
A Fenyőfő 4368. sz. fúróponton végzett 
gyémántkoronafúrási kísérlet

írták: Merendiák Károly, Sinóros Szabó Lóránd

A Van Moppes and Sons Diamond Tools 
LTD nevű angol cég térítés mentesen 
a hazai földtani viszonyok figyelembevé
telével az F 62 típusú kettősfalú magcsövekhez 
alkalmazható 2 db 86/54 méretű impregnált 
típusú gyémántkoronát gyártott le az Országos 
Földtani Kutató és Fúró Vállalat részére.

A gyártó cég számos információt kért egy
részt a várható kőzetviszonyokra, másrészt 
egyéb úm. hidraulikai, béléscsövezési stb. adott
ságokra vonatkozólag abból a célból, hogy e ko
rona típuson belül számunkra a legmegfele
lőbbet gyárthassa le.

A koronák magyarországi üzemi kísérletei
hez az angol cég A. E. Smith szakértőjét küld
te ki, aki a szakmai információk adásán kívül 
a kísérlet lefolytatását 1965. június 1—4-ig üze
mi szinten is irányította.

A kísérlet lefolytatása

Előzetes tanulmányozás alapján a Fenyő
fő 4368. sz. fúrást jelöltük ki a kísérlet helyéül, 
ahol a CMZ 178. sz. Zif 650-es magfúróberende
zés dolgozott. Előzetes földtani vélemény sze
rint ezen a fúróponton 5—8 m-től kezdődően 
mintegy 120 m mélységig nagy mértékben re
pedezett radiolarit volt várható. Ez a kőzetfaj
ta megfelelt a gyártó cég részére előzetesen 
megadott kőzetviszonyoknak.

A fúrás a beindítás után agyagot, mészkő- 
törmelékes agyagot, majd pedig 26 m-ig telje
sen magképtelen mészkő-törmeléket harántolt. 
A 26 m-bői egy egészen rövid összefüggő ma
got kaptunk. Ez arra utalt, hogy elértük a szál- 
banálló radiolaritot. Ezután a lyukat a már le
helyezett 0  191-es iránycsőben 0  102-es bé
léscsőnek a talprahelyezésével és saru zárás
sal a gyémántkoronafúrási kísérletre elő
készítettük.

A kísérlethez rendelkezésre álló gyémánt- 
koronák az alkalmazott mátrix tekintetében 
különböztek egymástól, de a fajlagos gyémánt- 
kcncentráció, az aktív gyémántfelület, a geome
triai méretek és a gyémánt minősége szempont
jából a két korona azonos volt. A továbbiakban 
a puhább matrixú koronát I. sz., a keményeb
bet II. sz.-al jelöljük. I

A kiküldött szakértő, az utolsó fúrómag 
alapján először az I-es sz. koronát építtette be. 
A fúrásnál 500 kg fúróterhelést, percenként

40-es fordulatot és 60 literíperc iszapmennyisé
get alkalmaztunk.

A rezsimtényezőket 0,1 m lefúrása után 
lassan növelve', az alábbi értékekre állítottuk 
be: fúróterhelés 1000 kg; fordulat: 120/p; iszap- 
mennyiség: 60 1/p. Az előfúrás folyamán a fú
rósebességben a kontans paraméterek alkalma
zása mellett szakaszosan igen lényeges — né
hol nagyságrendi — különbségek mutatkoztak 
jelezve, hogy a fúrt kőzet közelítőleg sem azo
nos.

Az I. sz. fúrókoronával fúrt első fúrásme
net során a rezsimtényezőket — az öblítés 
mennyiségének kivételével — mindig a pilla
natnyilag feltételezett kőzetviszonyok szerint 
igyekezett beállítani a szakértő. Később azon
ban látva a rétegsor nagymérvű változékonysá
gát, azon értéken tartotta, melyre 0,1 m lefúrá
sa után beálltunk.

2,4 folyóméter lefúrása után a szerszámot 
kiépítve a szakértő úgy nyilatkozott, hogy a 
mátrix anyaga az adott kőzetviszonyokhoz ké
pest lágy, ezért a második fúrásmenetre a II. 
sz. koronát építette be.

A kiépítés után a magcsőben mindössze 5 
cm mag volt, a lyukban visszahullott magot 
nem találtunk.

Másnap a fúrás megkezdése előtti öblítés 
a nyitott lyukszakasz falát megbontotta és 
nagy mennyiségű mészkő törmelék került a 
felszínre. A törmelékkihordás egyre fokozódott, 
s így szükségesnek látszott a kísérlet biztonsá
ga érdekében a 102-es csövet talpra vinni. Jú
nius 3-án a II. sz. (kemény mátrix) korona ke
rült beépítésre. Kezdetben a szakértő ugyan
azon csökkentett rezsimtényezőket alkalmazta, 
mint az I. sz. koronánál. Később — mintegy 0,8 
m lefúrása után — amikor arra lehetett követ
keztetni, hogy a kőzetben már nincsenek a fel
sőbb szakaszra annyira jellemző lényeges fúr- 
hatósági különbségek, a szakértő kívánságának 
megfelelően a fúróterhelés értékét 1500 kg-ra, 
a fordulatot pedig 160 f/p-re állítottuk be. 
Ekkor egyik pillanatról a másikra — amint 
előre várható is volt — teljes iszapveszteség 
jelentkezett. A fúrást teljes öblítésvesztéssel 
tiszta vízzel öblítve tovább folytattuk ügyelve 
arra, hogy az öblítőfcözeg talpra juttatásában 
kimaradás ne legyen.

A 2. sz. fúrásmenetben a mecha
nikai fúrósebesség átlaga a mészkőben
1,5 m/óra volt.
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A fúrást a továbbiakban a II. sz. koroná
val végeztük. A magkihozatal a mélység növe
kedésével fokozatosan nőtt szoros összefüggés
ben a mélység felé fokozatosan tömörebbé váló 
kőzettel. I

■ A tapasztalatok összegezése

1. Az I. sz. 2,4 m-t fúrt gyémántkorona 
nem a konstrukciójának megfelelő kőzetviszo
nyok között került alkalmazásra. A korona sar
kain egy radius kialakulása volt megfigyelhető, 
melynek nagysága nehezen mérhető. A korona 
ajkának középvonalán mért hosszirányú kopás, 
mátrix vastagság csökkenés nem jelentkezett a 
felület érdes, polirozódás nem volt észlelhető, 
újra élezés nem szükséges.

Ugyanez mondható el a II. sz. koronáról 
is, de itt a radiusképződés sokkal kisebb. Hossz
irányú kopás nem volt, a szilárd, keményebb 
mátrix ellenére polirozódás itt sem jelentkezett.

A koronák fúratméretén kopás nem volt 
mérhető. A II. sz. koronánál külső átmérő ko
pás 0,3 mm volt. Ennek acélteste is meg
sérült a paláston. A szakértő megítélése szerint 
ez a beszorult kemény kőzetdarabok okozta 
roncsoló hatásnak tulajdonítható.

2. Az átlagos fúrósebesség értéke 0,33 m/ó, 
ez az érték nagyon alacsony, ez minimumnak 
tekinthető, annál is inkább, mert szakaszosan
1,5 m/ó mechanikai sebességet is mértünk.

A. E. Smith-től kapott adatok szerint e 
koronatípusok fajlagos (a korona effektív fúró 
felületének 1 cm2-re vonatkoztatott) optimális 
fúróterhelése 110— 220 kg/cm2 határok közé 
esik. Ezt a mindenkori kőzetviszonyoktól füg
gően lehet a két határ közé beállítani. Esetünk
ben az alsó határra történő beállítás 2,5 tonna 
fúróterhelést kívánt volna meg. Minthogy az 
alkalmazott terhelés felső határa 1,5 tonna 
volt, a fajlagos maximális terhelés értéke 64 
kg/cm2-nek adódott, ez pedig messze alatta ma
rad a szakértő szerinti optimum alsó határá
nak.

3. A magkihozatal átlaga a gyémántkoro
nákkal fúrt szakaszra vonatkoztatva 50%. 
Ez a szám ugyancsak alacsony. A rétegsor ala
kulását figyelembevéve, a magkihozatal foko
zatosan nőtt, és az utolsó fúrásmenetben elérte 
a 100%-ot.

4. A munkát az adott 2 db gyémántkoro
nával folytatni fogjuk, elsősorban olyan repe
dezett, ikovás abrazív összletekben, melyekre 
vonatkozólag még nem rendelkezünk hazai ta
pasztalattal.

5. A kísérletet egyelőre csak mint tapasz
talatot értékelhetjük pozitívan.

6. A közvetlen eszmecsere során számos 
olyan információ birtokába jutottunk, me
lyekre sem a szakirodalom, sem pedig a kataló
gusok nem adnak kellő felvilágosítást.

Szemle

Az Akadémiai Föld és Bányászati Osztály
alakulásáról

Irta: Dr. h. c. Vadász Elemér akadémikus

Közismert tény, hogy a tudományok nagy
méretű hirtelen fejlődése új tudományágak 
alakulására vezetett, ami viszont a tudományok 
rendszerének, egymáshoz való viszonyának meg
állapításában változásokat hozott. A szocializ
mus forradalmi társadalom-alakulásában a tu
dományok szerepének, fontosságának, nélkülöz
hetetlenségének elismerése, a termelés érdeké
ben szervezett irányítást igényel. Nemcsak a 
Szovjetunió és a Népi Demokráciák or

szágaiban, hanem nyugaton is. Egy évtized óta 
hatalmas irodalommá növekedett az idevonat
kozó tudományrendszerezes, szervezés, viták, 
értekezletek, nemzetközi együttműködések 
anyaga. Ezt a fejlődési irányzatot szem előtt 
tartotta és követte a Magyar Tudományos 
Akadémia is, s az újjászervezés óta a régi Aka
démia szervezetének kezdeti kiegészítésével 
(Műszaki Tudományok Osztálya, Mezőgazda- 
sági Tudományok Osztálya) fokozatosan töre-
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