
Kutató magfúrás a földtani kutatás szolgálatában
írta: Sinoros Szabó Lóránd

Régen a m egismerés vágya volt az a tényező, 
mely sarkallta, ösztönözte a ku tatókat arra, 
hogy m ind több, minél alaposabb ism eretekre 
tegyenek szert.

Napjainkban ennél sokkal többről van szó. 
Ma m ár a ku tatás parancsoló szükségszerűség, 
nélkülözhetetlen velejárója annak a rohamos 
társadalm i és technikai fejlődésnek, m elynek 
tanúi, részesei vagyunk.

A földtani kutatással szemben tám asztott kö
vetelm ények fokozatosan nőttek, napjainkban 
rohamosan fokozódtak m ind mennyiségi, m ind 
minőségi értelem ben. Ami tegnap jó, sőt kifo
gástalan eredm énynek minősült, az ma m ár 
nem kielégítő, sőt elfogadhatatlan.

Eredményes, igényes ku ta tást végezni csak 
úgy lehet, ha kutatófúrásaink technikai színvo
nala elér, ill. m eghalad egy megfelelő szintet. 
A földtani megismerés megbízhatósága, a ku 
tatás költségigénye függ attól, hogy a fúrások 
szolgáltatta m intaanyag m indenkor a tényleges 
földtani helyzetet tükrözze. Ennek viszont bi
zonyos tárgyi feltételei vannak.

A hazai földtani kutatófúrás története  az el
m últ két évtizedben jelentős fejlődést m utat. 
Ha visszagondolunk azokra az évekre, mikor 
pl. szénkutató fúrásaink többsége még teljes- 
szelvényű fúrási eljárással m élyült; m ikor a 
geofizikai szelvényezés terén  csupán az első lé
péseket te ttük  abban az irányban, hogy az á t
fú rt széntelepek kim utathatóak legyenek; m ikor 
egy-egy szinte véletlenszerűen a felszínre ho
zott szén m agm inta a szenzáció erejével hatott; 
m ikor egy-egy viszonylag m élyebb fúrás le
mélyítése több évet vett igénybe; akkor nagyon 
is szembetűnő a m egtett út. Ma m ár alig-alig 
van olyan szakmai feladat, m elyet a kinevelt 
szakember gárdánk megoldani nem tudna. Még
is, nem  m ondható el az, hogy felszereltség és 
m ethodikai vonatkozásban elértük volna azt a 
szintet, am it világszínvonalnak nevezünk.

Ismeretes, hogy a gyém ántkoronás m agfúrás 
a jelen korszerű fúrásm ódja, s belátható időn 
belül az is m arad. Alkalmazása világszerte egy
re inkább terjed, hovatovább szinte kizárólagos 
lesz; háttérbe szorítja az ún. konvencionális 
m agfúrási m ethodikát. Hazai vonatkozásban az 
elm últ évek során jelentős erőfeszítéseket te t
tünk a gyém ántkoronafúrás megvalósítása, 
meghonosítása terén. Eredm ényeink igen jelen
tősek ezen a téren. Évente m a m ár több tízezer 
folyóm éter m agfúrást végzünk gyém ántkoro
nákkal. Ez a tevékenység azonban az ország
ban évente lefúrt ossz m agfúrás százalékában 
még alacsony, s m ajdnem  kizárólag a nagyobb 
m élységű kutatófúrásaink m élyítésénél alkal

mazott. Amikor gyém ántkoronafúrásról beszé
lünk, akkor tudnunk kell, hogy az nem  csupán 
abból áll, hogy egyszerű korona cserét hajtunk  
végre, pl. egy kem ényfém betétes koronát gyé
m ántkoronával váltunk fel, s ugyanúgy fúrunk 
tovább, m int azt megelőzően. Egy ilyen „vál
tásnál” egy sor intézkedést kell végrehajta
nunk, s a fúrás folyam ata sem azonos; azt 
m ondhatjuk, hogy a gyémántkoronás m agfúrás 
igényesebb fúrási feladat, m int a konvencionális 
eljárások. Belátható ez akkor, ha gyém ántko
ronánk fokozott sérülékenységére gondolunk, 
m ely az ipari gyém ántok fizikai tulajdonságai
ból fakad. Más a gyém ántkoronák kőzetbontási 
mechanizm usa is, m int egy fogas, vagy kem ény
fém betétes koronáé; kiváltképpen nagy a kont
raszt a sörétfúrás és gyém ántkoronafúrás bon
tási mechanizmusa között. Nyilvánvaló, hogy 
fentiek szükségessé teszik azt, hogy a fúrási 
rendszer is módosuljon attól függően, hogy 
m elyik m ódszert alkalmazzuk.

A gyém ántkoronás m agfúráson m int fúrási 
eljáráson belül is különbséget kell tennünk bi
zonyos módozatok között. Két fő csoportot kell 
élesen elkülöníteni, nevezetesen azt, melynél 
magcső hosszanként a teljes fúrószárat ki kell 
építeni a furatból azért, hogy a maghoz hozzá
jussunk, s a fúrást csak ism ételt beépítés után 
folytathatjuk. A másik szisztéma esetén a mag
cső belső csöve — benne a maggal — kötélen 
a fúrórudazaton belül kihúzható, anélkül ju tunk 
tehá t a maghoz, hogy a teljes fúrószárat ki, 
u tána ism ételten be kellene építeni. Egy ta r ta 
lék belső cső beejtése, ferde lyukaknál beszi- 
vattyúzása u tán  a fúrás folytatható. Jóllehet ez 
az ún. gyorsmegszedéses fúrási eljárás m egér
demli a legnagyobb figyelmet, mégis — m int
hogy ez idő szerint még hazai viszonylatban 
nem alkalmazzuk — csak a másik gyémánt- 
koronafúrási változattal foglalkozunk.

A „szakaszos” gyém ántkoronafúráson belül 
ugyancsak meg kell különböztetnünk két egy
m ástól különböző módozatot, nevezetesen a 
nagyátm érőjű és a kisátm érőjű változatot. Az 
előző, vagyis a nagy fúróm éreteket alkalmazó 
változatot csak nagyon ritkán, bizonyos spe
ciális esetekben alkalmazzák, ill. akkor, ha erre 
valam ely áth idalhatatlan  körülm ény folytán rá 
vannak utalva. Ugyanakkor a kis fúróm érete
ket alkalmazó változatot széles körben, általá
nosan alkalmazzák.

Nézzük kissé közelebbről, hogyan fúrunk je
lenleg hazai viszonylatban gyémántkoronákkal, 
m elyek azok az okok, melyek az alkalmazott 
fúróm éreteket meghatározzák.
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Ism ert tény, hogy a fúrási gyakorlatban szük
ség van arra, hogy a lyukakat szakaszosan acél
csövekkel biztosítsuk. Ezeket a béléscsöveket 
teleszkópikusan helyezzük el olymódon, hogy 
legfelül egy viszonylag nagyobb átm érőjű bé
léscső kerül elhelyezésre, m ajd ezen belül még 
további kisebb m éretű béléscsövek. Minden bé
léscsőhöz két különböző fúróm éret tartozik; ne
vezetesen egy a béléscső külső átm érőjénél na
gyobb, s egy annak belső átm érőjénél kisebb. A 
nagyobb fúróm érettel az illető béléscső elé fú
runk, a másikkal abban járunk. Ez utóbbi fú 
róval a következő kisebb m éretű  béléscső elé 
fúrunk. Minden kutatófúrásba annyi béléscső
rakatot építünk be, am ennyi szükséges. A bé
léscsöveket vagy palástcementezzük, vagy nem; 
ez utóbbi esetben azokat a fúrás befejezése után 
visszahúzzuk. Tehát szükség van egy fúró so

rozatra továbbá egy béléscső sorozatra. A bélés
cső és a fúró sorozat nem választható meg ön
kényesen; azoknak egymással összhangban kell 
lenniök. M inthogy egy országban általában egy 
vagy több m eghatározott k ivitelű  acélcső soro
zatot szabványosítottak, ebből következik, hogy 
azokat alkalmazzák béléscsőként. Kívánatos 
lenne egy, a kutatófúrások speciális igényei sze
rin t kialakított kim ondottan béléscsövezési cé
lokat szolgáló csősorozat szabványosítása és 
gyártása; ez azonban nehezen valósítható meg 
elsősorban azért, m ert a m ennyiségi igény vi
szonylag kis értékű.

Nézzük ezt a csősorozatot, m ely hazai vi
szonylatban rendelkezésünkre áll, s mely meg
határozó szerephez ju to tt kutatófúrásaink bélés
csősorozatának, s ezen keresztül fúró sorozatá
nak kialakítása során.

BÉLÉSCSŐ, MELEGEN HENGERELT, Msz. 3160—53.

A cső külső 
átm érője 

hüvelyk mm

Falvas
tagsága

mm

A kúpos A cső 
tágítás belső 

átm érője átm érője 
m m  mm

M enet
szám
l ”-re

G yűrű
m éret

mm

Dugó
m éret

mm

2% 70 4,00 74,6 62,0 11 75,2 59,0
3 76 4,00 80,6 68,0 11 81,2 65,5
372 89 4,00 93,4 81,0 10 94,0 78,0
4 102 4,25 106,9 93,5 10 107,5 90,0
51//, 108 4,25 112,9 99,5 10 113,5 96,5
5 127 4,50 132,4 118,0 10 113,3 114,0
57/, 133 4,50 138,3 124,0 10 139,2 120,0
674 159 5,00 165,3 149,0 10 166,3 145,0
6V2 165 5,00 171,3 155,0 10 172,3 151,0
772 191 5,50 198,3 180,0 10 199,4 176,0
8 203 5,50 210,3 192,0 10 211,4 188,0
9 229 6,50 238,2 216,0 10 239,7 211,0
972 241 6,50 250,2 228,0 10 251,7 223,0

1072 267 7,00 276,4 253,0 8 278,0 248,0
11 279 7,50 289,4 264,0 8 291,1 259,0
12 305 7,50 315,4 290,0 8 317,1 285,0
12V-, 318 8,00 329,3 302,0 8 331,1 279,0

1. sz. táblázat

Az 1. sz. táblázat 17 különféle béléscső m é
retet tartalm az. Úgy tűnhet, hogy ebből nem 
okozhat gondot egy olyan sorozatot kiválaszta
ni, m ely kutatófúrásaink igényeinek m inden 
tekintetben megfelel. Valójában a helyzet nem 
ilyen egyszerű. M int láttuk  a béléscsősor és 
fúró sorozat kellő összhangjára van szükség. 
Tekintettel kell lenni a béléscsősor megválasz
tásánál arra  is, hogy m ilyen görgős fúró m ére
tek állnak rendelkezésre. Ezek többségét import 
ú tján  szerezzük be. A külföldi görgős fúrók 
szabvány sora pedig nem  igazodik az Msz. 3160- 
hoz. Kívánatos lenne magfúró m éreteinknek 
valam ely külföldi szabvány sorral egyeznie, de 
azok ugyancsak nem  igazodnak kellőképpen a 
belföldi béléscsősorhoz. A belföldön alkalmazott 
m agfúró m éretek kezdetben az európai Craelius 
m éretek voltak, s később igazodtak az em lített 
m agyar béléscsőméretekhez.

Jelenleg az alábbi béléscsősorozatot alkalmaz
zuk a kutató  m agfúrásainkhoz: 0  159/149; 
0  127 118 és 0  102/93,5. Az alkalmazott mag
fúró m éretek (külső korona átmérők): 0  146; 
0113; 0  86 és 0  76. Az alkalm azott görgős
fúróm éretek: 0  190; 0  145 és 0  112. A nem 
túlzottan távoli m últban még ilyen magfúró 
m éretek is alkalmazásban voltak mint: 0  190; 
0  212 és 0  245.

Nincs olyan szempont a kutatásban, ami ez 
utóbbi túlzottan nagy m agfúró m éretek alkal
mazását indokolná.

Ha a jelenleg alkalm azott magfúrók m éret
sorát tekintjük, úgy bizonyos kettősség m utat
kozik; nevezetesen egy 0  146-os m éretet egy
értelm űen nagynak kell m inősíteni. Am ennyi
ben ugyanezt a korszerű gyém ántkorona fúrás 
adta lehetőségek szemszögéből vizsgáljuk, úgy 
egy 0  113-as m agfúró m éretet ugyancsak nagy
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m éretnek kell tekintenünk. Ugyanakkor az 
0  86-os és 0  76-os m agfúró m éretek m ár a kis 
fúróm éretek csoportjába tartoznak. Vagyis elin
dult egy egészséges folyam at, m ely abból áll, 
hogy a mind földtani, m ind technikai szem
pontból indokolatlan nagy fúróm éretek haszná
latáról fokozatosan a kisebb, végül a kis m ag
fúró m éretek alkalm azására térünk  át. Nem le
het közömbös senki szám ára az, hogy mennyibe 
kerül kutatófúrásaink 1 folyómétere, vagyis egy 
adott kutatási feladatra ráford íto tt összegből 
hány effektív m agfúrási folyóm éter teljesít
hető. A kutatási költségek csökkentése és a 
m agfúróm éretek csökkentése közé egyenlő- 
lőségjelet tehetünk, s ennek elősegítése a k u ta 
tás bárm ely terü letén  dolgozó szakember köte
lessége.

Nézzük meg m ilyen fúróm éreteket alkalmaz
nak a földtani kutatófúrások kivitelezésénél, 
melyek azok a béléscső m éretek, m elyeket e 
m unkák kivitelezésénél használnak. Két igen 
széles körben elterjedt szabványt érdemes meg
említeni, az egyik az ún. hüvelyk m éretű, a 
másik a m etrikus. M indkettőt számos kontinen
sen, sok országban általánosan alkalmazzák.

ISO/TC 82/WG 6. SZ. SZABVÁNY

M éret
Cső

külső
átm érő

Cső
belső

átm érő

Köz
csavar
külső

átm érő

Köz
csavar
belső

átm érő

hüvelyk hüvelyk hüvelyk hüvelyk

RX m ax. 1,442 1,200 1,442, 1,200
.min. 1,437 1,190 1,437 1,190

EX max. 1,822 1,625 1,822 1,510
min. 1,812 1,615 1,812 1,500

AX max. 2,260 2,000 2,260 1,916
m in. 2,250 1,990 2,250 1,906

BX m ax. 2,885 2,562 2,885 2,385
min. 2,875 2,552 2,875 2,375

NX m ax. 3,515 3,187 3,515 3,015
min. 3,500 3,172 3,500 3,000

HX m ax. 4,515 4,125 4,515 3,952
min. 4,500 4,110 4,500 3,937

2. sz. táblázat

A 2. sz. táblázatban az ISO/TC 82/WG 6. sz.
ún. közcsavaros hüvelyk m éretű kívül sima bé
léscső sorozat főbb m éreteit láthatjuk.

ISO/TC 82/WG 6. SZ. SZABVÁNY

Külső átm érő Belső átm érő
M éret

Max. Min. Max. Min.

RW 1,442 1,437 1,200 1,190
EW 1,822 1,812 1,510 1,500
AW 2,260 2,250 1,916 1,906
BW 2,885 2,875 2,385 2,375
NW 3,515 3,500 3,015 3,000
HW 4,515 4,500 4,000 3,985

3. sz. táblázat

A 3. sz. táblázat az ISO TC 82/WG 6. sz. 
szabvány szerinti ún. kívül-belül sima hüvelyk 
m éretű béléscső sorozat főbb m éreteit ta rta l
mazza.

Hasonlítsuk össze az 1. sz. táblázat szerinti 
Msz. és a 2-es és 3. sz. táblázatban szereplő ISO 
szabvány béléscsöveit. Ez első különbség a csö
vek típusában nyilvánul meg, az ún. tokos k i
vitel helyett az ISO-nál közcsavaros, ill. kívül- 
belül sima közvetlen m enetkapcsolat van, kötő
elem nélkül, vagyis a csövek kívül duzzasztva, 
vastagítva semmi módon sincsenek.

A másik különbség abban van, hogy ugyan
azt az átm érő intervallum ot, 4, V2 hüvelyk—l V/2 
hüvelyk közötti 3 hüvelyk hasznos átm érőkü- 
különbséget az ISO-nál 6 hasznosítható bélés
csőrakat fedi át, míg kb. ugyanezt az in terval
lum ot az Msz. 3160 esetében névlegesen csak 5 
rakat, s ebből csupán 3 hasznosítható, alkalmaz
ható, m ert az öt m éret közül 2—2 db egymással 
nem  teleszkopizálható. Nem használhatók 
ugyanazon esősoron belül egymás után  az Msz. 
3160 szerinti 133 és 127; a 108 é s '102; a 76 és 
70 névleges m éretű csőpárok. Ebből következő
leg áll elő az a helyzet, hogy míg két szomszé
dos béléscső közötti átm érőkülönbség 25—32 
m m -t tesz ki a hazai esősornál, addig az ISO- 
nál csupán ugyanez az alábbi értékeket veszi 
fel: 25,4— 15,9—15,9—11,1—9,5 mm.

A másik világszabvány az ún. m etrikus 
(Craelius) rendszer, mely az alábbi béléscsöve
ket tartalm azza:

Béléscső Fúróko- Fúróru-
Névleges róna dazat

m éret külső belső külső külső
átm érő átm érő átm érő átm érő

(mm) (mm) (mm) (mm) (mm)

36 35,20 29,00 36 35,5
46 44,15 37,15 46 42,0
56 54,15 47,15 56 50,0
66 64,25 57,15 66 60,0
76 74,25 67,15 76 —
86 84,25 77,15 86 —

4 .sz. táblázat

A  4. sz. táblázaton a béléscsősoron túlm enően 
az összetartozó fúrókorona és fúrórudazat jel
lemző főbb m éreteket is feltüntettük.

Az összehasonlíthatóság érdekében álljon itt 
a hüvelyk m éretű szabvány m etrikus egység
ben, ugyanazon adatok feltüntetésével.

A 4. sz. és 5. sz. táblázatok szemléletesen m u
tatják  az elvi hasonlóságot a ké t rendszer kö
zött. Előnye a hüvelyk m érető rendszernek az, 
hogy újabban a nagyobb fúróm éretekhez is 
rendszeresítettek egy-egy megfelelő rudazat- 
m éretet. Vagyis kitűnik, hogy m inden fúróm é
rethez tartozik  egy rudazat m éret, s m inden 
két szomszédos fúróm éret „között” egy-egy bé
léscső m éret áll rendelkezésre.
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Béléscső Fúró Fúrórudazat
Névleges

m éret külső belső
korona

külső
külső átm érő

átm érő átm érő átm érő régi új
(mm) (mm) (mm) (mm) (mm) (mm)

EW 46,0 38,1 48,0 41,3 44,5
AW 57,1 48,4 60,0 48,4 55,6
BW 73,0 60,3 75,7 60,3 69,9
NW 88,9 76,3 96,0 — 88,9
HW 114,3 101,6 — — 114,3

5. sz. táblázat

M indkét nemzetközi szabvány a gyém ántko
ronás m agfúrás üzemviszonyai figyelem bevéte
lével készült, s mai előírásai többszöri módosí
tás, javaslat u tán  alakultak ki. E módosításokat 
az elm életi összefüggések egyre nagyobb m ér
tékű érvényesítésének parancsoló igénye, vala
m int a  gyakorlati üzemi tapasztalatok konzek
venciái te tték  szükségessé.

Azt m ondhatjuk, hogy a földtani ku tatófúrá
sok technikai fejlődésének alapja a gyém ánt- 
koronafúrás, m int fúrási eljárás ugrásszerű 
tökéletesítése volt. Ezen belül alapvető ténye
zőként szerepelt a gyém ántkoronák gyártás- 
technológiájának tökéletesítése, a gyártás kor
szerűsítése, a  nagyüzemi gyártás megvalósítása. 
Megfelelő m űszaki szinten, megfelelő minőség
ben rendelkezésre álló gyém ántkoronák lehe
tővé tették  korszerűbb, a gyém ántkoronafúrás 
igényeinek jobban megfelelő magcsövek kon
strukcióját. Felvetették egy megfelelő fúróru- 
dazat és béléscső sorozat előállításának igényét, 
sőt a felszíni gépi berendezések módosításának, 
sőt teljes újjáalakításának szükségességét. Te
hát a földtani kutatófúrási gyakorlatban egy 
alapvető műszaki változásnak vagyunk tanúi, 
részesei. A fejlődés jellege, iránya egyértelmű. 
Szükséges, hogy ezzel a fejlődéssel lépést tu d 
junk tartani, jóllehet ez nem kis anyagi ráfor
dítást igényel.

Ahhoz, hogy egyértelm űvé váljon — nem  ki
fejezetten fúrási technológiával foglalkozó kol
légák szám ára is — hogy m iért is van szükség 
ilyen m élyreható változásokra a fúrástechniká
ban, — a teljességre való törekvés nélkül, — 
em lítést teszünk egy-két fúrástechnikai foga
lomról, s ezen át ju tunk  el néhány következte
téshez.

A gyémántkoronás m agfúrás kivitelezésének 
egyik fontos követelm énye az, hogy az öblítő
közeg, legyen az folyadék vagy légnem ű anyag, 
képes legyen a m indenkori működő szerszám 
hűtésére, a lyuk talpának tisztántartására, a 
felfúrt kőzet anyagának felszínre szállítására, 
valam int a lyuk falának kondicionálására. Az 
öblítés m ennyiségének tehá t meghatározó sze
rep ju t; s ezt általában a fúrórudazat és lyuk 
fal, ill. a fúrórudazat külső átm érője és a bélés
cső belső átm érője között kiadódó gyűrűs té r

ben felfelé áram ló öblítőközeg sebességének 
beszabályozásával biztosítják.

Az 1. sz. ábra egy grafikont m utat be. Erről 
leolvasható, hogy vízöblítés esetén — a fenn 
felsorolt feltételek kielégítéséhez — 30 m éter/ 
perc optimális felszálló sebességre, levegő öb
lítés esetén pedig 1200 m éter/perc optimális fel
szálló sebességre van szükség. Ha tehát például 
egy adott fúrószár összeállítás esetén 80 cm2 a 
gyűrűs té r  nagysága, úgy 237 liter/perc vizet 
vagy 9 V2 m3/pcrc levegőt kell cirkuláltatni ah
hoz, hogy eleget tegyünk a követelményeknek. 
Ez viszonylag tekintélyes szivattyú teljesítm ény 
igény, különösen egy mély lyuk esetén, ahol 
viszonylag magas üzemnyomás párosul hozzá, 
s ezt csak nagy m otor teljesítm énnyel lehet pro
dukálni. A 9L2 m3/'perc levegő igény biztosítása 
pedig a belföldön gyárto tt mobil kompresszo
rokkal nem lehetséges, m inthogy az m eghaladja 
azok teljesítm ényét.

Nézzük hogyan alakulnak a gyűrűs té r  érté
kek a m etrikus szabvány esetén:

Fúró- Fúrólyuk-fúrórud gyűrűs té r  értékek; (cm2) 
ly u k 0
(mm) 0 3 3 ,5  (rúd) 0 4 2 : (rúd) 0 5 0  (rúd) 0 6 0  (rúd)

36 1,54
46 8,03 2,99 — —

56 16,08 11,04 5,26 —

66 25,71 20,67 14,89 5,25
76 36,91 31,87 26,09 16,45
86 49,68 44,64 38,86 30,22

116 — — 86,80 77,96
146 — 148,55 139,91

6. sz. táblázat

Fúrólyuk-fúrórúd gyűrűs té r  értékek ; 
(négyzethüvelykben)

Fúrólyuk
m éret F úrórudazat m éretek

(jelkép) EW AW BW NW HW

EWX 0,247 _
AWX 1,321 0,401 — — —

BWX 2,819 1,969 0,827 — —

NWX 5,490 4,570 3,428 1,563 —

HWX 10,493 9,573 8,431 6,566 2,357

7. sz. táblázat

E k é t táblázat adatai num erikusán m utatják, 
hogy pl. egy 0  76-os magcsővel fú rt kutatófú
rásban 0  60 mm-es rudazatot alkalmazva a 
gyűrűs tér értéke 16,45 cnr-nek  adódik; ehhez 
viszont (lásd 1. sz. ábrát) csak m integy 50 li
ter/perc értékű vízvolument, illetve csak IV2 
m3/perc levegőt kell cirkuláltatni.

Még kedvezőbb a elyzet az NWX m éretű 
magcső esetén, (itt a korona m érete az előbbivel 
m ajdnem  azonos; 75,6 mm) ahol a táblázatból
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leolvashatóan a gyűrűs tér 1,563 kvadráthü- 
velyk (10,08 cm2); az 1. sz. táblázat szerint eh
hez a fúróm érethez, s a hozzá tartozó rudazat- 
m éret alkalmazása esetén csak m integy 30 li- 
ter/perc vízre, ill. 1,25 m3/perc levegőre van 
szükségünk ahhoz, hogy optimális felszálló se
bességértékhez jussunk.

Fenti áram lástani megállapítások, ill. a meg
em lített példák alapján nyilvánvaló m iért ta 

lálkozunk azzal a törekvéssel, hogy a rudazat 
átm érőjét m inél jobban közelítsék a lyukfal 
m éretéhez, ill. a korona külső méretéhez. De a 
vázolt h idraulikai okozat közel sem az egyetlen 
— jóllehet igen fontos — szempont, m ely ezt 
a törekvést alátám asztja, indokolja.

A 2. sz. ábra egy grafikont szem léltet, me
lyen a koronák fordulatszám a és azok belső á t
m érőjére vonatkoztatott kerü le ti sebesség érté-

71



kék közötti összefüggés látható. K itűnik, hogy 
az ajánlott kerületi sebesség értéke: — 150 
méter/perc. Nem jelenti ez azonban azt, hogy 
ennél nagyobb sebesség értékkel gyémántkoro
nák üzeme nem volna megengedett, vagyis ezt 
a 150 m/perc értéket optimumnak, vagy m axi
mum értéknek kellene tekinteni. Csupán arra 
hivatott, hogy m integy utaljon arra, hogy a 
gyémántkoronának kerületi sebesség igénye je
lentős, lényegesen nagyobb m int a korvencioná- 
lis magfúrási eljárásoké. Ha ezt az ajánlott 
kerületi sebesség értéket vesszük szemügyre, s 
leolvassuk az egyes korona m éreteknél kiadódó 
fordulatszámokat, úgy ilyen összetartozó szám
értékek birtokába ju tunk: 0  86 mm — 540 f/p; 
0  66 mm — 700 f/p; 0  46 mm — 1000 f/p.

A kiragadott szám értékek alapján m áris nyil
vánvaló, hogy azon eszközökkel, m elyeknek je
lenleg belföldön birtokában vagyunk, ilyen vi
szonyokat létrehozni nem tudunk. Ennek oka 
nem csupán a gépi berendezéseink jellegéből 
fakad, hanem  sokkal inkább abból, hogy a ren
delkezésünkre álló fúrószár és a m ár részlete
sen tárgyalt hazai béléscső sorozat nem képez 
olyan szerves egységet, m ely a gyémántkoronás 
magfúrás üzemviszonyaihoz adaptálható lenne.

A fordulatszám  értékek kívánatos növelésé
nek határt szabnak azok a viszonyok, melyek a 
fúrólyukban adva vannak. A fúrórudazat vég
eredm ényben egy olyan tengely, mely hidrauli
kus és m echanikai energiát továbbít a felszínről 
a  lyuk talpára; jellegéből fakadóan hossza

10 000—20 000-szerese átm érőjének; ennélfogva 
nagym értékben hajlékony. Minthogy a rudazat- 
nak súlyerőt is át kell adni a működő szerszám
ra, az k ihajlást szenved. A kihajlás nem egy
szeres, hanem  többszörös, s olyan m értékű, 
amilyen m értékben az a furatban ill. béléscső
ben lehetséges. Nyilvánvaló, hogy a kihajlás 
m értéke függvénye a lyukátm érő és rudazat 
külső átm érője viszonyának; minél kisebb a ru 
dazat mérete, annál nagyobb a kihajlás m ér
téke.

A rudazat egy meglehetősen bonyolult kény
szermozgást végez üzem közben, igénybevétele 
összetett. Üzem közben k i van téve vibrációs 
jelenségek okozta nemkívánatos erőhatásoknak 
is. A vibráció elleni küzdelem, mely elsősorban 
nagyobb fordulatszám ok esetén válik súlyponti 
feladattá, sok gondot okoz a fúrótechnikusok
nak. Am ennyiben a forgó fúrószár a technikai
lag lehetséges m értékig nincs megvezetve a fu
ra t által, úgy a gyém ántkoronafúrás igényeit 
kielégítő kerü leti sebességek biztosításáról le 
kell mondani, ami egyértelm ű azzal, hogy a 
m unka megfelelő hatékonysága, kellő technikai 
szintje nem biztosítható még akkor sem, ha 
egyébként a legkorszerűbb felszíni gépi beren
dezések birtokában vagyunk.

A 3. sz. ábra egy nomogramot m utat, m elyet 
a fúrótechnikusok használnak, arra  a célra, 
hogy gyorsítsák a fúróterhelés m eghatározására 
irányuló számításaikat. Nézzük m ilyen adatokat 
használunk fel erre a célra: az alkalm azott gyé-
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3. sz ábra.

m ántok szemcsenagyságát, a gyém ántkoncent
rációt, az aktív felületet, az aktív  szemcsék szá
mát, az egy szemcsére alkalmazandó terhelőerő 
értékét, vagyis a fajlagos terhelés értékét, mely 
függ a gyém ánt minőségétől. A bem utatott 
nomogram alkalmazásának m ódja az ábrán be
jelölt példa alapján követhető. Az így kapott 
fúróterhelés értéket a m indenkori kőzetviszo
nyok szerint módosítani, pontosítani kell.

Többször hallható szakmai berkekben olyan 
megállapítás, hogy am ennyiben a fúróm éretet 
csökkentik, úgy ez a csökkentés a magkihoza- 
talt negative befolyásolja. Ilyen aggodalomra 
gyém ántkoronafúrás esetén nincs ok. Ezt a kö
rülm ényt egyébként a hazai gyakorlati tapasz
talatok teljes m értékben igazolják.

A földtani kutatófúrások néhány kérdésével 
foglalkozva rám utattunk  a m űszaki fejlődés irá

nyára, azon problém ákra, melyek a fúrótechni
kusokat foglalkoztatják.

Végezetül alá kell húznunk egy igen fontos 
kérdést; a fejlesztés iránya nem  csak a techni
kai színvonal egyoldalú javítását célozza, nem 
öncélú tehát. Azok az intézkedések, melyek a 
m űszaki szint emelését vannak hivatva szol
gálni, egyszersmind a minőségi m unka jav ítá
sát, a m agkihozatal további javulását is szol
gálják, olyan magas szintre emelve azt, mely a 
legkényesebb igényeket is ki tud ja  elégíteni.

ERKUNDUNGSKERNBOHRUNGEN IM DIENSTE 
DÉR GEOLOGISCHEN ERKUNDUNG

L. Sinoros Szabó
Die fortw ahrende Steigerung dér dér geologischen 

Erkundung gestellten Anforderungen nötigt die Ein- 
führung von neueren Technologien. Dér V eríasser 
behandelt in seinem  A riikéi die K ernbohrung mit 
D iam antkronen.

73


