült csökkenteni (4. sz. ábra).

A felsorolt néhány teljesítményadatból 
máris megítélhető, hogy múlt és a közelmúlt 
óriási fejlődést hozott. Bármennyire is büsz
kék lehetünk is azonban a fejlődésre, a nagy
cél érdekében a földkéreg hasznosítható ás
ványkincseinek és ezen belül a szűkebb fel
adatunknak a hasznosítható folyadékok és 
gázok felkutatásának és termelésének szempont
jából még messze vagyunk a tökéletestől, az ele
gendőtől. Csak arra kell gondolnunk, hogy a 
földkéreg átlagos vastagsága 30 km, s a 6370 
km-es sugarú földünk e tojáshéjnyi kérgének 
rekordmélységű fúrásaink is csak a felső ne
gyedét szurkálgatják. Valami új módszerre, 
rendszerre van szükség a feladatok gazdaságos 
megoldásához.

A majnafrankfurti 6 Petroleum Világ- 
kongresszus egyik ún. főelőadásában André 
Giraud a Francia Petroleum Intézet igazga
tója „A  Kőolaj területén végbemnő tudomá
nyos és ipari fejlődése” című értekezésében a

Fúrási idő
4. sz. ábra. A  texasi Suarez m ező „h atékony fúrási tech
nológiá ja” eredm ényezte fúrási időgörbe, összevetve 
a konvencionális fúrási gya korla t a la p já n  fú rt  V e la — 1 
és G a rza — 1 fúrásokkal.
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szerinte 200 milliárd tonna, mások szerint 500 
milliárd tonna reménybeli kitermelhető kő- 
olajkészlet felkutatásának feltételeként a kö
vetkezőket sorolta fel:

1. a tengerrel borított területeken is ku
tatni,

2. a fúrási költségeket radikálisan csök
kenteni,

3. a készletek kitermelési tényezőjét fo
kozni.

Fejtegetésében abból indul ki, hogy a 
kutatási költségek legjelentősebb csökkentési 
lehetősége a direkt geofizikai kutatási mód
szer lenne. Ennek lehetősége Giraua szerint 
nem is kizárt, amely megállapítását egyrészt 
a nagytömegű kőolajtest felszínre gyakorolt ha
tásara, illetve a szeizmikus módszer utóbbi 
évedben végbement nagymértékű érzékeny
ségnövekedésére alapítja, másrészt utal pl. 
az elektromágneses hullámokkal kellően ki 
nem dolgozott kutatás lehetőségeire, vagy 
egyéb természeti jelenségek helyi anomáliái, 
mint a geotermikus hőáram, a geokémiai ren
dellenességek nyújtotta kutatási lehetőségek
re.

A továbbiakban a figyelmünket bennün
ket is közelebbről foglalkoztató fúrással ku
tatásnak és feltárásnak, tehát a kútfúrás lehe
tőségeinek szentelve a tengeri kutatás prob
lémáját a következőkép értékeli:

A szárazföldi kőolajtáraié medencék ten
gerparti vidékhez érve a kutatást világszer
te folytatni igyekeznek a partközeli ún. off- 
.hore vizeken is. Ez a kutatás azonban nem 
ú-szerű elgondolásokkal, hanem a szárazföldi 
íúróberendezések, egyszerű vízi adaptálásával 
'oiyik. A fenékre süllyesztett fúróbárka (5/á sz. 
ábra), vagy ennek megemelt fedélzetű válto
zata (5/b. sz. ábra), a mesterséges fúrósziget 
(5/c. sz. ábra), a lábakra emelhető fúrófedél

zet (5/d. sz. ábra), a kihorganyzott fúróhajó, 
(5/e. sz. ábra) és a kihorgonyzott lebegő (fé- 
ligmerülő) fúrófedélzet (5/f. sz, ábra) illetve 
a két utóbbinak radar és sonar ernyőkkel ve
zérelt hajópropellerekkel helyben tartott vál
tozatai jelzik a fejlődés lehetőségeit, illetve az 
alkalmazkodást a mélységekhez.

Természetesen a partközeli zónák megis
merése annál is inkább fontos feladat, mert a 
világ legnagyobb kőolajelőfordulásai nagy ten
geröblök partjain találhatók: Perzsa öböl, Me
xikói öböl, Karibi tenger, Földközi tenger, 
Északi tenger (Gronningen!), Kaspi tenger, 
(Baku) stb. (6. sz. ábra). Jelenleg ilyen ala
pon a reménybeli területek kiterjedését a 
vízmélység függvényében D. Trumpy után 
Giraud a 7. ábra szerint adja. Ezek szerint 25 
m-es vízmélységig ez a terület 2 millió négy
zetkilométer, tehát annyi, mint az Egyesült 
Államok szárazföldi szénhidrogénkutatásra 
reménybeli területe. Kérdés, van-e lehetőség 
a nagyobb mélységű vízzel borított területe
ken szénhidrogén előfordulásra. A szárazföld 
és vízzel borított területek mérlege a magas
ság, illetve a mélység függvényében a 8. áb
ra szerint alakul. Ha figyelembe vesszük, 
hogy földünk alig 30%-a szárazföld és 70%-a 
vízzelborított terület, továbbá, hogy a száraz
földünk 38%-a üledékkel borított terület 
akkor elegendő volna csak kb. 1500 
m-ig kiterjeszteni a kutatás lehetőségét, s 
máris akkora lenne a lehetőségünk újabb ku
tatásra, mint a szárazföldön. Kérdés azonban 
az, hogy a tengerrel borított területek meny
nyiben üledékes medencék. Erre vonatkozólag 
egyelőre nem sokat tudunk. Mindenesetre a 
földkéreg átfúrására telepítendő ún. Mohole 
fúrás előkészületeinék sikere, amelynek so
rán a Guadelupe szigetek előtt, 3 700 m 
vízen át radar készülékkel helybentar-

5. sz. ábra. A  v íze n  át já rá s lehetőségei: a) jenéhre  
süllyeszthető fú rób á rk a  (3— 6 m ), b) m egem elt fe d é l- 
zetű jenékre süllyeszthető jú ró b á rk a  (6— 12 m ), c) m es
terséges (cölöpökre épített) júrósziget és ennek kis
m éretű segédhajójával ko m b in á lt vá ltozata ( — 30 m ),

d) lábakra em elhető jú ró je d é lzet a vontatás, a  talpra  
állítás és a v ízsz in t fölé emelés m n k a -h e lyzetb e n  ( — 
60 m ) e) fú róh a jó  (k ih o rg o n yzo tt  — 180 m , h e lyb en - 
tartott — 400 m ) f )  lebegő (fé ligm e rü lő ) fúrófedélzet 
(k ih o rg o n yzo tt — 180 m , h e lybentartott — 400 m ).
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6. sz. ábra. A  partközeli (tengeri) fúrások világtérké
pe (Petroleum  Press Service 1963. I I I . )

tott hajóról sikeresen fúrták át a ba
zaltkéreg fölötti 100—150 m~es üledéket, meg
nyitotta lehetőségét a tengerfenék kutatásának, 
amelyről bizony eddig vajmi keveset tudtunk. 
Egyikét ilyen -hajóval, amelynek üzemköltsé
ge mindössze 15—30 millió dollár évenként, 
igen sok ismeretet lehet szereznünk erről az 
elhanyagolt kérdésről.

Az óceánok fenekének Giraud ál
tal közölt domborzati képe, . továbbá 
az a tény, hogy az Atlanti Óceán fenekén 
fúrt magok arra engednek következtetni, hogy 
az Atlanti Közép lánchegység felszínre kerül
hetett volna, arra utalnak, hogy üledékes me
dencék lehetnek a tengerfenéken az óceánok 
alatt. Ennek tisztázására a MOHOLE fúrás elő
készítő fúrásainak sikere alapján, már a közel
jövőben remény van.

Visszatérve a szárazföldi kutatásra és ar
ra a tényre, hogy egyelőre nincs direkt szén
hidrogénkutatási módszer, valamint a feltárás, a 
termelés érdekében mély és mind mélyebb lyu
kakat kell fúrnunk a földkéregbe és ez a költ
ség több mint a felét teszi ki az összes kőolaj, 
azaz szénhidrogéntermelési költségnek, vilá
gos, hogy a fúrási költségeket jelentősen csök
kenteni kell ahhoz, hogy a növekvő igények
kel a kutatás és feltárás költségei megfelelő 
gazdaságossági viszonyban maradjanak. Jelen
leg 1000 LE-őket fektetnünk be, hogy néhány

7. sz. ábra. A  kőolajkutatás szempontjából rem ény- 
teljes tengerrel borított területek a vízm élység függ
vényében (D . T ru m p y , lnstitut Fm ncais du Pétrole 
szerint.)
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8. sz. ábra. F ö ld ü n k  felülete a tengerszint fe letti ésalatti terü let függvé n yé b e n  (E . K ossinna, H a n d b u ch
dér G e o p h ysik  szerin t):

Tengerszint felett Tengerszint alatt

Magasság Terület 
km IQ6 km2 %

Mélység
km

Terület 
106 km 2 %

>  5 0,5 0,1 0— 0,2 28,3 5,5
4— 5 2,2 0,4 0,2— 1,0 15,4 3,0
2— 3 5,8 1,1 1— 2 15,2 3,0
3— 4 ,11,2 2,2 2— 3 24,4 4,8
1— 2 22,6 4,5 3 - 4 70,80 13,9

0,5— 1 28,9 5,7 4— 5 119,1 23,3
0,2— 0,5 39,9 7,8 5— 6 83,7 16,4

0— 0,2 37,0 7,3 < — 5 5,0 1,0

>  0 148,1 29,1 <  0 361,9 70,9

10 LE-t legfeljebb a néhány 100 LE-t kitevő 
tényleges közetaprító teljesítményt hasznosít
sunk több kevesebb sikerrel a talpon. A költ
ségek mélységgel növekedése rohamos (9. ábra). 
A költségekből kiszámíthatjuk, hogy 1 dm3 
fúradék felszínre emelése 4 000 m mélység
ből 3 dollárba kerül. Ugyanebből a görbé
ből az is kiszámítható, hogy a 4 000 m-ből 
kiemelt 1 dm1 kifúrt kőzetmennyiség 100- 
szorosára kerül a kismélységből kiemeltnek. 
Ilyen rohamos költségnövekedést sem az erő
átviteli nehézségek fokozódása, sem a nyo- 
másbk növekedése nem indokolnak, s mint azt 
mindjárt látni fogjuk, mindez a mélybeli kőzet
bontás nehézségeiből adódik, amelyet a talpi 
fúrómotor (fúróturbina) nagyobb teljesítmény- 
sem tud kompenzálni.

Mindezen egyelőre nem tud kellőképpen 
segíteni a fúrótechnikusok szakértelme, ami jó 
példája technológiai módszerünk alkalmatlan
ságának. Üj módszerek felé kell haladni, s

nem kételkedhetünk abban, hogy előbbre is 
fogunk ezen a téren jutni.

9. sz. ábra. A z  U S A  1959. évi ta lp ra  vonatkoztatott 
(Pj) és átlagos (P )  fúrá si költségei a  m élység fü g gvé 
nyében (P e tro le u m  Facts and F ig ure s  1959.)
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Hogy mennyire alkalmatlan a kőzetmeg
munkálási elvünk, azaz mennyire kevéssé ha
tékony a talpi kőzetaprítás, arra rávilágít az a 
példa, hogy pl. a rotari fúróberendezés 30 LE 
talpi kőzetaprító teljesítménnyel végzett napi 
folytonos munkája, amely 450 földmunkás 
munkaerejével egyenértékű, mindössze kb. 
3 m3 fúradékot eredményez, ami azt jelenti, 
hogy egy-egy földmunkásra csak 6—7 liter, az
az félvödörnyi teljesítmény jutna. Ez a durva 
átlagszámítás jól rávilágít arra, hogy mennyi
re hiányosak az ismereteink éppen azon a té
ren, amelyen nagyot kell előrehaladnunk, a 
kőzetmeohanika tekintetében ahhoz, hogy fú
rási technológiánkat elfogadhatóvá tegyük. 
Elég ha arra gondolunk, milyen nagy haladást 
ért el a modelfizika, ha pl. olyan komplikált 
jelenségek vizsgálatáról volt szó, mint mágne- 
sezés, félvezetők stb. ahhoz, hogy remélhessük, 
hogy mi is hozzájutunk olyan kőzetmechanikai 
ismeretekhez, amelyek világossá teszik, ho
gyan kell hozzányúlni a mészkő, homokkő, 
vagy márga hatékony aprításához.

10. sz. ábra. (M a n d e l— H a b it , B á ro n  szerint)

Ezzel a gondolattal kapcsolatosan Giraud 
egy ábrasorozatot (10. ábra) mutatott be egy 
kísérletről, amely rávilágított arra, hogy az ér
zésszerű ismereteink a mechanikai kőzettulaj
donságok tekintetében mennyire félrevezetőek. 
A Francia Petroleum Intézetben elvégzett kí
sérletek lényegében arra vonatkoztak, hogy egy 
hengeres kőzettestet, kőzetmagot egyrészt ver
tikális terhelésnek, (Pr) másrészt oldalirányból 
ható nyomásnak (P,) vetettek alá. |

Ha oldalnyomás nincs, vagy változatlan 
nagyságú marad, akkor a vertikális erő növelé
sekor a mag a legtöbb esetben eltörik. Bizonyos 
mértékig rugalmas kőzetből származó magok 
egy gyenge reverzibilis deformálódás után tör
nek el, mások egy maradandó alakváltozás után

a hengeres alakból hordófanmájúvá változnak. 
Ez történik pl. egy gipszmaggal 1 000 kg ter
helés után, (11. sz. ábra) ami talán kevésbé meg
lepő, mint azoknak a mészkőmagoknak az ese
te, amelyek közül egy engedékenyebb mag ha
marosan eltört, (12/a sz. ábra) de amelyik már a 
oldalirányú nyomás egyidejű növelésével nem 
törik el. (12/b ábra); ugyanakkor egy más mész
kőmag az eltörés előtt ugyancsak plasztikus lesz

11. sz. ábra. G ip s z-m a g  viselkedése 1000 kg vertik á 
lis terhelés hatására. (A . G ira u d  szerint)

12. sz. ábra. Villebois-i mészkőmag viselkedése (A. Gí- 
raud sz.)
a) pj =  250 kg/cm 2 vízszintesen ható nyom ás m ellett 

a m ag
P v =  3200 kg/cm2 nyom ás hatására eltörik.

A másik tapasztalata ennek az egyéb
ként egyszerű kísérletsorozatnak, hogy a plasz
tikussá vált mészkőben hangterjedési sebesség 
30%-kal csökkent, miközben a fajsúlya növeke
dett és a porozitású csökkent. Mindezek a je
lenségek rávilágítanak arra, hogy a kőzetek kris
tályszerkezete a mélybeli nyomás hatására je
lentősen megváltozik. Ha ennek a két kőzet
magnak különböző viselkedésére gondolunk, ak
kor talán világossá válik, hogy a fúrási mód
szerünk, amely eddig szép relatív fejlődést ért
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e l s amelyre igen büszkék vagyunk, közel sem 
eléggé sokoldalú a különféle kőzetek igényelte 
különféle kőzetaprítási módszerek tekintetében.

12 b P y —  500 és 1000 kg,'cm2 o ld a lirá n yú  nyom ás m e l
lett a m ag

P „  >  4000 kg/crri1 m e lle tt sem tö rik  el.

A következőkben, ha tájékozódni akarunk 
a jövő teendőiről, kissé ismét a múltra vissza
tekintve, azaz a fejlődésre is figyelemmel a je
len fúróberendezéseit, fúrási technológiáját kell 
szemügyre vegyük. Ez az elemzés nemcsak a 
jövő teendőit, hanem a lehetőségeit is feltár
ja.

A rotari fúrás eredeti ismérve szerint olyan 
gépi hajtású forgó fúrás, vagy ha úgy tetszik 
forgatóasztalos fúrás, amelynek a lényegéhez 
tartozott a sűrűöblítés (iszapöblítás). Ezeket a? 
ismérveket a svájci R. Leschot (1869) és az 
amerikai Baker testvérek (1880) vízöblítéses 
gépi forgó rendszerű koronafúrásra, illetve tel
jes szelvényű fúrásra vonatkozó szabadalmai 
után M. T. Chapman szabadalma írta le először 
(1889 és 1890-ben). Bejelentése szerint: „vízára
mot és bizonyos mennyiségű plasztikus anya
got kíván öblítésül használni, ami által mag 
képződik a fúrólyukban, amelyet kiöblítve egy 
áthatolhatatlan kéreg keletkezik a lyuk falán.”5

Mai meghatározás szerint a rotari fúrás 
egyszerűen nagyteljesítményű gépi hajtású, öb- 
lítéses forgó fúrás, amelynél az öblítés ter
mészetes funkciója a fúrószerszám hűtése és a 
furadékszemek felszínreszállítása, amelyen kí
vül a fúrás hatékonysága érdekében az öblítő
közegtől a fúradékszemek olyan mértékű el- 
sodrását kívánjuk meg, hogy az újraaprítást 
elkerülhessük, továbbá a lyükfal védelmét, te- minden nagyobb teljesítményre igényt tartó 
hát az ideiglenes lyukfalbiztosítást a rétegek fúrás esetében minél kedvezőbb reológiai tu- 
áteresztőképességének, azaz termelőképességé- lajdonságokkal rendelkező kisszilárdanyagtar- 
nek károsodása nélkül. Attól függően, hogy a talmú mesterséges iszapot, vagy ha a kőzetek 
várható rétegsor, a lyukfal milyen, ma már nem lehetővé teszik, az ennél kedvezőbb fúrási se- 
fel tétlenül használunk iszapöblítést, azaz víz- bes,séget biztosító vízöblítést, vagy levegőöblí- 
közegű természetes agyagiszapot, hanem szinte tést, ködszerű öblítést, levegővel könnyített
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íszapöblítést, azaz haböblítést stb., tehát 
a körülmények és a biztonság enged
te minél kisebb fajsúlyú és viszkozitású öblítést. 
Ilymódon a „hidraulikus rotari fúrás” mellett 
megjelent a „pneumatikus rotari fúrás” is.

Az előbbi, általánosított definíciónk szerint 
a rotari fúrás nagyteljesítményű gépi hajtású 
öblítéses forgó fúrás és valóban a korábban, a 
századfordulót követő évtizedekben használatos 
néhány 10 LE-ős rotari fúróberendezés több 
1000 LE-ős fúrógéppé, valóságos „fúrógyárrá” 
tökéletesedett. A nagy és mind nagyobb befek
tetési- és üzemköltségből adódó fúróberendezés 
óra-költség azonban megnövekedett fúrási se
bességben kell gyümölcsözzék.

A nagyobb teljesítményű fúrógépet a mo
dern fúrási technológia feltétlenül igényli, mert 
a rotari fúróberendezés három munkagépe kö
zül
az emelőmű a nagyobb mélységgel megnöveke
dett fúrószerszámsúlyt kell kezeljen; 
a forgatóasztal a gyorsabb fúráshoz szükséges 
nagyobb kőzetaprító teljesítményhez és a na
gyobb mélységhez nagyobb forgatónyomatékot 
kell biztosítson;
az öblítés teljesítménye a mélységgel márcsak 
az áramlási ellenállás négyzetes növekedése 
miatt is rohamosan nő, nem is szólva a tökéle
tesebb talptisztítás követelményeiről úgy, hogy 
az iszapszivattyúk hidraulikus teljesítménye az 
utolsó két évtizedben azt lehet mondani évti
zedenként megkétszereződött, s ma a közepes 
teljesítményű iszapszivattyúk 600— 800 LE-sek 
és a nagyteljesítményűek kategóriája 1000— 
2000 LE közé számítható.

Ugyanakkor a nagyobb, nehezebb fúróbe
rendezés portabilitásának nem szabad rosszab
bodnia, nehogy a drágább, nagyobb óraköltségű 
berendezés kihasználása rosszabbodjék, ellen
kezőleg a portabilitást még a legnagyobb be
rendezéseknél is fenntartani, sőt javítani kell, 
hogy a berendezés kihasználása javuljon.

A mélyebbre hatoló, nagyobb teljesítmé
nyű, modern rotari fúrás, a kívánatos nagyobb 
fúrási sebesség érdekében tehát nagyobb talpra 
levitt fajlagos teljesítményt kíván. Ezt a talpi 
nagyobb fúróteljesítményt különbözőképpen 
továbbítják a talpra, a különféle rotari fúrás
mód változatok. W. Tiraspolsky11 szerint vala
mely fúrási módszerről egy másikra történő át
térést mindig az okozta, hogy az új fúrási mód
szer ,vagy technológia nagyobb fajlagos kőzet
bontó teljesítményt tudott a talpra levinni, s 
természetesen az újabb, nagyobb talpi teljesít
ményű módszer túljutott a tökéletesedésnek 
gyermekbetegségein és a régebbi módszer fe j
lődése csúcspontján. Ha az így nagyobb fajla
gos teljesítményt a talpra továbbító módszer 
még gazdaságosan is használható, ez kiszorítja 
a régebbi kisebb fajlagos teljesítményű fúrás
módot.

Jelenleg két nagyteljesítményű, alapjában 
véve rotari-, tehát forgó-fúrásmód áll rendelke
zésükre :

1. a felszíni hajtású, forgatóasztalos rotari, 
ill. rotari-jet fúrás .és

2. a talpi hajtású turborotari-fúrás (a talpi 
hajtású többi fúrásmódok, mint a villamos fú
rás és a rotari perkussziós fúrás még a gyer
mekbetegségekkel küszködnek).

A talpi hajtású turbórotari fúrás kétséglel
lenül nagyobb kőzetaprító teljesítménye azon
ban a tapasztalatok szerint csak az öblítés kellő, 
ugyancsak talpi hidraulikus teljesítményének 
megfelelő talptisztító hatása mértékében érvé
nyesülhet. Vagyis egyensúlyban kell legyen a 
talpi kőzetaprító és a talpi hidraulikus teljesít
mény. Ezért fordulta kőzetaprító-teljesítmény 
n övelésének tendenciáj a után az utóbbi időben a 
legnagyobb figyelem a fúrás hidraulikája felé. A 
jelenlegi rotari fúrásmódok, a forgató asztalos
éi; a turbo-rotari- fúrás sikerének a kulcsa a fú
rás hidraulikája, vagy hozzátehetjük újabban 
a fúrás pneumatikája.

Ugyaniakkor a fúrás hatékonysága tekinte
tében Cunningham és Murray7 kísérleteiből ki
indulva a talpi, tehát hidrosztatikus-, geoszta- 
tikus- és rétegnyomás viszonyainak körülmé
nyei közötti fúrhatóság vizsgálatára fordítanak 
a különféle kutatóintézetek nagy figyelmet. 
Ilymódon a kőzetaprító teljesítmény növelése, 
tehát nagyobb fúró terhelés, nagyobb fúrófor
dulat biztosította nagyobb kőzetaprító teljesít
mény meüett, a ma rotari fúrás technikája te
rén a kedvezőbb fúrás hidraulika biztosította 
tökéletesebb talptisztítás és a kőzetek fúrható- 
ságát rontó talpi tényezők kiegyensúlyozása je
lentik a legtöbb lehetőséget abban az irány
ban, hogy a Giraud által kifejtett igen 
rossz fúrási hatásfokon a rotari fúrás rendsze
rén belül javíthassunk.

A modem öblítéses forgó fúrás, az ún. 
rotari fúrás, akár a felszíni, akár a talpihajtású 
megoldása útján
— a kőzetnek megfelelő, leghatékonyabb fúró
— minél nagyobb terhelésével és mérsékelt 

fordulatszámú forgatásával, azaz e két té
nyezőből adódó minél nagyobb kőzetaprító 
energiával, akkor éri el a legnagyobb fúrási 
sebességet, ha

— a legkedvezőbb öblítőközeg (legáltalánosab
ban kisfajsúlyú, kisviszkozítású, kis szilárd- 
anyagtartalmú és kis-gélszilárdságú, kissé ti- 
xotrop folyadék, ún. öblítőiszap, vagy külön
leges esetekben víz, vagy légnemű öblítés) 
minél nagyobb talpra koncentrált hidrauli
kus (vagy pneumatikus) energiával tisztítja 
a talpat és ezzel teszi kedvezőbbé a lyuk- 
talpi kőzetaprításnak egyébként a felszíni
nél jóval kedvezőtlenebb körülményeit.
A felsorolt feltételek megvalósításához az 

alábbiak szükségesek:
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1. hatékony kőzetaprítású fúró;
2. kellő energiaközlést biztosító fúrószár, 

amelynek méretei lehetővé teszik nagy hidrau
likus és mechanikai energia közvetítését a 
talpra, s amellett kellő a stabilitásuk a fúró
lyuk elferdülésének meggátlására;

3. talpihajtású rotari fúrás esetén a fúró
szár- és a fúró közötti fúrómotor (fúróturbina, 
villamos-fúrómotor, fúrókalapács);

4. kedvező reológiai és kolloidális tulaj
donságú öblítőfolyadék, vagy megfelelő légne
mű öblítőközeg.

A felsoroltak azonban csak a nagyobb fúrási 
sebesség, az egyenesebb fúrólyuk feltételei. Az 
olcsóbb fúrás a három alapvető fúrási tényező
nek: a fúróterhelésnek, a fúró fordulatszámá
nak és az öblítésnek kellő, s a költségek szem
pontjából legkedvezőbb társítását feltételezi.

A gyorsan és olcsón lefúrt, és lehetőleg 
egyenes lyuk végleges biztosítása és kiképzése 
gáz-, kőolaj-, vagy víztermelő kúttá, képezik, 
a tényleges fúrási művelet mellett a modern 
rotari fúrástechnológia második, de nem ke
vésbé fontos azt a feladatcsoportját, amelynek 
középpontjában a kutatási, vagy termelési cél, 
de a fúrási költségek szempontjából is legked
vezőbb kútszerkezet kiválasztása áll.

Az ilyen szempontok szerint készített, de a 
lyukfalnak az öblítőközeggel biztosításának le
hetőségeit is messzemenően figyelembe vevő 
fúrási terv, vagyis a gazdaságos és biztonságos 
lyukszerhezet megvalósítása a leggyorsabb és 
legolcsóbb fúrási technikával, továbbá a bélés
csővezetés és cementezés biztonságos végrehaj
tása jelentik a korszerű rotari fúrási művelet 
egészét.

Ugyanakkor már a kutatásra, vagy terme
lésre érdemesnek látszó, vagy szánt rétegek 
átfúrástól számítjuk a tágabb értelemben vett 
lyukbefejezési műveletet, mert a rétegek átfú
rása során nyert mindennemű információ, dön
tően befolyásolhatja a lyuk termelésre kikép
zésének műveleteit, a tulajdonképpeni, vagy 
szűkébb értelemben vett lyukbefejezést.

A  mind mélyebb és mind drágább fúrás

tehát mint láttuk egyrészt a rotari fúrás műve
letének további tökéletesítésére, másrészt tel
jesítményének fokozására ösztönöz, azonban 
teljesen újszerű lyuk-készítési módszerek hasz
nálatát is felveti. A távolabbi időt illetően va
lószínűleg ezeké a jövő. A rotari fúrás fejlődé
se sokkal hatékonyabb kőzetbontó szerszámot 
igényel, amely a kisebb átmérőjű fúrólyukat 
gyorsabban fúrja és élettartama is hosszabb. 
Kétségtelen, hogy egy ilyen hatékonyabb, szi
lárdabb fúróval (pl. a gyémántfúróval, amely 
azonban nem univerzális fúró, mert képlékeny 
kőzetek fúrására nem alkalmas) kapcsolatosan 
a talpi fúrómotor jelentősége megnőhet.

A jövő rotari fúróberendezése a növekvő 
mélységgel mind nagyobb teljesítményű lesz, 
de bizonyos mértékben egyszerűsödhet, ami pl. 
elképzelhető olyan elgondolással, hogy a fúrás 
fúrócsöve egyben a fúrólyuk béléscsöve is le
gyen és ezt a kettős célú, a szokásos fúrócsö
veknél nagyobb átmérőjű és kisebb hidraulikus 
ellenállású csövet csak egyszer kell beépíteni a 
fúrólyukba. Ehhez a béléscső-fúrócsőhöz csat
lakozó fúró cseréje e csövön belül már köny- 
nyebben megoldható a kötélen kiemelhető mag
cső módján8. Ilyen elgondolás esetében a fúró- 
berendezés kisebb terjedelmű (nem lenne szük
ség .magas fúróárbócra!) de igen nagy teljesít
ményű fúróberendezés lehetne.

Más elgondolások szerint a fúrási módszer
nek alapjában kell megváltoznia. A rotari fú
rásnál egyszerűbb, gyorsabb, hatékonyabb kő
zetbontási mód kell következzék, legyen az ké
miai módszer9 (pl. robbantásos fúrás), mechani
kus módszer (villamos ív), termikus módszer 
(láng-fúrás), vagy más fizikai elven alapuló (pl. 
ultrahang) megoldás.

Mindegyik módszer az olcsóbb lyukkészí
tést célozza, azonban sohasem szabad elfelej
teni az alapvető feladatot, hogy a fúrás, azaz 
a lyukkészítés közben, vagy azt követően a 
rétegsort, annak mentői több fizikai tulajdon
ságát, jellemzőjét a lehető legpontosabban meg 
kell ismernünk, s a lyukat a leggazdaságosabb 
módon termelőkúttá kell kiképeznünk.
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