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Az energiaiparban az 1973. esztendő — te
hát az ár- és energiakrízis éve — új korszak 
hajnalát jelentette. Ezt a maival szemben az 
jellemzi, hogy a jövőben az olajterm elésnek a 
nem látható, föld alatti folyam ataira a fúrástól 
a kitermelés végéig sokkal nagyobb gondot kell 
fordítani, m int a látványos, felszíni folyam a
tokra. Létkérdés a nyomasztó energiahiány mi
a tt az olaj kitermelés hatásfokának növelése és 
term észetesen a földtani készletek megismerése. 
Ez szabja meg az elkövetkező időszak fejlődési 
irányát.

Az energiakrízis gyökere a világ legna
gyobb energiafogyasztó államának, az USA 
szénhidrogénipari tevékenységéből követhető 
nyomon, amely egyben utalást ad a jövőre néz
ve is. Az Egyesült Államokban az energiakrízis 
tulajdonképpen 1970-ben kezdődött, amikor az 
olajtermelés csökkenni kezdett, azonban a fo
lyam at visszanyúlik az 50-es évekre. 1956-tól 
1972-ig az évenkénti fú rt kutak száma több, 
m int a felére csökkent, am elynek hatása a kész
letek szempontjából drám ai volt: a felfedezett 
olajkészlet a 357.10° m3/évről egy tizedére esett 
vissza. Az USA berendezkedett a bőséges és 
olcsó im port olajra, és elhanyagolta a hazai ku
tatást. Érthető tehát a m egrázkódtatás, am elyet 
az árkrízis, és a kutatási és feltárási, azaz fú 
rási tevékenység elhanyagolása váltott ki. A re
akció m ár is észlelhető, és hullám ai az egész vi
lágot érintik: a fúrási tevékenység fellendült, és 
ez a fellendülés, am ely a technológia rohamos 
tökéletesítését követeli meg, tartósnak ígérke
zik.

Az egész világ szocialista országok nélküli 
fúrási tevékenységének kétharm adát az Egye
sült Államok adja, és a prognózisok szerint ez 
a volumen 1985-re eléri az 1975. évi 2,5-szörö- 
sét, azaz 115 millió m étert, a fúróberendezés
szám a jelenlegi 1500-ról 3450-re emelkedik. 
Ennek a rendkívüli intenzitású fejlesztésnek a 
célja az, hogy az USA 1985-re 75% -ban ener
giahordozókban önellátó legyen. Hogy m iként 
ha jtják  végre a felfejlesztést, azt még becsülni 
is nehéz, hiszen az Egyesült Államok fúróbe
rendezésgyártó-kapacitása jelenleg 135 db/év, 
amelyből csak 50 db alkalmas m élyfúrásra. A 
gyártás-bővítést úgy tervezik, hogy 1977-re el
érje a 180 db/év kapacitást. Ez még így is ke
vésnek tűnik a kitűzött cél eléréséhez.

A m élyfúrási technológia fejlődési irányvo
nalának prognózisához azért kell az USA-ban 
folyó tevékenységre koncentrálni, m ert a Szov
jetunió és a szocialista országok olajiparának a 
fejlődése az elkövetkező 10 évben egyenletes 
ütem űnek feltételezhető, szemben az előbbiek
ben vázolt, energiakrízis által kiváltott és kény- 
szerített fejlesztés intenzifikálással. Ennek az 
erő ltetett fejlesztési program nak egyébként az 
az érdekessége technológiai szempontból, hogy

gyakorlatilag nem tervezik a fajlagos berende
zés-teljesítm ény növelését, pontosabban: 1974- 
ben 32 500 m /ber/év volt, 1985-ben 33 500 
m /ber/év lesz. Ennek az óvatosságnak kettős 
oka lehet: egy felől szám ítanak a következő év- 
dekád átlagos mélységének jelentős növekedé
sére, másfelől nem feltételezik a fúrástechnoló
gia, tehát a fúrási teljesítm ény ugrásszerű fej
lődését, forradalm asító technológiai módszerek 
felfedezését. Ami az átlagmélység növekedését 
illeti, prognosztizálható jelentős növekmény. 
Feltűnő ugyanis az Egyesült Államok eredmé
nyességi hányadának alakulásában a nagyobb 
mélység-régiók igen kedvező mérlege. A kőolaj 
lehetséges előfordulási m élységhatárát a leg
újabb kutatási eredm ények alapján változatla
nul 150—190 °C hőfoktartom ányra teszik, tehát 
gradiens-függően 4500—7500 m mélységre. Ez
zel szemben a földgáz előfordulását nem kor
látozzák, pontosabban a geológusok véleménye 
szerint lefelé a porozitás, ezzel együtt a gáz
volumen csökkenése fogja a gazdaságilag defi
n iált alsó h a tá rt megszabni.

Az eredményességre való törekvésnek te
hát m indenképpen lesz egy átlagmélység-növelő 
vonzata. Ezzel együtt az USA eddigi és 1985-ig 
tervezett effektivitási m utatója meglehetősen 
rossz: az előbbi 8,8 t/m, az utóbbi 7,5 t/m. 
M indezt azért kellett részletesen taglalni, m ert 
a technológia fejlődése szempontjából jelentős 
a vetülete. Egyre nagyobb jelentőségű az a jel
szó, hogy „100 nap a la tt egy 6000 m mélységű 
fú rást”, ami a technológiai részletek pontos ki
dolgozását követeli meg. A 6000—9000 m-es 
fúrások ma m ár bizonyítottan rutinszerűen le- 
fúrhatók. Rendelkezésre állnak az igénybevétel 
viselésére alkalmas berendezések és anyagok. 
„Csupán” a gazdaságosságon van a hangsúly; 
nem mindegy, hogy m ennyi idő kell a lefúrá- 
sukhoz. A gazdaságosságra való törekvési kény
szer helyezi ism ét előtérbe a technológiát. 
Ahogy az Egyesült Államokban folyó fúrási te
vékenység a jelen, a tervezett fejlesztés a jövő 
technológiájának egyik reprezentánsa, ugyan
úgy tám pontot nyú jt a helyzet felméréséhez a 
legutóbbi olajipari világkongresszus.

Meg kell állapítani azt, hogy a m élyfúrási 
technológia elemzésére, a fejlődés irányvonalai
nak m eghatározására h ivato tt IX. (tokiói) világ- 
kongresszus előadásait, keretv itáit az óvatos
ság, m értéktartás jellemezte annak ellenére, 
hogy az energiakrízis fejlesztési vetületei már 
azt megelőzően egyértelm űen kirajzolódtak. Ez 
egyúttal a kongresszus jelentőségét hangsúlyoz
za; adott a garancia a vázolt fejlesztési irányok 
helyességére.

A fúrástechnológiai szempontból legérde
kesebb keretvitában 5 előadás hangzott el, ame
lyek közül egy-egy szovjet, nyugatném et és 
francia szerzőktől, kettő am erikaiaktól szárma
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zott. A szovjet előadás ism ertette a talpi mo
torok fejlesztéséhez kapcsolódó legújabb ered
ményeket, a továbbiak a gyém ántfúrók üzem
viszonyaival, az ultram élységű fúrások iszapjá
val és általános problém áival foglalkoztak.

Az előadók egyik leglényegesebb általános 
mondanivalója az volt, hogy jelenleg elvben 
korlátlan az a m élységtartom ány, am elyet a 
kutatási igény és a műszaki lehetőségek meg
szabnak, a ha tárt a pénzügyi feltételek hatá
rozzák meg.

A lehetőségek vizsgálatakor a fentieket az
zal egészítették ki, hogy 6000 m talpmélység 
alatt m ár maga a mélység rendkívüli követel
m ényeket támaszt, de a legsúlyosabb problém át 
a hőm érséklet okozza. Befolyása kiterjed az öb
lítőiszapon kívül az acélanyagra, a kőzetek fú r- 
hatóságára, de a tárolók flu idum -tartalm ára is. 
Az elhangzott előadások a vizes közegű iszap 
jelenlegi alkalmazási határát 204 °C-ban hatá
rozták meg. (Megjegyzés: Magyarországon 220 
°C hőm érsékleten is sikerült használni vízbá
zisú iszapot.)

A cem enttejek szivattyúzási idejére is k ri
tikus a hőmérséklet, de 2500 kp/cm2 (hidrosz
tatikus) nyomáson és 120 °C hőfokon a kötési 
idő egyharm adára rövidül. Ez a körülm ény a 
lyuktalpi viszonyok laboratórium i előállításá
nak jelentőségét húzza alá. A világkongresszus 
időpontjában a legmélyebb eddigi fúrás talp
hőm érséklete 246 °C (9583 m-ben).

Előtérbe került a korróziós feszültségek 
okozta törések problem atikája. Eredm énnyel 
biztatnak az ilyen célú inhibitorok kutatásai.

A kongresszuson hangsúlyozottan foglal
koztak a fúrási szervezet m egnövekedett fele
lősségével. Az operatív problém ák bonyolult
sága megköveteli az információ-áram lás fel- 
gyorsítását úgy, hogy a fúrási szervezet ponto
san késedelem nélkül reagálhasson az esemé
nyekre, illetőleg mozgósítsa az érin te tt tudo
mányágakat, koordinálja a bevont szakágak 
m unkáját. Fokozódik a felügyelet felelőssége 
is. A fúróberendezések dolgozóinak képzése, a 
különböző m űveletek begyakoroltatása előtérbe 
helyezi oktató-gyakorló berendezések használa
tát. Helyesnek látszik a kialakulóban lévő gya
korlat, hogy ezeket az eszközöket a m unkahe
lyektől távol, önálló szakiskolák, egyetemek 
üzemeltetik.

A korrózióvédelem m iatt a hőtűrőképessé
gen túl egyre inkább elterjed az invert iszap 
használata. Az ezzel foglalkozó előadás egy to
vábbi alkalmazási terü letként jelölte meg a 
m árgastabilizálást is. Ezzel kapcsolatos egy ér
dekes rangsorolás a stabilitási hatékonyság 
szempontjából: 1. sótartalom ban szabályozott 
invert; 2. káliumkezelésű és 3. diszpergált édes
víziszap. A kiegyensúlyozott és alul egyensú
lyozott fúrás alkalmazása a nyomás-előrejelző 
monitorok szerepére alapozza a tevékenységet, 
amely megoldást biztosít az iszapfaj súly érté
kének pontosítására, de az optimális kútszerke- 
zet m eghatározására is.

A szovjet előadók áttekintést adtak a talpi 
motorokkal kapcsolatos legújabb fejlesztési 
eredm ényekről; ezekkel a fúrón 150—300 for

dulatszám  m ellett 1—1,5 Mp/cm (átmérőre vo
natkoztatott) fajlagos terhelés elérhető. Az is
m ertete tt fúróturbinák alkalmasak jetfúrásra  is, 
mégpedig a fúvókákon 150 kp/cm2 nyomásesés 
hasznosítása útján. M egjegyezték azonban azt, 
hogy ezek haszánlata csak az esetek igen kis 
részében indokolt („ragodós” formációkban), 
egyébként kérdéses hatékonyságúak (típusjelűk 
BGT). Az elvi megoldás lényege az, hogy a há
rom részre különített egységben az első és a 
második szekció között „folyadék-elosztót” he
lyeztek el, amely az iszap egy részét (25—50%- 
át) az alsó, másik részét a középső szekcióra 
adagolja. Az előbbi közvetlenül a fúróval, azaz 
a fúvókákkal van kapcsolatban, az utóbbi pedig 
átveszi a hagyományos turbinák tömszelencéi- 
nek a funkcióját.

Részletesen elemezték az előadók a fordu
latszám és a forgatónyom aték szabályozhatósá- 
gának a technológiáját (a hidraulikus — axiális 
és radiál-axiális — rotorfék-rendszerek külön
böző típusait). Az „AGT” jelű (hidraulikus fék
kel ellátott) tu rb inák  különösen a kemény for
mációkban bizonyítják hatékonyságukat.

A Szovjetunióban folyó, kis fordulatszámú, 
nagy nyom atékú talpi motorok fejlesztésére irá
nyuló törekvések legérdekesebb eredm énye — 
eltérően az USA-ban gyárto tt egy bekezdésű 
Dyna-Drill elnevezésű motoroktól — a térfogat- 
kiszorításos elven működő több-bekezdésű 
csavarmotor, am elyet bolygókerekes fordulat- 
számcsökkentő áttétellel kombinálnak. Két mé
retben, 172 és 85 mm-es átm érővel gyártják, 
az előbbivel ezideig m integy 40 000 m lyuk
hosszúságot fú rtak  0—6000 m közötti interval
lumokban, mind függőleges, mind ferde lyukak
ban. Az elért fúrási sebességek azonosak voltak 
a rotari eljárással, és m egállapították azt, hogy 
különösen előnyös a csavarmotor használata 
olyan feltételek m ellett, ahol a fúróturbina nem 
hatásos.

A világkongresszus egyik előadása foglal
kozott tényleges m élyfúrási adatok alapján a 
különböző minőségű fúrók teljesítm ényadatai
nak értékelésével, elemezte a stabilizálási eljá
rásokat, célszerű statisztikai m ódszert közöl a 
kiértékelésre.

Az előadás egyik érdekes osztályozási sé
m ája szerint a gyém ántfúrási technológiában 
ma m ár „kisnyom ásúnak” számít az a rendszer, 
amelyben a fúrónál érvényesülő hidraulikus 
teljesítm ény nem haladja meg az 1 LE/négyzet- 
hüvelyk értéket (12 V4”_es fúrónál a 118 LE, 
8 V2”-esnél az 56 LE teljesítm ényt). Ugyanez a 
„nagynyom ású” fúrókra 2—3 LE/négyzethüve- 
lyi (azaz 235—353 LE/12 V4” ; ill. 170 LE/8 l/2).

A hivatkozott előadás szerint a talpi mo
torok közül a pozitív kiszorításúak (csigamoto
rok) előnyösek ferd íte tt fúrásokban, különösen 
azok nagyátm érőjű szakaszaiban (17 V2”—12 
*/4” ), míg a turb inák  egyenes lyukszalagok fú
rására megfelelőbbek.

Ehhez a témához csatlakozott egy követ
kező előadás, de kizárólagosan az im pregnált és 
szokványos gyém ántfúrók vizsgálatára szorít
kozva. Az átlagos fúrási körülm ények és a ha- 
rántolt kőzetek jellemzése m ellett 97 középeu
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rópai m élyfúrás fúróteljesítm ény-adatait érté
kelte a szerző 3170 fúróm enet tanulm ányozásá
val, különös figyelem mel a fúró alakjára, mé
retére, a lyukmélységre, a tervezett elhelyezésű 
stabilizátorok kopására, költségekre. A szerző 
végkövetkeztetése az volt, hogy a gyém ántfúrók 
felhasználásának lehetőségét lényegesen meg
növelte az im pregnált gyém ántfúróknak a ke
mény kőzetekben való alkalmazása, valam int 
egy új típusú szárnyas gyém ántim pregnálású 
fúrónak a kialakítása.

A m egvalósított kísérletek azt m utatták, 
hogy a gyém ántfúrónak turbinával való össze
kapcsolása sok esetben számos előnyt jelenthet 
amellett, hogy gazdaságos, különösen tengeri 
fúrásoknál.

A gyém ántfúrók és a talpi motorok üzem
viszonyainak más szempontok szerinti vizsgá
lata is az érdeklődés súlyponjtába került. Az el
m últ évek folyam án ugyanis az im pregnált gyé
m ántfúrók a kemény kőzetekben, a szárnyakkal 
ellátottak a lágy kőzetekben a fúrási tu rb inák
kal együttesen felhasználva igen nagy jelentő
ségű m egtakarítást tettek  lehetővé.

A Francia Állami Kőolajipari Vállalat (CFP) 
kísérletek végrehajtását határozta el abból a 
célból, hogy tökéletesebben megismerje a szár
nyas fúrókkal végzett kőzetbontás m unkáját.

A Francia Petroleum  Intézet (IFP) hajto tta  
végre a kísérleteket. Különösen jelentősek a kő
zetbontáshoz szükséges fajlagos energiaigény és 
a kőzetroncsolás hatékonysága közötti kapcso
latot jellemző értékek. Megvizsgálták a külön
böző koronák kőzetbontási mechanizmusát, ki
értékelték egy bizonyos fordulatszám -tartom á- 
nyon belül a terhelés hatását, m eghatározták a 
fúrónál kifejtendő nyomatékot.

A kísérletek azt m utatták, hogy a gyé
m ántfúrónak fúróturbinával való összekapcso
lása sok esetben, így például nagyköltségű ten 
geri fúrási fedélzeteken számos esetben gazda
ságosabb lehet a szokványos görgős fúróval dol
gozó rotari fúrási technológiával szemben.

Minthogy a m élytengeri fúrási tevékenység 
egyre inkább előtérbe kerül, m ásrészt a leküz
dendő fúrástechnológiai problém ák itt rendkí
vül összetettek, az ipar fejlődését, a fejlődés 
tendenciáit m indinkább növekvő m értékben be
folyásolják a tengeri fúrási tapasztalatok.

A műszaki fejlődésnek olyan eseményei, 
m int a fúrólyukba való visszavezérlés bizton
ságos megoldása, a fúróhajók dinam ikus hely- 
bentartása és a tengermozgásokkal szembeni 
kiegyenlítés igen értékes tapasztalatokkal gaz
dagították a tengeri olajipar ism ereteit, egyál
talán m egterem tették a tengeri szénhidrokén- 
term elés lehetőségét. A fúróberendezés kivá
lasztás m etodikájának, a különböző egységek 
költségeinek, gazdaságosságának, hatékonyságá
nak vizsgálata rendkívül hasznos a szárazföldi 
tevékenység szempontjából is. Különösen so
kat lendített a szárazföldi fúrási eszközök 
és gépegységek terén a tengeri fedélzetek

műszerezése, a fúrószerszám kezelésére ki
fejlesztett célgépek a kútfej szerelvények kitö
résgátlók, általában a kitörésvédelmi rendszer, 
a számítógépes irányítás alkalmazása. A rendkí
vül nagy üzemköltségű berendezések fokozottan 
kényszerítik a kockázatmentes fúrás megvalósí
tását, am elynek elsődleges eszköze a kútszerke- 
zet egyszerűsítés. Ennek alkalmazási kritérium a 
a szabályozott nyomású technológi használata, 
tehát az öblítő folyadék sűrűségének és Teoló
giai param étereinek szigorú ellenőrzése, széles 
körű műszerezés. Egyben ez az a terület, amely 
a szárazföldi technológiára leginkább visszahat.

M inthogy a tengeri kutatási és feltárási te- 
vékeynség jelentős hányada a hideg égöv terü 
letére esik, ahol a szél- és tenger járás egyéb
ként is rendkívül nehéz feltételeket teremt, 
rohamosan fejlődik a kom plikált viszonyok kö
zött megvalósítandó gyors egyensúly-helyreállí
tás technológiája. Ezzel kapcsolatban előtérbe 
kerü lt a fúrási legénység képzésének és gya
korlásának kérdése, metodikája. Fokozódnak a 
követelmények a szigorú környezetvédelmi elő
írások m iatt szárazon és vizen egyaránt.

A tengeri fúrási technológia fejlődése jól 
nyomon követhető a „Pelican” elnevezésű dina
m ikusan helybentarto tt fúróhajó-családon vég
rehajto tt korszerűsítések útján. Tökéletesen 
megoldott a dinam ikus helybentartás, a fúró
lyukba való visszavezérlés, a dagály és apály 
okozta szintkülönbségek kiegyenlítésének prob
lémája, üzemszerűen alkalmazzák a tengeralatti 
televíziós megfigyeléseket.

Jelentős előrelépés tö rtén t a jéghegyek el
leni harcban. Különböző munkafázisokra oszlik 
az ezzel kapcsolatos tevékenység: megfigyelés
re, jéghegy elvontatásra, vagy eltérítésre, riasz
tásra, hajóleoldásra. K ialakult a 600 m-es víz
mélységben végzendő tevékenység eszközállo
m ánya és technológiája, de adottak a feltételei 
és a megvalósítás küszöbén áll az 1000 m-es 
tengervíz feletti tevékenység.

Az energiakrízis által létrehozott új felté
telek azon belül is a tengeri szénhidrogénkuta
tás tehát új fejezetet ny ito tt a fúrási ipar tör
ténetében. Ez az új fejezet a technológia rend
kívül gyorsütemű, de „látványos megoldások 
nélküli” fejlődésével, a hagyományos eszközök 
tökéletesítésével lesz jellemezhető.
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