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A projekt celja: k6t, hazai koltsegviszonyoknak megfelel6 besajtol6-k0t kikepzesi
technol6gia kifejleszt6se, amelyek alkalmazitsa lehet6v6 teszi a konszoliddrlatlan fels6-
pannon homokkovekben a fenntarthat6 (lehrilt termdrlviz visszasajtol6s5val mfikod6) geo-
term ikus energiatermel6st:

kavics5gyas-szrj ros kritki ke pzesi tech nolog ia,
6s egy,,Frac & Pack" hidraulikus r6tegrepeszt6si technologia.

R4tegkarosodd,si es kavicsagyas kutkikepzes vizsg6l6 berendezes fejlesztlse
A szakirodalom szerint a homokkovekbe tort6no vizbesajtol6snSl mindig sz5molni

kell retegk5rosod6ssal. A teljes k0ttalpi kornyezet, tehdt a k0tkikepz6s 6s akt5zet egyarSnt
kdrosodhat a lehtilt termSlvizek visszasajtol6s sor6n. Mindenkeppen foglalkozni kell a szi-
l6rdanyag migr6ci6val 6s a migr6cio okozta r6tegk5rosod5s megel6zes6vel 6s felszdmo-
l6s6val. Besajtol6s szempontjdbol kUlonosen fontos az alkalmazolt f0r6si 6s k(tmunk6lat
folyadekok ut6n a kozetfeluleten kepz6do folyadeklep6ny min6s6ge 6s a kavics6gy elhe-
lyez6se elotti elt6volithatos6ga. Az optimiilis m6retez6si eljiir6rs kiv6laszt6s6hoz szUks6-
gess6 vSlt egy 0j tipus0 m6roberendez6s kifejleszt6se.

A K+F feladat feladat sordn olyan rij berendez6s kerUlt kifejlesztese, amely alkal-
mas kavics6gyas sztiros k0tkikepzesek kiszrir6desi vizsgalatdnak elvegz6s6re. Ennek se-
gitsegevel alkalmas lehet hidraulikus, r6tegrepeszt6ses, dinamikus k6zetmag vizsg6latok
vegz6s6re is.

Linedris, dinamikus repesztds vezet6kdpess6g (LDRV) m6r6 berendez1s fejleszt6se
A LDRV m6ro berendez6s kett6s funkci6j0 eszkdz. Egyreszt a hidraulikus r6tegre-

peszt6sekn6l alkalmazott kitSmaszto anyagok szabv5ny szerinti minosit6s6re alkalmas,
m6sr6szt kUldnbozo c6l0 dinamikus repeszt6s vezet6kepesseg m6r6sek v6gezhetok el
vele. A kit6maszt6 anyag minoslt6sek c6lja az, hogy a kereskedelemben beszerezhet6,
vagy kereskedelmi forgalomba m6g nem kerUlt, term6szetes el6fordul6sokbol szilrmazo
kvarc 6s egy6b, mesters6gesen el66llitott kitrimaszto anyagok hidraulikus r6tegrepeszt6s-
re val6 alkalmassSgat es az alkalmazhat6s6g param6tereit vizsg5ljuk. A m6sik m6r6stipus
keret6ben retegkorUlm6nyeknek megfelelo feltetelek kozott vizsgSljuk a hossz0 idejri re-
peszt6s vezetok6pess6get, amely lehetove teszi a r6tegrepeszt6sek - tervez6s 6s kivite-
lez6s - optimalizAl6sAt, koltseghatekony megvalositSs6t 6s a hidraulikus repeszt6si tech-
nol6gia fejleszteset. Az LDRV berendez6s dinamikusan v5ltoztathato korUlmenyek kozott
- reped6sre hato feszUlts6g, r6tegrepeszto folyadek 6s telepfluidum terfogat6ram, filtrdci6
- k6pes a hossz0 idejti repeszt6s vezet6k6pess6g vizsgalatSra. Vizsgdlhat6 a repeszt6s
vezet6k6pess6gre hato tenyez6k teljes sk6l5ja: statikus 6s ciklikus terhel6s hat6sa, kUlon-
boz6 retegkdrosod6sok hatSsa 6s elt6volit6sa, fluidum kompatibilit6sok, stb.



R6tegk6rosod6si 6s kavicsiigyas kUtkik6pzes vizsg616 cella tervez6se

R6tegk6rosoddsi 6s kavics6gyas kritkik6pz6s vizsg516 berendez6s kialakitiisa
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