
A G-50 tip. fúróberendezés elvi felépítése, paraméterei,
és felhasználási területei

írta: Sztraka Lajos

Az Országos Bányagépgyártó Vállalat 1967. 
évi műszaki fejlesztési terve G—50 típusjelzés
sel 50 m mélységig terjedő fú rásra  alkalmas, 
főleg geofizikai vizsgálatok célját szolgáló fú rá
sok elvégzésére szánt fúróberendezés m egterve
zését írta  elő.

A Fúrásfejlesztési Bizottság a  gyártóm űvel 
egyetértésben azt lá tta  célszerűnek, hogy az ön
járó kivitelben tervezendő berendezés univer
zális fúrási m űveletekre alkalm as kivitelben 
készüljön. Ezt indokolja a m érnök-geológiai igé
nyek viszonylag csekély volumene és a jelzett 
nagyságrendű berendezés széles alkalm azható
sági területe. Ezért a fúróberendezést a geofizi
kai vizsgálatok célját szolgáló fúrásokra, vala
m int az építőipar és mezőgazdaság területén  az 
ültető, cölöpöző, alapozó és egyéb célokat szol
gáló fúrásokra alkalm as kivitelben lá ttuk  cél
szerűnek elkészíteni.

Kezdetben megoszlottak a vélem ények a be
rendezés hasonló mélységű vízkút fú rásra  való 
alkalmassá tételéről is. Ugyanis az adott 50 m 
m élységet m inden feladatra vonatkoztatva meg- 
állappítható, hogy a legnagyobb fúrási átm érő
ket igénylő vízkútfúrás dönti el a berendezés
hez alkalm azható maximális fúrási átm érőt és 
a berendezés maximális súlyterhelhetőségét és 
megvizsgálás tárgyát képezte, hogy a  tervezett 
súly és forgatónyom aték adatok megfelelőek-e 
vízkút fúrás igényeinek kielégítésére.

A vízkútfúrás minimális átm érőjét a  hazai 
gyártású m inimális m éretű búvárszivattyú al
kalm azhatósága szabja meg. Ezt szem előtt ta r t
va az 0  165/155 mm béléscső, illetve szűrőcső 
alkalmazása válik szükségessé, az ezzel járó 
vezércső m érete pedig 0  203/192, ami azt je 
lenti, hogy a m egkívánt m axim ális fúrási á t
mérő 215 mm (szerszám élmérete).

Ennek alapján m egállapítást nyert a fúróbe
rendezéshez alkalmazandó béléscső program  az 
alábbiak szerint:

Beépítési 
mélység m Átmérő mm kg/fm Összsúly kp.

15 203/192 26,8 402
50 165/155 19,8 990
50 133/124 14,3 715
50 108/99,5 10,9 545

A legnagyobb terhelés — beszorulási ténye
zővel számolva — valam int a legnagyobb á t
mérő fúráshoz szükséges nyom aték a berende

zéshez tervezett hidraulika egységek révén ki
elégíthető, így a berendezést v ízkútfúrásra is 
alkalmas kivitelben készítettük el.

Megjegyzendő, hogy a berendezés többirányú 
felhasználhatóságát figyelem bevéve nem  készí
tettünk  külön szerszámösszeállítást egyik m un
kafolyamathoz sem. Ezt a tém át m inden eset
ben célszerűnek látjuk  a megrendelőkkel külön 
letárgyalni és meglévő — igen szélesskálájú — 
szerszámösszeállításunkból, vagy esetleg im
portból beszerzett tételekből összeállítani a 
m indenkori m unkafolyam athoz szükséges szer
szám sort.
szükséges kiegészítő szerszámzatot ( 0  50/38X2,5 
m rudazat, rudazat kapcsolók, átm enetek, for
gatószerszámok) term észetesen a  gép tartozéka
kén t kezeljük és m inden esetben a géppel 
együtt szállítjuk.

A  fúróberendezés kialakítása
A  berendezés rendeltetéséből következik a 

gyakori m unkahely változtatás és a gyors m un
kakészség elérésének követelménye. Ehhez a 
berendezést önjáróvá kelle tt kiképezni. Az 
egyes egységek viszonylag kis teljesítm ény igé
nyei lehetővé tették , hogy hajtásukat a járm ű 
m otorjáról végeztessük el.

A nehéz terepen való mozgékonyság és az 
összteljesítm ény igényre vetíte tt kb. 20% mo
torteljesítm ény többlet figyelem bevételével a 
Vörös Csillag Traktorgyár által gyárto tt UE— 28 
típusú traktor  volt céljaink eléréséhez a leg
megfelelőbb alapgép. Az em elést-előtolást vég
ző him baszerkezet m ia tt vezetőfülke nélkül és 
term észetesen a mezőgazdasági m anipulációk
hoz szükséges szerelvények nélkül alkalmazzuk 
a traktort.

A járm űvön rendelkezésre álló korlátolt el
helyezési lehetőségek m iatt olyan kiviteli meg
oldást kelle tt választani, amely az adott helyzet 
m ellett az adott határoltságon belül kivitelez
hető. A legkisebb helyigényt a forgatófejes ki
vitel kívánta, főleg akkor, ha ennek fu ra tten 
gelyben való m ozgatása a járm ű felett elhelye
zett egyenesbe vezetett him bával történik. Te
k in tette l arra, hogy az ezen elhelyezett for
gatófej rotációs hajtása — a fejnek a fu ra tten
gelyben való egyenes vonalú mozgása m iatt — 
m echanikus úton m egbízhatóan nem oldható 
meg, továbbá szem előtt tartva  a tág határok 
között m egkívánt fordulatszám  változtatást, va
lam int a reverzálhatóság követelm ényét, a for
gatófej mozgását hidraulikusan, hidrosztatikus
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hajtással lehetett gazdaságosan megoldani. A 
hidrosztatikus hajtás egyébként is a fúrási 
üzem részére a legkedvezőbb hajtási módnak 
tekinthető, m ert egyéb előnyei m ellett rugal
masan alkalmazkodik a fúrási üzem egyenlőtlen 
terheléseihez.

A forgatófej hidrosztatikus hajtását a későb
biekben ism ertetett NDK gyártm ányú ORSTA 
típusú hidraulikus egységekkel oldjuk meg. Az 
em előszerkezetet a hagyományos emelőműárbóc 
kimbinációktól eltérően egyenesbe vezetett 
him baszerkezetként oldjuk meg a könnyebb el
helyezhetőség és a feladatok összegezhetősége 
szempontjából. Ez a szerkezet konstrukciós 
szempontból lényegesen egyszerűbb a hagyo
mányos szerkezetű kombinációnál, feleslegessé 
teszi külön talpnyom ás fokozó szerkezet alkal
mazását, előkészület nélkül m indenkor üzem 
kész állapotú, m egkívánt mélységig szilárdsági 
szempontból könnyen kivitelezhető.

A forgatófejet hordó himbavég egyenesbe 
való vezetését m ódosított Scott-Russel m echa
nizm ussal valósítottuk meg. A m ozgást ké t db 
kettős működésű m unkahenger végzi. Ezek tá p 
lálása az eredetileg is a trak to rra  szerelt fogas
kerék szivattyú segítségével történik. A henge
rek és a fogaskerék szivattyú ugyancsak ORS
TA típusok.

Kanalazás és esetleg ütőszerszámmal történő 
m unkafolyam at esetére egy veretőm űvel egy
beépített emelőművet is terveztünk, am elyet a 
rendelő külön kívánságára felszerelünk a gépre. 
Az emelőmű lemezes, Ortlinghaus rendszerű 
tengelykapcsolóval és szalagfékkel van ellátva, 
a lánccal m eghajtott veretőm űvet pedig kör- 
möskapcsoló segítségével kapcsoljuk be, illetve 
ki. Ebben az esetben term észetesen toronyszer
kezetet kellett kiképeznünk, m ivel főleg a  ve- 
retés m űvelete stabil vázszerkezetet, valam int 
toronycsigát igényel. Ezt úgy oldottuk meg, 
hogy a himba szerkezetet a legfelsőbb helyze
tébe állítva két oldalt kitámasztó lábakat he
lyeztünk el, a him ba végekre pedig tartozék
ként szállított toronycsigát szereltünk fel. Ez
zel a toronyszerű megoldással csőbeszorulás ese
tén  mozgócsiga alkalmazásával nagyobb és di
nam ikusabb húzóerőt tudunk kifejteni, m int az 
egyenletes haladó mozgást biztosító him baszer
kezettel.

öblítősziva ttyú  alkalm azása az eredeti elkép
zelés szerint szerepelt a tanulm ánytervben, de 
a rendelkezésünkre álló kevés hely, valam int az 
emelőmű és veretőm ű közbejöttével m egszűnt 
hajtási lehetőség m iatt alkalmazásától eltekin
tettünk. A prototípus alapadatainak m egadásá
val és a  prototípus m egrendelésével komoly ér
demeket szerzett kooperációs partnerünk, az 
Országos Vízkutató és Fúró Vállalat véleménye 
ugyancsak az volt, hogy a  gépet elsősorban 
száraz fúrással akarja  üzem eltetni. A rra az es
hetőségre számítva, am ikor a  felhasználó cég 
egy mellé helyezett szivattyúagregát segítségé

vel még öblítéses fúrással akar dolgozni, a for
gatófejen öblítő folyadék becsatlakozási lehető
séget létesítettünk, am elyet szükség szerint lég
öblítésre kőzetfúrás esetében is felhasználha
tunk.

A berendezés hidraulikus erőátvitele az aláb
bi k é t körfolyam  és hidraulikus egységek alkal
mazásával történik:

1. N yito tt hidrosztatikus körfolyam  a forgatófej 
forgatásához

A fordulatszám  0—90 f/p-ig történő fokozat- 
m entes szabályzását kellett megvalósítani az 
alábbi egységekkel:

a) 1 db 0—63 1/p szállítású, 160 att. nyomású, 
0-tól a maximumig fokozatmentesen sza
bályozható axiáldugattyús hidroszivattyú.

b) 1 db 8 mkp nyom atékú, 160 a tt nyomású, 
46 1/p áteresztő képességű axiáldugattyús 
hidromotor.

c) 1 db 160 a tt-ra  beállított biztonsági sze
leppel egybeépített to lattyús rendszerű 
irányváltó szelep a fúróorsó fordulatirány
váltásához.

d) 1 db 100 liter áteresztő képességű Som- 
m erm eyer szűrő.

e) 1 db 80 literes olajtartály.
f) Tömlők, csövek és ERMETO rendszerű

csőkötések.

2. H idraulikus körfolyam a forgatófej emelésé
hez és előtolásához

Az egyenesbevezető m echanizm ust kéthatású 
hidraulikus hengerekkel és vezérlőszeleppel 
m ozgatjuk, a sebesség szabályozást pedig foj
tószeleppel végezzük. A hidraulika egységek az 
alábiák:

a) 1 db 25 1/p szállítású és 100 att. nyomású 
fogaskerékszivattyú. Az UE— 28 típusú 
alapgép — trak to rra  felszerelt állapotban 
kapjuk, beépített szűrővel és olajtérrel 
együtt.

b) 2 db 0  80 átm érőjű és 160 a tt  nyom ás
hatású  megközelítőleg 5000 kp. tolóerejű 
és 800 m m  löketű kéthatású  henger.

c) 1 db to lattyús rendszerű irányváltó szelep 
a fel-le mozgások és „0” állás kapcsolá
sához.

d) 1 db 100 a tt-ra  állított biztonsági szelep.
e) Tömlők, csövek, ERMETO rendszerű cső- 

csatlakozások.
A berendezés m űködtető rendszeréhez tarto 

zik még a gáz és tengelykapcsoló  mozgatásának 
a kezelőpulthoz való, m echanikus rudazat se
gítségével történő kivezetése.

A hidraulikus vezérlések ugyancsak a kezelő
pulton találhatók. Kezelésük egyszerű, fizikai 
erőkifejtést nem igényel, biztonságos. M indkét 
hidraulikus körfolyam terhelését szemmel jól 
látható helyen elhelyezett m anom éter m utatja.
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A berendezés műszaki adatai:
Jármű  
Motor

teljesítm ény 
fordulatszám  
max. nyom aték 

Emelőszerkezet 
max. emelhető 
súly 2250 kp
emelési magasság 3130 mm 
max. előtolóerő 1500 kp 
emelési sebesség 0,27 m/sec 
süllyesztési
sebesség 0,45 m/sec

Forgatófej
névleges nyom aték 168 mkp 
max. nyom aték 210 mkp 
névleges 1—47,5/p
fordulatszám
max. fordulatszám  1—85,5/p

UE—28 típusú trak to r 
Csepel DT 213 c.
28 LE 
1650/p 
13,4 mkp
Hidr. m űködtetett himba

Emelőmű

kötélerő
kötélsebesség
dobátm érő
dobfordulat

Veretőm ű
ütésszám
ejtés

Rudazat
Béléscső

javasolt béléscső 
rakatok

500 kp 
1,25 m/sec 
127 mm 
150/p

50/perc 
100 mm 
50/38X2700 
max. 0  241 
15 m 0  203/192 mm 
50 m 0  165/155 mm 
50 m 0  133/124 mm 
50 m 0  108/99,5 mm

Berendezés súlya  3860 kp

Az 1. sz. ábrán a berendezést m uta tjuk  be.

1. sz. ábra
A berendezést ké t alkalomm al is bem utattuk  

szakem berek részére. Az első bem utatót — te 
k in tette l a hidraulikus erőátvitelre és vezérlé
sekre — a Bányászati H idraulikai Szakbizottság

részére tarto ttuk . A második bem utatót a gép 
rövid ideig tartó  fúró üzem eltetése révén a kü
lönböző iparágakból m eghívott felhasználók ré
szére adott hasznos tájékoztatót.

2. sz. ábra
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A 2. sz. ábra a berendezés fúrólyuk oldali ré
szét m uta tja  a felem elt gémmel, a 3. sz. ábrán 
pedig közelről látható a fúrószár vezető asztal, 
a kezelő pult, az olajtartály , valam int az emelő
m ű és veretődob.

zatkapcsoló van. A forgatófej hidrom otor ve
zérlő szelepét bekapcsolva a rudat csak tartan i 
kell, a fej m agától rácsavarodik (5. sz. ábra).

A vezeőtperselyt kivéve a szerszámot a gém 
hidraulikus hengerének finom an szabályozható

A bem utató alkalm ával ta rto tt próbafúrásról 
felvételeket készítettünk, ezekkel illusztrálunk 
az alábbiakban egy m unkafolyam atot. A szer
szám 0  203-as dobfúró volt. Megjegyzendő, 
hogy az egyszerűség kedvéért — egy csősza
kaszról lévén szó és kezeléskor a  szerszám m iatt 
amúgy sem használható — a vezetőperselyt a 
fúráshoz nem  alkalmaztuk.

Az egyes munkafázisok a  következők:
A berendezés em előgém jét olyan magasságba 

állítjuk, hogy a kezdőrudat (1 vagy 2 méteres) 
és a szerszámot rá tud juk  csavarni a forgatófej 
csatlakozójára. A forgatófej rúd  nélkül kb. a 
rácsavarási helyzetnek megfelelően áll be. (4. 
sz. ábra)

A 2,5 m hosszú (kezdőrúd 1 vagy 2 m) 0  
50/38 rudazat kézzel könnyen rácsavarható a 
forgatófejre. A rúd két végén a rúd ra  laposme
nettel csatlakozó apa-anyás kúposm enetű ruda-

mozgatásával leengedjük a talajig  (6. sz. ábra).
Ezután a forgatófejet újból bekapcsolva meg

kezdődik a fúrási folyam at (7. sz. ábra).
A dobfúró telítődése u tán  az emelőszerkezetet 

felfelé mozgatva a szerszámot kiem eljük a ve
zetőasztal fölé (8. sz. ábra).

A gém et kissé lefelé engedve a szerszámot 
némileg oldalirányban elhúzva a furadékot el 
lehet távolítani (9. sz. ábra).

A gém et legalsó helyzetéig m űködtetve egy 
teljes rúdhosszat lefúrunk (10. sz. ábra).

A rudat az ültető-forgató segítségével meg
ü lte tjük  és a forgatófejen m eglazítjuk, a továb
biakban gépi forgatással teljesen bontjuk (11. 
sz. ábra).

A 14. sz. ábra ugyanezt m uta tja  közelről.
Űjabb fúrórúd gépi- és kézi összecsavarása 

u tán  a m űvelet folytatódik (13. sz. ábra).
Kiépítésnél a kiem elt rudat az ültető-forgatók

4. ss. ábra
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5. ss. ábra 7. sz. ábra

segítségével ü lte tjük  és meglazítjuk, m ajd gépi 
úton bontjuk (14. sz. ábra.

Az utolsó cső végén lévő szerszámot oldal
irányban kim ozdítva'm eglazítjuk, m ajd géppel 
lecsavarjuk (15. sz. ábra).

6. sz. ábra

A gémet alsó helyzetbe engedve a rudat a 
forgatófejen m eglazítjuk, m ajd géppel teljesen 
lecsavarjuk. Ezzel a fúrási m űvelet befejező
dött (16. sz. ábra).

A G—50 berendezés nagy előnye a korszerű,
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9. sz. ábra 11. sz. ábra

10. sz. ábra 12. sz. ábra
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13. sz. ábra 14. sz. ábra

15. sz. ábra
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16. sz. ábra

könnyed m űködtetést lehetővé tevő hidraulikus 
manipulációkon kívül elsősorban a mozgékony
ság és terepjáró készség, valam int a viszonylag 
kis súly és befoglaló m éretek. Bárm ilyen vizes, 
mocsaras talajból könnyedén kihozható, ugyanis 
egy fúrószár és a gém segítségével hátu l meg

emelhető és a kerekek alá deszka helyezhető. A 
jövőben vontatási lehetőséget is fogunk bizto
sítani.

A berendezés m ár em lített, normál tartozé
kain k ívül külön rendelésre szállítjuk bé
léscső beemelőket és béléscső ültetőket is.

Az Országos Bányagépgyártó Vállalat és a 
M élyfúróberendezések Gyára ezzel a több célra 
kifejlesztett géptípussal a fúróiparban m ár rég
óta jelentkező igényt akarja kielégíteni a kis- 
mélységű fúróberendezések vonatkozásában.

THEORETISCHER AUFBAU, PARAMÉTER UND 
ANWENDUNGSGEBIET DÉR BOHRANLAGE G—50

Lajos Sztraka

Das Landesunternehmen für Bergbaumaschinen- 
erzeugung entwickelte eine selbstfahrende und zu 
universalen Bohroperationen fáhige Bohranlage mit 50 
m Tiefenkapazitát. Zűr Bohranlage ist ein Futterrohr- 
programm verwendbar.

Einbautiefe
(m)

Durchmesser
(mm)

Gesamtgewicht
(Kp)

15 203/192 402
50 165/155 990
50 133/124 715
50 108/ 99,5 545

Die Bohranlage ist für Wassererkundung, für geo- 
physische Untersuchungen und auf dem Gebiete dér 
Bauindustrie und dér Landwirtschaft für Versetzungs-, 
Ramm-, Gründungsbohrungen und dergleichen geeig- 
net.
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