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Bevezetés

A  kőolaj- és földgázkutató, valam int feltáró 
fúrások — általánosabban fogalmazva, a fluidu- 
mokat kutató és feltáró fúrások — követelmé
nye a gyorsabb, olcsóbb, biztonságos, de m ind
ezek m ellett az á tfú rt kőzetekről minél több 
információt nyújtó  fúrás.

A  gyorsabb és olcsóbb fúrást — a helyes fú
rókiválasztáson és term észetesen a kőzet fúrha- 
tóságán kívül — elsősorban a fúrás sebességét 
befolyásoló kőzetbontó tényezők helyesen meg
választott nagysága, illetve azok nagyságának 
műszeres ellenőrzése és e tényezők optimális 
társítása ú tján  lehet elérni. Az olcsóbb fúrás 
elérésében jelentős szerepe van ugyanis a na
gyobb fúrási sebességnek, hiszen a fúrás költ
ségtényezőinek közel 60% -a időtől függő.1

A  fúrás biztonságát és folyamatosságát, va
gyis üzemzavarm entességét egyrészt a fúrási té 
nyezők folyamatos műszeres ellenőrzésével, 
m ásrészt a fúrási m űvelet folyamatosságát fe- 
nyegtő üzemzavaroknak — elsősorban az öblítő
folyadék-veszteségnek, a tárolókőzetből való 
hirtelen fluidum beáram lásnak és a fúrószer
szám megszorulásának — műszeres jelzésére, 
előrejelzésére alkalmas tényezők, tényezőcso
portok mélység- és/vagy időfüggő regisztrálása 
ú tján  lehet elérni.

A fúrás közben műszeresen ellenőrzött ténye
zők egy része m ár önmagukban is, de főleg a be
lőlük leszárm aztatott tényezők (pl. fúrási se
besség, „d” tényező stb.) változásai a mélység 
függvényében, fontos információs adatokat (kő
zetek fúrhatósága, pórusnyomása) nyújtanak az 
átfúrt formációkról.

A  fúrási m űvelettel egyidejűleg műszeresen 
mért, illetve leszárm aztatott tényezőkön kívül 
term észetesen további információkat nyújt a fú
rólyukkal harántolt kőzetekről — legyenek azok 
tömött, vagy fluidum tárolásra alkalmas porózus 
kőzetek — mélységi irányban maga a fúrólyuk, 
az abból k ifúrt kőzet.

Ügyszintén mélységi irányban szolgáltatnak 
bő ism eretanyagot az á tfú rt kőzetek fizikai jel
lemzőiről, az egy-egy fúrólyuk-szakaszban vég
zett geofizikai fúrólyuk-szelvényezési m űvele
tek. Laterális, sőt térfogati kiterjedésben — te
hát hét és három  dimenzióban — pedig fontos 
információk nyerhetők m ár a fúrás során is a 
fúrólyukban, m ajd később a fúrólyukból kikép
zett kutakban kiváltható változó m értékű flui- 
dum-beáramlásvizsgálatok, hozamvizsgálatok 
adataiból.2

A rotari fúrással m élyített fúrólyukból való 
információszerzés módszerei közül csak az 1920- 
as évek elején kezdték módszeresen alkalmazni

az üledékes kőzetekből is elfogadható magnye
reséget biztosító kettős magcsővel végzett mag
fúrást és a fú rt magok vizsgálatát, továbbá a 
furadékszem ek elemzését; a 20-as évek végén a 
geofizikai fúrólyuk-szelvényezést, akkor ugyan 
még csak elektromos szelvényezés formájában, 
s ugyancsak ebből az időből ered a fúrócsövön 
át végzett formációvizsgálat. A  harm incas évek 
elején m erült fel az első folyamatos információ- 
szerzési eljárás, „az iszapszelvényezés”, vagyis 
az öblítőárammal felszínre öblített furadéksze
mek, s a tárolókőzetből eredő fluidum  elemzé
sének gondolata, de alkalmazására csak a 30-as 
évek végefelé került sor.

Ekkor került sor a fúrásisebesség-szelvénye- 
zésre is, pontosabban kezdetben, sőt még ma is 
a fúróelőhaladásnak az idő függvényében való 
regisztrálására. Ezt a lényegében reciprok fú
rási sebességgörbét azonban a mélység 
függvényében átrajzolva a fúrási sebesség
görbe az eredm ény. Az ilymódon á tra j
zolással nyert, de ma m ár közvetlenül a 
fúrásisebességszelvény-görbe önmagában is ér
tékes felvilágosítást nyú jt a kőzethatárokról, az 
á tfú rt kőzetek áteresztő, vagy át nem eresztő 
voltáról. Az egyéb műszeresen, folyamatosan 
m ért fúrási tényezőknek azonos mélységléptékű 
változásait ábrázoló görbéit, vagy m utató szám
sorait a fúrási sebességgörbéhez, ill. a számsor
hoz csatolva egy sokváltozós, sokatmondó infor
mációkat nyújtó fúrási szelvénycsoport az ún. 
„drill-log” az eredmény.

A fúrólyukból, annak fúrás során a fentiek 
szerint a ma rendelkezésre álló információs le
hetőségek lényegében két nagy csoportra osz
lanak :
— a fúrás folyam atát megszakító — külön időt 

igénylő —, tehát szakaszos és a 
•— a fúrással egyidejű, folyamatos információ

szerzési módszerekre.
A továbbiakban a figyelmet kizárólag az 

utóbbiakra, a fúrással egyidejű, folyamatos, in
formációszerzési m ódszerekre fordítva, elöljáró
ban le kell szögezni, hogy a gyorsabb, olcsóbb, 
biztonságosabb és több információt nyújtó fú
rás, kútlétesítés követelm ényét csak a múlthoz 
képest kibővített és folyamatosan bővülő m ű
szerállománnyal ellenőrzött fúrási m űvelettel és 
e műszercsoportok mellé helyezett (off-line), 
vagy azok működési körébe kapcsolt (on-line) 
kisszámítógéppel végrehajtott programokkal 
képzett eredm ényekkel lehet kielégíteni ugyan, 
de m indezt szinte kizárólag autom atikusan, idő- 
veszteség nélkül. Természetesen nem szabad el
felejteni azonban azt, hogy a műszeres mérések 
mögül nem hiányozhat az értékelő szakember, 
a fúróm érnök, a geológus.
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1. A  fúrással egyidejű információszerzési mód
szerek

Az automatizálás irányába, valam int a rotari 
fúrás eredeti elve szerint a kőzetek pórusnyo
másával szemben túlellensúlyozást nyújtó he
lyett, a kiegyensúlyozott (szabályozott) öblítési 
nyomással dolgozó fúrási technológia követel
ményei a rotari fúrás alapvető tényezőit mérő 
néhány felszíni érzékelésű műszerből álló együt
tesét (a harmincas évek végétől a legutóbbi idő
kig világszerte elterjedt ún. „Quintuplex”, ill. 
szovjet GIV műszercsoportot) egy — egyelőre 
még szintén felszíni, de sok esetben m ár a hid
raulikus, pneum atikus helyett m ár elektronikus 
érzékelésű műszerekből álló — adatmérő, -gyűj
tő és -elemző, sőt adatképző műszercsoporttá 
bővítették.

A mért, elemzett és képzett tényezők regiszt
rálása, vagyis az adatgyűjtés szempontjából a 
legutóbbi idők változása
— egyrészt az, hogy a m ért és képzett ténye

zőknek az idő függvényében való regisztrá
lása mellett, és/vagy helyett előtérbe került 
a mélység függvényében megoldott regiszt
rálás;

— másrészt az, hogy a m ért tényezők pillanat
nyi nagyságát m utatóval jelző, illetve író
szerkezettel görbék formájában, regisztráló 
műszerek m ellett m egjelentek a digitális ki
jelzésű, ill. a számsoros regisztrátum okat író 
műszerek, valam int term észetesen az előbbi
ekkel, vagy utóbbiakkal szükség szerint kap
csolt esetleges vészjelzők.

A mérő-, adatszerző- és adatelemző-műszer- 
rendszerbe iktato tt (on-line), illetve a műszer
rendszer mellé helyezett (off-line) — s term é
szetesen megfelelő program gyűjtem énnyel (soft- 
wear anyaggal) ellátott — kiszámítógéppel ma 
már messzemenően biztosított a fúrási m űszere
zés három csoportba sorolható feladatkörének 
megoldása:
1. A folyamatos tájékoztatás a fúrás m űveletét 

érintő azokról a tényezőkről (fúróterhelés, 
fúró fordulatszáma, a fúrószár forgatásához 
szükséges forgatónyomaték, öblítési nyomás, 
beszivattyúzott és kifolyó folyadékáram) 
amelyeknek mindenkori nagyságát a fúró
m esternek a fúrás biztonságos és jó teljesít
ményű, üzemzavarmentes menete érdekében 
folyamatosan figyelemmel kell kísérnie, be 
kell tartani.

2. A fúrás sebességét és költségét — és ezzel 
optimalizálását —, továbbá biztonságát érin
tő tényezők ellenőrzése, elemzése, összegyűj
tése, vagyis egymás m ellett az idő és/vagy 
a mélység függvényében való feljegyzése, 
esetleg helyi számítógépes feldolgozása
a) a tényleges fúrás periódusában és
b) a fúrás egyéb szükséges, vagy szükségessé 

váló m űveletei (be- és kiépítés, béléscsö
vezés, cementezés, megbomlott öblítési 
egyensúly helyreállítása stb.) során.

3. A minél szélesebb körű információ szolgál
tatása az á tfú rt formációkról, tárolókőzet
jellemzőkről a geológus, a fúró-, az iszap- 
és a term előmérnök számára.

Az a tény, hogy a mért, illetve a műszer
rendszerbe kapcsolt m érésadatgyűjtő és kis- 
számítógép, ill. mikroprocesszor segítségével 
képzett adatoknak az idő helyett a lefúrt 
mélység függvényében való regisztrálása te r
jed, s mind általánosabbá válik, azt bizo
nyítja, hogy előtérbe került a fúrási műsze
rezés irform ációt nyújtó szerepe is. A rögzí
te tt param éterek egyikének-másikának 
mélység szerinti változását m utató görbe, 
vagy számsor alakulása m ár önmagában, 
közvetlenül is értékes információt nyújthat; 
sok esetben a m ért tényezők kombinálásá
val, számítógéppel képzett új tényezőkkel, e 
tényezők mélység szerinti változását jelző 
görbékből, számsorokból vezethetők le a 
szénhidrogén-kutatást, vagy -feltárást befo
lyásoló, segítő információk.

1.1. A  „fúrási szelvényezés” kialakulásának 
alapjai

A  fúrás műveletével egyidejű — annak folya
m atosságát meg nem szakító — információs le
hetőségek közül először, 1922-ben, az öblítő-- 
iszappal a felszínre szállított kőzetszilánkok 
elemzésének gondolata m erült fel. A tárolókő
zetből származó, s a felszínre öblített fluidum 
— elsősorban gáz — összegyűjtésének és elem
zésének gondolatát viszont G. O. Sum an  vetette 
fel 19.30-ban. Ezek alapján az első eszközcsopor
tot, m int „iszapszelvényező” berendezést 1937- 
ben Texasban alkalmazták. Az iszapszelvényező 
berendezés két iszapszivattyú-löketszámlálóból, 
centrifugából, vákuum szivattyúból és egy lapát
kerekes, autom atikus furadék-m intavevőből 
állt, s lényegében még csak m anuális iszapszel
vény készítésére volt alkalmas, vagyis csak a 
fúrószár kézi mérésével m eghatározott m inden
kori fúrólyukmélységhez rendelte a felsorolt 
eszközök segítségével nyert kőzet- és fluidum- 
jellemzőket.

A fúrással egyidejű műszeres szelvényezési 
módszerek kialakulása, valam int az így nyert 
szelvényeknek komplex értékelése, összevethe- 
tősége a geofizikai fúrólyukszelvényekkel, szük
ségessé te tte  a fúró előrehaladásának műszeres 
mérését, az ún. „mechanikai fúrólyuk-szelvé- 
nyezés”-t, vagyis a fúró előrehaladásának a 
mélység függvényében való autom atikus re 
gisztrálását. Ennek alapjait F. B. Nichols terem 
tette  meg, úgyszintén 1937-ben, az ún. „Geolo- 
graph”-nak, tehát a fúró előhaladásának m éré
sére szerkesztett műszernek kialakításával. A 
„Geolograph” a fúró előrehaladását a fúróbe
rendezés öblítőfejének lefelé mozgásáról vezeti 
le, és az öblítőfejhez kötött huzallal közvetíti a 
regisztráló doboz, az idő függvényében haladó 
regisztráló dobon egy-egy m éter előrehaladását 
a dobon ferde vonallal jelzi az írómű (1. a ábra), 
s így lényegében a vonalak távolsága a reciprok 
fúrási sebességgel arányos. Hasonló elven, de 
most m ár a mélység függvényében a lefúrt mé
terhez tartozó fúrási időt egy arányos vonal
hosszúsággal rögzíti a „Geolograph” egy tovább
fejlesztett változata (1. b ábra). Az így most 
m ár a mélység függvényében megoldott, azon
ban még mindig reciprok fúrási sebesség-szel-
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vényezésnek regisztátum a m ár közvetlenül ösz- 
szevethető a geofizikai fúrólyuk-szelvénnyel és 
eredményeivel, vagyis görbéivel pl. a porozitású 
görbével, a gamma-gamma szelvénnyel, az 
az akusztikus szelvénnyel.

A mélység bevezetése a m ért fúrási ténye
zők, a fúrási műszerezés körébe, és az ebből 
kezdetben — és még sok esetben ma is — me
chanikus megoldással képzett reciprok fúrási 
sebességgörbe képezte és képezi az alapját mind 
az „iszapszelvényezésnek” (mud-loggingnak) 
mind pedig a fúrási szelvényezésnek (a drill- 
loggingnak); annak a szelvényezési rendszernek, 
amely most m ár a mélység függvényében jel
zett tényleges fúrási sebességváltozási görbe (1. 
c. ábra), számsor mellé sorakoztatja — ugyan
csak görbe, vagy számsor — form ájában:
— az alapvető fúrási tényezőket,
;— az öblítés és az öblítőfolyadék jellemzőit 
s m ár sokatmondó „fúrási szelvényt” nyújt. A 
pillanatnyi fúrási sebességnek a mélység 
függvényében való szelvényezését különböző 
m élységléptékben és érzékenységgel megvaló
sító műszer ugyanis olyan pontosan jelzi a kő
zetek fúrhatóságának változását, hogy ez a szel
vény porozitásszelvényként is elfogadható. A 
fúrási-sebesség-szelvény ugyanis a mindenkori 
differenciális talpi hidraulikus nyomás (az öblí
tés talpi hidraulikus nyomása és a talpon lévő 
kőzet érvényesülő — tehát a kőzet áteresztőké
pességétől és a pillanatszerű öblítőfolyadékból 
való kiszűrődés következtében képződő talpi 
iszaplepénytől is függő — pórusnyom ása közti 
különbség) változásaira rendkívül érzékenyen 
reagál. Amilyen m értékben a talpi kőzet pórus

nyomása kiegyenlíti az öblítési lyuktalpon fenn
álló hidraulikus nyomását, oly m értékben gyor
sul fel — azonos fúrási tényezők m ellett — a 
fúrás; ilymódon ez a jelenség alkalmas a túl
nyomásos formációk elérésének jelzésére. A 
hirtelen  fellépő fúrási-sebességnövekedés át
eresztő túlnyomásos tárolókőzetek elérésére, 
vagy teljesen át nem eresztő kőzetből áteresztő 
kőzetbe ju tására  m utat. Ugyanezen az alapon 
valamely fedő agyagmárgában, egy zárókőzet 
(ún. cap rock) alatt kialakult, m ár túlnyomásos 
zónának érzékelése ú tján  a túlnyomásos tároló
kőzetek közelségétől is előrejelzést nyújt. A tal
pi differenciális hidraulikus nyomás-kiegyenlí
tés fúrási-sebességnövelő hatása oly érzékeny 
jelzés, hogy alkalmas vékony átm eneti túlnyo
másos agyagmárga szakaszoknak (gyakran ez 
a hazai eset!) kim utatására is.

Időközben az iszapszelvényezés (mud-logging) 
is igen széles körű információt nyújtó, részben 
manuális, de nagyrészt autom atikus szelvénye
zési rendszerré tökéletesedett. Mai form ájában 
az öblítőárammal folyamatosan a felszínre szál
líto tt kőzetszilánkokból és a harántolt tároló
kőzetekből származó és az öblítőfolyadékba ke
veredett fluidumból igen sokrétű, és nagyrészt 
autom atikus eszköz- és műszerállománnyal, és 
ezek közt is elsősorban az autom atikus gázmin
tavevővel és gázkrom atográfiái — pontos és 
megbízható információkat szolgáltat az átfúrt 
kőzetek litológiájáról, a tárolókőzetekről, azok 
fluidum tartalm áról. Az iszapszelvényezés nem
csak az összes öblítőáramba került gáz megbíz
ható elemzését adja a mélység függvényében, 
de megfelelő gázdetektorokkal kiegészítve fi-
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gyelm eztet a kén-hidrogén-tartalom ra, a szén
hidrogén-tartalom ra, s a furadéksűrűség, a fu- 
radék-ellenállás, az agyagosság változása, a 
mésztartalom  változása alapján a túlnyomásos 
átm eneti zónára. Az egyszerű iszapszelvény ez
zel „formációkiértékelési szelvénnyé” (forma
tion-evaluation log-gá) szélesedett.

A mélység függvényében ábrázolt iszapszel
vényt célszerű egyrészt a fúrási sebességszel
vény mellé helyezni, m ásrészt kiegészíteni az 
öblítés — mégpedig a beszivattyúzott és a kifo
lyó öblítés — jellemzőinek (az öblítőfolyadék 
sűrűségének, viszkozitásának, hőmérsékletének, 
elektromos ellenállásának, továbbá az öblítés 
folyadékáramának, illetve a beszivattyúzott és 
kifolyó folyadékáram  különbségének, a körfor
gó öblítőfolyadék-állomány mennyiségi válto
zásának stb.) folyamatos mérési eredményeivel. 
Az öblítőfolyadék-jellemzők, valam int az öblítés 
kifolyóáramának változása, az öblítőkor diffe
renciális folyadékáram ának pozitív, vagy nega
tív  ingadozása, valam int az öblítőfolyadék-állo
mány m ennyiségének (vagyis a tároló- és szívó
tartályszintek összesített változásának a fúrás, 
illetve a fúrószerszám be- és kiépítése közben 
fellépő) változásai rendkívül fontos információs 
lehetőséget nyújtanak túlnyom ásos tárolókőze
tek, vagy öblítőfolyadék-veszteséget okozó for
mációk elérése, illetve felfedése és az esetleges 
fellépő fenyegető kitörés, vagy teljes iszapvesz- 
teség gyors elhárítása szempontjából.

Ilymódon a fúrással egyidejű „fúrási szelvé
nyezés” :
1. A legegyszerűbb form ájában, vagyis a fúrási 

sebességszelvény m ellett az alapvető fúrási 
tényezők mélység szerinti nagysága változá
sának görbéi (számsorai) betöltik a fúrási m ű
veletet irányító tájékoztatásának szerepét, s 
alkalmas a m űvelet szűkebb értelem ben vett 
optimalizálásának megoldására, továbbá te r
mészetesen betölti a fúrás idejével való el
számolás és adatgyűjtés feladatát.

2. A fúrási sebesség és a fúrási tényezők, öb
lítőfolyadék- és öblítési jellemzőkkel kiegé
szített mélységfüggő regisztrálása, vagyis a 
kibővített fúrási szelvényezés, úgy is, m int 
fúrási adatszerző és -elemző rendszer nem 
csak betölti a fúrás sebességét, biztonságát 
érintő tényezők ellenőrzésének feladatát, de 
alapot nyújt a fúrás szélesebb körűen értel
m ezett optim alizálhatóságának feladatát, de 
az á tfú rt kőzetekről fontos információkat 
(kőzethatárok, túlnyomás, iszapveszteség 
stb.) is szolgáltat.

3. A mai form ájára kialakult, szélesebb körű 
iszapszelvényezés (mud-logging) és a széle
sebb körű fúrási szelvényezés együttese, 
m ár formáció-kiértékelő-szelvényezésnek 
„form ation-evaluation-logging”-nak minősül, 
amely amellett, hogy messzemenően ellátja 
a fúrás irányításának, ellenőrzésének, tech
nikai értékelésének, optimalizálhatóságának, 
üzemzavarmentessége megőrzésének felada
tát, a fúrásról, az á tfú rt kőzetekről, szinte 
időveszteség nélkül, oly széles körű infor
mációt nyújt, amely szilárd alapot szolgáltat 
a formáció-kiértékelésére.

1.2. A  „fúrási szelvényezés” jelenlegi állása, 
számítógépesített megoldásai

A gyorsabb, olcsóbb, vagyis optimalizált fú 
rás követelm ényeit és a fúrások biztonságosabb, 
üzemzavarm entesebb m enetét m ár a hidrauli
kus, pneum atikus műszerérzékelőkkel rendel
kező műszerekkel mért, s a fúrási sebesség mel
le tt öblítőfolyadék-jellemzőkkel, öblítési ténye
zőkkel bővített fúrásitényező-állom ány mély
ség- és időfüggő szelvénye is kielégíti.

A fúrási tényezők optimalizálásának számí
tógépes megoldása érdekében kezdetben a re- 
gisztrátumokból m anuálisan kigyűjtött fúrási 
adatokat időről időre, vagy a fúrás egy-egy 
szakaszának lefúrása után, valam ely távoli szá
mítóközpontba továbbították, s onnan az opti
m ált adatokat visszajuttatták a fúráshoz. Lé
nyegében tehát az előző lefúrt, m éterek alapján, 
s nem a pillanatnyi fúrás körülm ényei alapján 
optim alizált nagyságúra korrigálták a fúrási 
tényezőket. A következő megoldás m ár közvet
len kapcsolatot létesített a számítóközpont és a 
fúrás között, éspedig úgy, hogy számítóközpont
term inált telepítettek  a fúráshoz; ez a megoldás- 
m ár a fúrás szinte időeltolás nélküli optimalizá
lási lehetőséget nyújtotta. A kisszámítógépek 
(asztali, vagy kézi programozható számítógépek) 
rohamos kapacitásbővülése és olcsóbbá válása 
elősegítette a számítógépnek magához a fúrás
hoz való telepítését (természetesen kisszámító- 
gép form ájában) és ezzel m egterem tette a fúrás 
helyben lehető optimalizálásának lehetőségét. 
Ez a ma is gyakori megoldás megfelelő prog
ram könyvtár kifejlesztése u tán  nemcsak a szo
rosan vett fúrási m űvelet optimalizálását, tehát 
a fúrási rotációs idő optimális kihasználását 
te tte  lehetővé, hanem  a megfelelő programok 
segítségével a m ellékm űveletek idejének csök
kentését és ezáltal ún. nem fúrási idő felszaba
dítását tényleges fúrási időre, ami egy-egy adott 
fúrás teljes lem élyítési idejének fokozott lerö
vidítését is eredményezte.

A kisszámítógép fúráshoz való telepítése m ár 
megfelel a számítógépes fúrási műszerezés ún. 
off-line  megoldásának1’, vagyis a fúrási m űszer
rendszer és a kisszámítógép egymás mellé he
lyezett, de nem közvetlen kapcsolatának (2. áb
ra  a változatának). Természetesen a fúrási m ű
szerrendszer és a kisszámítógép off-line kapcso
lata nem igényli feltétlenül az elektromos jel- 
átalakítót (2. ábra b változata), ha viszont az 
érzékelők eleve elektronikusak, term észetesen 
elmarad a jelátalakító (2,- ábra c változata). A 
m űszerrendszer és a számítógép kapcsolatának 
ez az off-line megoldása egyébként a számító- 
gépes kapcsolati lehetőség legegyszerűbb, első 
fokozata (3. ábra), az ún. „alapadat-elemző rend
szer” (basic data analysis system)/1

A fúrási m űszerrendszer és a számítógép köz
vetlen — on-line — kapcsolatának megvalósu
lásához, szélesebb körű alkalmazásához szükség 
volt az elektronikus érzékelésű, elektromos je 
leket adó műszerekre, azok elterjedésére. Míg 
ugyanis az érzékelők hidraulikusak vagy pneu
matikusak, ezek hidraulikus (pneumatikus) je
leit a közvetlen számítógépes feldolgozás érde-
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2. áb ra .
A  fú rá s i m űszerrendszer és k isszám ítógép „off-line” kapcso lata '1

kében előbb elktromos jelekké kellett átalakí
tani. Ezt a megoldást választotta a 70-es évek 
elején a hagyományosan hidraulikus érzékelők
kel ellátott m űszerrendszerének ..számítógépesí
téséhez” a M artin Decker gyár. Az ún. DAT 
(Digital Acquisition Technique) rendszerű m ű

iét átalakító segítségével elektromos jellé á t
váltva alkalmassá te tte  az elektromos adatrög
zítésre, számítógépes feldolgozásra.5 Ennek a 
rendszernek kétségtelen előnye az, hogy a hid
raulikus érzékelés m iatt elm arad az érzékelők 
szerében a 7 hidraulikus érzékelésű mérési je-

1. fokozat

4. fokozat
3. áb ra ,

A  fú rás i m űszerrendszer és a  k isszám ítógépek  k ap cso la tán ak  fokoza ta i4 (az áb ra  felső so rában  a kis 
számítógép  m eze jé t úgyszin tén  kapcsolódás né lk ü l — negyedik  helyen logikusa,bb feltüntetn i}
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robbanásbiztos kivitelének szükségessége, to
vábbá, hogy az alapvető m űszerek működését 
nem zavarják az elektromos áram forrással járó 
nehézségek (feszültségingadozás, áram kim ara
dás, stb.). A DAT rendszer tökéletesített vál
tozata 11 — m ár részben elktronikus — érzé
kelőt használ.6

A hatvanas évek közepétől a hidraulikus és 
pneumatikus érzékelők m ellett és/vagy helyett 
megjelentek és gyorsan terjed tek  az elektroni
kus érzékelésű és elektromos jeleket szolgáltató 
műszerek. Az elektromos jelekkel egyrészt egy
szerűbbé vált a mérési adatok kijelzése, regiszt
rálása, m ásrészt mivel az elektromos jelek köz
vetlenül alkalmasak a digitális jelképezésre. 
Egy m érésadatgyűjtő alkalmazásával a di
gitális jelek számítógéppel lekérdezhetők,
s ilymódon alkalmasak a számítógépbe

előre betáplált programok alapján a gyors 
feldolgozásra, vagyis új tényezők képzésére. A 
számítógép és a m űszerrendszer kapcsolatának, 
ez a második fokozata  (3. ábra) most m ár köz
vetlen „on-line” módszer, az ún. „fúrási adat
szerző és adatelemző rendszer” (data acquisition/ 
data analysis system) amelyben az elektromos 
jeleket egy m érésadatgyűjtő m ár digitális je
lekké alakítja, s a m érésadatgyűjtőről a szá
mítógéppel lekérdezett jelek a kisszámútógépen 
keresztül egyrészt közvetlen form ában m int 
m ért fúrási, öblítési adatok öblítőfolyadék-jel
lemzők, m ásrészt m int számítógéppel a letapo
gatott adatokból a számítógépbe betáplált (mik
roprocesszorba beégetett) program okkal képzett 
tényezők, eredm ények form ájában m ennek to 
vább a jelző, regisztráló, sornyomtató, diagram
képző, adattároló egységekbe és jelennek meg

4. áb ra .
A fú rási m űszerrendszer és k isszám ítógép  „on -line” k ap cso la ta  (az á b rá ra  pó tló lag  b e ra jzo landó  a  k is 
számítógép  és a  kezelő m ezők közé egy k é tirá n y ú  m ezőtől jo b b ra  lévő te ljes  v o n a lra  egy jobbfelé

m u ta tó  nyíl)

a mélység és/vagy időfüggő szelvényeken, il
letve számsorok form ájában, vagy diagramo
kon (4. ábra).

A fúrási adatszerző és adatelemző műszer
rendszerbe „on-line” illeszkedő számítógép kö
vetelm ényeinek a ma forgalomban lévő kis- 
számítógépek általában kellő kapacitásúak, meg
felelnek. M indenesetre a kisszámítógépnek ki
választásakor három  alapvető követelm ényt kell 
számításba venni:
1. az érzékelő jelek számát (ez általában nem 

haladja meg a 30-at, de m aximálisan 50),
2. a m intavétel (letapogatás) frekvenciáját,
3. az egyidejűleg, ún. „real tim e” módon (0,1 

s-ként), teljesítendő feladatok számát és bo
nyolultságát.

Az adatszerző/adatelemző on-line számítógép

pel m egoldott m űszerrendszernek az alábbi 
alapvető feladatokat kell ellátnia: a) az analóg 
jelek átalakítását digitális jelekké, b) a digitális 
jelek olvasását, c) a nyers adatok szűrését, d) 
a nyers adatokból információs tényezők képzé
sét, e) vészjelek iniciálását, f) a m ért és képzett 
adatok ill. tényezők kijelzését, kinyom tatását, 
regisztrálását görbék ill. diagramok form ájában. 
Ugyanakkor a rendszerbe épített kisszámítógép 
az állandóan beprogramozott tényezők képzése 
m ellett egy-egy külön program mal alkalmas le
het kívülről betáplált programok futtatására is 
pl. béléscsőcementezés m űveletének ellenőrzé
sére, túlnyomásos formáció értékelésére stb.

A m űszerrendszer és a számítógép kapcsola
tának harmadik fokozatát képezi (3. ábra) a má
sodik fokozat oly irányú továbbfejlesztése, amely
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lehetővé teszi a nyert eredm ények egyidejű to
vábbítását valamely fúrási irányítóközpontba, 
vagy több fúróberendezés közös főadatgyűjtő 
állomására.

A „szám ítógépesített” fúrási rendszerek je
lenlegi fejlettségi fokának fenti összefoglalásá
ból kitűnik, hogy ezek valam elyikének alkal
mazása nemcsak messzemenően tökéletesíti, 
gyorsabbá, olcsóbbá és biztonságosabbá, üzem- 
zavarmentesebbé teszi a ma fúrási technológiá
ját, de egyúttal egyidejű és mind több folya
matos információt nyújt az á tfú rt formációkról.

A műszerek, és a műszerekkel közvetlenül 
kapcsolt kisszámítógép ú tján  nyert eredm ények 
és információk értelmezése azonban nem nélkü
lözheti a megfelelően képzett gondolkodó em
bert, vagyis azokat a szakembereket (fúrómér
nököt, geológust, iszapmérnököt) akik értékelik 
és értelmezik a nyert adatokat és szükség sze
rin t beavatkoznak egyrészt a fúrási művelet 
tökéletesítésére, m ásrészt figyelmeztetnek a 
várható üzemzavarok veszélyére, sőt lépéseket 
tesznek azok elhárítására. Detektálják továbbá 
a túlnyomásos formációkat, az iszapveszteséget 
stb. Amennyiben a m űszerrendszer iszapszelvé
nyezéssel is kapcsolatos, megfelelő szakember 
(geológus) a fúrási és iszapszelvény alapján 
konstatálja a szénhidrogének jelenlétét és a 
szelvényezési és megfigyelt, m anuálisan elem
zett geológiai-geokémiai adatokat összesítve 
„form áció-kiértékelést” is végez.

A fentiekre építve tehát a számítógépesített 
fúrási szelvényezés és a term éke a fúrási szel
vény (drill-log), valam int az erre épülő iszap
szelvény (mud-log) illetve ennek formáció
kiértékelő szelvényre bővített . változata 
(formation evaluation log) lehetővé teszi tehát, 
hogy a fúrás irányítója, az á tfú rt formációkat 
értékelő geológus, a jövő term elésében érdekelt 
rezervoárm érnök egy-egy m éter lefúrása után 
néhány másodperccel választ kapjon:
— a fúrási m űvelet hatékonyságáról (a fúrási 

tényezőknek a nagyobb sebességet és kisebb 
költséget eredményező összhangjáról, a fúró 
állapotáról, a fúró ill. a fúrás várható költ
ségeiről stb.);

-— a fúrás biztonságát érintő tényezőkről, első
sorban a kitörésveszély és az iszapveszteség 
elkerülése szempontjából, mégpedig a pórus
nyomás, a kőzetrepesztési nyomás, az öblítő
iszap-param éterek változásai, az öblítési fo
lyadékáram  változását jelző görbék, az öb- 
lítésinyomás-hullámzás stb. mélység szerinti 
jelzései alapján; vagy viszonylag rövid idő 
után;

— az á tfú rt formációk, kőzetek, tárolókőzetek 
előzetes értékéről, éspedig a fúrási sebesség
szelvény, úgy is m int „porozitásszelvény”, a 
teljes gáztartalom, továbbá a gázkromatog
ráfiái elemzett gáztartalom görbék alapján.

Mindezeket a felszíni érzékelésű műszereket 
a fúrási műszerzéstechnika mind szélesebb kör
ben bővülő választékban használja a fúrási és 
iszapszelvényezés módszereinek tökéletesítésére 
rendszerint a fúrási, az iszap és formáció-kiér

tékelő szelvény képzésére és készítésére alkal
mas m űszer-kabinba elhelyezve. A fúrási mű
szerkabin a fúrólyukkal harántolt formációkról, 
éppen a folyamatos fejlődés eredményeképpen, 
mind pontosabb információt nyújt, mind sok
oldalúbb értelmezést tesz lehetővé, ami végső 
soron az á tfú rt kőzetek, az esetleges fluidum- 
tárolók jobb kiértékelését eredményezi (5. 
ábra).

A fejlődés azonban hamarosan odavezetett, 
hogy a műszerkabinok mind bonyolultabbak, s 
ezzel költségesebbek (350 000—500 000 ?) lettek 
és lesznek. Felmerül ezért a műszerkabinok alkal
mazásának gazdaságossága, vagyis annak eldön
tése, hogy valamely műszerkabin alkalmazása 
milyen mélységű, költségű, várható bonyolult
ságú fúráshoz lehet gazdaságos. M indenesetre 
egy ilyen nagy költségű, amellett kétségtelenül 
sokat nyújtó, műszerkabin alkalmazása csakis 
egy-egy nagy mélységkapacitású, vagyis nagy 
napi költségű fúróberendezéssel m élyített ku
tatófúrás kritikus szakaszán lehet gazdaságos. 
Ez például azt jelentheti, hogy ilyen sokoldalú, 
költséges m űszerkabin alkalmazása indokolt és 
gazdaságos lehet pl. a hazai, nagymélységű fúrá
saink mélyebb, idősebb, várhatóan túlnyomásos, 
sőt „szuper-túlnyomásos” és a rendellenesen 
nagy geotermikus grádiens m iatt mindenképpen 
igen nagy hőm érsékletű szakaszain.

Az elektronikus felszíni érzékelők új megoldá
sai a kisszámítógépek, illetve azok helyett al
kalmazható mikroprocesszorok rohamosan csök
kenő ára azonban máris elevezetett olyan vi
szonylag olcsó (feltehetően 5000— 10 000 I) fúrási 
műszercsoportok megjelenéséhez, amelyek költ
sége a közepes költségű fúróberendezéseknél 
való állandó használat esetén is bőségesen meg
térül.

Bár a kereskedelmi forgalomba került ilyen 
„olcsó”, mikroprocesszorral kapcsolt műszer
rendszerek (Dresser Data Star, Geolograph- 
Pioneer Data Sentry) gyakorlatilag nem kap
csolatosak iszapszelvényező műszerekkel, de lé
nyegileg katódsugárcsöves kijelzőernyővel 
és alfanum erikus sornyomtatóval olyan rend
szert képeznek, amely mikroprocesszor segítsé
gével a 8— 10 érzékelővel, ezek köz
vetlen jeleivel együtt 30—35 közvetlenül m ért 
változót, képzett eredm ényt jelez, regisztrál és 
ezek egyikének-m ásikának bizonyos értékei 
m ellett vészjeleket is iniciál.

Egy ilyen ism ert műszerrendszer (6. ábra) 
jellemzője, illetve különlegessége az, hogy a 
mélységet, illetve a fúró előrehaladását a to
ronykoronáról annak egyik tárcsájáról vezeti le, 
a tárcsaküllőkre helyezett polieuretán jelek 
mágneses érzékelése útján. Mivel ez a jel elek
tromos éppúgy, m int a több hét érzékelő (horog
terhelés, asztalfordulat, szív. nyomás, szivattyú- 
löketszám, beszivattyúzott folyadék sűrűsége, 
tartályokban lévő iszap összegzett volume
ne, folyadékáram) elektromos jele, bevezethető 
a mikroprocesszor bemenő oldalára. A mikro
processzor az érzékelők 8 jele és a beégetett
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6. áb ra .
Egy m ikroprocesszoros fú rás i m ű sze rren d sze r és érzékelő i (M agcobar DATA Star)

program ok által képzett tényezők alapján több, 
m int 30 tényezőt jelez és regisztrál.7

A Kőolajkutató Vállalatnál k ifejlesztett fúrási 
adatszerző-, -elemző és -gyűjtő  m űszerrendszer 
tervezett harm adik változata DT—Box—02 az 
elgondolások szerint m ár a fenti módon épülne 
fel, vagyis az EMG—3333 típusú m érésadat
gyűjtő és az EMG—666 típusjelű kiszámítógé
pek egy mikroprocesszor helyettesítené8 (7. c. 
ábra). Ennek a fúrási műszercsaládnak első tag
ja  (DT—Box—00) még csak alapadatgyűjtő
rendszer volt (7. a. ábra); a második változat (DT 
-—Box—01) viszont m ár egy on-line kisszámító- 
géppel rendelkezik (7. b. ábra), tehá t adatgyűj- 
tő/adatellenőrző fúrási m űszerrendszernek m i
nősül. Ez a DT—Box—01 fúrási m űszerrendszer 
11 elektronikus felszíni érzékelő m ért adatait 
jelzi, regisztrálja, ill. dolgozza fel további té 
nyezőkké; évek óta több példányban használat
ban van, s m áris bőséges programcsomag (soft- 
w ear anyag) tartozik hozzá.

1.3. A  „fúrási szelvényezés”, illetve a számító- 
gépes fúrási műszerrendszer jövője, 
továbbfejlesztési lehetőségei

A  leírt „fúrási szelvényezés”-re  alkalmas 
számítógépes fúrási m űszerrendszer által nyú j
tott, fúrással egyidejű információk kizárólag 
felszíni érzékelésű m űszerekből származtak. 
Mindez annak ellenére, hogy a fúrás közben 
lyuktalpi érzékelőkkel nyerhető, de egyelőre 
még inkább kísérleti stádium ban lévőnek ítél
hető fúrással egyidejű talpi érzékelésű műsze
rek mind fúrástechnikai, mind pedig az á tfú rt 
formációkról nyerhető információk szem pontjá
ból sokat ígérőek. Annál is inkább így van ez, m ert 
a felszínen m ért tényezők mérési pontossága 
erősen vitatható, s a mérések, számos hibával 
terheltek, s nagy részük lényegében a felszínen 
m ért tényezők mélybe következtetett nagyságú 
értékei, szemben a talpi érzékelőkkel ténylege
sen m ért valódi értékekkel.
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A talpi érzékelésű műszerek adataira alapí
to tt on-line számítógéppel rendelkező műszerek 
képezhetik majd a műszerrendszer és a számí
tógép kapcsolatának negyedik fokozatát (3. áb
ra). Ettől a megoldástól nemcsak több, és pon
tosabb információt lehet várni az á tfú rt formá
ciókról, de mindenképpen hatékonyabb, s pl. 
pontosabban irányított fúrást, a fúrási teljesít
mények jelentős növekedését.

Világszerte igen sok kutatóintézet foglalkozott 
és foglalkozik a fúrólyuktalpi érzékelésű m ű
szerezés, illetve a fúrólyuktalpon érzékelt jelek 
felszínre-továbbítási megoldásaival. A cél minél 
nagyobb jelsűrűség és továbbítási sebesség el
érése. A jeltovábbításra lényegében 4 út kínál
kozik: a) nyomáshullámokkal az öblítőiszapon 
át, b) az akusztikus jeltovábbítás akár a fúró
száron, akár az iszaposzlopon keresztül, c) az 
elektromos jeltovábbítás különlegesen kiképzett 
fúrószárvezetékén át, vagy a fúrószáron belül 
elhelyezett vezetéseken, d) az elektromágneses 
jeltovábbítás, vagyis a jelek továbbítása elektro
mágneses hullámok form ájában a földkérgen és 
a fúrószáron át. A felsorolt lehetőségek közül 
elsősorban az öblítőiszapon át nyomáshullámok
kal és elektromos vezetéken át való jeltovábbí
tással működő megoldások vezettek, üzemi hasz
nálatra már érett megoldáshoz. Gazdaságossá
guk azonban a viszonylag rövid használatuk 
m iatt nem eléggé bizonyított. Kétségtelen azon
ban, hogy elterjedésük — elsősorban a tengeri 
fúrások, s ott is elsősorban az irányított 
ferdefúrások terén a közeljövőben valószínű.

A fúrási szelvényezésre alkalmas ötödik foko
zatát (3. ábra) képezheti az a megoldás, amely 
lyuktalpi érzékelőkkel nyert jeleket a felszínen 
az on-line kisszámítógéppel rendelkező műszer
rendszerben nemcsak feldolgozza, kijelzi, 
regisztrálja, hanem folyamatosan felhasz
nálja a fúrási m űvelet optimalizált auto
matizálására, vagyis a fúrási tényezők nagy
ságának folyamatos szabályozására. Ebben a 
megoldásban, m int minden zárt körű szabályo
zási rendszerben minden egyes szakasz hibátlan 
működése, kritikus az egészre nézve. Az egész 
rendszer ugyanis természetesen hatástalan, ha 
a kör valamely szakaszában hiba adódik, legyen 
az maga a műszeres rész, a számítógépes komp
lexum, vagy a pontatlan érzékelés, a nem pon
tos modellezés stb. Mindez magyarázatot ad ar
ra, hogy az eddig kialakított ilyen rendszerek 
nem jutottak  túl az üzemi kísérleti fázison.

A fentieket összefoglalva megállapíható, hogy 
a számítógépesített fúrási műszerezés útján 
nyerhető egyidejű és folyamatos információszer
zés jelentősen fokozza a fúrás biztonságát, a 
sikeres lemélyítés valószínűségét; alkalmazásá
nak szükségessége m ár ezért sem vitatható.

A számítógépes m űszerrendszer alkalmazá
sának gazdaságosságát azonban konkrét szá
mokkal kell igazolni; csak az olcsóbb, gyorsabb 
— kisebb folyóméterköltségű és teljes fúrási 
költségű — vagyis a tágabb értelemben optima
lizált fúrások indokolhatják rendszeresítését.

2. A  számítógépes műszerrendszer és a hozzá 
kifejlesztett programkönyvtárral megvalósít
ható optimalizálás várható (elérhető) ered
ményei

A  fúrási adatszerző és adatelemző rendszerek 
segítségével ma már gyakorlatilag mód van a 
fúrási művelet szinte összes változójának és 
ezekből leszárm aztatott számos lényeges ténye
zőnek képzésére, mindezek gyűjtésére és a vál
tozók összehasonlító értékelésére. Ezen az úton 
az egy-egy területen befejezett fúrások adatai
nak számítógépben való feldolgozásával viszont 
mód nyílik a fúrási hidraulika tényezőivel ki
bővített fúrási egyenlet alapján, a görgősfúró 
csapágy kopásának és fogkopásának feltételével, 
a fúrási művelet optimalizálására, vagyis a fú
rás minden olyan tényezőjének matematikai 
számbavételére, amely a fúrás legkisebb költ
ségét biztosítja. Az így megvalósított számító- 
gépes irányítású optimalizált fúrást, éppen a 
fokozott műszerezéssel, a folyamatosan jelzett 
leszárm aztatott pórusnyomás és repesztési nyo
más alapján, jelentősen közelíteni lehet a ki
egyensúlyozott, vagyis szabályozott nyomású 
fúráshoz. A kiegyensúlyozott fúráshoz való kö
zelítés viszont nemcsak lényegesen megnöveli a 
a fúrási sebességet, de ugyanakkor nagymérték
ben csökkenti a fúrás folyamatosságát megsza
kító súlyos üzemzavarok (kitörés, iszapveszte
ség, megszorulás) kockázatát. A szabályozott 
nyomású fúrás viszont megköveteli az esetleges 
fluidumbeáramlással, vagyis már fenyegető ki
töréssel, megbomló öblítési engyensúly helyre- 
állítása érdekében az ellennyomás-szabályozó 
felszerlést és természetesen a totális öblítőfo
lyadék-tisztító rendszert.

Ezeken az utakon a „fúrás mestersége”, ép
pen a fokozott műszerezés alapjaira épült opti
malizált fúrás ú tján  mindinkább műszerek, szá
mítógép irányította „mérnöki tudománnyá” 
válik.

Visszatérve az optimalizált fúrás Lummus0 
szerinti már idézett definíciójára, vagyis arra, 
hogy „a fúrás optimalizálása minden olyan fú
rási tényezőnek matematikai számbavétele, 
amelyik a fúrás legkisebb költségéhez vezet”, 
ez a meghatározás azt is jelenti azonban, hogy 
a fúrás optimalizálását nem a szűkebb értelem
ben vett módon, tehát nem egyszerűen a fúró
terhelés és a fúrófordulatszám legkisebb költ
séget eredményező társítása módján, hanem 
sokkal szélesebb alapon kell értelmezni.

A tágabb értelemben vett fúrásoptimalizálás 
szerint az adott fúrási feladatra legalkalmasabb 
(kellő) teljesítm ényű, jellemzőjű gépekből, esz
közökből, műszerekből összeállított fúróberen
dezés kiválasztásából kiindulva a legkedvezőbb 
fúrólyukszerkezet, béléscsövezés és cementezés 
tervezésén, továbbá magának a szoros értelem
ben vett fúrási folyamatot befolyásoló tényezők 
számbavételén kívül minden olyan művelettel
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kapcsolatos időm egtakarítást, eszközkiválasz
tást, anyagm egtakarítást eredményező tényező 
m atem atikai szám bavételére alapított számító- 
gépes program  alkalmazása lehet szükséges 
és/vagy célszerű, amely a fúrási költséget köz
vetlenül, vagy közvetve befolyásolja. A mind 
mélyebb, mind bonyolultabb körülm ények közt 
mélyülő szénhidrogéncélú fúrások költségeinek 
a növekvő anyagköltségek és bérköltségek elle
nére való csökkentése, vagy legalábbis szinten- 
tartása ugyanis a szénhidrogénkutatás és - te r
melés gazdaságosságának alapkövetelménye; kü
lönösen indokolt a m élyfúrás ilyen széles kör
ben értelm ezett optimalizálása ott, ahol bonyo
lultabb körülm ények állnak fenn.

A m élyfúrás költségtényezőinek, a közvetlen 
és közvetett anyagfelhasználáson kívül — m int 
közismert — igen nagy súlya van az időténye
zőnek1. Az optimalizálást szolgáló fúrási szá- 
míótgépes programok egy részének eredm énye 
ugyan anyagtakarékosság, de végső soron azon
ban jelentős részének célkitűzése közvetlenül, 
vagy közvetetten időm egtakarítás. Az utóbbi 
csoportba sorolható számítógépes programok 
célja az összes (teljes) fúrási időből

— egyrészt az összes „nem  fúrási, idő”, s ezen 
belül az ezt összetevő részidők csökkentése 
annak érdekében, hogy az összes fúrási idő

'm inél nagyobb hányada legyen „tiszta fú- 
rás”-ra  fordítható;10

— m ásrészt azonban, mivel a „tiszta fúrási 
időn” belül a fúrási folyam at optimalizálása 
alapkövetelmény, egyidejűleg számba kell 
venni, megfelelő számítógépes programok 
segítségével, az összes fúrást befolyásoló té 
nyezőt a gyorsabb és olcsóbb fúrás érdeké
ben.

Természetesen mivel a fúrási folyam at opti
malizálása főleg a gyorsabb fúrás ú tján  csök
kenti a fúrási költségeket, s a nagyobb sebes
ségű fúrással rövidülő rotációs idő csökkenti a 
„tiszta fúrási idő” hányadát az összes fúrási 
időben, mindez maga u tán  vonja a „nem fúrási 
idő” növekedését az összes fúrási idő % -ában. 
Ez a tény m ár önmagában is elengedhetetlenné 
teszi a „nem fúrási idő” összetevőinek m atem a
tikai összefüggések alapján végzett számítógé
pes optimalizálását.

Mindebből következik, hogy semmiképp sem 
lenne helyes ú t a számítógépes fúrástechnoló
giai program gyűjtem ényt szorosan a fúrási m ű
velet, vagyis csak a „tiszta fúrási idő” jobb ki
használását célzó folyam at optim alizálására kor
látozni. Különösen áll ennek a m egállapításnak 
érvényessége arra  az. esetre, ha valam ely fúrási 
vállalkozás összes fúróberendezésének átlagos 
időmérlegében a tiszta fúrási időhányad vi
szonylag kicsi.

Hogy m it eredm ényezhet a számítógépes m ű
szerrendszerhez, vagyis valamely, akárcsak off-li
ne számítógépes kapcsolattal rendelkező m űszer
rendszerhez tartozó program gyűjtem ény segít
ségével a tiszta  fúrási időre fordított időhányad

javítása és m it jelent a fúrási sebesség növelése, 
arra nézve példaként álljanak egy 25 fúróbe
rendezéssel dolgozó fúrási vállalkozó feltétele
zett legfontosabb fúrási teljesítm énym utatói. 
Legyen ennek a 25 aktív  fúróberendezéssel dol
gozó fúrási vállalkozásnak a tiszta fúrási idő
hányada 30%, amelyhez 6,0 m /h átlagos fúrási 
sebesség és 2200 m átlagos fúrómélység tarto 
zik. A felsorolt adatoknak megfelelően a fúrási 
vállalat fúróberendezésként és évenként 15 770 
m -t fog teljesíteni, vagyis az összes fúrási mé
te r kereken évi 395 000 m lesz.

Ha a számítógépes m űszerrendszerhez tartozó 
program könyvtár következetes alkalmazásával 
a „nem fúrási idő” tételeinek csökkentése ú tján  
10%-ot sikerülne a „tiszta fúrási idő” időhá
nyada javára felszabadítani, vagyis a „tiszta 
fúrási időt” 40% -ra növelni (I. feltételezés); ez, 
a fúrási sebesség szintentartása és azonos átla
gos fúrási mélység és jelleg szerinti megoszlás 
feltétele mellett, azt eredményezné, hogy egy- 
egy fúróberendezésre 876 órával több tisztán 
fúrásra fordítható idő jutna. A m egnövekedett 
fúrási időt változatlannak feltételezett 6,0 m /b 
fúrási sebességgel kihasználva, egy-egy fúróbe
rendezés 5250 m -rel többet fúrhatna évenként, 
vagyis egy-egy fúróberendezésre eső évi fú rt 
m éterszám  kereken 21 000-re emelkednék. Ezen 
az úton kiindulásként választott évi 395 000 m 
fúrási volum ent (megrendelt fúrást, tervezett 
fúrást) 25 aktív fúróberendezés helyett 18,8 fú- 
róberendezéssel, némi biztonsággal 19-cel, te lje
síteni lehetne. Ez évenként 6 fúróberendezés 
egyenként 60-60 millió ún. fixköltségének, ösz- 
szesen 360 millió F t-nak m egtakarítását ered
ményezné, de enyhítene pl. a nálunk, de világ
szerte is jelentkező és mind nehezebben meg
oldható munkaerőgondokon is.

A „tiszta fúrási idő” jobb kihasználását a fú
rási folyam at optim alizálását célzó programok 
segítik, s ezek alapján m indenképpen várható 
azonban a fúrási sebesség növekedése. Ha ezen 
az úton a szóban forgó fúrási vállalkozás fúró
berendezéseinek átlagában 8—10% -kal sikerül
ne növelni a fúrási sebességet (ez a növelési 
arány reálisan elvárható), akkor a kiindulásnak 
vett 6,0 m /h fúrási sebességről 6,6 m /h-ra növe
kedne a sebesség. E za30% -os tiszta fúrási idő
vel számolva (II. feltételezés) 17 350 m /fúró- 
berendezésenkénti évi fúrási m éterszámhoz ve
zetne, s akkor ez, a 395000 m évi teljesítéséhez 
22,7 fúróberendezés (kereken 23) fúró
berendezés alkalmazását tenné szükségessé; 
a várható évi m egtakarítás pedig, a két 
berendezés leállításából 2 x  60 =  120 millió F t- 
ot tenne ki. Ha viszont a fokozott műszerezés és a 
számítógépes programok következetes alkalma
zásával sikerülne a 40%-os tiszta fúrási időt és 
a 6,6 m /h átlagos fúrási sebességet is elérni (III. 
feltételezés), akkor a 395 000 m évi összteljesí- 
téshez elegendő volna '17,1 (felkerekítve 18) fúró
berendezés üzemben tartása  a teljesítéshez. Az 
utóbbi esetben a leállítható fúróberendezésen
ként az évi 60 milliós m egtakarítással számolva 
420 millió F t évi m egtakarításra nyílhatna mód.
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A fenti hozzávetőleges kalkulációk élesen rá 
világítanak arra, hogy a fúrás teljes lem élyítési 
folyam atát, s ezen belül a fúrási folyam at opti
malizálását célzó számítógépes programok kö
vetkezetes alkalmazásával elért, igen szerényen 
számításba vett eredm ények — mindössze 0,6 
m /h fúrási sebességnövekedés és a tisztán fú
rásra fordított időhányad kedvezőbb (30%-ról 
40%-ra) szintre emelése — alapján igen jelen
tős költségm egtakarítás — közel fél m illiárd Ft 
a példa esetében — volna elérhető.

Igen nagy az ellenértéke tehát valam ely fú 
rási vállalkozás műszerrendszere korszerűsíté
sének, és számítógéppel való kiegészítésének, 
valam int e müsz&rrendszerhez megfelelő prog
ramrendszer, programkönyvtár kifejlesztésének. 
A vázolt példa szerint 360—420 millió F t-tal 
szemben áll kb. 20 fúróberendezés ellátása 
számítógépes m űszerrendszerrel maximálisan 
100 millió, és két fúróberendezés ellátása a fú
rási- és iszapszelvényezésre, valam int formáció
kiértékelő szelvényezésre alkalmas fúrókabinnal 
kb. 35 millió F t beruházási költséggel (megjegy
zendő, hogy a számítógépes m űszerrendszerrel, 
illetve a hozzátartozó program könyvtár alkalma
zásával elérhető, sőt elvárható m egtakarítással 
szemben, a példaként felvett fúrási vállalkozás 
fúróberendezés-állom ányának teljesen új m ű
szerekkel való ellátása van szembeállítva!)
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8. áb ra .
Szám ítógépes m űszerrendszer és a  hozzátartozó 
p ro g ram k ö n y v tá r a lk a lm azásáv a l e lé rh e tő  ak tív  
fú ró b eren d ezés- és k ö ltség -m eg tak a rítá s  (felső d i
agram);  összes fú r t m é te r és á tlagos fú rá s i te l je 
s ítm én y  (középső diagram,  m elyen  azonban  a  2300 
ja v íta n d ó  23 100-ra és a jobb  o ldali o rd in á ta  m é r
tékegysége pedig  100 m /fú róber./év -re), m indez 
azokka l a  fe lté te lezésekkel, hogy: I. a  fú rás i
sebességet 8— 10% -kal s ik e rü l növeln i, II.
„a  n em  fú rá s i id ő t” 10% -kal s ik e rü l a 
„ tiszta  fú rás i idő” ja v á ra  csökkenteni, III. m ind  a 
fú rás i sebesség növelése, m ind  pedig a  10% -os „tisz

ta  fú rás i idő”-növekedés is érvényesül.
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