Fúrógép- és technológiafejlesztési program
gazdaságossági kérdései
Írták: Kovács István—Streicher Ferenc

1. A gazdaságossági számítások helyzete
a mélyfúrás gyakorlatában
A kismélységű fúrásos kutatás során szám
talanszor felmerül a kérdés, vajon a műszaki
gazdasági döntések előkészítésében alkalmazható-e valamilyen matematikai módszer. Az ok
ismeretes, a fúrási tevékenység során nyert ke
vés információ (nem geológiai) is sztochasztikus
kapcsolatokon alapul. Ehhez hozzájárul még,
hogy jelenlegi lehetőségeink mellett számos
kapcsolat
számszerűsített figyelembevételét
vizsgálatainkból ki kell zárnunk, elsősorban az
emberi viselkedéssel összefüggő hatások egész
komplexumát, melyek a jelenlegi műszaki szín
vonal mellett a fúrási eredményt jelentősen be
folyásolják.
A kérdés felvetésekor a gyakorlatban két
szélsőséges szemlélettel találkozhatunk. Egyik
az egzaktságra való törekvés, a másik a fúrási
tevékenység csupán intuíció alapján történő irá
nyítását hangsúlyozza.
Az első szemlélet hirdetői szerint a feltéte
lek még nem érettek meg — alacsony a műszerezettségi, automatizálási fok, stb. — ahhoz,
hogy a döntések előkészítésében matematikai
módszereket alkalmazzunk. A másik szemlélet
képviselői szerint — mely a fúrási munka kis
ipari jellegével kapcsolatos, a megfelelő gya
korlattal rendelkező vezető, formális matema
tikai modellek nélkül is megoldhatja a döntési
problémáit.
Mielőtt állást foglalnánk a fenti kérdések
ben, célszerűnek látszik a gyakorlatban felme
rülő döntési problémákat rendszerezni, elhe
lyezni, elsősorban a problématípus oldaláról
nézve. Ehhez igen szemléltető R. A. Howard
felosztása az ún. problématér-modell szerint (1.
ábra), amely nagyvonalúan illusztrálja a döntési
problémák struktúráját.

Az időtől való függőség a statikustól a di
namikus állapotig változik.
A bizonytalanság mértéke a determisztikus
helyzetektől — amikor minden változó ismert
— az erősen valószínűségi helyzetekig terjedhet,
amikor a változókról kevés információval ren
delkezünk.
A bonyolultságot a szükséges változók szá
mával fejezhetjük ki. Eszerint megkülönbözte
tünk egyedi, illetve optimumszámításokat, stb.
A háromdimenziós tér minden csúcsa meg
felel egy-egy modellcsoportnak. A legbonyolul
tabb a 8. csúcs. A valóságos problémák igen
csekély hányada helyezkedik el az 1-es csúcs
közelében. Fokozottan érvényes ez a megálla
pítás a mélyfúró iparban felmerülő problémák
ra, ahol a tényezők nagyfokú inhomogénitása
folytán a különféle, legtöbbször sztochasztikus
kapcsolatok, szerteágazó reagálási láncok nyomonkövetése rendkívül nehéz és sok esetben le
hetetlen.
A bevezetőben felvetett kérdésre a válasz
semmiésetre sem lehet a semmittevés, a vára
kozás, amíg a feltételek teljesítettek lesznek.
Így a jelenlegi valóságos helyzetre épülő meg
oldás csak valamilyen kompromisszum útján
kereshető.
Jelenlegi feladatunk kapcsán — technoló
gia- és fúrógépfejlesztés — annak gyakorlati
realizálását szem előtt tartva a megoldás egé
szére vonatkozóan a heurisztikus közelítésmó
dot alkalmazzuk. E közelítésmódhoz tartozó
módszerekkel, mint ismeretes nem állíthatjuk,
hogy optimális eredményhez jutunk, s egyben
tudatában vagyunk a továbbhaladás szükséges
ségének. Ilyen szemléletű módszer az ár—költ
ség—nyereség struktúramodell is, mellyel fej
lesztési problémánk gazdaságossági kérdéseit
vizsgáljuk. A számítás bemutatása előtt szük
ségesnek látszik a modell egyik komponensével,
a költséggel kapcsolatos általános ismeretekkel
részletesebben foglalkozni.
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2. Költségtani alapfogalmak
2.1. A költségek csoportosítása.

A problématér dimenziói tehát:
— az idő,
— a bizonytalanság,
— a bonyolultság.
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A termelési költségek alakulásának megfi
gyelése, elemzése, ellenőrzése céljából azokat
különféle szempontok szerint osztályozzuk.
a) költségnemek
b) gazdasági tartalom
c) a felhasználás módja
d) a költségek összetétele
e) a termelési volumenhez és összetételhez
való reagálás szerint.
Minthogy az első négy szempont szerinti
csoportosítás általában a hagyományos önkölt-

ség-számítással kapcsolatos, melynek eredmé
nyei mindig valamilyen statikus állapotra vo
natkoznak, így ezekkel részletesen nem foglal
kozunk.
2.2. A költségek osztályozása a termelési volu
menhez és összetételhez való viszony sze
rint.
Azokat a költségeket, amelyek a termelés
méreteitől, összetételétől bizonyos határok kö-

Urrn4*m«nnyiség(plhn)

t«rme*mennyis«g (ptfm)

a./
2 ábra.

zött függetlenek, állandó, míg azokat, amelyek
a volumentől és összetételtől függnek, változó
költségeknek nevezzük.
Az állandó költségekre vonatkozó megálla
pítás csak bizonyos határok között érvényes. A
volumen nagyarányú változása esetén az állan
dó költségek is változnak. Ez a változás azon

ban nem a volumenváltozás függvényében, ha
nem egy meghatározott volumen elérése után,
lépcsőzetesen következik be. A fix költségek —
a 2-es ábra szerint — az összköltségben vízszin
tes egyenesként, az egységönköltségben hiper
bolaként ábrázolhatok.
A változó költségek a változás tulajdonsága
szerint lehetnek
— proporcionálisán változó
— progresszíven változó és
— degresszíven változó
költségek.
A proporcionális költség a volumenválto
zással arányosan változik (a termelés mennyi
ségi változásával a költségváltozás egyenesen
arányos).
A proporcionális költségek változása a vo
lumen függvényében az összköltség vonatkozá
sában egy, az origóból kiinduló 45°-os egyenes,
míg ugyanez a költség a termék egységköltsé
gében állandó költségként jelentkezik. (3. ábra)
Progresszíven változó költség esetén a költ
ség növekedése a termelés mennyiségi növeke
désének mértékét meghaladja. Általában túlter
helés következtében adódhat, amikor valami
lyen különleges ok miatt az átlagosnál nagyobb
termelésre van szükség, és az erre való ösztön
zés az átlagosnál nagyobb bérköltség kifizetését
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indokolja. Az összes költségen belül a progreszszív költségeket ábrázolva 45°—90°-os szöget
zárnak be. 4. a. ábra. Az egység önköltségében
a progresszív költségek a 4. b. ábra szerint ala
kulnák.
Degresszív költségek felmerülésekor a ter
melésnövekedés mértéke a költségnövekedés
mértékét meghaladja. Túlnyomó részét az üze
mi általános költségek teszik ki, leszámítva a fix
költségeket. Ezek az általában több költségnem
ből összetett költségek rendszerint konkrét te
vékenységgel hozhatók kapcsolatba. Az időszaki
összes költségen belül a költségek ábrázolásánál
— fix tartalmuk miatt — nem indulnak az ori
góból, s a kezdőpontjukból induló vízszintessel
kisebb szöget zárnak be, mint a proporcionális
költségek. 5. a. ábra. Az egységönköltségben a
degresszív költségek az 5. b. ábra szerint ala
kulnak.
2.3. A volumenváltozás—költségváltozás kap
csolatának kvantijikálása az elaszticitás
meghatározása alapján.
A vizsgált kapcsolat sztochasztikus jellegű,
így meghatározása regressziós függvénnyel tör
ténik. Vezessük be az alábbi jelöléseket:
X: volumen (pl. fm/hó, nap)
Y: költség (pl. Ft/hó, nap)
у : j(x) regressziós függvény
ЛХ

Ha a —

--e l a relatív volumenváltozást,

és - у

-al a relatív költségváltozást jelöljük,

akkor a két kifejezés hányadosával az

elaszticitást határoztuk meg. A törtet rendezve,
AY

- j - differenciahányados.

Ha

Ау -> tart

a

0-hoz (s így természetesen AY is), akkor a dif
ferenciahányados differenciálhányadosba megy
át, azaz
e _ dx
Y
dy : X
Ha az у = f (x) regressziós függvény у =
— axb alakú, akkor ezt differenciálva X sze
rint, majd behelyettesítve az elaszticitás kép
letébe az
abxb~ 1
axb
x

b

eredmény adódik, mely szerint az elaszticitás
egyenlő a függvény b hatványkitevőjével és
nem függ X nagyságától. Az elaszticitás ezen
előnyének kihasználását az adatszolgáltatás hiá
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2.4. A költségreagálás szemszerüsítése költség
változási tényezők segítségével.
Az állandó és változó költségek elhatáro
lására a szakirodalom az ún. költségváltozási té
nyező alkalmazását ajánlja. A költségváltozási
tényező egy-egy költségfajta volumennel való
változásának mértékét fejezi ki.
Proporcionális költségek esetén a költségek
arányosan változnak a volumennel, vagyis egy
ségnyi volumenváltozáshoz egységnyi költségváltozás tartozik. A költségváltozási tényező:
Az állandó költségek a volumenváltozás ha
tására változatlanok maradnak. Ennek megfe
lelően a költségváltozási tényező:
ő/ = 0
A degresszív költségek növekedésének mér
téke elmarad a volumennövekedéstől, így a
költségváltozási tényező 0 és 1 értéke között
helyezkedik el, tehát

0 < S d< 1
A progresszív költségek növekedésének
mértéke a volumennövekedést meghaladja,
ezért á költségváltozási tényező
sp r „ > 1

A

A y

nyosságai korlátozzák, Így a gyakorlatban az
elaszticitást figyelmen kívül hagyják, illetve
b — 1 feltételezéssel fogadják el.

A költségváltozási tényezők képzésével
megállapíthatók a műszaki fejlesztés, szervezés,
stb. előzetes és utólagos költségkihatásai. A
költségreagálás kihatásainak számszerűsítése
céljából a szervezeti egységek sajátosságainak
megfelelően ki kell alakítani a mérési egysége
ket, a költségrészletezéseket. Következő lépés
ként a részletezett költségek kapcsolatba ho
zandók a változó kapacitáskihasználás hatására
bekövetkező termelési volumenváltozással. A
költségváltozási tényezők meghatározása tör
ténhet :
a) Egy vizsgált időszak összes költségéből
a fix költség tartalmának meghatározása, majd
ennek alapján a proporcionális költségrész, va
lamint az arány kiszámítása. (Pl. egy TMK-műhely költsége bizonyos karbantartási munka
esetében, és ha ilyen munka nem merül fél.)
ö = _K /f
Ко
b) A második, empirikus meghatározási
mód esetében a két időszak költségváltozási szá
zalékát viszonyítjuk a volumenváltozás százalé
kához, melyet normaórákkal fejezhetünk ki.
így:

c)
meghatározható a tényező becslés útján
is. A költségváltozási tényezőnek valamennyi
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részköltségre való meghatározása után, kiszá
mítható az átlagos költségváltozási tényező:
П
Л __

i= 1
n

v
i= 1

.
rL i 0 i
rr .

1

ahol К = az egyes költségfajtákkal kapcsola
tos költség
n = költségfajták száma.
Az átlagos költségváltozási tényező — az
egyes költségváltozási tényezők súlyozott átla
gaként — a költségek meghatározott csoportjá
nak volumenváltozásra való reagálását, illetve
énnek átlagos mértékét fejezi ki. Így a külön
böző mértékben változó, és az állandó költsége
ket két kategóriába: a proporcionális és állandó
költségek csoportjába tömöríti.
A költségek az ÁKN-struktúramodell má
sik két komponensével való kapcsolatát a fel
adat során ismertetjük.
3. A mélyfúrási profilnak megfelelő fúróberen
dezések rövid műszaki jellemzése
Az 1. sz. táblázatban láthatók azoknak a
fúrógépeknek a műszaki adatai, amelyek isme
reteink szerint fejlesztés szempontjából szóba
jöhetnek. A műszaki jellemzők könnyebb össze
hasonlítása érdekében a berendezéseket úgy
csoportosítottuk, hogy a közel azonos mélység
kapacitású, különböző gyártmányú fúrógépeket
helyeztük a táblázatban egymás mellé. A táblá
zatban távolról sem szerepel minden adat, ami
ket a fúrógépekről ismerünk. Azonban a leg
fontosabb jellemzők — amelyek alapján a mű
szaki és gazdasági szempontból való kiválasztás
megtörténhet — szerepelnek. A mélységkapa
citás, a fúrási átmérők, emelőerők és súlyadato
kon túlmenően két fontos' szempontra kell fel
hívni a figyelmet:
a) a fúrógép forgatófejének fordulatszám
tartományára, mint a gyémántfúrás
egyik rendkívül fontos tényezőjére;
b) a forgatófejnél a hidraulikus befogás le
hetőségére.
A fúrógépek beszerzésénél és a beszerzések
ütemezésénél a következő alapvető szemponto
kat kell figyelembe venni:
A fejlesztés olyan irányú legyen, hogy a
beszerezni kívánt fúrógépek az üzem profiljá
nak, az alkalmazandó és a legnagyobb termelé
kenységet biztosító fúrási technológiának leg
jobban megfeleljen.
Az alkalmazandó technológiában két irány
ban várható lényeges változás a jelenlegi hely
zethez viszonyítva:
— A teljes szelvényű fúrás aránya a jelen
legi 19%-ról a tervciklus végére kb. 50
% -ra fog emelkedni;
— A teljes szelvényű fúrás arányának nö
velésénél törekedni kell a mennél
kisebb átmérőjű teljes szelvényű fúrás
megvalósítására.

A magfúrásnál a jelenlegi 25—33%-os gyé
mántfúrási arányt — mivel annak létjogosult
sága mind minőségi, mind gazdaságossági szem
pontból már hazai vonatkozásban is bizonyítást
nyert — 50% fölé kell emelni, és csak ott sza
bad a viszonylag nagy fúrási átmérőt követelő
hagyományos (fémbetétes, sörét) fúrási techno
lógiát alkalmazni, ahol fezt a rétegviszonyok
(agyag, márga, homok stb.) indokolttá teszik.
Üzemünk vonatkozásában az összes fúrási vo
lumennek legfeljebb 25%-ában. Gyémántfúrás
nál különösen tekintettel kell lenni az ugrássze
rűen magas termelékenységet ígérő köteles
gyorsmagszedő technológia alkalmazási lehető
ségére.
Üzemünknek olyan fúrógépeket kell besze
rezni, amelyekkel mind a magfúrások, mind a
kis átmérőjű teljes szelvényű fúrások nagy ter
melékenységgel mélyíthetők. Ezzel kapcsolato
san alapvető követelmények:
a forgatófejek nagy fordulatszám-tartománya,
a gyors előtolási lehetőség,
minimális ki- és beépítési időszükséglet.
A gépfejlesztési programnál feltétlenül fi
gyelemmel kell lennünk arra is, hogy legalább
egy olyan komplett fúrógépet szerezzünk be a
hozzátartozó szerszámokkal együtt, amellyel op
timális viszonyok között alkalmazhatjuk a k ö 
t e l e s g y o r s m a g s z e d é s e s fúrási tech
nológiát, hogy az abban rejlő lehetőségeket üze
münknél is felhasználhassuk és a további ter
vezéshez figyelembe vehessük.
4. A fúrógép- és technológiai fejlesztés gazda
sági hatékonyságának vizsgálata.
Az egyes géptípusok ÁKN komponenseit az
alábbiak szerint határozzuk meg:
a) a várható teljesítmények alakulását az is
mert területen végzett fúrás adataiból, a beszer
zendő fúrógépek műszaki mutatóiból, valamint
a külföldi tapasztalatok és az elméleti megfon
tolások felhasználásával határozzuk meg.
b) Ár: á jelenleg érvényes árhatósági árat veszszük figyelembe. Változatlannak tartjuk.
c) Költség: a fúrószerszámok, anyagok felhasz
nálását üzemi tapasztalati anyagnormák és kül
földi tapasztalatok alapján vesszük fel. A válto
zatlannak tartott költségnemeknél az azonos ka
pacitáskategóriába tartozó ZIF gépek tény
adatait vesszük számításba.
Az említett szempontok szerinti vizsgálatot
csak a Longyear—-44 gép esetében mutatjuk be,
a többi gépnél hasonló elvek szerint jártunk el.
A Longyear-—44 (L.y—44) típ. fúróberende
zés (6. ábra) várható teljesítményalakulásában
döntően két tényező változása fog dominálni.
Egyik a magasabb fordulatszám, mely maga
sabb mechanikai fúrási sebességet eredményez,
a másik a munkaidőmérűegben várható kedvező
hatású struktúraváltozás. Utóbbinál csak a fú
rócsere időcsökkenését vesszük figyelembe,
mely a rotációs időben realizálódik.
Vizsgálatunk bázisideje az 1972. év, ami
kor a fúrás kizárólag ZIF— 1200-as berendezé
sekkel és konvencionális gyémánttechnológiával
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történt. A fúrásnál az 1972. évi átlagos fordulat
szám 100 fp_1 (ZIF— 1200-as I—II. átlag). A
Ly—44 típusnál az emelt fordulatszám alkalma
zását egyrészt a gép magasabb fordulatszámkapacitása, másrészt az egyenes tengelyűséget
biztosító, ezáltal a vibrációhatást nagymérték-

A ki- és beépítési idő 1972-ben TCsi = 4 ,8
ó/nap, a tiszta fúrási idő T r = 10,4 ó/nap, az át
lagos előfúrási hossz l\ — 4 m volt. Az új tech
nológiával a várható előfúrási hossz k = 30 m a
fajlagos ki- és beépítési időt változatlannak
tartva (azonos fúrótorony) a Ly—44 fúrócsere
ideje:
h rp
0,95 4
1 ГЯ1= ------- •--- • 4,8 = 1,1 ó/n
h
0,54 30

Tct 2= к

A „k” tényező a mechanikai sebesség vál
tozásának hatása. A magvétel ideje tn az átla
gos ki- és beépítési hosszból L, valamint az al
kalmazható vitlasebességből v , határozható meg.
ben csökkentő új lyukszerkezete teszi lehetővé.
A tervezett átlagos fordulatszámot 500 p—1-nek,
a talpterhelést 1,8 Mp-nak felvéve az Eckel—
Bielstein—Cannen-féle empirikus összefüggés
ből a várható mechanikai sebesség alakulására
következtethetünk.
Eszerint
v = a P-n0’5 (m/ó)
A bázisadatokból
„ ____ V ^
0,54
_
P-n''s
2,5 Ю 00,5

’U

A várható mechanikai sebesség tehát
v == 0,021 1,8 500°>5
v = 095 m/ó

u -

í

+ t e ~ 'з з о 1 + 0,1 - ° ’5 óra

t e: a mag kivételének ideje
Napi ötszöri „n” magszedést tervezve
T „ = n - í n= 5 0,5 = 2,5 óra/nap
Így az összfúrócsere és magvételi idő
T ó= Tcs2+Tn=3,6 óra/nap.
A fúrócsere időkülönbsége a rotációs időt,
T r—t fogja növelni Így
T r = Tri + (T «fi — Tó) = 10,4 + (4,8 — 3,6)
Tr ~ 12 óra/nap
A várható kereskedelmi sebesség és éves
volumen
V k - V m- T r — 0,95 12 — 11 m/nap
Véve, = 350 11 = 3850 m
A felhasznált és számított adatok összefog
lalva a 2. sz. táblázatban láthatók.
2. táblázat

Fúrógéptípus

ZIF— 1200
Ly—44

Terhelés
Mp
2,5
1,8

Fordulat
fp -i

Rotációs idő Mech. seb.
óra/n
m/ó
10,4
12

100
500

0,54
0,95

Fúrócs. és KereskedelÉves
magv. idő
mi seb.
teljesítm.
óra/n
m/nap
m
4,8
3,6

A várható élettartam, illetve fajlagos felhasználás szerint a Ly— 44. típ.
az alábbiak szerint csoportosítottuk. (3. sz. táblázat)

5,4
11

1900
3850

összes költségét

3. táblázat

1.

Fúrószerszámok
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Fajlagos, ill.
időszakos kts.
Ft/fm Ft/év

Gyémántkorona
Bővítökorona
Magcső
Fúrócső
Béléscső

720
90
530
2000
880

240
40
270
1100
470

960
130
800
3100
1350

300
30
130
240
560

4220

2120

6340

1260

980

520

1500

380 000

1600

870

2470

380000

2. Egyéb szerszámok,
anyagok

Ly—44 ossz. költség

össz. kts.
e Ft

Vételár
e Ft

összesen:

3. Állóeszközök

Járulékos
e Ft

Megnevezés

Gépegységek

10 310

A következőkben táblázatosán közöljük a
ZIF— 1200 tényleges, majd a Ly— 44 várható
költség struktúráját. A táblázatok értelmezésé-

vei képet kaphatunk meghatározásuk módjára.
4. és 5. sz. táblázat,
4. táblázat

■K d

8

Szerszám — anyag
Szállítás
Gépjármű
Egyéb
Gyáregységi

1,6
0,4
0,9
1,3
0,5

0,8
0,15
0,1
0,1
0,1

Összesen

Költségrészletezés

Egy gépnapra (e Ft)

Red. Prop.
A/év

A költségek redukciója
Fix költségek Ft/év
Eredeti
Redukált
összes
fix Kf6
Kf
K/r

1,3
0,1
0,1
0,1
0,1

—
—
—
—

0,3
0,3
0,8
1,2
0,4

0,3
0,3
0,8
1,2
0,4

4,7

1,7

—

3,0

3,0

13,4

5,0

8,4
5. táblázat

m Ft

Költségrészletezés

A költségek reprodukciója
Fix. költségek Ft/év
Red. Prop.
Eredeti
Redukált
összes
m Ft/év
fix Kfö
Kf
Kfr

8

_

_

_

0Д
1,0
0,1

4,8
0,1
—
—
0,1
0,1
0,1

—
0,4
0,2
—
—
—

0,3
—
—
0,7
0,9
1,0

0,3
0,4
0,2
0,7
0,9
1,0

—

5,2

0,6

2,9

3,5

Fúróezerszámok
Egyéb szerszámok és anyagok
Üj állóeszközök
Szállítás
Gépműhely
Egyéb változatlan
Gyáregységi

4,8
0,4
0,4
0,2
0,8
1,0
1,1

1,0
0,2

összesen

8,7
25

Egy gépnapra (e Ft)

15

Az átlagos költségváltozási tényező a ZIF—
1200-as típusnál
П

10

A fentiek szerint meghatározott ZIF—1200as tényleges, és a Ly— 44-es fúrógép várható
AKN-struktúrája az adatok behelyettesítése
után a 6. sz. táblázatban látható.
6. táblázat
ZIF— 1200-as
tényleges
m Ft

Ly— 44
várható
m Ft

Struktúraváltozás
m Ft

A

5,7
1,7

11,6
5,2

5,9
—3,5

—Кfő
F

4,0
3,0

6,4
3,5

2,4
—0,5

N

1,0

2,9

1,9

i—1
Tényezők

Az átlagos
Ly—44 típusnál

költségváltozási

tényező

a
—

Az így meghatározott költségstruktúrát az
alábbiak szerint hozzuk kapcsolatba az Á árbe
vétellel és N nyereséggel.
N = Á — (Krő+ K f ő ) (Ft/év)
Az árak állandóságát feltételezve, így az
árbevétel és az összes proporcionális költség li
neáris változóként jelentkeznek. Ezek különb
sége az F fedezet.
Tehát
F = A — К в (Ft/év) és így
N — F — K ő (Ft/év)

A táblázat adatai alapján a 7. és 8. ábrán
a ZIF— 1200-as, valamint a Ly—44-es fúrógép
ÁKN-struktúráját grafikusan is ábrázoltuk, a
kritikus pontok feltüntetésével. (A 8. ábra éves
időszakra, a 7. a. egy gépnapra.)
Az ÁKN-struktúra alapján a Ly—44 meg
térülés ideje
2
i—í
jj

Bt
10,3
N< — ~ 1,9

=

2,8 év

i—1
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ezzel jelentős termelékenységemelkedés vár
ható. A folyamatos magszedés a magkihozatalt javítja és a magot kíméli. A gép
műszerezettségi foka a fúrási adatok javulását
növeli, melytől a fúrási műszaki munka színvo
nalának fellendítése is várható. Az említette
ken kívül gyűrűződő hatásként jelentkezhet a
fúrási fizikai munka iránti fokozottabb érdeklő
dés, melyet a gép magasabb automatizálási fök'á
vonhat maga után.
A konvencionális lyukszerkezethez viszo
nyítva természetesen kedvezőtlen'hatásterületéi
is vannak az új technológiának, melynek első
sorban a lecsökkent lyukátmérő a következe
ménye. Ez főképpen a lyukban végzendő geo
fizikai és hidrogeológiai vizsgálatokra terjed ki.
Hatékonysági vizsgálatunk alapgondolatát
mint látható volt, az ipari termelés során elő
állított termékek, valamint a fúrási tevékenység
során nyert folyóméterek közti analógia szol
gáltatta. A számítás során természetesen felvett
adatokat is használtunk, s így a valóságos üzemi,
vállalati helyzetre épülő vizsgálatainkhoz ké
pest a bemutatott példa is leegyszerűsödött. Kü
lön nem foglalkoztunk pl. az új gépek várható
költségstruktúrájának elemzésével, ezeknek az
üzemi, illetve vállalati ÁNK-struktúrára gya
korolt hatásaival. E vizsgálatoknál azonban már
erősen hatnak a vállalati sajátosságok, valamint
a piaci helyzet is, így ezek ismertetését nem
láttuk célszerűnek.
'
.i

A megtérülés elfogadható értékű.
A befektetés hatékonysága

További következtetések vonhatók le, ha
megvizsgáljuk, hogy az egyes ÁKN-komponensek 10%-os változása hány % -os nyereségvál
tozást eredményez.
10%-os árbevétel hatása
ANa = r ~ - 100 = 0,1

•100 = 40%

10%-os proporcionális költségváltozás
AN Kp = - * p- 100 = 0,1 •|g-1 00 = 18%

10%-os volumenváltozás hatása
A

n

v =

-100

=

0,1

• ®

g -100

=

22%

10%-os fix költségváltozás
ANK,ö =

• 100 = 0,1 • | ’-1 0 0I = 12%

Az elvégzett számítások szerint a vizsgált
változások nyéreségkihatásának szemszögéből a
legnagyobb jelentősége az ár-, ill. árbevétel-vál
tozásnak van.
A kvalifikálható eredményeken kívül az
új gép beállítása számos területen érezteti ha
tását. Ezek közül csak a legfontosabbakat em
lítjük. Először is új, de a jelenleg a világszínvonalat képviselő kisátmérőjű fúrási tech
nológia bevezetését jelenti, mely a gyémánt
korona optimális működtetését teszi lehetővé,
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Ковач Иштван—Штреихер Ференц:

ЭКОНОМИЧЕСКИЕ ВОПРОСЫ
ПРОГРАММЫ РАЗРАБОТКИ
БУРОВЫХ УСТАНОВОК
И ТЕХНОЛОГИИ

;'(
'
;
•■■ •
Статья состоит из четырех глав. В первой из них
освещаются математические приемы, используе
мые в буровом деле.
Из-за небольшого объема информационных дан
ных, часть которых содержит и элементы вероят
ности, авторы — вместо точных методов предла

гают хеуристические методы. Модел цена-себестоимость-прибыль является также таким методом
который дает экономический анализ усовершен
ствования технологии бурения и буровых устано
вок.
Во второй главе освещаются некоторые основные
понятия себестоимости, уделяя особое внимание
зависимости изменения обыма и себестоимости,

у которых квантификация проводилась факторами
изменения себестоимости.
В третьей главе дается техническая характеристика
возможных вариантов усовершенствования буро
вых станков.
В четвертой главе излагается анализ экономиче
ской эффективности станка типа ЛОНЖИР-44, по
моделу цена-себестоимость-прибыл.
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