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Bevezetés

A hidromechanizáció ■—■ egy ismert definíció 
szerint —  szemcsés szilárdanyagoknak vízzel 
(folyadékkal) kevert állapotban, vagyis zagy 
formájában áramlással való mozgatása, deponá
lása [1]. Tágabb értelemben azonban, a bányá
szat szemszögéből, a hidromechanizáció körébe 
tartozónak kell tekinteni a kőzetek hidraulikus, 
folyadékárammal való jövesztését is.

A ma mélyfúrásának: az öblítéses rotari fú
rásnak múltja, jelene és jövője szorosan össze
függ a hidromechanizációval; széles körben al
kalmazta és alkalmazza a hidromechanizáció 
módszereit, s sokrétű lehetőséget kínál és nyújt 
a mélyfúrási technológia útján mind a fluidum-, 
mind pedig a szilárdásvány-bányászat céljaira.

A hidromechanizáció, mint szilárdanyagnak 
áramló vízzel együtt való függőleges szállítása, 
nyújtotta az alapot az egyszerű vízöblítéses fú
ráshoz, a mélyfúrás folyamatosságának „feltalá
lásához” , vagyis a múlt „száraz” fúrásmódjainál 
sokkal gyorsabb és folyamatos mélyfúrási mód
szerek kialakításához.

A vízöblítéses fúrásból kifejlesztett sűrűöblí- 
téses (iszapöblítéses) rotari fúrás az első nagy 
sikerét, a századfordulón a texasi Spindeltopban 
lemélyített óriási „olajszökőkutat” követő „olaj
láz” nyomán megindult rohamos fejlődésen át, 
a jelen század ötvenes éveire eljutott a rotari 
jetfúráshoz, vagyis ismét a hidromechanizáció 
útján, annak tökéletesebb, bővebb alkalmazása 
segítségével, egy sokkal gyorsabb öblítéses for
gófúráshoz.

A jetöblítés a fúróban, az öblítőnyílás helyett 
a fúrólyuktalpra irányított kopásálló fúvókák- 
ból nagy sebességgel kilövellő folyadéksugárral 
előbb elsodorja a kőzetszilánkokat a fúrólyuk
talpról, s csak ezt követően szállítja a furadék- 
szemeket a felszínre. A rotari jetfúrás széles 
körű alkalmazása során egyrészt fokozva a fúró 
fúvókéihoz juttatott hidraulikus teljesítményt 
— mégpedig elsősorban nagyobb nyomásesés 
(sugársebesség) formájában — , másrészt a fú- 
vókák ialphoz közelítése, kedvezőbb elhelyezése 
útján viszont a fejlődés elvezethet, ismét a hid
romechanizáció útján, a folyadéksugár energiá
jának még teljesebb alkalmazásához, a folya
déksugárral való részleges kőzetbontással, a ro- 
tari eróziós fúráshoz.

A mélyfúrás, a fluidumot termelő kútlétesítés 
körében számos egyéb, lényegében hidromecha- 
nizációs módszernek tekinthető eljárást alkal

maznak. Ezek közé sorolható pl. a tárolókőzetek 
eróziós perforálással való megnyitása, vagyis a 
tárolókőzet előtt a béléscsőnek és a mögötte lévő 
cementpalástnak eróziós, vagy inkább abráziós- 
nak nevezhető folyadéksugárral való átlyukasz
tása és a tárolókőzetbe egy minél mélyebbre 
hatoló és minél nagyobb felületű üreg készítése. 
De az abráziós sugár alkalmazható a fúrólyu
kakban, kútban csövek elvágására, vagy egyéb 
különleges, ún. mentési célra, azaz üzemzavarok 
elhárítására is.

Jellemző, és mind szélesebb körű alkalmazása 
a hidromechanizációnak az ún. formációserken- 
tési műveletek körében a hidraulikusan keltett 
hasadékok kitámasztása, vagyis homokszemek
nek, szinterezett bauxitszemeknek bevitele és 
deponálása a hasadékba.

Különleges mélyfúrási feladatok teljesítésé
ben segít a hidromechanizáció a függőleges 
furadékszállítás fordított öblítéses formájában.

A hidromechanizáció a mélyfúrásokon, vagy 
a mélyfúrásokkal kapcsolatos műveleteken kívül 
a fúrólyukon keresztül lehetséges bányászat te
rén is szélesedő alkalmazást talált. Ide tartoznak 
a fúrólyukon keresztül végzett kilúgzásos műve
letek és a szilárd ásványok fúrólyukon át lebo- 
csátott eróziós jövesztőfejjel való termelése, to
vábbá a termék hidromechanizációs úton, zagy 
formájában való felszínreszállítása és deponá
lása is.

A következőkben a cél a hidromechanizáció
nak egyrészt a mélyfúrási technológia terén, 
másrészt a mélyfúráson keresztül megoldott szi- 
lárdanyag-termelés, ill. -bányászat körében elért 
eredményeit összefoglalni és a további alkalma
zás kínálkozó lehetőségeit és korlátáit áttekin
teni.

1. A  hidrom echanizáció szerepe a m élyfúrásban

1.1 A furadékkiszállítás, mint a folyamatos 
mélyfúrás alapfeltétele

A furadékszemeknek a fúrólyuk talpáról a 
gyűrűstéren át való felszínre szállítása, vagyis 
a szűkebb értelemben vett hidromechanizáció 
tette folyamatossá és gyorssá a mélyfúrást.

Ma szinte különösen hangzik, hogy a fúrás 
folyamatossá tételéhez „fel kellett találni” az 
öblítést a mélyfúrás céljaira. Márpedig az egyik 
feltaláló, a francia Fauvelle 1846-ban a Journal 
of the Franklin Institute of Philadelphia XII. 
kötetében [2] leírta az 1833-ban, egy tömörru- 
dazatos ütőfúrásnál észlelt megfigyelését, neve
zetesen azt, hogy a fúrás közben, amint a fúró
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lyukat feltöltötték vízzel, a rudazat fel-le moz
gásakor a lyukból kiloccsanó víz kőzettörmelé
ket is hozott magával, s mint Fauvelle mondja, 
„ez egy figyelemre méltó tény, amit igen köny- 
nyű utánozni.. Ha egy üreges rudazaton vizet 
nyomunk a fúrólyukba, amint a víz süllyed, fel 
is jön, magával hozza a kifúrt kőzetrészeket” . 
Fauvelle meg is tervezte szerszámát, amely me
netekkel kapcsolódó, kovácsvasból készített csö
vekből állott, alsó végén középen furatos fúró
vésővel. A csőrudazat felső vége egy hajlékony 
csővel egy egyszerű szivattyúhoz csatlakozott. 
Fauvelle berendezésével, illetve öblítéses ütőfú
rással a dél-franciaországi Perpignanban, 1845. 
július 1— 23. között, lemélyített egy 186 m mély
ségű vízkutat, ami akkoriban el sem képzelt 
gyorsaságú fúrási művelet, öblítéses, vagyis 
a „hidromechanizáció” -ra alapított fúrás volt. 
Fauvelle fúróberendezése azonban az ütő- és 
forgófúrást is lehetővé tette. Fauvelle-lel egy- 
időben az angol Robert Beart is kidolgozta a 
vízöblítéses fúrási rendszerét, sőt arra 1844-ben 
angol szabadalmat is nyert (megjegyzendő, hogy 
fúróberendezése alkalmazásáról nincs adat). 
Beart gépi hajtású, vízöblítésre tervezett fúró
berendezése határozottan forgófúrásra készült 
[3] és a lényegét képező vízöblítést, szivattyú 
helyett egy magasabban és egy alacsonyabban 
elhelyezett tartálypárral oldotta meg, s ezek 
között szivornyát alkalmazott. Öblítése fordított 
öblítés volt; a magasabban fekvő tartály (fala
zott gödör) közepén volt a lyukszáj, s a körülötte 
lévő tartályból a fúrólyuk fala és a fúrócső kö
zötti gyűrűstérbe áramlott be, illetve lefelé az 
öblítővíz. A furadékot a víz a lyuktalpról a 
fúrócsövön át szállította a felszínre. Minden
esetre Fauvelle és Beart, szinte egyidőben meg
oldott, öblítéses fúrása új korszakot nyitott meg 
a mélyfúrás történetében. Folyamatossá téve a 
mélyfúrás műveletét és megnyitva az utat a tö
kéletesebb furadékkiszállítás útján, a tökélete
sebb, sőt tökéletes lyuktalptisztítás, majd a rész
leges, vagy talán egyszer teljes eróziós kőzet
bontás felé.

Visszatérve az öblítés fejlődésére, a következő 
fontos lépés a svájci Rudolf Leschot nevéhez 
fűződik, aki gépi hajtású, vízöblítéses, gyémánt
koronás fúróberendezést szerkesztett s azzal 
1863-tól robbantó lyukakat fúrt a Mont Cenis 
alagút kihajtásához; berendezésére 1869-ben 
szabadalmat is kapott az Egyesült Államokban. 
Leschot szabadalmát [3] követően a gyémánt
koronás vízöblítéses forgó fúróberendezéseknek 
igen sok változata jelent meg és segítette a szi- 
lárdásvány-kutatást.

Mindenesetre a vízöblítéses fúrásoknál a fu- 
radékszállításhoz a gyűrűs térben, vagy ha for
dított öblítésről van szó, a fúrócsőben a furadék- 
szemek süllyedési végsebességénél nagyobb fel- 
feléáramlási sebesség biztosítása szükséges. Ezt 
az igényt, az öblítéses fúrás kezdeti időszakában, 
a rendelkezésre álló egyszerű szivattyúzási le
hetőségekkel, kis teljesítményű szivattyúkkal 
közel sem lehetett kielégíteni, vagyis a talptisz
títás messzemenően tökéletlen volt ugyan, de 
mindenesetre a fúrás folyamatossága megvaló
sult.

A Leschot által szabadalmaztatott vízöblítéses, 
gyémántkoronás magfúróberendezésnél a fúró
lyuk, il. fúrókorona- és a fúrócsőátmérő ked
vező megválasztásával (az igen kis gyűrűstér- 
felülettel) a furadékkiszállítás közel tökéletessé 
tehető. Ennek megfelelően a gyűrűs tér felületét 
ez esetben igyekeznek kis méretűnek választani.

A vízöblítéssel és viszonylag kis teljesítményű 
szivattyúval is elérhető kellő mértékű lyuktalp
tisztítás érdekében az Európában a múlt- század 
utolsó évnegyedében elterjedt ún. lüktető fúrá
sokhoz Albert Fauck [4] bevezette a for
dított öblítést, vagyis a gyűrűs térben leszivaty- 
tyúzott és a fúrócsőben nagy sebességgel felfelé 
emelkedő öblítést, ami Fauck kifejezésével élve 
„tökéletesen tiszta” , vagyis újraaprítás-mentes 
lyuktalpat biztosít (ez az alapja az ún. „Counter 
—Flush”-rendszerű folyamatos magfúrásnak, 
részletesebben 1. az 1.6 fejezetben).

A furadékszemek felszínre szállítása szem
pontjából korszakalkotó volt azután az amerikai 
M. T. Chapman rotari fúróberendezésre vonat
kozó szabadalma [3], amelyhez „feltalálta” a 
sűrű öblítést, az ún. iszapöblítést. Az 1889-ben 
kelt USA szabadalmában öblítőfolyadékként, 
amint írja, egy ún, agyaggal tele, plasztikus fo
lyadékot alkalmaz, „ami által mag képződik a 
fúrólyukban, amelyet kiöblítve egy áthatolha
tatlan kéreg képződik a lyuk falán” . Chapman 
szabadalmával nemcsak megbízhatóbb furadék- 
kiszállítást akart elérni a sűrű öblítéssel, tehát 
a most már plasztikus, sőt szerkezeti viszkozitás
sal rendelkező folyadékkal megoldott hidro- 
mechanizációval, de a lyuk falát is meg akarta 
védeni az omlástól, tehát igazi, mai értelemben 
vett rotari fúrást akart szabadalmaztatni (bár 
ma már az iszapöblítés, és annak túlellensúlyozó 
képessége nem alapismérve a rotari fúrásnak!).

Az iszapöblítés bevezetése, amely egyrészt 
szilárdanyag-tartalmával, az abból adódó sűrű
ségével, másrészt reológiai és kolloid jellemzői 
segítségével messzemenően szolgálta a fúrólyuk
fal és a tárolókőzetek védelmét, egyidejűleg 
úgyszintén a megfelelően beállított reológiai 
jellemzőkkel, a furadékszemek süllyedési vég
sebességénél sokkal kisebb felfeléáramlási se
bességgel biztosította a maradéktalan furadék- 
kiszállítást.

A plasztikus, szerkezeti viszkozitással rendel
kező és tixotrop öblítőfolyadék nyírási feszült
ségviszonyai, illetve gélerőssége a mérvadó az 
öblítőiszap teherbíróképessége szempontjából. A 
sebességprofil mentén kialakuló nyírási feszült
ségekből adódó súrlódásnak kell egyensúlyt tar
tania a furadékszem súlyával, illetve nagyobb
nak lennie annál; ugyanakkor a tixotrop jelleg
ből adódóan az idő függvényében megnövő nyí
rási feszültségek akadályozzák meg az öblítési 
szünetekben a furadékszemek kiülepedését.

A sűrű-, azaz iszapöblítéses fúrás első, s világ
raszóló nagy sikere a texasi Spindletopban, az 
omlásra hajlamos fedőrétegeken át egy 311 m 
mélységű olajtároló formációba lefúrt óriási 
hozamú (kb. 15 000 m3/d) olajszökőkút volt. Az 
iszapöblítés ettől kezdve mind általánosabb lett 
és hamarosan ellenőrzött sűrűséggel, reológiai- 
és kolloidjelemzőkkel rendelkező, s e jellemző-
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két megfelelő iszapképző és javító anyagoknak, 
organikus kolloidoknak, polimereknek adaléko
lásával, vegyszeres kezeléssel mindenkor a kívá
natos szinten tartó, gyorsabb,olcsóbb fúrásokat 
eredményező, széles választékú öblítőfolyadék
családdá bővült. Az öblítőfolyadékok alapközege 
az ötvenes évektől kezdve sok esetben, a víz, 
sósvíz helyett, a nagyobb hőtűrés, a lyukfal sta
bilitásának megőrzése érdekében olaj, amelyben 
a reológiai jellemzők szintentartása és a sűrűség 
beállítása érdekében alkalmazott szilárdanyagok 
mellett, többek közt a költségek csökkentése ér
dekében víz is van diszpergálva (invert emulziós 
öblítőfoyadék).

Bár az öblítőfolyadékok tökéletesítése során, 
a természetes öblítési funkciókról,, a fúrószer
szám kenéséről, hűtéséről nem is szólva, a fő fi
gyelem a nehézségek elkerülésére, a fúrólyuk
fal épségének megőrzésére, az elfolyás (az iszap
veszteség) megelőzésére és megszüntetésére 
irányult, azonban a fúrástechnikai kutatás soha
sem tévesztette szem elől az alapvető hidro- 
mechanizációs feladatot, a furadék-kiszállítást. 
Ennek eredményeképpen már a rotari fúrás első 
fél évszázada után lényegesen bővült a hidro- 
mechanizációs feladat a furadékkiszállítást meg
előző lyuktalpi furadékelsodrással, így a rotari 
fúrás rotari jetfúrássá, majd kiegyensúlyozott, 
vagy más kifejezéssel élve, szabályozott nyomá
sú rotari jetfúrássá van átalakulóban. A rotari 
jetfúrásból azután, egy további, a jelenlegi fél
évszázad alatt, újabb hidromechanizációs fel
adatkörrel, a részleges, vagy talán egyszer tel
jes eróziós kőzetbontással bővülve, az ezredfor
dulóra kialakulhat a jetfúrásnál is gyorsabb, ol
csóbb rotari fúrás, az eróziós rotari fúrás. Ennek 
a két hidromechanizációs feladatnak: a furadék- 
elsodrásnak és a furadék-kiszállítás terén elért 
eredményeknek, valamint a jövő lehetőségeinek 
elemzése a következő két, ill. három fejezetnek 
a tárgya.

1.2 A rotari jetfúrás hidromechanizációs 
feladata

dulatszám (n) b kitevője pedig a tökéletes talp
tisztításhoz tartozó b =  1 értékét. Megjegyzen
dő, hogy a fúrási sebesség fenti általános (1) 
egyenletében az a kitevőt számos szerző az 
üzemi viszonyok között általában elérhető lyuk- 
talptisztításra érvényesen 1,0— 1,2-nek vette, a 
b kitevőt pedig 0,4— 0,5-nek.

A hidraulikus lyuktalptisztítás mértékének 
megítélésére azután Eckel [6] egy Reynolds- 
számhoz hasonló tagot csatol a fúrási sebesség 
összefüggéséhez, s kimondja, hogy egy adott 
kőzetben a fúrás sebességére azonos fúróterhelés 
és fúrófordulatszám, valamint lyuktalpi diffe
renciális nyomás mellett az alábbi összefüggés 
érvényes:

ahol Q az öblítés folyadékárama, a g, az öblítőfo
lyadék sűrűsége, d fúvókaátmérő és ú az öblítő
iszapnak az öblítősugár nyírási sebességén mért 
viszkozitása, c pedig egy exponenciális kitevő.

A hatvanas évek végén azután jelentős vál
tozást eredményezett az öblítés, illetve köze
lebbről a lyuktalptisztítás és furadékkiszállítás 
szempontjából az ún. kiegyensúlyozott fúrási 
elv, vagyis az a felismerés, hogy a lyuktalpi 
differenciális nyomás (a lyuktalpon érvényesülő 
hidraulikus nyomás és a lyuktalpat képező kő
zet pórusnyomása között érvényesülő különbség) 
minimumra csökkentésével nő a fúrási sebesség, 
ami a lyukfalvédelem, a tárolókőzetekből való 
fluidumbeáramlás megakadályozásának szem
pontjait szem előtt tartó minél kisebb öblítő
folyadéksűrűségre ösztönöz.

Ennek szükségességét igen pregnánsan mu
tatja Maurer [7] két ismert és igen megszívle
lendő, a lyuktalpi nyomásoknak a fúrási sebes
séget, illetve a talpi kőzetbontást akadályozó 
tényezők hatását számszerűen igazoló diagram
ja. Az első diagram (l /а. ábra) szerint a lyuk
talpon érvényesülő kőzetnyomás egyáltalán nem 
növeli, a hidraulikus nyomás önmagában már

A negyvenes évek végén jelent meg Nolley, 
Cannon és Ragland alapvető tanulmánya [5] a 
rotari jetfúrásról. Ennek lényege áz, hogy a 
fúró kőzetbontó elemeire irányított egyszerű 
öblítőnyílások helyett, szűkített és közvetlenül 
a fúrólyuktalpra irányított kopásálló fúvókák- 
kal, sugárcsöves talpöblítéssel bővíti a hidro
mechanizációs feladatot. Az egyszerű furadék- 
-kiszállítást megelőzően, a fúró fúvókáiból kilö
vellő, s közvetlenül a fúrólyuktalpat érő minél 
nagyobb hidraulikus energiatartalmú öblítősu
garakkal a furadékszemeknek a fúrólyuktalpról 
minél gyorsabb és minél tökéletesebb elsodrása 
az új járulékos hidromechanizációs feladat, hogy 
ezáltal a fúróval közölt, a fúróterhelés és a fúró
fordulatszám nyújtotta kőzetbontó tejesítmény- 
ből eredő fúrási sebesség

v /=  к • Pa • nb (1)
összefüggésében a fúróterhelés (P) a kitevője 
minél jobban megközelítse a tökéletes talptisztí- 
táshoz tartozó elméleti négyzetes és a fúrófor
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1. a) ábra.
A lyuktalpi nyomások hatása a közetbontást eredmé
nyező érintkezési nyomásküszöbre (W. C. Maurer sze

rint)
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bizonyos mértékben befolyásolja, de a hidrauli
kus nyomás ás a lyuktalpi kőzet pórusok közti 
nyomáskülönbség, az ún. differenciális nyomás 
már igen erősen növeli a kőzetbontáshoz szük
séges fúróterhelési nyomásküszöböt. A differen
ciális nyomás nagysága a gyakorlatilag át nem 
eresztő kőzetben a teljes talpi hidraulikus nyo
mással (hidrosztat. nyomás +  gyűrűs térben 
fellépő súrlódási nyomás) egyenlő, porózus talpi 
kőzet esetén a teljes talpi hidraulikus nyomás- 
és a pórusok közti nyomás különbségével, amit 
a porózus talpi kőzet áteresztőképessége és q 
talpon pillanatszerűen kialakuló iszaplepény át
eresztőképessége befolyásolhat. Amint az lb.
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Nyomás MPa
1. b) ábra.

A  lyuktalpi nyomások hatása a fúrófog alatt képződő 
kráter volumenére (W. C. Maurer szerint)

ábra mutatja már a talpi hidraulikus nyomás is, 
de különösen a differenciális nyomás igen nagy 
mértékben csökkenti a fúrófog alatt leválasz
tandó kőzetkráter volumenét is.

Éppen ezért az Eckel f. összefüggéssel számí
tott fúrási sebességet még normalizálni is szük
séges a differenciális nyomás mindenkori nagy
ságára a zéró differenciális nyomás mellett fel
lépő fúrási sebesség (v/a) alapján, vagyis a nor- 
malizált fúrási sebesség

_  vfo —  c A p
V /norm —

V fo

Minden esetre az Eckel-jéle Reynolds-szám 
nagyobbá tétele a folyadékáram és az öblítő
folyadék-sűrűség növelése útján korlátolt (a 
gyűrűs térben biztos felfeléemelkedési sebessé
get eredménező folyadékárammal, illetve a tá
rolókőzetek pórusnyomását kiegyensúlyozó öb
lítőfolyadék-sűrűséggel), viszont nyitva áll a 
nevezőben álló tényezők csökkentése révén, 
vagyis a kisebb átmérőjű fúvókák és a nagy 
nyírási sebességen kis viszkozitású ún. nyírásra 
híguló (pl polimer adalékos) öblítőfolyadékok 
alkalm ázásával.

A fenti utakon elért tökéletesebb talptisztítás 
hidromechanizációs feladata után azonban még 
elegendő hidraulikus energiának kell maradnia 
az adott, ill. választott öblítőfolyadék jellemző

jével és a hozzá rendelkezésre álló felfeléáram- 
lási sebességgel a furadékszemek felszínre szál
lítására.

A jetfúrás tehát megváltoztatta, ill. bővítette 
a hidromechanizációs feladatot. Elsődleges célul 
a furadékszemeknek a talpról való gyorsabb és 
minél tökéletesebb elsodrását tűzte célul és csak 
másodlagos, de mindenképpen biztosítandó, 
szinte magától érthető hidromechanizációs fel
adat maradt a furadékszemek maradéktalan fel
színre szállítása.

A most már így átalakult hidromechanizációs 
feladatnak a megoldása az, hogy minél nagyobb 
nyomáshatárú iszapszivattyú (természetesen du
gattyús iszapszivattyú, s mint az 1.4 fejezetből 
ki fog tűnni, lehetőleg egyhatású triplex dugaty- 
tyús, vagy plundzseres iszapszivattyú) segítségé
vel oly folyadékáramot kell választani, amely 
csak valamivel nagyobb felfeléáramlási sebessé
get eredményez az adott méretű gyűrűstérben, 
mint amekkora a furadékszemek felszínre szállí
tásának megkívánt minimuma. Az ily nagyságú 
folyadékáramhoz választott legkisebb szivattyú 
hengerbetéthez tartozó megengedhető max. 
nyomásból, ezen a módon a legkevesebbet fel
emésztve a fúrási sebességet nem segítő, s csak 
veszteséget jelentő súrlódási veszteségre, a hen
gerbetéthez megadott maximális nyomáshatárig 
fennmaradó szivattyúzási nyomás megfelelő 
méretű fúrófúvókákban nyomásesés formájában 
hasznosítható a lyuktalp tisztítására. Ennek ér
dekében a maximális állandó nyomású szivaty- 
tyúzás feltételével, a maximális impulzuserő, 
vagy a maximális szivattyúzási teljesítmény 
feltételire szokás tervezni a fúró-, illetve a 
fúrólyuktalptisztítás hidraulikáját (2. ábra), és
pedig az alábbi megfontolásokkal:

2. ábra.
Az állandó szivattyúzási nyomás feltételével a fúró 
fúvókáihoz juttatható impulzuserő-maximum és hid

raulikus teljesítmény-maximum

A fúvókában felhasznált nagyobb nyomás
esésből, nagyobb sugársebesség (vs) származik, 
a nagyobb sugársebesség viszont nagyobb fel- 
ütési nyomáshullámot ébreszt a lyuktalpon és
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ebből nagyobb keresztirányú áramlás lép fel.. 
A lyuktalptisztítás mértéke éppen ennek a két 
tényezőnek, a folyadéksugár felütési nyomás- 
hullámának és az ebből ébredő keresztirányú 
áramlási sebességnek a függvénye. A kereszt- 
irányú áramlás sebessége viszont egyenesen ará
nyos a sugárnyaláb impulzuserejének négyzet
gyökével, vagyis

V t í  =  (о,- • Q • Vs)0’5 (4)
A keresztirányú áramlás energiafluxusa, va

gyis munkavégző- (elsodró-) képessége az öblítő
sugár impulzuserejének (a q-v,- szorzatnak) 
3/2 hatványával, a nyírófeszültsége pedig az 
impulzuserő 7/8 hatványával arányos.

E három összefüggésből következik, hogy 
mind a keresztirányú áramlás sebessége, mind 
az energiafluxusa, mind pedig nyírófeszültség 
a sugárimpulzus maximalizálásával növelhető, 
tehát a lyuktalptisztítás fokozásának a leghatá
sosabb útja az impulzuserő növelése.

A fenti, McLean [8] által a minél teljesebb 
lyuktalptisztítás érdekében javasolt impulzus- 
erő-maximumra törekvés helyett Smalling és 
Key  [9] újabban a lyuktalpon érvényesülő im- 
pulzus-nyomásmaximumra törekvést ajánlják, s 
leszögezik azt is, hogy nagy mértékben tökéle
tesíti a lyuktalptiszítást a fúvókák talphoz való 
közelítése s a fúvókák számának csökkentése.

A fenti elvek szerint tervezett hidromechani- 
zációs rendszer messzemenően segít a gyorsabb, 
olcsóbb fúrás elérésében, de elvileg nem lép fel 
kőzetbontás igényével, tehát nem „hidromoni- 
toros” fúrás, mint azt megtévesztően a szovjet 
jetöblítésű görgősfúrók helytelen „hidromoni- 
torno doloto” elnevezése alapján hihetnők. Bár 
egyáltalán nem kizárt, hogy adott esetben a 
jetöblítésű fúrás nagyobb, pl. 150— 180 m/s se
bességgel felütő folyadéksugarának felütési nyo
mása már néhány viszonylag kisebb szilárdságú, 
a hidraulikus kőzetbontásra nézve kis felütési 
nyomásküszöb-értékkel rendelkező kőzetben ne 
segítené eróziós kőzetbontással, az egyébként 
mechanikusan végbemenő kőzetbontást, s ezzel 
ne növelné a fúrási sebességet.

1.3 Fejlődés a rotari jetfúrástól 
az eróziós rotari fúrás felé

A tágabb értelemben vett hidromechanizációs 
feladat megvalósítására, a fúrólyuk eróziós mé
lyítésére irányuló törekvések eddig csak részle
ges eredményre vezettek. A tiszta eróziós kőzet
bontás útján lehetséges mélyfúrás alapvető kö
vetelménye az, hogy az eróziós sugár minden, a 
rétegsorban előfordulható kőzet bontására al
kalmas legyen és hengeres fúrólyukat képezzen. 
Sem az egyik, sem a másik feltételt nem sikerült 
mindezidáig sem a tiszta, sem az abrazív, tehát 
a szilárdanyag-adalékos folyadéksugárral meg
nyugtatóan elérni; mert egyrészt a kőzetek tisz
ta eróziós, vagyis folyadéksugárral való bontásá
hoz szükséges nyomásesés küszöbértéke a fúró
ban a 80— 100 MPa-t is elérheti (3. ábra), más
részt a hengeres lyukképzés feladata tisztán 
folyadéksugárral, tehát a talpat nem érintő

v
m m /m in

3. ábra.
A fúró fúvókáiból kilépő folyadéksugár eróziós kőzet
bontáshoz szükséges sebességének küszöbértéke és az 
eróziós fúrás sebesége különböző kőzetekben (Maurer 

és Heilhecker szerint)

fúróval nem lehetséges, különösen ha rétegzett 
kőzet fúrása a feladat [12, 20]. Az abráziós 
közeg (pl. kvarchomok, acélsörétek) alkalmazása 
a folyadékban ugyan csökkenti az egyes kőzetek 
bontására érvényes küszöbnyomásokat, de ezzel 
szemben fokozódnak a szivattyúban, az öblítő
rendszer elemeiben fellépő nehézségek (kopás, 
kiülepedés stb.).

A kísérleti eredmények alapján bebizonyoso
dott, hogy a mechanikus kőzetbontás segítsége 
nélkül, különösen ha rétegzett kőzetek fúrása a 
feladat, az eróziós/abráziós fúrás nem valósít
ható meg. Valóban erre az útra, vagyis a kom
binált mechanikus segítséggel végzett eróziós fú
rásra terelődtek a további eróziós fúrási próbál
kozások.

Sokat ígérőek voltak M. R. Wyllie-nek [10] 
a 8. Kőolaj Világkongresszuson bemutatott fo
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lyadéksugárral lövellt részecskékkel megoldott 
ún. „jetted particle” vagy „abraziv-jet” fúrás 
(H. Hasiba 1962-ben Leobenben végzett olaj
mérnök szabadalma) kísérleti eredményei. Az 
ismertetett három kísérleti fúrásban — igaz, 
hogy a fúróberendezést rendkívül költséges fel
szereléssel, az eredetileg hidraulikus kőzetre- 
pesztéshez konstruált 100 MPa tartós üzemnyo
mást nyújtó nyomásfokozó szivattyúkkal kiegé
szítve — még nagy mélységben is (3200—4400 m) 
kétszeres—hatszoros fúrási sebességet és három
szoros fúrónkénti előhaladást értek el. A rend
szer lényege az, hogy 1,2— 3,0 mm nyílású 
fúvókákkal ellátott, három erős szárnnyal kikép
zett fúróból kilövellő abrazív elemeket hordozó, 
s 300 m/s-nál nagyobb sebességgel a talpat érő 
folyadéksugarak a fúró lassú forgatása követ
keztében árkokat marnak a lyuktalpba. A fúró 
szárnyai viszont az árkok közt maradó kőzet
gyűrűket viszonylag kis fúróterhelés mellett 
letörik (4. ábra). Ez az utóbbi művelet csak mér-

4. ábra.
9”-es abráziós-jet fúró és abráziós kőzetmegmunkálási 

módja

sékelt fúrókopást okoz, ami a fúrómeneteket 
hosszabbítja. Bár a 10 éven keresztül folytatott 
fejlesztési kísérletek során sikerült hétszeres— 
tizenkétszeres fúrási sebességeket és 50%-kal 
nagyobb fúrónkénti előrehaladásokat elérni, az 
abrazív—jet fúrással az összehasonlító konven
cionális rotari-jetfúrással szemben, azonban 
ennek ellenére sem sikerült gazdaságossá tenni 
ezt a sokat ígérő módszert. Ezért 13 évi kísérle
tezés után, ami 14 millió $ költséget emésztett 
fel, az abrazív-jet fúrást gazdaságtalannak nyil
vánították [11]. Azt azonban gazdaságtalansá- 
guk ellenére is igazolták a kísérletek, hogy az eró

ziós fúrás mindenképpen igényli a mechanikus 
kőzetbontás segítségét.

Időközben a fejlődés, úgy tűnik, éppen az 
alapvetően mechanikai kőzetbontáson alapuló 
rotari jetfúrás oldaláról közelíti meg az eróziós 
fúrást, hiszen a rotari jetfúrás további tökéle
tesítésének és az eróziós rotari fúrás kialakítá
sának fejlesztési irányai egybevágóak:

— a rotari jetfúrás fúróinak tökéletesítése 
során az egyik alapvető törekvés minél 
nagyobb hidraulikus energia közvetítése a 
fúrón át, minél közelebb vitt fúvókákból, 
minél hatékonyabb folyadéksugár formá
jában a lyuktalpra, s ezzel kapcsolatban

— mind nagyobb szivattyúzási nyomást nyúj
tó nagyteljesítményű iszapszivattyúk ki
alakítása (ma már elsősorban egyhatású 
triplex dugattyús vagy esetleg plundzseres 
szivattyúk formájában),

— a rotari fúrás öblítőfolyadékául a pórus- 
nyomás-ellenőrzés megengedte legkisebb 
sűrűségű, a fúró öblítősugarai nyírási se
bességén legkisebb viszkozitású s általában 
szilárdanyagmentes, de mindenképpen kis- 
szilárdanyag-tartalmú öblítőfolyadék vá
lasztása.

Mindmegannyi, az eróziós fúrás megoldását is 
segítő célkitűzés, illetve ma már sok tekintetben 
megvalósult, törekvés.

E fejlesztési folyamat élő voltának sokatmon
dó eredménye az az 5 texasi kísérleti fúrás, 
amelynek során hosszabított fúvókájú görgős 
fúrókkal, 14 MPa szivattyúzási nyomás helyett 
közvetlenül nagynyomású iszapszivattyúkkal 42 
MPa-lal öblítve, 2000 m mélységig, vagyis amed
dig olyan kőzetek előfordulására is lehetett szá
mítani, amelyeknek a hidraulikus kőzetbontási 
küszöbnyomás elérheti a fúróból kilövellő fo
lyadéksugár felütési nyomását, a fúrási sebesség 
60— 100%-kal nagyobb volt, mint a környező 
fúrásokban hasonló fúrási tényezőkkel elért fú
rási sebesség. A 14 MPa öblítési nyomás helyett 
— most már a szivattyú után nyomásfokozó szi
vattyúkat is alkalmazva -— 70— 84 MPa nyomás
sal szivattyúzva kétszeres'—négyszeres fúrási 
sebességet sikerült elérni, bizonyságául annak, 
hogy az előbbi esetben részlegesen, az utóbbi 
esetben helyenként teljes mértékben érvényesült 
a folyadéksugár kőzetbontó hatása [12].

További bíztató eredményt értek el pl. a hol
landiai Groningenben, ahol egy 16 db 3 mm-es 
fúvókával ellátott 9 &/s"-es gyémántfúróval, per- 
meabilis kőzetben, a fúvókákbán érvényesített 
mindössze 20—30 MPa nyomáseséssel kétszeres 
—négyszeres fúrási sebességet értek el a jet- 
fúrással az előző fúrásokban elért fúrási sebes
séghez képest. Az impermeabilis kőzetben már 
35—40 MPa nyomásesést kellett a fúrófúvókák- 
ban biztosítani, hogy a jetfúrással elért fúrási 
sebességnél nagyobbat lehessen elérni.

Az eróziós rotari fúrás tehát napirenden lévő 
és maradó, s evolucionális úton minden bizony
nyal megvalósuló rendszer, a hidromechanizá- 
ciónak újszerű, sokat ígérő alkalmazási területe, 
ami mind eszközeivel, mind fejlődő technológiá
jával előreviszi a bányászat eróziós kőzetjövesz- 
tési törekvéseit.
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Ez az evolúció azonban mindenesetre évtizede
ket fog igénybe venni, hiszen a 100 MPa-t is elérő, 
sőt azt meghaladó nyomással való tartós szivaty- 
tyúzás eszköz és technológiai feltételeit meg
valósítani igen nagy feladat, azonban a haladást, 
a megvalósulást a szénhidrogéncélú fúrások 
költségei garantálják, hiszen a fúrási költségek 
60%-a időfüggő, az időigény 50-—80%-a pedig a 
fúrásra esik. Márpedig a világ szénhidrogén
célú fúrásainak volumene jelenleg évi 150 millió 
m, ami mintegy 24 milliárd $ költséget igényel, 
s ez a tevékenység 1990-re előreláthatólag meg
kétszereződik és a sokkal költségesebb tengeri, 
mélytengeri, arktikus, arktikus tengeri fúrások 
felé halad. Figyelembevéve a fentieket a világ 
1990-re várható mintegy 300 millió m-nyi fúrásá
nak költségét legalább 80— 100 milliárd $-ra lehet 
tenni, ami természetesen messzemenően serken
tő erőt képvisel a fúrási technológia fejlesztésére 
—  ebben az esetben a hidromechanizáció út
ján — az olcsóbb és gyorsabb fúrási technológia 
megvalósítása érdekében.

1.4. A dugattyús szivattyúk fejlődése nyújtotta 
lehetőségek a mélyfúrás növekvő hidro- 
mechanizációs feladatainak ellátására

A rotari fúrás szivattyúzási feladata eredeti
leg abból állt, hogy öblítőiszapot (plasztikus, 
szerkezeti viszkozitású, sőt tixotróp, sok esetben
2,0 g/cm3-nél is nagyobb sűrűségű, rendszerint 
vízközegű folyadékszuszpenziót) oly nagyságú 
folyadékárammal emeljen a szívógödör, szívó

tartály szintjétől a fúróberendezés öblítőfejének 
mindenkori állásáig, de max. 30 m-ig, vagyis egy 
szinte elhanyagolható nagyságú geodetikus ma
gasságra szállítson majd hosszú, és a fúró hala
dásával folyton hosszabbodó fúrócsövön át füg
gőlegesen lefelé a fúróhoz a lyuktalpra; a lyuk
talpon a fúró által leválasztott furadékszemek- 
kel keveredve elegendő felfeléáramlási sebessé
ge legyen arra, hogy a fúrócső és a fúrólyuk 
gyűrűs terén keresztül a furadékot maradéktala
nul a felszínre szállítsa, tehát a fúrás eredeti 
kiinduló hidromechanizációs feladatát elvégezze. 
A továbbiakban a felszíni geodetikus magasság 
és súrlódási veszteségek legyőzéséhez szükséges 
szivattyúnyomástól most eltekintve, a hidrome
chanizációs feladat szempontjából a fúrócső súrló
dási ellenállása okozta nyomásesés veszteségnek 
minősül; a gyűrűs térben fellépő nyomásesés vi
szont már hasznos függőleges zagyszállítás, 
amelyben azonban a szállított kőzetvolumen nö
veli az öblítőiszap átlagsűrűségét (5a. ábra).

A rotari jetfúrás esetében az öblítés, illetve a 
szivattyúzás hidromechanizációs feladata bővül. 
Az öblítőfolyadékot a fúróhoz, a fúrófúvókák- 
ban érvényesítendő nyomáseséssel megnövelt 
nyomással kell leszivattyúzni, a felszínre-szállí- 
táshoz szükséges folyadékárammal. A többlet
nyomásnak ugyanis elegendőnek kell lennie a 
fúrófúvókákban létrehozandó sugársebesség 
okozta nyomásesés fedezésére. A nyomásesést az 
impulzusmaximum elvén célszerű viszont meg
választani ( 1. 1.2 fejezet). Miután a rotari jet
fúrás hidromechanizációs feladata a talpra irá
nyított fúrófúvókákból kilövellő iszapsugarak

5. ábra
A  közönséges öblítésű (a) és a jet-öblítésű (b), vala
mint az eróziós (c) rotari fúrás hasznos és nem hasz
nos nyomásesésének ,továbbá a szivattyúzási (felszíni) 
és a talpon ejlentkező nyomásának alakulása egy 2000

m mélységű fúrás esetében; iszapsűrüség 1,1 g/cm3, 
felfeléáramlási sebesség az (a) esetben, 1,0 m/s, a (b) 

és (c) esetben: 0,8 m/s
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lyuktalptisztításával bővült, a rotari jetfúrás 
szivattyúzási feladatát összefoglaló 5b. ábrán 
a pfúvóka +  pgyt összege lesz a teljes hidro- 
mechanizációs szempontból hasznos nyomásesés; 
a fúró hatékony kőzetbontásának feltétele (fel
tétel-megteremtése) szempontjából azonban 
csak a pfúvóka tekinthető hasznos szivattyúzási 
nyomásesésnek, (ill. a folyadékárammal szorozva 
a nyomásesést a lyuktalptisztításra hasznosuló 
hidraulikus teljesítménynek.). A jetfúrás eseté
ben a nyomásesés a fúrószárban és a gyűrűs 
térben csak 25— 35%-ban terheli a szivattyúzás 
nyomását, mert az e fölötti 65— 75%-a fúró 
fúvókáiból kilövellő öblítősugárban lyuktalp
tisztításra hasznosul.

Az eróziós fúrásba átmenő rotari jetfúrásban 
az igen kis átmérőjű fúrófúvókákból kilépő 
öblítősugarak már nemcsak a lyuktalptisz- 
títás műveletének hidromechanizációs feladatát 
látják, vagy látnák el, hanem részben kőzetbon
tást végeznek, ami azt jelenti, hogy a hasznos 
nyomásesés a teljes szivattyúzási nyomásnak 
túlnyomó részét (85— 95%-át) teszi ki, tehát itt 
gyakorlatilag csak a jetfúráshoz megkívánt fo
lyadékárammal dolgozó, de igen nagy nyomás
esést legyőző szivattyúzás a feladat (5c. ábra).

A rotari fúrás mindhárom, de elsősorban a 
már megvalósult két változatában, a szivattyú
zás követelménye lényegében a fúró előrehala
dásával, a fúrás növekvő mélységével, vagyis a 
növekvő áramlási ellenállással fokozódó nyo
másigény ellenére sem csökkenő folyadékáram 
biztosítása. Ennek a szivattyúzási feladatnak a 
pozitív kiszorítás elvén dolgozó dugattyús szi
vattyú felelt meg annak idején, vagyis a rotari 
fúrás bevezetésekor éppúgy, mint ma is a leg
jobban.

A dugattyús iszapszivattyúk fejlődése során a 
gőzgéppel közvetlenül kapcsolt szabadlöketű 
gőzüzemi iszapszivattyú helyébe lépett motoros 
hajtású rotari fúróberendezéseknél a forgattyús 
hajtóműves kéthatású kettősiker iszapszivattyú 
lett az általános megoldás.

Annak ellenére, ugyanis, hogy a dugattyús 
iszapszivattyúk ún. vízoldali része a 40-es évekre 
a gőzszivattyúkéhoz kialakult formájához képest 
nem változott, a motoros hajtás merev jellege és 
a forgattyús hajtómű közbeiktatása azonban lé
nyeges változásokat hozott a szivattyúk üzemé
ben. A változás elsősorban a folyadékszállítás és 
a nyomás lüktetéséből, a maximális nyomás 
elhatárolásának szükségességéből, valamint a 
lüktető szállítás következtében fellépő szívási 
egyenetlenség kompenzálásának követelményé
ből állt.

A kéthatású kettős iker vagy hármas iker, 
hajtóműves dugattyús iszapszivattyúk a rotari 
jet-fúrás rohamosan növekvő szivattyúzási tel
jesítményigényének kielégítése érdekében a 
70-es évekre 1000— 1200 kW teljesítményű, 25— 
35 MPa maximális üzemnyomású, 25—30 t tö
megű óriásoká fejlődtek. A nagy méretek s az 
ebből fakadó szállítási gondok, továbbá a már 
tovább nem fokozható nyomáshatárok, valamint 
a rendkívüli mértékű lüktetés oda vezetett, hogy 
a szivattyúszerkesztők visszatértek az egyhatású

dugattyús, illetve búvárdugattyús (plundzseres) 
szivattyúkonstrukciókhoz.

Az egyhatású szivattyúk (6a. ábra) rövidebb 
lökete, nagyobb megengedett dugattyúsebessége 
(ill. löketszáma) a több hengeres kivitel, az egy
forma dugattyúfelület egyenletesebb szállítást, 
kisebb nyomáslüktetést eredményez. A kétha
tású szivattyúk maximális megengedett percen
kénti löketszáma 75, kivételesen 80 lehet; ezzel 
szemben a hengerek hűtésének és mosásának 
egyszerű megoldási lehetősége (6b. ábra) az egy
hatású szivattyúk dugattyús típusainál a percen
kénti löketszámnak megkétszerezését, a búvár
dugattyús típusainál megnégyszerezését tette 
lehetővé. Mindez a kéthatásúakéhoz képest az 
egyhatású szivattyúk lényegében kisebb főmé
reteihez és 25—30%-kal kisebb tömegéhez ve
zetett.

Az egyhatású dugattyús iszapszivattyú metszete (a), a 
henger és a dugattyú hűtésének és mosásának elvi 

vázlatával (b), alatta a dugattyú metszetével
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Egyidejűleg viszont a kisebb mérvű lüktető 
üzem előnye mellett a nagyobb dugattyúsebes
ség a kavitáció elkerülése érdekében elengedhe
tetlenné teszi a hozzáfolyásos, tartályból való 
szívást és a gáztöltésű, tömlős szívólégüstöt, sőt 
a feltöltő centrifugális szivattyút is. A nagyobb 
löketszámok, azaz dugattyúsebességek esetében 
fellépő rendkívül nagy szívási nyomáásingado- 
zást (7a. ábra) ugyan jelentős mértékben csil
lapíthatja, sőt a 0 vonal fölé (7b. ábra) stabili
zálhatja a tömlős, gáztöltésű szívólégüst, de ez 
még mindig kevés lehet a kavitáció elkerülésére, 
ennek érdekében szükség van centrifugális fel- 
töltő szivattyú szegítségére is. A feltöltő centri
fugális szivattyúk állandó nyomást biztosítanak 
ugyan, de a lüktető szívási igény szokatlan 
üzemviszonyokat jelent a centrifugális szivaty- 
tyúnak. A lüktetés egyaránt kedvezőtlenül hat a 
szivattyú teljesítményére, élettartamára; foko
zott kopás, tömítés- és csapágyhibák jelentkez
hetnek. Ezen csak a hatékony tömlős szívás
stabilizáló légüsttel való együttes alkalmazás 
segít.

ü, 5 6 bar

0,21 bar 
0

b)
7. a) ábra.

az egyhatású, 6”xl0” hengerbetéttel ellátott triplex 
iszapszivattyú szívásának nyomásingadozása 114 lö- 
ket/min. mellett 6”-es, 6 m hosszú szívóvezeték esetén, 

szívólégüst nélkül;
b) — a szívási nyomásingadozás mértéke azonos eset

ben, de gáztöltésű, tömlős szívásstabilizációval

Mindenesetre a modern egyhatású triplex 
dugattyús szivattyúk ma már nemcsak a rotari 
jet-fúrás szivattyúzási igényeit elégítik ki kisebb 
tömegükkel, méretükkel és megbízható üze
mükkel, hanem már ezeknek is vannak olyan 
750 és 1000, sőt 1200— 1500 kW teljesítményű 
típusai, amelyek 35—70 MPa maximális üzem
nyomással már a részlegesen eróziós fúrás igé
nyeit is ki tudják elégíteni.

Az egyhatáású plundzseres szivattyúk hasonló 
teljesítményű egységei hovatovább már kielégít
hetik a modern öblítőfolyadékok alkalmazása 
útján lehetővé vált, kisebb (0,4—0,5 m/s) felfelé- 
áramlási sebességekhez tartozó kisebb folyadék
áramokkal a folyamatos eróziós fúrás 100 MPa 
körüli szivattyúzási nyomásigényeit.

Összefoglalólag megállaptíható, hogy a du
gattyús szivattyúk fejlődése egyrészt követni

tudta a mélyfúrási technológia rohamosan nö
vekvő szivattyúzási igényei által támasztott kö
vetelményeket, másrészt minden remény meg
van arra, hogy kielégíti a jövő- eróziós fúrása 
által megkívánt szupernagy nyomású szivattyú
zás követelményeit is.

1.5 A hidromechanizáció egyéb szerepe a mély
fúrásban

1.5.1 Eróziós tárolókőzet-megnyitás (perforálás) [13]

A nagy sebességű folyadéksugár kinetikai 
energiájában és a folyadékban szuszpendált szi
lárd anyagrészek (kvarchomokszemek) koptató
képességéből adódó hatást, vagyis lényegében 
két hidromechanizációban rejlő lehetőséget: a 
folyadéksugár eróziós hatását és a szilárd közeg 
zagy formájában való szállítását használja ki az 
olajbányászatban alkalmazott ún. eróziós, helye
sebben abráziós, perforálás. Célja a béléscsővel 
biztosított (átfedett) és a béléscső mögött ce
mentpalásttal izolált tárolókőzet minél hatéko
nyabb megnyitása, vagyis a minél nagyobb fe
lületen szabaddá tett kőzetfelületről a tároló
kőzet fluidumtartalmának beáramlását lehetővé 
tenni.

Az abráziós perforálás technikája a gyakorla- 
ban abból áll, hogy megfelelő kvarchomok- 
koncentrációjú, ún. lyukbefejező folyadékot (pl. 
a formációt nem károsító sósvizet, olajat) szi
vattyúznak le a kívánt mélységnek megfelelő 
hosszúságú csőoszlop végére elhelyezett abráziós 
perforáló puskához. Az abráziós puska lényegé
ben felül menetes csatlakozású, alul zárógolyó
val ellátott,, radiálisán egymással szemben kis

Perforáció Q '/ /  
béléses övön у

/ / / / Л

8. ábra.
Abráziós perforálópuska és tárolókőzet-megnyitási 

(üregképzési) elve
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— 2—3 mm — keményfém fúvókákkal ellátott 
vastagfalú acélcső. Az abráziós perforálás során 
a fúvókákon nagy (100—300 m/s) sebességgel 
kilépő abráziós folyadéksugár, az ún. frontális 
abrázióval lyukat vág a csövön és a mögötte 
lévő cementpaláston át a tárolókőzetbe. A beha
toló perforááció mélyülése során a belépő eró
ziós sugarat körülfogja a visszaáramló sugár, 
amely tovább bővíti az üreg falát az ún. oldal- 
abrázió útján (8. ábra).

A régebben kialakult golyós, vagy a ma általá
nos szúrólángos, tehát mindkét eljáráshoz rob
banóanyagot alkalmazó perforálási eljárásokkal 
szemben a ,,hidromechanizációs” abrazív perfo
rálás előnye a gyakorlatilag korlátlan hőállóság 
(a robbanóanyagokkal kapcsolatos perforálási 
műveletek hőtűrése erősen korlátolt, 200— 220 
°C), a tárolókőzetben kiöblösödő nagy felületet 
nyit meg, a behatolás mélysége a perforálási idő 
függvényében — bár csökkenő mértékben, de 
mégis — növekszik és nitrogén adagolásával fo
kozható (9. ábra).

Nitrogénnél 
9,8 mm, N-80 béléscső

0 «  28 я 92 561 70 89 98 112 126. ПО-
Közefszi/árdság, MPa

9. ábra.
Az abráziós perforálás behatolásának változása a kőzet

szilárdság függvényében

Az abráziós perforálás méretét, időszükségle
tét természetesen számos tényező befolyásolja; 
így elsősorban a koptatósugár kinetikai ener
giája, a kőzetszilárdság, a béléscsőperforáció 
mérete, a lövellési távolság, a béléscsőben a visz- 
szaáramlás helyén fennálló nyomás, a homok
koncentráció.

Az eróziós, illetve abráziós perforálás elvén a 
perforator forgatásával eróziós vágás, eróziós 
réskészítés lehetősége is fennáll, nem is szólva 
számos egyéb különleges mélyfúrási feladat (ki
törések esetében szerelvények eltávolítása stb.) 
megoldásáról.

1.5.2 Folyadékos kőzetrepesztéssel képzett hasadékok 
kitámasztása [14]

A folyadékos kőzetrepesztéssel, ún. hozam- 
növelés, serkentés céljából képzett horizontális, 
vagy vertikális hasadékok összezáródásának 
megakadályozásáéra, a hasadék minél nagyobb 
vezetőképességének elérése érdekében a hasa- 
dékba, annak falai közé nagyszilárdságú támasz
tó elemeket (homokszemeket, üveggyöngyöt,' 
szineterezett bauxitgranulátumot stb.) egy vagy 
több rétegben elhelyezni. Ezt a műveletet lé
nyegében szintén hidromechanizációs művelet 
oldja meg, hiszen a kőzetrepesztő folyadék a 
kitámasztó elemek hordozó folyadéka, ami be
viszi a támasztékot a hasadékba, s ott kiülepszik.

Ez a művelet nem is annyira egyszerű hidro
mechanizációs szilárdanyag-szállítás, hanem bo
nyolult, programozott deponálási művelet, 
amelynek irányítására igen sok tényezőt kell 
egyidejűleg figyelembe venni (hordozó folyadék 
Teológiai jellemzőit, a szilárdanyag, vagyis a tá
maszték milyenségét, nagyságát, az áramlási kö
rülményeket stb.). Különösen bonyolult, de ér
dekes feladat a függőleges hasadék kitámasztása, 
ahol a lyukfalhoz legközelebb kiülepedett tá
maszték a művelet első szakaszából származik és 
a legtávolabbra került szemek a művelet végső 
szakaszából származnak, ami pl. azt indokolja,
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hogy a nagyobb támasztékszemeket a művelet 
kezdetén adagolják a hordozó folyadékba, ami 
pl. igen nagy viszkozitású térhálósított gél lehet, 
s a kisebb szemeket a művelet befejező szaka
szában. A bonyolult kitámasztási művelet irá
nyíthatóságát, úgy is mint a hidromechanizációs 
művelet lehetőségeinek érdekes példáját a 10. 
ábra mutatja, amely egy 25 m magasságú függő
leges hasadék kitámasztásának hosszmetszetét 
mutatja (q =  3 m3/min, a hordozó folyádék visz
kozitása 10 MPas, a 10/20 csokor szemn. homok
koncentrációja 120 kg/m3 hordozó folyadékban).

A hidromechanizációnak a folyadékos kőzet- 
repesztás feladatainak megoldása terén tehát 
igen fontos a szerepe, de nemcsak a szénhidro
gén-termelés serkentése szempontjából, hanem 
minden olyan bányászati műveletnél, ahol a 
kőzetrepesztésnek szerepe van: pl. a széntelepek 
gázlecsapolási műveletei során, vagy a forró kő
zeten át cirkulált vízzel való geotermikus ener
giatermelés lehetőségének megteremtésében stb.

1.6 A fordított öblítésű mélyfúrás nyújtotta 
hidromechanizációs lehetőségek

Bár a Beart-féle [4] öblítéses fúrási szaba
dalom (1. 1.1 fejezet) fordított öblítést, vagyis 
gyűrűs téren lefelé áramló öblítőfolyadékot és a 
fúrócsövön átváló furadékkiszállítást ír le, ez a 
megoldás azonban főleg a múlt század végén, 
keltett ismét érdeklődést. Albert Fauck ezt az 
öblítésmódot alkalmazta a nagy ütésszámmal 
dolgozó „expressz” fúródarujával dolgozó ún. 
lüktető fúrásmódjához. Fauck műveiben [15, 16, 
17] mindig hangoztatta, hogy csak a fordított 
öblítéssel elérhető „tökéletesen tiszta fúrólyuk
talpat” és éppen ezen az alapon egy összehason
lító táblázatban kimutatta egyenes öblítésű az 
a rotari fúrással szemben a fordított öblítésű 
lüktető fúrás, vagyis az Európában elterjedt öb
lítéses ütőfúrás előnyét a rotari fúrással szem
ben [18]. Itt érdekes megjegyezni, hogy Böhm 
Ferenc is ezt írja [19] az erdélyi földgázkutatás
sal kapcsolatos amerikai tanulmányútjáról írott 
jelentésében, mondván: „A  legjobb eredménye
ket a fordított öblítéssel dolgozó gyorsütéses 
fúróberendezésekkel értük el, amelynek sza
bályozható sűrűségű öblítővizével a gáznyomás 
okozta nehézségeket leküzdhettük és a káros 
gázerupciókat m egakadályózhattuk’ ’.

A fordított öblítés alapgondolata lényegében 
az, hogy a gyűrűs tér alapterülete nagyobb, 
mint a fúrócső belső átmérőjének megfelelő 
szelvény, tehát a fúrónál a talpon megforduló 
öblítőáram sebessége felgyorsul és szinte fel
szippantja, magával ragadja a furadékszeme- 
ket, vagyis igen hatékony hidromechanizációs 
szilárdanyag-szállítás jön létre. Ennek az elvnek 
mai, a rotari fúrással kapcsolatos jellemző alkal
mazása a folyamatos, fordított öblítéssel meg
oldott magfúrás, az ún. „Counter flush” fúrás 
és a nagyátmérőjű aknafúrás. A fordított öblí
tésű rotari fúrásmódoknál a megoldandó nehéz
séget a gyűrűs tér fején az öblítőiszap beveze
tése, illetve a lyukfalvédelem képezi.

1.6.1 A folyamatos magfúrás

A fordított öblítéssel megoldott folyamatos 
magfúrás lényegében teljes magmintavételt biz
tosít, mégpedig a fordított öblítés nyújtotta ha
tékony hidromechanizációs elvű szállítás útján 
úgy, hogy fúróként magfúrót alkalmazva a fúró
csőben fellépő, vagyis a gyűrűstér-felület (fúró
cső-keresztmetszet alányában felgyorsuló öblítő
áram elegendő felfeléáramlási sebességet biz
tosít a képződő mag felfelészállítására. Elvileg 
két megoldása használatos: az egyszerűbb csak 
sima fúrócsövet használ (11b. ábra), ezért ha kis 
mélységről van szó, az öblítés bevezetésére a 
lyukszájon igen egyszerű lehet a tömszelence 
(12. ábra), vagy kettős magcsővel dolgozó meg
oldás, amelyikhez nem szükséges íorgő tömsze
lence, mivel a két cső közén különleges öblítő
fejen át lehet bevezetni (11c. ábra) az öblítést.

Mindkét rendszer széles körben használatos 
gyors, gazdaságos megoldás, elsősorban szerke
zetkutató fúrások, tapogató kutatófúrások cél
jaira.

11. ábra.
Fordított öblítésű folyamatos magfúrás egyszerű csővel 

(b), kettős fúrócsővel (c)

12. ábra.
Lyukszájra illő tömszelence a fordított öblítésű folya

matos magfúráshoz

1.6.2 Nagyátmérőjű, fordított öblítésű fúrás

A fordított öblítés elve igen célszerűen alkal
mazható nagy átmérőjű aknák, vízmentesítő 
kutak fúrására, szélsőséges hidromechanizációs 
zagyszállítási viszonyok képzésével, vagyis:
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— egyrészt a gyűrűstér- és fúrócső-kereszt
metszet viszony nagyra választása útján,

— másrészt az igen nagy felületű gyűrűstér 
következményeképpen igen kis sebesség
gel lefelé mozgó öblítőfolyadékkal meg
valósított lyukfal-omlásvédelem segítségé
vel.

A nagyátmérőjű fordított öblítéses fúrás 
hidraulikus rendszerének elve a fentiek alapján 
az, hogy a fúrócsőhöz képest igen nagy átmé
rőjű fúrólyuk átmérőjének megfelelő gyűrűstér
ben lefelé alig mozgó öblítőfolyadék (általában 
víz, vagy kis sűrűségű agyagszuszpenzió) nem 
bontja meg a lyukfalat, amint ezt pl. a laza kő
zetből álló lyukfalra érvényesen a 13. ábra váz
lata mutatja. Az ábrában az a vízoszlopnyomás- 
sal szemben a b eredő nyomás hat, amely a nem 
konszolidáltnak és vízzel telítettnek feltéte
lezett, valamint a víz felhajtóerejével csök
kentett kőzetnyomásnak a kőzetszemekre 
átadódó nyomásból és ennek reakcióerejé
ből adódik, akkor, ha a kőzetszemek 
érintkezési szöge 30°. Egyidejűleg a fordított 
öblítés a nagyátmérőjű csőben olyannyira fel
gyorsul, hogy alkalmas a lyuktalpról leválasztott, 
a fúrócsövön még átférő görgetegek felszínre 
szállítására is. Példaképpen: az 1 m 0 -jű  fúrólyuk 
fúrásához választott 15 cm-es fúrócsőben, for
dított öblítéssel a felfeléáramlási sebesség a lefe- 
lémozgás 45-szörösére növelhető. A nagyátmé
rőjű fúrásoknál a folyadékszint stabilitása 
érdekében a lyukszájat bő utánpótlást nyújtó, 
nagy vízfelülettel kötik össze.

A  nagyátmérőjű fordított öblítésű fúrási mód
szerek változataiban az öblítőkört az lyukátmé
rőhöz képest kicsi, de abszolúte mégis nagy

A  laza kőzetből álló nagyátmérőjű lyukfal stabilitás 
megőrzésének elve

átmérőjű (350 mm-ig) fúrócső szívásával, vagyis 
az abban létesített depresszióval, vagy mammut- 
szivattyúzás elvén tartják fenn.

A depressziót a fúrócsőben legegyszerűbb kör
forgószivattyúval, szívásával megvalósítani úgy, 
hogy a fúrócsövet a különleges nagy kőzetdara
bokat is átbocsátó centrifugális szivattyú szívó
csonkjához kötik (14. ábra). Másik, legelterjed
tebb mód a mammutszivattyúzásos rendszer, 
amelynél a fúrócső két szembefekvő külső olda
lán nagynyomású levegőt vezetnek le egy bizo
nyos magasságba elhelyezett keverőfejeken a 
fúrócsőbe (15. ábra). Természetesen a szívófúrás 
az 1 MPa-lal elhatárolt szívómagasság miatt 
csak viszonylag kis mélységig (kb. 100 m) haté
kony [21]. A nagy átmérőjű fordított öblítésű 
fúrás nagyszerű példája a hidromechanizáció 
elvének a mélyfúrás terén való alkalmazásának, 
ami széles körben hasznosítható a bányászatban 
is, hiszen a bányászati műveletekkel jövesztett 
szilrádanyagot a mélyből kell a felszínre továb
bítani.

Mindenesetre a nagyátmérőjű fúrás úgy is 
mint aknafúrás, úgy is mint vízmentesítő fúrás, 
rendkívüli teljesítményekre képes. Ennek szép 
példája a hazai bauxitbányászatban, a halimbai 
területen megvalósított aktív vízvédelem, 
amelynek során kemény kőzetekben (dolomit, 
mészkő) zavart kőzetviszonyok közt, teljes folya- 
dékveszteég veszélye mellett kellett lemélyíteni 
a közel 30, átlagosan 200—300 mély és 2,4—3,0 
méter átmérőjű vízmentesítő aknát, s amelye
ken keresztül emelt napi 300 m3/min. víz védel
me alatt szárazon, vízbetörés veszélyének kikü- 
szöbölösével folyik a bányászat.

2. A  hidrom echanizáció szerepe  
a m élybányászatban

A tágabban értelmezett mélyfúrási technoló
giában, illetve a fluidumbányászat során a ki
alakult — alkalmazott és bevált hidromechani- 
zációs módszerek széles körű lehetőséget kínál
nak a fúrólyukon át végzendő bányászati műve
letekhez is, éspedig mind a föld alatti kőzet- 
jövesztésre, mind pedig a föld alatt jövesztett 
kőzetanyag felszínre szállítására, de az egyéb 
bányászati segédműveletek, részletfeladatok tel
jesítése is.

Természetesen a legfontosabb elérendő cél 
maga a mélybeli hidromechanizációs jövesztés, 
vagyis a vízbe merült folyadéksugárral való 
kőzetbontás a mélyben, továbbá az ilymódon 
megbontott, termelt kőzetanyag felszínre szállí
tása.

Az eróziós/abráziós mélyfúrási tapasztalatok 
mindenképpen amellett szólnak, hogy mivel az 
abrazív részecskék alkalmazása a vízben, azaz 
a folyadéksugárban rendkívüli nehézségeket 
okozna a jövesztést szolgáló hidromechanizációs 
rendszerben, ezért mindenképpen a tiszta eró
ziós kőzetbontásra kell a figyelmet összpontosí
tani.

Ami a kőzetek eróziós jöveszthetőségének le
hetőségeit illeti, egyelőre mindenképpen csak a
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14. ábra.
A  nagyátmérőjű fúrás vázlata szívófúrás elvén (S öb
lítőfej, К forg. rúd, R visszacsapó sz., D nyomás ol
dal, S szívás oldal, DT forg. asztal, HG geod. mag., 

V vákuum, bér.)

15. ábra.
Nagyátmérőjű fúrás a mammutszivattyúzás elvén (je

lölések mint 14. ábrán, [21] szerint)

kisebb szilárdságú, tehát kisebb hidraulikus 
kőzetbontási nyomásküszöbbel rendelkező kő
zetek, hasznosítható ásványkincsek fúrólyukon 
át való kitermelésére lehet csak gondolni. Hazai 
szempontból a szén, bauxit jöhet számításba 
[23, 24].

A mélységnek elsősorban gazdaságossági és 
fedőkőzet-állékonysági tényezők szabhatnak 
korlátot. A nagyobb mélységnek a viszonylag 
költséges nagyátmérőjű fúrólyuk (kb. 50 cm) 
létesítési költsége, valamint a felszínre szállítás 
mélységgel rohamosan emelkedő költségei szab
nak határt.

Mindezek a csak főbb tételekben felsorolt 
feltételek máris azt jelentik, hogy csak a felté
telek kedvező összejátszása indokolhat, egy 
nagyüzemi kísérletet, s kecsegtet gazdaságos 
megoldás reményével.

A főbb tisztázandó feltétel a jöveszthetőség és 
a fedőkőzetek állékonysága. Maga a jövesztési 
művelet és a vele kapcsolatos felszínreszállítás 
lényegében technológiailag megoldott művelet, 
mint azt a 16. ábrán vázlatosan bemutatott eset, 
egy kaliforniai bitumenes homok kitermelési 
vázlata mutatja. A közölt adatok szerint [22] 
egy-egy állásból, vagyis egy-egy 20"-es fúró
lyukon át 40— 50 t bitumenes homokot tudnak 
kitermelni. A maximális mélység 180 m, a maxi
mális jövesztési sugár 9 m, a fedőkőzetek vas

tagsága 30— 35 m. A  hidraulikus jövesztéshez 
és kiszállításhoz 3,5 m3/min. folyadékot használ
nak fel. Ennek egy részét a jövesztőfúvókán 
lövellik ki, egy része pedig a kiszállítás víz
sugár szivattyúját táplálja (16. ábra).

Ami az akár ilymódon, akár bányászati műve
lettel kitermelt anyag függőleges szállítását ille
ti, ebből a szempontból a mammutszivattyúzásos 
fordított öblítésű fúrás tapasztalatai bőséges 
alapot nyújtanak a különböző ilyen jellegű 
szilárdásvány-bányászati feladatok megoldásai
nak céljaira.

Természetesen a hidromechanizáció számos 
mélyfúrási tapasztalatának bányászati felhasz
nálásra kínálkozik még lehetőség. Csak kiraga
dott példaként említhető pl. a gázdús szenekből 
való gázlecsapolás balesetmegelőzés szempontjá
ból igen fontos problémája. Ily szempontból a 
folyadékos kőzetrepesztés legújabb módszerei 
nyújthatnak lehetőséget, pl. a habbal való kő
zetrepesztés, vagy az irányított ferdefúrások 
széntelep síkjába forduló, vagy akár nagy hosz- 
szúágban vízszintesbe terelt fúrásai [25].

Összefoglalólag leszögezhető, hogy a tágan 
értelmezett hidromechanizáció még igen sok új 
lehetőséget ígér a mélyfúrás, a fluidumbányá- 
szat technológiája számára, de ezek sokat igé- 
rőek a szilárdásvány-bányászat szempontjából is.
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16. ábra.
Egyszerűsített vázlat egy kaliforniai bitumenes homok 
hidraulikus fúrólyukon keresztül megoldott bányá

szatáról (Rintoul sz.)
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Hírek
Három fekete-tengeri kutatókörzetben négy 

éven át végzett sikertelen kutatófúrások után 
most a negyedik körzetben, Constantától észak
ra, 50 méteres vízmélység mellett, 2200 méterrel 
a tengerfenék alatt műrevaló kőolajtelepet talál
tak. A telep, amelynek feltérképezése még fo

lyik, igen kis gáztartalmú könnyű olajat tartal
maz. Ez az eredmény az eddiginél is erőteljesebb 
kutatásra ösztönzi az ország olajiparát, de Ro
mániának mindössze egy tengeri olajfúrófedél
zete van.
Világgazdaság, 1981. 165. sz.
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