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A mélyfúrási technika kialakulása és 
fejlődése Magyarországon 1848— 1918 
között, a kőolaj és földgázkutatás 
szemszögéből

Bevezetés, előzmények

A Kárpátok koszorúján kívül — Galíciában 
és Romániában — elért kőolaj-kutatási és 
-termelési sikerek nyomán a múlt század 
közepén a Kárpát-medencében is — éppúgy, 
mint a Kárpátok koszorúján kívül — az ősidők 
óta ismert olaj szivárgások, gázömlések közelé
ben (Mikova, Luh, Kőrösmező, Dragomérfalva, 
Zsibó, Recsk, Sósmező, valamint Muraköz) ásott 
kutakkal, kézzel mélyített aknákkal indult meg 
a kőolajkutatás és kőolajtermelés. Ezeknek a 
15—70 m mély ásott kutaknak, aknáknak a szá
ma 1850— 1880 között Posewitz Tivadar szerint 
43 volt (1. sz, táblázat). Jelentősebb termelési 
sikert azonan ezekből csak az Ung megyei Luh 
községből jegyeztek fel, ahol 1875 és 1880 kö
zött a Kincstár 5 aknát mélyített le. Ezek közül 
az egyik 70 m mélységű volt. Az 5 aknából 4 
év alatt 120 „vámmázsa” olajat termeltek.

Mindez azonban elenyészően kevés volt az 
egyidejűleg Stájer lakon (Krassó—Szörény vm) 
folyó olajpala-bányászatból, illetve a bányá
szott olajpala lepárlásából 1860—-1882 között 
termelt 300 000 mázsa kőolajhoz képest, vagy 
a Bihar megyei Derna-Tataroson bányászott

aszfalt-homokból termelt kőolajhoz képest; itt 
ugyanis 22 év alatt közel negyedmillió mázsa 
kőolajat és félmillió mázsa aszfaltot termeltek.

A múlt század 80-as éveinek elején azután 
egy új vámtörvény, valamint a fokozódó galí
ciai és romániai sikerek serkentőleg hatottak a 
céltudatosabb, mélyebb, vagyis már mélyfúrás
sal való kőolajkutatásra, arra a kőolajkutatásra, 
amit segített egyrészt a/ megindult gyors hazai 
iparosodási folyamat, másrészt amihez bátorí
tást nyújtottak Zsigmondy Vilmosnak nagy fú
rástechnikai sikerei, valamint galíciai kőolajat 
kutató fúrása is. Zsigmondy V. ugyanis nagy
szerű vízkútfúrási teljesítményei, mintaszerű 
irodalmi tevékenysége mellett felfigyelt a galí
ciai kőolaj kutatási és -termelési sikerekre. Ge
sell2 idézi Zsigmondy hátrahagyott írásaiból a 
következőket „véleményt akartam magamnak 
alkotni a fölött, miszerint tekintettel az ottani 
(galíciai) petróleumtartalmú rétegek települési 
viszonyaira, valószínű-e, hogy mélyfúrás álal 
szökő petróleumforrást lehessen kapni” . A he
lyi viszonyok tanulmányozása után, 1868 júniu
sától 1871 májusáig, Orow mellett (Mraznica és 
Borislaw között) 113 öl 1 láb 6 hüvelyk (215 m) 
mélységű kőolajkutató fúrást mélyít, sőt Gyu-

Petroleumkutatások 1850—1880. évig

1. táblázat

Kutatások
időpontja

Kutató-aknák
Kutató- mélysége Legnagy.
aknák 100 5Q0 500 elért
száma méteren , . méteren mélység

alul meteng felül

Kárpátok-menti petroleumos területek
Mikova ötvenes évek 2 2 — — 15 ?
Luh 1870—1874 5 5 — — 70
Körös mező 1878—1879 2 2 — — 13
Dragomérfalva 1875—1881 3 3 — — 30 ?
Sósmező 50-es—60-as évek 6 ? 6 ? — — 30 ?
Zsibó 1874 körül ± 4 ± 4 — — 25 ?
Recsk 1878 körül 1 1 — — 6

±23 23 — — —

Muraköz:
Bányavár (Peklenica) 
Szelencze

Horvátország: 
Mikleuska 
Bacindol 
Petrovoselo

Délnyugati petroleumos területek, Muraköz-Horvátország

ötvenes évek 1

ötvenes évek 3
hatvanas évek 1

elején ± 15 ?
20 *

2 °

7°

2—3°

*Az M TE SZ T erm észettu d om án y i és T ech n ik a történ eti K o n g 
resszusán 1980. szept. 17-én e lh an gzott előadás.
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lai szerint3 biztató eredményei alapján egy ta
nulmányt is készít erről a munkásságáról: „Elő- 
rajz egy társulat alakítására petróleumnak Gács 
országban mélyfúrás útján való nyerésére” .

Zsigmondy német, tehát szalaj tókészülékkel 
ellátott, merevrudazatos szabadeséses fúróberen
dezést használt. Az 1880-ban megindult mély
fúrással való kőolajkutatásba bekapcsolódott 
külföldi vállalkozók nagyrészt a Galíciában el
terjedt kanadai fúróberendezéssel, annak töké
letesített változatával dolgoztak ugyan, de al
kalmaztak — az akkoriban elsősorban Ameri
kában igen elterjedt — gépi hajtású pennszil- 
vániai kötélfúróberendezéseket is. Ilyet hasz
nált az Amerikából hazatért Puskás Tivadar — 
Edison munkatársa —, a telefonközpont és te
lefonhírmondó világhírű feltalálója is, aki Zsibó 
környékén a 9 akna mellett 4 fúrást mélyített 
le (legmélyebb 308 m), azonban ezekből nyer
hető jelentéktelen olajtermelés miatt a további 
kutatást Puskás abbahagyta4.

Az 1881—1893 között leményített kutatófúrá
sok száma tekintélyes volt (137), amelyek közül 
21 már 1000 m-nél mélyebb volt (2. táblázat). 
A mélyebb fúrások egy része (9 a 21-ből) a fú
rási nehézségek miatt volt sikertelen, de a kő
olajkutatás szempontjából is elmaradt a várt 
siker, mert olaj szivárgáson, rohamosan csökkenő 
kezdeti termelésen kívül nem hozott eredményt. 
A sikertelenség nyomán a kutatás a 90-es évek

elején teljesen leállt. A kormány a Földtani Inté
zet kezébe tette le ezután a kőolajkutatás ügyét. 
Böckh János bányamérnöknek, a Földtani Inté
zet akkori igazgatójának szakvéleménye5 alap
ján a kőolajkutatást továbbra is a Kárpátok 
belső övére koncentrálták és a kutatóknak a 
Földtani Intézet véleménye alapján állami se
gélyt nyújtottak. Ennek alapján a belföldi és a 
külföldi kutatók, vállalkozók versengtek a terü
letekért, amit nemcsak a zártkutatmányok ro
hamosan növekvő száma bizonyít (az 1890-ben 
nyilvántartott 900 zártkutatmány 2903-ban már 
megközelítette a 3000-et és 1910-re 30 000 fölé 
emelkedett a zártkutatmányok száma, amint ez 
Wahlner Aladárnak 1898 és 1916 között éven
ként a Bányászati és Kohászati Lapokban „Ma
gyarország bánya- és kohóipara” címmel meg
jelent mintaszerű évi beszámolóiból kivehető), 
hanem Posewitz1 kimutatása (3. táblázat) is, 
miszerint 1894 és 1905 között 81 fúrás mélyült 
le 100 m-nél nagyobb mélységre és ezek közt 
már 16 volt mélyebb 500 m-nél, sőt egynek a 
mélysége 1070 m-t ért el. A kutatás ekkor már 
mindenütt ütő- vagy forgórendszerű gépi haj
tású száraz, vagy öblítéses fúrási rendszerrel 
folyt. Mielőtt az ezekhez a fúrásokhoz alkalma
zott fúrástechnikának részleteiről, problémáiról, 
jellegzetességeiről, valamint annak tisztázásáról 
szólnánk, hogy hol is állt a századforduló előtti 
évtized és az azt követő két évtized hazai fúrás-

2. táblázat
Petróleumkutatások 1881—1893-ig (Posewitz T. szerint)
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időpontja
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Megjegyzések

Kárpátok-menti terület
Zemplén 1881—1884 12 12 — — 30 — —

Luh 1881—1882 2 1 1 — 180 1 fúrótörés
Kőrösmező 1884—1889 29 27 2 234 2 fúrókanál 

bentreked és. 
Torpédo

Szacsal 1883—1889 9 6 3 224 2 technikai
akadály
Fúrólyuk
szűkvolta

Szelistye, Konyha stb. 1881—1882 5 5 — — ? — —

Dragomérfalva 1893 1 1 — — 85 1 véső bentrekedés
Gyímes 1890 ? 1 1 — — — — —
Putna völgy 1882 ? 1 1 ---■' — — — —
Sósmező 1882—1885 15 3 — 180 1 fúrótörés
Zabola 1885!? 1 1 — — 12 —
Zsibó 1885—1887 43 ? 40 — 308 —
Recsk 1885—1888 3 — 3 — 212 —

125 180 15 — — 7

Délnyugoti petróleumterület. (Muraköz-Horváiország)
Muraköz:
Bányavár
(Peklenicza) 1884—1885 3 2 1 350 1 technikai akadály
Szelencze 1889—1890 4 1 3 — 274
Horvátország: 
Paklenica 1883 ? 1 1 _ _ _ _
Poganec 1885—1888 2 1 1 — — —
Ludbrieg 1885—1888 2 1 — 1 600 1 vízbetódulás

12 6 5 1 — 2
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Petróleumkutatások 1894—1905-ig
3. táblázat
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Megjegyzések

Kárpátövi vonulat: Kárpátok-menti terület
Turzófalu* 1900 5 3 1 1 702 meddő
Zboró* 1905 1 — — 1 900 —

Komarnik* 1899 1 — — 1 820 1 szűkátmérő?
Mikova-Rakitóc 1898—1899 8 8 — — -- - —

Krivaolyka 1896—1897 2 — 2 — 311 1 fúrótörés
Izbugyaradvány* 1899 1 — 1 — 500 1 szűkátmérő?
Szukó* 1903 1 — — 1 1070 meddő
Luh* 1897—1902 4 — 3 1 735 1 szűkátmérő
Kőrösmező 1896—1897 7 4 3 479 2 fúrótörés,

rudazat-
elszakadás

Batiza 1897 1 — — 1 582 1 fúrótörés
Szacsal* 1895—1900 3 — 2 1 655 1 csövezés

bennrekedés
Zsibó* 1895—1897 3 — 2 1 806 mind a három,
Gyimes 1900 ? 1 1 — — — fúrólyuk meddő
Regettó 1904 ? 4 4 — — — —

Összesen 42 20 14 8 — —

Muraközi-horvátországi vonulat: délnyugati terület
Muraköz

Szelencze 1900—1905 31 — 25 6 800 5 tecmákai
akadályok

Horvátország
Poganec 1895 ? 5 5 _ _ _ _
Mikleuska* 1904 1 — — 1 811 meddő
Ivanic kolostor* 1905 1 — — 1 905 meddő
Pitomaca 1905 1 1 — — 65 —

összesen 39 6 25 8 5
* =  Á lla m i segé llye l.

technikája, s hogyan illeszkedett az be az euró
pai képbe, még néhány szót a kutatás további 
helyzetének alakulásáról.

A kutatás az állam anyagi támogatása elle
nére sem vezetett az 1894 és 1905 közötti bő 
évtizedben lemélyített 81 fúrással említésre 
méltó eredményre, vagyis a 81 ebben az idő
szakban lemélyített fúrás (3. sz. táblázat) nem 
hozott számottevő sikert. A kutatás eredmény
telenségének okát egyrészt a bonyolult viszo
nyokkal, a rendszeresség, szakértelem hiányá
val6' 7 igyekeztek magyarázni. A kutatás ered
ménytelenségének fő okát azonban számos szer
ző, így ezek közt a nagytekintélyű Réz Géza 
professzor8 is az erők szétforgácsolásában látta, 
s ezért a megoldásként az erők összpontosítását, 
a kutatás állami kezelésbevételét javasolta. 
Ugyanebben jelölte meg a siker nyitját Posewitz 
is a már idézett nagyszerű összefoglaló művé
ben1; úgyszintén a kutatás állami kézhezvételét 
szorgalmazta Horváth Emil9 is.

Az elhatározást, a szénhidrogének kutatásá
nak, és az eredményes kutatás alapján a szén- 
hidrogének termelésének, állami monopólium
má tételét segítette a kincstári kezelésben lemé
lyített eredetileg kálisó kutatására, az erdélyi 
Nagysármás határában 1908 telején telepített 
kutatófúrás, amely lényegében a mezőségi föld
gázmezők felfedezőfúrása volt10, továbbá a má

sodik kissármási 1909 éven bekövetkezett fúrás 
gázkitörése, illetve annak elfojtása, valamint a 
gázkitöréses kút sikeres termelésbe állítása11.

1909-ben a Pénzügyminisztérium a bányá
szati közigazgatás vezetőjét Wahlner Aladárt 
bízta meg a kőolaj- és földgáztörvény irányel
veinek kidolgozásával. Az elhatározás, valamint 
az irányelvek alapján kidolgozott kőolaj- és 
földgáztörvény-tervezet, majd törvény rendkí
vül jelentős, mert ez volt az első kőolaj- és 
földgáztörvény a világon, amely kimondta az 
állam monopóliumát a szénhidrogénekre. Az ál
lam részére fenntartott kutatási és termelési 
jog azonban a törvény szerint az országgyűlés 
tudomásulvételével és jóváhagyásával megha
tározott időre és területre átruházható volt. Az 
előterjesztett törvényjavaslaot az országgyűlés 
1911 januárjában elfogadta, és azt mint 1911. 
évi VI. törvénycikket hirdették ki.

Az új törvény új helyzetet teremtett a kő
olaj és földgázkutatás terén. A zártkutatmányok 
nagy része megszűnt és csak kevesen éltek a 
moratórium jogával, viszont az állami kezelésbe 
vett kutatás eredményekhez vezetett. Amiről 
beszámol a következő fejezet, amely ugyan el
sősorban a múlt század utolsó két és a jelen 
század első két évtizedének fúrástechnikáját ér
tékeli, de párhuzamosan kitér a magyarországi 
kutatás eredményeire, eseményeire is.
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A hazai szénhidrogénkutatás és a fúrástechnika 
1880 és 1918 között

Magyarországon a múlt században a mélyfú
rási teljesítmények csúcsát Zsigmondy V. tized- 
félévi munkával 1868 és 1878 között lemélyí
tett — s 100 év után ma is termelő — közel 
1000 m mély budapesti városligeti hévízkútja 
jelentette. Ez a fúrás —- amelyre európa-szerte 
felfigyeltek — 970,5 m-es mélységével a leg
mélyebb hévízkút volt a világon és a mélység 
szempontjából is talán csak sókutatást célzó 
1271 m-es sperenbergi fúrás szárnyalta túl12.

Zsigmondynak és követőinek fúróberendezése 
gőzgéphajtású merevrudazatos, szala j tókészü
lékkel ellátott szabadesés német fúrásmód volt. 
Száraz, szabadesés ún. kanadai ütőfúrással ku
tatták és tárták fel ezidőben a galíciai olajmező
ket is. így kezdte működését a pennszilvániából 
Galíciába hívott fúrási vállalkozó, a hamarosan 
világhírre szert tett Albert Fauck is. Próbálko
zott ugyan a Galíciában általános kanadai fúrás 
mellett pennszilvániai kötélfúrással is. Miután 
azonban ezzel sem ért el a kanadai fúrással elért 
teljesítményekhez képest lényegesen jobb tel
jesítményt, a kanadai fúrást igyekezett új esz
közökkel tökéletesíteni, majd a merevrudazatos 
ütőfúrást helyezte fokozatosan új alapok- 
ra13 14 15

Fauck a kanadai szaadeséses száraz ütőfúrást 
nagy ütésszámú lüktetőfúrássá, majd fordított 
öblítésű lüktetőfúrássá tökéletesítette. Ez az 
utóbbi tökéletesítés, a fordított öblítés Fauck 
szerint ugyanis az egyedül alkalmas módszer a 
„tökéletesen tiszta” fúrólyuktalp megvalósítá
sára, ezzel az újraaprítás-mentes talpi kőzetbon
tásra. Fauck nagy ütésszámú, lüktető fúrásának 
fúrószerszáma váltóolló nélküli, tehát a véső és 
a vele szilárdan összekötött csőrudazat önma
gában is egyetlen rugalmas rendszer, amelyet 
rugalmasan felfüggesztve és rugalmasan ágya
zott himbával hoz alternáló mozgásba. Ez a 
rendszer a fúrószerszámnak, vagyis a vésőnek, 
a tehetetlenségi rugalmassága segítségével a 
felszíni lökéinél nagyobb löketet, megnövelt 
vésőenergiát kölcsönöz; a tiszta lyuktalp pedig 
a vésővel közölt fokozott kőzetontó energia jobb 
kihasználásához, az öblítés pedig a fúrás folya
matosságához vezetett. Mindez a tényező foko
zott összfúrási sebességhez vezetett. Fauck ez
zel a most már öblítéses fúrással mélyített le a 
régi száraz kanadai fúrással lefúrt kutakhoz ké
pest tüneményes (átlagosan ötszörös) gyorsaság
gal néhány fúrást Tustanowicén. Fauck-nak 
azonban új fúrási rendszere elfogadtatásáért 
éppúgy keményen meg kellett küzdenie a szá
raz fúrás híveivel, mint a feltörő sűrű öblítéses 
rotarifúrás híveivel.

A tustanowicei olajkutak nagy részét kanadai 
száraz ütőfúrással mélyítették. Mikor ezek a 
kutak vizesedni kezdtek, a vizesedés jelenségét 
áz időközben már néhány esetben a Fauck-léle 
fordított öblítéses fúrási rendszerrel lemélyített 
kút rovására írták a kanadai száraz fúrás hívei. 
Tették ezt olyannyira élesen, hogy sikerült el
érniük egy olyan bányahatósági rendelet kiadá
sát, miszerint olajkutatás/ illetve olajkút fúrása

céljából a továbbiakban öblítéses rendszerrel 
csak külön bányahatósági engedéllyel volt sza
bad fúrni. Fauck-nak csak igen éles, évekig 
tartó ^polémia útján sikerült bebizonyítania, 
hogy az olajkutakba a vízbetörést nem okozhat
ja az öblítés, ellenkezőleg megvédi azokat 
attól16’ 17.

Igen nagy sikerrel alkalmazták azután az er
délyi földgázfúrásokhoz az öblítéses fúrást, il
letve a Fauck fordított öblítéssel dolgozó lük
tető fúrási rendszerét. Böhm9 fúrástechnikai 
cikkében szereplő kimutatás szerint mindössze 
egy fúrást mélyítettek kanadai fúrással, tehát 
száraz fúrással, s ez nemcsak lényegesen las
sabb volt, mint a Böhm elnevezésével élve 
„gyorsütésű öblítőfúrás” -sal mélyített fúrások, 
de természetesen közel sem nyújtott védelmet 
a kitöréssel, tűz- és robbanásveszéllyel szem
ben18. Időközben nagyrészt gyorsütemű, azaz öb
lítéses, lüktető ütőfúrással kereken 10 év alatt 
(1908—1917 között) 42 fúrást mélyítettek le 
legnagyobbrészt 200—400 m közötti (legmé
lyebb 974 m) mélységre. A lemélyített 42 fúrás 
közül 37 bizonyult produktívnak. 1913-ban 6 
gázmezőn 20 kútból kereken napi 2,4 millió 
földgáztermelés állt rendelkezésre. A további
akban a gondot nem a további gáztermelő kutak 
fúrása, hanem a gáz felhasználása, értékesíése 
okozta. Az alkalmazott Fauck által feltalált for
dított öblítéssel dolgozó lüktető fúrások korsze
rűségére mutat az 1910-ben, a gázkutatás és 
gáztermelés tanulmányozására, az Amerikai 
Egyesült Államokba küldött szakértő bizottság 
mélyfúrási szakértőjének, Böhm Ferenc bánya
mérnöknek, aki az erdélyi kutatási és feltárási 
műveletek irányítója volt, egy az amerikai fú
rási tevékenységre vonatkozó, későbbi tanul
mányában9 lefektetett véleménye. E szerint „Az 
amerikai tanulmányutunkon e tekintetben —- 
mármint fúrástechnikai szempontból — nem 
sok újat tanulhattunk, mert abban az időben 
Amerikában a primitív, kötéllel való fúrás volt 
elterjedve, amelynél sokkal tökéletesebbek vol
tak az Európáan kifejlődött fúróberendezések. 
Kísérleetztünk ugyan egy amerikai forgatva 
működő fúróberendezéssel, az Ingersoll Rand 
Со. Davis Calix berendezésével, de sem az, sem 
pedig a szárazon dolgozó kanadai fúrási módszer 
az erdélyi kőzetviszonyoknak nem felelt meg. 
A legjobb eredményeket a fordított öblítéssel 
dolgozó gyorsütéses fúróberendezésekkel értük 
el, amelynek szabályozható sűrűségű öblítővizé
vel a gáznyomás okozta nehézségeket könnyen 
leküzdhettük és a káros gázerupciókat megaka
dályozhattuk” .

Úgyszintén öblítéses lüktető fúróberendezés
sel (Trauzl Rapid) sikerült felfedezni a Nyitra 
megyei Egbell község határában az 1913 őszén 
telepített Egbell—I. fúrással az akkori Magyar- 
ország első jelentős olajmezejét. A büdöskői 
gázfeltörések („ahol a víz forr” ) rég ismeretesek 
voltak. Ezekre újból a figyelmet egy Amerikát 
járt földműves házában bekövetkezett robbanás; 
hívta fel. Ö ugyanis a természetes gázszivárgást 
felhasználva a gázt primitív módon bevezette a 
házába, s ott következett be. A terület földtani 
kutatásával a Selmecbányái Akadémia geológiai
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tanszékét Böckh Hugót, illetve Vitális Istvánt és 
Papp Simont bízták meg19 20. A geológiailag, sőt 
geofizikailag (itt alkalmazták az Eötvös-féle tor
ziós ingát a világon először a szénhidrogének 
tárolására alkalmas föld alatti szerkezet kimuta
tására!) meghatározott antiklinálisra 1913 októ
berében telepített Egbell—I. fúrópontra szerelt 
Trauzl Rapid fúróberendezéssel 166,5 m-ben 
15 t/d kőolaj és 10—12 000 m3/d földgázterme
lést felfedező fúrást sikerült lemélyíteni. A fel
fedező fúrást követő feltárás ütemére jellemző, 
hogy 1918-ban már 18 fúróberendezés dolgozott 
ezen a területen és 1918 végéig 72 fúrást (bele
értve a környéken telepített kutatófúrásokat is) 
mélyítettek le. A mező kapacitása ekkor 10— 
12 000 t/év kőolaj- és kb. 400 000 m3/év föld
gáztermelés volt.

Az egbelli sikeres olaj feltárást követően ter
jesztette ki a Kincstár kutatótevékenységét 
Horvátországra is és ennek során a geológiai 
kutatómunkát követően az első fúrást 1918-ban 
mélyítették le Lipik közelében az ún. bujavicai 
boltozaton, amely 380 m-ben szénhidrogéneket 
tároló kőzeteket ütött meg.

A kincstári szénhidrogénkutató és feltáró te
vékenységgel párhuzamosan az 1911. évi VI. te., 
illetve az ezt kimondó zártkutatmány-tulajdo- 
nosok moratóriuma alapján koncessziót nyert 
vállalkozók fúrásai is érdeklődésre tarthatnak 
számot, éspedig mind kutatási, mind pedig 
fúrástechnikai szempontból. Első ízben koncesz-

sziót a Magyar Kárpáti Petróleum Rt.-nek biz
tosított az akkori kormány22 23 Ez a társaság 
gőzgéphajtású pennszilvániai kötélfúrással dol
gozott; összesen 9 fúrást mélyítettek le, amely
ből 7 kanalazással olajat termelt. A több kisebb 
az 1911. évi VI. te. alapján moratóriumot nyert 
zártkutatmány birtokosának, illetve vállalkozá
sának (Kőrösmezei Petr. Rt., Gr. Sztáray S., Ma
gyar Petr. Rt., Gr. Andrássy Gy. Soc. des. 
Gisement Petr. de Hongrie) műveletei közt fú
rástechnikai érdekesség az, hogy gr. Andrássy 
Gy. angol tőkéstársával megalakított Hungarian 
Oil (Zemplén) Со. cégének égisze alatt végzett 
kutatások során alkalmaztak először, vagy leg
alábbis elsők között Európában rotari fúrást. 
Erről megemlékezik Wahlner már idézett beszá
molója21 is, de jelent meg erről, a talán első, 
európai rotari fúrásról részletes beszámoló is24. 
Az utóbbi Hans Urban-tói származó leírás sze
rint a 34 m magas fa fúrótoronyban egy „Par
ker Rotary-t” szereltek fel (1. és 2. ábra) 1912 
őszén, de a fúrást vámkezelési nehézségek miatt 
csak 1913-ban tudták megkezdeni. Megerősíti ezt 
a feltételezett elsőséget egy a „Parker-Rotary”- 
ról szóló 1913. január 1-én megjelent közle
mény25 is, miszerint egy ilyen berendezést hama
rosan üzembe állítanak az Osztrák-Magyar Mo
narchiában.* Viszont azért nem lehet határozot
tan, hanem csak feltételesen elsőnek minősíteni 
az Oroszországon — pontosabban Bakun — kívül 
tekintetbe vett Európában a „Hungarian Oil 
Со.” izabugyaradványi fúrását, mert Czastka26 
szerint 1913-ban Lengyelországban is megjelent 
a rotari fúrás és Titus27 1914 év végén, romá
niai rotari fúrásokról tesz említést, vagyis arról 
tudósít, hogy az „Astra-Romana” vállalat Fili- 
pest-ben egy Parker rotari berendezéssel fúrást 
mélyített le, de cikke inkább a rotari rendszer 
alkalmatlanságát igyekszik kiemelni a romániai 
kőzetviszonyok között való fúrásra. Leírja, 
hogy a nagydőlésű kőzetekben a fúrólyukak 
olyannyira elferdülnek, hogy a béléscsőoszlop 
beépítése is nehézségekbe ütközik. Ezt igazolták 
a londoni Lucey cég bemutató fúrásai, amelye
ket rotari fúróberendezések eladása érdekében 
Románia különböző területein végzett. Titus 
azonban megállapítja azt is, hogy kétségtelen, 
hogy a rotari fúrás nagyobb fúrási sebességet 
biztosít, s a megfelelő kőzetviszonyok közt cso
dálatos fúrási eredmények érhetők el ezzel a 
fúrási rendszerrel.

Ha a fentiek szerint nehéz eldönteni, hogy 
melyik is volt az első rotari fúrás, tehát sűrű- 
öblítéses, gépi hajtású forgó fúrás Európában, 
az mindenesetre tény, hogy Kelet-Európábán 
1913-ban alkalmazták már a jövő fúrási rend
szerét, és ezek a rotari rendszerrel lemélyített 
fúrások egy évtizeddel előzték meg H. v. Rau
tenkranz ezidáig Európában elsőnek nyilvánított 
rotari fúrását.28 i

Viszont Európában még ekkor, és vagy egy—
*M eg jeg yzen d ő , h o g y  V i t á l i s  István  p ro fe ssz o r  M agyarország  
szén e lő fo rd u lá sa i c. k ö n y v é n e k  S op ron , 1939) 75. o ld a lá n  em 
lítést tesz  e g y  szén k u tatást cé lzó  rota ri fú rásró l, e szer in t: 
,,a stá jer lak a n in a i H u n gá ria -ak n a  b á n y a m e ze jé n e k  k ib őv ítése  
vég ett 1908—1910 évb en  a C se ln ik -v ö lg y b e n  R otá ry -gép fú rássa l 
a  titán, a lsó d o g g e r  és fe lsző liasz  ü led ék ein  á thatolva , 754., 
765,50 m éter  m é ly sé g i k özb en  h á rom  fek eteszén te lep et harán - 
to lta k .”
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2. Parker rotari fúróberendezés az Izabugyradvány—1 fúrásponton

másfél évtizeden át továbbra is, a domináló 
fúrásmód a fordított öblítésű lüktető fúrás ma
rad. E rendszer atyamesterének, A. Fauck-nak, 
azonban most már nemcsak a száraz kanadai 
ütőfúrással, a javított ún. galíciai kanadai fúrás
sal, a pennszilvániai kötélfúrással, illetve annak 
korszerűsített változataival (cable tool, spudder) 
szemben kellett a forított öblítésű lüktető fúrás

mód felsőbbségét bizonyítania, hanem a rotari 
fúrással szemben is érvelnie kellett. Fauck 7 
pontban összefoglalt összehasonlítását a két 
fúrásmód között — amelyet egy 1910-ben Lem- 
bergben (a mai Lwow-ban) tartott előadáson 
mutatott be —, Fauck sajátkezű javításaival, 
fakszimileként mutatja be a 3. ábra. Az össze
hasonlítás 7 pontja az alábbi:

„Roóary":

1. A furadék felszínre öblítésének sebessége 6 m/min. 
Ez a sebesség változik a szivatyú nagyságával és 
a legfelső béléscső méretével. 300 m =  984 láb mély
ségből 50 perc szükséges a furádékszem felszínre 
öblítéséhez.

2. A felszínre kerülő furadékszemek összekeverednek, 
ami a gaológusoknak nehézséget okoz a tényleges 
információs adatok megállapításában, ami a kutató
fúrások esetében pedig fontossággal bír.

3. A fúrópróbák folyamatossága nem biztosított.
4. A vékony formációk nem, azonosíthatók. A réteg

sorban hiányok mutatkoznak amiért is a teljes 
geológiai információ érdekében magok fúrása szük
séges.

5. Az öblítés kis felfeléemelkedési sebessége esetében 
a furadékszemek nagyrésze a lyuktalpra süllyed 
vissza. Bizonyos furadékszem-fajták a fúrólyuk el- 
tömődését okozhatják.

6. A fúróvéső nem dolgozik tiszta lyuktalpon

7. A nehéz öblítőfolyadék lyuktalpi nyomása az oszlop 
magasságától és fajsúlyától függ.

„Öblítéses-express":

1. A fúrópróbák (furadékszemek) felszínre öblítésének 
sebessége 225—310 láb/min. Ez a sebesség a fordított 
öblítésnél konstans és csak az öblítófolyadék szi
vattyúból való kilépési nyomásának nagyságától 
függ. A felfeléöblítés ideje a lyuktalpról a felszínre 
930 m mélységből csak 4 percet tesz ki.

2. A fordított öblítés kezdetétől a végéig a furadék
szemek folyamatosan a tényleges sorrendben kerül
nek a felszínre éspedig kellő nagyságban a jó felis
meréshez.

3. A fúrópróbák folyamatossága mindenkor biztosított.
4. A vékony formációk, függetlenül attól, hogy azok 

kemények vagy lágyak, mindig megállapíthatók. 
Azok milyensége, vastagsága és pontos mélysége 
garantálható.

5. Az öblítés volumenének nagysága a fordított öblí
tés esetében elegendő ahhoz, hogy a furadéksze
mek visszasüllyedését és ezáltal a fúrólyuk eltömő- 
dését megakadályozza.

6. A fordított öblítés alkalmazása esetében a fúrólyuk
talp ideálisan tiszta. Ennek igen nagy jelentősége 
van mipd a mentési munkák, mind pedig az olaj- 
nyomok megállapítása szempontjából.

7. Meg van a lehetősége, az öblítőáram visszatérő út
jának fojtásával (csap az öblítőfejen) a visszatérő 
folyadékáram folyadékoszlopára nyomást gyakorol
ni, ami gáz- és olajkitörések esetében rendkívül 
fontos.

52



ап >\ч V system wicrUiicvv iatieka / od verőt па pHiczk.i t .

!'* lUtllf systems /  -..•siernem « ierftiiaym "‘Rotary'', y,?zcÄg«‘>Jnem 
u « /^ ly d tn e iis Ä . л-iercen j)< 'S /u k i« ,i«4 /y d !.

“ Rotary“ , ^
И  id k.: 1,5/,.\еK id im  i w ar*!» \ |V"t i 4% vn«>*/«áfu и-а }s ил -на /Pa m у “ */■>'»- 
кнкк,} h  Hi JK-. üúiSsfy

: íí 't  с т н 'г т а  i Z á k 'A H  'aS, f  

i ifi-yi к >< {>t ä :»■:: wtvits; ь’Av
j Pr / , i »*>  m t / a '  vv

pivtvu fru b k i «, yiH»t 50 m iaut.

Pfobfc? warst v*.pííwkiconjiíjt 
wyeirndzy tak teHtMkwt “ **^4,»

s i ' ЛАГ»ЧUSUiil' fWT-W«!'-
-riVii,,‘ P~ "1Ч—.1 .>. й«>- ^

,щ (ifébek шс üst ?3<?1í)-

<>•*• г
4 Огнкн w.tf'Ai *» f r г,- 0 ww-

<píií:!bt'?:í!iift' ;■ /'./''S' И.Ч- ->>.
wtek warn у,:h ubvmvae u ^сак^с/,- 

v^vk* R4S
m& rtertkA44̂ fb

5 & pawbiJis п ш -í chyzoki pha/ki m
■: ■ ■ ■■ :■ ’ ; : 
x * mu

da/a wadŷ T̂bihuw**Л„ p
i: j > г < ‘Л i < i < '*№ *.. t >*p :ffMfc } a :<к  11é

f < Mvidv? mi«» planks uk ргжщ*; ♦ 
h/ 4 v »к***. -

СЫкспк |>syy- 'k t i ’-i pktv*<V <$*** 
*и*ЧЧИе /ЙIk£5н?т.ум*>>- м$ W v-a -kí»sC S 

• /;c :■■ Uáímik ■ ■

Wiercenie udarowe 
z ptuczk̂  odwrotna.

Myhkusc w yuteztai;* рпЯч к pi / у / 
рШжЩ jvsi 75 top Itt fia mj'ütrtf 
>*t она акт kn« а \ / ш/.-а ;
t у lk<í Öli L potnp . ч, ' <■
wymt’sKfitta pióbki ^  - u |

: na puwitízeimig tv>kost pr/.y 4tKt at 
>»к«л» 4 miaut.

f k̂ ocztft Ku aait <!(> ukaaV/rtua w k f-  
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A fúrástechnika múltjából a jelenbe

Századunk tizes éveinek, vagyis választott 
technikatörténeti vizsgálódásaink időszakának 
végére az ütőfúrási módszerek fejlődésük csú
csára értek. Ezt az e rendszerek egyikével lemé
lyített rekordmélységű fúrások (1919-ben Ny.- 
Viriginiában cable-tool rendszerrel 2365 m talp
mélységet értek el29), továbbá, a régebbi rend
szerekkel elért fúrási sebességekhez képest, a 
fordított öblítéssel dolgozó lüktető (Schnell
schlag) fúrásmódokkal többszörös fúrási sebes
séggel (napi 20—25 m előhaladás a galíciai kő
zetviszonyok közt) lemélyített fúrások jelzik.

Egyidejűleg a gépi hajtású, sűrű öblítéses for
gófúrás, a rotari fúrás két évtizedes alkalmazása 
után, a sziklafúró, vagyis a kemény kőzetek 
fúrására alkalmas görgős fúró felfedezésével, 
minden kőzetfajta fúrására alkalmas olyan — a 
kezdeti nehézségein, ún. gyermekbetegségein 
túljutott —, érett mélyfúrási rendszerré tökéle
tesedett, amely már kellő elterjedtséggel, vagyis 
kellő számú fúróberendezéssel rendelkezésre 
állt a fluidumok kutatásához és feltárásához, 
illetve termeléséhez szükséges fúrások lemélyí
tésére, a rohamosan növekvő fúrási feladatok 
ellátására.

E technikatörténeti vizsgálatok időszakának 
végére megértek tehát a feltételei a fúrástech
nikai rendszerváltásnak, vagyis annak, hogy 
a fejlődéses csúcsán túljutott régit felváltsa az 
új, hiszen nagyobb lehetőségeivel máris túl
szárnyalta az új — a rotari fúrás — a régit, 
valamint az új rendszerű kellő számú termelő
berendezéssel, azaz rotari fúróberendezéssel, al
kalmassá vált a felmerülő műszaki (fúrási) fel
adatok ellátására.

Azóta be is következett a fúrástechnikában a 
teljes fúrási rendszerváltás. A rotari fúrás meg
többszörözött fúrási teljesítményekkel szárazon 
és vízen rendelkezésre áll a szénhidrogén-kuta
tás — vagy általánosabban szólva a fluidum- 
kutatás és -feltárás —, a bányászat és az egyéb 
műszaki és mélyépítési célok ellátására. Azt, 
hogy a rotari fúrás mennyire fejlődőképesen 
váltotta fel az egyéb fúrásmódokat, az néhány 
teljesítményadattal fejezhető ki talán legjobban. 
Ma, azaz 1980-ban csupán a szénhidrogének 
érdekében mélyített fúrások volumene kereken 
100 millió m lesz és ez 10 év alatt, vagyis 
1990-re, előrejelzések szerint, 60—70%-kal nö
vekedni fog; vagy a fúrások mélysége szem
pontjából: a 10 km-es mélységen túljutott a 
fúró, nem is szólva arról, hogy 1500 m víz
mélységen át is már 6000 m-re is lejutott a 
fúró, továbbá ismeretesek egy fúróberendezés
sel egy év alatt 100 000 lefúrt méteres teljesít
mények, vagy nagy országok fúróberendezés
állomány átlagában 30 000 m/berendezés/év- 
nél nagyobb teljesítményei. Mindezt a lehetősé
get a konvencionálisnak tekinthető, tehát me
chanikus kőzetbontású, s legfeljebb tökéletesen 
megtisztított talpat eredményező, vagy esetleg 
egyes kőzetekben hidraulikus kőzetbontási se
gítséget nyújtó rotari fúrással.

Természetesen nem szűnt meg a törekvés 
valamely újszerű kőzetbontással dolgozó olcsóbb,

gyorsabb teljesítőképességű fúrási módszerre, 
kutatóintézetek tucatjai dolgoznak ezen a témán 
világszerte. Egyelőre azonban forradalmian új 
fúrási rendszerre nincs kilátás. A forradalmian 
új helyett azonban a rotari fúrás evolucionális 
fejlődési útjának, a fúrási sebességet megtöbb
szöröző útjának kialakulása van folyamatban, 
éspedig az eróziós rotari fúrásé. Ennek lényege, 
hogy a talpra a fúró fúvókéihoz nagyobb öblí- 
tési nyomással lejuttatva az öblítőáramot az igen 
szűk fúvókákon átáramló öblítősugárral hid
raulikus kőzetbontást eredményező, de a to
vábbra is forgatott és mérsékelten terhelt fúró 
mechanikus kőzetbontási és hengeres lyukfor
málási segítségét nem nélkülöző, minden kőzet
ben hidraulikus kőzetbontású fúrássá alakítsa a 
rotari fúrást.

összefoglalólag megállapítható, hogy az öblí
tés kulcskérdése volt és lesz is a mélyfúrásnak. 
A francia Fauvelle és az angol Beart tette a 
múlt század harmincas és negyvenes éveiben az 
öblítés „feltalálásával” folyamatossá. Fauck a 
századfordulón rámutatott a „tökéletesen tiszta 
fúrólyuktalp” fontosságára és azt meg is való
sította a fordított öblítés útján; ezzel nagy lé
péssel vitte előre a fúrástechnikát.

A víz- helyett iszapöblítésű — Chapman által 
szabadalmaztatott — rotari fúrás a századfordu
lót követő évtizedekben a furadékkiszállításon 
kívül, az iszapöblítéssel a lyukfal védelmét, 
vagyis hosszabb szakaszok béléscsövezés nélküli 
fúrását és a fúrás szüneteiben a furadék lebe
gésben tartását is biztosította.

A jelen azé a rotari-jetfúrásé, amelynél a 
most már talpra irányított fúvókákkal ellátott 
fúróból kiáramló öblítés, a szűk keményfém 
fúrófúvókákban létesített minél nagyobb nyo
máseséssel, nagyobb sugársebességet eredmé
nyez, ami természetesen gyorsabban elsodorja a 
furadékszemeket a fúró kőzetbontó elemei elől 
és ezzel tisztább fúrólyuktalpat biztosít. Ez az 
ún. „jet-öblítés” egyenes- (jobb-) öblítési irány
nyal éri el, illetve igyekszik megközelíteni, 
megvalósítani a Fauck által fordított öblítéssel 
megoldott „tökéletesen tiszta lyuktalpat” és ez
zel utat nyitni a nagyobb sebességű fúrás lehe
tősége felé. A rotari-jetfúrás ebben a fejlődési 
fázisában a furadékszemek kiszállítása már a 
lyuktalptisztítás után fennmaradó hidraulikus 
energiával is megbízhatóan biztosított, s a meg
felelő öblítőfolyadék-jellemzőkkel a lyukfal vé
delme is elérhető, mégpedig mind pozitív (lyuk- 
falomlás megakadályozása), mind pedig negatív 
(tárolókőzet-károsításának elkerülése) értelmé
ben. A jetöblítés azután párosult (illetve ez a 
folyamat most van folyamatban), annak a fel
fedezésnek a megoldásával, hogy a lyuktalpi 
differenciális nyomás, vagyis a rotari fúrás ere
deti túlellensúlyozási elvének megvalósítása 
csökkenti a fúrási sebességet, és előtérbe lépett 
a kiegyensúlyozott rotari-jet fúrás elve. A ma 
rotari fúrása tehát kiegyensúlyozott öblítési 
nyomásra való törekvéssel megoldott jetöblítésű 
fúrás.

A következő lépés a tökéletes talptisztítású 
jetöblítésen túl, olyan öblítősugársebességen 
való fúrás lesz, amely öblítősugár a kőzettalpra
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való felütésének nyomása legalább egyes, 
kisebb felütési nyomással hidraulikusan 
boptható kőzetekben már segíti a fúró 
mechanikus kőzetbontását; sőt ezen túl 
a cél a teljesen hidraulikus kőzetbon
tással dolgozó, vagyis minden előfordulható 
kőzetféleség hidraulikus bontásához szükséges 
felütési nyomást eredményező öblítősugár léte
sítése, vagyis az eróziós rotari fúrás megvalósí
tása. Az eróziós rotari fúrás azonban több száz 
bar-t, sőt az ezer bar-t is meghaladó tartós nyo
mással való megbízható szivattyúzási technoló
gia kialakítását, elsajátítását igényli. Ez a kö
vetelmény csak fokozatosan érhető el, de a foko
zatos előrehaladás a szivattyúzási nyomással 
máris megtöbbszörözheti a fúrási sebességet.

Kétségtelen tehát, hogy a rotari fúrás közel 
sincs fejlődése csúcsán, a rotari jet-fúrás a ki
egyensúlyozott, helyesebben szabályozott nyo
mású öblítés minél jobb megközelítése, vala
mint az eróziós lyuktalpi kőzetbontást eredmé
nyező öblítősugársebességhez közelítő és végső 
soron azt általában minden kőzetféleség eseté
ben kielégítő öblítéssel megtöbbszörözött fúrási 
sebességet fog eredményezni elősegítve ezzel a 
földkéreg gyorsabb, olcsóbb megismerését.
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H Í R E K

Az Országos Magyar Bányászati Kohászati Egyesü
let, Kőolaj- Földgáz- és Vízszakosztály, Ipargazdásági 
Szakcsoportja — a Magyarhoni Földtani Társulat, az 
Energiagazdálkodási Tudományos Egyesület, valamint 
a Szervezési és Vezetési Tudományos Társaság rész
vételével — ankétot rendezett a bányászat és az ener
giagazdaság fejlesztésének időszerű kérdéseiről. Az an- 
kétra 1980. május 15-én került sor, az Országos Kő
olaj és Gázipari Tröszt Budafoki út kongresszusi ter
mében.

Hinterhuber, H. H. professzor, az Innsbrucki 
Egyetem tanszékvezető egyetemi tanára „Kutatás, fej
lesztés és innováció az energiagazdaságban” címmel 
tartott előadást. Elemezte az innovációs feladatok ki
alakítása, valamint az anyag- és energiaszükséglet 
alakulása között fennálló sokoldalú kapcsolatot. Állás,t- 
foglalt az alapvető társadalmi szükségletek feladat
meghatározó jellege mellett. Felhívta a figyelmet a 
nyereségorientált innovációs célok korlátáira, valamint 
a mechanisztikus, az emberi lét értékeit figyelembe 
nem vevő fejlesztési szemlélet veszélyeire. A szakmai 
okfejtés középpontjában a kőolajellátás perspektivitá- 
sának megítélése és az energiagazdaság függőségének 
megszervezése állt.

Bachmann, H. a Freibergi Bányászati Akadémia 
professzora „Gazdasági szabályozás a bányászatban.. ” 
című előadásában bemutatta, hogy a természeti adott
ságok és a műszaki lehetőségek miként befolyásolják a 
bányászat költségét és rentabiltását. Elemezte az élő
munka termelékenységének és az állóeszközök haté
konyságának alakulását, az áremelkedés okait, a kuta
tási ráfordítások arányát, valamint a nyersanyag
hasznosítás általános feltételeit. Áttekintette a kutatás
feltárás gazdasági szabályozásának lehetőségeit és is
mertette egyes „gazdasági szabályozási kísérletek” 
eredményeit, többi között a szocialista országok szén- 
hidrogén iparában szerzett kedvező tapasztalatokat, 
amelyek a bányászatban általános bevezetésre kerülő 
szabályozáshoz mintául szolgálnak.

A nemzetközi kapcsolatok feljesztése céljából a kül
földi szakemberek látogatása alkalmával az OMBKE 
rendezésében szakmai konzultációkra is sor került.

Bachmann professzorral az ásványyagyon-gazdálko- 
dás hazai szakértői és a bányászati kutatást irányító 
trösztök geológusai folytattak megbeszélést. Vélemeny- 
csere folyt veszteség- és költségcsökkentés, információs 
rendszerek, az ásványvagyon-értékelés metodikája, 
geostatisztikai felmérések, földtani kutatások és bányá
szati beruházások, gazdasági szabályozás, érdekeltség, 
árképzés és finanszírozás, valamint energiafelhasználás 
és energiaszerkezet tárgyában. A konzultáció elősegí
tette a magyar és az NDK-beli bányászati szervezetek 
tapasztalatcseréjének és a munkamegosztásának to
vábbfejlesztését, különösen a világpiaci szempontokat 
is számításba vevő nyersanyag-energetikai informá
ciós rendszerek kidolgozása, valamint az ásványva
gyon (a bányavagyon) értékelési metodikájának 
egyeztetése területén.

Hinterhuber professzorral energetikai és bányászati 
innovációval foglalkozó hazai szakemberek találkoz
tak. Tájékoztatták egymást a kutatás-fejlesztés és in
nováció értelmezésének, sezrvezésének és finanszírozá
sának általános kérdéseiről, valamint az innovációs 
folyamát egyes jellegzetes vonásairól a központilag 
irányított és a piacorientált (nyereségorientált) gazda
ságokban. Kitűnt, hogy több kérdésben azonos, vagy 
hasonló megoldások keresése folyik. A konkrét előre
lépést az energiagazdaság, a bányagazdaság és a szén
hidrogénipar egyes területein a fejlesztésben érdekelt 
intézmények kölcsönös előnyökön alapuló, közvetlen 
együttműködése segítheti elő.

Több mint 5000 fői foglalkoztatnak 
az északi-tengeri fúrásokon

Az elmúlt évben az északi-tengeri fúrószigeteken és 
fúróhajókon átlagosan 5235 fő dblgozott, jelentette egy 
brémai tengerhajózási intézet. Tengeri tevékenységgel 
ennél nagyobb számban csak a Mexikói-öbölben fog
lalkoztak, ahol 1978-ban a kőolaj- és földgáztermelő 
berendezéseken a dolgozók átlagos létszáma 14 000 fö
lött volt. A szárazföldi talapzat térségében világszerte 
a fúrósz,igeieken, a fedélzeteken és fúróhajókon az el
múlt évben összesen kb. 38 000 dolgozót foglalkoztattak.

Az amerikai tengeri fúrások mutatóinak alakulása 
1965 és 1980 között

Mutatók 1965 1970 1975 1980

A fúrt kutak 
száma, db 1050 1200 993 2000
Métertelj. 
e. m 3300 3800 3135 7000
Fúrási költség,
M$ 450 700 1102 1600
Átlagos mélység, 
m 3200 3000 3157 3 500
1 kút költsége, 
M$ 0,4 0,6 1,1 0,8
Átlagos 
méterkölt., $ 140 180 351 230

Közép^Ázsia egyik legnagyobb földgázlelő
helyét fedezték fel Türkmenisztánban, Daule 
tabad és Donmezszkoje körzetében a lelőhely 
kiterjedése több, mint 2000 km2, a szakértők 
a készletet mintegy ezer milliárd m3-re becsü
lik. A tervek szerint az idén legalább 100 mil
liárd m3 földgázt rejtő területet kell előkészí
teni az ipari termelésre. A következő ötéves 
tervidőszakban a számítások szerint az új lelő
hely évente 20—30 milliárd köbméter földgázt 
ad, tehát ötször-hatszor annyit, mint egész Ma
gyarország földgáztermelése.

(MTI—APN)

Az új gázmezők az Északi-tengeren

A geológusok feltételezése szerint az (északi 
tengeri) Frigg-mező gázkészletét az új 31/2 
blokk messze felülmúlja. A mező kb. 3C0 m 
mélyen fekszik a víz színe alatt. A kitermelés 
azonban nem kezdődhet meg a 80-as évek vége 
előtt. Ezen a területen a próbafúrások 20—25 
millió dollárba kerülnek, szemben a már meg
kutatott mezők 5—10 millió dolláros költségé
vel. Az is kérdéses, hogy több kőolajat talál- 
nak-e, mint földgázt. A számításba vehető 
mennyiség olajegyenértéke legalább 4 Gt.

(Gas-Wärme International, 1980. 1. sz.)
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Kőolaj és földgázlelőhelyek Marokkóban

Marokkóban két hatalmas szénhidrogén-lelő
helyre bukkantak, mivel a dél-marokkói Mes- 
kalában 3400 méter mélyen olaj- és gázmezőt 
találtak. A kondenzátum nagyságát egymilliárd 
köbméterre, a Rabattól északra fekvő Mezla 
metángáz tartalékát pedig 400 millió köbméter

re becsülik. A következő hónapokban további 
próbafúrásokat végeznek, részben az Apex- 
szel, részben a francia Elf-Aquitaine vállalattal 
közösen.

(AP—DJ/V. G. 1980. 07. 24.)

A világ szénkészletének földrajzi megoszlása

(A jelenleg gazdaságosan kitermelhető lelő-
helyeket figyelembe véve, az 
Energy Agency adatai alapján)

International

Ázsia 40,0%
Szovjetunió 17,3%
Kína 15,5%
India 5,2%

Észak-Amerika 30,0%
USA 27,8%

Európa 20,0%
Anglia 7,1%
NSZK 5,5%

Egyéb 10,0%
Ausztrália 4,2%
Dél-Afrika 4,2%

A széntermelés várható alakulása* 
(millió tonna)

1978. 1985. 2000. 2020.
Anglia 122 t ОГ7xt/ . 173 173
Ausztrália 75 130 200 300
Dél-Afrikai Közt. 91 119 233 300
India 101 135 235 500
Kanada 24 35 115 200
Kína 600 725 1200 1800
Lengyelország 193 200 270 290
NSZK 90 129 145 155
Szovjetunió 556 851 1100 1800
USA 565 842 1340 2400

Egyéb 197 495 639 771
Összesen 2614 3798 5650 8689
* Lignit-termelés nélkül

Forrás: ILO Information, February 1980. 
(Világgazdaság, 1980. augusztus 6.) '

A legfontosabb szénexportőr országok 
(millió tonna)

összes Energetikai
szénexport szén

exportja
1975 1977 1978 1977 1990*

Ausztrália 30 38 39* 4 60
Dél-Afrikai Közt. — 13 15* 11 60
Kanada 11 10 11* — 10
Lengyelország 38 39 40** 18 40
NSZK 15 14 19* — —

Szovjetunió 26 27 25** 2 —

USA 60 49 37* 15 30

* becsült export a nem szocialista országokba 
** becsült összexport (a nem szocialista orszá

gokba irányuló export Lengyelországban 25 
millió tonna, a Szovjetunióban 8 millió 
tonna)

Forrás: Schweizerischer Bankverein, Der Mo
nat in Wirtschaft und Finanz 1980/. 
(Világgazdaság, 1980. augusztus 6.)
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KITÜNTETÉS

A Központi Földtani Hivatal elnöke a XXX. 
bányásznap alkalmából, eredményes munkájuk 
elismeréseképpen KIVÁLÓ MUNKÁÉRT ki
tüntetésben részesítette:

DOMINA KÁROLY fúrómestert (Országos 
Érc- és Ásványbányák Kutató és Termelő Mü) 

DR. GUTTMAN GYÖRGY főgeológust (Do
rogi Szénbányák)

GYARMATI JÁNOS üzemi vezetőgeológust 
(Kőolaj- és Földgázbányászati Vállalat) 

HORVÁTI ERZSÉBET ÉVA geológus techni
kust (Országos Érc- és Ásványbányák Rézérc 
Művei)

HORVÁTH JÖZSEF csoportvezetőt (Bauxit- 
kutató Vállalat)

Kőolajfúrási technológia kishozamú

A 20%-nál kisebb kutatási valószínűségű, 
napi 5 m:i-nél nem nagyobb hozamú produktív 
rétegek feltárása a szokásos módszerekkel túl
ságosan költséges. Ezért Svédországban a 400 
—550 m mélyen fekvő, többé-kevésbé vízszin
tes telepek feltárására új, olcsóbb módszert ke
restek. A választás az Atlas Copco cég Diamec 
700 jelű 2,7 tonnás, könnyű fúróberendezésére 
esett. Ezt a kézi kitörésgátlóval felszerelt be
rendezést ikertengelyes vontatóra szerelik, és 
az erre a célra kifejlesztett rétegvizsgálóval 
látják el.

Áz új berendezéssel elvégzett kísérleti fúrá
sok tapasztalatai alapján a következő módszert 
találták célszerűnek:

30 m-ig 74x67 mm-es béléscsövet raknak le; 
a fúrást 50 mm-es teljes szelvényű fúróval 
folytatják a talpig, amely rendszerint a 350—

VASÉRC

Magyarország megkétszrezi indiai vasércim
portját, mivel 1981-ben a behozatal várhatóan 
400 ezer tonna lesz. Hazánk 1980-ban egyéb
ként 220 ezer tonna vasérc importjára kötött

LUDAS FERENC csoportvezető-helyettest 
(Bauxitkutató Vállalat)

MAKRAI LÁSZLÓ főgeológust (Középdunán
túli Szénbányák)

MOLNÁR JÁNOS üzemvezetőt (Északma
gyarországi Kőbánya Vállalat)

RÉDEI BÉLA csoportvezetőt (Bauxitkutató 
Vállalat)

SZABÓ LEVENTE kutatómérnököt (Mecseki 
Ércbányászati Vállalat)

DR. SZABÓ MÁTYÁS főosztályvezetőt (Kő- 
olajkutató Vállalat)

TÓTH ISTVÁN főosztályvezetőt (Magyar 
Szénbányászati Tröszt)

TÓTH JÁNOS osztályvezetőt (OKGT Geo
fizikai Kutató Vállalat).

és kismélységű telepek feltárására

400 m mélyen felkvő ordoviciumi alaphegység 
teteje. Az ordoviciumi réteg átfúrásához Cra- 
elius T2 46 jelű magfúrót.

Ha a fúrás produktívnak bizonyul, akkor a 
fúrást 61 mm-re bővítik a talpig, majd 54x47 
mm-es béléscsövet helyeznek a fúrásba. Az 
utolsó, talpi béléscsőhöz karmantyút erősítenek, 
majd a csőrakatot lecementezik. A rakat belse
jéből a maradék cementdugót 46 mm-es fúró
val távolítják el. A szivattyúültető karmantyút 
polírozzák és híg savval mossák át, majd a szi- 
vattyúrudazatot leszerelve a kutat termelésbe 
állítják.

Ezzel az eljárással a költséget mintegy har
madára, 18—22 ezer dollárra lehet csökkenteni.

(Modern Government, National Development, 
1980. jan.—febr.)

IMPORT

megállapodást Indiával, de a tényleges szállítá
sok várhatóan 200 ezer tonna körül lesznek.

(Világgazdaság, 1980. szept. 16.)

Természetvédelmi terület

Ausztria várhatóan már a közeljövőben ter
mészetvédelmi területté nyilvánítja a Fertő
tavat és környékét. A Fertő-tó védelméről az 
Észak-Burgenlandra vonatkozó fejlesztési terv 
keretében gondoskodnak.

A Fertő-vidék védelmére számos intézkedést

lesz a Fertő-tó Ausztriában

tesznek: megjavítják a tó vízháztartását, meg
tiltják a nádas területek feltöltését és nem en
gedélyezik, hogy nyaralót építsenek a tópart 
közvetlen közelében.

(APA/V. G. 1980. 09. 06.)
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