A rotari fúrás jövője
írta: Dr. Alliquander Ödön

küszöbértékére), illetve az ebből adódó nyomás
küszöbértékre rendkívül érzékenyek. Maurer
A majnafrankfurti 6-ik Kőolaj Világ Kong az idézett tanulmányában bemutat egy kísérle
resszus egyik sokat idézett főelőadásában1 tet, amely szerint 20 at differenciális nyomáson
André Giraud, az IFP (Francia Kőolaj Intézet) 10 kp/mm2 érintkezési nyomással csak lenyomaakkori igazgatója szinte meghúzta a vészharan tot kapott a homokkő magon, ugyanakkor 110
got a rotari fúrás fölött; az USA mélységgel kp/mm2 érintkezési nyomással már nagy kráter
változó fúrási költséggörbéjéből kiindulva kifej képződött.
tette, hogy a rotari fúrás lyuktalpi kőzetbon
Maurer további kísérleti eredmények alap
tása a nagyobb mélységekben rendkívül gazda ján diagramban leszögezi, hogy a nyomásküszöb
ságtalan. Kimutatta, hogy 1 dm3 kőzet kifúrása nagysága független a fedőrétegek terhelésétől;
4000 m-ben és kiemelése onnan százszorosába a hidrosztatikus nyomás viszont a küszöbértéket
kerül mint ugyanez a művelet közepes mélység növeli (pl. 280 at hidrosztatikus nyomás mint
ből. Ilyen rohamos költségnövekedést szerinte
sem az erőátviteli nehézségek, sem a mélységgel egy 25%-kal). A nyomásküszöb nagysága vi
növekvő nyomások nem indokolnak. A rohamos szont hatszorosára növekszik a differenciális
költségnövekedést a rotari fúrás mélybeli kőzet nyomás 280 at-ás értékével (1. ábra).
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1. ábra: A különböző nyomások hatása a kőzetbontás
fúrófog alatti nyomásküszöbének nagyságára (W. C.
Maurer szerint)

bontás nagyon kis hatásfokának kell tulajdoní
tani, amelyet — mint mondotta — a talpi fúró
motor nagyobb teljesítménye sem tud kompen
zálni.
Azóta a mélybeli kőzetbontás körülményeit
sok szempontból tisztázták:
Gamier és Van Lingen2 mutatták rá elő
ször arra, hogy az öblítés differenciális nyomása
jelentős kőzetszilárdító és fúrási sebességet
csökkentő hatása van-. Maurer egyik tanulmá
nyában3 a fúró határterhelésének tulajdonít
nagy jelentőséget mondván „a kráterképződés a
fúrófogak alatt csak a határterhelés elérésekor
indul meg” . Az egyes kőzetek a rájuk érvényes
határterhelésre (a hatékony fúróterhelés ún.

Különösen érzékenyek a márgarétegek az
érintkezési nyomásküszöbre. Maurer ismertet
egy olyan márgával végzett kísérletet, amelynek
során a differenciális nyomást 0-ról 350 at-ra
emelve a nyomásküszöb 224 kp/cm2-ről 4000
kp/cm2-re emelkedett. Ez a magyarázata annak,
hogy miért fúrhatok nagy mélységben a márga
rétegek és a tömött eruptívumok nehezen, kü
lönösen nagyfajsúlyú öblítőiszappal, hacsak igen
nagy fúróterheléssel nem sikerül a küszöbérté
ket túllépni. Ehhez azonban, különösen eruptív
kőzetekben а 8У2" —9"-es méretű fúrókhoz 30—
35 Mp fúróterhelésre is szükség lehet. Ezért ha
tékonyak ilyen kőzetekben a keményfémbetétes ún. kobra fúrók, amelyeken a keményfém-
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terhelést bíró fúrófajták megjelenésével, elter
jedésével, egyidejűleg megjelennek a furadékszemek elsodrása szempontjából kedvezőbb Teo
lógiai paraméterekkel rendelkező, kis szilárdanyag-tartalmú vagy szilárdanyag nélküli ún.
nem diszpergált öblítőfolyadékok, tökéletesedik
a fúrási tényezők optimalizálása, az ezek alapján
számítógéppel vezérelt fúrás. Kérdés, vajon ele
gendő-e a rotari fúrás ilyen utakon elérhető —
egyébként igen jelentős — fejlődése a világ
fokozódó nyersanyag- és energiahiányának fe
dezését célzó kutató- és feltárófúrások gazdasá
gos és kellő ütemű mélyítéséhez.
Tisztázandó kérdés, mit lehet várni a közeli
és a távolabbi jövőben a rotari fúrástól és mit
az esetleges újszerű kőzetbontáson alapuló fú
rásmódoktól.

lencsék, fogak érintkezési felülete kicsi, s így a
nyomásküszöb túllépése könnyebben érhető el.
A hatékony kőzetaprítást a folyadékoszlop
nyomás, azaz a differenciális nyomás a kráter
térfogat csökkenésével is erőteljesen mérsékli.
Bár a fúrófog alatt képződő kőzetkráter térfo
gatát a fedőréteg nyomása úgyszintén nem be
folyásolja, ezzel szemben a hidrosztatikus nyo
más növekedése, pl. 350 at-ra, a krátertérfogatot
felére csökkenti. Ez a vízöblítéses fúrás esete.
Ha viszont az iszapöblítés hatására a porózus
kőzetben ugyanez a nyomás differenciális nyo
másként érvényesül, ez a krátertérfogatot már
90%-kal csökkenti (2. ábra).
Újabban Yang és Gray4 úgy értékelte ezt
a kérdést, hogy ha a lyuktalpi hidraulikus nyo
más hatására a kőzetben a feszültség növekszik,
ez csökkenti a fúrófog alatti kőzetkráter volu
menét, a furadékszemet kipattintó energiát, il
letve az érvényesülő energia maximumát. En
nek alapján, de egyéb laboratóriumi és üzemi
eredményekre is hivatkozva Bingharrv> leszö
gezi azt, hogy egyébként azonos fúrási tényezők
mellett a fúrási sebesség akkor lesz a legna
gyobb, ha az öblítés dinamikus nyomása és a
kőzet pórusok közti nyomása (telepnyomása)
egyenlő.
A rotari fúrás eredeti, a pórusnyomást túl
ellensúlyozó öblítési elve helyett előtérbe ke
rült tehát az azt éppen kiegyensúlyozó öblítés.
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D. S. Rowley azzal a végkövetkeztetéssel
zárja a rotari fúrás jövőjét elemző, s több euró
pai szakfórumon elmondott, s éppen nagy jelen
tősége miatt több nyelven megjelent6, előadá
sát, hogy: „összefoglalólag megállapítom, hogy
meggyőződésem szerint a gazdaságosság köve
telményére, és a verseny nyomására, valamint a
folytonosan bővülő műszaki lehetőségek segít
ségével a belátható jövőben a rotari fúrás jelen-
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2. ábra: A különböző nyomások hatása a júrófog alatti
kőzetkráter volumenére (W. C. Maurer szerint)

Ez nemcsak jelentősen nagyobb fúrási sebessé
get eredményez, de — látszólag paradox módon
— kisebb lesz a fúrás kockázata, azaz csökken
a fúrás folyamatosságát megszakító súlyos
üzemzavarok (iszapveszteség, kitörés, fúrószer
szám-szorulás) veszélye, egyszerűbb, olcsóbb és
megbízhatóbb lesz a fúrólyuk szerkezete.
A hatékonyabb mélybeli kőzetbontás felté
teleinek tisztázása egybeesett a nagyobb fúró-
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tős és folytonos teljesítménynövekedésére lehet
számítani, olyannyira, hogy az egyéb újszerű
fúrási módszerek érvényesülési feltételei, külö
nösen ha a gazdaságosság szempontjából érté
kelik az eredményeket, rendkívül nehézzé
váltak” .
Rowley fejtegetései során éppen abból in
dul ki, hogy az elmúlt években az újszerű
fúrásmódok lehetőségeiről, az ezekkel elérendő,

vagy elérhető eredményekről sokat írtak, de
szinte mindig elsiklottak a rotari fúrásmód
folytonosan növekvő teljesítményei fölött. A
fúrófajták tökéletesítéséről megjelent számos
tanulmány, üzemi esetleírás, továbbá azok a té
nyek, hogy mind az átlagos fúrási sebesség,
mind a fúrónkénti előhaladás növekszenek, s így
természetesen a fajlagos fúrási költségek csök
kennek, élesen rávilágítanak arra, hogy a rotari
fúrás közel sincs fejlődése csúcsán, s teljesít
ményei közel sem érték el felső határukat.
Érdemes Rowley fejtegetései alapján átte
kinteni: mik a mai modern rotari fúrás — és
mik a távolabbi jövő, a „futurisztikus” rotari
fúrás várható lehetőségei a fúrási teljesítmé
nyek növelése szempontjából.
A rotari fúrás kilátásainak, teljesítményei
nek előrejelzése, illetve jövőbeli vezető szere
pének valószínűsítése érdekében az alábbi kér
déseket kell elemezni, illetve választ kell adni
arra, hogy
— mik azok a kritikus erők, anyag-igény
bevételek amelyekkel a rotari fúrásmód
nál a jövőben számolni kell;
— egy feltételezett jövőbeli (5— 10 évvel
későbbi) helyzetben biztosíthatók-e az
anyag-igénybevételek ma érvényes biz
tonsági tényezői, továbbá fokozhatók-e
a fúrási teljesítmények a fúrószerszám
mal közölt nagyobb teljesítmények út
ján, illetve melyek lennének egy jövő
beli helyzetben az elképzelhető határ
terhelések;
— létezik-e, illetve kifejlődőben van-e egy
más olyan fúrási rendszer, amely
nek újszerű kőzetbontási módjával, szer
számával nagyobb teljesítményt lehet
közölni, s amelynek ezáltal elért fúrási
teljesítményei a rotari fúrás jelenlegi
vagy előre jelezhető fúrási teljesítmé
nyeit túlszárnyalnák.
Rowley vizsgálatakor feltételezte, hogy a
rotari fúróberendezés elemeit: az emelőművet,
az iszapszivattyúkat, a forgatóasztalt, fúrótor
nyot, a felszíni vezetékeket stb. lehet úgy vá
lasztani, illetve méretezni, hogy azok a kívánt
nagyobb teljesítményeket szolgáltassák, illetve
a várható nagyobb terheléseket elviseljék.
Ilyen feltételezésekkel a fúrási teljesítmé
nyeknek (fúrási sebességnek), mélységnek ha
tárt szabó feltétel a legfelső fúrócső kellő szi
lárdsága. Ennek igénybevételeit vizsgálva egy
3800 m-es fúrásra vonatkoztatva egységesen
1,8 sűrűségű, konvencionális öblítőiszappal
a közel
a jelen
jövő
(3— 5
év)
22,7
100
900

a távo
növekvő fúrási tényezőivel
labbi
azaz
jövő
(5— 10
év)

34,0
140
1040

45,0
160
1300

313

671

900

81

134

154

Mp fúróterheléssél,
min—i fúrófordulatszámmal
LE felszíni öblítési teljesít
ménnyel, illetve
LE fúrónál érvényesített
öblítési teljesítménnyel,
végül
m/s öblítősugár-sebességgel
számolva

Rowley számítása szerint a
4V2” IF 5” XH
E
P— 105
52
73,5

5” XH típusú,
S— 135 anyagfokozatú, azaz
94
kp/mm2 folyási határú

fúrócső a fenti tényezőkből adódó igénybevéte
leket a legnagyobb fő-derékfeszültségre, illetve
csúsztatófeszültségre számítva
1,25
1,92

1,91
3,24

2,07
4,72

illetve

tehát nemcsak azonos, de növekvő biztonsági
tényezővel viseli.
A növekvő fúrási tényezőkkel elérhető fú
rási sebességet Rowley, Maurer-nek 1968-ban az
újszerű fúrási módszerekről megjelent könyvé
ben7 közölt fúrásisebesség-képlettel számolja.
Miután azonban Manrer képlete közvetlenül
nem veszi tekintetbe a hidraulikus tényezőket,
Rowley kombinálja ezt a képletet, J. R. Eckelnek ugyancsak 1968-ban közölt8,9 fúrásisebesség-képletének az öblítésre vonatkozó kifejezé
sével, vagyis
5 e P0
Qe
0,8^ |0,5 képlettel számolta,
Vf~ A E '
ahol Q az öblítés mennyisége, в az öblítőiszap
sűrűsége,
у az öblítőfolyadéknak az öblítősugár se
bességének megfelelő nyírási sebességen
mért viszkozitása
P 0a fúróval közölt teljesítmény, e a kőzet
bontás hatásfoka,
A a fúrólyuk keresztszelvénye, E a fajla
gos kőzetenergia,
a ielen a ^özel- a távolabbi
■
jövő
jövő
2,92

8,46

15,71

(de nem a távoli jövő
fúrási sebessége)
m/h-nak adódik.

Rowley tehát, anélkül, hogy a lyuktalpi
differenciális nyomásnak a túlellensúlyozásból
a kiegyensúlyozás mértékéig való csökkentésé
ből eredő fúrási sebességet többszöröző lehető
ségével számolt volna, — tehát a fenti képlet
ben a kőzetbontás hatásfokát, az „e” -t, növekvő
értékkel vette volna figyelembe —, egyszerűen
a „kézben lévő” mechanikus és hidraulikus fú
rási tényezők fokozásával a közeljövőben majd
nem háromszoros, a távolabbi jövőben több mint
ötszörös fúrásisebesség-növekedést mutat ki.
A differenciális nyomás csökkentése, illetve
a kiegyensúlyozás pedig egyáltalában nem elha
nyagolható, s ma már szintén „kézben lévő”
fúrásisebességnövelő tényező. Számos idézett
szerző2,3' 4,5 állítja és bizonyítja, hogy a ki
egyensúlyozott lyuktalpi nyomáshelyzetben ér
hető a legnagyobb fúrási sebesség. Bingham’ a
kiegyensúlyozatlanság helyzetéhez, amint a túlellensúlyozottsághoz is, ismét csökkenő fúrási
sebességet koordinál (3. ábra). Ennek ellentmon
dani látszik Vidrine és Bénit"1 üzemi eredmé
nyekkel alátámasztott az a megállapítása, hogy
a fúrási sebesség továbbra is, ha a kiegyensú-
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3. ábra: A lyuktalpi differenciális nyomás és a fúrási
sebesség összefüggése (M. G. Bingham szerint)

lyozatlanságon túl a pórusnyomás (telepnyomás)
nagyobb lesz mint az öblítési nyomás (4. ábra).
Az üzemi eredmények ilyen értelmezése
azonban Bingham szerint a kiegyensúlyozás
azon a nem pontos értelmezésén alapszik, hogy

folyadékfelütési nyomása (pfúró), laboratóriumi
vizsgálatok szerint, együttesen 30— 35 kp/cm2-t
is kitehet.
Ez az értelmezési különbség a magyará
zata annak az ellentmondásnak, hogy a Vidrine
és Bénit által a 4. ábrákon közölt tényleges fú
rási sebességgörbék negatív differenciális nyo
más, azaz a lyuktalpi kiegyensúlyozatlanság
esetében is növekvő fúrási sebességet mutatnak.
Valójában a Bingham f. „pontos” értelmezés
szerint a kiegyensúlyozott lyuktalpi helyzet vo
nala, amint azt az 5. ábra felső abszcisszája
mutatja, 30— 35 kp/cm2-el balra tolódik el. így
tekintve a differenciális nyomást, a fúrási sebes
ség emelkedő ága már nem metszi a kiegyensú
lyozott lyuktalpi nyomás origóhoz tartozó koor
dinátáját, ami a Bingham-féle álláspontot lát
szik igazolni.
Rowley-nek a rotari fúrás mai, a közel
jövő, és a távolabbi jövőbeli teljesítményeit
értékelő tanulmánya óta több mint 3 év telt
el, s a kiegyensúlyozott nyomású fúrás lehető
ségeinek kihasználása nélkül is, illetve annak
elvét talán csak szórványosan alkalmazva, a
közeljövőre előre jelzett teljesítmények világ
szerte jelentkeznek.
A kiegyensúlyozott fúrás elve a közepes
mélységű fúrások esetében ugyanis csak fokoza-

4. ábra: A lyuktalpi differenciális nyomás és a fúrási
sebesség összefüggése tényleges üzemi esetekben
(Vidrine és Bénit szerint)

az öblítés dinamikus nyomását egyszerűen a
statikus öblítőiszaposzlop-nyomás és a gyűrűs
tér áramlási ellenállásának (pgvt) összegeként
veszik figyelembe. Ezzel az értelmezéssel szem
ben Bingham szerint a pontos értelmezés:
Pdiri = p stnt H- Prfi/Í. ~f" PШ .

eugiír

-j~ Pfúró

A két utóbbi tag: az öblítősugár felütési nyo
mása (p®. sugir), illetve annak vertikális kompo
nense, továbbá a fúrógörgőknek mint lapátkeréksoroknak legördülésével mozgásba hozott
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tosan fog érvényesülni és teszi kedvezőbbé a
Rowley f. előrejelzés teljesítményeit. Mind a
szovjet11, mind pedig az amerika12, 13,14szer
zők viszont a nagy mélységek gyors, gazdasá
gos és biztonságos elérésére a kiegyensúlyozott,
azaz helyesebben az „ellenőrzött nyomású” fú
rást az egyedül célravezető módszernek tekin
tik. A nyugat-texasi nagynyomású ultra-nagymélységű gázkutak esetében a fúrási sebességet
több mint kétszeresére sikerült növelni, a költ
ségeket pedig felére-harmadára csökkenteni
ezen az úton.
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5. ábra: A lyuktalpi differenciális nyomás hatása a
fúrási sebességre: az alsó abszcissza Vidrine és Bénit
felfogása szerint, a felső Bingham korrigált álláspontja
szerint

Az elmúlt 3—4 évben azután a fúrók töké
letesedése váratlan, nagy lépésekkel haladt
előre; a nem diszpergált polimeradalékos öblítő
folyadékok a kedvezőbb kőzetbontást, kedve
zőbb furadékelsodrást és lyukfalstabilitást ered
ményező fajtákkal jelentkezett; az optimalizálás
az alapvető fúrási paraméterekről a fúrási hid
raulika és az öblítőfolyadékok paramétereire is
kiterjedt, mindez további ú], nagy lehetőségeket
ígér a rotari fúrás teljesítménynöveléséhez.
A rotari fúrás univerzális fúrótípúsa: a gör
gős fúró Ugyanis „többet tökéletesedett az el
múlt 4 évben, mint az előző fél évszázadban”
ezzel a megállapítással kezdi Estes15 a megfe
lelő görgős fúró kiválasztásáról írott összefog
laló munkáját. A fejlődés gyorsaságát azzal a
példával érzékelteti, hogy pl. az elmúlt évben
az ultra-nagymélységű fúrásokra felállított op
timális fúrási program, éppen az új fúrótípusok
megjelenése miatt már nem érvényes. A leg
utóbbi években kialakult új fúrótípus a behe
lyezett keményfém-fogazású, zárt keményfém
csúszócsapágyas görgős fúró fogazásválasztéka
a külpontos tengelyelrendezésű típusokkal bő
vült és ezzel az a fúrófajta minden kőzet fúrá
sára alkalmas sorozattal áll rendelkezésre. Már
pedig ezek a fúrótípusok máris alkalmasak arra
a fúróterhelésre (8—9"-es fúróra 40— 50 Mp),
amelyet Rowley a „futurisztikus” rotari fúrás
hoz beállított — igaz, hogy a hatékonyabb kő
zetbontás érdekében kisebb fúrófordulatszámok
kal — , nem is szólva arról, hogy ezeknek a
fúróknak élettartamát nem 10 órákban, hanem
100 órákban lehet merni, tehát alkalmasak akár
egy közepes mélységű (2000—3000 m mély) tel
jes fúrólyuk vagy fúrólyukszakasz lefúrására.
Egy az öblítőfolyadékok jelenéről és jövőjé
ről a közelmúltban megjelent tanulmány10 az
öblítőiszap technológiai fejlődésében a legjelen
tősebb irányzatnak a kőzet és az öblítőfolyadék

egymásrahatásánák szabályozását jelöli meg;
vonatkozik ez a megállapítás mind a lyuktalpi
fúrhatóságra, mind pedig a lyukfal stabilitásá
nak megőrzésére. Tehát az öblítőiszapok szem
pontjából is a környezethez képest a paraméte
rek kiegyensúlyozottságának szempontja lépett
előtérbe. Ezeknek a törekvéseknek a megvalósí
tása — mint a tanulmány a jövőről írja — a
nem-diszpergáit öblítőiszapok további széles
körű terjedéséhez vezet. Ezek a kis szilárdanyag-tartalmú öblítőfolyadékok viszont elő
nyösek a kiegyensúlyozott fúrás szempontjából,
s ezen az úton nyújtanak többet mint a Rowleyféle előrejelzés.
Az új fúrótípusok bevezetése (terjedése) és
az öblítőfolyadékok környezethatásának tisztá
zása, a fúró és a kőzet egymásrahatására vezet
nek az optimális — tehát olcsóbb és gyorsabb
— fúrási technológia jobb megközelítéséhez,
tökéletesedéséhez. így foglalja össze Lummus
„Adatszerzés és -elemzés az optimális fúrás
céljaira” c. tanulmányban17 az optimális fú
rás új lehetőségeit. Ezeket a lehetőségeket —
ismét a Rowley f. előrejelzésen túl — a moszk
vai 8-ik Kőolaj Világ Kongresszus fúrástechni
káról szóló áttekintő előadásában Robertsm
úgy értékelte, hogy ezen az úton elérhető költ
ségmegtakarítás a fúrási költségek 10%-ára,
tisztán a fúrási költségekre vonatkoztatva ezek
20%-ára tehető, amely % -os értékek természe
tesen ezeknél a megadott számoknál nagyobb
teljesítménynövekedési arányra mutatnak.
Nem kétséges tehát, hogy a Rowley-íéle
fúrási teljesítmények növekedéséve vonatkozó
előrejelzés óta, amelyet csakis az akkor (1970ben) már rendelkezésre álló lehetőségek kihasz
náláséba alapított, újabb és bőséges lehetőségek
kel rendelkezik a rotari fúrás. Valóban jelentő
sen többet kell nyújtania annak az újszerű
kőzetbontási módszerre alapított fúrásmódnak,
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hogy a rotari fúrás várható teljesítményeit túl
szárnyalja. Az erre vonatkozó elemzés, az ilyen
irányú lehetőségek vizsgálata előtt célszerű
megvizsgálni azt is, hogy a „konvencionális” ,
tehát felszíni hajtású, sugárcsöves (jet) öblítésű
rotari fúrás vázolt fejlődése milyen módon be
folyásolja azokat az évtizedek — sőt már egy fél
évszázad — óta az előtérben álló törekvéseket,
amelyekkel a rotari fúrást gyorsabbá, gazdasá
gosabbá igyekszik tenni, nevezetesen a talpi
hajtású rotari fúrást, azaz a turbinás fúrást; a
fúrószár kiépítése nélkül cserélhető fúrót; a
felcsévélhető fúrószárra való törekvést és az
automatikus fúrószár be- és kiépítési megol
dásait.
A turbinás fúrás — Tiraspolsky közel kétévtizedes tanulmányai19,20szerint — , mivel a lyuk
talpon egy nagyságrenddel nagyobb kőzetbontó
energiát nyújt, mint a felszíni hajtású rotari
fúrás és mert a fúróturbina már akkor kiforrott
típusokkal rendelkezésre állt a konvencionális

rohamosan csökken). A ma univerzális fúrófaj
tájának a görgős fúrónak fejlődése pedig, éppen
a hatékonyabb kőzetbontás érdekében, a kisebb
fordulatszámokon dolgozó és nagyobb terhelést
bíró, sőt igénylő fúrók felé vezet. Mindkét fúró
tökéletesítési irány ellentmond a fúróturbinák
jellegének. A keményfémfogazású, keményfémcsúszócsapággyal ellátott fúrók élettartama jó
val meghaladja, kétszerese, háromszorosa is le
het a fúró turbinajavítás alkatrészcsere nélküli
élettartamának, mindez továbbra sem kedvez a
fúróturbina jövőbeli terjedésének; nem is szólva
arról az érdekes szempontról, hogy azzal pár
huzamosan, hogy a korszerű keményfémfoga
zású fúrók percenkénti fordulatszáma minden
képpen kisebb mint az eddig szokásos 100 körüli
percfordulatszám, tehát csökkenő tendenciát
mutat, a fúróturbina üzemére vonatkozó olyan
közlemények jelennek meg21, amelyek a turbi
nás fúrásnál is javasolják a fúrószár lassú for
gatását.

Furára á tv itt te lje s ítm é n y LE

6. ábra: A különféle fúrási módszerek, különböző fúró
átmérőhöz tartozó lyuktalpi kőzetbontó teljesítménye
és fajlagos kőzetbontó teljesítménye (W . Tiraspolsky sz.)

rotari fúrás szerepének átvételére, a turbinás
fúrásnak szükségszerűen ki kell szorítania a fel
színi hajtású rotari fúrást. Tiraspolsky-nák ez az
okfejtése, előrejelzése azonban nem vált be, mert
bár amint azt akkor egy diagramban összefoglal
ta (6. ábra), a fúróturbina valóban egy nagy
ságrenddel nagyobb lyuktalpi kőzetbontó telje
sítményt és megkétszerezett, megháromszorozott
fajlagos teljesítményt nyújt mint a felszíni haj
tású rotari rendszer, éppúgy mint a rotari fúrás
viszont többet nyújtott mint a letűnt kötélfúrás
vésője; hogy ennek ellenére nem kerekedett felül
a turbinás fúrás, annak az a magyarázata, hogy
hiányzott és hiányzik ma is az a minden kőzet
hatékony fúrására alkalmas fúró, amely ezt a
nagy fordulatszámon jelentkező kőzetbontó tel
jesítményt hasznosítani tudná (közismert, hogy
a görgős fúró élettartamát a csapágyának összfordulatszámban kifejezhető csapágyélettartama
határolja el; a görgős fúró egy fordulatszámra
eső előrehaladása a fordülatszám növekedésével
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Mindenesetre a fúróturbina és a gyémánt
fúró kombinációja a közepesen nagy mélysé
gekben változatlanul igen kedvező párosítás (a
gyémántfúró bírja a nagy fordulatszámot és a
gyémántfúró egy fordulatra eső előrehaladása
a kb. 400 percfordulatszám-értéken túl állandó
marad22). Természetesen mindez nem érinti
azt, hogy a fúróturbina (vagy más talpi hidra
ulikus motor) az irányított ferdefúrások legked
vezőbb és legnagyobb fúrási teljesítményt nyúj
tó és leggazdaságosabb eszköze.
Mi a cserélhető élű fúró és a felcsévélhető
fúrószár jövője? Gyakran felmerülő téma ez,
hiszen mindkettő a fúrástechnika régi törek
vése. A cserélhető élű (görgőjű) fúróra az el
múlt évtizedekben számos megoldást dolgoztak
ki, szabadalmaztattak, ennek ellenére egyik sem
terjedt el, nyilvánvalóan gyerekbetegségeiből
adódó nehézségek miatt. A görgős fúrók leg
újabb, vázolt fejlődése, a száz, sőt több száz órás
élettartamú fúrókkal és a jóval univerzálisabb

fogazástípusokkal ezt a törekvést mindenképpen csapágyas görgős fúrók nagyon kérdésessé te
mérsékli. Viszont a következő fejezetben emlí szik a fúrótömlős turbó-rotarifúrás létjogosult
tendő eróziós-abráziós fúrással kapcsolatban is ságát. Változatlanul jövője lehet, illetve szóbamét felmerül a cserélhető élű fúró alkalmazásá jöhet ez a megoldás a nagy vízmélységeken át
nak a gondolata. A közepes mélységű fúrások való fúrás esetében, továbbá a nagynyomású
esetére ez a megoldás a hosszú élettartamú szivattyúzást igénylő eróziós fúrás esetében,
görgős fúrók megvalósulásával teljesen elveszti ahol a sok elemből összecsavart fúrószár tömí. tési nehézségeinek megoldására nyújthat ez egy
jelentőségét.
Éppígy minden bizonnyal szinte leveszi lehetőséget, bár a nagy üzemnyomás valószínű
a napirendről a görgős fúrók legújabb fej leg a tömlő gyakorlatilag alkalmatlan átmérőlődése a felcsévélhető fúrószár kérdését, hi méretéhez vezethet.
szen a fúrószerszámcsere, illetve annak időszükAz automatizált fúrószerszámbeépítés -ki-

oldalt az automatikus csőkezelés elvének ábrázolásával
Brommel szerint)

séglete minimumra redukálódik. Thiery és szer
zőtársai23’ 24 a flexibilis fúrószárral dolgozó
talpi hajtású rotari fúrás (flexoforage) gazdasá
gosságának az indoklására kidolgozott 4000 m-es
fúrás összehasonlító tervében a merev csőrudazatos konvencionális rotari fúrás furószerszámcseréjének idejét az összidő 14%-ával és a
flexibilisi fúrótömlővel dolgozó lassú járatú fú
róturbina esetében az összidő 12%-ával vették
figyelembe. Ilyen körülmények közt a „flexo
forage” — ahogy ezt a franciák nevezik —
rendszere a szokásos rotari fúráshoz képest
mindössze 2%-kal kevesebb időt használ fel az
összidőből a fúrószerszámcserére, amiért semmi
esetre sem érdemes azt a nagyméretű, nehéz és
drága többletfelszerelést vállalni, ami ehhez
a tömlős rotari fúrási rendszerhez szük
séges. Viszont Thiery és szerzőtársai a
beszámolóikban az idő, illetve költségmeg
takarítás nagyobb részét a „lassú fordulatú”
fúróturbina nyújtotta nagyobb fúrási sebesség
től várják (a 4000 m-es tervezett fúrásra vonat
kozóan mintegy 10 napot és 15%-os költség
megtakarítást). Mindenesetre a hosszú élettar
tamú keményfémfogú és keményfém-csúszó-

építés lényegében megoldott feladat25, azonban
éppen a hosszú fúróélettartammal a rotari fúrás
időmérlegében mindenképpen 10% alá csökkenő
időigénnyel jelentkező fúrószerszámcsere ennek
a komplikált mechanizmusnak létjogosultságát
is kérdésessé teszi. Viszont ennek a problémá
nak az automatikus fúróberendezéssel kialakult
hidraulikus megoldása26, amely esetben egy
hidraulikus vezérlésű mechanizmus csövenként
csavarja szét a fúrószárat, mindenképpen nyer
jelentőségében (7. ábra).
A vázolt fejlődést összegezve leszögezhető,
hogy Rowley előrejelzése a rotari fúrás jövőjé
ről inkább „konzervatív” -nak ítélhető, mint
derűlátónak. Leszögezhető, hogy a rotari jetfúrás a keményfémfogazású és keményfém
csúszócsapágyazású görgős fúrókkal és a teljes
szelvényű gyémántfúrók korszerű típusaival, az
ezekkel alkalmazható nagyobb fúróterhelés va
lamint a kis szilárdanyag-tartalmú, vagy anél
küli öblítőfolyadékokkal megoldott a kiegyensú
lyozott nyomású öblítés felé haladva, a fúrási
teljesítményeket befolyásoló változtatható és a
nem befolyásolható tényezők optimatizálásával,
sőt az ezek alapján megoldott számítógépes irá-
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nyitással a jelenlegi fúrási teljesítmények több
szörösére alkalmas. Szinte fokozottan áll ez a
megállapítás a nagymélységű fúrólyukszaka
szokra, sőt a fejlődés természetesen elősegíti a
nagyobb mélységek elérését is. Ez az utóbbi
problémakör azonban más szempontok — első
sorban a hő- és nyomásállósági követelmények
— elemzését kívánná meg, hiszen erre a kérdés
re pl. a moszkvai 8-ik Kőolaj Világ Kongresszus
széles körű keretvitát szánt, úgy, hogy ennek
összefoglalása messze vezetne.
Mindenesetre megalapozottan kimondható,
hogy a felszíni hajtású rotari fúrás, erőteljesen
növekvő teljesítményekkel szilárdan és megbíz
hatóan a jelen és a jövő — legalábbis az elkö
vetkező 10 év — fúrásmódja marad.

pen nagy, sőt egyes kőzetekhez rendkívül nagy
nyomásküszöb tartozik. A nyomásküszöb eléré
séig viszont egyáltalában nincs kőzetbontás. Az

2. Eróziós rotari fúrás
Nyomósesés a fú v ó k á b a n a t

A hatvanas évek számos tanulmánya, így
Maurer-nek az újszerű fúrásmódokról írott köny
ve7, vagy Rowley-nek. az előzőekben ugyancsak
gyakran idézett tanulmánya0 szerint az újszerű
kőzetbontási módszerek közül az abráziós, illet
ve eróziós fúrás az, amelynek gyakorlati alkal
mazására számítani lehet. A nehézség mindkét
változatban az 1000 at-ás szivattyúzás igényében
rejlett, valamint a hengeralakú lyuk képzésének
módjában.
Maurer és Heilhecker27 által közölt dia
gram (8. ábra) szerint ugyanis az eróziós kőzet
bontáshoz, kőzetenként változó, de mindenkép

8. ábra: Az eróziós fúrás sebessége és a fúvókanyomásesés összefüggése különféle kőzetekben (Maurer
és Heilhecker szerint)

eróziós folyadékban szuszpendált abrazív szilárd
részek lecsökkentik ugyan ezt a nyomásküszö
böt, s ezzel a szivattyúzási nyomásigény nagy
ságát, azonban az abrazív közeg a folyadékban
a szivattyúzást a koptató hatás miatt teszi ne
hezebbé. Mindenesetre ahhoz, hogy az abráziós,
vagy az eróziós fúrás kilépjen a laboratóriumi
kísérletek fázisából, nagynyomású szivattyúkra

9. ábra: Az abráziós (jetted partiele) fúrás két fúró megoldása. A fúvókákba bedugott pálcikák a jetsugarak irányának jelzését szolgálják. Az egyes fúrók alatt az abráziósan készített árkok képe látható; az ezek
közt visszamaradó kőzetgyűrűket a fúró „szárnyai" törik le (Wyllie szerint)
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és nagynyomású vezetékrendszerre (felszíni sebességgel acélsöréteket juttat a kb. 1,3—3,0
mm 0 -jű keményfémfúvókákon át a talpra,
nyomóvezetékre, fúrószárra) volt szükség.
Az elmúlt években a szivattyúk terén jelen ahol ezek a legújabb változat szerint lényegé
tős haladást értek el, egyrészt a rétegkezelés ben háromszárnyú fúróból kilövellő abráziós
céljaira készült nyomásfokozó szivattyúk, részecskékkel teli sugarak, pontosabban a folya
másrészt a nagynyomású egyhatású (trip- déksugárral a talpra lövellt részecskék a fúró
lex) szivattyúsorozatok Üzemszerű alkalmazása lassú forgása (60 fordulat/min.) következtében
terén; a nagynyomású vezeték, fúrószár kér koncentrikus árkokat marnak a lyuktalpra; a
dése is megoldódni látszik. A feladat hasonló fúró „szárnyai” viszont az árkok közt maradó
kőzetgyűrűket viszonylag kis fúróterheléssel
mint amikor a közönséges öblítésű rotari fúrás
ról át kellett térni a jet-fúrásra, amikor is a (9V2” -es fúróra 2,2— 4,5 Mp) letöri (9. ábra).
tíz atmoszféra nagyságrendű nyomású szivattyú Ez az utóbbi művelet mérsékelt fúrókopással
zás helyett száz atmoszférát meghaladó nyomá jár, s így a fúrómenetek hosszúsága visz ínylag
sú szivattyúzást kellett üzembiztosán rendsze nagy lehet.
resíteni; most a több száz, illetve az ezer
Az abráziós folyadék keringetésére nyomás
atmoszférát is elérő, sőt annál nagyobb nyomá fokozó dugattyús szivattyúkat alkalmaztak,
amelyeket eredetileg nagynyomású rétegrepeszsokat is alkalmazó szivattyúzás a feladat.
Ahhoz azonban, hogy a szélsőségesen nagy tési műveletekhez szerkesztettek, tehát eleve
nyomásigényeket csökkenten1 lehessen és a hen szuszpenzió szállítására. Ezekkel a szivattyúkkal
geres lyuk képződése is megoldódjék, tehát az az 50%-ában acélsörétet tartalmazó emulziós
eróziós fúrás gyakorlati alkalmazására sor ke agyagiszapot sikerült tartósan 1000 at körüli
rülhessen egy új elvnek kellett felvetődnie, új felszíni szivattyúzási nyomással a talpra jut
megoldást kellett alkalmazni. Az eróziós kőzet tatni.
A bemutatott fúróval és a leírt fúrási ténye
bontást egyesíteni kellett a mechanikus kőzetbontással, azaz lényegében el kellett jutni az zőkkel a kísérleti fúrásokban 20-szoros fúrási
eróziós rotari fúráshoz, illetve az abráziós ro sebességet és 7-szeres fúrónkénti előrehaladást
tari fúráshoz.
is sikerült elérni az összehasonlító rotari rend
Az elv először — szabadalom formájában szerrel fúrt fúrásokhoz képest.
Wyllie szerint azonban az eddigi tényleges
*’ 20 és ezt követően mindjárt gyakorlatban is - —
az abráziós rotari fúrás formájában valósult fúrásokban elért eredmények csak szerény kez-

10. ábra: Megerősített eróziós fúróberendezés, illetve az eróziós fúróberendezésnek a közönséges rotari
fúróberendezéshez képest megerősítést kívánó részletei (Maurer, Heilhecker és Lőve szerint)

meg. H. Hasiba leobeni végzettségű (1962) olaj
mérnök szabadalma alapján három ténylegesen
és nagy mélységben végrehajtott abráziós fúrás
sokat ígérő teljesítményadatait mutatta be, sőt
ezek gazdaságosságát is elemezte M. R. J. Wyl
lie a 8-ik Kőolaj Világ Kongresszuson, Moszk
vában tartott egy ún. speciális előadásban30.
A Wyllie által ismertetett ún. „jetted partiele”
(folyadéksugárral lövellt részecske) rendszerrel
a folyadéksugár nagy (300 m/s-nál nagyobb)

detnek tekinthetők, mert csak 15— 30%-át te
szik ki annak, amit a megfelelően kifejlesztett
furószerszámokkal remélnek. A továbbfejlesztés
elsősorban a fúró további tökéletesítésére, azaz
5000 LE hidraulikus teljesítmény hasznosítására
(kedvezőbb fúvókaelrendezéssel, kopásállóbb ki
vitellel) és élettartamának mintegy 50%-os nö
velésére (40 óra helyett 60), továbbá a nyomás
fokozó szivattyúk egyenletesebb, megbízhatóbb
üzemére irányul. Mindenesetre a három fúrás
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közül a legutóbbiban a tervezett tökéletesítések
nélkül is a 3226— 4345 m közötti fúrási szakasz
ban 12— 18 m/h fúrási sebességet értek el 1000
at öblítési nyomással. Ezen a szakaszon a vázolt,
azaz tervezett tökéletesítésekkel Wyllie véle
ménye szerint 20—30 m/h-ra lehetett volna
számítani.
A rendkívül nagy szivattyúzási költségek
ellenére a 3000— 5000 m közötti mélységsza
kaszban 15 m/h fúrási sebesség esetében a fajla
gos fúrási költség már öszevethető a rotari fúrás
költségével, s mivel a fúrási sebesség gyakorla
tilag nem változik kemény abrazív kőzetekben
sem, minden bizonnyal még kedvezőbb lehet a
nagyobb mélységű fúrásokban. Fokozottan állhat

Wyllie egy későbbi nyilatkozatában31 az
abrazív-jet fúrás újabb eredményeiről számolt
be. így a fúrócsövön át cserélhető elemekből
álló fúró sikeres alkalmazásáról, az abrazív ré
szecskék mennyiségének fokozásáról (mintegy
2 t/min. szállított acélsörét 600 m/s sugársebes
séggel, 20 millió becsapódás másodpercenként),
az abrazív szemcsék egyenletesebb adagolásáról
ezzel együtt járó stabilabb szivattyúzási nyo
másról stb. Wyllie szavai szerint ,,.. . tovább
fejlesztéssel járó fúvókákat, jobb fúrókat lehet
készíteni. Nézetem szerint egészen biztos, hogy
5— 10 éven belül, sőt talán előbb is, tanúi le
szünk a rotari fúrás eltűnésének, éppen úgy,

11. ábra: A különféle fúrási módszerek kőzetbontási teljesítményére vonatkozó T ir a s p o l s k y f. diagram
(6. ábra) kiegészítése az eróziós fúrás teljesítmény mezejével

természetesen mindez a vázolt, s tervezett töké
letesítések után. Számos járulékos előny segít
heti továbbá az abráziós fúrási rendszer gazda
ságosságát, így pl. az, hogy azonos fúrótípus
alkalmazható mindenfajta kőzethez, könnyen
megvalósítható a fúrószáron át cserélhető fúró.
kisebb átmérőjű fúrások mélyítése lehetséges,
továbbá a rendszer kiválóan alkalmas a fúrási
művelet optimalizálására, automatizálására.
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ahogy a kötélfúrási módszerek is eltűntek évek
kel ezelőtt” .
Ez talán túlságosan derülátó nyilatkozat
ugyan, azonban az mindenesetre tény, hogy az
abráziós fúrás kilépett a laboratóriumból az
üzemi kísérletek stádiumába, s reményekkel
kecsegtet a nagymélységű fúrások szempontjá
ból.

Legújabban azután Maurer, Heilhecker és
Lőve23 eróziós fúrással elért eredményeket is
publikáltak. Az abráziós fúrási módszer után ez
a módszer is kilépett tehát azoknak a laborató
riumi kísérleteknek a sorából, amelynek bíztató
eredményeit 1969-ben közölte Maurer és Heil
hecker11. Sőt ez a módszer talán gyakorlatibb
és megvalósíthatóbb formában jelent meg az
üzemi használatra, mint az abráziós fúrás. A
legújabb összefoglaló eróziós fúrási tanulmány32
egy ábrában foglalja össze azt, hogy a 700— 1000
at-ás (esetleg 1400 at-ás) folyamatos szivattyú
zást igénylő eróziós fúráshoz milyen változtatá
sok szükségesek a konvencionális rotari fúróbe
rendezésen (10. ábra). Lényegében a konvencio
nális egyhatású triplex szivattyú vízoldali részét
kell nagynyomásúra (1400 at max. üzemnyo
másúra) kicserélni, s meg kell erősíteni a nyomóvezeték és fúrószár elemeit — beleértve az öblí
tőfej tömítését is — továbbá természetesen ki
kell cserélni a fúrót eróziós fúróra. Ezek jelen
legi formájukban 3— 7 talphoz levezetett keményfém-fúvókával ellátott szárnyas, görgős,
vagy gyémántfúrók. Az eróziós fúrás első elgon
dolásával szemben2' a gyakorlati megvalósítás
ban32 a lényeges változás az, hogy a kifejlesz
tett eróziós fúrók sem nélkülözik a mechanikus
kőzetbontást, tehát mérsékelt terheléssel és for
dulatszámmal alkalmazott, de mégiscsak ún.
„kopásnak kitett” fúrók.
Az eróziós fúrás hidraulikus rendszerében
az öblítés mennyiségének mértékét a maradék
talan furadékszállításhoz elegendő felfeléáramlási sebesség szabja meg, s éppen ezért az eró
ziós fúrási rendszer elsősorban a kisebb fúró
átmérők — nagyobb fúrási mélységek — eseté
ben célszerű, s a kedvező furadékkiszállítás ér
dekében a korszerű, nem diszpergált, kis szilárdanyag-tartalmú, vagy anélküli öblítőfolyadék
fajták alkalmazását igényli. A minimális öblítési mennyiségből és a szükséges — lényegében
a fúrólyukátmérőtől és -mélységtől független
— fúvóka-nyomáseséshez (amely az eróziós kő
zetbontás szempontjából 700— 1000, sőt 1500 at
között hatékony) tartozó minimális szivattyúteljesítmény-igény, az 1000 at-ás nyomásesést
véve figyelembe, а 6V2"-es fúrólyukméret ese
tében 1400 LE és ez az érték 77/s", 8SL", 97/&" és
12V4" esetében 2000, 2600, 3600 és 6000 hidrau
likus LE. A nagymélységű fúrásdk 4V2" — 7"-es
termelési béléscsőoszlopához szükséges 6—9"-es
fúrólyukszakaszok eróziós rotari fúrásának te
hát nem, vagy alig több a szivattyúzási igé
nye, mint amekkora a korszerű konvencionális
rotari-jetfúráshoz szükséges, viszont ezzel a
hidraulikus szivattyúteljesítménnyel a leírt32
ténylegesen lefúrt fúrólyukak esetében 2—3szoros fúrási sebességet és jelentősen nagyobb
fúrónként! elohaladást lehetett elérni. A flori
dai Jay-rnezooen például egy fúrólyukat 2250
és 3800 m között fúrtak eróziós fúrási módszer
rel: a mindössze 700 at nyomáseséssel és a kon
vencionális fúróterhelés 80%-ával, az elért fúrá
si sebesség 46%-kal, a fúrónként! előrehaladás
75%-kal volt nagyobb mint az összehasonlító
fúrások eredményei voltak. A kísérleti fúrást
irányítók véleménye szerint nagyobb szivattyú

zási nyomással és nagyobb fúróterheléssel itt is
elérik azt a két-háromszoros fúrási sebességet
az eróziós fúrással, mint amelyet a hasonló, de
kisebb mélységben (Texasban) lefolytatott kí
sérletek során elértek.
Az eróziós fúrás leírt üzemi eredményeinek
az a legnagyobb jelentősége, hogy a meglévő
fúróberendezésekkel, de tökéletesebb tömítések
kidolgozásával és alkalmazásával, a meglévő
iszapszivattyúk vízoldali részének nagynyomá
súra való kicserélésével s természetesen az eró
ziós fúrók alkalmazásával sikerült egy olyan
rotari fúrási „változatához jutni, amelyik a
fúrólyuk talpán a jelenleg használatos nagy
hidraulikus energia többszörösét, de ehhez ké
pest elenvészően kis (talán 100 LE-t el sem érő)
mechanikus kőzetbordó energiát hasznosít. A
talphoz levezetett Kéményfémfúvókákkal ellá
tott fúróból kilövellő szónikus, sőt esetleg
szuperszonikus sebességű folyadéksugár vi
szont akkora hidraulikus energiát képvisel,
amelyik már nemcsak a tökéletes talptisztítás feladatának elvégzésére alkalmas,
hanem kőzetbontást is eredményez és ezzel al
kalmas a konvencionális rotari-jeti úr ássál elért,
illetve elérhető fúrási sebességek többszörösére
is. Ez az eróziós rotari fúrás a nagyobb mélysé
gekben mindenképpen a jövő fúrásmódja lehet,
hiszen a kisebb lyukátmérőre vonatkozóan nem
kíván nagyobb hajtógépteljesítményt, mint a
konvencionális rotari-jetfúrás, vagy a turbinás
fúrás; ebből azonban a hatékonyabb kőzetbontás
érdekében kisebb mechanikai, de nagyobb hid
raulikus energiát hasznosít a fúróban, ill. a
lyuktalpon, mint a ma rotari fúrási technoló
giája és ezt a nagyobb hidraulikus energiát
elsősorban kőzetbontásra fordítja, a kőzetbontás
után maradó hulladék hidraulikus energia pedig
még mindig elegendőnek bizonyul a tökéletes
lyuktalptisztításra.
Ilymódon a különféle fúrási módszerek
fajlagos fúróteljesítményét összefoglaló idézett
Tiraspolsky-féle diagram (6. ábra) kibővíthető
az eróziós rotari fúrás mezejével (11. ábra),
amely már ezer LE-s nagyságrendű teljesít
ményt a lyuktalpon és ezt a kőzetbontó telje
sítményt, amint az első üzemi kísérletek máris
bizonyították, az eróziós fúrók eddig kialakított
típusai hasznosítani is tudták, amit a megtöbb
szörözött fúrási sebességek bizonyítanak. Ilyen
alapon, Tiraspolsky idézett elgondolása alapján
ez a fúrásmód mindenképpen alkalmas a ma
rotari jet-fúrásának helyettesítésére, azonban
az „evolúció” útján.
Összefoglalás
A fúrószár acélanyagának növekvő szilárd
sága, kedvezőbb minőségi jellemzői, a nagyobb
teljesítményű és nyomású iszapszivattyúk és
természetesen megfelelő hatékony fúrók lehe
tővé teszik a rotari fúrás új irányú fejlődését.
A ma még. tisztán mechanikus kőzetbontáson, de sugár csöves (jet) öblítési elven megol
dott furadékelsodrással (lyuktalptisztítással) dol
gozó rotari jet-fúrás a fenti eszközfejlesztés
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segítségével átalakulhat elsősorban a folyadék
sugár kőzetbontását alkalmazó, de a mechanikus
kőzetbontást járulékosan továbbra is hasznosító
eróziós rotari fúrássá.
A földünk kérgét nagyobb mélységben,
gyorsabban feltáró fúrásmód tehát a jelenlegi
ismereteink szerint, úgy tűnik, változatlanul a
rotari fúrás marad — egyelőre még konven
cionális formában — azonban mindenképpen
hatékonyabb fúrókkal, a fúrási tényezők nagy
ságának fokozásával, azok optimális párosításá
val, kedvezőbb kőzetfúrhatóságot és furadékelsodrást eredményező öblítéssel, de továbbra is
mint rotari jet-fúrás; a jövőben pedig — első
sorban a nagyobb mélységekben — a kőzetbon
tás hatékonyságát eróziósán fokozó „eróziós
rotari fúrás” formájában.
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д-р Аликвандер Еден:

БУДУЩЕЕ РОТОРНОГО СПОСОБА
БУРЕНИЯ
При роторном бурении достигается дальнейшее
повышение скорости и глубины бурения. Повы
шение производительности при этом способе ба
зируется на применении более эффективной буро
вой гидравлики, с повышенной нагрузкой, более
благоприятным условиями разрушения пород, на
лучших реологических параметрах и густоты про
мывочной жидкости, обеспечивающих, в свою оче
редь, более удовлетворяющий вынос шлама.
Использование оптимальных факторов бурения
представляет также значительную помощь. При
роторном бурении. Из методов, базирующихся на
новом приеме разрушения пород перспективными
являются абразионный и эрозионный способы бу
рения. При промышленном их использовании эф
фективное разрушение пород достигается при по
вышении скорости промывочной струи, прочи
щающей забой — при снижении давления про
мывки со 1000 ат, даже больше — можно достичь
хорошее разрушение пород с помощью промы
вочной струи из насадков шарошечных долот или
алмазных инструментов. Таким образом роторное
бурение с механическим разрушением пород и гид
равлической промывкой превращается в эрозион
ное роторное бурение, работающее в сущности с
гидравлическим разрушением пород и конечно
гидравлическим выносом шлама. Эрозионно-ро
торное бурение, преобразовавшееся из роторного
способа, может стать более экономичным, быст
рым способом бурения, особенно на большие глу
бины.

