A hidromotoros fúrásról
Irta: Bejtényi Ferenc
A mélyfúrástechnika szakembereit már
hosszú ideje foglalkoztatta egy olyan gondolat,
hogy a felszínről a fúrólyuk talpára helyezzék
át a fúrómechanizmust, illetve annak egy ré
szét.
Mind az ütveműködő, mind a rotary fú
rásnál a fúrólyuk talpán működő szerszám moz
gatásához szükséges energiát a fúrórudazat vi
szi át. Fúrás közben a fúrórudazat különféle
(húzó, nyomó, hajlító, csavaró stb.) igénybevé
telnek van kitéve, s ezen igénybevételek fe
szültség alakjában jelentkeznek a fúrórudazat
anyagában, és végső esetben rudazattöréshez
vezetnek.
A rudazattörések kiküszöbölése, valamint
nehezebben fúrható kőzetekben a mechanikai
fúrósebesség növelése adta az alapgondolatot
egy olyan szerszám kialakítására, mely a fúró
lyuk talpán végzi el akár forgató, akár ütő,
vagy a két fúrásmódból kombinált ütve, il
letve lüktetve működő forgófúrást.
Az első ily irányú szabadalmi okirat 1887ben kelt Buschmann Frigyes névre, de a gya
korlatban nem terjedt el.
Brown szerint 69 szabadalom látott nap
világot ebben a témakörben, de gyakorlati al
kalmazásra kevés került a bonyolult szerkezeti
megoldás miatt.
Eredményesen alkalmazott ilyen fúrószer
kezetet a szakirodalom szerint Ross Bessingernek sikerült előállítani, melyet mint a rotary
fóróberendezés kiegészítő részét jelenleg is al
kalmaznak.
A Szovjetunióban Krivoj-Rog-ban elter
jedt a Jezsikov-féle hidroperforátor, mely egy
rugós-szelepes működésű fúrószerkezet.
Részletesen nem kívánok foglalkozni a
külföldön kialakított ily irányú fúrógépekkel,
mert azok a szakirodalomban megtalálhatók,
csupán azért emlékeztem meg a fentebb emlí
tettekről, hogy olvasóim jobban megértsék a
magyar találmányú gép jelentőségét.
A magyar találmányú és a Mélyfúró Be
rendezések Gyára által gyártott hidromotor
óriási előnye — és ebben van világviszonylat
ban is jelentősége —, hogy a gép mindössze két
mozgó alkatrészből, dugattyúból, és ezen du
gattyút vezérlő tolattyúból áll.
Mielőtt áttérek a gép rövid ismertetésére,
tisztázni szeretném az elnevezést.
7Cz iparágban és külföldön is — helytele
nül — mint hidroperforátort említették ezen
gépet, és ez félreértésre is okot adott. Kétség
telen, hogy a perforáció szó átfúrás, átfúródást* jelent, és a gép szoros tartozéka a mag
fúró — mert enélkül a gép egymagában fú
rásra nem használható —, ennek ellenére a
meghatározásra helyesebb a hidromotor elne
vezés. A mélyfúró iparágban (pl. olajipar, vagy
* Sándor: Idegen szavak, 1948.

vízkutató fúrás) a perforátor, illetve perforá
lás szónak más jelentése van. Dr. Alliquander
ilyen szerszámot a rotary-perkussziós fúrás ke
retén belül iszapmotorként említ meg. Azon
kívül a gép esetleg mentésnél — a rezgőimpul
zus kihasználásával — is alkalmazható.
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A következőkben is a gépet hidromotornak nevezem, és a hozzátartozó magfúrókat kü
lön fogom megemlíteni.
Hidromotor
A gép, melyet az 1. sz. képen láthatunk
egy 2627,5 mm hosszú és 80 mm külső átmé
rőjű köpenycsőből áll, melynek felső része hen
gernek van kiképezve. A köpeny cső négy he
lyen csavarmenettel oldható a szerelés és tisz
títás céljából.
A hidromotor két részből álló és csavar
menettel összekapcsolt hengerében (1) helyez
kedik el az ugyancsak két részből álló, csavar
menettel összekapcsolt csőalakú dugattyú (2),
melynek alsó és felső részén gumi tömítőgyű
rűk vannak, melyek kopás esetén utánállíthatók. A dugattyúban csőalakú tolattyú (3) van.
A henger alsó része tömszelencével van
lezárva.
A dugattyúhoz csavarmenettel csatlakozik
a verőrúd, melynek végén ugyancsak csavar
menetes csatlakozással a kalapács helyezkedik
el.
A köpenycső alsó részén foglal helyet az
üllő, melyhez a magfúrószerszám tuskó ja csat
lakozik.
A hidromotor felső része nyomáskiegyen
lítés céljából légüstnek van kiképezve.
A fúrórudazaton keresztül behatoló nyo
móközeg a légüstön át a henger és a dugattyú
furatain át a tolattyú által képzett elosztótér
be nyomul, ahonnan a tolattyú állása szerint

az alsó vagy felső munkatérbe jut. A dugattyú
maga is furatokkal van ellátva, és ezen ke
resztül, mint vezérlő tolattyú is szerepel, és
így a nyomóközeget szakaszonként a tolattyú
mozgatásához szükséges csatornákba vezetik.
A hidromotor működését a 2. sz. ábra tün
teti fel, mely a működés négy ütemét semati
kusan ábrázolja.
1. ütem: dugattyú és tolattyú alsó hely
zetben,
2. ütem: dugattyú felső, tolattyú alsó hely
zetben,
3. ütem: dugattyú és tolattyú felső hely
zetben,
4. ütem: dugattyú alsó, tolattyú felső hely
zetben.
A működtető közeg útját a pont-vonalas
vonalak ábrázolják. A vonalak követése alapján
a hidromotor négyütemű működése világossá
válik.
A munkáját végzett fáradt nyomóközeg a
verőrúdon áramlik ki és az üllő furatán ke
resztül" kerül a magcsőbe, ahol elvégzi az öb
lítő szerepét.
A hidromotor a furatba történő beépítés*
kor a magcső-tuskóhoz csatlakozik, míg a felső
része fúrórudazathoz, vagy súlyosbító-rúdhoz
csatlakozhat. A csatlakozó menet a felső részen
2 3/8*'—
os Reg. kapcsoló apamenet. A hidromotor
alsó részén M 56x2-es apamenet van, de cél
szerű az alsó csatlakozásnál is — az oldható
ság megkönnyítése céljából — 2 s/e“ Regulár
kapcsolómenetes átmenetet alkalmazni.

2. sz. ábra. H idrom otor elvi m űködése
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A hidromotorra vonatkozó műszaki adatok:
Típus:
10/80.
Külső átmérő: 80 mm.
Hossz:
2675,5 mm.
Ütések szám- 0,5 mkg/ütés.
Ütőmunka:
710 ütés/perc.
Üzemi nyomás: 10—12 atm.
(az átáramló nyomóközeg függvénye.)
Az ütésszámra vonatkozó első méréseket
a Mélyfúró Berendezések Gyára 1959 április
14-én végezte el. A mérés alapján kapott ér
tékeket diagrammon a 3. sz. ábrán láthatjuk.
E szerint 200 liter vízmennyiség átáramoltatása
esetében az ütésszám 630 ütés/perc. E bemé
rés egy régebbi kialakítású 9/80 típusú hidromotorral történt, mely a mérés előtt 891 üzem
órát dolgozott, így a kapott eredmény már nem
vehető valós értéknek.
1960 szeptember hó 6-án ugyancsak a
Mélyfúró Berendezések Gyára helyiségében
egy új hidromotort mértünk be. Ezen bemérés
alkalmával 200 liter átáramoltatott víz esetében
15 atm. nyomás mellett 710 ütés/perc ered
ményt kaptunk. A végzett munka ezen bemé
résnél 0,5 mkg/ütés volt. Ezen adatok a Geo
fizikai Intézet közreműködésével mért adatok.
A hidromotorhoz csatlakoztatott magfúró,
valamint a fúrókorona üzem közben a talpról
nem emelkedik fel, hanem a hidromotor kala
pácsa által átvitt ütőmunkát az üllő, illetve a
magfúró (magcső) viszi át a koronához, mely
ütőhatás következtében a keményfémtüskék be
hatolnak a kőzetbe. Ugyanakkor a forgatóasztal

vagy forgatófej biztosítja a fúrószerszám for
gatását, mely kettős erőhatás következtében a
kőzetet felforgácsolja.
Hidromotoros fúrásnál a fogatóasztal for
dulatszáma a kőzettől függően 50—80 ford./
perc.
A hidromotor üzemeltetéséhez nyomókö
zegként:
1. öblítővíz (tiszta víz),
2. fúróiszap, maximálisan 1,15 fajsúlyú,
valamint
3. levegő alkalmazható.
öblítővíz és fúróiszap használata esetében
a nyomóközegnek teljesen homokmentesnek
kell lennie.
A hidromotor tolattyújának egészen szoros
(h. 6) illesztése van, és ezért különösen ügyelni
kell a víz, illetve fúróiszap tisztaságára, hogy
az a szennyeződés és homokmentes legyen
Ellenkező esetben ez duguláshoz vezet, és sok
mellékmunkát (kiépítés, szétszedés, tisztítás
stb.) okoz.
A szennyeződést az öblítőgödör tisztántar
tásával, valamint a hidromotor fölé történő
szűrő beépítésével küszöböliük ki. Ezáltal a
nyomóközegben levő azon anyagok, melyeket
könnyű súlyuk m iatt a hidrociklon nem vá
laszt ki (kóc, gumidarabok, falevél stb.) nem
kerülhetnek be a szorosan illeszkedő alkatré
szek közé.
A nyomóközeg homokmentességét úgy biz
tosítjuk, hogy a vizet vagy fúróiszapot a fu 
ratba történő nyomás előtt hidrociklonnal ki-
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tisztítjuk. A 4. sz. fénykép egy egytölcséres
hidrociklont m utat be az egyik komlói fúrásnál.

4. sz. kép

A hidrociklon, mely egy függőleges ten
gelyű hengerből és egy hozzá fixen csatlakozó
lefelé szűkülő tölcsérből áll a 100 mikronnál
( p. = 1 mikron, a milliméter ezredrésze) na
gyobb homokszemcséket az iszapból, illetve az
öblítővízből kicsapja.
A képen látható a henger oldalán levő 2”-os
cső. Ezen a csövön keresztül érintőlegesen (tangenciálisan) történik nagy sebességgel (7,5—9
m/sec) az iszap beáramlása a szivattyúból, és a
ciklon belsejében turbolens (örvénylő) áramlás
jön létre, melynek következtében a centrifugá
lis erő hatására a nehezebb fajsúlyú homokszemcsék kicsapódnak a henger falához, és a
tölcsér belső fala mentén lecsúsznak, és az
alul lévő furaton keresztül eltávoznak.
Az így kitisztított homokmentes iszap a
henger felső részén levő ívcsövön egy tartályba
ömlik, ahonnan azt a furatba nyomják.
Ismételten hangsúlyozni kívánom, hogy
hidrociklon nélkül a hidromotor biztonságosan
nem üzemeltethető, és ezért a gyár a hidro
ciklont szivattyúval és meghajtó motorral
együtt kétkerekű utánfutóra szerelve hozza for
galomba.
A hidrociklon teljesítménye 250 liter/perc.
Fúrási előrehaladás
E fejezetben először az alkalmazásba vétel
első időszakát, valamint a hidromotorral foly
tatott kísérletek kezdeti eredményét, míg a
második részben a már üzemszerűen alkalma
zott hidromotoros fúrásokat fogom ismertetni.
A hidromotoros fúrási kísérletek még az
1950-es évek elején indultak meg az Újításo
kat Kivitelező Vállalat telepén, majd üzemben
a Komlói Mélyfúró Vállalat területén. Akkori
elnevezés szerint, mint fúrókos szerepelt, és a
motorhoz nem magcső, hanem véső csatlakozott
közvetlenül a dugattyúrúdhoz.
Ezen első kísérletek a fúrási üzemben nem
hozták meg a kívánt eredményt, a fúrószerszám
kedvezőtlen megválasztása miatt. Azonkívül
a motor működésére vonatkozó elméleti számí
tásokat is át kellett dolgozni, m ert igen nagy
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atmoszférikus nyomást kellett biztosítani, mely
tartós üzem esetében nem volt megvalósítható.
Ezután a feltalálók más kiegészítő javas
latot vettek figyelembe, és átalakították a mo
tort, valamint változtattak a hozzá alkalmaz
ható fúrószerszámon is. így került sor magfú
róval alkalmazható kialakítású hidromotor
gyártására.
A módosított és _magfúróval ellátott első
hidromotor üzemi próbájára Szobon került sor
1954-ben.
Ezen kísérletet 0 48 mm-es fémdugattyús
hidromotorral és hozzá kialakított 0 66 mm-es
tüskés fúrókoronával ellátott magfúróval vé
gezték.
Az érdekesség kedvéért megemlíthetem,
hogy a hidromotor nélküli fúrásnál a tiszta fú
rási időt véve alapul
Ö,93 cm/perc, míg hidromotoros fúrásnál
3,05 cm/perc volt a teljesítmény, tehát
328%-os teljesítményt értek el, mely igen bíz
tató kezdet volt a kísérletek továbbfolytatásá
ra, illetve a gép tökéletesítésére.
Ezen 0 48 mm-es hidromotorral 1954 no
vember havában Pázmándon, majd 1955 év
elején a Velencei hegység más részén végez
tek fúrási kísérletet.
Pázmándon hidromotor nélküí 4 h tiszta
fúrási idő alatt 0,19 m-t (0,08 cm/perc), míg
hidromotorral 20 h 30’ alatt 3,3 m-t, mely 0,27
cm/perc előrehaladásnak felel meg. Ez 295%-os
teljesítmény, tehát közel háromszorosa az előző
időszak átlagának.
Velencén a teljesítmény mindössze 24u/o-kal
emelkedett.
Ezen kis átmérőjű hidromotor közel 40 órás
üzemidő után meghibásodott, m ert a fém du
gattyúgyűrűk részben elkoptak, részben eltör
tek.
E típus sorozatgyártásra nem került, de a
tapasztalatokat a későbbiek során hasznosítot
ták a nagyobb átmérőben készült gépeknél.
Ezek után került sor a 80 mm-es külső át
mérőjű fémdugattyús hidromotorok gyártására,
melyek átlagos üzemórája alkatrészcsere nélkül
cca 100 tiszta fúrási üzemóra volt.
Nem kívánok foglalkozni az első próbálko
zások részleteivel, de megemlítem, hogy ezen
fémdugattyúval ellátott hidromotorok első fú
rásaira Felsőcsatáron, Szarvaskőn, Mádon és
Ürkúton került sor.
Huzamosan Felsőcsatáron folytak kísérle
tek, 1956 nyarán két fúróberendezésnél, két
hidromotorral párhuzamosan.
Az első kísérletek közül ki kell emelni ezen
két fúrást, m ert e fúrások képezték alapját a
gépek további gyártásának, illetve a hidromo
toros fúrásmód elterjedésének.
A fúrások a rendelkezésre álló adatok alap
ján igen jó eredményt biztosítottak, de az ér
tékelésnél megadott egyik esetben
7,15-szeres, míg a másik esetben
7,52-szeres teljesítménynövekedés túlzott
volt, és mint a későbbiek során be is bizonyí
tom, nem volt reális.

Tudniillik a hidromotoros fúrás tiszta fú
rási ideje a kísérletvezetők jelenlétében perc
nyi pontossággal vezetett nyilvántartás alap
ján, míg az összehasonlító — hidromotor nél
küli — fúrás a napíjelentés alapján lett érté
kelve. A napijelentés statisztikai rovata — köz
tudomású — nem percnyi pontosságú.
Ennek következtében az a helyzet állott
elő, hogy a gyártó cég — kissé elhamarkodottan
—- az első „hétszeres” teljesítménynövekedést
fix állandónak vette, így propagálta a gépet,
de a későbbi kísérletek ezen eredményt nem
igazolták.
Igazolták viszont a hidromotor jóságát és
használhatóságát a 2,5—3-szoros teljesítmény
növekedések, mely reális értékelések képezték
alapját a hidromotoros fúrás elterjedésének,
bár ez az elterjedési folyamat kissé lassú.
Ugyancsak az 1956-os év végén a mátraszentimrei ferdefúrásnál alkalmazták a hidromotorokat — ahol a kőzet üde andezit volt —
és az alábbi fúrási eredményeket kapták:
Fúrás szokványos módon:
45,03 m
315,75 óra
14,26 cm/h
Fúrás hidromotorral:
174,97 m
661,50 óra
26,45 cm h
öszesen:
220,00 m
977,25 óra.
Tehát a hidromotoros fúrás 85°/o-os mecha
nikai fúrósebesség növekedést eredményezett.
Ez, figyelembe véve a hozzátartozó fúró
szerszámok még kezdeti voltát, jó eredmény
nek mondható, és a hidromotoros fúrásmóddal
elért jó teljesítmény komoly mértékben vitte
előbbre ezen ferde fúrás munkálatait.
Az 1957-es és 1958-es év nem hozott jelen
tősebb előrelépést a hidromotoros fúrásmód
elterjedése tekintetében. Ennek oka abban volt
keresendő
1. hogy csak végszükség esetében és csak
ott próbálkoztak hidromotoros fúrásmód
dal, ahol már más fúrásmód, vagy fúrási
eljárás nem vezetett eredményre,
2. hogy nem állottak rendelkezésre alapo
san kikísérletezett, . megfelelő teljesít
ményt biztosító szerszámok, elsősorban
fúrókoronák.
Az 1959-es év hozott fordulatot a hidromo
toros fúrás kísérleteinek előrehaladása terén.
Erre jellemző, hogy 1954. évtől 1958-as év vé
géig a mátraszentimrei 661,50 órát figyelembe
véve 750 üzemórát dolgoztak a hidromotorok,
és 1959-ben, tehát egy év alatt 900 üzemóra
tiszta fúrási idő volt a hidromotorok üzemideje.
1959-ben 6 különböző munkán 5 kőzetféle
ség előfordulásának helyén folytattunk kísér
leteket. Nem részletezem alaposan a munká
kat, csupán vázlatosan teszek említést egy-két
jelentősebb eredményről.
Úrkút. A fúrás erősen tűzköves liasz mész
kőben történt, de nem sikerült a hidromotoros
fúrással járó összes előnyöket kihasználni —
bár szakaszosan értünk el jobb eredményt —,
mert a fúrókoronák kialakítása, valamint azok
keményfémtüskéi nem voltak megfelelőek,

Komló. A fúrás márgás, kalciteres agyag
palában történt 517,30 m-től 743 m mélységig.
Ezen 225,70 m-ből 114,10 m -t fúrtak hidromo
torral és a teljesítménynövekedés 1,2-szeres
volt a hidromotoros fúrás javára.
Ezen 1,2-szeres teljesítmény az eddigi fú
rások közül a legalacsonyabb, és ezen ok vizs
gálatakor megállapítottuk, hogy a hidromotor
892 üzemóra után került a munkahelyre, és ott
további 496 órát dolgozott, így nagymértékben
megkopott mind a tolattyúja, mind a dugattyú
ja, és az 1960 május 18-1 vizsgálatkor megálla
pítottuk, hogy a tolattyú kopása olyan nagy
mérvű volt, hogy kis vízmennyiségnél az öb
lítőközeg munkavégzése nélkül átfolyt a tolatytyú és a dugattyú közötti gyűrűstérben.
_
Ezen 9'80-as hidromotor összes üzemórája a
teljes elhasználódásig 1387 h 45’ volt, mely idő
rekordnak mondható. Sem ezt megelőzően, sem
ezután nem érte el ezen üzemórát hidromotor,
de még csak meg sem közelítette azt. Az át
lagos élettartam 250—300 tiszta üzemóra. Ez
esetben tolattyút kell cserélni. A ház és a hen
ger élettartama 3—4-szeres is lehet óvatos mun
ka mellett.
Sárospatak. Az Országos Vízkutató és Fúró
Vállalat egyik fúróberendezése egy perspekti
vikus fúrást végzett e helyen. A fúrás 100 m
mélységig kielégítően haladt, de 107,50 m mély
ség elérésekor a fúrás erősen kvarcos kötésű
riolittufában — melyben sok kvarc és baritkristály volt — megállt.
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A fúróberendezés napijelentéséből megálla
pítható adatok szerint, az utolsó 0,50 m fúrás
7 órát vett igénybe, és mivel az öblítővíz tel
jesen elveszett, lecementezték. A cementdugó
átfúrása után 107,50 m-ben 10 órai forgatás
után 2 centiméteres szerszámsüllyedés volt
megállapítható, de a kiépítéskor kitűnt, hogy
ezen 2 centiméter a szerszámkopással egyenlő,
tehát előrehaladás gyakorlatilag nem volt.
Sörétfúrással próbálkoztak, de 6 órai fúrás
után sem értek el előrehaladást. A sörét a re
pedésekben elveszett.
Ilyen előzmények után 1959 június hó
30-án 107,50 mélységben került a hidromotor
beépítésre, és 2 h 20’ tiszta fúrási idő alatt
0,40 m-es előrehaladást ért el. Majd a további
beépítések során 24 h tiszta fúrási idő alatt
4, 22 m-t fúrt elő, és ezzel a kritikus szakasz
átfúrása után elhárult az akadály a fúrás to
vábbmélyítése elől.
Ki kell hangsúlyozni, hogy a fúrás folya
mán hidromotorral végig erősen kvarcoskötésű
riolittufát harántoltunk. 109,50—110 m-ig fe
hér hidrokvarcidot fúrtak át, melyet a geol.
szolgálat IX. fúrhatóságú kőzetnek sorolt. Ezen
tény egymagában is igazolja a hidromotoros
fúrás eredményességét.
Pécs. Az Uránércbánya Vállalat részére
fúrási kísérletet végeztünk homokkőben a Me
csek hegységben.
E munka értékelésekor megállapítható
volt, hogy bár a tiszta fúrási időt véve alapul,
a hidromotoros fúrás nem biztosított rosszabb
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teljesítményt a sörétfúrás átlagánál, de gazda
ságossági szempontból döntő különbség, hogy
1,30—1,50 m lefúrása után a szerszámot ki kell
építeni, míg a sörétfúrási eljárással 3—4 m-es
előfúrás is folytatható egy fúrásmenet alkal
mával.
Ebből kifolyólag a ki- és beépítés a hidromotoros fúrásnál több mellékmunkát okoz, és
ennek következtében az egy műszakra jutó tel
jesítmény a sörétfúrás teljesítményének csupán
40—50%át tette ki.
Szerencs. Az 1959-es év végén, majd 1960-as
év első feliében erősen átkovásodott riolittufa és
limnokvarcitos rétegben került sor kísérleti
fúrásra. Itt is az úrkúti munkához hasonlóan
csak részleges eredményeket tudtunk elérni a
hidromotorral, mert nem állott még rendelke
zésünkre megfelelő mennyiségű fúrókorona és
magcső.
Ilyen körülmények között is a hidromotor
nélkül elért, 5,2 cm/óra teljesítménnyel szem
ben 26,1 cm/óra volt a hidromotoros fúrás ered
ménye, mely közel ötszöröse az azonos kőzet
ben elért teljesítménynek.
Ezen előzmények után került sor — termé
szetesen továbbra is a Fúrásfejlesztési Osztály
irányításával — a hidromotoros munkálatok
üzemszerű alkalmazására.
Az első üzemszerű fúrások a nyugatdunán
túli területen Vaskeresztes-Felsőcsatár térségé
ben lettek végrehajtva 1959 és 1960-ban.
E területen a fúrások által átharántolt ré
teg: szürke mész (csillám-) pala volt — erősen
kalciteres, helyenként kvarcitos közbetelepülé
sekkel. — Az 5. sz. képen látható a magminta
egy része. (Felsőcsatár.)
Vaskeresztes. A hidromotoros fúrás 278,9°

m-től kezdődött és 31,10 m -t fúrtunk elő. A
fúrókorona átmérője 116 mm volt. Kipróbálás
ra került keskeny, normál, ajakvastagságú, va
lamint a hidromotorhoz készült speciális fúró
korona is.
Felsőcsatár. A hidromotoros fúrásra nem

5. sz. Jcép

került sor folyamatosan, csak ott alkalmaztuk,
ahol a réteg fúrhatósága azt megkívánta.
A fúrás folyamán 1960 január hó közepé
től május végéig 145, 131 és 116 mm ajakvas
tagságú koronákat alkalmaztunk. A hidromoto
ros jú rás tiszta fúrásideje 170 óra volt.
A két munkahelyen — valamint a később
tárgyalandó Kőszeg munkahelyen — elért tiszta
fúrási órára jutó előrehaladást a 6. sz. oszlopos
diagramm szemlélteti. A teljesítménynövekedés
ezen a területen átlagosan 3,4-szeres volt.
Szuhdhuta. (Nagybátony) térségében a
Mátra hegység északi oldalán települt a fúrás,
és szürke andezit fúrására került sor.
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A fúrás 116 mm-es fúrókoronával történt,
a hidromotorhoz kialakított magfúróval. A ko
ronában elhelyezett keményfémtüskék külön
böző minőségűek voltak.
A fúrás folyamán felrakott fogas fúróko
ronát is alkalmaztunk, de csak a keményfémtüskés fúrókoronák előrehaladása volt kielégítő.
A tiszta fúrási idő 150 óra felett volt.
A fúrási előrehaladás a hidromotor nélküli
magfúráshoz viszonyítva a következő:
E l ő h a l a d á s
m /óra
% -os telj.
növekedés

151

m /m űszak
162

m 'fú rá sm en et
158

m /n ap
163

Ezen összehasonlítás, valamint a kapott
értékek megközelítő egybevágósága bizonyítja
a hidromotoros fúrás ercaxnenyességét.
A kapott értékek majdnem megegyeznek a
Mátraszentimrén lefolytatott ferde fúrásról ka
pott értékekkel.
Recsk. Az 1961-es év folyamán gyémánt

koronával folytatott kísérleteket a Fúrásfejlesz
tési Osztály ezen a területen.
A íéteg közepesen bontott, kissé kovásodott andezit volt.
A gyémántfúrási kísérlettel párhuzamosan
hidromotoros fúrásmóddal is kísérleteztünk.
A kapott eredmények — bár a gyémántko
rona teljesítményét nem közelítették meg —
ezen a területen igen jó eredménynek számíta
nak, a keményfém tüskés fúrókoronák teljesít
ményéhez viszonyítva.
Itt 28,60 métert fúrtunk hidromotoros el
járássál.
A 7. sz. mellékleten a gyémántkorona és a
hidromotoros fúrás által elért jelleggörbe lát
ható. A III. és IV. görbe a hidromotoros fúrás
jelleggörbéje, melyből világosan látszik, hogy
a fúróköronák 0,6—0,7 m-ig azonos teljesít
ményt biztosítottak a gyémántkorona teljesít
ményével, és csak ezen hossz előfúrása utáni
megkopás következtében csökkent a fúrás se
bessége, mint az látható az ellaposodott görbé
ből. Jobb minőségű — megfelelőbb — kemény
fémtüskék esetében ezen 0,6—0,7 m-es érték
feltétlenül javítható.

7. &*, ábra

Kőszeg. A Dunántúli Földtani Kutató-Fúró
Vállalattal közösen a Mélyfúrási Szerszámgyár
tó és Gépjavító Vállalat Fúrásfejlesztési Osztá
lya, mint az előző részben már ismertettem, az
1959—60-as évben Vaskeresztesen és Felső
csatáron a kristályos alaphegységben már vég
zett hidromotoros fúrást jó eredménnyel.

1960-as év második felében a fentiekkel
földtanilag hasonló területen került sor egy
600 m mélységig előirányzott perspektivikus
fúrásnál hidromotoros fúrásra.
A hidromotoros fúrás november hó 15-től
204,60 m mélységtől 1961 június hó 26-ig 497,80
m mélységig tartott. Időközben hosszabb ideig
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tartó cementezés, csőhúzás volt.
Az átharántolt réteg mész-csifiámpala és
kvarcos fillit volt. Egy 25 cm-es kvarcitos közbetelepülésű kőzetet mutat be a 8. sz. fény
képünk.

E l ő h a l a d á s
Fúrásimód

m /óra

m /m űszak

m /fú rásm en et

m /n a p

H idrom otor
n élk ü l

0,118

0,334

0,362

0,552

H idrom o to ira l

0,334

0,956

0,90

2,13

Teljesítménynövekedés a hidromotoros fú
rás javára:
% -os ered m eny

8. sz. kép

A 145 mm-es fúrókoronával történt fúrás
esetében a két fúrásmód összehasonlítása után
az alábbi eredményt kapjuk:
E 1 ő h a 1a d á s
F úrásm ód

m /fú rásm enet

m /óra

m /m űszak

H idrom otor
n élk ü l

0,104

0,442

0,47

0,656

H idrom o to rral

0,389

1,147 "

1,239

1,975

m fn ap

374

260

263

301

A fenti eredmény igen jónak mondható a
145 mm névleges fúrókorona alkalmazása ese
tén, mert a fúrókorona ajakvastagsága — vi
szonylag nagy — 22,5 mm, ami a hidromotoros
fúrásnál nem mondható ideálisnak. Minthogy a
korona kialakításánál az érvényben levő szab
ványos csövekhez kellett alkalmazkodni, azon
kívül a magcsőnek a normálnál nagyobb falvastagságúnak kell lennie az igénybevételnek meg
felelően, kényszer helyzetben kellett ezen ajak
vastagságot megválasztani.
A hidromotorok ezen szakasz fúrása alatt
— bár erős igénybevételnek voltak kitéve —
aránylag igen jól bírták a megterhelést, mind
össze három esetben történt kisebb meghibáso
dás.
A 116 mm névleges átmérőjű magfúróval
március hó 16-án kezdtük meg a fúrást és jú
nius hó 26-ig fúrtunk ezen méretű magfúróval.
A két fúrásmód összehasonlítása az alábbi:
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286

248

386

A 497,80 m-es talpmélység elérése után a
fúróberendezés sörétfúrási módra tért át.
A kőszegi fúrásnál hidromotorral
0 145 mm-es fúrómérettel
92,90 métert 81 műszak,
0 llB mm-es fúrómérettel
123,40 métert 129 műszak
alatt, míg hidromotor nélkül
0 145 mm-es fúrómérettel
28,20 métert 64 műszak,
0 116 mm-es fúrómérettel
12,70 38 műszak
alatt fúrtak le.
Az egy műszakra jutó teljesítmény:

A két érték közötti teljesítménynövekedés
az alábbi a hidromotoros fúrás javára:
% -os ere d m eny

273

Fúrásm ód

10. 145 m m

0

116 m m

H id ro m o to rral

1,147

0,956

H idrom otor n élk ü l

0,442

0,334

%-o6 teljesítm én y

260

286

Ezen fúrás volt az üzemszerűen végzett
hidromotoros fúrások közül a legeredménye
sebb.
A hidromotoros fúrásmódról sörétfúrásra
tértek át, de a sörétfúrás sem biztosított ma
gasabb teljesítményt.
Porva-Csesznek. MÁV állomás munkahe
lyen az Országos Vízkutató és Fúró Vállalat
munkahelyén került sor a hidromotoros fúrás
ra.
A kőzet dolomit és mészkő volt váltakoz
va, helyenként vékony tűzkő csíkokkal.
1961 június 24-től augusztus hó 8-ig 37,80
m-től 119 méterig történt hidromotoros fúrás
0 131 mm-es fúrókoronával. 147 h alatt 74,30
m -t fúrtunk elő, míg hidromotor nélkül 45 h
30’ alatt 7,10 m-t.
A két fúrásmódot összehasonlítva az alábbi
eredményt kapjuk:

A hidromotor szerszámai

E l ő h a l a d á s
F úrásm ód

m/műszalk

m 'fú rá sm e n et

H idrom otor
n élk ü l
0,156

0,71

0,71

0,89

H idrom ot o rral

2,02

1,66

3,39

m /ó ra

0,507

m /nap

Teljesítménynövekedés a hidromotoros fú
rás javára:
°/o~06 ered-

m ény

284

324

381

234

Egybevetve az előzőket Felsőcsatár, Kő
szeg, Porva-Csesznek munkahelyek felsorolá
sánál idézett tényszámok bizonyítják a hidro
motoros fúrás által elérhető 2,5—3-szoros tel
jesítménynövekedést, és 3 év összesített ered
ménye alapján le is rögzíthetem.

I

Magcsövek.
Sem a keskenyajkú, sem a normálajkú fú
rókoronákhoz alkalmazott magcsövek nem bír
ták a hidromotornál fellépő igénybevételt, mert
a meneteknél a magcsövek kiperemesedtek
és szétnyíltak.
Ezért a hidromotoros fúráshoz a 9. sz. ké
pen látható méretek szerint erősebb falu cső
ből készítettünk magfúrókat négy méretben,
éspedig:
0 101 mm névleges korona átmérő,
0 116 mm
„
„
„
0 131 mm
„
„
»
0 145 mm
„
,,
»
Az üzemszerű fúrások már ezen erősített
falu magfúrókkal kerültek lemélyítésre. A me
netmélység 1,5 mm.
Fúrókoronák.
Az 1959—60-as években kísérletet folytat
tunk a
a) korona profil kialakítása,
b) tüske darabszáma és a
c) keményfémtüske anyagára vonatkozóan.
A korona profil kialakításánál külöméle
szempontok érvényesültek, és az elképzelések
megoszlottak.
A Mélyfúró Berendezések Gyára a 10. sz.
fényképen látható fúrókoronákkal próbálkozott,
de a 6 keményfémlapkával ellátott fúrókorona
élettartama egészen minimális volt.
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9. sz. ábra

10. sz. kép

9

A Fúrásfejlesztési Osztálynak 2 évig tartó
kísérletezése alapján alakult ki a 11. sz. képen
látható fúrókorona, mely jelen időszakban — az
elért eredmények alapján — legmegfelelőbb ti- pusnak bizonyult.

11. sz. kép

Úrkút
41,5%
Komló
86,8%
Sárospatak
45 %
Pécs
67,5%
Szerencs
37,8%
A Fúrásfejlesztési Osztály által szerkesz
tett magfúrókkal
Komló
Sárospatak és
Pécs munkahelyeken végeztünk fúrást,
míg Űrkúton és Szerencsen normál ajkú mag
fúrókkal dolgoztunk.
Az eredményekből látszik, hogy a hidromotorhoz szerkesztett magfúrókkal jó magkiho
zatali százalékot sikerült elérni.
Sárospatakon az igen repedékes kőzetből
is tudtunk rugós magfogó segítségével — a kö
rülményekhez képest — elég jó magkihozatali
százalékot elérni.
A hidromotor üzemszerű alkalmazásának
helyein a következőképpen alakult a magkihozatal:
Vaskeresztes
72,4%
Felsőcsatár
73,6%
Szuhahuta
93,2%
Kőszeg
64,6%
Porva-Csesznek
61,4%
összefoglalva a magkihozatal eredményét
rögzíthetem, hogy a hidromotoros fúrás a mag
kihozatal t nem befolyásolja károsan, sőt a na
gyobb fúrósebesség következtében még repe
dékes kőzetből is jó a magkihozatal.
Említést tettem arról, hogy a Kőszegi fú
rásnál az utolsó 100 méter lefórásánál sörétfúrási módra tértek át. Meg kell jegyeznem, hogy
a sörétfúrás magkihozatala a hidromotoros fú
rás 64,6%-áról 41,4%ra esett vissza.
A fúrás eredményeit tartalmazó jelentés
összefoglalójában rögzítésre került, hogy nem
nőtt meg a mechanikai fúrósebesség a hidromo
toros fúráshoz viszonyítva, de a magkihozatal
35%-kal csökkent a sörétfúrás következté
ben, és ez perspektivikus fúrás esetében gon
dolkodásra kell, hogy késztesse a fúrások mű
szaki vezetőit.

E fúrókoronák hátszöge 20°, a tüske kiállá
sa 1,5 mm, és a tüskék előtt 2 mm-es mélységű
horony van, részben a jobb kőzetbehatolás,
részben az utánköszörülés szempontjából.
A keményfémtüskék száma 10, általában
8 mm laptávú, az anyaga BK 8, de a kísérletek
során az N jelzésű tüske jobbnak bizonyult.
Végleges sorozatgyártásra is N jelzésű tüské
vel került.
A keményfémtüskék elhelyezkedése a kö
vetkező: a külső és belső osztókörön 4—4, míg
Gazdaságosság
a középső osztókörön 2 tüske. Ezáltal a külső
Nem kívánok részletesen foglalkozni a hid
és belső kalibertartás is biztosított. Az általá romotoros fúrás gazdaságosságával, mert az
nos gyakorlat szerint a fúrókoronák 2—3 eset előzőekben bizonyított 2—3-szoros teljesítmény
ben utánköszörülhetők, azon felül már cserélni növekedés már magában is bizonyíték a gazda
ságosságra.
kell a keményfémtüskéket.
Munkahelyenként több esetben feldolgoz
A 101 és 116 mm névleges méretű magfú
tam
az 1 fm-re jutó fajlagos szerszámfelhasz
rókhoz rugós magfogó kosár is készült. Ezen két
nálást, és minden esetben kedvező eredményre
névleges méreten felül nem célszerű alkalmaz jutottam.
ni, mert a mag önsúlya a rugólapokat letöri.
Ki kell viszont emelnem az üzemszerű fú
rások közül ismét a kőszegi fúrást, ahol az elő
irányzott 600 méterből 216,30 méter, tehát kb.
Magvételi eredmények
egyharmada került hidromotorral lemélyítésre,
A hidromotorral folytatott fúrási kísérle és a számítások alapján fél millió forint meg
tek első időszakában a magkihozatali százalékok takarítás mutatható ki a hidromotoros fúrás
következtében.
az alábbiak voltak:
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összefoglalás
Jelen ismertetés valamivel bővebb terje
delmű lett, mint azt eredetileg elképzeltem, de
ezen az úton is fel kívántam hívni az illeté
kesek figyelmét arra, hogy az iparágban nincs
kihasználva a hidromotoros fúrásmódban rejlő
lehetőség, m int rejtett tartalék.
Kétségtelen tény, hogy hiba volt a hidromotorok sorozatgyártását addig folyamatba ten
ni, amíg a teljes kísérletsorozat nem fejeződött
be. Most viszont már több éves tapasztalat áll
rendelkezésünkre, és nyugodtan állíthatom,
hogy minden feltétele biztosítva van a széles
körű elterjedésnek.
Fel kell számolni a hidromotoros fúrástól
— mint általában minden újtól — történő ide
genkedést.
Több éves tapasztalat, és az elért eredmé
nyek bizonyítják, hogy ahol a fúróbrigád össze
tétele megfelelő, ott eredményesen alkalmaz

ható, és nem is oly kényes szerszám a hidromotor, mint azt az első pillanatban elképzelik.
Feltétlenül alkalmas a hidromotor közép
kemény kőzetekben a fúrási teljesítmény növe
lésére, és nem csak ott kell próbálkozni a jövő
ben, ahol már más eljárás nem vezet eredmény
re, mert ez a hidromotor alkalmazásának továb
bi elhúzódásához vezet.
Meg kell vizsgálni a fixár kérdését is, mert
a jelenlegi fixár rendszer nem ösztönzi a válla
latokat a hidromotoros fúrásmód bevezetésére,
ugyanis magasabb teljesítmény esetleg forintális veszteséget okoz a vállalat részére.
Végül fel szeretném ismételten hívni az
iparág műszaki dolgozóinak figyelmét, hogy a
középkemény és kemény repedékes kőzetben
— ahol az öblítővíz részben vagy egészében
elvész, ebből kifolyólag gyémánt- és sörétfúrásra nem kerülhet sor — az egyetlen lehetsé
ges és eredményes, gazdaságos fúrásmód csak a
hidromotorral képzelhető el.
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