
Hírek

Alsóvadász (Borsod megye) község határá
ban paleozoós rétegsorban, egy fúrás antraci- 
tos összletet harántolt. A fúrás alapkutató jel
legű kutatást végzett. A részletes anyagvizsgá
latok még folyamatban vannak. Makroszkópos 
aayagfeldolgozás alapján az előfordulást föld
tanilag a nagytoronyai és a szendrődi kifejlő
déshez lehet hasonlítani.
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Rábasömjén mellett fúrt olajkutató fúrás 
1943 m-nél triász és miocén korú rétegekből 
86 Cn hőmérsékletű 41 gr 1 NaCl tartalmú felszö
kő vizet fakasztott. A víz ipari értékesítésére a 
vizsgálatok folvnak.

K. O.

A virág olaj-kongresszus állandó tanácsa 
Becsben tartott októberi ülésén a szovjet meg
hívást elfogadva elhatározta, hogy а VIII. olaj 
világkongresszust 1971-ben Moszkvában ren
dezi.

Ugyanezen az ülésen két új tagállamot 
vettek be az állandó tanácsba, Algériát és Ira- 
kot.

O. P.

Norvégia, partjai mellett nem ad el több 
koncessziós területet. Eddig három ilyen terü
letet adott el, a megmaradt területek kutatását 
állami ellenőrzés mellett működő olyan válla
latokkal akarja elvégeztetni, amelyben a Nor
vég állam is érdekelt.

Az ENI még ez évben elkezdi a Schell-el 
együttesen az Adriai tengeren folytatandó fú
rási tevékenységet. Az első fúrás helyén a ten-

gei mélység 70 m. A terv szerint két fúrósziget
tel kezdi a programot. A második В te
rületként jelölt reménybeli területen a 
tenger-mélység 155 m, így az előző
től eltérő ún. félig merülő berendezésekkel fog
nak dolgozni. Ezek építését olasz cégek most 
fejezik be. A megépülő berendezés a maga 
nemében a legkorszerűbb és legnagyobb lesz. 
Hossza 106. szélessége 99 m.

Az NSZK-beli Celle-től DK-re nagy re
ményekre feljogosító földgázkincset találtak 
2500 m mélységben ráthi képződményekben. 
Ezek a képződmények ÉNy Németországban 
eddig nem bizonyultak produktívaknak.

Svédországban 4 éve folyó geológiai és 
geofizikai kutatások eredményeként az ország 
D-i részén a Keleti-tenger partvidékén és a 
Gothland szigeten szénhidrogén előfordulásokra 
jó kilátás van.

Irán beruház a Marokkó-i finomítóiparba. 
Tárgyalások folynak egy finomító építéséről, 
amely a tervek szerint főleg motorolajat és az 
ehhez taitozó melléktermékeket állítaná elő. 
Ez lenne az első nagyobb külföldön történő 
iráni magánberuházás. Ennek keretén belül 
Irán 1,2 mii. $ hitelez a beruházónak. A két ál
lam között olajvonatkozásban nem ez az első 
közeledés. National Iranian Oil Со. jelenleg is 
segíti Marokkót olajiparának fejlesztésében.

Az Alaszka-i Kena-i félszigeten új gázos mély
szintet tárt fel az Union Oil Co. of California, 
az új mező az 1959-ben felfedezett Union-Ma- 
rathon gázmező alatt helyezkedik el, amelynek 
gáz adó szintjei 3—5000 láb mélységűek. Az 
új mező három gázos szintje 9,2, 9,5 és 9,7 ezer 
láb mélységben helyezkedik el.
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