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Műszaki fejlesztési feladatok 
megvalósításának helyzete és 
eredményei bauxítkutató fúrásoknál

A szerzők elsősorban a bauxitkutatásnál alkalmazott 
korszerű fúróberendezések jelenlegi műszaki színvo
nalát -kialakító tevékenységet mutatják be, a hidro
sztatikus erőátviteli fúróberendezések megjelenésétől 
napjainkig. Ezt követően a cikk — a korszerű kutató
fúrási tevékenységet megalapozó fúróberendezések 
ismertetése után — a technológiai fejlesztés területén 
elért eredményeket tárgyalja. Különösen nagy figyel
met szentelt annak a gondolatnak, hogy a kutatófúrási 
tevékenység korszerűsítése csak a fúróberendezés és 
az alkalmazott technológia együttes fejlesztésével 
valósítható meg.

Bár a tanulmány elsősorban a BKV-nál az 
utóbbi években megvalósított műszaki fejlesz
tések tevékenységéről ad tájékoztatást, de egyes 
esetekben elkerülhetetlen a visszapillantás a 
kutatófúrás átfogó fejlesztésének kezdeti idő
szakára, az 1970-es évekre. Különösen vonat
kozik ez a fúróberendezésekre, ahol a gyártó és 
a felhasználó igen aktív együttműködésének 
eredményeként alakult ki egy általános célú 
alapgépből a korszerű, nagy fordulatszámú 
gyémántfúrás igényeit is kielégítő fúróberen
dezés.

A  BKV fúróberendezés-parkjának korszerű
sítési gondolata az 1970-et közvetlen megelőző 
években merült fel -— elsősorban az 1971— 72- 
es években zömmel kiselejtezendő fúrógépek 
szükségszerű cseréje miatt. A  fúrógéppark ek
kor kizárólag ZIF— 300, ZIF—650 típusú be
rendezésekből állott.

A  komplex kutatófúrási fejlesztés körülmé
nyeinek megértéséhez, bemutatásához tekint
sük át röviden, hogy az 1970-es években mi 
jellemezte a szilárdásvány-kutatásnál alkalma
zott eszközöket és technológiát.

Fúrógépek:

— Az orsós előtolású fúrógépek fejlesztését 
a nagy fordulatszámú ( 1 0 0 0  ford./perc és feletti) 
gyémántfúráshoz gyakorlatilag a legkorszerűbb 
típusoknál már befejezték.

— A  hidraubkus meghajtású fúróberendezé
sek — bár széles körűen alkalmazzák egyéb cé
lokra —  a korszerű magfúrás igényeit sok vo
natkozásban még nem tudják kielégíteni, ugyan
akkor hidraulikus meghajtás konstrukciós adott
sága a továbbfejlesztésre számtalan lehetőséget 
kínál.

Technológia:

Magfúrásnál elterjedten ismert a gyémántfú
rás és mindinkább tért hódít a köteles minta
vevő alkalmazása. Mindkettőnél az alapelvek,

módszerek ma is változatlanok, említésre méltó 
a minőség, a többcélú felhasználás és az üzem- 
biztonság növelése céljából megvalósított fej
lesztések.

Szakmai körökben ez időben az volt az álta
lánosan elfogadott vélemény, hogy a hosszú 
(1—3 m), nem kellően vezetett és központosí
tott forgatórúdnál, magas fordulatszám esetén, 
olyan vibrációs és egyéb nem kedvező mellék
hatások keletkeznek, melyek a korszerű fúró- 
szerszámok gyors károsodását eredményezhetik. 
Mások azt hangsúlyozták, hogy az általános 
célú fúrógép eleve nem lehet jobb, mint a spe
ciálisan gyémántfúrásra fejlesztett orsós mag
fúrógép. Ezért a szakértők a magas fordulatszá
mú, rövid előtolási hosszal, kettős mechanikus 
vagy hidraulikus befogófejjel rendelkező ha
gyományos fúrógépeket ajánlották (1 . sz. tábl.).

Hasonló volt a hazai földtani kutatással fog
lalkozó fúróvállalatok álláspontja. Ez megnyil
vánult abban is, hogy 1972—73. között Lon- 
gyear-gyártmányú fúróberendezések közül 1 db 
L—38, 2 db L— 44 típusú és 1 db DB 850-es fúró
gépet (Diamant-Boart) vásároltak a korszerű 
magfúrás feltételeinek vizsgálatára, illetve meg
valósítására.

1. sz. táblázat

LONGYEAR fúrógépcsalád

Típus jelzés 34 38 44

Előtolási hossz (mm) 
Forgatóorsó belső 0

610 610 610

(mm)
Forgatóorsó

fordulatszám

76 76 76/98

(ford/perc)
Sebességfokozatok

28—1850 70—1850 200—2200

száma 8 8 12

Az előzőekben körvonalazott szakmai megíté
lés igen hosszú ideig tartotta magát és — a hid
raulikus meghajtású fúrógépekkel szerzett ked
vező gyakorlati tapasztalatok ellenére is — e 
nézetek újabb felülvizsgálatára még huzamosabb 
ideig kellett várni.

Egészen más következtetésre jutottak válla
latunk műszaki fejlesztéssel foglalkozó szakem
berei —  széles körű piackutatás, külföldi tanul
mányutak és egyéb információk elemzése alap
ján —■ amikor a fejlesztés kiindulásául a hidra
ulikus meghajtású fúrógéptípust választották.

A  gépcserével a termelékenység erőteljes nö
velésén túl azt a célt tűzték ki, hogy a korsze
rűsítés hosszú távon is lehetővé tegye az élen
járó technika, technológia alkalmazását. Ezeket 
a feladatokat és elképzeléseket összegező mű
szaki tanulmány (készült: 1969. XII. hó) az új
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fúróberendezésekkel szemben támasztott köve
telményeket az alábbiak szerint rögzítette:
— a mag- és teljes szelvényű fúrás optimális 

üzemének biztosítása,
— magfúráson belül a gyémántfúrás speciális 

igényeinek kielégítése,
—  köteles mintavevő optimális alkalmazása,
— a nehéz fizikai munkát jelentő és az egyes 

időigényes munkaműveletek hatékony gépe
sítése: ez vonatkozik úgy a szerelésre, szál
lításra, valamint a fúrószerszámok ki- és be
építésére egyaránt.

Az új típusú, mozgó-forgatófejes fúróberende
zés kialakulását, illetve fejlesztését érdemes a 
BKV-nál később meghonosodott „B” (Wirth) 
jelzésű gépcsaládnál figyelemmel kísérni. A 
gyártó cég 1969. tavaszán csak a ВО (kívánságra 
B1 fejjel is) és B1 típusú gépeket állítja elő so
rozatban, s ekkor még módosításukat sem ter
vezi.

A 2. sz. táblázatból látható,, hogy а ВО már 
aránylag magas fordulata miatt gyémántfúrásra 
is alkalmas, a B1 típus elsődlegesen a kút- és 
technikai jellegű fúrási munkálatokhoz kialakí
tott fúrógép.

A  korszerű nagy fordulatszámú gyémántfúrás 
megszabta követelmény rövidesen azonban oda 
vezetett, hogy a gyár tervezői a feladat konkrét 
megoldásával foglalkozzanak a „B” gépcsalád 
második tagjánál is. Erre a hidraulikus mozgó
forgatófej konstrukciós adottsága több lehető
séget is kínált.

A  gyár felkérésére 1970 első félévében egy 
nyugatnémet fúróvállalat megkezdi a fejlesztett 
fúrógép, az első B1A üzemi vizsgálatát, A  pro
totípusnál kialakították az új gép hidraulikus 
meghajtó- és vezérlőegységét, az iszapszivattyú 
hidraulikus meghajtását, a forgatófej fokozat- 
mentes, tág határok közötti fordulatszám-vál- 
toztatását. A  mozgó-forgatófej előtolási hossza 
ekkor még 3,4; a fúró- és béléscsövek ki- és 
beépítése villával történik, kézi csavarással és 
a csövek emberi erővel történő kifektetésével. 
(3 m-nél hosszabb csövek esetén árbochosszab- 
bítót használtak, ilyenkor a forgatófej mechani
kusan oldalt kifordítható.) Az egy vagy kétten
gelyű gépalváz kitámasztását mechanikus fo
gasléces emelők segítségével oldották meg. (2 . 
sz. táblázat)

2. sz. táblázat

Fúrógép típusjelzése ВО Bl B1A B1A B1A B1A FG1

Gyártási év 1969 1970 1971 1972 1984 1985

Meghajtómotor telj. kW 15* 41 41 41 78 41
Mozgó-forgatófej
max. fordulatszám 

ford/perc 870 180 (300) 855 855 855 1225 1688
max. húzóerő daN 3000 4000 6000 6000 6000 6750 6000
előtolási hossz mm 3350 3400 3400 6400 6400 6400 6400
Forg. fej hidr. 

kifordítás előre _ + + + +
Forg. fej hidr. 

csőfogás — — — — + + +

Iszapszivattú
hidr. meghajtás — + + + + +

* csak a fúrógépet meghajtó motor teljesítménye

A következő, a fejlesztés lényeges állomását 
jelentő változtatás az 1970. december havi, az 
első két gép szerződését megelőző műszaki tár
gyalások kifejezett követelményeként valósult 
meg. Ezen új módosításokkal kialakított konst
rukció üzemi próbájára vállalatunknál került 
sor. Az előzőekben jelzett lényeges változtatá
sok a következőkben foglalhatók össze:
— A fúróárboc hasznos hossza lehetővé tesz 

6  m-es előfúrást és ugyanilyen hosszúságú 
fúró- és béléscsövek ki-beépítését is. (E té
mával kapcsolatos megelőző vizsgálatok,, szá
mítások azt mutatták, hogy mintegy 150— 
200 m-nél mélyebb fúrólyukaknál —  3 m-es 
fúrócsöveknél —  az új konstrukció magfú
rás esetén jelentősen veszít hatékonyságából 
a ki-beépítések megnövekedett időszükség
lete miatt.)

— A  mozgó-forgatófej a fúróárboc síkjában 
előre hidraulikusan kifordítható függőleges
től vízszintesig, bármilyen árbocmagasság
nál —  így a gépesített fúrócső-kifektetés, 
beemelés egyik alapfeltétele biztosított.

— Új típusú hidraulikus alsó magfogó szerke

zetet, amely a fúrócsövek és —  betétcseré
vel — a béléscsövek megfogására is alkal
mas. Működése a fúrómesterállásból vezé
relhető.

—  A  speciális csatlakozású fúrócső tervezése és 
gyártása: a fúrócsőhöz ragasztással is rögzí
tett kapcsoló külső átmérője, csak néhány 
mm-rel nagyobb a fúrócsőnél. Az új típusú 
fúrócső tulajdonképp a gépi csőkezelés má
sik alapfeltétele, ugyanakkor számos egyéb 
előnyt is biztosít. Külön figyelmet érdemel, 
hogy a több mint másfél évtized tapasztalata 
szerint üzemzavar fúrócső miatt alig fordult 
elő.

Az 1971-ben beérkezett első B0, illetve B1A 
üzembe helyezése а VII. hónapban valósult 
meg. Az egyébként sikeres próbaüzem alatt 
azonban hamar kiderült, hogy a mozgó-forgató
fejhez csatlakozó mechanikus rendszerű fúró
cső-fogószerkezet nem üzembiztos. Beépítéskor 
ugyanis a fúrószerszám kismértékű megakadás
kor elengedi a fúrószerszámot, s ezzel hosszas 
mentési időket okozhat. A  kérdés megnyugtató 
rendezésére közös megoldásként rövidesen, még
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1971-ben kialakult az a ma is üzemelő szerke
zet, amelynél a csövek megfogását a fúrómester 
a vezérlőpultról hidraulikus úton működteti. A  
hidraulikus szállítószék bevezetése jelentősen 
hozzájárult a fúrószerszám ki-beépítés teljes 
gépesítéséhez.

Űjabb sajátos feladat jelentkezett 1972. évet 
követően, amikor egyes kutatási területeken a 
BlA-berendezések mélységkapacitását megha
ladó fúrólyukak mélyítése merült fel. A hidrau
likus rendszer, a fúróberendezés konstrukciója 
e kérdésben is egyszerű és gyors megoldást 
adott: a B1A alapgépre a gépcsalád egy foko
zattal nagyobb fúróárboca került felszerelésre 
B1A forgatófejjel. A  lehetőleg egységes elemek 
felhasználásának betartása mellett a B1A/2 jel
zésű kombinált fúróberendezés 6000-ről 1 0  0 0 0  

daN-га megnövelt húzóereje jól megfelelt a ba- 
uxitkutatásnál előforduló nagy mélységű felde
rítő fúrásoknál; a B1A/2 tip. fúróberendezéssel 
elért legnagyobb talpmélység 694 m volt.

Az első gépek szerkezete, felépítése a ma üze
melők formájáig több feljesztési szakaszban 
módosult és néhány segédművelet gépesítése is 
megvalósult. E korszerűsítések a tervezéstől a 
gyártásig alapvetően vállalati tevékenységet je
lentettek :
— A  pótkocsi tehermentesítését, a fúróberen

dezés vízszintbe állítását végző mechanikus, 
fogasléces emelők hidraulikus kitámasztó 
hengerekre kerültek lecserélésre.

— A fúróberendezések hidraulikusan nyitható- 
zárható tetőszerkezetet kaptak az időjárási 
viszontagságok elleni védelem érdekében.

— A köteles mintavevő fúrószerszám alkalma
zásához a fúróberendezés hidraulikus hajtá
sú kötéldobbal egészült ki. A  csörlő befo
gadóképessége 0  6,3 mm-es drótkötélből 650 
m, húzóereje 2300 daN, a kötél átlagos se
bessége 65 m/min.

— A  forgatófej függőleges mozgását biztosító 
tartókeret fúróárbocon csúszó bronz csapjait 
állítható, görgős megoldásra cserélték ki.

— Egyszerűsödött a forgatófej előtéthajtómű 
áttételének váltása, korszerűsödött olajke
nési rendszere.

A  műszaki fejlesztési program bemutatása so
rán külön említést érdemel az 1977-ben végre
hajtott kapacitásnövelés, melynek során a vál
lalat kutatófúrási volumene több mint kétsze
resére növekedett.

A  tanulmány az előzőekben időrendi sorrend
ben ismertette a fokozatosan megvalósított fej
lesztési munka egyes szakaszait. Ezekután alig
ha lehet kétséges, hogy a felfutás ilyen rövid 
idő — alig 1 év —  alatt, az elért termelékeny
séggel, csak az előző években jól megválasztott 
műszaki célkitűzések és ezek következetes vég
rehajtását követően jöhetett létre. A  sikeres 
megoldás feltétele és egyben szerves része volt 
a szakemberek rendszeres képzése, továbbkép
zése,, valamint a gyakorlati tapasztalatok jól 
szervezett hasznosítása. A  termelékenység ug
rásszerű növekedése mellett a fejlesztés egyéb 
intézkedésekkel együtt eredményezte azt, hogy 
az általános ár- és költségnövekedések ellenére

1. ábra: A  termelékenység és önköltség változása az 
üzemelő korszerű fúróberendezések arányának függvé

nyében

a fúrási önköltség tartósan csökkent. (1 . sz. 
ábra)

Részletesebb elemzést igényel a fúróberen
dezés hidraulikus alaprendszerénél megvalósí
tott minőségi módosítás, amely később kiinduló 
pontja lett a saját gépgyártásnak. A  fejlesztés
sel együttjáró technológiai korszerűsítés, a 
gyémántkorona és a köteles mintavevő mind
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szélesebb körű alkalmazása a változó feladatok
nak megfelelően a rendelkezésre álló hidrauli
kus energia rugalmas elosztását, jobb kihasz
nálását igényelte.

Az első BlA-fúróberendezések hidraulikus 
energiaforrását 2  x 80 dm3/min. teljesítményű 
iker axiáldugattyús, és egy 17 dm3/min. telje
sítményű fogaskerékszivattyú jelentette. A  fú
róberendezés hidraulika rendszere két kapcso
lási változatot engedett meg. (2 . sz. ábra)

Egyik esetben —  teljes szelvényű és magfú
rás esetén egyaránt —  az axiáldugattyús olaj- 
szivattyú egyik fele a forgatófejet meghajtó 
forgódugattyús motorra, a másik az iszapszi
vattyút meghajtó olaj motorra (esetleg a köteles 
mintavevő csörlő meghajtására) kapcsolható. 
A fogaskerék-szivattyú pedig az összes egyéb 
művelet (szállítószék, ültető, toronyállítás, kitá
masztás, fejkifordítás) és a fúrási előtolás ener
giaszükségletét biztosítja. Másik kapcsolási va
riációban az axiáldugattyús szivattyú mindkét 
oldala (160 dm3/min.) az előtoló hengerre dol
gozik a ki- és beépítésekhez szükséges forgató
fej-mozgatás (gyors előtolás) biztosítására; a fo
gaskerék-szivattyú szerepe változatlan.

A  nagyobb mélységű fúrásoknál, a gyémánt 
koronás fúrási technológia által igényelt magas 
fordulatszámoknál méréseink szerint a forgató
fejen rendelkezésre álló teljesítményből mind
össze 5— 8  kW volt hasznosítható kőzetbontás
ra a talpon. Ez a lyuktalpi teljesítmény a köte
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3. ábra

les mintavevő optimális talpterhelését gátolta, 
s határt szabott az elérhető fúrási sebességnek 
is. Ugyanakkor a köteles mintavevő kismennyi- 
ségű öblítőfolyadék-igénye miatt az iszapszi
vattyúnál rendelkezésre álló 18,5 kW teljesít
ményből csak 5— 6 kW szükséges. A  hidraulikus 
meghajtásból adódóan az energiaelosztási válto
zatok növelését aránylag egyszerűen lehetett 
megvalósítani. (3. sz. ábra) Az átalakítás után 
így az egyik változat az eredeti hidraulikus 
energiaelosztás melletti üzemmenetet —  teljes 
szelvényű fúrás, keményfémbetétes magfúrás 
— jelenti. A  másik kapcsolásnál — köteles min
tavevő, gyémántkorona alkalmazásánál — az 
öblítőszivattyú 7,0 kW-os maximális leterhelése 
mellett a forgatófejjel átvihető teljesítmény az 
eredeti 18,5-ről 30 kW-га emelkedik, ezáltal 
azonos fordulatszámnál a forgatónyomaték kö
zel megduplázódik.

A  fejlesztés következő lépcsője már teljesen 
saját tervezésben és gyártásban valósult meg. 
Ez a forgatófejre koncentrálható energia továb
bi növelését, s egj'ben az energia átcsoportosí
tásának egyszerűbb, biztonságosabb megoldását 
jelentette. 1983-ban egy B1A/2 tip. fúróberen
dezésre 2  x 1 2 0  dm3/min. teljesítményű kettős 
axiáldugattyús szivattyú került felszerelésre. A 
szivattyú egyik oldala (28 kW) a forgató fejet 
hajtja, míg a másik a teljes szelvényű fúrás 
magas öblítési igénye következtében az iszap
szivattyúnál kerül hasznosításra. (4. sz. ábra)

I
I

FGI FÚRÓBERENDEZÉS HIDRAULIKUS RENDSZERÉNEK

ENERGIA ELOSZTÁSA. 

I9S5

1. Teljesszel vényu és 
hagyományos magfúrás

3 Magfúrás köteles 
mintavevővel

2 Ki-beépítés

fi Speciális munka
műveletek

*Segédműveletek
Ültető működtetés, szállj tószék műjkgd tetés, árboc emelés, döntés, 
alváz kitámasztás, forgató fej kifordi tas, kötélre szí tés, tetőszerbezer 
nyitás, zárás, hidremelő működtetés

_ \ _____________________________
4. ábra
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Köteles mintavevő üzemeltetésénél az axiál- 
dugattyús szivattyú egyik oldalának energiája 
egy iker fogaskerékszivattyú segítségével meg
osztható, az olajáram fele a kisebb teljesítmé
nyű szivattyúzáshoz, a másik része a forgató
fejhez irányítható, s így a radiáldugattyús szi
vattyú elhagyható. A  forgatófejjel ebben az 
esetben maximálisan 42 kW teljesítmény vihető 
át a fúrószerszámra. (A fogaskerék-szivattyú 
teljesítménye, szerepe azonos, mint az előző tí
pusú fúróberendezéseknél.)

Egészen más jellegű feladat adódott az 1980- 
as éveket követően sürgőssé váló kismélységű, 
külfejtésre alkalmas területek megkutatásánál. 
A  gyakori — legtöbbször naponta előforduló — 
költözködés gyors lebonyolítását a kedvezőtlen 
terepviszonyok akadályozták. A  megoldás itt is 
a hidraulikus rendszer rugalmasságából adó
dott, s a vesztségidők csökkentése érdekében 
1— 1 db ВО, illetve BOA fúróberendezést lánc
talpas alvázra szereltünk fel. A  műszaki fejlesz
tés keretében — lánctalpas bányagép mintájára 
— legyártott futómű terepi körülmények között 
nem felelt meg. A  következő prototípusnál a 
fúróberendezést DT— 75 tip. lánctalpas vontató 
futóművével építették össze. A traktor hajtó
műve és a meghajtó hidromotor közé saját ter
vezésű előtéthajtómű került; a szükséges ener
giát a fúróberendezés' adja. A  lánctalpas gép
egység irányítása (kuplung, fordulásnál a lánc
kerekek fékezése, előre-hátramozgás) hidrauli
kus távvezérléssel valósult meg. (5. sz. ábra)

5. ábra: BOA—T fúróberendezés műszerfala, előtérben 
a lánctalpas futómű vezérlése

A hamar megkedvelt gépek igen kedvező te
repjáró tulajdonságokkal rendelkeznek, max. 
menetsebesség 5,6 km/ó, a közlekedési útvonal 
megengedett dőlésszöge lejtőirányban 24°, lej
tőre merőleges irányban 19,5°.

Az önjáró, lánctalpas ВО—T tip. fúróberende
zés 1983. szeptembertől, a lánctalpas BOA—T 
fúróberendezés 1984. decembertől üzemel. A  fú

róberendezések futóművével szerzett üzemi ta
pasztalatok nagyon kedvezőek, üzembe állításuk 
óta közel 400 költözést hajtottak végre, átlagos 
költözködési időszükséglet 6,3 ó/db (6. sz. ábra)

6. ábra: Lánctalpas önjáró ВО—T fúróberendezés

A fúróberendezések rendszeres, tervszerű 
karbantartását, felújítását a vállalat saját erő
ből végzi. Az előre felújított fődarabok (árboc, 
forgatófej, ültető, szállítószék, hidraulikaegysé
gek stb.) felhasználásával a fúróberendezések 
üzemzavarának elhárítása szükség esetén még 
terepi körülmények között is rövid idő alatt 
megvalósítható. A felújított fődarabokat, vala
mint a felújításból kikerülő komplett fúróbe
rendezést próbapadon, terhelés alatt bejáratják, 
a próbaüzem adatait műszeresen ellenőrzik és 
rögzítik.

Feltételezhetően a megvalósított tmk-rend- 
szer is hozzájárult ahhoz, hogy az üzemelő fú
róberendezések aránya a rendelkezésre álló ösz- 
szes fúróberendezéshez viszonyítva magas, 83— 
88% között mozog.

A  hosszú üzemeltetési, karbantartási tapasz
talatok, a fődarabos tartalékképzéssel végzett 
javítási technológia, s az időközben megvalósí
tott saját konstrukciós változtatások teremtették 
meg a korszerű fúróberendezés hazai gyártásá
nak lehetőségét. Ez a munka az utóbbi évek 
legjelentősebb, s legeredményesebb műszaki 
fejlesztési tevékenységét jelentette és megkü
lönböztetett figyelmet érdemel ma is.

A  saját erőből történő fúrógépgyártás 1983. 
évben a tervezéssel és a gyártás előkészítésével 
kezdődött, majd 1984-ben az FGO, 1985. év
ben pedig az FG1 jelzésű prototípus készült 
el. A  fúróberendezések hidraulikarendszere a 
korábban ismertetett, s a gyakorlatban már 
üzemszerűen kipróbált, a 2 x 120 dm3/min. tel
jesítményű axiáldugattyús szivattyúra épülő 
legújabb rendszerrel azonos. A  fúróberendezés 
tartalmazza az eddig bevezetett, bevált összes 
módosításokat, korszerűsítéseket. (7. sz. ábra)

A  saját gyártású FG-jelzésű fúróberendezés 
azonban a hidraulikus rendszer sokrétű ener
gia-elosztási lehetőségein túlmenően abban is
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Fúrási technológia

7. ábra: FGO fúróberendezés-vezérlőpult

eltér az eredeti BlA-tól, hogy kisebb módosítá
sokkal (árboc- és esetleg motor- vagy szivattyú- 
cserével) a mindenkori kutatási feladatoknak 
megfelelően gyorsan átalakítható a kis mélysé
gű „0” , illetve a közepes kapacitású „1” típusú 
fúróberendezésre. (8. sz. ábra)

8. ábra: FGO fúróberendezés

Végezetül itt kell szólni a hagyományos fúró
berendezések bizonyos mértékű korszerűsítésé
ről,, ahol felhasználtuk a hidraulikus fúróberen
dezéseknél szerzett szakmai tapasztalatokat. Az 
SzBA— 500, illetve ZIF— 650 M típusú fúrógé
peknél a hidraulikus hajtás legfőbb előnye a 
fokozatmentes fordulatszám és iszapmennyiség- 
szabályozás, a mechanikus szerkezetek rugalmas 
meghatjásból adódó lényeges élettartam-növe
kedés, valamint az elért hely- és súlycsökken
tés.

A  fúrási technológia fejlesztésével kapcsola
tos üzemi kísérletek közel egyidőben kezdődtek 
a hidraulikus erőátviteli fúróberendezések 
üzembe állításával. A fúrógéppark korszerűsí
tését követően került sor elsőként a gyémánt
koronás fúrás bevezetésére, majd a köteles min
tavevő alkalmazására. A technológiai fejlesztés 
ütemét az 1977-ben végrehajtott kapacitásbő
vítés jelentősen felgyorsította. A  korszerű fú
rási eljárások, fúrószerszámok bevezetésének 
eredményeképpen emelkedett a kutató fúrás 
hatékonysága.

A  technológiai műszaki fejlesztés fontosabb 
eredményeit az alábbiakban foglaljuk össze.

Gyémántfúrás

A  technológiai fejlesztési elképzeléseknek 
megfelelően a hosszú élettartamú fúró kiválasz
tása jelentette az első feladatot, amely egyben 
a köteles mintavevő alkalmazásának alapfelté
telét teremtheti meg.

A  gyémántkoronás magfúrási kísérletek vál
lalatunknál 1967—68. években kezdődtek. Az 
először kipróbált nyugat-afrikai gyémánttal és 
közepes keménységű mátrixszal épített koronák 
élettartama — különösen a fekü dolomitban —  
alig haladta meg a keményfémbetétes koroná
két. A  sikertelen kísérletek után carbon minő
ségű gyémánttal készített, felületi elhelyezésű 
koronák beépítésére került sor több kutatási te
rületen, változó kőzetviszonyok között.

A  harántolt kőzetek közül a legkedvezőtle
nebb fúrhatósági adottságok jellemzik a bauxit 
feküt jelentő triász dolomitot, melynek szeszé
lyesen változó állapota —  homokszerűtől a 
szállban állóig — ilyen körülmények között is 
megfelelő kőzetbontó szerszámot feltételez. Te
kintettel arra, hogy a bauxitkutatásnál a dolo
mit úgyszólván mindegyik fúrólyukban tör
vényszerűen előfordul,, így a korona minőségét, 
kialakítását a dolomit fizikai tulajdonságainak, 
magas abrazivitásának figyelembevételével kel
lett meghatározni.

Nagyszámú kísérlet elemzése alapján a 10— 
15 db/karát szemnagyságú, karbon minőségű, 
gyámánttal, extrakemény mátrixszal (HH— 70, 
HH—80) készített korona biztosította a legjobb 
eredményt.

Az elmúlt 10 évben a magfúrás 23%-a mélyült 
gyémántkoronával. A  gyémántkoronás fúrás 
84,8%-át a köteles mintavevővel, míg a fenn
maradó részt a „K —3” tip. duplafalú magcsö
vekkel összekapcsolt gyémántkoronák teljesítése 
adja.

A  gyémántkoronák üzemi tapasztalatainak 
kiértékeléséhez, a műszaki fejlesztési feladat 
további meghatározásához elkerülhetetlen a ko- 
ronánkénti pontos, részletes nyilvántartás. A  
vállalatnál 1978-tól minden gyémántfúróról 
részletes adatlap készül, melyen az üzemelés 
során szerzett összes tapasztalat rögzítésre 
kerül. 1978— 1985 közötti időszakban 334 db 
korona került visszaküldésre vagy leselej
tezésre. A  koronák által mélyített összes fú
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rási hossz 134 906 m, amely 403,9 m/db átlagos 
koronánkénti élettartamnak felel meg, a fajla
gos gyémántfelhasználás 0,024 karát/m. A  koro
natípusok adatainak vizsgálatából megállapít
ható, hogy a jobb központosítás, öblítés, lyuk- 
talptisztítás következtében, a köteles mintave
vővel üzemelő koronák élettartama 50—60%- 
kal magasabb a hagyományos duplafalú mag
csővel (K— 3 tip.) beépített koronáknál.

Az agyagos, márgás őszietek hatékony mélyí
tése érdekében számos kísérletet végeztünk fű
részfogas (Sawtooth) és gyémántlapkás (Dia- 
disc) koronákkal. A  bauxitkutatási területek 
földtani adottságai mellett ezek az üzemi kísér
letek eredménytelenül végződtek, a koronák 
alacsony előrehaladási sebessége, élettartama 
miatt a feladat megoldását más úton kell to
vábbfolytatni.

Az utóbbi időben világszerte megfigyelhető 
olyan törekvés, ahol a természetes gyémántokat 
mesterséges úton előállított ún. szuperkemény 
anyagokkal helyettesítik. Ezen fejlesztési elkép
zelések hazai kipróbálása, a fúrási költségek 
csökkentésének érdekében 1985. évtől szinteti
kus gyémántból (szovjet gyártmányú) készített 
koronák alkalmazására is sor került. A  fúrók 
2000/1600, 2500/2000 és 3000/2500 mikron szem- 
nagyságú szintetikus gyémántból, a természetes 
gyémánttal előállított koronákkal azonos mát
rixból és kialakítással készültek. A kísérletsoro
zat első évében, 1985-ben 20 db szintetikus gyé
mántkorona üzemelt, összes teljesítésük 7933 m. 
A  koronák közül 1985 végéig 6 db vált alkal
matlanná további felhasználásra, átlagos telje
sítményük közel azonos a carbon minőségű 
gyémántkoronákéval, ugyanakkor beszerzési 
költségük 35—40%-kal alacsonyabb.

Kiváló eredményt biztosítottak .a kemény, 
egynemű kőzetekben kipróbált 0  101, 86, 76 
mm-es keskenyajkú, szimplafalú magcsövekkel 
összekapcsolt szintetikus gyémántkoronák, me
lyekkel 1985. évben összesen 1300 m-t fúrtak.

Köteles mintavevő

Az első NQ méretű köteles mintavevő fúró
készletet a vállalat 1973. évben vásárolta a 
Longyear cégtől. Az eszközök, felszerelések 
megismerése, begyakorlása után az NQ majd 
BQ méretű szerszámokkal dolgozó fúróberende
zések száma rohamosan emelkedett, a jelenleg 
üzemelők 65— 70%-a rendszeresen alkalmaz 
köteles mintavevőt.

A  korszerű fúrószerszámmal fúrt méter ará
nya az elmúlt években az összes magfúrás 20— 
24%-a volt. Konkrét alkalmazását a fúrólyuk- 
mélység, valamint az átfúrandó rétegsor hatá
rozza meg. Azon bauxitkutatási területeken, 
ahol a lehetőségek adottak, mindenütt beépítés
re kerül, —  rossz magképességű kőzetek eseté
ben még egészen rövid szakaszok esetén is.

Céltudatos az a törekvés, hogy köteles minta
vevővel fúrják a mélyfúrásokat, illetve e fúrá
sok mélyebb részét, így ma már a 300 m alatti 
magfúrási szakaszok közel teljes egészét (85— 
100%) e korszerű módszerrel mélyítik. A  köte

les mintavevő általában gyémántkoronával ke
rül beépítésre, de esetenként — kvarctartalmú 
kavics közbetelepülések esetén — keményfém- 
betétes korona alkalmazására is sor kerülhet.

A  gyenge magképességű, repedezett kőzetek 
fúrására 1981-től triplafalú magcsövek állnak 
rendelkezésre, használatukkal a magkihozatal 
kedvezőtlen adottságok esetén is növelhető, és 
a fúrómag kivétele is egyszerűbb.

A köteles mintavevő kis folyadékszükségleté
nek egyenletes, megbízható szivattyúzása érde
kében 1983-tól „Brahma— 24” típusú négyhenge
res, egyhatású iszapszivattyúkat alkalmazunk. 
Az alumínium öntvényből készült, kerámiabe
téttel rendelkező, 35 kg össztömegű szivattyúk 
maximális teljesítése 90 dm3/min., míg a leg
nagyobb nyomás 56 bar.

A  köteles mintavevő közel másfél évtizedes 
üzemeltetési tapasztalata bizonyította, hogy ál
talánosan a magfúrás leghatékonyabb, leggaz
daságosabb fúrószerszáma, s véleményünk sze
rint még hosszú ideig az is marad.

Különleges feladatot jelent a poros, laza kő
zetekből (dolomit-liszt-murva, morzsalékos ba- 
uxit stb.) az előírt magkihozatal biztosítása. En
nek érdekében figyelemreméltó kísérletek kez
dődtek rugós duplafalú, valamint balöblítéses, 
vízsugárszivattyús magcsövekkel.

Légöblítéses magfúrás

A  bauxitkutató fúrások jelentős részét karsz
tosodott, víznyelő kőzetekben, teljes vízveszte
ség mellett fúrják, kisebb-nagyobb mértékben 
az öblítőfolyadék elnyelése közel minden fúró
lyukban előfordul. Ilyen adottságok között el
sődlegesen a veszteségidők —  technológiai és 
várakozási egyaránt -— csökkentése érdekében 
került sor a légöblítéses magfúrás kidolgozásá
ra, bevezetésére.

A légöblítéses magfúrás volumene viszonylag 
nem nagy (kb. 5000 m/év), azonban különösen 
olyan területeken, ahol a fúrások talpmélysége 
nem éri el a karsztvíznívót (teljesen „száraz” 
fúrólyuk), ott alkalmazása jelentősen csökken
tette a költségeket.

Üzemszerű használatát nagyban elősegítette 
a levegőáramba adagolt speciális adalék hatásá
ra kialakuló haböblítés. Az elmúlt öt év alatt 
haböblítés mellett fúrástechnikai, lyukfalstabi- 
litási probléma nem jelentkezett, műszaki bal
eset nem történt.

A  levegő-haböblítéses magfúrási technológia 
keményfémbetétes és gyémántkoronákkal egy
aránt alkalmazható.

Teljes szelvényű fúrás

A  teljes szelvényű fúrással mélyíthető fedő- 
összletek legjobb hatásfokú fúrója általában ma 
is a görgősfúró, míg agyagos, márgás rétegek 
esetén a saját gyártmányú vágóélű keménybe
tétes teljes szelvényű fúrók terjedtek el.

Az utóbbi években a kutatási területek elto
lódása következtében mind nagyobb gondot je
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lentett a fedőösszletekben a konglomerátum 
mennyiségének növekedése, 1984. évben már 
meghaladta a 20 000 m-t is. A változó kemény
ségű, rendszerint az öblítőfolyadékot teljesen 
elnyelő konglomerátum-összletekben műszaki 
baleset veszélye nagy, ugyanakkor a görgősfúró 
előrehaladási sebessége rendkívül alacsony, élet
tartamuk mindössze 20—40 m/db.

A konglomerátum hatékony fúrása érdeké
ben több fúrótípus, fúrási módszer kísérletére 
került sor. Ezek közül egy új, az eddigiektől 
lényegesen eltérő technológia hozta meg az 
ereményt, a sürített levegővel üzemelő lyuktal- 
pi fúrókalapács és a haböblítés.

Az új fúrási módszer gyors beveztését a hid
raulikus erőátvitelü fúróberendezések adottsá
gai tették lehetővé. A  hosszú előtolás, az ala
csony fordulatszám, a rugalmas forgatófej-fel- 
függesztés, a nagyobb átmérőjű fúrócsövek for
gatófejbe történő befogása — mindez feltétele 
a fúrókalapács üzemeltetésének. (9. sz. ábra)

9. ábra: Fúrókalapács

Az 1980-ban kezdődött üzemi kísérletek óta 
több mint 14 000 m mélyült le A 34— 15 típusú 
(Megadrill) lyuktalpi fúrókalapáccsal, 102, 114, 
121 mm átmérőjű fúrófejekkel. Ezen időszak 
alatt csupán 5 db fúrófej és 1 db kalapácstest 
használódott el. A  tiszta fúrási sebesség rend
kívül kedvező, a görgősfúróval elért adatok

többszöröse, konglomerátumban 10— 20 m/óra 
között változott.

Az üzemi tapasztalatok azt mutatják, hogy a 
levegőöblítés helyett itt is hatékonyabb a 
haböblítés, a fúrókalapács alkalmazási területe 
is kiszélesíthető. A  haböblítés meggátolja az 
agyagos furadékszemek összetapadását, a fui*a- 
dék-kiszállítás egyenletesebb, a talptisztítás tö
kéletesebb, vízbeáramlás esetén is biztosítható 
a fúrókalapács üzemeltetése.

Egyéb műszaki feljesztési feladatok

Az előzőekben az elmúlt évek legjelentősebb 
technológiai fejlesztési témáit emeltük ki. Raj
tuk kívül még számos eredményes műszaki 
megoldást hasznosított a gyakorlat, melyek jól 
egészítették ki a komplex fejlesztést. Ilyen cél
kitűzések maradnak a jövőben is: a műszere
zettség növelése, a nehéz eszközök rakodásának, 
szállításának gépesítése, az egyes kutatási terü
letek földtani adottságainak megfelelő öblítőfo
lyadék előállítása, a veszteségidők hatékony 
csökkentése, a munkavédelem növelése stb. Kö
zülük érdemes bemutatni egy igen jellegzetes 
munkaműveletet, a béléscső-visszanyerés érde
kében végzett erőfeszítéseket.

Nagyobb vastagságban előforduló, duzzadó 
agyag, valamint kavicsos összletek esetén a fú
rás befejezése után a béléscsövek visszahúzása 
nehéz fizikai munkát, jelentős időfelhasználást 
igényel. Az 1980. előtti időszakban külön mo
torral egybeépített hidraulikus emelők álltak 
rendelkezésre csőhúzó erőgépként; a csövek 
megfogását, lecsavarását mentőtőrrel végezték. 
A nehéz fizikai munkán felül a munkafolyamat 
rendkívül körültekintő munkavégzést igényelt.

Az alkalmazott korszerű fúróberendezések 
energiaforrását kihasználva kísérletek kezdőd
tek megfelelően átalakított hidraulikus emelők
kel. Ezeknél változatlan húzóerő mellett az ön
súly ötödére csökkent, így a szerelés, szállítás 
könnyebben megvalósítható, üzemeltetésük biz
tonságosabb, egyszerűbb. A csőhúzási idő és a 
fizikai munka csökkentése érdekében az emelők 
mechanikus, valamint hidraulikus szorítófejjel 
üzemelnek, a csőbilincs kézi szorítása-lazítása 
elmarad.

A  béléscső-visszanyerés további meggyorsí
tása érdekében saját fejlesztésű mechanikus és 
hidraulikus csőrákok alkalmazása mellett sok 
esetben kedvező eredménnyel járt a béléscsö
vek felületének surlódásesökkentő anyagokkal 
történő kezelése is.

Összefoglalás

A  Bauxitkutató Vállalat a több mint másfél 
évtizedes kiemelt műszaki fejlesztéséről szóló 
tanulmány azt igyekszik bemutatni, hogy a szi
lárdásványi nyersanyagok kutatásánál alkalma
zott technika és technológia milyen erőteljesen 
hat egymásra. Ma már aligha vitatható e terü
leten a hidraulikus mozgó-forgatófejjel rendel
kező fúróberendezésék előnye, különösen ha a
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jövő technológiai fejlesztéseire is gondolunk. A  
sokoldalúság a gyors, alkalmazkodás feltételét 
is jelenti a különböző fúrási technológiákhoz, s 
ugyanúgy a földtani adottságokhoz, követelmé
nyekhez, illetve a változó fúrási feladatokhoz 
egyaránt. Ezek a változó körülmények mindig 
újabb célokat fogalmaznak meg úgy a fejlesz
tők, mint a gyakorlati szakemberek számára.
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M. Mecsnóber—A. Szakály
Implementation Results and Cirumstances of the 

Technical Develepment Work at Bauxite-prospecting 
Drillings

The authors first of all show the activity leading to 
the up to date technical level of modern drilling rigs 
used in bauxite prospecting from the appearance of 
the drilling rigs with hydrostatic power transmission

up to our days. Information is given about drilling 
rigs constituting the basis of modern prospecting. 
Then the article deals with the results obtained in 
the field of technology. It pays speical attention to 
the conception according to which the modernization 
of drilling activity in geological prospecting may be 
carried out only by the joint development of drilling 
rigs and applied technology.

M. Mecsnóber—A. Szakály
Stand-und Ergebnissen der Realisierung von 

Entwicklungsaufgaben auf dem Gebiet der 
Bauxitschürfbohrungen

Zu erst stellen die Autoren die seit der Erschaffung 
von vollhydraulischen Bohranlagen durchgeführte 
Entwicklungstätigkeit dar, welche das gegenwärtige 
technische Niveau der in der Bauxitschürfung verwen
deten Bohrgeräten zustande brachte. Nach der 
Darlegung der Bohranlagen, die die zeitgemässe 
Schurfarbeit ermöglichten, behandelt sich der Artikel 
mit der im Bereich der Bohrtechnologie erzielten 
Ergebnissen. Eine besondere Aufmerksamkeit widmen 
die Autoren dem Gedanke, dass die Modernisierung 
der Schurfarbeit nur durch gleichzeitige Entwicklung 
der Bohrgeräten und Bohrtechnologie möglich ist.

M. Мечнобер—А. Лакай

Положение и результаты осущественя задач по 
усовершенствования технологии бокситоразвегочных работ

Авторы прежде всего показывают деятельность —  со времени появн 
ления буровых установок с гидростатическим приводом до наших дней- 
— приводящей к настоящему техническому уровню современных буровых 
установок при разведке бокситов. В статье дано подробное описание бу
ровых установок, служащих базой для современных разведочных работ. 
После этого показаны результаты, достигнутые в области усовершенство
вания технологии. Придается исключительно большое значение той мыс 
ли, что модернизация буровой деятельности может быть осушествле а 
только при одновременном усовершенствовании буровой установки и 
применяемой технологии.
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HÍREK K őo la jte rm e lés  a v ilá gon

A világ kőolajtermelése 1985-ben ismét csökkent — 
állapítja meg a Londonban megjelenő Petroleum 
Economist szaklap, szokásos évi összefoglalójában. Ta
valy összesen 2,74 milliárd tonna olajat bányásztak a 
világon, alig valamivel többet, mint 1983-ban, és 14,4 
százalékkal kevesebbet, mint az 1979-es rekordévben. 
(Ekkor a világon összesen 3,19 millárd tonna kőolajat 
hoztak felszínre.)

A  tavalyi esztendő meglepő tényének mondja a Pet
roleum Economist, hogy az OPEC-tagorszógok kőolaj - 
termelése naponta átlagosan 15,8 millió hordó (1 ton
na =  7—7,5 hordó) volt, vagyis az olajkartell összessé
gében nem lépte túl a szervezet által meghatározott 
maximális, napi 16 millió hordós plafont. Az OPEC- 
országok együttes olajtermelése az elmúlt évben 8,5 
százalékkal csökkent, így részesedésük a világ olajter
meléséből a megelőző év 30,6 százalékáról 28,5 száza

lékra mérséklődött. Hasonlóan kedvezőtlen a tagálla
mok számára a kép, ha a világ olajexportját nézzük: 
az 1979-ben regisztrált 80 százalékról 1985-re rész
arányuk 50 százalékra morzsolódott le, vagyis már 
nem mondható el, hogy az OPEC adja a nemzetközi 
kereskedelembe kerülő kőolaj nagyobbik részét.

A  legnagyobb olajtermelő országok ranglistája — 
írja a londoni szaklap — az elmúlt évben alig válto
zott. A  világ legnagyobb kőolajtermelő országa 1985- 
oen is a Szovjetunió volt, 21,4 százalékos részaránnyal, 
a második helyen az USA állt 17,7 százalékkal, Szaúd- 
Arábia annak ellenére is, hogy tavaly közel 28 száza
lékkal csökkent az olajtermelése, megőrizte harmadik 
helyét, ám piaci részesedése már csak 5,9 százalék 
volt az 1984. évi 8,1 vagy az 1980. évi 16,2 százalékkal 
szemben.

HVG 1986. II. 1.

A világ 1985. évi kőolajtermelése (ezer tonnában)

Válto
zás

1979 1984 1985 száza
lékban

1985/
1984

KÖZEL-KELET
Szaúd-Arábia* 475 450 228 720 165 000 — 27,9
Irán* 159 496 109 135 110 000 +  0,8
Kuvait* 125 877 57 305 50 000 — 12,7
Irak* 170 278 58 470 70 000 +  19,2
Abu Dhabi* 70 311 36 720 39 000 +  6,2
Omán 14 593 19 990 23 500 +  17,6
Dubai* 17 747 16 695 17 500 +  4,8
Katar* 24 468 18 180 14 500 — 20,2
Szíria 8 500 8 963 9 000 +  0,4
Bahrein 2 497 2 090 2 100 +  0,5
Sharjah* 651 2 695 3 200 +  18,7
Izrael 1 750 12 12 —

összesen 1071618 558 972 503 812 — 9,9

TÄV OL-KELET
Kína 106 150 115 210 125 000 +  8,5
Indonézia* 78 002 71 850 60 000 — 16,5
India 12 840 28 004 31 000 +  10,7
Ausztrália 20 522 23 391 27 000 +  15,4
Malaysia 13 435 21 030 20 200 — 3,9
Brunei 12 010 8 575 7 500 — 12,5
Burma 2 000 1 500 1 500 —

Űj-Zéland 373 874 1 200 +  37,3
Fülöp-szigetek 1210 570 1 750 +  207,0
Pakisztán 525 900 1 650 +  83,3
Thaiföld — 1 100 2 500 +  127,3
Tajvan 195 175 175 —
Japán 483 403 500 +  24,1

összesen 247 745 273 582 279 975 +  2,3

AFRIKA
Nigéria* 113 644 68 015 73 000 +  7,3
Líbia* 100 823 51670 50 000 -  3,2
Egyiptom 25 983 41 835 44 000 +  5,2
Algéria* 53 442 29 690 29 200 — 1,7
Gabon* 10 291 7 830 7 800 — 0,4
Angola 6 700 11 230 12 000 +  6,9
Kamerun 1400 6 655 7 000 +  5,2
Tunézia 5 507 5 400 5 140 — 4,8
Kongó 2 604 5 955 6 000 +  0,8
Elefántcsontpart — 1 125 1 300 +  15,6
Benin — 350 350 —
Zaire 1 027 1 425 1 350 — 5,3
Ghana 150 30 30 —
Marokkó 25 15 15 —

összesen 321596 231 275 237 185 +  2,6

ÉSZAK-AMERIKA
USA 474 240 488 500 492 000 +  0,7
Kanada 83 255 83 340 84 750 +  1,7

összesen 557 495 571 840 576 750 +  0,9

1979 1984 1985

Válto
zás

száza
lékban

1985/
1984

KÖZÉP- ÉS DÉL-AMERIKA
Mexikó 80 815 151 065 150 500 — 0,4
Venezuela* 124 773 95 520 88 500 — 7,3
Trinidad 11 073 8 800 9 400 +  6,8
Argentína 23 905 23 797 22 800 -  4,2
Brazília 8 520 22 776 27 000 +  18,5
Ecuador* 10 880 13 065 14 000 +  7,2
Peru 9 360 9 119 9 300 +  2,0
Kolumbia' 6 425 8 650 8 900 +  2,9
Chile 970 1 800 1 700 — 5,6
Bolívia 1 355 962 1 000 +  4,0
Kuba 120 775 900 +  16Д
Guatemala 150 250 150 — 40,0
Barbados 60 88 100 +  13,6

Összesen 278 406 336 668 334 250 +  0,7

NYU G AT-EURÖP A
Nagy-Britannia 77 854 125 940 128 500 +  2,0
Norvégia 18 288 34 954 38 000 +  8,7
NSZK 4 772 4 030 4 000 — 0,7
Spanyolország 1 165 2 318 2 100 -  9,4
Hollandia 1 582 3 381 4 000 +  18,3
Dánia 431 2 314 2 800 +  21,0
Olaszország 1 826 2 285 2 400 +  5,0
Franciaország 1241 2 064 2 500 +  21Д
Görögország — 1 309 1 300 — 0,7
Törökország — 2 086 1 950 — 6,5
Ausztria 1 728 1 206 1 150 — 4,6
Svédország — 13 11 — 15,4

összesen 108 887 181 900 188 711 +  3,8

EURÓPAI SZOCIALISTA ORSZÁGOK
Szovjetunió 586 000 613 000 11600 — 3,3
Románia 12 323 12 000 4 100 -f- 1,6
Jugoszlávia 4 143 4 034 3 500 +  16,7
Albánia 3 000 3 000 2 050 +  2,1
Magyarország 2 030 2 008 150 —
Bulgária 260 150 250 —
Lengyelország 330 250 100 +  5,3
Csehszlovákia 110 95 60 —
NDK 55 60 595 000 — 2,9

Összesen 608 251 634 597 617 310 -  2,7

Világ összesen 3 193 988 2 784 7862 237 993 — 1,8

* OPEC-tagállamok

F o r r á s :  P e t r o l e u m  E c o n o m is t ,  b r i t  o la j i p a r i  s z a k la p
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A megkutatott szénhidrogénkészletek 
nagysága

néhány közép- és közel-keleti országban 
1983. és 1984. január 1-én

Kőolaj, M t Földgáz, G m3
£861 1984. 1983. 1984.

jan. 1--én jan. 1-én

Szaud-Arábia 22 657 23 500 3 341 2 188
Irán 6 920 7 734 11 320 11 380
Abu Dhabi 4 616 3 987 2 520 2 700
Dubai 148 197 122 134
Kuvait 9 656 9 200 993 1 043
Irak 5 331 7 297 816 821
Katar 444 440 3145 3 400
Oman 355 370 83 87
Szíria 243 250 103 104

G e o lo g i ja  N e f t i  i  G a z a , 1985. 2. sz .

A megkutatott szénhidrogénkészletek
nagysága

néhány közép-afrikai országban
1983. és 1984. január 1-én

Kőolaj, M t Földgáz, G m3
1983. 1984. 1983. 1984.

jan. 1-én jan. 1-én

Nigéria 2232 2455 1385 1410
Angola 240 244 51 53
Kamerun 73 72 110 110
Gabon 66 68 13 12
Kongói NDK 40 55 70 70

G e o lo g i ja  N e f t i i G a z a , 1985. 2.

Szovjet— NDK megállapodás

A Szovjetunióval kötött megállapodás értelmében 
1986—90. között az NDK évi 17,1 millió tonna kőolajat 
és 8,7 milliárd köbméter földgázt vásárol.

O e ld o r a d o  ’84

Lengyel mélyfúrási rekord

Lengyelország délkeleti részén, a Magas-Tátra kö
zelében, a krosnói vajdaság területén egy mélyfúrás 
7210 m-ben fejeződött be, ami új lengyel mélységi 
rekordnak tekinthető. Az első termelési kísérletek sze
rint a fúrás kőolajat és földgázt eredményezett.

E r d ő é i— E rd g a s , 1984. 11. sz .

A román szénhidrogén-bányászat 

1984. évi eredményei
Kőolajtermelés, E tonna 11 452,9 
Földgáztermelés, G m3 33,3

E lő r e ,  1985. f e b r .  2.
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A  világ első tíz,
legnagyobb kőolajkészlettel biró állama

Millió t

1984 1983 1984*

Szaud-Arábia 25 512 23 123 108
Kuvait 12 807 9 227 221
Szovjetunió 8 620 8 630 14
Mexikó 6 845 6 760 46
Irán 6 554 6 892 62
Irak 5 933 5 733 101
Egyesült Arab Emírségek 4 103 4 262 74
Venezuela 3 692 3 550 39
USA 3 680 3 739 8
Líbia 2 806 2 828 53

* Készletellá tottság az 1984. é v i term eléshez m érten

E n e r g ia ,  1986. f e b r u á r

A megkutatott szénhidrogénkészletek
nagysága néhány európai országban

1983. és 1984 . jan. 1-én

Kőolaj, M t Földgáz, G m3
1983. 1984. 1983. 1984.

jan. ]1. jan. 1.

Nagy-Britannia 1452 1502 633 712
Norvégia 1182 1045 1552 2039
NSZK 65 65 300 274
Hollandia 41 42 1515 1927
Olaszország 55 63 172 190
Franciaország 20 20 73 44
Dánia 55 42 152 160

G e o lo g i ja  N e f t i  i  G a z a , 1985. 2. sz .

Fúrási teljesítmények 
Európa egyes országaiban 1983-ban

Ország Feltárás
m

Kutatás
m

a) Szárazföldön
Ausztria 61 030 49 030
Egyesült Királyság 2 359 22 256
Franciaország 159 126 78 876
Görögország 9 092 18 500
Hollandia 50 607 38 773
Írország 19 007
Jugoszlávia 203 000 98 980
Málta 0 1 662
NSZK 74 757 125 214
Olaszország 111500 149 300
Portugália 0 4 219
Spanyolország 0 55 961
Svájc 0 0
Svédország 0 4 861

b) Tengeren
Egyesült Királyság n. a. 404 018
Dánia n. a. 39,768
Hollandia n. a. 115 887
Norvégia n. a. 123 403
NSZK 0 6 280

Összesen 671741 1 355 995
n. a. =  nincs adat

A A P G  B u l l e t in ,  1984. o k t .

91



KÖNYVISMERTETÉS

Statisztikai évkönyv, 1984
A kötet — a hagyományoknak megfelelően — is

merteti hazánk életének minden olyan területét, mely
re vonatkozóan statisztikai megfigyelés folyik. A  leg
fontosabb mutatószámok változásait hosszú idősorok
ban tekinti át, majd képet nyújt Magyarország társa
dalmi és gazdasági szerkezetéről.

Az évkönyv a népesség számának és összetételének 
a népmozgalom és a foglalkoztatottság alakulásának 
részleges adatai után gazdasági eredményeinket veszi 
nagyító alá. A  termelés és a felhasználás főbb folya
matait,  ̂a külgazdasági egyensúly, és a beruházások 
helyzetét bemutató fejezeteket a termelő ágazatok 
részletes adatai követik, beleértve a termelékenység, az 
állóeszköz, anyag- és energiafelhasználás vizsgálatát.

A  kötet további fejezetei a lakosság életkörülmé
nyeivel foglalkoznak. A  jövedelmek és a fogyasztás 
alakulásán túl képet ad a szociális ellátottságról, az 
egészségügyi és lakáshelyzetről, közli a legfontosabb 
környezetstatisztikai adatokat is. Az oktatás, a tudo
mányos kutatás, a közművelődés és a sport helyzeté
nek ismertetésén túl érdekes adatokat tartalmaz az 
igazságszolgáltatásról, a balesetek alakulásáról, to
vábbá időjárásunkról.

A  kiadvány információkat nyújt az új típusú gaz
dasági szervezetek működéséről és a valutaárfolyamok 
változásáról is. A  világban elfoglalt helyünk megíté
lését nemzetközi összehasonlító adatok segítik elő.

Iparstatisztikai évkönyv, 1984
Az évkönyv részletesen tájékoztat a magyar ipar 

1984-ben elért eredményeiről, a népgazdaságban be
töltött szerepéről. A  kiadvány két fő részből áll. Az 
Általános adatok című rész összefoglalóval indul, 
amely a legfontosabb mutatók visszatekintő idősorait 
tartalmazza. Ezután ismerteti az ágazat szerkezetére, 
a termelésre, az értékesítésre, az árak alakulására, a 
műszaki-technikai színvonalra vonatkozó adatokat. 
Bemutatja a foglalkoztatottak létszám-, bér- és kere
seti viszonyait, kitér az anyag- és energiafelhaszná
lásra. a készletek, költségek és a jövedelmezőség ala
kulására, és ismerteti a más népgazdasági ágakban 
végzett ipari tevékenység főbb mutatóit.

Az évkönyv második része teljes szakágazati bon
tásban adja közre az 1984, évi részletes adatokat. A  
kötet függeléke lehetőséget biztosít az előző évhez 
való hasonlításra, ezáltal a szervezeti változások ha
tásának mérésére.

K, L.
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