
ISSN 0025-0120 © 2013 Magyar Geofi zikusok Egyesülete 

MAGYAR GEOFIZIKA

54. évf. (2013) 3. szám, 127–128
SZERKESZTŐSÉGI ROVATSZERKESZTŐSÉGI ROVAT

Deres János kollégánk a következőket írta:

„… Úgy gondolom, hogy kb. 1960 és 1990 között – a mos-
toha viszonyok ellenére vagy éppen szükségből – született 
néhány nemzetközi viszonylatban is kimagasló eredmény, 
amely érdemes lenne a megörökítésre, és ma is érdeklődésre 
tarthat számot.

A mi makói rétegmegnyitási munkáinkról szóló rövid hír 
csak (lásd alább) példa egy ilyen teljesítményre.

Elképzelésem szerint nem a nagy tetteket (sokszor talán 
szerényen) végrehajtóktól kell várni, hogy „dicsekedjenek”. 
Egyesek bizonyára már nem is élnek. Amennyiben van hoz-
zá kedv, energia, akkor meg kellene a gondolatot hirdetni, el 
kellene magyarázni és kérni a tagság támogatását. Ezután 

egy kis bizottság elemezné a javaslatokat, hogy megfelel-
nek-e a kritériumoknak…”

A Szerkesztőség a javaslatot örömmel támogatja, ám ennek 
megvalósításához szükségünk van a tisztelt kollégák aktív 
résztvételére. Így tisztelettel várjuk, hogy aki akár a szer-
kesztésben, akár hasonló jellegű anyagok összegyűjtésében 
segíteni tud, jelentkezzen.

Megismételjük egyben azt a korábbi kérésünket is, hogy 
aki „archív” fényképekkel rendelkezik a geofi zikai kutatá-
sok korábbi évtizedeiből, küldjön el néhány érdekes képet a 
lap hátoldalának kitöltésére történeti visszatekintés céljából. 
(Nem eredeti képeket kérünk, csak szkennelt vagy lefény-
képezett változatokat.)

Bodoky Tamás

Dr. Deres János javaslata

A Makó-2 sz. mélyfúrás rétegvizsgálatáról

A Kőolajkutató Vállalat (KV) az 1970-es évek első felében 
mélyítette le a Makó-2 jelű nagy mélységű felderítő kutató-
fúrást. Talpmélysége meghaladta az 5000 m-t, a talpi hő-
mérséklet magas, 220 °C körüli volt.

A mélyfúrás geofi zikai szelvényezését, béléscsövezését 
és cementezését a vállalat szakemberei annak idején jó mi-
nőségben elvégezték. Már ebben az időben ismert volt, 
hogy a még korábban lemélyített, műszaki nehézségek miatt 
nem hibátlanul kiképzett Makó-1 jelű mélyfúrásból egy 
hozzávetőleg 110%-os túlnyomású telepből jelentős meny-
nyiségű olajtermelés lehetséges. Mindezen körülmények 
alapján magától értetődő volt az az elhatározás, hogy a terü-
let perspektivitásának eldöntése céljából a mélyfúrás kivizs-
gálását a legnagyobb műszaki biztonsággal, ugyanakkor a 
vizsgálatra kijelölt rétegek rétegtartalmának és rétegpara-
métereinek legjobb megismerését biztosító vizsgálati mód-
szerekkel, tehát a rétegmegnyitáshoz célszerű depresszió 
alkalmazásával – így a rétegnyitásokat termelőcsövön ke-
resztül lebocsátott perforátorokkal – kell elvégezni.

Ezek a feltételek (pl. a várhatóan 980 bar) lényegében a 
rétegnyitáshoz szükséges szerszámok és csőfejszerelvények 
– a megfelelő geofi zikai lubrikátor és kábelkitörés-gátló 
rendszer – a körülményeknek megfelelő, kellően hőálló 

karotázskábel és nem utolsósorban a nagy rétegmegnyitó 
képességgel rendelkező, kellően hőálló, elegendően kis mé-
retű robbantólánc (különösképpen perforátorok) és ezek 
hordozószerkezete (puskák) meglétét igényelték.

A különleges körülményeknek megfelelő fúrástechnikai 
és geofi zikai eszközöket és szerelvényeket –  a perforátorok 
és hordozószerkezetek nélkül – 1982 első felére sikerült be-
szerezni. A rétegmegnyitásokat hazai fejlesztés alatt álló 
perforátorokkal és hordozószerkezetekkel a fejlesztés ered-
ménytelensége esetén nyugati cégek által végzett bérmun-
kával terveztük megoldani.

A beszerzett nyugati árajánlatok a rétegmegnyitási mun-
ka ellenértékeként igen magas árakat szabtak meg, ezért az 
időközben bekövetkező szigorú devizagazdálkodási korlá-
tok miatt is – gyakorlatilag – csak a hazai eszközökkel tör-
ténő rétegmegnyitás jöhetett számításba.

A korábban beindított fejlesztési munka meggyorsítá-
sával a robbanóanyagvegyészek és gyártástechnológusok 
(Vegyi és Robbanóanyagipari Felügyelet) munkájának szép 
eredményeként végül időre elkészült a 300 °C-ig, illetve 
240 °C-ig hőálló, nagy teljesítményű, kisméretű robbantó-
lánc. A robbantólánc hordozószerkezetét a KV geofi zikai 
szakágazata tervezte és gyártotta úgy, hogy az alkalmas volt 
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két 7/8”-os termelőcsövön keresztül történő lebocsátásra, 
ugyanakkor 750 barig és több mint 200 °C-ig nyomás- és 
hőálló, valamint tetszőleges bosszúságban toldható volt.

A mélyfúrás esetenként célszerűen korrigált rétegvizsgá-
lati tervének megfelelően 5000 m és 4151 m közötti mély-
ségszakaszban karmantyúlokátoros, illetve neutron–neutron 
módszerrel történt, mélységmeghatározásokkal, 1728 per-
forációval, minden esetben termelőcsövön keresztül lebo-
csátott perforátorokkal, összesen 138 m hosszban történt 
rétegmegnyitás.

A rétegmegnyitások eredménye vízbeáramlás, éghető gáz 
és könnyű olaj volt. A rétegmegnyitások során a legnagyobb 
hőmérséklet 219 °C, a legkisebb depresszió esetén a folya-
dékoszlop nyomása 700 bar volt. A rétegvizsgálatok során 
előfordult műszaki balesetek súlyossága az átlagot nem ha-
ladta meg, nem veszélyeztették a rétegvizsgálati program 
folytatását.

A mélyfúrás vizsgálata még nem fejeződött be, a hátra-
levő két réteg kivizsgálásának feltételei biztosítottak.

Deres János, Kánnár Tibor

Megjelent az OMBKE Robbantástechnikai Szakbizottság Tájékoztatója 1983. márciusi számában.


