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TANTÁRGYI ADATLAP 

 
Tantárgy neve: A mélyfúrás alapjai 1. 
Tárgyjegyző: Dr. Szabó Tibor 

Tantárgy kódja: MFKOT6104 
Tárgyfelelős tanszék/intézet: OMTSZ/KFGI  

Tantárgyelem: K 

Javasolt félév: 6 Előfeltételek: MFKOT6101 (A mélyfúrás alapjai 
1.) 

Óraszám/hét (ea+gyak): 2+1 Számonkérés módja (a/gy/v): aláírás/vizsga 
Kreditpont: 3 Tagozat: nappali 
Tantárgy feladata és célja: 
Az olaj-, gáz- és vízkutak fúrási technológiája alapvető tudnivalóinak megismerése, a mélyfúrások 
tervezéséhez és kivitelezéséhez szükséges szakmai ismeretek elsajátítása. 
 
Tantárgy tematikus leírása: 

1. Fúróiszap tulajdonságai 
2. Fúróiszapok mérései 
3. Mélyfúrási hidraulika 
4. Fúrási problémák, megoldásuk 
5. Fúrási paraméterek meghatározása 
6. Szerviz eszközök: vitla, CT, geofizika, nitrogén 
7. Kútkiképzés eszközei, kútkiképzés megoldásai 
8. 1. ZH 
9. A kitörésvédelem alapjai: eszközök 
10. A kitörésvédelem alapjai: módszerek 1. 
11. A kitörésvédelem alapjai: módszerek 2. 
12. KFBSZ és olajipari előírások, szabványok, munkavédelem 
13. A Deepwater Horizon esete 
14. 2. ZH 

Félévközi számonkérés módja:  
A félév során heti két óra előadás és 1 óra gyakorlati foglalkozás van. Az órák minimum 60 %-án 
részt kell venni mindenkinek, aki ezt nem teljesíti, attól meg kell tagadni az aláírást. A gyakorlati 
foglalkozások alatt a hallgatók számítási feladatokat oldanak meg. A félév során a hallgatók 2 
zárthelyi dolgozatot írnak, az aláírás feltétele mindkét zárthelyi dolgozat legalább 50%-os 
eredménnyel történő megírása. A félév során az aláírás megszerzésének további feltétele a 
házifeladat(ok) határidőre és megfelelt szinten történő leadása. 
Vizsga: a kötelező írásbeli dolgozat sikeres teljesítését szóbeli vizsga követi.  
Kötelező és javasolt irodalom jegyzéke: 
1. Dr. Alliquander Ödön: Rotari fúrás, Műszaki Könyvkiadó, Budapest, 1968. 
2. Adam T. Bourgoyne Jr. at all: Applied Drilling Engineering, SPE Textbook Series SPE 
Richardson, Texas 1986. 
3. Hussein Rabia: Well Engineering & Construction, 2003. 
4. Petroleum Engineering Handbook, Volume II: Drilling Engineering, Robert F. Mitchell, Editor 
5. Fúrási technológia I-III. Mélyfúró és szénhidrogéntermelő technikusi szak, középiskolai tankönyv 
6. Dr. Szepesi J.: Kitörésvédelem, Miskolci Egyetem, 1997 
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A tantárgyi tematika bontása: 2018/19 tanév 
 
Dátum A foglalkozás témája 
2019.02.12 Fúróiszap tulajdonságai 
2019.02.19 Fúróiszapok mérései 
2019.02.26 Mélyfúrási hidraulika 
2019.03.05 Fúrási problémák, megoldásuk 
2019.03.12 Fúrási paraméterek meghatározása 
2019.03.19 Szerviz eszközök: vitla, CT, geofizika, nitrogén 
2019.03.26 Kútkiképzés eszközei, kútkiképzés megoldásai 
2019.04.02 1. ZH 
2019.04.09 A kitörésvédelem alapjai: eszközök 
2019.04.16 A kitörésvédelem alapjai: módszerek 1. 
2019.04.23 A kitörésvédelem alapjai: módszerek 2. 
2019.04.30 KFBSZ és olajipari előírások, szabványok, munkavédelem 
2019.05.07 A Deepwater Horizon esete 
2019.05.14 2. ZH 
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MINTA ZÁRTHELYI FELADAT 

A mélyfúrás alapjai 2. 

1. ZH A csoport 
 
Név:        Neptun kód: 
 

1. feladat 
Mire használható a CT egység? Hogyan működik? (5 pont) 

2. feladat 
Írja le az iszap funkcióit és adja meg hozzá azt a paramétert, amivel befolyásolhatjuk a 
funkciót! (4 pont) 

3. feladat 
Mutasson be két geometriai okra visszavezethető megszorulási módot! Hogyan lehet 
felismerni, és megoldani a problémát? (4 pont) 

4. feladat 
Milyen funkciója van a packernak egy kiképzett kútban? (4 pont) 

5. feladat 
Határozza meg a súlyosbítók és a nyitott lyuk közötti gyűrűstérben fellépő nyomásveszteség 
értékét az alábbi adatokat figyelembe véve, ha a Bingham-plasztikus folyadékmodellt 
alkalmazzuk a fúróiszap reológiai tulajdonságainak leírására! (6 pont) 
 

Adatok  Kút adatok  

Iszapsűrűség(ρ ): 1.43 kg/l Fúró átmérő: 215.9 mm (8.5”) 

Öblítési ütem(Q): 1750 l/m Súlyosbító (6 ¾ x 2 ½”) 180 m 
Max. szivattyú 
nyomás(P

st
): 350 bar Fúrócső (5”, 19.5 lb/ft): ID: 108.6104 mm 

Plasztikus 
viszkozitás(PV): 15 cP Béléscső (9 5/8”, 47 lb/ft): ID: 220.4974 mm 

Folyáshatár(YP): 15 lb/100 ft
2 Saru: 1800 m 

Felszíni rendszer: 2. típus Lyuktalp: 2220 m 
 
Szükséges egyenletek: 

𝑃𝑃𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠 = 𝐸𝐸 ∙ 𝜌𝜌0.8 ∙ 𝑄𝑄1.8 ∙ 𝑃𝑃𝑃𝑃0.2 
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Felszíni rendszer típusa E értéke 
 Imperial units Metric units 
1 
2 
3 
4 

2.5x10-4 
9.6x10-5 
5.3x10-5 
4.2x10-5 

8.8x10-6 
3.3x10-6 
1.8x10-6 
1.4x10-6 

Áramlás csőben: 

𝑣𝑣𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝𝑠𝑠������� =
21.2 ∙ 𝑄𝑄
𝐼𝐼𝐼𝐼2  

𝑣𝑣𝑠𝑠𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝 = 1.5 ∙ (
𝑃𝑃𝑃𝑃 + �𝑃𝑃𝑃𝑃2 + 0.1064 ∙ 𝜌𝜌 ∙ 𝐼𝐼𝐼𝐼2 ∙ 𝑌𝑌𝑃𝑃

𝜌𝜌 ∙ 𝐼𝐼𝐼𝐼
) 

𝑃𝑃𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝𝑠𝑠𝑝𝑝𝑠𝑠𝑠𝑠𝑝𝑝𝑠𝑠𝑝𝑝𝑠𝑠𝑝𝑝𝑝𝑝 =
55.5 ∙ 𝜌𝜌0.8 ∙ 𝑄𝑄1.8 ∙ 𝑃𝑃𝑃𝑃0.2 ∙ 𝐿𝐿

𝐼𝐼𝐼𝐼4.8  

𝑃𝑃𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝𝑠𝑠𝑝𝑝𝑠𝑠𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝𝑠𝑠𝑠𝑠 =
0.32 ∙ 𝐿𝐿 ∙ 𝑃𝑃𝑃𝑃 ∙ �̅�𝑣

𝐼𝐼𝐼𝐼2 +
0.0255 ∙ 𝑌𝑌𝑃𝑃 ∙

𝐼𝐼
 

Gyűrűstéri áramlás: 

𝑣𝑣  ����� =
21.2 ∙ 𝑄𝑄

𝐼𝐼ℎ2 − (𝑂𝑂𝐼𝐼 )2
 

𝑣𝑣𝑠𝑠 = 1.5 ∙ (
𝑃𝑃𝑃𝑃 +�𝑃𝑃𝑃𝑃2 + 0.079 ∙ 𝜌𝜌 ∙ (𝐼𝐼𝐼𝐼 − 𝑂𝑂𝐼𝐼 )2 ∙ 𝑌𝑌𝑃𝑃

𝜌𝜌 ∙ (𝐼𝐼𝐼𝐼 − 𝑂𝑂𝐼𝐼 )
) = 

𝑃𝑃𝑝𝑝𝑠𝑠𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝𝑠𝑠𝑠𝑠 =
0.48 ∙ 𝐿𝐿 ∙ 𝑃𝑃𝑃𝑃 ∙ �̅�𝑣
(𝐼𝐼ℎ − 𝑂𝑂𝐼𝐼 )2

+
0.0287 ∙ 𝐿𝐿 ∙ 𝑌𝑌𝑃𝑃

(𝐼𝐼ℎ − 𝑂𝑂𝐼𝐼 )
 

𝑃𝑃𝑝𝑝𝑠𝑠𝑠𝑠𝑝𝑝𝑠𝑠𝑝𝑝𝑠𝑠𝑝𝑝𝑝𝑝 =
55.5 ∙ 𝜌𝜌0.8 ∙ 𝑄𝑄1.8 ∙ 𝑃𝑃𝑃𝑃0.2 ∙ 𝐿𝐿

(𝐼𝐼ℎ − 𝑂𝑂𝐼𝐼 )3 ∙ (𝐼𝐼ℎ + 𝑂𝑂𝐼𝐼 )1.8 = 
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MINTA ZÁRTHELYI FELADAT MEGOLDÁS 
 

A mélyfúrás alapjai 2. 

1. ZH A csoport 
 
Név:        Neptun kód: 
 

1. feladat 
Mire használható a CT egység? Hogyan működik? (5 pont) 
 
A CT egység egy speciális szerviz eszköz, amit elsősorban kútmunkálatok során 
alkalmaznak. A CT egység többek között a következő tevékenységekre alkalmazható: 
Szűrős kútkiképzés, Mentés, Cementezés, Üledék eltávolítás, Kút leürítés, Rétegserkentés. 
A CT nem más, mint egy dobra felcsévélhető termelőcső. A kútba folyamatosan tudjuk 
besajtolni, illetve kiépíteni belőle, termelőcsőben is dolgozhatunk vele. 

2. feladat 
Írja le az iszap funkcióit és adja meg hozzá azt a paramétert, amivel befolyásolhatjuk a 
funkciót! (4 pont) 
 
Lyukegyensúly megtartása  sűrűség 
Furadék felszínre szállítása  sűrűség, viszkozitás 
Furadék lebegésben tartása öblítési szünetek alatt  gélerősség 
Reaktív agyagok elleni megfelelő védelem  sótartalom, inhibitálási tulajdonságok 

3. feladat 
Mutasson be két geometriai okra visszavezethető megszorulási módot! Hogyan lehet 
felismerni, és megoldani a problémát? (4 pont) 
 
Kulcslyuk: ferdefúrások jellemző problémája. A puha kőzetekbe a fúrócső a ferde ív mentén 
bemaródik, ezáltal torzítja a kút profilját. Kiépítéskor a szerszám nagyobb átmérőjű részei 
megszorulhatnak ebben a kulcslyuk-szerű geometriában. Backreaming, lyukjáratás a 
megoldás rá, illetve a megfelelő ferdeség a megelőzésben. Kialakult megszorulás esetén 
ütőollózás, de csakis lefelé. 
Réteg omlás: nem megfelelő iszapparaméterek eredménye. A lyukfal beomlik a fúrólyukba, 
ezáltal elzárhatja a gyűrűsteret, ami megszoruláshoz vezet. Védekezni ellene megfelelő 
iszappal, esetleg nagyobb túlegyensúlyozással lehet. Ha már kialakult a megszorulás, az 
ütőolló használata segíthet. 

4. feladat 
Milyen funkciója van a packernak egy kiképzett kútban? (4 pont), 
 
A packer egy tömítő feladatot ellátó szerelvény, feladata a rétegtartalom (és nyomás) 
megfelelő elszeparálása a gyűrűstértől. A termelőcső tömítőelem a packerhoz csatlakozik,  a 
packer pedig általában a termelő formáció fölött van kiültetve. A gyűrűstérben található 
packerfolyadék védi a kutat a korrozív hatásoktól. 
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5. feladat 
Határozza meg a súlyosbítók és a nyitott lyuk közötti gyűrűstérben fellépő nyomásveszteség 
értékét az alábbi adatokat figyelembe véve, ha a Bingham-plasztikus folyadékmodellt 
alkalmazzuk a fúróiszap reológiai tulajdonságainak leírására! (6 pont) 
 

Adatok  Kút adatok  

Iszapsűrűség(ρ ): 1.43 kg/l Fúró átmérő: 215.9 mm (8.5”) 

Öblítési ütem(Q): 1750 l/m Súlyosbító (6 ¾ x 2 ½”) 180 m 
Max. szivattyú 
nyomás(P

st
): 350 bar Fúrócső (5”, 19.5 lb/ft): ID: 108.6104 mm 

Plasztikus 
viszkozitás(PV): 15 cP Béléscső (9 5/8”, 47 lb/ft): ID: 220.4974 mm 

Folyáshatár(YP): 15 lb/100 ft
2 Saru: 1800 m 

Felszíni rendszer: 2. típus Lyuktalp: 2220 m 
 
Szükséges egyenletek: 

𝑃𝑃𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠 = 𝐸𝐸 ∙ 𝜌𝜌0.8 ∙ 𝑄𝑄1.8 ∙ 𝑃𝑃𝑃𝑃0.2 
Felszíni rendszer típusa E értéke 

 Imperial units Metric units 
1 
2 
3 
4 

2.5x10-4 
9.6x10-5 
5.3x10-5 
4.2x10-5 

8.8x10-6 
3.3x10-6 
1.8x10-6 
1.4x10-6 

Áramlás csőben: 

𝑣𝑣𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝𝑠𝑠������� =
21.2 ∙ 𝑄𝑄
𝐼𝐼𝐼𝐼2  

𝑣𝑣𝑠𝑠𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝 = 1.5 ∙ (
𝑃𝑃𝑃𝑃 + �𝑃𝑃𝑃𝑃2 + 0.1064 ∙ 𝜌𝜌 ∙ 𝐼𝐼𝐼𝐼2 ∙ 𝑌𝑌𝑃𝑃

𝜌𝜌 ∙ 𝐼𝐼𝐼𝐼
) 

𝑃𝑃𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝𝑠𝑠𝑝𝑝𝑠𝑠𝑠𝑠𝑝𝑝𝑠𝑠𝑝𝑝𝑠𝑠𝑝𝑝𝑝𝑝 =
55.5 ∙ 𝜌𝜌0.8 ∙ 𝑄𝑄1.8 ∙ 𝑃𝑃𝑃𝑃0.2 ∙ 𝐿𝐿

𝐼𝐼𝐼𝐼4.8  

𝑃𝑃𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝𝑠𝑠𝑝𝑝𝑠𝑠𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝𝑠𝑠𝑠𝑠 =
0.32 ∙ 𝐿𝐿 ∙ 𝑃𝑃𝑃𝑃 ∙ �̅�𝑣

𝐼𝐼𝐼𝐼2 +
0.0255 ∙ 𝑌𝑌𝑃𝑃 ∙

𝐼𝐼
 

Gyűrűstéri áramlás: 

𝑣𝑣  ����� =
21.2 ∙ 𝑄𝑄

𝐼𝐼ℎ2 − (𝑂𝑂𝐼𝐼 )2
 

𝑣𝑣𝑠𝑠 = 1.5 ∙ (
𝑃𝑃𝑃𝑃 +�𝑃𝑃𝑃𝑃2 + 0.079 ∙ 𝜌𝜌 ∙ (𝐼𝐼𝐼𝐼 − 𝑂𝑂𝐼𝐼 )2 ∙ 𝑌𝑌𝑃𝑃

𝜌𝜌 ∙ (𝐼𝐼𝐼𝐼 − 𝑂𝑂𝐼𝐼 )
) = 

𝑃𝑃𝑝𝑝𝑠𝑠𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝𝑠𝑠𝑠𝑠 =
0.48 ∙ 𝐿𝐿 ∙ 𝑃𝑃𝑃𝑃 ∙ �̅�𝑣
(𝐼𝐼ℎ − 𝑂𝑂𝐼𝐼 )2

+
0.0287 ∙ 𝐿𝐿 ∙ 𝑌𝑌𝑃𝑃

(𝐼𝐼ℎ − 𝑂𝑂𝐼𝐼 )
 

𝑃𝑃𝑝𝑝𝑠𝑠𝑠𝑠𝑝𝑝𝑠𝑠𝑝𝑝𝑠𝑠𝑝𝑝𝑝𝑝 =
55.5 ∙ 𝜌𝜌0.8 ∙ 𝑄𝑄1.8 ∙ 𝑃𝑃𝑃𝑃0.2 ∙ 𝐿𝐿

(𝐼𝐼ℎ − 𝑂𝑂𝐼𝐼 )3 ∙ (𝐼𝐼ℎ + 𝑂𝑂𝐼𝐼 )1.8 = 
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Nyomásveszteségek a súlyosbítók-nyitott lyuk között (180 m a BHA hossza, átmérők: 8 12/” 
illetve 6 ¾”): 
átlagos áramlási sebesség: 2,15 m/s 
kritikus sebesség: 1,76 m/s  az áramlás turbulens. 
nyomásveszteség: 3,93 bar 
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Minta vizsgaminimum kérdések 
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Megoldás 

 
1. d 2. b 3. a & b & c 4. a 5. c & d 
6. d 7. a 8. b 9. b 10. b 
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VIZSGA FELKÉSZÜLÉSI TÉMAKÖRÖK 
 

Témakörök A mélyfúrás alapjai 2. c. tárgy vizsgájához 
 

a Műszaki földtudományi alapszakos, Olaj- és gáz specializációs 
hallgatók részére 

 
 
1. Fúróiszap tulajdonságai 
2. Mélyfúrási hidraulika (előzmény: Nyomások a fúrási tevékenység során (pórus-,nyelési-

,repesztési-,lyuktalpi nyomás; ellenőrzése, meghatározása elméleti képletek)  
3. Fúrási problémák, megoldásuk (előzmény: Béléscsősaru helyének meghatározása, 

Kútszerkezet (a béléscsövek fajtái, funkciói)) 
4. Fúrási paraméterek meghatározása 
5. Szerviz eszközök: vitla, CT, geofizika, nitrogén 
6. Kútkiképzés eszközei, kútkiképzés megoldásai (előzmény: cementezés) 
7. A kitörésvédelem alapjai: eszközök (előzmény: Fúróberendezések, Fúrószerszám) 
8. Fúrós módszer 
9. Várakozásos módszer 
10. Kútlezárás módszerei, túlnyomásos formációk előjelei (előzmény: Kútszerkezet (a 

béléscsövek fajtái, funkciói)) 
11. KFBSZ és olajipari előírások, szabványok, munkavédelem 
 
 
Koncz Ádám 
tanársegéd 
 
 
Miskolc, 2018. szeptember 10. 
 


