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1. BEVEZETÉS 

1.1. A KÚTFÚRÁSRÓL ÁLTALÁBAN 

Duma-István András közlése szerint, amikor a csángó ember egy kút mellett megy el, 

nyelvével keresztet vet a szájpadlására és így köszön a kútnak: „Dicsértessék kút forrása”.  

Bár a kutaknak régen természetfeletti erőt tulajdonítottak, ma is fontos szerepük van. A 

kútfúrás nem olcsó mulatság, de nagyon hasznos lehet, akár egy családi ház, akár egy hétvégi 

ház udvarán. A hálózatos vagy vezetékes víz sokba kerül, így érdemes beruházni egy fúrt 

kútra és az ára pár éven belül megtérül. Emellett vannak olyan nehezen elérhető helyek, 

ahová nincs elvezetve a vezetékes vízhálózat. Itt nem is áll fent más lehetőség, csak a fúrt kút 

létesítés. Magyarország bizonyos részein elég néhány méter mélyre fúrni és máris állandó 

talajvízforrásunk van. Azonban ez a víz fogyasztásra nem alkalmas, de tökéletes bármilyen 

más házimunkára. 

A nagyobb mélységgel rendelkező kutak tisztább rétegvizet biztosítanak, ezek már 

alkalmasak emberi fogyasztásra is (a víz szakszerű bevizsgálása után). Ugyan ilyen mély 

kutakat alkalmaznak ipari használatra és más száraz országokban ivóvíz vételezésére is. 

Manapság sok magánszemély és vállalkozás foglalkozik kútfúrással és számtalan eszköz 

felhasználásával végzik azt. Azonban ezek mind házilag épített készülékek, amelyek 

nincsenek méretezve és nem szabványos elemek felhasználásával készültnek. A piackutatás 

alapján nincsen hozzájuk dokumentáció, tehát gyártásuk nem megismételhető. A feladatom 

egy olyan készülék megtervezése, amely többségében szabványos alkatrészekből épül fel és 

gyártása a dokumentáció felhasználásával megismételhető. 

A célcsoport Magyarország, ahol egyre nagyobb az igény ilyen kutak létrehozására. Sok 

háztartás rendelkezik vezetékes vízzel, de egy kisebb kerti kúttal próbálják csökkenteni 

kiadásaikat. Lényeges, hogy nem ivóvíz gyanánt hozzák létre, hanem a kerti munkákhoz 

használják fel. 

A kút típusának kiválasztása során figyelembe veszem, hogy Magyarországon milyen 

célokra használják a vizet. 
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1.2. FELSZÍN ALATTI VIZEK TÍPUSAI [11] 

 Felszín alatti víz: mindaz a víz, amely a föld felszíne alatt a telített zónában 

található, és közvetlen kapcsolatban van a talajjal vagy az altalajjal. 

 Víztartó réteg: felszín alatti kőzetréteg vagy kőzetrétegek, vagy más földtani 

képződményekből álló réteg vagy rétegek, amelyek porozitása és vízáteresztő 

képessége lehetővé teszi a felszín alatti víz jelentős áramlását vagy jelentős 

mennyiségű felszín alatti víz kitermelését. 

 Felszín alatti víztest: a felszín alatti víznek egy víztartón vagy víztartókon belül 

lehatárolható része. 

 

1. ábra 

Felszín alatti vizek típusai1 

A felszín alatti vizek a víz körforgásának rejtett, ám rendkívül fontos tartományát 

alkotják. Magyarország medencejellege, és földtani felépítése következtében felszín alatti 

vízben gazdag. Felszín alatti vízkészletünk mennyisége, környezeti és használati értéke 

európai viszonylatban kiemelkedő jelentőségű. A nagy vastagságú medencebeli üledék és a 

hegyvidéki karsztos képződményei kiváló felszín alóli vízbeszerzési lehetőséget biztosítanak. 

Kedvező adottságainkat kihasználva jelentős a felszín alatti vizek hasznosítása. Az ivóvíz 

ellátás 95%-a felszín alatti vízből történik és szerepük fontos a mezőgazdasági, elsősorban a 

szántóföldi művelés szempontjából is. 

                                                           
1
 http://termtud.akg.hu/okt/9/australia/kepek/talajv.jpg 
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A felszín alatti vizeket a kőzetréteghez viszonyított mélységbeli helyzetük alapján 

osztályozzuk: 

 sekély felszín alatti vizek: 

o a legfelső vízzáró réteg fölött elhelyezkedő, a talajszemcsék közötti 

hézagokat csak részben kitöltő vizet talajnedvességnek nevezzük, 

o a szintén a legfelső vízzáró réteg fölött elhelyezkedő, de a talajszemcsék 

közötti hézagokat teljesen kitöltő vizet talajvíznek nevezzük. 

 mélységi felszín alatti vizek: 

o a két vízzáró réteg közrefogta vizet rétegvíznek, 

o a kőzetek hasadékaiban, repedéseiben elhelyezkedő vizet résvíznek 

nevezzük. 

 

1.3. A VÍZKUTAK TÍPUSAI 

Alapvető kérdés az, hogy a vizet háztartási célra, tehát ivóvízként, vagy pedig öntözéshez, 

állatok ellátásához kívánjuk használni. Ugyanis míg az utóbbi igények kielégítéséhez 

elegendő a gyengébb minőségű talajvíz, addig ivóvízként réteg-, vagy karsztvíz felhasználása 

ajánlott. 

Kutak osztályozása a vízadó réteg szerint [12]: 

a. Talajvíz kutak: Mivel a felszínhez közel található talajvíz minősége változó, ivóvíz 

céljára csak akkor használható fel, ha elég mélyen fekszik, a domborzati 

alakulatok biztosítják az állandó áramlást és a talaj szűrőképessége is megfelelő. 

Ilyen esetben a víz állandó mozgásban van, cserélődik. A talajvizek gyűjtésére 

többféle módon készítenek kutat: 

o Sírkút 

o Aknás kút 

o Csápos kút 

o Vert kút 
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b. Mélységi kutak: A mélyebb vízrétegeket hasznosító fúrt kutak készítése jóval 

költségesebb, mint a talajvizes kutaké, mert legalább 50–100 m mélységből 

hozzák fel a vizet. Az ilyen kutak szolgáltatják a legjobb minőségű vizet. A 

mélységi kutak vize tiszta, természetes úton tisztított, a különböző 

szennyeződések a tároló, porózus kőzetszemcséken (kavicsokon, 

homokszemeken) megragadnak és a kőzetekből ásványi anyagok kerülnek a vízbe. 

Azonban a kőzetekből olyan anyagok is kerülhetnek a vízbe (pl. arzén), melyek 

károsak lehetnek az emberi szervezetre. Ahol nagyfokú a talajvíz szennyezettsége 

(Magyarországon különösen az Alföldön), csak az ilyen kutak biztosítanak jó 

ivóvízellátást. 

o Ártézi kút: Olyan mélységi rétegbe fúrt kút, amelynél a magas nyomás 

következtében a víz magától tör a felszínre (= pozitív nyugalmi vízszintű 

kút). A világ legmélyebb ártézi kútja Németországban, a Berlin melletti 

Sperenbergben található, 1273,01 m. mélységgel. Hazánkban 

nevezetesebb artézi kutak az Alcsúton, a Margit-szigeten, illetve az alföldi 

városokban találhatók. 
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Kutak osztályozása kivitelezésük technológiája szerint [13]: 

a. Ásott kút 

 
2. ábra 

Ásott kút2 

Ásott kutat (lásd: 2. ábra) csak kis mélységig 

lehet készíteni, ezért csak a talajvizek 

kitermelésére alkalmas. Előállításuk 

költséges, vízhozamuk bizonytalan, 

vízminőségük megkérdőjelezhető. 

 

Az ásott kutak többnyire nem érik el a vízadó 

réteg alját, ezért tökéletlen kutaknak is 

nevezzük őket. Ebből kifolyólag vízhozamuk 

a több mint 1 méteres átmérő ellenére 

messze elmarad a fúrt kutaktól. 

 

  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
2
 http://www.kutfuras.com/img/asott.jpg 
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b. Fúrt kút 

 
 

3. ábra 
Fúrt kút3 

 

A technológiák fejlődése és a gépesítés a 

kutak készítését is forradalmasította, kutak 

ma már szinte kizárólag fúrással készülnek. 

 

Fúrt kutak készülhetnek pár centistől több 

méteres átmérőig, alig tíz méterestől akár 

tízezer méteres mélységig. Különböző, a 

talajszerkezettől függően a kívánt vízhozam, 

vagy a vízminőség szerint más-más átmérőjű 

illetve mélységű kút kerül kialakításra, 

amelyek különböző technológiával 

készíthetők el. 

 

Egy szakszerűen kivitelezett fúrt kút hozama 

évtizedeken keresztül állandó, vízminősége 

megfelelő. Költségvonzata töredéke egy 

hasonló paraméterekkel rendelkező ásott 

kútnak. 

 

Nem elhanyagolható az sem, hogy fúrt kút a 

környezettől elzárható, állatok, növények, 

emberek nem tudnak beleesni. 

 
c. Vert kút 

A vert kút a fúrt kutak egy különleges alfaja. Tulajdonképpen egy tömör heggyel 

felszerelt, a vízadó réteg szintjén perforált acélcső. Kis vízhozamok kielégítésére alkalmasak, 

a kőzetek nem lehetnek kemények, ismert kell, hogy legyen a vízadó réteg elhelyezkedése, a 

kis átmérő miatt búvárszivattyú alkalmazása nem lehetséges, a hiányzó kavicsszűrő miatt 

elhomokosodásra, teljesítménycsökkenésre hajlamos. 

                                                           
3
 http://www.kutfuras.com/img/furt.jpg 
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Kutak osztályozása mélységük alapján [14]: 

a. mély kutak az 500 méternél mélyebbek, 

b. közepes mélységű kutak 200-500 méter mélyek, 

c. kis mélységűek 50-200 méteresek, 

d. sekély mélységűek az 50 méternél kisebb mélységű kutak. 

 

1.4. KÚT LÉTESÍTÉSÉNEK FOLYAMATA [15] 

a) Engedélyezés 

 Saját kút fúrása minden esetben engedélyköteles. Ha a kútból történő 

vízkivétel nem haladja meg a napi 1,5 m3 vagy az évi 500 m3 mennyiséget, úgy az 

engedélyezés a települési Önkormányzat hatáskörébe tartozik. 

 Talajvízre telepített kutak esetében az engedély feltétele, hogy a vízhasználat 

kizárólag a kérelmező háztartása, illetve tevékenysége szükségleteinek 

kielégítését_szolgálja. 

 Rétegvízre telepített kút létesítése és üzemeltetése engedélyhez kötött, a 

felhasznált vízmennyiség után járulékot is kell fizetni. A felhasznált vízmennyiség 

megállapíthatósága érdekében a vízkivételre hitelesített vízórát kell felszerelni. 

b) A kút előzetes méretezése 

 Fontos tudni, hogy a kutat milyen célra fogjuk használni, öntözés, házi 

vízellátás, vagy esetleg ivóvíz. Szükséges felmérni a méretezéshez a talaj 

minőségét, a vízadó réteg szemcseszerkezetét. 

c) Kútfúrás 

 A talajvízre épített kutak rendszerint kis mélységűek, általában 20 méternél 

nem mélyebb, de előfordul, hogy akár 50-70 méter is lehet. A kis és közepes 

kutak fúrása is komoly felkészültséget, tudást és tapasztalatot igényel. A 

házilagosan, vagy nem megfelelő módon készült kutak rövid időn belül 

használhatatlanná válnak, ezért minden esetben bízzuk szakemberre! 
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d) Kivitelezési lap                               

 A kivitelezési lapon a fúrt kút minden lényeges adata szerepel, melyek közül a 

legfontosabb az úgynevezett homokolási határ és a nyugalmi vízszint és ez 

egyben a garancia levél is. 

e) Próbaszivattyúzás 

 A kút megfúrását követően tisztítószivattyúzás történik, majd a 

próbaszivattyúzásra kerül sor a kút átadásakor. A próbaszivattyúzás során egyre 

növelik a kiszivattyúzott víz mennyiségét egészen addig, amíg homokolást nem 

tapasztalnak. Ez a homokolási határ az, amit a kút használata során soha nem 

szabad túllépni, mert akkor a kút körüli talajszemcsék megmozdulhatnak, ami a 

vízszűrő réteget eltömítheti. 

f) Üzemi vízszint meghatározása 

 Ez a szint határozza meg, hogy milyen teljesítményű szivattyút lehet 

alkalmazni a kútban. Amennyiben az üzemi vízszint mélyebben van 8 méternél, 

akkor csak búvárszivattyút lehet alkalmazni. Amennyiben az üzemi vízszint 8 

méternél magasabban van, akkor lehet alkalmazni szárazbeépítésű szivattyúkat, 

ami lehet normál szívású, vagy önfelszívó. 

g) A kút üzembe helyezése 

 Az elkészült kutat ki kell tisztítani és szakszerű szivattyúzással ki kell alakítani 

az úgynevezett természetes szűrővázat. A víztermelést kis vízhozammal kell 

elkezdeni, majd miután a víz letisztult és az üzemi vízszint beállt, növelni lehet a 

vízhozamot, amíg a kívánt vízhozam másfélszeresét el nem éri. A szivattyúzás 

alatt legalább óránként mérni kell a kitermelt vízhozamot és a kút vízszintjét. 

Ezekre az adatokra az engedély megkéréséhez van szükség. A kút létesítését 

követően a termelt víz vízminőségi vizsgálatát mindenképpen el kell végeztetni, 

mivel csak így határozható meg, hogy a nyert vizet milyen célokra lehet 

felhasználni. 
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1.5. ENGEDÉLYEKKEL KAPCSOLATOS INFORMÁCIÓK [16] 

A kút engedélyeztetése különböző kis-, illetve nagyméretű kutaknál (jelen esetben a 

méret a vízhozamra vonatkozik). Lássunk néhány alapvető különbséget az engedélyek 

között: 

 A talajvíz kúthoz évi 500 köbméter kivételéig csupán egy jegyző engedélye szükséges 

és a kutat meg kell terveztetni egy arra illetékes személlyel. Ezzel a tervel a 

kezünkben térítésmentesen kapunk engedélyt a kútra. 

 Ha 500 köbméternél több víz szükséges évente, akkor a vízügyi hatóságtól kell hozzá 

engedélyt kérni, amely már nem ingyenes. 

 Abban az esetben, ha vállalkozóként üzleti célra használjuk a kutat, akkor be kell 

jelenteni a regionális vízműnek. Ekkor a kútra egy mérőórát szerelnek és ugyanúgy 

kell utána fizetni mintha csapvizet használnánk. Előnye, hogy a talajból vételezett 

vízért nem számítanak fel szennyvízszállítási díjat. 

 Rétegvíz kút fúrásához a területileg illetékes Vízügyi Igazgatóság az engedélyező 

hatóság, tehát Vízjogi Engedélyt kell kérni. Ebben az esetben az engedély kiadása 

előzetesen elkészített vízföldtani szakvéleményhez kötött. Ezt a szakvéleményt a 

Magyar Mérnöki Kamara erre feljogosított mérnökei, vagy valamelyik erre 

szakosodott tervező vállalkozás készítheti el. 
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1.6. JOGSZABÁLYI GYŰJTEMÉNY KÚTFÚRÁSHOZ [17] 

6/2010 (VII. 30.) NFM rendelet: A Mélyfúrási Biztonsági Szabályzatról 

E rendelet hatálya a földtani vagy bányászati célú kutatásra és a mélyfúrás 

engedélyesére, valamint a mélyfúró berendezést üzemeltető, karbantartó és hibaelhárító 

szervezetekre terjed ki. 

24/2007. (VII. 3.) KvVM rendelet: A Vízügyi Biztonsági Szabályzat kiadásáról 

Tartalmazza az általános szabályokat, az alkalmazás különleges személyi feltételeit, 

ellenőrzési követelményeket, szakmai követelményeket és a veszélyes vízügyi tevékenységek 

listáját. 

101/2007. (XII. 23.) KvVM rendelet: A felszín alatti vízkészletekbe történő 

beavatkozás és a vízkútfúrás szakmai követelményeiről 

A rendelet hatálya a felszín alatti vizek kitermelésével, visszatáplálásával, dúsításával, 

továbbá megfigyelésével kapcsolatos vízi létesítményekre (így pl. kutakra, foglalt forrásokra, 

hévízművekre), valamint vízi munkákra, különösen azok tervezésére, kivitelezésére, 

üzemeltetésére és megszüntetésére, továbbá a tervezőt, kivitelezőt, az építtetőt és a 

műszaki ellenőrt a tárgyi tevékenységgel összefüggésben érintő jogokra és kötelezettségekre 

terjed ki. 

219/2004. (VII. 21.) Kormány rendelet: A felszín alatti vizek védelméről 

A rendelet célja a felszín alatti vizek: jó állapotának biztosításával és annak 

fenntartásával, szennyezésének fokozatos csökkentésével és megelőzésével, hasznosítható 

készleteinek hosszú távú védelmére alapozott fenntartható vízhasználattal, a földtani közeg 

kármentesítésével összefüggő feladatok, jogok és kötelezettségek megállapítása. 
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201/2001. (X.25.) Kormány rendelet: Az ivóvíz minőségi követelményeiről és az 

ellenőrzés rendjéről 

E rendelet hatálya az emberi fogyasztásra szánt víz (a továbbiakban: ivóvíz) minőségi 

követelményeire és a vízminőség-ellenőrzés rendjére terjed ki. 

12/1997. (VIII. 29.) KHVM rendelet: A termelt és szolgáltatott vizek 

gázmentesítéséről 

A rendelet hatálya a víz beszerzését, kezelését, tárolását, szállítását, elosztását 

szolgáló egységes műszaki rendszerként kialakított (kialakítani tervezett) azokra a köz- vagy 

saját célú vízi létesítményekre (a továbbiakban együtt: vízmű) terjed ki, amelyek 

megvalósításához és üzemeltetéséhez a külön jogszabály szerint vízjogi engedély szükséges, 

továbbá az igénybe vett, igénybe venni tervezett vízkészlet gázveszélyes. 

18/1996 (VI. 13.) KHVM rendelet: A vízjogi engedélyezési eljáráshoz szükséges 

kérelemről és mellékleteiről 

A vízjogi engedélyezési eljáráshoz szükséges kérelem tartalmát foglalja magába. 

1993. évi XLVIII. törvény: a bányászatról 

E törvény célja az ásványi nyersanyagok bányászatának, a geotermikus energia 

kutatásának, kitermelésének, a szénhidrogén szállító vezetékek létesítésének és 

üzemeltetésének, továbbá az ezekhez kapcsolódó tevékenységeknek a szabályozása, az élet, 

az egészség, a biztonság, a környezet és a tulajdon védelmével, valamint az ásvány- és 

geotermikus energiavagyon gazdálkodásával összhangban. 
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1.7. A KÚTÉPÍTÉST VÉGZŐ SZEMÉLY [18] 

A hatósági engedély kérvényezéséhez szükséges tervet csak jogosultsággal rendelkező 

szakember készítheti el. 

A kút kiépítésénél fontos, hogy a fúrást végző személy a kútfúrásban kellően járatos 

legyen, jó szakmai, technikai feltételekkel rendelkezzen. Alapfeltétel, hogy a kivitelezőnek 

meglegyen a munkavégzésre jogosító működési engedélye és engedélyezett 

fúróberendezése is. 

A kútfúrást végző személy vízkútfúró középfokú szakképesítéssel kell rendelkezzen. A 

végzettség száma: 33-5842-04. Ezen végzettséggel rendelkező szakember feladata: 400 

méter talpmélységig víztermelő kút létesítése és üzembe helyezése. Az képzés követelménye 

legalább 10. évfolyam elvégzése. Az említettnél nagyobb mélységig csak magasabb 

végzettséggel rendelkező szakemberek fúrhatnak, az ehhez szükséges bizonyítvány például a 

mélyfúrási alkalmassági bizonyítvány vagy az olajipari mélyfúró technikus végzettség, stb. Az 

utóbbiakkal részleteiben nem foglalkozom, hiszen a jelen feladatot a vízkútfúró 

végzettséggel rendelkező szakember el tudja látni. 
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1.8. IGÉNYJEGYZÉK 

 Cím: Kútfúró berendezés tervezése. 

 Cél, célkitűzés: A talajba olyan üreg létrehozása, amely alkalmas víz kinyerésére. 

 Gyártási költség: 15 000 000 – 20 000 000 forint. 

 Darabszám: Egy vagy kis számú eszköz. 

 A technikai helyzet: Kis számú konkurens termék, többségében házilag barkácsolt 

berendezésről beszélünk. 

 Piac: Célcsoport a szakképzettséggel rendelkező személyek. 

 Képesség: Az eszköz képes legyen a talajba legalább 50, maximum 200 méter lyukat 

készíteni legalább 100 mm átmérővel. Továbbá képes legyen az eltávolított 

talajformát a felszínre juttatni. 

 Teljesítő képesség: A hajtás alacsony fordulatszámmal és nagy nyomatékkal 

rendelkezzen. 

 Pontosság: Az elkészített üreg a függőlegestől csak kis mértékben térhet el. 

 Méret: Fontos, hogy egy családi ház udvara megközelíthető legyen. Szállításhoz 

szükséges alapterülete ne haladja meg a 3x6 métert. 

 Súly: A fúrás körüli területet túlságosan ne roncsolja, maximális súly 2 tonna. 

 Megbízhatóság: A fúrószerszám elejtése nem történhet meg. 

 Környezet: A berendezés szabad téren dolgozik, értelem szerűen a környezeti 

hatásoknak ellen kell állnia (pl.: eső, köd, pára, napsugárzás, hó, jég, hőmérséklet). 

 Szállíthatóság: A szerkezet mobilis legyen, közúton szállítható. 
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2. A kútfúró berendezés elemeinek tervezése 

és méretezése 

2.1. Hajtások 

2.1.1. Lineáris mozgást megvalósító hajtás 

A lineáris mozgást megvalósító hajtásnak a fúrócsövet kell mozgatni, a földfelszínre 

merőleges irányokba.  

A földbe süllyesztés lényegi részét a rendszer tömege végzi, ha azonban kell 

erőkifejtés a süllyesztéshez, akkor ez elhanyagolhatóan kicsi a csősor kiemeléséhez képest, 

tehát az emelést veszem a méretezések alapjául. A földfelszínhez közel a fúrás könnyedén 

végezhető és csak nagy mélységekben kellene erőkifejtés a fúrás függőleges irányában. 

Ekkor azonban a rendszer súlya elegendő a fúrás elvégzéséhez. Továbbá a fúrófejek 

kialakítása miatt a fúráshoz nincs szükség erőkifejtéshez a fúrószár irányában. 

A nagyobb erő és nyomaték a fúrócső kiemeléséhez szükséges, amikor a motornak a 

csövek súlyát kell leküzdeni. 

Első lépés a kiemelendő súly meghatározása. 

               (1.1) 

Az alapösszefüggésben szereplő gravitációs gyorsulás értéke:        
 

  
. A tömeg 

az alábbi összefüggés szerint számítható. 

      .         (1.2) 

A tömeg meghatározásához használt                 
  

   
 az acél sűrűsége. A 

térfogat meghatározásánál egy üreges henger térfogatát számolom. A henger magassága 

maximális esetben                   . A keresztmetszet meghatározása a 4. ábra 

alapján történik. 
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4. ábra 

Cső keresztmetszet 

Mint ahogy a magasság esetében itt is a lehető legnagyobb keresztmetszettel 

számolok, jelen esetben a külső átmérő       , a belső átmérő pedig       . A 

térfogat számítására alkalmas képlet:  

   
        

 
            (1.3) 

Az 1.2 összefüggésbe az 1.3 képletet behelyettesítve kapjuk a csőrendszer maximális 

tömegét. 

           
        

 
                 

    
             

 
 

                   .        (1.4) 

A legrosszabb esetet feltételezve a csővezeték vége eltömődik, ekkor az összes tömeg 

a víz tömegével gyarapszik. Az előzőhöz hasonló (1.2) képletet alkalmazva számítható a víz 

tömege. Üzemzavar esetén a vízoszlop térfogata a csőrendszer belső térfogata. 

      
   

 
          (1.5) 

A víz sűrűsége                
  

   . Tehát a vízoszlop tömege 1.2 és 1.5 

összefüggések alapján. 
              

                   
   

 
               

  

    
       

 
         

                   (1.6) 
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Így a legnagyobb megemelendő tömeg: 

                                             .  (1.7) 

További biztonsági okokból a tömeg felfelé kerekíthető, tehát a későbbiekben 

         tömeggel számolok, ebből az alábbi feltétel adódik: a mozgatott konzol 

tömege nem lehet több mint           . 

 Az 1.1 összefüggés alapján a súly: 

            
 

  
                   (1.8)
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Hajtás lánckerék és lánc kapcsolattal 

A további számításokhoz szükséges egy modell a hajtásláncról. Jelen bekezdésben ezt 

részletezem. A csőtartó konzolt egy lánchajtáshoz kapcsolódik, ugyanis ha fogaskerék-

fogasléc kapcsolat lenne, akkor a torony magassága kétszeresére növekedne. Tehát egy 

körülbelül       átmérőjű lánckerék egy duplex láncot mozgatna, amihez kapcsolódik a 

konzol. A nyomaték szükséglet még ekkor is nagyon magas ezért egy csigahajtás beépítése 

szükséges a lánckerék és a motor közé. A csigahajtás nagy lassítása nem kizáró ok, ugyanis 

nem feltétel a csőrendszer gyors mozgatása. 

A hajtásláncon végig haladva a rendszer súlya a lánckeréken alakul át nyomatékká. Az 

SKF Hajtástechnikai Termékek katalógusát tanulmányozva kellően nagy szilárdságú láncot 

működtet az 5. ábrán látható duplex metrikus lánckerék. A választott lánckerék típusszáma 

PHS 20B-2B15, amely fogszáma     , valamint az osztókör átmérője            . A 

lánckeréken átadott nyomaték az erő (jelen esetben a súly) és az erőkar szorzata, ahol az 

erőkar az osztókör átmérő fele.  

      
  

 
        

        

 
              (1.9) 

 
5. ábra 

Metrikus duplex lánckerék4 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
4
 http://www.mercanta.hu/images/krad06b-2z=19a_4168_k_01.jpg 
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Az MSG csigahajtómű katalógus alapján (1. melléklet) figyelembe kell venni a 

nyomatékot és a maximális fordulatszámot a választás során. A bemenő ágon a maximális 

nyomaték       , a kimenő ágon pedig          (ebben az esetben a maximális 

fordulatszám     
 

   
 lehet). Ennek a hajtásnak az áttétele          , ami a feladatnak 

tökéletesen megfelel. Típusszám: MSG-650-L (lásd: 6. ábra). Így számítható a motor 

szükséges nyomatéka. 

        
  

 
 

         

  
             (1.10) 

 
6. ábra 

MSG csigahajtómű5 

 

A Siemens motor katalógust (forrás: http://triodamotor.hu/uploaded 

/Siemens%20D81-1_1008_en.pdf) vizsgálva a megfelelő motor (lásd: 7. ábra) típusszáma 

1LE1002-1CC32-2AA0. Amely névleges fordulatszáma       esetén              
 

   
, 

valamint a névleges nyomatéka               . 

 

 
7. ábra 

Siemens motorok több méretben6 

                                                           
5
 http://www.iramko.com/msg_csigahajtomu 

6
 http://www.industry.siemens.com/drives/global/en/motor/low-voltage-motor/iec-motors/simotics-

dp/marine-motors/PublishingImages/schiffsmotor-00.jpg 
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A csőmozgatás sebessége a választott motorral fontos tényező. A névleges 

fordulatszám a csigahajtáson lassul majd a lánckeréken kerületi sebességgé alakul át. Először 

a lánckerék fordulatszáma számítható. 

     
         

      
 

   
 

   

  
       

 

   
     (1.11) 

A kerületi sebesség pedig: 

         , ahol   
     

  
 és   

  

 
. Tehát      

  

 
 
     

  
 

        

 
 

         
 

   

  
       

 

 
         (1.12) 

Így a csősor körülbelül 8 métert halad percenként, ami elegendő jelen esetben. 

A motor védelmét biztonsági tengelykapcsoló biztosítja. A tengelykapcsoló 

kiválasztását a 2. melléklet mutatja. Az oldási nyomaték       és        között állítható. 

A választott nyomatékhatároló a 350M1 típusú (lásd: 8. ábra), ahol az M jelzés utáni 1-gyes 

szám jelentése, hogy a kalibrálásnál 1 rugót kell használni. A készülék válaszható      -es 

furatátmérővel, amely megegyezik a motor csonkjának átmérőjével. 

 

8. ábra 

350M1 típusú nyomáshatároló7 

 

 

                                                           
7
 http://hud.powerbelt.eu/torque_limiter_catalogue.pdf 
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Elektromos csörlővel történő hajtás 

A második megoldás egy készre szerelt elektromos csörlő. Itt a lefelé nyomás 

lehetősége nem áll rendelkezésre, de a 2.1.1. pontban tisztázott feltételek szerint nem 

szükséges. 

Részletezve a hajtásláncot, ebben az esetben a mozgó részhez való csatlakozást kell 

megoldani egy faladatra alkalmas elemmel. Majd egy megfelelő szilárdságú drótkötél egy 

dobra feltekercselve következik. Ezt a dobot egy hajtóművön keresztül egy motorral kell 

összekötni. A hajtás az álló részen helyezkedne el, annak tetején. 

A sorrendet felcserélve a hajtástól indulok el. A terméket a www.hedex.hu katalógusa 

alapján választom. Választható pneumatikus és elektromos csörlő is, ebbe az esetben az 

elektromos kialakítást választom és ez a terv a szerkezet többi elemével is. A választást az 1. 

táblázat alapján végzem. 

TÍPUS TEHERBÍRÁS 

(DAN) 
EMELÉSI 

SEBESSÉG 

(M/PERC) 

KÖTÉL ÁTMÉRŐ 

(MM) 
EMELŐMOTOR 

TELJESÍTMÉNYE 

(KW) 

SÚLY KÖTÉL 

NÉLKÜL (KG) 

RPE 2-13 2500 13 4 0,55 31,8 

RPE 5-6 5000 6,5 6 0,55 32,8 

RPE 5-12 5000 12 6 1,10 41,0 

RPE 9-6 9900 6 8 1,10 76,0 

RPE 10-6 10000 6 8 1,10 76,9 

 

1. táblázat 

Elektromos csörlő választása 
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A szükséges teherbírás               . Az adat alapján választható az RPE 5-6 

és az RPE 5-12. A 2.1.1.1. pontban részletezett hajtás          emelési sebességgel bír és 

mivel nem szükséges a gyors emelés, a választott hajtás az RPE 5-6. Így a tömeg is 

lényegesen kisebb. Az RPE 5-6 látható a 9. ábrán. 

 

9. ábra 

RPE 5-6 típusú elektromos csörlő 

 

A csörlő vázhoz való rögzítése egy konzollal oldható meg, amely a 10. ábrán látható. A 

konzol     vastag lemezből hajlítással és lyukasztásokkal készül. 

 

10. ábra 

A csörlőt tartó konzol 
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A mozgó részhez való kapcsolást egy szemes csavar segítségével oldom meg. Az M30 

méretű szemescsavar teherbírása       , így a feladatnak megfelel. További konzol 

elhelyezése szükséges a mozgó részen is, amely szintén     vastag lemezből készül 

hajlítással és lyukasztással. Ez a koncepció látható a 11. ábrán. 

 

11. ábra 

Szemescsavar és a konzol 

 

Így a szerkezet minden eleme rendelkezésre áll. 
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Lineáris mozgást biztosító hajtás választása 

A 2.1.1.1. pontban feltárt hajtás előnyös tulajdonsága, hogy két irányban tesz 

lehetővé mozgatást, bár ez nem szükséges tulajdonság. Hátrány, hogy több a kopó alkatrész, 

a munkabiztonság kisebb. A második típusú hajtás jelen esetben jobban megfelel a 

feladatnak. Kis helyszükséglet, egyszerűen felszerelhető. A mozgó részhez történő rögzítése 

lényegesen egyszerűbb. Kevesebb a mozgó alkatrész. A motort állítható csúszókuplung védi 

a túlterheléstől, valamint beépített fékes, így áramszünet esetén is megtartja a terhet. 

Bármilyen helyzetben használható és formája sok lehetőséget kínál a rögzítésre. Mivel az 

előző tulajdonságokkal a 2.1.1.1. hajtás nem rendelkezik, a választás egyértelműen a 2.1.1.2. 

hajtásra esik. A hajtáslánc elemei láthatóak a 12. ábrán. 

 

12. ábra 

A választott lineáris mozgást megvalósító hajtáslánc 
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2.1.2. FORGÓ MOZGÁST MEGVALÓSÍTÓ HAJTÁS 

Ennek a hajtásnak nagy nyomatékú motort választok. Pontos meghatározása csak 

kísérleti úton lehetséges, de a szakemberek vélemény alapján egy legalább   
 

   
 

fordulatszámmal és legalább        nyomatékkal bíró hajtást választok.  Kisméretű és kis 

tömegű motorok a Bonfiglioi bolygókerekes hajtóművei, melyekben a hajtás és a bolygómű 

egybe van építve. A katalógus alapján (forrás: 

http://www.agisys.hu/documents/br_cat_300ind_std_eng_r00_1) a BN 180L 4 típusszámú 

hajtás megfelelő. Melynek fordulatszáma     
 

   
 és nyomatéka         . A 

szerkezet 3D modellje a 13. ábrán látható. 

 

13. ábra 

A hajtómű egyszerűsített 3D vázlata 
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 A motor védelmére szolgáló nyomáshatároló a 2.1.1. fejezetben említett 

nyomáshatárolóval azonos márkájú, választása szintén az 2. számú mellékletben található. A 

táblázatban szereplő típusszáma 20-10, azonban a modern típusszám M254-32, amely 

jelentése, hogy kettő rugót kell használni a kalibrálásnál. A beállítható nyomatékhatár 

        és         közé tehető. A szerkezet rajza a 14. ábrán látható. 

 

14. ábra 

M254-32 típusú nyomatékhatároló8 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
8
 http://hud.powerbelt.eu/torque_limiter_catalogue.pdf 
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2.2. KÚTFÚRÓ FEJEK 

2.2.1. NÉGY ÉLŰ LÉPCSŐS KÚTFÚRÓ FEJ 

A fúrás kezdetekor lágyabb rétegen kell áthatolni. Az ilyen rétegek közé sorolom az 

agyagot és a homokkövet. Tehát a 15. ábrán látható fúrófej puha talajok átfúrására alkalmas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

15. ábra 

Négy élű lépcsős kútfúró fej 

Az ábrán látható fúrófej elképzelhető kevesebb vagy több éllel is, továbbá a lépcsők 

száma is változtatható. Rövid test, és nagy hatékonyság jellemzi. A víz áramlása két helyen 

történik, első sorban a fúrófej végén kiképzett furaton keresztül, valamint az élek között. 

Ennek a kialakításnak köszönhetően az eszköz eltömődése szinte lehetetlen. 
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2.2.2. SZÁRNYAS FÚRÓFEJ 

A 16. ábrán látható fúrófej még mindig puha talajok fúrására alkalmas, azonban ez a 

fúrófej már a kisebb, 5-35 milliméteres, kavicsokkal dúsult talajok fúrására is alkalmas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

16. ábra 

Szárnyas fúrófej 

Az ábrán látható fúrófej két lépésben távolítja el a talajt. Első lépésben a 10°-ban 

döntött kis szárnyak egy 80 mm átmérőjű lyukat készítenek, majd ezt a nagyobb szárnyak 

120 mm átmérőjűre bővítik ki. A kis szárnyak vízellátása megoldott. A nagy szárnyak 

vízellátását már a visszafelé áramló folyadék biztosítja. 
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2.2.3.  GÖRGŐS KÚTFÚRÓFEJ 

A kútfúrófejek széles kínálata található a piacon. Példakép a 17. ábrán látható 

termék, amelyet a drill-bit.eu forgalmaz Magyarországon. Az ilyen összetett kútfúrófejek 

saját gyártása nem gazdaságos. 

 

17. ábra 

Görgős kútfúrófej9 

Leírás: A teljes szelvényű fúrás egyik legáltalánosabban használható vízfúrófej típusa. 

A görgőkön található fogak száma, mérete és anyaga befolyásolja a velük fúrható kőzetek 

típusát. A legnagyobb fogméretű és legritkább fogazású görgővel szerelt fejek a legpuhább 

kőzetek: agyagmárgák, kötetlen kőzetek, lágy mészkövek, stb. fúrására alkalmasak, míg a 

legkisebb fogméretű és legsűrűbb fogazású görgővel szerelt fúrófejek a kemény kőzetek: 

kemény mészkő, száraz agyagréteg, dolomitok fúrására alkalmasak. A görgőkön levő 

fogkoszorúk váltva helyezkednek el (az egyik görgő fogkoszorúinak helyén a mellette levő 

görgőn nincs fogkoszorú), így önmagát képes tisztítani a fúrófej. 

 

 

 

 

 

                                                           
9
 http://www.drill-bit.eu/HU_drill-bit_kutfurofej.htm 



FÚRÓTORONY TERVEZÉSE 

 
32 

 

2.3. FÚRÓCSÖVEK ÉS CSATLAKOZÁSAIK 

Előreláthatólag a kútfúró gép által készíthető legmélyebb üreg 200 méter, ezért 

kellően nagy szilárdságú csőelemek kellenek a munka elvégzéséhez. Ugyanis nagy 

nyomatékok lépnek fel és a cső kihajlása is fenyeget. Az előzetes piackutatás alapján ilyen 

mélységbe általában       fúrószárral készítenek üreget. 

Az általam alkalmazott cső szintén       külső átmérővel rendelkezik, valamint a 

falvastagsága    .  

200 méter cső egy darabban nem kezelhető, így részekre kell bontani. Annak 

érdekében, hogy a kútfúró gép méretei ne legyenek túlságosan nagyok, minél kisebb 

csőhossz szükséges. Viszont a csöveket össze kell illeszteni, így meg kell állapodni egy ideális 

méretben. A cső hossza így 2 méter. Lényeges, hogy ennél rövidebb elemeket is be lehet 

fogni a szerkezetbe, de hosszabbakat nem. 

Tehát a teljes fúráshoz 100 darab csőelemre van szükség. 

 

A következő fontos kérdés a csövek csatlakoztatása. Amelynél a legfontosabb 

követelmények: 

 mivel a csővezeték a víz szállítására is szolgál, így a szigetelés is feladata 

 meg kell akadályozni a csövek forgástengelyével párhuzamos irányú 

elmozdulását, tehát a csövek szétcsúszását és összetolódását 

 fontos, hogy az egyik irányú forgást is kizárja 

 gyors szerelési lehetőség (oldható kötés) 

 egyszerű alkatrészek 

 költséghatékony megoldás 
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A piackutatás során feltárt csővezetékek menetes kötéssel kapcsolódtak, 

amely megakadályozta a csövek szétcsúszását. A feladat során számításba veszem 

mind a két irányú elfordulás kizárását. Azonban e feltétel kielégítése sok hátránnyal is 

járna, például anyaghozzáadás vagy bonyolult szerelőszerszám. A következőekben 

rangsorolom a lehetséges megoldásokat gazdaságosság, szerelhetőség és egyéb 

szempontok szerint. Elkészítem az előnyök és a hátrányok listáját, majd döntök a 

megvalósítandó megoldás mellett. 
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2.3.1.  MENETES KÖTÉS 

Ebben az esetben, a piacon leginkább használt kötést elemzem. Ekkor a kötést az 

egyik csővégen egy henger külső felületén és egy henger belső felületén elhelyezkedő 

menetek kapcsolata valósítja meg. Tehát egyszerű menetes kapcsolat. Fontos, hogy a 

menetnek kúpos menetnek kell lennie, ugyanis a nagy nyomaték hatására könnyen önzáróvá 

válhat a kötés. 

 

Előnyök 
 

Hátrányok 

o tökéletes szigetelés 

o gyors szerelés 

o egyszerű szerelés (külön szerszámot 

nem igényel) 

o viszonylag gazdaságos gyártás 

(menetet kiképzése mindennapi 

feladat) 

o megbízható 

o tönkremenetelre nem hajlamos 

o nagy nyomaték átadása 

o Kétirányú forgatást nem tesz 

lehetővé 
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2.3.2.  POLIGONKÖTÉS 

A poligonkötés elsősorban a kétirányú forgást biztosítja, ez önmagában nem 

elegendő az összes szabadságfok lekötéséhez. Egy külön elemet kell alkalmazni a 

csőrendszer tengely irányú összetartásához, amelyet legegyszerűbb esetben egy nyitható 

gyűrű valósít meg. Ehhez azonban vállak kiképzése szükséges a csőelemek végein.  

 

Előnyök 
 

Hátrányok 

o Kétirányú forgást tesz lehetővé o rossz szigetelés 

o lassú szerelés (a nyitható gyűrű 

illesztése miatt) 

o bonyolult szerelés (külön szerszámot 

igényel a gyűrű zárása) 

o drága gyártás (poligonalak kiképzése 

költséges feladat, bővebben lásd az 

lejjebb) 

o kevésbé megbízható 

o nagy nyomaték átadása nem 

biztosított (túl magas poligon 

oldalszám) 

o tönkremenetelre hajlamos 
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Poligonalak kiképzése: költséges feladat, hiszen anyag hozzáadása nélkül legalább 10 

oldalú poligon szükséges (lásd 18. ábra) a szerkesztések alapján, ennek a gyártási költsége 

nagyon magas. Viszont ebben az esetben a fal nagyon elvékonyul és elgyengül. Ha viszont 

anyag hozzáadásával készítjük, akkor csökken a belső keresztmetszet és a költségek szintén 

többszörösére emelkednek. 

 

18. ábra 

Poligonkötés 
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2.3.3.  KÖTÉS MORSE-KÚP HASZNÁLATÁVAL 

Ez a kapcsolat szinték a nyomaték átadására alapozott, szerszámgépeknél alkalmazott 

fúrófej befogásának mintájára. A kötés oldása tengely irányú ütéssel lehetséges, amelyhez 

további vállak kialakítása szükséges. A csőrendszer hosszirányú megfogására a 2.3.2. 

pontban alkalmazott nyitható gyűrű szolgálna. 

 

Előnyök 
 

Hátrányok 

o kétirányú forgatás biztosítása 

o nagy nyomaték átadása 

o tönkremenetelre nem hajlamos 

o jó szigetelés 

o lassú szerelés (gyűrű oldása és 

zárása) 

o szerelési komplikációk léphetnek fel a 

Morse-kúp oldásakor 

o magas gyártási költségek 

o nem megbízható 

 

2.3.4. RETESZES KÖTÉS 

Menetes kötés kiegészítése a külső felületre illesztett reteszes koszorúval. A hengerek 

külső felületébe hornyok kiképzése, majd ebbe reteszkoszorú illesztése. 

 

Előnyök 
 

Hátrányok 

o kétirányú forgatás biztosítva 

o alacsony gyártási költség 

o viszonylag gyors szerelés 

o rossz szigetelés 

o nehéz szerelés (hornyok 

érintőlegessége kétséges) 

o megbízhatóság elfogadhatóságon 

aluli 

o kisebb nyomaték átadása 

o tönkremenetelre hajlamos 
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2.3.5.  CSŐKÖTÉSEK ÖSSZEGZÉSE 

Az a feltételezés, hogy a kétirányú forgás több hátránnyal járna, mint előnnyel 

megalapozottnak látszik. A 2.3.1. megoldás csupán azzal a hátránnyal bír, ami a kérdés 

tárgyát jelentette. A 2.3.2. pontban szereplő lényeges hátrány többség miatt, a kialakítás 

elvetendő. A legjobb forgatást lehetővé tevő megoldás a 2.3.3., hiszen itt egyensúlyban 

vannak a hátrányok és az előnyök, viszont az egyszerű megoldáshoz képest rosszabbul 

minősíthető. A 2.3.4. megoldás a nehéz szerelés miatt elvethető. 

Megoldásként a 2.3.1. megoldást választom és ezzel előírom, hogy a fúrás csak egy 

irányba történhet a kútfúrógéppel. További előny ebben az esetben, hogy a kútfúrófejek 

kiképzése lényegesen egyszerűsödik, hiszen csak a kitűntetett irányba kell vágó éleket 

kialakítani. Nem elhanyagolható az a nagy előny sem, hogy így a kimosott anyag felszínre 

áramlása sem akadályozott, hiszen a cső külső felületén semmilyen onnan kiálló egység 

nincs. Végül, de nem utolsó sorban egy nem elhanyagolható tényező, amelyet a fémek 

fúráselméletéből átvehetünk: fúrást csak egyik irányba végzünk, majd kiemelünk. 

Ez a megoldás nem azt jelenti, hogy a motor ne tudjon két irányba forgatni, hiszen a 

menetes kötés oldására kitűnően alkalmas lehet a motor. Ebben az esetben viszont a 

fúrócsövön lelapolás kiképzése szükséges, amelynél fogva meg lehet tartani a csőelemet. 

A kész megoldás a 19. ábrán látható. 

 

 

19. ábra 

Fúrócső 
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2.4. SZIVATTYÚ 

A fúrt törmelék felszínre juttatásáról a vízáram gondoskodik. Ezt az áramot a szivattyú 

biztosítja. A meghatározása kísérleti úton történhet. Hiszen függ a törmelék anyagától és 

méretétől és a fúrás mélységétől. Mivel nincs lehetőségem kísérleteket végezni, már 

tapasztalt kútfúrók véleményére hagyatkozom. A kútfúrás.lap.hu oldalon rengeteg hasznos 

tanáccsal találkoztam. A legkedveltebb szivattyú (ilyen mélységbe) a Honda WB 30 

robbanómotoros szivattyúja. 

 

20. ábra 

A választott szivattyú10 

Robbanómotoros szivattyúra azért van szükség, hogy áramszünet esetén is 

működjön. Hiszen ha a vízáram megszűnik a zagy leülepszik. Ennek következtében a fúrószár 

beleszorul a furatba és ezek után azt eltávolítani nem lehetséges. 

 

 

 

 

 

                                                           
10

 http://www.hondakisgepek.hu/php_images/images_s4/WB30XK2_BIG.jpg 
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A szivattyú műszaki adatai: 

 Típus:      WB 30 szivattyú 

 Benzintartály (l):     3,1 

 Csatlakozó csőátmérő (col):   3 

 Emelési magasság (m):    30 

 Fogyasztás (l/óra):    1,5 

 Méret (mm):     505x375x450 

 Motor teljesítmény (kW)*:   3,6 

 Motor típus:     GX 160 

 Súly (kg):     27 

 Szállítási teljesítmény (l/perc):   1100 

 Szemcseméret (mm):    8 

 Szívási mélység (m):    8 

/A műszaki adatok forrása: http://www.hondakisgepek.hu/wb30.php/ 

 

 

 

Megjegyzés: Az emelési magasság a torony csúcsára vonatkozik, a szívó magasság pedig 

a vízforrás és a szivattyú közötti távolságra. Fontos hogy nem a kút aljára, hiszen a nyugalmi 

állapot az, ha a fúrt lyuk vízzel van telve. Tehát a víz arra törekszik, hogy a fúrócső belsejében 

és a cső körül azonos vízszint legyen. Ezt nem a szivattyúnak kell leküzdenie, a szivattyú csak 

a víz áramlási sebességét biztosítja. 
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2.5. VÍZTARTÁLY 

Víztartály kialakítása nem minden esetben szükségszerű. Általában ma sem 

használnak víztároló egységet, hanem egy gödröt ásnak a földben és engedik elfolyni a vizet. 

Ez víztakarékosság szempontból sem megfelelő, továbbá tartály alkalmazásával megoldható 

az is, hogy a fúrás körüli terület szinte érintetlen maradjon. Ez esetleg igényként is 

felmerülhet. 

Feltételezem azt, hogy a fúrás területén van vízforrás, de ha nincs akkor megoldható 

a szállítása. Legfontosabb szempontnak a víztakarékosságot és a terület kímélését tekintem. 

Tehát a fúrás központjából a hordalékban gazdag feltörő víz újrahasznosítható legyen. 

Nyilvánvalóan a fúrás közben némi vízveszteséggel számolhatunk a földfelszín alatt, ebben az 

esetben utánpótlásra kerül a vízmennyiség. 

A tartály méreteit a forgásban lévő víz alapján számítom. A tartály mérete legalább 

akkora legyen, mint a fúrócsőben és azon kívül elhelyezkedő víz maximális térfogata, és ezen 

kívül egy    -es biztonsági tényezőt alkalmazok. Elsősorban a vízoszlop keresztmetszete a 

21. ábra alapján számítható. 

 

21. ábra 

Vízoszlop keresztmetszete 
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             (5.1) 

 A vízoszlop magassága maximálisan       , ez alapján a teljes térfogat: 

                                                   (5.2) 

 Így a tartály szükséges térfogata a vízoszlop térfogatának közel kétszerese. 

                                          (5.3) 

 Ez egy    széles,      hosszú és      magas nyitott fémtartály, amely a 22. ábrán 

látható. 

 

22. ábra 

A tartály terve 

Ahhoz, hogy a vizet újra tudjuk hasznosítani meg kell azt szűrni, hiszen a választott 

szivattyú maximális szemcsemérete    . A legegyszerűbb, ha ülepítést alkalmazok. Ilyen 

tekintetben az ülepítendő anyag szuszpenzió vagy más néven zagy, hiszen a külső fázis 

folyékony, a belső fázis pedig szilárd. Az elv lényege, hogy a részecskék hamarabb leérjenek 

az ülepítő aljára, mint ahogy a folyadék áthalad az ülepítőn. Szükséges kiszámolni a szemcse 

ülepedési sebességét. Igaz a szivattyú     megengedhető szemcsenagysággal bír, ez 

hosszasan károsodáshoz vezethet, ezért lényegesen kisebb szemcseméretet is ülepítünk. 

Legyen az ülepítendő szemcseméret          . 

A számítások alapja a részecskére ható erő (a magyarázó vázlat a 23. ábra). 
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23. ábra 

Szemcsére ható erők 

 

                  (5.4) 

 Az 5.4 képlet más alakban is felírható. 

  
   

 
           

   

 

 

 
  
       (5.5) 

  Ahol: 

    az ülepedési sebesség 

    az ellenállási tényező, amely a Stokes-féle ülepedési törvény 

szerint:    
  

  
 

    
    

 
, ahol   a dinamikai viszkozitás 

 

  
   

 
        

   

    

   

 
  
        (5.6) 

  
  

 
                    (5.7) 

  
  

   
                  (5.8) 
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  Ahol: 

 a             

 a dinamikai viszkozitás víz esetén                 

 a kő sűrűsége        
  

   

 a víz sűrűsége       
  

  
 

 Az 5.8 képlet alapján az ülepedési sebesség számítható. 

     
          

                
     

 

  
      

  

  
     

  

  
       

 

 
  (5.9) 

Az ülepedési sebességre merőleges irányú áramlási sebesség (  ) meghatározásához 

szükség van az ülepítő be illetve kilépő keresztmetszetére. Legyen ez a keresztmetszet az 

alábbi. 

                                  (5.10) 

A térfogatáram adott a szivattyú térfogatáramából: 

       
 

   
       

  

 
       (5.11) 

Az alábbi képletből számítható az áramlás sebessége. 

               (5.12) 

Az 5.12 képletből a sebességet kifejezve kapjuk meg az áramlás sebességét. 

     
 

  
 

      
  

 

     
       

 

 
      (5.13) 

 

Az ülepítő hosszát aránypárral lehet megállapítani. Mivel az ülepedési sebesség 

kétszerese az áramlás sebességének, fele akkora hosszúságú ülepítő elegendő lenne, mint a 

belépő keresztmetszet magassága        . Viszont annak érdekében, hogy az ülepítő 

befogadóképességét megnöveljük, legalább      -re. 
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Az ülepítő megkövetel egy ráfolyató szakaszt, amely azért is előnyös, mert a 

szakemberek gyakran a felszínre törő zagy minőségéből következtetnek a vízréteg hollétére. 

Ezen a ráfolyató szakasz keresztmetszete megegyezik a belépő keresztmetszet méreteivel. 

Az ülepítő a 24. ábrán látható. 

 

 
 

24. ábra 

Ülepítő 
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A feltörő közeg ülepítőbe való vezetéséről egy földbe mélyesztett csőszakasz 

gondoskodik, amely bármely szakáruházban kapható körülbelül       átmérőjű cső lehet. 

A mintát a 25. ábra tartalmazza. 

 
 

25. ábra 

Rávezető csőszakasz 

 

A kész terv a 26. ábrán látható. 

 

 
 

26. ábra 

Ülepítő rendszer 
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2.6. VEZETŐSÍNEK 

A szerkezet álló részében helyezkedik el a 2.1.1. pontban említett hajtás, amely a 

mozgó részt mozgatja. A mozgó részben helyezkedik el a 2.2.2. pontban említett hajtás 

valamint a csőrendszer súlya is erre nehezedik. A vezetéknek a két rész közötti kapcsolatot 

kell biztosítania. 

Az alapötlet a szerszámgépek szánjainak megvezetésére szolgáló fecskefarok 

vezetékekről származik. Ezzel a megoldással elkerülhető a mozgó rész befeszülése, továbbá 

bolond biztos megoldás. Ez a vezeték a szerkezetnek merevséget is adhat. Nagy merevség 

jellemzi. Viszont a szerszámgépek vezetékei esetében szükséges magas fokú pontosság itt ez 

nem szükségszerű. Anyaga rozsdamentes acél. 

A vezetősín alapprofilja a 27. ábrán látható. 

 

 

27. ábra 

Vezetősín profil 
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A 27. ábrán B jellel jelölt alkatrészt a vezetősín pozitív oldalának nevezem. Ez egy a 

torony magasságával megegyező hosszúságú elem. A bal és jobb oldali sík felület a 

felfogatásra alkalmas. A felfogatás csavarkötésekkel történik. Ez a pozitív profil látható a 28. 

ábrán. 

 

28. ábra 

Pozitív vezeték 

A 27. ábrán "A" jellel jelölt alkatrészt a továbbiakban negatív vezetősínnek nevezem. 

Míg az előző a fix vezeték volt, amely a torony álló részéhez van rögzítve, a negatív vezeték 

(29. ábra) a mozgó részhez van rögzítve. A rögzítés csavarzattal oldható meg, a csavarzat a 

29. ábrán jól látható horonyban kerül elhelyezésre. 

 

29. ábra 

Negatív vezeték 
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A 30. ábrán látható az összeszerelt vezetékrendszer. 

 

30. ábra 

Összeszerelt vezetékrendszer részlete 
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2.7. VÁZSZERKEZET 

A szerkezet toronyszerű felépítésű lesz. A masszív szerkezet érdekében rácsos 

szerkezetű. A rácsszerkezet felépítését a 

http://epitesimegoldasok.hu/index.php?id=20091017konnyuszerkezetes_racsostarto 

irodalom alapján választottam. Két részből épül fel. Egy álló részből, amelyet a 31. ábra 

szemléltet. Ez a toronydarab 3,66 méter magas és a 2.6. pontban említett pozitív vezetékkel 

csatlakozik a mozgó darabhoz. Az alapja egy 460mm x 460mm négyzet. A kialakításának 

köszönhetően a későbbiekben a hajtások beépítése megoldható. A befoglaló méreteket 

figyelembe vettem a kialakításnál. 

 

31. ábra 

A torony álló része 
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A szerkezet mozgó része 600 mm magas. Ez ad helyet a 2.1.2. pontban említett forgó 

mozgást megvalósító hajtásnak, valamint erre nehezedik a csőrendszer súlya is. A torony álló 

részéhez a 2.6. részben említett negatív vezetékkel kapcsolódik. A mozgó rész látható a 32. 

ábrán. 

 

32. ábra 

A torony mozgó része 
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A mozgó és az állórész együttesen adja a szerkezet vázát. Amelyek egymáshoz képesti 

elmozdulását a 2.1.1. pontban említett lineáris mozgást biztosító hajtás valósítja meg. Az 

összeszerelt szerkezet látható a 33. ábrán. 

 

33. ábra 

A torony 
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2.8. CSŐRENDSZER SZERELÉSE 

A csőrendszert minden fúrásnál fel kell építeni és le kell bontani. A csövek 

kötéseinek létrehozását és bontását a forgó mozgást biztosító motor valósítja meg. A 

csöveket menetes kötés kapcsolja össze, hogy ez a kapcsolat létrejöjjön, vagy megszűnjön a 

csövek egymáshoz képesti mozgását kell szabályozni. 

 

2.8.1. KIFORDÍTHATÓ CSŐFOGÓ 

Első variációként egy csuklópontok körül elforgatható csőfogót mutatok be, amelyet 

a 34. ábra mutat. 

 

34. ábra 

A csőfogó jobb és bal oldala 

 

A szerkezetnek el kell bírnia a még föld alatt levő csősorozat súlyát. Ezt a 

tulajdonságot az elhelyezett 1-1 plusz kar biztosítja, amelyek láthatóak a 34. ábrán. Továbbá 

látható az elhelyezett kivágás mindkét elemen, amelyre elsősorban felfekszik a fúrócső, 

megakadályozva annak lezuhanását. Másodsorban a forgást megakadályozó kivágások is 

megtekinthetőek. 
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Ez a rendszer nem működne a csőszerkezeten elvégzett változtatás nélkül, melynek 

eredményeképpen egy váll kiképzése szükséges, valamint egy ütköző a forgás 

megakadályozása érdekében. A csővégen elvégzett változások láthatóak a 35. ábrán. A 

kimunkálás csak a csőszakaszok egyik oldalán szükségesek. Ez az oldal a belső furattal bíró 

oldal. 

 

35. ábra 

Csővégződés 

 

A szerkezetnek alkalmasnak kell lennie gyors nyitásra és zárásra. A megoldás egy 

csuklós szerkezet (lásd: 36. ábra), amellyel az állványhoz van rögzítve. A csuklók mind a négy 

pontban megegyeznek. 

 

36. ábra 

Csukló 
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Tehát a csőfogó a csuklókon keresztül van rögzítve az állványhoz, ez látható a 37. 

ábrán. 

 

37. ábra 

Csőfogó az állványon 

 

A csőfogó pofáit a forgatáskor keletkező erők összetartják. Hiszen a csövön 

elhelyezett akadók szimmetrikusan vannak kimunkálva és a csőfogó is szimmetrikus. Így csak 

biztonsági funkciót tölt be az a kapocs, ami a 38. ábrán látható. 

 

38. ábra 

Kapocs 
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2.8.2. CSŐKULCS TÍPUSÚ FOGÓ 

A második megoldás funkciója az elsővel megegyezik, azonban más alapokon 

nyugszik. A fő elem egy csőkulcs típusú elem, amely a csövön kialakított hornyokban 

illeszkedik. Ez a későbbiekben két funkcióval kell, hogy bírjon. Elsősorban a cső tömegét kell 

megtartania, valamint meg kell akadályozni az elfordulást a menetes kötés oldásakor és 

rögzítésekor. Ez az elem látható a 39. ábrán. 

 

39. ábra 

Csőkulcs 

 

Ahhoz, hogy az eszköz funkcióját betöltse egy tálcát kell kialakítani, amire illeszkedik 

(lásd: 40. ábra). A tálca a függőleges irányú lefelé mozgást megakadályozza, valamit a cső 

tengelye körüli forgást is. A csőkulcs könnyedén illesztetővé és eltávolíthatóvá válik. 

 

40. ábra 

A csőkulcsot tartó tábla 
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A tábla közepén egy furat látható, amelyen a későbbiekben a cső halad keresztül. A 

lemez tetején látható kiemelkedések pedig a csőkulcs forgását akadályozzák meg. 

A tábla rögzítését két elem segítségével végzem. Fő szempont, hogy a torony könnyű 

szállítása érdekében, arról könnyen leválasztható legyen, de biztos és merev támaszt 

nyújtson. Jelen esetben a merevség csak a függőlegesen lefele végzett mozgás 

megakadályozására vonatkozik. Ez két lábat jelent melyek egy-egy talpon fekszenek és egy 

horonnyal lehet illeszteni a vázhoz. A két láb egymással megegyezik, ezekből egy látható a 

41. ábrán. 

 

41. ábra 

Lábak 

 

A talpon látható furatokba a lemezen elhelyezett reteszek illeszkednek, így a 

szerkezet stabil lesz és feladatát ellátja. A lábak 40x40x3 U szelvényű idomacélból készülnek. 
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Azonban, hogy a csőkulcs illeszkedjen a csőrendszerhez, a csövek kis változtatását kell 

alkalmazni. Ez a változtatás látható a 42. ábrán. A csőszakaszok végein a falvastagságot 

megnöveltem és kialakítottam egy-egy hornyot, amibe az eszköz illeszkedik. 

 

42. ábra 

Módosított csővégződés 

 

Az összeállított szerkezet látható a 43. ábrán. 

 

43. ábra 

Az összeszerelt csőkulcs rendszer 

 

Jól látszik, hogy erre a kialakításra azért volt szükség, hogy az ülepítő elemei 

elférjenek. A rendszer stabil, mégis mobilis. 
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2.8.3. CSŐ RÖGZÍTÉS TÍPUSÁNAK ÉRTÉKELÉSE 

A cső rögzítésére mind a két módszer alkalmas. Mind a két típus könnyen szerelhető 

a gépre és onnan könnyedén el is távolítható. A cső módosítása mindkét megoldásnál 

szükséges. A megoldások kompatibilisek az eddigi elemekkel. Míg a csőfogó típusú 

rögzítésnél az alapszerkezeten további 12 furat készítése és az ehhez való csavarzat 

szükséges, a második megoldáshoz csak egy plusz keresztelem elhelyezése szükséges a vázra. 

A lényeges különbség a kezelhetőségben rejlik. Míg a második esetben nem szükséges a 

pontos pozicionálás, az első esetben annál jobban kell rá ügyelni. Továbbá a második 

megoldás merevebb és biztosabb rendszer. Kevés és egyszerű elemek alkotják. Így a 

választás a második megoldásra esik. 

Tehát a rendszerben alkalmazott csőmegfogó mechanizmus a 2.8.2. pontban tárgyalt 

rendszer. 

Fontos megemlíteni, hogy az itt alkalmazott változtatások milyen hatással vannak a 

rendszerre. A tornyon elhelyezett egy plusz keresztdarab a rendszert nem gyengíti, 

tulajdonságait nem változtatja. Lényeges változtatás történt a cső kialakításában. A 2.3. 

pontban választott kúpos menetes kötés változatlanul megmarad, csak egy horony kerül 

kialakításra a cső külső palástján. 
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2.9. FORGÓ VÍZBEVEZETŐ 

A működés egyik legfontosabb tényezője a folyamatos vízáramlás a csőben és a körül, 

hiszen ez hordja fel a kifúrt anyagot a felszínre. 

A vizet a fúrószárba kell bevezetni. Ez megoldható lenne a hajtás előtt, viszont a 

2.1.2. pontban tisztázott nyomatékigény miatt ez nem lehetséges. Ugyanis ilyen magas 

nyomaték átvezetése gazdaságosan csak bolygómű alkalmazásával lehetséges, amelyen nem 

megoldható a víz átvezetése. Ezen okból az átmenő furatos hajtás lehetősége ki van zárva. 

A másik lehetőség, hogy a hajtás után történik a víz bevezetése. Jelen esetben csak ez 

oldható meg. 

Egy közdarabot kell kialakítani, amely alkalmas kapcsolatot létesíteni a 2.1.2. pontban 

említett hajtással. Tehát méreteiben megegyezik az alkalmazott nyomatékhatároló 

tengelykapcsoló befogadó méreteivel. A kimenetén pedig a 2.3. pontban részletezett 

kötéssel bír. Valamint itt kell megtörténnie a folyadék rendszerbe jutásának. Ez a tengelyen 

található furatokon keresztül történik meg, ez látható a 44. ábrán. 

 

44. ábra 

A forgó vízbevezető központi eleme 
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Az alkatrész fogja tehermentesíteni a hajtást. Tehát a rendszer súlya erre az elemre 

fog nehezedni. Ez a súly        , a 2.1.1. pont alapján. A terhet egy axiális csapágy fogja 

tartani, amelyet a központi elem aljához illesztek. A választott csapágy egy SKF axiális beálló 

görgőscsapágy (lásd: 45, ábra), amely jele *29414 E.      átmérőjű tengelyre illeszkedik és 

a kisebb szöghibákat is elviseli a beálló jellege miatt. 

 

45. ábra 

*29414 E csapágy tengelyre illesztése 

 

Ellenőrzés képen számítom a várható élettartamot. Az alap élettartam 90%-os 

megbízhatóság mellett: 

      
 

 
 
    

         (9.1) 

Ahol: 

 C a dinamikus alapterhelés értéke (katalógus alapján) 

 P a tényleges terhelés (2.1.1. pontban számított) 

       
       

      
 
    

                            (9.2) 

 Illetve üzemórában az alábbi képlet alapján („n” a BN 180L 4 hajtómű fordulatszáma): 

       
   

   
    

   

     
 

   

                               (9.3) 
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 Ezekkel az értékekkel a csapágy megfelel a feladatnak. Azonban a rendszert radiálisan 

is meg kell támasztani. Erről gondoskodik az SKF 32308 J2/Q metrikus egysorú kúpgörgős 

csapágy. Ezt az elemet a vízbevezető felső lapjára helyezem és egy SKF KMK7 jelölésű 

tengelyanyával támasztom. Ez látható a 46. ábrán. 

 

46. ábra 

Kúpgörgős csapágy és tengelyanya 

 

 Az ellenőrzés itt a terhelés felével történik, tehát       -al. Valamit a 9.1 képlet 

alkalmazásával. A dinamikus alapterhelés katalógus alapján        . 

       
       

      
 
    

                            (9.4) 

 Üzemórában kifejezve a 9.3 képlet alapján. 

       
   

     
 

   

                              (9.5) 

 A számítások alapján mind a két választott csapágy lényegesen túlteljesíti a várt 

élettartamot. 
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 Azonban a csapágyakat el kell zárni az áramló víztömegtől, valamit azt a rendszerben 

kell tartani. Ezt a feladatot csúszógyűrűs tömítések oldják meg, amelynek a választási 

táblázata a 3. mellékletben látható. Itt láthatóak a méretek és a szerelési minta is. A tömítés 

      nyomásig ellenáll, amit a szivattyú nem ér el, valamit alkalmas szennyezett közeg 

szállítására (itt zagyos közeg). Egy-egy tömítés helyezkedik el a vízbevezető két oldalán, az 

elhelyezése megtekinthető a 47. ábrán. 

 
47. ábra 

A csúszógyűrűs tömítések elhelyezése 

 

 A tömítések külső felületével érintkezik a ház (lásd: 48. ábra), amelyhez csatolható a 

szivattyú kivezetése.  

 

48. ábra 

A burkolat 
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 A házat mind a két oldalon egy-egy fedéllel zárom le, amelyek támasztják a 

csapágyakat valamint a tömítéseket. Az alsó fedélen fekszik a későbbiekben a rendszer, ezért 

a szerelésre alkalmas furatokkal rendelkezik. A házhoz a fedelek M6-os belső kulcsnyílású 

csavarral csatlakoznak. Az alsó fedél látható a 49. ábrán. A fedél nemez tömítéssel van 

ellátva a kedvező kenés biztosítása érdekében. 

 
49. ábra 

Az alsó fedél 

 

 A ház másik oldalát is fedél zárja (lásd: 50. ábra). Az előbb említett fedél 

tulajdonságaival rendelkezik. Kialakítása anyagtakarékossági szempontokból különböző, 

valamint ez a fedél nem visel terhet, így nem szükséges a robosztus kivitel. 

 
50. ábra 

A kúpgörgős csapágyat támasztó fedél 
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 A szerkezet összeszerelve látható az 51. ábrán. 

 
51. ábra 

A forgó vízbevezető rendszer 

 

 A vízbevezetőt a mozgó toronyrészhez egy lemezzel kapcsolom (lásd 52. ábra). A 

lemez mozgó részhez és a vízbevezetőhöz is M12-es csavarokkal csatlakozik. 

 
52. ábra 

A vízbevezetőt tartó konzol 
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 Az eszköz a rendszerrel összeszerelve látható az 53. ábrán. 

 

 
53. ábra 

Forgó vízbevezető a rendszerhez kapcsolva 
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2.10. A SZERKEZET SZÁLLÍTÁSA 

 Fontos a torony könnyű szállítása, hiszen a fúrás helye napról napra változik és e 

helyek között nagy távolságok lehetnek. Az eszköznek közúti szállítást kell lehetővé tenni, 

továbbá gyors felállítási lehetőséget kell biztosítania. A szállítóegységnek a gép részét kell 

képezni és annak stabilitását kell növelnie. 

 Ideális megoldás egy utánfutó átalakítása. Csuklópontok kialakítása mind az 

utánfutón, mind a fúrótornyon. Így a berendezés gyorsan felállítható és használatba vehető 

lesz. 

 Az utánfutó kiválasztása a http://www.trailermax.hu/utanfuto.php?lista=2&page=3 

honlap alapján történt. A feladatra alkalmas eszköz egyszerűsített háromdimenziós modellje 

látható az 54. ábrán. A választott típus AGADOS DONNA B2, amely méretei:         

      és teherbírása        . 

 

54. ábra 

Az átalakított utánfutó 

 

 Az 54. ábrán látható, hogy az átalakítás csak minimális változtatást jelent. Ami két 

csuklópont kialakítása a rakfelület végén. Továbbá a tornyon is kialakításra kerül egy-egy 

csuklópont, megkönnyítve a szerkezet lebillentését. 
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 Az 55. ábrán látható a két elem összeszerelve. A kapcsolatot a csuklópontokon kívül 

két darab acélrúd erősíti, amely megakadályozza a szerkezet előre- és hátrabillenését. 

 

55. ábra 

Az utánfutó és a vázszerkezet 

 

 Az ábrán jól látható, hogy a szerkezet oldalára a billenést megakadályozó talpak 

kerültek. Melyek a vázhoz hegesztéssel vannak rögzítve. Méretei megegyeznek az utánfutó 

méreteivel, hogy az a szállítást ne akadályozza. 
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2.11. A KÉSZ BERENDEZÉS 

 A szerkezet lényegi része maga a torony és az azon elhelyezkedő hajtások. A 

berendezésen elhelyezett hajtások láthatóak az 56. ábrán. 

 

56. ábra 

Hajtások a szerkezeten 
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 A berendezés fúrás közben látható az 57. ábrán. Ekkor a 2.8.2. pontban tárgyalt 

csőkulcs eltávolításra kerül, annak váza viszont a fúrás folyamán ott marad. 

 

57. ábra 

Fúrás közben 
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 A következő (58.) ábrán a kútfúró berendezés egésze látható csőcserélés közben. 

 

58. ábra 

A kútfúró berendezés 
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3. ÖSSZEGZÉS 

 Az elkészült rendszer megfelel minden a bevezetésben tárgyalt feltételnek. 

 A szerkezet képes üreget készíteni a talajba. Az üreg maximális mélysége 200 méter, 

ahonnan már ivóvíz is nyerhető. Bár az ivóvíz biztosítása nem volt kiemelt cél, nem kizárt, 

hogy a kifúrt kút azt is tud szolgáltatni. Viszont Magyarországon nagy valószínűséggel ilyen 

mélységben legalább az első vízadó réteget el lehet érni. 

 Az országban a legtöbb cég nem vállal 100 méternél mélyebb fúrást, hiszen nincs meg 

hozzá a szükséges eszközük. Ilyen esetben nem tudnak vizet biztosítani. Az általam tervezett 

eszközzel ez kiküszöbölhető. 

 Az eszközzel el lehet kerülni a víz pazarlását. A víztartály biztosítja a keringetéshez 

szükséges vizet, amelyet zagyszivattyú keringet. A szivattyú által kezelhető szemcsenagyság 

szolgált az ülepítő méretezésének alapjául. Az ülepítő egyrészt megszűri a kavicsokkal, 

szemcsékkel dúsult folyadékot. Másrészt pedig a kútfúrómester nyomon követheti a 

felszínre áramló közeg típusát, amelyből megállapítható a vízzáró réteg holléte. 

 A rendszer tömege a teljesítményéhez képest optimális. A hajtások nagy 

teljesítményűek, de kis tömegűek és kis befoglaló méretűek. A rácsos szerkezet biztosítja a 

merevséget és szintén a legoptimálisabb tömeggel bír. 

 A szállítási probléma is gazdaságosan megoldódott. Egy forgalomban kapható 

utánfutó egyszerű átalakítással alkalmassá válik a feladatra. Ezzel a megoldással gyorsan 

üzembe helyezhető és gyorsan le is bontható. Továbbá, az utánfutó a rendszer stabilitását is 

növeli és az vontató eszköztől való leválasztás után is stabilan áll. 

  A kútfúró berendezés tehát feladatát tökéletesen el tudja látni és a kitűzött 

feltételeket megvalósítja. 
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4. MELLÉKLETEK 

4.1. MSG CSIGAHAJTÓMŰ KIVÁLASZTÁSA (1. MELLÉKLET) 

 

 

 Részlet az MSG csigahajtómű katalógusból. 

 Forrás: http://www.iramko.com/msg_csigahajtomu 
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4.2. NYOMATÉKHATÁROLÓ TENGELYKAPCSOLÓ KIVÁLASZTÁSA 

(2. MELLÉKLET) 

 

 
 Részlet a nyomatékhatároló tengelykapcsoló katalógusból. 

 Forrás: http://hud.powerbelt.eu/torque_limiter_catalogue.pdf 
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4.3. CSÚSZÓGYŰRŰS TÖMÍTÉS (3. MELLÉKLET) 

 

 
Részlet a LabTecta csúszógyűrűs tömítések katalógusából. 

Forrás: http://artesz.hu/prosik/L-HUN-LabTecta.pdf 
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SUMMARY 
 

 In my Thesis I have designed well drilling equipment. First of all I defined the type of 

the well to get the basic design data. I have divided the structure into smaller units and I 

designed each part. Important parts: tower, motors, pump, drill pipe, and environment-

friendly septic system, etc. 

 The machine can make 200-meters-deep hole, it provides water for human 

consumption. This is an easy to carry, quick to set up and reliable equipment. 

 The eco-friendly septic system saves a lot of water and the specialist can monitor the 

quality of the drilled soil in this. The septic system filters the water and a pump circulates it 

in the drill pipe. 

 The equipment can transported easily and set up quickly. It can use throughout the 

world, but it is better in Hungary. 

 The designed well drilling equipment performs its functions. 
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