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Apulzációs vizsgálatok olaj-
telepek, gáztelepek, geo-
termikus rezervoárok és a

környezetvédelmi célból vizsgált
víztelepek megismeréséhez szolgál-
tattak rétegparamétereket, továbbá
számos kútjavítást támogató és a
teleprészek közötti kommunikációs
vizsgálatra is sor került.

A pulzációs vizsgálatokat zavaró
tényezõk leválasztását eredménye-
zõ módszer [4] szerint értékelõ
szoftverek az elvégzett vizsgálatok
értékelhetõségét a hagyományos
Brigham [2] értékelési módszerhez
képest 18%-ról 78%-ra javították
[11]. A jelenleg alkalmazható PulsEx
[8] értékelõ szoftver a GEOIN-
FORM Kft. tulajdona.

Megvizsgáltuk a PulsEx és a
nemzetközileg elfogadott PanSys-
tem szoftverek szimulációs szeg-
mensének kompatibilitását, és meg-
állapítottuk, hogy a két módszerrel
azonos feltételek mellett szimulált
adatok között az eltérés 1% alatti.

A pulzációs vizsgálatok adatbá-
zisa [11] a vizsgálatok legfontosabb
adatait tartalmazza, az adatokat cél-
irányosan csoportosítja, és a vizs-
gált telepeket bemutatja.

Bevezetés
A szénhidrogéntelepek mûvelése

és a kihozatal-növelõ eljárások al-
kalmazásának alapvetõ feltétele a tá-

rolási viszonyok és a földtani szén-
hidrogénkészletek � összefoglalva a
mûveléstervezés alapját képezõ táro-
lómodell � minél pontosabb ismere-
te. Ebben a folyamatban egyre na-
gyobb jelentõsége lett a tárolót meg-
nyitó kutakban az arra vonatkozóan
�in situ� információkat szolgáltató
tranziensnyomás-vizsgálatoknak, a
nyomásalakulásból meghatározott
tároló paramétereknek. A nagy-
számú nyomásemelkedési/nyomás-
csökkenési vizsgálat mellett a 10 Pa
felbontású nyomásmérõ rendszer ha-
zai kifejlesztésével [3] alkalmazásra
kerültek a kutak közötti tárolótérre
regionális információt adó pulzációs
interferenciamérések is.

A nagyérzékenységû rendszerek
alkalmazásba vétele tette lehetõvé
a kutak közötti interferenciamérés
ipari gyakorlatba való bevezetését.
A mérések eredményeként általá-
ban meghatározhatóvá vált a kutak
közötti tárolórész T = k· h/µ átla-
gos fluidum vezetõképessége, ill.
S = F· ct· h tárolóképessége. A tá-
rolóképesség a tároló olyan fizikai
paramétere, ami a hidrodinamikai
vizsgálatok közül csakis inter-
ferenciamérésekbõl határozható
meg, ugyanis a T és S értékekbõl
számítható a kúttávolságokkal
összemérhetõ tárolórégiókra jel-
lemzõ áteresztõképesség és poro-
zitás.

A GEOINFORM Kft. és jogelõ-
dei munkavállalójaként mindketten
aktívan részt vettünk az 1976 és
2000 közötti idõszakban elvégzett
615 pulzációs interferenciamérés
tervezésében, esetenként a kivitele-
zésében, valamint értékelésében.
A mérések tervezése, kivitelezése
és értékelése kapcsán sok hasznos
gyakorlati tapasztalatot szereztünk,
amit e publikációban részletesen ki-
fejtünk. A szakirodalomban [6] kö-
zölt eljárás szerint mutatjuk be egy
repedezett, kavernás karbonáttároló
két blokkjának eltérõ heterogenitá-
sát, valamint egy homokkõ-tároló-
ban kivitelezett �pilot-test� hatását
a heterogenitás alakulására.

A hazai homokkövekbõl történõ
geotermikus energia termelésénél
elvégzett besajtolási kísérletek
alapján megállapítható, hogy a cir-
kulációs geotermikus energiaterme-
lésre a repedezett, karsztosodott
karbonáttárolók a legalkalmasabb
célrétegek. Véleményünk szerint e
rétegeknél a fõ problémát a terme-
lõ- és besajtolókutak hidrodinami-
kai rövidre záródása okozhatja.

A pulzációs interferenciamérések
hazai alkalmazása, adatbázisa*

ETO: 622.27 + 622.32 DR. MEGYERYMIHÁLY
olajmérnök, kandidátus, vezetõ
szakértõ MGE-, MGtE-, OMBKE-,
SPE-tag.

GYENESE ISTVÁN
olajbányász technikus, MGtE-,
OMBKE-tag.

Az elmúlt idõszakban a GEOINFORM Kft. és jogelõdei 615 pulzációs interfe-
renciamérést végeztek, és azokat értékelték. A vizsgálatok bevezetését a nagylengyeli
repedezett, kavernás olajtároló gázsapkás mûveléstervezésének információigénye
indokolta, és a mérések gyakorlati, sikeres elvégzését a 10 Pa felbontóképességû hazai
kútfej-nyomásmérõ rendszer [3] kifejlesztése tette lehetõvé.

*További információk: http://mta.hu/aat_teszt_1?PersonId=9289, http://www.gyenesewelltestanalysis.hu
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A geotermikus energiatermelés szempontjából azért
fontos a kutak közötti áramlási kép ismerete, mert ha a
termelõ- és a besajtolókutak között különlegesen nagy
a folyadékvezetõ-képesség (transzmisszibilitás), akkor
a termelõkúton a csökkentett hõmérsékletû vizet
elnyelõ besajtolókút hûtõ hatása gyorsan megjelenhet.
A pulzációs interferenciamérések hasznos adatokat
adhatnak a cirkulációs geotermikus energiatermelés
tervezéséhez.

Általános áttekintés
A pulzációs interferenciamérés aktív és megfigyelõ-

kutak között történik, oly módon, hogy az aktív kúton
ciklikus hozamváltozást hajtunk végre, és a megfigyelõ
kúton mérjük a beavatkozás hatására létrejövõ nyomás-
változást.

A vizsgálatok eredménye a transzmisszibilitás

T = k· h
µ

és a tárolóképesség,
S = F· ct· h

ahol:
k = áteresztõképesség,
h = mûködõ rétegvastagság,
µ = telep-fluidum viszkozitása,
F = porozitás,
ct = teljes összenyomhatóság.

A fenti paraméterek közül a mûködõ rétegvastagság a
karottázsszelvényekbõl általában meghatározható, a
telep-fluidum viszkozitása laboratóriumi elemzések
alapján számítható, míg a teljes összenyomhatóság a kõ-
zetparaméterek, a telítettségi és fluidumadatok alapján
becsülhetõ. A fenti három adat ismeretében számítható a
kúttávolságokkal összemérhetõ tárolórégiókra jellemzõ
áteresztõképesség és porozitás.

Különös jelentõségû a repedezett, kavernás (nem ho-
mokkõ) tárolók �in situ� porozitásadata, ugyanis ezek-
nek a tárolóknak a készletbecslése bizonytalan.

A pulzációs interferenciaméréseket befo-
lyásoló zavaró tényezõk

A nagy felbontóképességû mûszerek alkalmazása
megmutatta, hogy a megfigyelõkúton az aktív kút pul-
záló termelésváltozásának hatására létrejövõ nyomás-
változást számos tényezõ zavarja:
a) Monoton nyomáskomponens, ami a telep általános

mûködésébõl adódik; a termelõ- és/vagy besajtoló-
kutak hatása, esetleg más mezõk mûvelésének inter-
ferenciája.

b) A földi árapály periodikus hatása, ami a kõzetfe-
szültség változásának nyomáseredõje. Nagyságát
befolyásolja a vizsgált tároló porozitása és a pórus-
méret megoszlása. Mértéke: 0,1�5 kPa.

c) A napi felszíni hõmérsékletváltozás periodikus jelle-
gû hatása. A hatást a kút felszínre nyúló részében lé-
võ fluidum tágulása, ill. összehúzódása, a sûrûség-
változás okozza. A hatás nagysága a megfigyelõkút
közvetlen körzetének áteresztõképességével ará-
nyos. Mértéke: 0�30 kPa.

d) A teljesen véletlenszerû nyomásváltozások, így a
légnyomásváltozások tároló eredõje, vagy az elekt-
ronikus mérõmûszerek mûködési zaja. Tapasztala-
taink szerint a tárolókban elõfordul teljesen értel-
mezhetetlen zaj is. A felszín felé nyitott kutak baro-
metrikus nyomásváltozási tartománya ± 4 kPa.

A fentiek alapján megállapítható, hogy a zajösszete-
võk jelentõsen meghaladják a jelenleg alkalmazott me-
mória nyomásmérõk 70 Pa-os felbontóképességét, így
a mûszerek felbontóképességének esetleges javulásától
a hidrodinamikai vizsgálatok értelmezhetõségére vo-
natkozóan lényegi eredményt nem várhatunk.

Megjegyezzük, hogy a fent ismertetett zavaró hatá-
sok az egyedi kútvizsgálatok nyomásváltozás-méréseit
is zavarják.

A pulzációs vizsgálatok értékelési mód-
szerei

Greenkorn, R. A. et. al (1966) szabadalmaztatták az
eljárást.

Brigham, W. E. (1970) alapozta meg a nyomásvála-
szon észlelhetõ szinusz jellegû változások értékelési
módszerét. Tervezési módszere alapját képezi a pulzá-
ciós mérések tervezésének.

1976-ban a hazai nagy felbontóképességû mûszerek
[3] fejlesztésével elindultak a pulzációs interferencia-
mérések kísérleti vizsgálatai. A hazai gyakorlat találko-
zott a Brigham-módszer korlátozott alkalmazhatóságá-
val, ugyanis a fent ismertetett zajhatások elnyomták az
értékelés alapját képezõ hasznos jelek jelentõs részét.

Tóth B. (1978) publikálta a zavarszûrési módszert a
pulzációs interferenciamérések értékelésére. A mód-
szer nagy elõnye, hogy a periódusok szuperponálása
után a teljes pontsorra illesztetten határozza meg a tá-
rolóparamétereket.

Balogh A. (1996) készítette el a PulsEx értékelõ
programot. A program jelenlegi formájában csak az
eredeti környezetében � MS-DOS 6.22, Windows 3.1.
(angol, páneurópai) + Excel 4.0 (angol) � mûködik, de
futtatható az újabb gépeken is.

Az elvégzettmérések tapasztalataira alapo-
zott tervezési és kivitelezési szempontok

A tervezési összefüggések
Brigham (1970) megadta a pulzációs vizsgálatok ter-

2
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vezéséhez az összefüggéseket, amelyekkel számítani
lehet az optimális vizsgálati ciklusidõt (Dt) és a megfi-
gyelõkúton várható amplitúdó (Dp) nagyságát.

Dt = 4,5· 103 S· a2

T

Dp = 0,15· B· q
T

ahol:

A tervezés megbízhatóságát a kútpárok által ellenõr-
zött tárolórész geológiai, tárolómérnöki ismertségi foka
is befolyásolja. A PulsEx (1996) program a Brigham-
összefüggésekbõl kiindulva képes a várható nyomás-
változást szimulálni, így a tervezést interaktív módon
elõsegíteni.

Az elvégzett pulzációs vizsgálatok érté-
kelhetõségének megoszlása

Az elvégzett 615 pulzációs vizsgálatból [11] 105
vizsgálatnál a megfigyelõkút nyomásválaszán látható a
periodicitás, így ezek a mérések értékelhetõek Brigham
(1970) módszerével. 376 vizsgálat csak Tóth B. (1978)
zavarszûréses módszerével volt értékelhetõ, míg a vizs-
gálatok közül 136 nem adott rétegparamétert.

Szempontok a vizsgálatok értékelhetõségi
rátájának növelésére

Megjegyezzük, hogy a 136 rétegparamétert nem adó
mérések egy része, »30%-a, nagyon fontos informá-
ciót adott a vizsgált tárolórész áramlástani helyzetére,
ugyanis ezen mérések célja volt annak megállapítása,
hogy a két kút között létezik-e hidrodinamikai kapcso-
lat. A hidrodinamikai kapcsolat megjelenése egyértel-
mû válasz a kérdésre, ha a kapcsolat nem mutatható ki,
a mérés értékelése több szakterület együttmûködését
igényli.

A pulzációs vizsgálatok értékelhetõségét
hátrányosan befolyásoló tényezõk

� A nagy zsugorodású kõolajjal telített telepnél a
nyomáshullámokat a közvetítõ kõolaj tulajdonságaiban
beálló változás eliminálja.

� A tároló nagymértékû heterogenitása. A vizsgálat
megtervezése elõtt nyomásemelkedés-méréssel célsze-
rû meghatározni az aktív és a megfigyelõkúttal ellenõr-
zött tárolórész transzmisszibilitását (T). Amennyiben a
pulzációs vizsgálat célja a rétegparaméterek meghatá-
rozása, a két kút transzmisszibilitásának hányadosa ne
haladja meg a 0,2�5 tartományt.

� Gázsapkával rendelkezõ olajtelepnél a két kúttal
ellenõrzött tárolórész nem érintkezhet gázsapkával,
ugyanis a nyomásváltozás a gáztest felé eliminálódhat.

� Hasonló okok miatt víztárolók vizsgálatánál a cél-
terület vízrendszere feszített legyen.

A mérések értékelhetõségét növelõ intézke-
dések

� Az aktív kútnál periodikus termeltetéssel és/vagy be-
sajtolással hozzuk létre a tárolóban a nyomásváltozáso-
kat. A periódusidõk pontos dokumentálása a vizsgálat ér-
tékelhetõségének feltétele. A mûvelet alatt a mérést irá-
nyító személyzet állandó felügyelete elengedhetetlen,
ugyanis tapasztaltuk, hogy más szakterület személyzeté-
nek dokumentációja nem célirányos, sokszor pontatlan.

� Törekedni kell a termelési és/vagy besajtolási üte-
mek maximalizálására.

� A megfigyelõkúton a kútban lévõ gázfázis jelenlé-
te hátrány, mert a gáz kis kompresszibilitása miatt a
mérés alatt alternáló áramlást indukál, torzítva a jele-
ket. Célszerû a kútban lévõ gázt lefúvatni és a kutat
olajjal feltölteni.

� Vízkút vizsgálatánál a kútfejet célszerû gáztömör
zárásúra kialakítani, így a légkör felé szigetelni, azért,
hogy a sztochasztikusan és idõnként periodikusan is je-
lentkezõ légnyomásváltozás ne hasson a kúton keresz-
tül a kúttalpra.

� Az adatok téves értékelésének elkerülésére a perio-
dikus (a hõmérséklet és a luniszoláris) zajhatások és a
pulzációs periódusidõk egybeesését ki kell zárni, ezért
nem szabad 4�8, 10�14 és 20�28 órák közötti perió-
dusidõket alkalmazni.

PulsEx szoftver [8]
A hazai kifejlesztésû PulsEx szoftverrel � egy speci-

fikus, pontosan a pulzáció ciklikusságát kihasználó za-
varszûrési eljárással (zavarszûréses, fokozatos közelí-
téses értékelési módszer) � a zavaró hatások leválaszt-
hatók, és a hidrodinamikai kapcsolat meglétét bizo-
nyító pulzációs jelleg kiemelhetõ [4]. A periódusok
számának (n) növelésével a jel\zaj viszony Ön-szeresé-
re növelhetõ. A szoftver homogén áramlástani modellt
feltételezve kiszámítja a vizsgált tárolórész transz-
misszibilitását (T) és tárolóképességét (S). A hidrodi-
namikai vizsgálatok közül csak az interferencia-mérés
ad tárolóképességet.

3

a m kúttávolság
B m3/m3 teleptérfogati tényezõ
Dp MPa pulzációs nyomáshullám várható

amplitúdója
q m3/d ciklusonként változó termelési

és/vagy besajtolási ütem
S m/MPa tárolóképesség (telepadatokból

számított érték)
Dt min ciklusidõ
T µm2· m/Pa· s transzmisszibilitás (hidrodinami-

kai adat)
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A pulzációs jelkeltés, ami általában azonos idejû ter-
melést és zárást jelent, önmagában leszûri a tároló álta-
lános nyomásváltozását, azonban a sztochasztikus vál-
tozásokat leválasztó zavarszûréses értékelési módszer
növelte meg jelentõsen a vizsgálatok értékelhetõségét, a
hazai tapasztalatok szerint 17%-ról 78%-ra [4, 11].

Az értékelés feltételezései:
� a hidrodinamikai rendszer homogén, izotróp, izo-
term, végtelen kiterjedésû, az áramlás síksugaras;

� az áramló fluidum kissé összenyomható, paramé-
terei a nyomástól függetlenek;

� a nyomáseltérések eloszlása normális.

A pulzációs vizsgálatok értékelõ szoftver-
jének ellenõrzése

1996 után a pulzációs vizsgálatok értékelése a PulsEx
szoftverrel történt, az összefüggéseket a PanSystem
szoftverrel ellenõriztük. Az ellenõrzésre az adott ala-
pot, hogy mindkét programcsomag rendelkezik szimu-
lációs résszel. Tekintettel arra, hogy a két program
alapösszefüggései azonosak, ugyanakkor a programo-
kat különbözõ idõpontban, különbözõ szerzõk készítet-
ték, így a szimulációs eredményeknek bizonyos hatá-
ron belül egyezniük kell.

A szimulációs részek sajátosságai:
PulsEx szoftver
A szoftver az értékelés eredményeként kapott T:

transzmisszibilitás és S: tárolóképesség alapján a mû-
veleti idõ függvényében szimulálja a nyomásváltozást,
azt grafikusan és digitálisan is megjeleníti. Az értékelés
feltételeit az elõzõekben már felsoroltuk.

PanSystem szoftver
A szoftver a tranziens nyomásváltozások elemzésé-

hez és a tervezési szimulációhoz képes 5 kutat és 5 ré-
teget különbözõ határfeltételekkel figyelembe venni.
A pulzációs termelés hatását a vizsgálat tervezési ré-
szében szimuláltuk. A PulsEx határfeltételeitõl annyi-
ban tértünk el, hogy a szimulációnál megadtuk mind az
aktív, mind a megfigyelõkútra, a kúthatás figyelembe-
vételére az rw: kútsugarat, a Cs: kúttárolási tényezõt és
az s: szkint.

Megállapítható, hogy azonos határfeltételek mellett
3 kútpárt (víz-, olaj- és gáztermelõ) vizsgálva a Pan-
System és a PulsEx szoftve-
rekkel szimulált adatok kö-
zött az eltérés 0,2�0,8%.
Értékelhetõ tárolóparaméte-
reknél az eltérés hatása elha-
nyagolható. A kismértékû el-
térés egyik oka lehet az, hogy
a PanSystem úgy az aktív,
mind a megfigyelõkút körze-
tének és kúttérfogatának ha-
tásait is számításba vette.

Az adatbázis [11]
Az adatbázis a vizsgálatokat idõrendi sorrendben

tartalmazza. Az adatbázis oszlopszám szerinti tartalma:
� Az 1. oszlop a vizsgálatok sorszáma.
� A 2. oszlop tartalmazza a pulzációs hatást keltõ aktív
kutak jeleit.

� A 3. oszlop a pulzációs hatást mérõ megfigyelõkutak
jelét és számát tartalmazza.

� A 4. oszlop az egyedi vagy kútcsoportos vizsgálatok
kezdetének dátuma.

� Az 5. oszlop az aktív és megfigyelõkutak közötti tá-
volságot tartalmazza.

� A 6. oszlop egy termelési-zárási periódus ideje.
� A 7. oszlop az aktív ciklusok átlagos termelési vagy
besajtolási üteme. A negatív elõjel a besajtolást mu-
tatja.

� A 8. oszlop a pulzációs nyomáshullám átlagos amp-
litúdóját tartalmazza.

� A 9. oszlop az értékelés egyik eredményét, a transz-
misszibilitást mutatja.

� A 10. oszlop a tárolóképességet tartalmazza.
� A 11. oszlop jelölései az alkalmazott értékelési mód-
szerre utalnak. A Br jel szerinti méréseket a Brigham
[2] érintõszerkesztéses módszerével értékeltük, a TB
azt mutatja, hogy dr. Tóth Béla [4] zavarszûréses
módszerével történt az értékelés. Amennyiben nem
kaptunk rétegparaméter megadására alkalmasnak
ítélt korrelációt a pulzációs mûvelettel, úgy azt n-nel
jelöltük.

� A 12. oszlop jelölései a vizsgált tárolóra vagy a mé-
rés céljára utalnak. AzOil jel az olajtelepek vizsgála-
tára vonatkozik, a Gas a gázmezõk kútjainak jele, a
Therm a termikus energiát adó telepre utal, az Env a
környezetvédelmi célból vizsgált víztárolókat jelzi.
A Rep a kútjavítást támogató mérések jele, a Cont a
teleprészek közötti kapcsolat vizsgálatának céljából
kivitelezett mérést mutatja.

Az adatok csoportosítása
Az adatokat a vizsgált tárolók és a mûveletek szerint

csoportosítottuk és elemeztük.

A pulzációs vizsgálatok statisztikai adatai

Rétegparaméter- Mezõk VizsgálatokParamétert Nem homokkõ
meghatározás száma száma adó típusú tárolókõzet

vizsgálat
db % Mezõk Vizsgálatok %

Olajtelepek 15 356 266 74,7 10 313 87,9
Gáztelepek 5 16 14 87,5 4 15 93,8
Geotermikus tárolók 8 22 20 90,9 6 14 63,6
Környezetvédelem 12 134 103 76,9 12 134 100
Összes 40 528 403 76,3 476 90,2
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Az alábbiakban a pulzációs vizsgálatok értékelhetõ-
sége szempontjából ismertetjük az egyes telepeket, a
tapasztalatainkat összegezzük.

Az olajtelepek
Algyõ mezõ pulzációsan vizsgált telepei felsõpan-

non homokkõtárolók. Az olajtelített területeken elvég-
zett 33 pulzációs vizsgálat 76%-os értékelhetõsége azt
mutatja, hogy a hasonló tárolók kezdeti állapotában si-
kerrel kísérelhetõ meg a vizsgálati módszer alkalma-
zása, ugyanis az üzemi hozamok pulzálásával még
Brigham-módszerrel is értékelhetõ nyomásváltozások
jönnek létre.

Fontos tapasztalat, hogy az Alg�636, �637, �691 ku-
takban vizsgált Tisza�1 telep nagy zsugorodású kõola-
jat tárol (Bo = 2!), és a pulzációs nyomáshullámokat el-
nyeli a közvetítõ olaj tulajdonságaiban beálló változás.

Az Alg�596 kút 100 m-es körzetén belül mélyített
4 kúton történt micelláris olajkihozatal-növelõ kísérlet
alatt a területen a beavatkozás hatását intenzíven vizs-
gáltuk pulzációs mérésekkel. A mérésekbõl a terület
heterogenitásában beálló változásokra következtethe-
tünk, amirõl a késõbbiekben számolunk be.

Demjén olajmezõn föld alatti elégetést kíséreltek
meg, az olajkihozatal növelése érdekében. A mezõ az
olajat soktelepes, töredezett homokkõben tárolja, a ter-
melési mechanizmus kimerüléses volt. A mérésekkel a
besajtolásra kerülõ levegõ útjának elõrejelzését kísérel-
tük meg. A vizsgálatok eredménytelensége azt mutatja,
hogy a Demjén-i bonyolultságú és lemûvelt tároló
többfázisú állapotában a pulzációs interferenciamé-
résektõl nem várhatunk értékelhetõ rétegparamétereket.

Dorozsma olajmezõ a pulzációs vizsgálatok ideális
céltelepe volt, az elvégzett 55 mérés 80%-a értékelhetõ.
A vizsgálatok idõintervallumában a mezõ még a mûve-
lés kezdeti állapotában volt, az olajfázis telítetlen állapo-
tából következett az, hogy a kutak csak az oldott gázte-
lítettségnek megfelelõ gázhozammal termeltek. A mezõ
tárolókõzete döntõen komplex porozitású metamorfit.

A vizsgálatok közül 5-öt eltérõ periódusidõvel meg-
ismételtünk, a pulzációs ciklusidõ növekedésével nö-
vekvõ tárolóképességet és csökkenõ transzmisszibili-
tást kaptunk. Megállapítható, hogy a termelési idõ nö-
vekedésével fokozódó mértékben mobilizálódik a
komplex porozitásban tárolt olaj.

Dubrava ésGajári olajmezõket az akkori Csehszlo-
vákiában fedezték fel, a pulzációs vizsgálatokat és azok
értelmezését szervizmunkára vonatkozó szerzõdés
keretében végeztük.

Kelebia olajmezõ telítetlen olajat tárolt karbonátos
kõzetben.

Kiskunhalas-ÉK gázsapkás metamorfit tárolókõze-
tû olajtároló. Az elvégzett 14 vizsgálat 29%-a volt érté-

kelhetõ. 10 esetben nem lehetett korrelációt megállapí-
tani az aktív kúton keltett pulzációs hatás és a megfi-
gyelõkúton mért nyomásváltozás között. Ezeknél a mé-
réseknél a nyomásváltozás a gáztest felé eliminálódott.
A Kiha-ÉK�33�2 kútpár közötti reprodukálhatóan si-
keres mérés oka az, hogy a gáztest és a vizsgált olajte-
leprész között a gázáramlást korlátozó betelepülés volt.
Ezt igazolta a kutak termelés közbeni elgázosodási fo-
lyamata is.

Nagylengyel olajtároló az 1950-es és 1960-as évek-
ben a hazai olajtermelés döntõ hányadát adta. A mezõ az
1970-es évekre kimerült, és tervbe vették a mesterséges
gázsapka létrehozatalával a kõolaj-kihozatalnövelést.

A mezõ tárolókõzete repedezett kavernás karbonát.
A tároló mûvelése alatt összegyûlt jelentõs geológiai,
termelési ismeret ellenõrzésére fogadókészség volt a
pulzációs vizsgálatok kifejlesztésére és üzemi alkal-
mazására. A mérési, értékelési és értelmezési folyama-
tot részletesen az [5] publikáció mutatja be. A tanul-
mány a NL�I�IV és a NL�VIII blokkok pulzációs
méréseinek tárolómérnöki értelmezését adja, számítva
a porozitásokat, és becsülve a mezõrészek maradék
olajtartalmát is. A tanulmány utal a heterogenitások
hatására, amit a �heterogenitás� fejezetben meg-
próbálunk számszerûsíteni.

A mezõn elvégzett rétegparaméter-meghatározási
célú 225 vizsgálat 77,8%-a volt értékelhetõ. Ha a ho-
zamnövekedéssel és/vagy kedvezõbb zajhatások mel-
lett megismételt és eredményt adó 14 sikertelen vizsgá-
latot elhagyjuk, úgy a vizsgálati szám 211-re, és az ér-
tékelhetõség 83%-ra változik.

Ortaháza-K telítetlen olajmezõ tárolókõzete repe-
dezett karbonát. A pulzációs hatások egyértelmûen
mérhetõk és értékelhetõk voltak. A 8 vizsgálat mind-
egyike értékelhetõ eredményt adott.

Pusztaapáti, Ruzsa, Sávoly, Szank és Üllés olaj-
mezõkön néhány kútpáron kivitelezett pulzációs vizs-
gálat tervezését, megvalósítását és értékelését a tároló
mûvelését irányítók megrendelései szerint végeztük.

Gáztelepek
A vizsgálati szám 16, az értékelhetõség 87,5%.

A pulzációs vizsgálatok tervezési, mérési és értékelési
eljárását sikerrel adaptáltuk a Budafa mélyszinti CO2-
telep és az Üllés-gázcsapadéktelep kútjaira.

Áttörést a Zsana-É föld alatti gáztároló kútjainak ki-
képzésénél lehetett elérni, itt igény volt a nagy hozam-
mal végrehajtott kapacitásmérésre, ahol a növekvõ ho-
zamú termelési ciklusokat azonos idejû zárás választja
el egymástól. Az izokrón kapacitásmérés tulajdonkép-
pen pulzációs tranziens nyomáskeltés a tárolóban, amit
a megfigyelõkutakban egyértelmûen lehetett mérni
memóriamûszerekkel, a PulsEx értékelõ szoftver pedig
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kezelni tudja a kapacitásmérés alatt ciklusonként vál-
tozó hozamot [8]. A Zsana-É mezõben mind a kapaci-
tásmérõ aktív, mind a megfigyelõkutakon PanSystem
szoftverrel értékelt egyedi kútparaméterek álltak ren-
delkezésre, összehasonlítani és együttesen elemezni
lehetett az egyedi kútmérések és a pulzációs vizsgála-
tok eredményeit.

Geotermikus tárolók
A Bogács, Bük, Hahótederics, Lébénymiklós,

Pusztaszentlászló, Szegvár és Zalakaros telepeken
végzett 22 mérésbõl 90,9% adott értékelhetõ eredményt.

Környezetvédelmi mérések
A vizsgálati szám 134, az értékelhetõség 76,3%.
A környezetvédelmi pulzációs méréseket a bauxit-

bányászati vízkiemeléseknek tulajdonított Hévízi-tó
hozamcsökkenése és az eocén szénbányászati prog-
ram keretében mélyült bányák vízbetörései generál-
ták. A pulzációs vizsgálatokkal az áramlási rendszere-
ket determináló karbonátos kõzetekben lévõ víztáro-
lók regionális paramétereit kívánták megismerni.
A paramétereket a Hévízi-tó felé való folyadékáram-
lás elemzéséhez alkalmazták. A vízveszélyes bányák
körzetének rétegparaméter-meghatározásait a vízbe-
törések megelõzéséhez, az új bányanyitások vízvédel-
mi tervezéséhez rendelték. A Bodai Aleurolit Formá-
cióban végzett pulzációs vizsgálatok a nagy radioakti-
vitású hulladék-elhelyezési kutatásaihoz szolgáltattak
alapadatokat.

A kútjavítások támogatása [7]
A Nagylengyel mezõ mesterséges gázsapkájára ala-

puló kihozatal-növelõ eljárás gázbesajtolással a sérült
kutak igazolt javítása után vált lehetõvé. A NL�9 felszí-
nen és mélyben is sérült kút javításához lefúrták a
NL�9F1 és NL�9F2 irányított ferde kutakat. A felszín-
közeli víztárolók ellenõrzésére az ún. NL�9 segédkutat
képezték ki. A kútjavítás folyamán a mûveletek támo-
gatására és eredményeinek ellenõrzésére 41 pulzációs
mérést végeztünk.

Az NL�9F1 és NL�9F2 kutakkal az NL�9 kút erede-
ti furatát közelítették meg. A ferde kutakban egy-egy
különbözõ homokkõben lévõ víztárolót nyitottak meg
oly módon, hogy a megnyitott tárolók között hidrodi-
namikailag záró márgabetelepülés volt. A pulzációs in-
terferenciahatások mérhetõsége igazolta, hogy az egy-
egy ferde kútban nyitott, márgaréteggel elválasztott ho-
mokkõtárolók között a hidrodinamikai kapcsolat csak
az NL�9 kút eredeti furatán keresztül jöhetett létre.
A megmérhetõ nyomásváltozások alapján megállapít-
ható volt, hogy az NL�9 kút folyadékvezetõ szakasza
mind a nagyságrendekkel nagyobb áteresztõképességû

olajtároló, mind a mûveleti szakasz felett levõ víztáro-
lók felé hidrodinamikailag zárt vagy korlátozott kap-
csolatú.

A tárolórészek közötti hidrodinamikai kapcsolat
vizsgálata

A kezdeti telepállapotban a teleprészek közötti hid-
rodinamikai kapcsolat megmérésének módszere a pul-
zációs interferenciamérés. Azoknál a telepeknél, ahol a
termelés hatására nyomáscsökkenés jön létre, a nyo-
mástrendek alakulására alapozott szimulációs eljárások
kimutathatják a teleprészek közötti hidrodinamikai
kapcsolat mértékét vagy annak hiányát.

Azoknál a tárolóknál, ahol a termelés hatására telep-
nyomás-csökkenés nem jött létre, például a Nagylen-
gyel tároló jelentõs részén, a teleprészek közötti kom-
munikációs kutatásokban alkalmazásra kerültek a pul-
zációs vizsgálatok. A mûveletekbe vonandó tároló ré-
szek és a kutak kijelölése teljes körû tároló elemzést
igényelt.

A vizsgálatok egy része határozott hidrodinamikai
kapcsolatot mutatott ki a teleprészek között.

Azonban voltak olyan vizsgálatok, ahol a pulzált és
a megfigyelt teleprészek között nem volt megmérhetõ
kapcsolat. Az ilyen eredmény további komplex tároló
elemzést, indokolt esetben módosított mérési program-
mal való vizsgálat-ismétlést igényel.

Az elvégzett 45 kommunikációkutatásból 33 mérés a
Nagylengyel olajmezõ egyes blokkjai közötti hidrodi-
namikai kapcsolat megismerésére irányult.

A heterogenitás
A tároló heterogenitásának hatásával a tárolóval és

kútvizsgálattal foglalkozók találkoznak. A heterogeni-
tások leírásában nagy fejlõdés tapasztalható, amióta az
elektronikus memóriamûszerek és az értelmezõ szoft-
verek rendelkezésre állnak. A heterogenitások miatti
áramlástani inhomogenitások leírására két alapvetõ
szakirodalom vállalkozott:

Tatiana D. Streltsova: Well Testing in Heteroge-
neous Formations (1988) és

Dominique Bourdet: Well Test Analysis: The Use of
Advanced Interpretation Models (2002).

Mindkét könyv hivatkozik a pulzációs vizsgálatok
tervezésével és értékelésével foglalkozó angol nyelvû
publikációkra. Megállapítható, hogy a szerzõk ismerik
és ismertetik a zajforrásokat, de a Brigham- [2] értéke-
lést nem lépték túl. Feltételezhetõ, hogy csak a látható
az érintõszerkesztésre alkalmas nyomáshullámok érté-
kelését alkalmazzák.

Streltsova [6] a tárolók heterogenitásával a pulzációs
vizsgálatok területén is foglalkozik. Kifejti, hogy a
tároló heterogenitását az ún. késési idõvel arányos dif-
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fuzivitás h = T/S = k/Fµct alapján célszerû vizsgálni,
ugyanis a pulzációs vizsgálatok értékelési folya-
matában a diffuzivitásból származtatjuk a T = kh/µ
transzmisszibilitást és az S = Fcth tárolóképességet is.

A heterogenitás hatásának szemléltetésére két példát
mutatunk be.

Az 1. táblázat a Nagylengyel I�IV. blokkra, a 2. táb-
lázat a VIII. blokkra publikált T, S és h adatokat tartal-
mazza, megadva a számított átlagértékeket és a szórást
az [5] publikációban foglaltak szerint. Látható, hogy a
T-nek és az S-nek, mint származtatott értéknek, na-
gyobb a fajlagos szórása, mint az h-nak.

Összehasonlítva a két tároló paramétereit, megálla-
pítható, hogy a geológiai képpel és a termelési tapasz-
talatokkal összhangban a VIII. blokk heterogénebb,
mint az I�IV. blokk.

Az adatsorokon további elemzést végezve a különb-
ség még markánsabban kimutatható. Az olajtárolókat
leíró adathalmazok vizsgálatának általánosan elfoga-
dott módszere, hogy az adatokat sorba rendezve a felsõ
és alsó tartomány 10�20%-át elhagyva vizsgáljuk a
maradékot.

A NL�I�IV. blokk diffuzivitás (h) szerint sorba
rendezett adatsorából 2�2 adatot elhagyva, a NL�VIII.
blokk 9 adatából 1�1 adatot elhagyva, a maradékon
elvégezve a statisztikai elemzést, a 3. táblázatban [5]
lévõ átlagos paramétereket és szórásértékeket kapjuk.

Az Algyõ mezõ Szeged�1 szintjén 1979�1980-ban

micelláris olajkihozatal-növelõ kísérletet végeztek.
A központi Alg�596 kút körül 100 m-en belül kiképez-
ték az Alg�214, �478, �597 és �598 kutakat. Az
Alg�596 központi kutat megfigyelõvé kiképezve a kör-
nyezõ kutakból 4 pulzációs vizsgálatsorozatot indítot-
tunk. A 4. táblázat tartalmazza vizsgálatsorozatonként
a transzmisszibilitás, a tárolóképesség és a diffuzivitás
értékeit, a vizsgálatsorozatok szerinti átlagadatokat és
szórásokat. Az 1979. jan. 18-i kezdeti mérések adatai
szerint a vizsgált tárolórész megközelíti a homogén
állapotot. A kísérlet során a tárolóba juttatott vegysze-
rek hatására az adatok szórása, így a tároló heteroge-
nitása növekvõ tendenciát mutatott.

Összefoglalás
1) A GEOINFORM Kft. és jogelõdei 615 pulzációs

interferenciamérést végeztek és értékeltek. A vizsgála-
tok bevezetését a Nagylengyel repedezett, kavernás
olajtároló gázsapkás mûveléstervezés információigénye
kezdeményezte, és a 10 Pa felbontóképességû hazai
kútfejnyomásmérõ rendszer kifejlesztése tette lehetõvé.

2) A nemzetközi publikációkban leírtak szerint a
vizsgálatok értékelésére kidolgozott Brigham [2] érin-
tõszerkesztéses módszert nem váltották ki hatékonyabb
módszerrel [10].

3) A pulzációs vizsgálatokat zavaró tényezõk levá-
lasztását adó módszer [4] szerint értékelõ szoftverek az
elvégzett vizsgálatok értékelhetõségét a hagyományos
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Sorszám Kútpár T S hh
Megfigyelõ Aktív (µm2· m/Pa· s) (m/MPa) (µm2· MPa/Pa· s)

1. NL�380 NL�57 3,81 E+05 7,99 E-02 4,77 E+06
2. NL�93 3,87 E+04 3,81 E-03 1,02 E+07
3. NL�184 1,31 E+05 6,49 E-03 2,02 E+07
4. NL�198 1,06 E+05 3,57 E-03 2,97 E+07
5. NL�118 NL�47 3,05 E+05 3,71 E-03 8,22 E+07
6. NL�59 4,93 E+05 1,10 E-02 4,48 E+07
7. NL�177 1,06 E+06 3,10 E-02 3,41 E+07
8. NL�180 3,87 E+05 2,39 E-02 1,62 E+07
9. NL�97 NL�185 1,10 E+06 7,99 E-03 1,37 E+08
10. NL�186 9,25 E+05 2,48 E-02 3,73 E+07
11. NL�187 1,03 E+06 1,52 E-02 6,75 E+07
12. NL�188 3,07 E+05 6,27 E-03 4,90 E+07
13. NL�189 8,54 E+05 2,38 E-02 3,59 E+07
14. NL�195 1,21 E+06 9,14 E-03 1,33 E+08
15. NL�67 NL�94 1,70 E+04 6,77 E-04 2,51 E+07
16. NL�121 6,24 E+04 1,01 E-03 6,18 E+07
17. NL�178 1,99 E+05 9,29 E-03 2,14 E+07

Átlag 5,06 E+05 1,54 E-02 4,77 E+07
Szórás 4,241 E+05 1,901 E-02 3,873 E+07
SD (%) 83,86 123,57 81,26

1. táblázat: Pulzációs mérések publikált eredményei a NL�I�IV. blokkon [5]
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Brigham [2] értékelési módszerhez képest 18%-ról
78%-ra javították [11].

4) A PulsEx szoftver összefüggéseit a PanSystem
szoftverrel ellenõriztük. Megállapítható, hogy azonos
határfeltételek mellett a PanSystem és a PulsEx szoft-
verekkel szimulált adatok között az eltérés 0,2�0,8%,
ez elhanyagolható. Az eltérés oka az lehet, hogy a
PanSystem úgy az aktív, mind a megfigyelõkút körze-
tének és kúttérfogatának hatásait is számításba vette.

5) Az eredmények együttes bemutatására az alapdo-
kumentumokból adatbázist [11] hoztunk létre, ami idõ-
rendi sorrendben tartalmazza a vizsgálatok leglényege-
sebb paramétereit. Az adatokat csoportosítottuk olaj-

mezõk, gáztelepek, geotermikus célú, környezetvédel-
mi, kútjavítást támogató mérések és telepkommuniká-
ciós vizsgálatok szerint is.

6) Megállapítható, hogy a hazai mérések 90,2%-a
nem homokkõ típusú tárolókban került megvalósításra,
jelezve azt, hogy a vizsgálatok megrendelõi elsõsorban
ezeknél a tárolóknál vártak információkat a módszertõl.

7) A T. D. Streltsova: Well Testing in Heterogeneous
Formations [6] címû könyvében ismertetett módszer
alapján összehasonlítottuk az NL�I�IV. és az NL�VIII.
blokkok heterogenitási adatait. Elemzésünk a termelési
tapasztalatokkal egyezõen a VIII. blokk nagyobb
mértékû heterogenitását mutatta. Az Alg�596 kút
körzetének négy kútjából indított vizsgálatsorozat alap-
ján számítottuk a micelláris kiszorítás folyamán létre-
jött heterogenitás változását.

Köszönetnyilvánítás
Ezúton szeretnénk köszönetünket kifejezni minden

kollégánknak, akik a pulzációs vizsgálatok tervezésé-
ben, szervezésében, kivitelezésében, értékelésében és
fejlesztésében részt vettek, valamint a GEOINFORM
Kft.-nek a tanulmány publikálásának engedélyezéséért.
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Sorszám Kútpár T S hh
Megfigyelõ Aktív (µm2· m/Pa· s) (m/MPa) (µm2· MPa/Pa· s)

1. NL�378 NL�275 1,07 E+07 1,01 E-01 1,05 E+08
2. NL�281 2,30 E+05 4,46 E-03 5,16 E+07
3. NL�300 7,24 E+06 3,31 E-01 2,19 E+07
4. NL�351 1,77 E+07 3,99 E-02 4,43 E+08
5. NL�373 NL�203 3,96 E+06 3,72 E-02 1,06 E+08
6. NL�333 6,19 E+06 2,64 E-02 2,34 E+08
7. NL�386 3,34 E+06 1,04 E-02 3,21 E+08
8. NL�371 NL�246 6,13 E+05 1,19 E-02 5,15 E+07
9. NL�266 NL�297 7,23 E+05 1,91 E-02 3,78 E+07

Átlag 5,63 E+06 6,46 E-02 1,52 E+08
Szórás 5,697 E+06 1,040 E-01 1,477 E+08
SD(%) 101,27 160,99 96,88

2. táblázat: Pulzációs mérések publikált eredményei a NL�VIII. blokkon [5]

Dátum Paraméterek Algyõ�214 Algyõ�478 Algyõ�597 Algyõ�598 Átlag Szórás SD(%)
1979. 01. 18. T (µm2· m/Pa· s) 530 562 538 558 547 1,545 E+01 2,82

S (m/MPa) 2,04 E-03 2,63 E-03 2,03 E-03 1,94 E-03 2,16 E-03 3,165 E-04 14,65
h (µm2· MPa/Pa· s) 2,60 E+05 2,14 E+05 2,65 E+05 2,88 E+05 2,57 E+05 3,100 E+04 12,07

1979. 07. 10. T (µm2· m/Pa· s) 1,10 E+03 6,69 E+02 9,45 E+02 9,68 E+02 9,21 E+02 1,810 E+02 19,67
S (m/MPa) 2,63 E-03 2,78 E-03 3,26 E-03 2,36 E-03 2,76 E-03 3,774 E-04 13,69

h (µm2· MPa/Pa· s) 4,18 E+05 2,41 E+05 2,90 E+05 4,10 E+05 3,40 E+05 8,810 E+04 25,93
1980. 05. 14. T (µm2· m/Pa· s) 2,63 E+02 7,95 E+02 8,35 E+02 2,14 E+03 1,01 E+03 7,983 E+02 79,17

S (m/MPa) 1,54 E-03 3,50 E-03 2,64 E-03 9,20 E-03 4,22 E-03 3,416 E-03 80,94
h (µm2· MPa/Pa· s) 1,71 E+05 2,27 E+05 3,16 E+05 2,33 E+05 2,37 E+05 5,976 E+04 25,24

1980. 07. 28. T (µm2· m/Pa· s) 4,92 E+02 8,13 E+04 7,07 E+02 2,75 E+04 4,659 E+04 169,43
S (m/MPa) 2,01 E-03 2,09 E-01 1,94 E-03 7,10 E-02 1,195 E-01 168,39

4. táblázat: Algyõ�596 kút körzetében végzett micelláris kihozatalnövelési kísérlet pulzációs eredményei

3. táblázat: A NL�I�IV. és VIII. blokkok szûrt adatainak összehasonlító
eredménye

NL�I�IV. blokk NL�VIII. blokk
T 4,51 E+05 3,67 E+06

SD% 84,74 102,61
S 1,24 E-02 3,01 E-02

SD% 83,36 110,22
hh 4,04 E+07 1,30 E+08

SD% 49,53 82,96
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Koszorúzás, kiállításmegnyi-
tás és Szent Borbála-szobor
avatása a MOIM-ban
(Zalaegerszeg, 2012. december 17.)

AMagyar Olajipari Múzeum szabad-
téri kiállítási területén megjelente-

ket Tóth János, a MOIM igazgatója üd-
vözölte.

A kõolaj- és gázipari mûszaki balese-
tekben elhunytak emlékmûvénél Palásthy
György, a MOL Nyrt. Termelés és Fej-
lesztés igazgatójának emlékbeszédét kö-
vetõen koszorúkkal és égõ mécsesekkel
tisztelegtek az áldozatok elõtt.

Palásthy György és dr. Holoda Attila,
a MOIM Alapítvány Kuratóriumának
tagja avatta fel Szent Borbála életnagysá-

gú, fából faragott szobrát, Szabó Tibor ta-
nár alkotását (1. kép). A MOIM legújabb
Szent Borbála szobrát Stróber László
plébános áldotta meg.

Végezetül a Papp Simon restaurált
térképeit bemutató idõszaki kiállítást te-
kinthették meg az érdeklõdõk. A kiállí-
tást dr. Holoda Attila nyitotta meg.

A Bükkszéki Gyógyfürdõ és
Strandfejlesztés címû projekt
átadó ünnepsége
(Bükkszék, 2012. december 4.)

D r. Fazekas Sándor vidékfejlesztési
miniszter, Horváth László Heves

Megyei Kormányhivatalt vezetõ kor-
mánymegbízott, országgyûlési képvise-
lõ, dr. Holoda Attila Országos Magyar
Bányászati és Kohászati Egyesület
Kõolaj,- Földgáz- és Vízbányászati Szak-

osztály elnöke, Vancsura Miklós, a Ma-
gyar Fürdõszövetség elnöke részvételé-
vel került sor az Új Széchenyi Terv, és az
Európai Unió támogatásával, az Európai
Regionális Fejlesztési Alap társfinanszí-
rozásával megvalósult létesítmény ünne-
pélyes avatására (kép).

A vendégeket Zagyva Ferencné
Bükkszék Község polgármestere üdvö-
zölte. Köszöntõt mondottHorváth László
kormánymegbízott. A fürdõt dr. Fazekas
Sándor vidékfejlesztési miniszter adta át
ünnepélyes keretek között. A gyógyvizet
termelõ kutat is feltáró kõolaj-termelési
tevékenység emlékét õrzõ táblát
dr. Holoda Attila, az OMBKEKFVSz el-
nöke koszorúzta meg és mondott rövid
beszédet.

A Gyógy- és Strandfürdõ bemutatá-
sát kulturális mûsor követte. A rendez-
vény állófogadással zárult.

HAZAI HÍREK

1. kép: Palásthy György és dr. Holoda Attila leleplezi a szobrot Kép: Bükkszéki gyógyfürdõ

DR. MIHÁLY MEGYERY oil engineer, PhD, senior expert, member of MGE, MGtE, OMBKE, SPE; ISTVÁN GYENESE oil
production technician, member of MGtE, OMBKE: Domestic application and database of pulsation interference tests

GEOINFORM Kft. and its legal predecessors have recently performed 615 pulsation interference tests, and evaluated the results.
The information need for preparing reservoir engineering plans for the cracked, cavern-type gas-cap oil reservoir of Nagylengyel
required the tests, and development of the domestic well head pressure test system with10 Pa distribution capacity [3] enabled us to
successfully perform the tests.
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Bevezetés

Acikk foglalkozik a Piper
Alfa tengeri platform tra-
gédiájából (1988. július 6.

Északi-tenger) kiindulva azokkal a
változásokkal, amelyek a kútmun-
kálati tevékenység biztonsági irá-
nyítási rendszerével kapcsolatban
az elmúlt tíz évben bekövetkeztek.
Ezen túlmenõen a hazai kitörésvé-
delmi mentõcsapat kialakulásával, a
hazai nagy kitörések és a kuvaiti te-
vékenység során tapasztaltak hatá-
sával, valamint a csapat technikai
felszerelésének fejlesztésével és az
NL�282/a kút kitörésének ismerte-
tésén keresztül a hazai kútmunkálati
tevékenység vészhelyzet-reagálásra
vonatkozó szabályainak bemutatá-
sával is foglalkozik.

1. A Piper Alfa katasztrófá-
jának következményei

Amikor egy szervezet biztonsági
irányítási rendszerével kapcsolatos
elemzéseket készítjük, célszerû a
Shell érdekeltségéhez tartozó Piper
Alfa tengeri platform katasztrófájá-
nak tanulságaira emlékeznünk, mert
ez az olajipari katasztrófa meghatá-
rozó jelentõséggel bírt az egész
nemzetközi olajipari tevékenység
biztonsági irányítási rendszerére vo-

natkozólag. A Piper Alfa (1. kép,
lásd 16. oldal) egyik szivattyújának
robbanása 1988. július 6-án követ-
kezett be, melynek következtében
az egész platform megsemmisült.

A �Piper Alfa� a világ egyik leg-
nagyobb tengeri olajfúró platformja
volt, a baleset idején Anglia olajter-
melésének 10%-át adta. 1988.
július 6-án a munkaengedélyezési
rendszer hibás alkalmazása miatt
egy biztonsági szelep nélküli szi-
vattyút elindítottak, és a biztonsági
szelep helyén alkalmazott záróle-
mez helytelen szerelésébõl szárma-
zó izolálási probléma miatt a szi-
vattyúval szállí-
tott kondenzátum
szivárogni kez-
dett, majd felrob-
bant, és a nagy át-
mérõjû gázszállí-
tó vezetékek fel-
robbanása után az
egész platform
megsemmisü l t
(2. kép, lásd 16.
oldal).

Az interneten
mai is megtalálha-
tó az a videoklip,
melynek címe �In
memoriam Piper

Alpha�. Láthatunk benne egy cso-
dálatos olajipari létesítményt,
amely fogadta az északi tenger töb-
bi platformjáról (Claymore és a
Tartan) vezetékeken ideszállított
olajat és gázt. Az 1976-tól mûködõ
platformhoz 24 olajkút, 2 gázkút és
egy gáztároló tartozott. Ezenkívül
fúrási és kútmunkálati tevékenysé-
get is ellátott a saját kutak esetében.
A tûzvészben 185 ember halt meg
alig 17 óra alatt, és összesen 65 túl-
élõ maradt.

A katasztrófa okainak megállapí-
tására egy rendkívül komoly vizs-
gálóbizottság alakult. A vizsgálat
során lépésrõl lépésre sikerült az
eseményeket rekonstruálni. A teljes
megsemmisülés történetét azért is
érdemes megvizsgálni, mert ebbõl
képet kaphatunk ennek az olajipari

A kitörések elhárításának és fel-
számolásának szervezeti, techni-
kai lehetõségei Magyarországon

ETO: 614.7 + 614.8 + 622.248 + 622.8

MAGYAR JÓZSEF
Upstream EBK és mûszaki
szakértõ, okl. olajmérnök,
MOL Nyrt.

A cikk a Piper Alfa katasztrófájából kiindulva röviden bemutatja az új kútmun-
kálatokra vonatkozó EBK irányítási rendszer kialakulását Magyarországon. Az EBK
irányítási rendszer egyik lényeges eleme a vészhelyzet-reagálási tevékenység. A MOL
Nyrt. KTD IMA KF-en belül mûködik az a vészhelyzet-elhárítási szervezet, amelynek
feladata a kútmunkálatok közben esetleg létrejövõ kútbeindulások, kitörések és egyéb
vészhelyzetek megfelelõ módon történõ kezelése. A vészhelyzet-elhárítási szervezet leg-
fontosabb egysége a MOL Nyrt. kitörésvédelmi csapata.

3. kép: A hiányzó biztonsági szelep
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létesítménynek az akkori vészhelyzet reagálási tevé-
kenységérõl.

A teljes megsemmisülés története a következõ volt:
� A Piper Alfa platformon két szivattyú volt rend-

szeresítve a termelt kondenzátum tárolótartályából tör-
ténõ továbbítására.

� A balesetet megelõzõen a fõ szivattyút (�A� szi-
vattyú) leállították nagyjavítás miatt, és a tartalék szi-
vattyú (�B� szivattyú) dolgozott.

� A fõ szivattyú nagyjavítását nem kezdték meg, de
elektromosan izolálták, és szelepei zárva voltak.

Történések idõrendben:
� 6:30 Az �A� szivattyú egy fallal elválasztott másik

munkaterületen elhelyezett biztonsági szelepét ellenõr-
zés céljából leszerelték, helyére csak kézzel becsavart
csavarokkal biztosított zárólemezt helyeztek fel (3. kép).

� 18:00 A szivattyún a karbantartási munkát nem
kezdték meg. A mûvezetõ nem jelentette az irányító
központnak, hogy a biztonsági szelep nincs a helyén,
csak ráírta a munkalapra, hogy a szivattyút tilos beindí-
tani, és ezt a dokumentumot a kezelõk asztalán hagyta.

� 21:45 A �B� szivattyú elromlott és nem tudták új-
raindítani. Miután a kondenzátum tárolótartálya lassan
megtelt, vészhelyzet alakult ki. A diszpécser központ-
ban megpróbálták kideríteni, hogy az �A� szivattyú in-
dítható-e?

� 21:52Megtalálták a szivattyú nagyjavítási munka-
lapját, amelyrõl kiderült, hogy a javítást még nem
kezdték meg. Feljegyzést a biztonsági szeleprõl nem
találtak. A jelenlévõk közül senki sem tudta, hogy az
�A� szivattyú biztonsági szelepe nincs a helyén!

� 22:57 Elindították az �A� szivattyút. Az ideiglene-
sen felszerelt zárólemez nem tartotta a nyomást, a gyú-
lékony folyadék szivárogni kezdett, majd berobbant.
Az áramellátás megszûnt és tûz keletkezett.

� 23:24 A Piper Alfa vezérlõtermét el kellett hagyni,
és innentõl kezdve nem volt ellenõrzés alatt a platform.
A Claymore és a Tartan platformokról folyamatosan
nyomták az olajat és gázt a már lángokban álló Alfa
Piper-re, és ennek következtében egyre nagyobb tûz
keletkezett. A tûzoltórendszer az áramellátás megszû-
nése miatt nem tudott elindulni, a tûz és füst miatt a he-
likopteres mentés kizárt volt.

� 23:20 A búvárok kényelmesebb munkaállását biz-
tosító és a munkaállás acélszerkezetére lefektetett gumi-
szõnyeg miatt az ellenõrizetlenül kiáramló olaj nem tu-
dott a tengerbe lefolyni, így a gumiszõnyegen keletke-
zett tûz pont a Tartanról 120 bar nyomással érkezõ gáz
vezetéke alatt égett. A vezeték megolvadt és felrobbant.

� 23:50 A Claymore platform gázvezetéke is felrob-
bant.

� 23:50 A Piper Alfa gyakorlatilag megsemmisült.

A baleset kivizsgálása során megállapított közvetlen
és közvetett okok a következõk:

� A munkaengedélyi rendszer szabályainak megsér-
tése és hibás alkalmazása.

� A válaszfal mögötti biztonsági szelep munkaenge-
dély szempontjából a szivattyútól elkülönítve volt ke-
zelve, így a leszereléséhez szükséges munkaengedélyt
egy másik csapat adta ki.

� A Piper Alfán 3 év óta nem volt vészhelyzet-rea-
gálási (kiürítési) gyakorlat.

� Nem adtak utasítást a platform kiürítésére.
� Az eredeti tervben a veszélyes területek távol vol-

tak az emberek szállásától, de a platform átépítését kö-
vetõen ezt az elvet nem tartották be.

� A fõ tûzoltórendszer nem indult el, mert az elsõ
robbanás tönkretette a fõ áramforrást, a tartalék dízel-
motoros szivattyúkat kézi vezérlésre állították, és a tûz
miatt már nem tudták elindítani.

� A három platform között nem volt sem vészhely-
zet-elhárítási együttmûködési terv, sem gyakorlat a
vészhelyzetek kezelésére, és a tûz miatt nem történt
(nem volt mód?) az ide gázt és olajat átszállító platfor-
mok értesítésére, az átszállítások leállítására.

� A helikopter-leszálló az elsõ robbanást követõen
keletkezett tûz és füst miatt használhatatlanná vált, és
más menekülési módot a platformon nem biztosítottak.

Már az eseményt megelõzõen is tudtuk, hogy a nem-
zetközi olajiparban egy teljesen más jellegû biztonsági
követelményrendszert alkalmaznak, mint amilyet a ha-
zai olajipari tevékenység során használtunk, hiszen
azok a hazai mérnökök, akik külföldi operátorok elõ-
írásai szerint már dolgoztak hazai berendezésekkel kül-
földön, ezt megtapasztalhatták. Ez a biztonsági és mun-
kairányítási követelményrendszer azonban nem volt
egy egységes rendszerbe foglalva. A katasztrófa nyo-
mán ez a tevékenység alapjaiban változott meg.

2. A Kútmunkálati EBK Irányítási Rend-
szer kiépítése

Ennek a balesetnek a tanulságaiból kiindulva a nem-
zetközi olajiparban valamennyi szakterületen alapvetõ
változások indultak meg, és így a Shell többek között
kialakította a Drilling HSE Management System-et is,
amelynek alkalmazását és szabályainak betartását nem
csak maguktól, hanem minden kútmunkálati vállalko-
zójuktól megkövetelték. A MOL Nyrt. IMA Kútmun-
kálati Felügyelete 2001-tõl kezdte bevezetni ezt az új
elképzelést � amelyet magyarul Kútmunkálati EBK
Irányítási Rendszernek lehet nevezni � elsõsorban
azoknak a szakembereknek a segítségével, akik külföl-
di munkájuk során már megismerkedhettek ennek az
irányítási rendszernek a lényegével. Röviden úgy is le-
hetne fogalmazni, hogy a meghonosításra kerülõ rend-
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szer egy új munkakultúrát, egy új munkastílust próbált
bevezetni saját dolgozói és a hazai vállalkozók köré-
ben. Ennek a rendszernek a sikeres bevezetése csak
úgy volt megvalósítható, hogy a saját kútmunkálati
felügyelõik oktatásán túl a tevékenységben résztvevõ
valamennyi vállalkozótól ennek a rendszernek az isme-
reteit követelték meg. Nyílván nem csak elõírták eze-
ket a szabályokat, hanem segítettek is ezek elsajátításá-
ban.

A 4. kép a Kútmunkálati EBK Irányítási Rendszer
mûködési mechanizmusát ábrázolja. Az ábrán kívülrõl
befelé haladva látható, hogy a vezetõség feladata � az
új munkairányítási rendszerhez való teljes elkötelezett-
ségük mellett � kidolgozni a legfontosabb EBK irány-
elveket és meghatározni a szervezet EBK stratégiáját.
Ki kell alakítani a megfelelõ EBK és szakmai szerve-
zeteket, ahová megfelelõ szakembereket kell biztosíta-
ni és tisztázni velük az EBK-val kapcsolatos felelõssé-
gi kérdéseket. A leglényegesebb alapelv, hogy az EBK
Irányítási Rendszert a szakmai vezetõknek ki kell ala-
kítani adott szervezeten belül megfelelõ EBK tanács-
adók igénybevételével. A szakmai irányítást végzõ
szervezeteknek ezt követõen ki kell dolgozni a legfon-
tosabb EBK követelményeket, amelyeket eljárási uta-
sítások formájában kell megjeleníteni. Alapjaiban eltér
ez a gyakorlat a korábbi szokásoktól, amikor többségé-
ben ezekkel a kérdésekkel csak munkavédelmi képesí-

téssel rendelkezõ szakemberek foglalkoztak. Ez az
EBK irányítási rendszer azoknál a szervezeteknél mû-
ködik, ahol a vezetõk és az irányításuk alatt dolgozó
munkavállalók, valamint vállalkozóiknak személyzete
azonos szinten kezeli a szakmai és EBK feladatokat.

Ezeket a gondolatokat támasztják alá a nemzetközi
gyakorlatban bevezetett emelt szintû biztonsági irány-
elvek is. Ezek a következõk:
� A vezetés látható elkötelezettsége a biztonság iránt.
� Okos biztonsági irányelvek.
� A biztonság a szakági vezetés felelõssége.
� Hozzáértõ biztonsági tanácsadók.
� Magas színvonalú, jól érthetõ biztonsági követelmé-
nyek.

� Eljárások a biztonsági teljesítmények mérésére.
� Reális biztonsági célkitûzések.
� A biztonsági követelmények és gyakorlatok ellenõr-
zése.

� Hatékony biztonsági oktatás.
� A sérülések és balesetek alapos vizsgálata és köve-
tése.

� Hatékony ösztönzés és kapcsolattartás.
A 4. kép középsõ részén a gyakorlati munkavégzés-

sel kapcsolatos folyamatok mellett a veszélyek, külön-
bözõ káros hatások kezelésének módszereit kell meg-
határozni. Tehát ezeknek a veszélyeknek és a kialakult
váratlan vészhelyzetek kezelésének szabályait is ki kell

4. kép: Az IMA KF EBK irányítási rendszere
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dolgozni. A biztonságos munkavégzés végrehajtásának
egyik legfontosabb feltétele a tervszerûen végrehajtott
ellenõrzés és az ellenõrzés során megállapított hiá-
nyosságok folyamatos felszámolása. Egy jól mûködõ
szervezetben az egész rendszer folyamatos ellenõr-
zését, a hiányosságok feltárását és a hibák kijavításá-
nak korrekcióit egy megfelelõ színvonalú audit rend-
szer folyamatos alkalmazása biztosítja (5. kép).

Az 5. kép a különbözõ ellenõrzési módszereket tün-
teti fel, amelyek rendszeres végrehajtásával a munkát
végrehajtók és az irányítást végzõk meg tudják akadá-
lyozni a balesetek és vészhelyzetek láncolatának kiala-
kulását. A biztonsági irányítási rendszer mûködését
szemléltetõ 4. képen a folyamatot bemutató séma körül
vannak feltüntetve a kötelezõen alkalmazandó legfon-
tosabb eljárási szabályok, és a nyilak mutatják ezeknek
a szabályoknak az alkalmazási területét. A felsorolt el-
járási szabályokat munkavégzés közben folyamatosan
kell alkalmazni. Ezek a szabályok egymással összefüg-
gésben vannak, tehát egyiket sem lehet elhagyni a
munkavégzés során.

Csak példaként lehet említeni pl. a toronytérkép sze-
repét, amely a toronyba felszerelt kisegítõ eszközök,
függesztõ elemek, lámpák helyét tartja számon � így
biztosítva a rendszeres ellenõrzés lehetõségét, amivel
megelõzhetõk azok a balesetek, amelyeket a toronyból
leesõ tárgyak okoznak. A világítási térkép segítséget
nyújt a berendezéseknél szükséges megfelelõ világítás
biztosításának ellenõrzéséhez.

A munkaveszély-elemzés segítségével a dolgozók
megismerhetik a munka során fellépõ veszélyforráso-
kat, és ezek elhárítására fel is tudnak készülni. A mun-
kaengedélyezési rendszer � amely megsértésének kö-
vetkezményeit a �Piper Alfa� esetében már ismertettük
� a szabályos, ellenõrzött és balesetmentes munkavég-

zést biztosítja. A megfelelõen szervezett és alkalmazott
karbantartási és felújítási rendszer szintén elõsegíti a
mûszaki és személyi balesetek megelõzését. A többi, itt
nem említett szabály is valamilyen módon a veszélyek
feltárását és kezelését segíti elõ.

Látható, hogy az eljárási szabályok között ott szere-
pel a vészhelyzet-reagálási elõírás, amelynek egyik
fontos része a kitörésvédelmi csapat tevékenységére
vonatkozik. A vészhelyzeti reagálásra történõ felkészü-
léshez tartoznak azok a berendezéseknél rendszeres
idõközökben megtartott gyakorlatok (�drillek�) is,
amelyeket a kútbeindulások megfékezéséhez, kitörések
és tûzesetek megelõzéséhez a kútmunkálatokat kivi-
telezõ vállalkozóknak a munkavállalóikkal rendszere-
sen gyakoroltatni kell.

A hazai Kútmunkálati EBK Irányítási Rendszer ki-
fejlesztését megcélzó és 2001 óta folyó hatalmas mun-
kának az eredményét mutatja be az 1. és a 2. diagram,
amelybõl látható, hogy ennek a módszernek a segítsé-
gével sikerült a 2001-ben bekövetkezett 22 LTI (mun-
kaidõ-kieséssel járó személyi) balesetszámot 2008-ra
3 LTI balesetre csökkenteni. A munka színvonalát és
referenciáját jelzi az LTI frekvenciaszám (1 millió

5. kép: Az audit rendszer egyes elemeinek szerepe a balesetek megelõzésében

1. diagram: Az LTI balesetek alakulása 2001�2010 között
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munkaórára vetített szám) csökkenõ tendenciája is. Az
EBK irányítási rendszer mûködésében még most is
gyakran jelentkeznek hibák, amelyek sokszor balese-
tekhez vezetnek.

A legjelentõsebb problémákat a következõkben lehet
összegezni:

� a közvetlen munkahelyi vezetõk elkötelezettségé-
nek hiánya,

� az idõsebb munkavállalók esetében az elavult
munkamódszerek beidegzõdésének megváltoztatása,

� a fiatalok esetében a rendkívül hiányos képzettség,
� a dolgozók mentalitásának, rossz szokásaiknak és

a jelenlegi elavult és beidegzõdött munkakultúra meg-
változtatásának nehézségei.

A korszerû gépek kezelése és a bonyolult technoló-
giai eljárások végrehajtása megfelelõen képzett munka-
erõ alkalmazását teszi szükségessé, amelyekbõl jelenleg

a legnagyobb hiány a hazai munkaerõpiacon van. Ezért
lenne fontos ezeket a munkairányítási módszereket az
egyetemeken a mérnökjelölteknek, de alapjait már kö-
zép- és szakközépiskolás fokon is tanítani.

3. A vészhelyzet-reagálásra való felkészü-
lés

A vészhelyzet-elhárítási terv célja, hogy minden
vészhelyzet bekövetkezésekor a személyzet biztonság-
ba helyezése, a vagyon megõrzése és a kár minimalizá-
lása megtörténjen, míg a vészhelyzet-reagálási terv leg-
fontosabb feladata a vészhelyzetek bekövetkezésekor a
helyes kapcsolatteremtés, a helyes magatartás, a mun-
kamegosztás, az együttmûködés és a hatáskör szabá-
lyainak a kialakítása és írásba foglalása.

Az 6. kép mutatja be a kútmunkálatok során bekö-
vetkezett vészhelyzetek kezelésére kialakított elhárító
szervezeteket, de a következõkben ezen belül elsõsor-
ban a MOL kitörésvédelmi csapatával foglalkozom.

A 6. képen látható mûködési modell lép életbe vala-
mennyi kútmunkálati vészhelyzet bekövetkezésekor.
A riasztás elrendelése a fõfúrómesteren, a kútmunkálati
felügyelõn és az IMA KF vezetõjén keresztül jut el a
kitörésvédelmi parancsnokig, majd a kitörésvédelmi
csapat a riasztás után vonul fel a helyszínre. Ezzel pár-
huzamosan létrejön a mûveleti központ, amely a kap-
csolatot tartja a MOL más vészhelyzet-elhárítási szer-
vezeteivel és a MOL vezetõségével, valamint az állami
intézményekkel és a szervizvállalatokkal.

2. diagram: Az LTIF balesetek alakulása 2001�2010 között

6. kép: Az IMA KF vészhelyzet-reagálási szervezeteinek mûködése
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Jelenleg a kitörésvédelmi csapat � melynek parancs-
noka Székely Szabó Tamás okl. olajmérnök � 30 fõbõl
áll, a csapat vezetõje Somlai Nándor. A kitörésvédelmi
csapat tagjai többségében nagy ipari tapasztalattal ren-
delkezõ fõfúrómesterek, fúrómesterek, kútmunkálati
felügyelõk. A csapat szerves részét képezi a turbóreak-
tív oltóegység személyzete, a harckocsivezetõ és két fõ
turbinakezelõ. Bevetések alkalmával a közvetlen ve-
szélyzónában egyidejûleg 5 fõs csapat tartózkodik,
mind nagy gyakorlattal rendelkezõ személyek. Éven-
ként valamennyien kiemelt egészségügyi szûrésen es-
nek át és a bevetésre kerülõ eszközök használatával
kapcsolatban rendszeres gyakorlati képzésben része-
sülnek, kétévente nemzetközi minõsítést adó, vizsgával
záródó Well Controll tanfolyamon vesznek részt.

4. Honnan származik ennek a csapatnak a
tudása?

Elõször is a hazánkban elõforduló 75 kitörés felszá-
molásának tapasztalataiból, de ezzel a számmal nem
dicsekedhetünk. Meggyõzõdésem, hogy ha korábban a
Kútmunkálati EBK Irányítási Rendszer elõírásai sze-
rint dolgozunk, ennyi kitörés nem következett volna
be. A hazai törvények 1965-tõl az olajkutatás feltétele-
ként szabták meg, hogy minden operátornak egy kitö-
résvédelmi csapattal kötött szerzõdéssel kell rendelkez-
nie. Miután ez a szabály az akkori OKGT-re is érvé-
nyes volt, létre kellett hozni a kitörésvédelmi csapatot.

A hazai kitörésvédelmi csapat szakmai felkészültsé-
gének és tudásának kialakulására és fejlõdésére jelen-
tõs hatással voltak az algyõi és zsanai kitörések elfojtá-
sának tapasztalatai, valamint a kuvaiti katasztrófa fel-
számolásában való részvétel során megismert és elsajá-
tított technikák és technológiák.

A kitörésvédelem komolyabb fejlesztése és a kitö-
résvédelmi csapat szervezettebb létrehozásának ideje
az 1967-es idõszakra tehetõ. Akkor Buda Ernõvel kö-
zösen � én még mint ifjú nagylengyeli fúrómérnök �
létrehoztuk Ortaházán az elsõ gyakorlókutat, és a zala-
egerszegi tûzoltókkal megpróbáltuk eloltani egy-egy
égõ olajtartály tüzét (7. kép, lásd a 16. oldalon).

Ezt követõen megvalósult Nagykanizsán az olajipari
technikum gyakorlótelepén egy olyan korszerû gyakor-
lókút (7. kép), ahol már berendezéssel együtt lehetett a
vészhelyzetek elhárítását gyakorolni. Az eszközállo-
mányunk akkor még szerény volt, de lépésrõl lépésre
fejlesztettük.

1968-ban bekövetkezett az Algyõ�168 kút nagy ki-
törése. A kitörés megfékezéséhez az akkori OKGT ve-
zetõk szovjet segítséget is kértek, és ekkor jelent meg
elõször a tehergépkocsira szerelt repülõgépmotorral fel-
szerelt oltóegység. Ennél a kitörésnél a legnagyobb
problémát a kitörés közben kiáramló jelentõs meny-

nyiségû kõolaj összegyûjtése és elszállítása okozta, de a
vízbiztosítás nehézségei már itt is megmutatkoztak.

Algyõ után tíz évre, 1979-ben következett be a zsa-
nai gázkitörés, amelynek a 23 napja során rendkívül
sok nehézséggel kellett megküzdeni. A 8. kép is vilá-

gosan érzékelteti, hogy a tûzoltási tevékenység egyik
leggyengébb pontja a vízellátás biztosítása volt. Nem
voltak korszerû, gyorsan összekapcsolható vízvezeté-
keink, megfelelõ kapacitású szivattyúink, és nem volt
gyakorlatunk a nagy víztárolók kialakításában sem. Jel-
lemzõ, hogy a kitöréselhárítás 23 napja során összesen
3 fõ tûzoltó sérült meg, akik lefektetett nagyszámú tûz-
oltótömlõkben botlottak meg és estek el.

A zsanai gázkitörés történetével most részletesen
nincs idõ foglalkozni, de még most is rossz emlékeket
ébreszt bennem, amikor felidézem magamban a közel
70 fokos szögben megdõlt lyukfejet és az alatta lévõ
félig felrepedt 95/8�-os béléscsövet (9. kép, lásd a 16.
oldalon). Egy ilyen állapotú lyukfejre kellett felszerel-
ni a 17 tonna súlyú kitörésgátlót (10. kép, lásd a 16.
odalon).

Az öblítõfolyadék lassú besajtolása mellett alkalma-
zott négy lefúvatóvezetékkel és azok egymás után tör-
ténõ fokozatos lezárásával azonban sikerült a kitörés-
gátló leszakadását elkerülni, és annak bezárásával
(10. kép), a kút elfojtásával a kitörést megszüntetni
(11. kép, lásd a 17. oldalon).

A zsanai gázkitörés tanulságait érdemes
felidézni

� Az elsõ nagy tanulság az volt, hogy a turbóreaktor
oltóegység, amit már az Algyõ�168-as kúton is megis-
mertünk, ilyen kialakításban nem volt megfelelõ. Ezek
az oltóegységek, amelyek a szegedi, algyõi telephelyen
állomásoztak, egy egyszerû ZIL tehergépkocsira sze-
relt MIG�18-as repülõgépmotorból álltak. Ez egyrészt
kis teljesítményû repülõgépmotor volt, másrészt na-
gyon nehéz volt az oltóegység helyzetét és a turbina
irányát változtatni. Ennek az volt az oka, hogy a hûtési
tevékenységhez használt nagy mennyiségû víz miatt a

8. kép: A zsanai kitörés vízszállító tömlõrendszere
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1. kép: A Piper Alfa platform 2. kép: A Piper Alfa megsemmisülése

10. kép: A ferde lyukfej és a felszerelt kitörésgátló

7. kép: Az ortaházi és a gyakorlótelepi tréningek

9. kép: A kétirányú tûz és a megdõlt lyukfej
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11. kép: A 23. napon a zsanai gázkitörés megszûnt 12. kép: A továbbfejlesztett turbóreaktív oltóegység

16. kép: A szénsavhó eltávolítása

18. kép: A gázkifúvás fokozatosan megszûnik

17. kép: A termelõcsõ toldása, lezárása, a daruval sikeres lezárási kísérlet
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kitörés közvetlen közelében pillanatok alatt egy sárten-
ger keletkezett. Ebben a sárban a gumikerekes teher-
gépkocsi megbénult. A turbinát csak néhány fokkal le-
hetett a függõleges irányba elmozdítani, nem volt lehe-
tõség vízszintes mozgatásra, ezt csak a gépkocsi helyé-
nek változtatásával lehetett elérni.

� Az alkalmazott szerszámok is fejlesztésre szorul-
tak.

� Zsanán megnõtt a logisztikai háttér jelentõsége is,
pl. a nagy mennyiségben kiáramló gáz miatt azonnali
intézkedéssel rendszeres gázkoncentráció-méréseket
kellett végezni. Ekkor alakítottuk ki azt a körkörös
ellenõrzési rendszert, amely a meteorológiai szélirány-
elõjelzések segítségével a kitöréshez és környezetéhez
vezetõ bejáró utak robbanásveszély-mentessége bizto-
sítható volt.

� Természetesen arra is rájöttünk, hogy a kitörés-elhá-
rítási munka során nincs szükség annyi emberre és fõleg
tûzoltóra, mint amennyit Algyõn és Zsanán alkalmaz-
tunk, mert a sok ember fokozott balesetveszélyt jelentett.

� A sok ember alkalmazására elsõsorban az elavult
vízbiztosítási rendszerünk miatt volt szükség, elég csak
arra emlékeznünk, hogy a teherautóra épített turbóreak-
tív oltóegység vízbiztosításához a tûzoltók a vállukon
tartották a hosszú tûzoltótömlõket. Ezzel a vélemé-
nyünkkel késõbb komoly összeütközésbe kerültünk a
tûzoltósággal, mert Kuvaitba is legalább 50 embert
akartak a korábbi esetekre hivatkozva kiküldeni.

� Rá kellett döbbennünk, hogy a hûtõvíz-tárolási
módszerünk és a vízvezetékrendszerünk elavult, hogy a
vízágyúink kis kapacitásúak.

� Nem volt megfelelõ a lyukfej-eltávolítási módsze-
rünk. Talán sokan emlékeznek rá, hogy az orosz tanács-
adó javaslatára géppisztolytól kezdve egészen a tanko-
kig, mindennel lövöldöztünk az eltávolítandó kitörés-
gátlóra, amit végül is egy ágyúval lõttek le a kútról. En-
nek a következménye volt a 95/8�-os béléscsõ körbere-
pedése. Egy ilyen helyzet kialakulása esetén a kitörés-
gátló eltávolítását a XXI. században már azért nem
ilyen módszer alkalmazásával hajtják végre. A korsze-
rû eltávolítási módszereket a kitörésvédelmi csapat el-
sõsorban Kuvaitban tanulta meg.

Ezt követõen készültek el azok a profi gyakorlóku-
tak a Dunántúlon és az Alföldön, ahol a csapatok kiala-
kításukat követõen rendszeres gyakorlatokat folytattak.

Néhány szóval foglalkozni kell a turbóreaktív oltó-
egység fejlesztésével is.

A hazai média a kuvaiti munkákat követõen sokat
viccelõdött azzal, hogy milyen találékony nemzet va-
gyunk, mert fogtunk egy tankot, rátettünk egy repülõ-
gépmotort, és ezzel a találmánnyal Kuvaitban sikert
sikerre halmoztunk. Azért ez nem egészen így történt.

A zsanai kitörés után az elhárításban résztvevõ szak-

emberek leültek és meghatározták azokat a gyenge
pontokat, amelyeket az akkori tûzoltási kísérletek során
tapasztaltak, és amelyeken mindenképpen változtatni
kellett. Ilyen gyenge pont volt maga a turbóreaktív ol-
tóegység is.

Pontosan leírták, hogy:
� az alépítmény ne gumikerekes, hanem lánctalpas

legyen,
� az oltóegység lehetõleg ne egy, hanem két hajtó-

mûvel rendelkezzen,
� a hajtómûvek nagyobb motorteljesítménnyel ren-

delkezzenek,
� a hajtómûvek legyenek fúvókákkal ellátva,
� a motorokat vízszintes és függõleges irányba, egy-

mástól függetlenül is lehessen mozgatni,
� a hajtómûvek kívülrõl legyenek irányíthatók.
Az elképzelések mûszaki megoldásait a Budapesti

Mûszaki Egyetemen megtervezték, Kecskeméten
pedig 1991-re megvalósították. Így jött létre a hazai új
turbóreaktív oltóegység, amely a kuvaiti munkák során
a �Big Wind� névre lett keresztelve, és világhírnévre
tett szert (12. kép, lásd a 17. oldalon). (A kuvaiti mun-
kák elõkészítésérõl, a magyar csapat felkészülésérõl és
ottani teljesítményérõl, a kitörés-elhárítási eszköz-
állománynak a kuvaiti tapasztalatok alapján történt fej-
lesztésérõl egy különálló cikkben számolunk be.)

5. A helyes vészhelyzet-reagálás bemuta-
tása az NL�282/a kúton bekövetkezett ki-
törés ismertetésén keresztül

Az NL�282/a kúton bekövetkezett kitörés elõzmé-
nyeinek, a kitörésvédelmi elõkészületeknek és a kitörés
felszámolásnak rövid ismertetésén keresztül jól érzé-
kelhetõ a vészhelyzet-reagálásra való felkészülés fon-
tossága és a vészhelyzet bekövetkezése esetén a szük-
séges tennivalók megfelelõ sorrendben történõ végre-
hajtása.

A nagylengyeli szén-dioxid segítségével kialakított
termelési módot rendkívül körültekintõ és megfontolt
elõkészítõ munka elõzte meg. A termelésbe bevont ku-
takat egyenként kellett felülvizsgálni, és különösen
azokkal a kutakkal volt rendkívül sok probléma, ame-
lyekben a kivitelezés közben teljes folyadékveszteség
lépett fel. Mivel ennek megszüntetése szinte lehetetlen
volt, egyszerûbb megoldás volt a kutakat annak idején
felhagyni és helyettük újat fúrni. A mûvelési mód vál-
tása miatt azonban ezeket a korábban felhagyott kuta-
kat is valamilyen módon le kellett zárni. Egy másik ko-
moly biztonsági kérdés volt a számításba vett kutak ki-
képzése, hiszen arra kellett törekedni, hogy a kutak ter-
melõ béléscsõ oszlopa a szén-dioxid gáznak a tárolóba
történõ bevezetése után lehetõleg védve legyen a ter-
melés során. Cziczlavicz Lajos kollegánk � aki sajnos
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már nincs közöttünk � a lehetõ legmodernebb kútki-
képzést-kútszerkezetet tervezte meg (13. kép) ezekhez
a kutakhoz, ahol a beépített tömítõt és szerelvényeket a
kútjavító berendezések forgatással vagy huzalos tech-
nikával könnyen tudták mûködtetni.

A 15. kép az NL�282/a kút beépített szerelvényeit
szemlélteti. 1998. október 14-én kútjavítási munka
közben ez a kút kitört (14. kép). Az eseményekben az
is közrejátszott, hogy korábban a kúton béléscsõsérü-
lést kellett kijavítani, és ehhez egyrészt várni kellett a
javításhoz szükséges BAKER �Casing-patch�-re, más-
részt a marási munkák miatt keletkezett fémhulladék a
tömítõre ülepedett.

A béléscsõ sérülésének elhárítása után a következõ
események történtek:

� A kúton visszatértek az eredeti kútmunkálati tevé-
kenységhez, de a mûvelet megkezdése elõtt a béléscsõ-
sérülés-elhárítási mûveleteibõl származó hulladékokat
a tömítõ feletti gyûrûstérbõl el akarták távolítani. (30
méter ülepedést találtak.)

� Az ülepedés eltávolítását a beépített ON-OFF Con-
nector felsõrésszel hajtották végre, majd ennek csat-
lakoztatása után a packer tömítõelemét kioldották, és
30 m3 rétegvizet nyomtak a gyûrûstéren keresztül a ré-
tegbe.

� A tisztítási mûvelet után a packer tömítõelemének
visszaépítésére került sor (5 tonna terhelés).

� A tömítõ elem megfelelõ helyre kerülését viszont
csak minimális mértékû (5 tonna) húzáspróbával ellen-
õrizték.

� A termelõcsõoszlop pontos ültetéséhez szükséges
csõhossz meghatározása miatt az ON-OFF Connector
felsõ részét akarták leoldani, hogy a csõ szabadon mo-
zoghasson, de a tömítõ zárását a mûvelet után sem
ellenõrizték. (Nem az ON-OFF Connector oldott!)

� Lyukfejszerelés közben, mikor a BOP levétele
folyamatban volt és csavarokat már kivették, a kúton
túlfolyást észleltek (KICK).

� A BOP 4 csavarjának visszarakása és csavarmeg-
húzási kísérlet közben a kifolyás erõsödött, ezért a
BOP-ot bezárták.

� A zárást követõen a kifolyás intenzitása a csatlako-
zó peremeknél nõtt, ezért a csavarok meghúzása érde-
kében a BOP-ot részlegesen kinyitották.

� Közben az akna folyadékkal megtelt, gázkifúvás
kezdõdött, majd intenzív gázkifúvás jött létre. (Nem
volt ismert a BOP nyitottságának mértéke!)

5.1. A kitörés kronológiája
A kitörés idõpontja: 1998. november 14. 0:10

(szombat)
� 0:15 A Rendõrség értesítést kap egy Csatár köz-

ségben lakó alkalmazottjától a kitörés okozta hangha-

13. kép: Az NL�282/a kút kiképzése

14. kép: Az NL�282/a kút kitörése
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tásról (így már az esemény hivatalos bejelentése elõtt
informálódott a helyzetrõl!).

� 0:20 Értesítés: a Rotary Rt. ügyeletesének, a
Rotary Rt. központi ügyeletének � Kitörésvédelmi cso-
portjának � a Rotary Rt. felsõbb vezetõségének. Ezzel
egyidejûleg a Rendõrség is értesítve lett! Riasztási be-
jelentés történt a MOL Rt. ügyeletesének � a kitörésvé-
delmi vezetõnek � az MKI igazgatójának � a Pécsi Bá-
nyakapitányságnak és a MOL vezérigazgató-helyette-
sének.

� 0:35 A rendõrség a környéket lezárja. A dolgozók
meghallgatása az NLT�10 tankállomáson.

� 2:00 Intézkedés Bak, Bocfölde és Sárhida közsé-
gek lakosainak kitelepítésérõl.

� 3:45 A kitörésvédelmi csoport elsõ tagjainak és
eszközeinek helyszínre érkezése.

� 4:00 Elkészül az írásos jelentés a Pécsi Bányaka-
pitányságnak.

� 4:15 A kút elsõ megközelítése: a csoport szerint a
sötétség és a kiáramlott gáz sûrûsége, koncentrációja
miatt a kút egyelõre nem megközelíthetõ.

� 4:30 Elkészül az írásos jelentés a MOL Rt. vezetõ-
sége számára.

� 6:35 A Tûzoltóság és a Rendõrség tájékoztatása
szerint néhány fõ kivételével a három község kitelepí-
tése megtörtént, a községekben folyamatos járõrözés
történik, a Polgári Védelem a frekventált helyeken fo-
lyamatosan méri a levegõ összetételét.

� 6:45 A MOL Rt. Kitörésvédelmi Parancsnoka a
helyszínre érkezik, a kutat továbbra sem lehet megkö-
zelíteni.

� 7:30 A helyzetértékelés alapján a MOL Rt. és a
Rotary Rt. helyszínen tartózkodó szakemberei elren-
delik a nagyteljesítményû turbóreaktív egység elin-
dítását.

5.2. A kitörés elhárításában résztvevõ állo-
mány

MOL Kitörésvédelmi csoport, Tûzoltóság, Polgári
Védelem, Mentõszolgálat, Rotary Rt., MB KV Rt.,
Drill Transz Kft., Geoinform Kft., BJ-Rotary Kft., Pan-
non Petroleum Kft., MOL Nagykanizsai Bányászati
Üzem, Mélyfúrási és Kútszerviz Iroda.

Összesen: kb. 250 fõ.

5.3. A kitörés elhárítása során használt esz-
közök

2 db nagyteljesítményû tûzoltósági turbóreaktív ol-
tóegység; 1 db nagyteljesítményû Iker turbóreaktív ol-
tóegység; turbóberendezések üzemanyag-ellátását biz-
tosító tartálykocsi; folyadékellátó tartálypark, vezeték-
rendszer; szivattyúegységek, folyadékszállító tartály-
kocsik; tolólapos nehézgépjármûvek; 1 db 200 tonnás
daru és egyéb gépészeti és útépítési jármûvek.

5.4. A kitörés elhárításának elõkészítési
munkálatai

� Az NL�252 sz. kút alapjának feljavítása, az irá-
nyító, tárgyaló és pihenõ konténerek, sátrak telepítése.

� Az NL�252 és a NL�282/a kutak közti kb. 250 m
hosszú út megerõsítése.

� Az 5 db 43 m3-es állótartály telepítése, feltöltése,
vezetékrendszerének összekapcsolása.

� A nyomóvezeték kiépítése a kútkörzetig.
� Az aggregátorok helyének kialakítása.
� A turbóegységek utántöltési helyének kialakítása.
� A világítóegységek telepítése.

5.5. A kitörés megszüntetésének tervei
5.5.1. Kútelfojtás (részleges) a kútfej lezárásával

Az eljárás lényege: a kútfejszerelvény visszahelye-
zése a termelõcsõoszlop tetejére, továbbá két lefúvató
vezeték kiépítése a kútfejre, majd egy zárószerelvény
felszerelése a termelõcsõre. Ezt követõen a kút elfojtá-
sa (2000 l/min) víz besajtolásával a termelõcsövön ke-
resztül jobbról, miközben balról, azaz a gyûrûstéren át
szabályozzák a nyomást, hogy a sérült béléscsõszaka-
szon 50 bar-nál nagyobb nyomás ne alakuljon ki.

5.5.2. Kúttalpi lezárás
A kútban lévõ termelõcsõrakatot megfelelõ hosszú-

ságú és zárószerkezettel ellátott termelõcsõvel toldot-
ták ki. Ezt követõen a termelõcsõrakat megemelése egy
120 tonna teherbírású daruval. A termelõcsõrakat leen-
gedése után a kúttalpi tömítõelem beültetése a packer-
be, ezzel a széndioxid-beáramlás lezárása.

A felhalmozódott jég�szárazjég�szénsavhó kiol-
vasztása és a látási körülmények javítása után végzett
felderítés nyilvánvalóvá tette, hogy a folyamatos gázki-

15. kép: Az NL�282/a kút beépített szerelvényei
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fúvás, az állandó jégképzõdés és az alacsony
hõmérséklet (-30 °C) miatt az aknában a munkavégzés
lehetetlen, így a 2. változat (a kúttalpi lezárás) végre-
hajtására tért át a mentõcsapat.

5.6. A kitörés megszüntetésének krónikája
1998. november 16-án 6:00-tól
A kútakna és a munkapadon felhalmozódott szén-

savhó további eltávolítása a turbóreaktív oltóegységek-
kel és kézi erõvel (16. kép, lásd a 17. oldalon).

A kitörésgátló melegítése a turbókkal, többszöri nyi-
tási kísérlete eredménytelen.

A 120 tonnás daru beállítása, a nyomóvezeték kiépí-
tése a termelõcsõfejre, és zárásvizsgája 200 bar-ral.

A 6 m-es toldócsõ + kelly csap rácsavarása a kútban
lévõ termelõcsõre.

A szerszám megemelése, az asztalba szorult szállító-
szék kiemelése daruval.

Csigasor kihúzása traktorral.
Többszöri szerszám-leengedési kísérlet daruval, a

termelõcsõ karmantyú a kitörésgátlóban felül.
Az éjszaka folyamán biztonsági ügyelet mellett kút-

fejfûtés turbófúvóval, a szénsavhó képzõdésének meg-
akadályozása és a munkaterületre kiáramló gáz kon-
centrációjának csökkentése érdekében.

1998. november 17�18-án
A kitörésgátló melegítése, többszöri nyitási kísérlete

(eredménytelen).
Többszöri szerszám-leengedési kísérlet daruval, a

termelõcsõ karmantyú a kitörésgátlóban felül.
A szerszám intenzív leengedése/leejtése többszöri kí-

sérlet után eredményes, a karmantyú átcsúszott a rész-
legesen nyitott kitörésgátlón, és ezzel a kiemelt tömí-
tõelem a helyére került (17. kép, lásd a 17. oldalon).

A tömítõelem, ill. az ON-OFF Connector DS ültetõ
közdarabjában lévõ záródugó együttesen elzárta a to-
vábbi gázkiáramlást, a gázkifúvás a felszínen meg-
szûnt! (18. kép, lásd a 17. oldalon)

6. A nagylengyeli kitörés tanulságai:
� A kitörés 14 évvel ezelõtt történt, és azok a hiá-

nyosságok, amelyeket ennél a kitörésnél a kivitelezési
terv, a tevékenység ellenõrzése területén és az elavult
BOP-rendszer alkalmazása miatt állapítottak meg, az
azóta eltelt idõ alatt megszûntek.

� Kialakult a nemzetközi gyakorlatban elfogadott
operator és kivitelezõ viszony. Az operator készíti a
terveket, biztosítja az anyagot és ellenõrzi a mûveletek
végrehajtását.

� A kutakban végzett mûveletek tervezése ebbõl
adódóan sokkal részletesebb, és kiemelten foglalkozik
a mûveletek biztonsági kérdéseivel.

� Az elmúlt években kialakult a Kútmunkálati Felü-
gyelet, amelyben mûködõ szakemberek feladata a kút-
munkálatok helyszínen történõ folyamatos ellen-
õrzése. Ez a garanciája a tervek pontos végrehajtásá-
nak.

� A kitörést követõen csak hidraulikus mûködtetésû
BOP rendszert használnak.

� Az olajipari tevékenység veszélyeket rejt magá-
ban, és ezeket a veszélyeket csökkenti a 2001-tõl a
KTD IMA KF és vállalkozóinál folyamatosan beveze-
tett Kútmunkálati HSE Management System. Az ebbe
a rendszerbe foglalt alapvetõ szabályok betartása bizto-
sítja a személyi és mûszaki balesetek minimalizálását,
és így a kitörések elkerülését is.

Az NL�282/a kúton bekövetkezett kitörés elfojtásá-
nak ismertetése elsõsorban a kitörésvédelmi csapat
felkészültségét mutatta be a vészhelyzet bekövet-
kezése esetén végrehajtott lépések bemutatásán ke-
resztül.

7. A kútmunkálatokat végzõ berendezé-
sek vészhelyzet-reagálási tevékenysége

A kitörésvédelmi csapat felkészültsége mellett na-
gyon fontos, hogy a berendezéseknél dolgozók is he-
lyesen tudjanak reagálni a vészhelyzetekre. Említettem
már a berendezéseknél rendszeresen megtartott külön-
bözõ drilleket, de ezenkívül fontos az emberek men-
tésére való felkészülés is.

A 19. képcsoport a Rotary Zrt. egy ilyen vészhelyzet-
reagálását mutatja be, ahol egy személyt kellett kimen-
teni egy feltételezett kénhidrogénnel szennyezett kör-
nyezetbõl. A vállalkozóknak minden évben végre kell
hajtani egy ehhez hasonló vészhelyzet-reagálási gya-
korlatot.

� Ebben az esetben a Rotary egyik berendezésénél a
kénhidrogénjelzõ nem megengedett értéket mutat, a fo-
lyamatban lévõ lyukfejszerelést megszakítják, a fúró-
mester a munkapadon elrendeli a kénhidrogén-riadót,
felveszi a munkapadon elhelyezett légzõkészüléket és a
gyülekezõhelyre siet.

� A gyülekezõhelyen megállapítják, hogy a létszám-
ból egy ember hiányzik.

� Ketten felveszik a légzõkészüléket, és egy hord-
ággyal elindulnak megkeresni az eltûnt személyt.

� A tartályok közelében megtalálják az elájult társu-
kat, felteszik az ájult személyre a légzõkészüléket, és
utána biztonságos helyre szállítják.

� Közben értesítik az orvost, aki dönt a kórházba
szállítás szükségességérõl.

Az ilyen fajta gyakorlatok rendszeres végrehajtásá-
val biztosítható, hogy a berendezés személyzete tisz-
tában legyen a vészhelyzetben szükséges tenniva-
lókkal.
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Összefoglalás
A cikk alapján általános üzenetként megfogal-

mazható:
� A közvetlen munkahelyi vezetõk elkötelezettségé-

nek fontossága, akik az EBK feladatokat egy szinten
kezelik a szakmai feladatokkal.

� Az olajiparban dolgozó munkavállalók képzésének
és az új munkakultúra alapjait tartalmazó tudnivalók
elsajátításának fontossága, hogy a dolgozók mentali-
tása, a munkavégzés során alkalmazott rossz szokásaik,

valamint a jelenlegi elavult és beidegzõdött munka-
kultúra megváltozzon.

� A korszerû gépek kezelése és a bonyolult technoló-
giai eljárások végrehajtása megfelelõen képzett munka-
erõ alkalmazását teszi szükségessé. Az utcáról felvett
szakképzetlen munkaerõ kiemelt veszélyforrást jelent a
berendezéseknél folyó néha igen veszélyes mûveletek
végrehajtásánál. Ezért célszerû volna az EBK irányítási
rendszer egyes elemeinek oktatását bevezetni a közép-
és szakközépiskolákban, de az egyetemeken is.

19. kép: Vészhelyzet-reagálási gyakorlat a Rotary Zrt.-nél

JÓZSEF MAGYAR Upstream HSE and technical expert, dipl. of oil engineering, MOL Plc.: Organisational and technical
opportunities for blow out prevention and recovery in Hungary

The article, based on the Piper Alfa catastrophe, briefly presents the development of the HSE management system in Hungary
for the new workover operations. One of the key elements of this HSE system is the emergency response activity. The emergency
response organisation is functioning within MOL Plc. Upstream IFA Well Supervision organisation, and it is responsible for the
management of emergencies (well blow outs, etc.) eventually emerging during workover operations. The most important unit of this
emergency response organisation is MOL Plc. blow out prevention team.
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75 éves

Lovrek Menyhért
kõolajbányászati és

mélyfúróipari
technikust,

Ördögh Gábor
okleveles vegyipari
gépészmérnököt.

Simon Norbert
aranyokleveles
olajmérnököt.

Fürcht Lipót
okleveles

vegyészmérnököt,

Kelemen József
aranyokleveles
olajmérnököt,

Dr. Szalóki István
aranyokleveles
bányageológus
mérnököt,

Dr. Csákó Dénes
aranyokleveles
olajmérnököt,

Szakony István
okleveles

olajmérnököt.

Gombos Zoltán
aranyokleveles
olajmérnököt,

Születésnapjuk alkalmából tisztelettel köszöntjük a

Kívánunk Nekik jó
egészséget, nyugodt,
békés életet!

(a Szerk.)

Diplomaátadás a Miskolci
Egyetemen

2013. február 8-án került sor a Mis-
kolci Egyetem díszaulájában Ünnepi
Szenátus Ülés keretében aMûszaki Föld-
tudományi Kar, a Mûszaki Anyagtudo-
mányi Kar, valamint a Gépészmérnöki és
Informatikai Kar végzõs hallgatóinak a
diplomaátadására.

A többi Kar (az Állam- és Jogtudo-
mányi, a Gazdaságtudományi, a Bölcsé-
szettudományi és az Egészségügyi Kar)
végzõs hallgatóinak diplomaátadására az
elõzõ napon került sor).

Patkó Gyula rektor köszöntõ szavai
után Pákozdi Péter, a mûszaki földtudo-
mányi alapszakon, az olaj- és gázmérnö-
ki szakirányon végzett hallgató olvasta
fel a mérnöki eskü szövegét.

Dr. Tihanyi László dékán bejelentette,
a Mûszaki Földtudományi Karon a
2012/2013. tanév I. félévében záróvizsgát
tett és oklevelet szerzett hallgatók számát:

BSc alapképzés keretében záróvizs-
gát tett 79 fõ, oklevelet szerzett 44 fõ
(BSc földrajzi alapszak: 2 fõ; BSc kör-
nyezetmérnöki alapszak: 13 fõ; BSc mû-
szaki földtudományi alapszak: 29 fõ).

MSc mesterképzés keretében záró-
vizsgát tett 23 fõ, oklevelet szerzett 21 fõ
(MSc környezetmérnöki mesterszak: 7
fõ; MSc hidrogeológus mérnöki mester-
szak: 3 fõ; MSc olaj- és gázmérnöki mes-
terszak: 10 fõ; MSc geográfus mester-
szak: 1 fõ).

Egyetemi szintû graduális képzés
keretében záróvizsgát tett 4 fõ, oklevelet
szerzett 3 fõ.

Olajmérnöki szakirányú tovább-
képzési szakon záróvizsgát tett 10 fõ, ok-
levelet szerzett 10 fõ.

Geotermikus szakirányú tovább-
képzési szakon záróvizsgát tett 5 fõ, ok-
levelet szerzett 4 fõ.

Földgázellátási szakirányú tovább-
képzési szakon záróvizsgát tett 2 fõ, ok-
levelet szerzett 2 fõ.

Az okleveleket Patkó Gyula rektor és
Tihanyi László dékán adták át.

Az oklevelek átadása után dr. Gácsi
Zoltán, a Mûszaki Anyagtudományi
Kar dékánja bejelentette, hogy a karon a
2012/2013. tanév I. félévében abszolutó-
riumot szerzett 51 fõ, sikeres záróvizsgát
tett 55 fõ, közülük oklevelet 36 fõ vehet át.
Az okleveleket Patkó Gyula rektor és
Gácsi Zoltán dékán adták át.

Dr. Illés Béla, a Gépészmérnöki és
InformatikaiKardékánjabejelentette,hogya
Karon a 2012/2013. I. félévében abszolutóriu-
mot szerzett 304 fõ, oklevelet234 fõvehet át.
Az okleveleket Patkó Gyula rektor és
Illés Béla dékán adták át.

Az ünnepi beszédet Gácsi Zoltán dé-
kán tartotta, majd Javier Gonzales Pare-
ja, a Róbert Bosch Kft. ügyvezetõ igaz-
gatója köszöntötte a végzõs hallgatókat.

A beszédek után doktori és habilitá-
ciós oklevelek, majd egyetemi kitünteté-
sek átadására került sor.

(Dr. Horn János)
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Elõzmények

Amagyar állam az angol-
szász hatalmakkal való
hadba lépés után a

MAORT-ot 1941. december 20-án
kelt 79.997/II. sz. rendelettel saját
kezelésébe vette, és a cég nevét
�MAORT Üzemek a m. kir. Kincs-
tár Használatában�-ra változtatta.
A cég vezetésével az iparügyi mi-
niszter dr. Papp Simont bízta meg.

A kincstári használatba vett
MAORT tevékenységében jelentõs
szerepet játszott az erõteljes kutató
tevékenység, többek között Inke,
Görgeteg, Salomvár térségében is.

A MAORT szervezeti felépítésé-
nek rendszere alig változott, így
1943. január 1-jétõl a Dinda János
bányamérnök, mûszaki igazgató

vezette Nagykanizsai Irodán fõfelü-
gyelõként dolgozó Angyal Ferenc
bányamérnök felügyelte a kutatófú-
rásokat is, többek között az
1943�1944. év között a budafai me-
zõtõl keletre kissé lebukó területen
kijelölt és lemélyített �D� jelû fúrá-
sokat is (1. ábra).

A D�jelû fúrások ismerte-
tése

A D�1-es számú fúrást az Újud-
var közelében lévõ Dénes-major
(innen a �D� jelzés) mellett tûzték ki
(1. kép), és 1943. május 20-án kezd-
te el az R�1-es jelû közös fúróbe-
rendezés a fúrólyuk mélyítését
Munkácsi Zoltán bányamérnök,
üzemvezetõ vezetésével. A fúrás
geológiai teendõit dr. Erdélyi

Fazekas János látta el, akit késõbb
dr. Szalánczy György váltott, de a
geológiai jelentések elkészítésénél
találkozhattunk dr. Kertai György
és dr. Vecsey György, de még
dr. Barnabás Kálmán nevével is.
Érdekes, dr. Papp Simon ezt a fúrást
Újudvar�1 néven említette.

A fúrás október 15-én fejezõdött
be 2603,5 m-es mélységgel, az
1828 és 2250 m között talált szén-
hidrogénnyomokkal, miközben 29
alkalommal végeztek magfúrást. Ez
idõ alatt beépítésre került a 133/8�-es
béléscsõoszlop 55,70 m-es, a 95/8�-
es béléscsõoszlop 811,5 m-es, a
65/8�-es béléscsõrakat 1803,5 m-es
saruállással és palástcementezéssel,
majd a 43/4�-es béléscsõoszlop
(2. ábra). Az elvégzett karotázsmé-
rések alapján, tíz rétegvizsgálat
után a további rétegnyitások célta-
lannak látszottak, a munkálatokat
befejezték, a fúróberendezést lesze-
relték, és 1944. február 5-én a
Nagybakónakon elõkészített D�2
jelû fúrási pontra szállították. �Így
az újudvari szerkezeten lemélyített
D�1 fúrás meddõnek bizonyult.

A zalakarosi fürdõ születése*
ETO: 621.48 + 622.24 + 622.3 + 622. 5 + 725.73 + 725.74

A cikk a �D� jelû fúrások történetét ismerteti, összegezve ezek eredményeit, majd
a D�6-os mélyfúrás elkészítését, a fúrásnak melegvíztermelõ kúttá történõ kiképzését
mutatja be.

*A cikk a Budapesti Olajos Hagyományápoló Kör 2012. október 9-ei szakmai napján elhangzott elõadás szerkesztett változata.

BARABÁS LÁSZLÓ
gyémántokleveles bányamérnök,
az OMBKE tiszteleti tagja.

CSATH BÉLA
gyémántokleveles bányamérnök,
az OMBKE tiszteleti tagja.

1. ábra: A �D� fúrások kiképzései
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A D�1 fúrás volt ekkor Magyarország legmélyebb
fúrása� (2603,5 m), tudhattuk meg dr. Papp Simon
összeállított jelentésébõl.

A D�1-es fúrás befejezõ technikai jelentését
Majerszky Béla bányamérnök készítette, mely jelentés-
ben az alábbiakat olvashattuk: �A végzett vizsgálatok
elégtelenségére a további vizsgálatokat felhagytuk, és
víznyerés céljából a 1010�1026, 985�996 és a 905�920
méter közötti homokrétegeket nyitottuk meg, összesen
127 lövéssel. Mivel felszálló vizet nem kaptunk, újabb
három réteget nyitottunk meg 618�640, 509�525 és
320�340 között 133 lövéssel. 32 m3 édesvíz kiemelése
után a folyadékszint 40 m-ben állt be. A további réteg-
nyitás céltalannak látszott.�

A Nagybakónak közelében kijelölt D�2-es számú
fúrási ponton (1. kép) 1944. február 11-én kezdték meg
a fúrást, majd az április 15-én kelt befejezõ jelentés
szerint 946 m-es mélységben fejezték be, miközben
124,48 m-es mélységig beépítették és palástcementez-
ték a 133/4�-es béléscsõoszlopot. 946 méter mélységig
számtalan mûszaki baleset (fúrótörés, többször fúróru-
dazat-szakadás) után �420 m-tõl elferdítették a fúrást,
és a 920 m-be mért 13°-os nagy ferdülésbõl adódó
technikai nehézségek miatt a fúrást befejezték és a lyu-
kat a kezdõ béléscsõrakatban cementdugóval lezárták�
tudhattuk meg dr. Papp Simon jelentésébõl (1. ábra).

A fúróberendezést a D�2-tõl mintegy 690 m-re kije-
lölt D�3-as számú fúrási pontra szállították át és szerel-
ték fel Nagybakónak közelében (1. kép), ahol a fúrást
megkezdték változatlanul Munkácsi Zoltán üzemve-
zetõ irányításával, és a fúrás geológiai teendõit is
dr. Erdélyi Fazekas János látta el.

A 133/4�-es lyukszakaszban 0�102,92 m-ig építették
be a 95/8�-es béléscsõoszlopot palástcementezéssel�,
majd a 85/8�-es szelvényû lyukba 0�1221,38 m-ig került
beépítésre a 65/8�-es béléscsõrakat, ismét palástcemen-
tezéssel. A kis mélységre (1300 m) tervezett fúrás miatt
beépített 65/8�-es béléscsõoszlop azt eredményezte,
hogy a 2224,0 m-es mélységig lemélyített 53/4�-es szel-
vényben sorozatosan bekövetkezõ mentési munkálato-
kat kellett végezni, majd ezek felszámolása után a 43/4�-
es béléscsõrakatot 1082,93 és 2163,7 m közé építették
be palástcementezéssel. Ebben a szakaszban öt réteg-
vizsgálatot végeztek, de végül is ezek sikertelennek bi-
zonyultak, és dr. Papp Simon jelentése szerint �a lyuk
meddõnek bizonyult�. Ezért 119 m-tõl cementdugóval
lezárták a lyukat (1. ábra), és a berendezést a D�4-es
számú fúráspontra szállították át.

A D�4-es számú fúrás Zalakaros és Garabonc
között az újudvari gravitációs maximumra települt
(1. kép), ahol a fúrás mélyítése 1944. május 5-én kez-

1. kép: A �D� jelû fúrások elhelyezkedése

2. ábra
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dõdött 23�-es fúróval, és 139 m-ig került beépítésre a
185/8�-es béléscsõoszlop palástcementezéssel. A 125/8�-
es szakasz végén, 1165,9 méterben végzett elektromos
szelvényezés után a 95/8�-es béléscsõrakatot 1165 m-ig
építették be palástcementezéssel. A 85/8�-es szelvényû
fúrás 1881 m-ben fejezõdött be. Fúrás közben a 185/8�-
95/8�-es béléscsõközbõl 20 °C-os víz tört fel a béléscsõ-
fej alapperemének leszakadása miatt, mely üzemzavart
rövid idõn belül elhárították. A 85/8�-es nyitott szakasz-
ban végzett rétegvizsgálatok alkalmával nem kaptak
megfelelõ eredményt, és a lyukszakasz iszappal való
feltöltése után a 95/8�-es béléscsõrakatnak 130 méterben
történõ elvágása és kiépítése, valamint a lyuk szájában
elhelyezett cementdugó elhelyezése után (1. ábra) a fú-
róberendezést leszerelték és átszállították a D�5-ös
számú fúráspontra 1944 októberében.

A fúrásról 1944-ben mûszaki zárójelentéstMajerszky
Béla készített, míg a geológiai részt dr. Papp Simon
ismertette jelentésében.

A D�5-ös számú fúráspont a Kis-Balaton mellett, a
Zalavártól délre fekvõ Balatonhídvég falu határában
került kijelölésre (1. kép), ahol a fúrást 1944. november
5-én kezdték el (1. ábra). A fúrás geológiai munkála-
tait a MAORT-hoz belépõ dr. Szalánczy György végez-
te. A megkezdett fúrási munkákat azonban december
hó elején félbe kellett szakítani a háborús események
miatt. A berendezést részben leszerelték és Nagykani-
zsára szállították. Dr. Alliquander Ödön fúrómérnök,
bányamérnök értesítést várt dr. Papp Simontól, �hogy a
fúrás folytatására sor fog-e kerülni�, mire a fõgeológus
azt válaszolta: ��még nem határozták el, hogy a fúrást
mikor fogják folytatni. Ezért célszerûbb volna a tornyot
leszerelni és alkalomadtán elszállítani.�

Ezzel az öt fúrással az újudvari szerkezeten a felde-
rítõ fúrások befejezõdtek. Összegezve az elért eredmé-
nyeket: �A D�2 és a D�5 viszonylag sekély fúrás volt,
így nem szolgáltattak lényeges földtani adatokat.
A D�1, D�3 és a D�4-es számú fúrások közül legmé-
lyebbre a D�1 került (2603,5 m). A fúrás 1202 m-ig a
homokos felsõ-pannonban, 1202-tõl 2218 m-ig az alsó-
pannonban haladt, 2218�2603 m között miocént harán-
tolt. A D�3-as számú fúrás 2224,5 m-es mélységben az
alsó-pannonban állt meg. A fúrás talpa közelében a
márga hasadéka mentén olajnyomok voltak észlel-
hetõk. A D�4-es számú fúrás 1070 m mélységben érte
el az alsó-pannon márgát, és 1243�1830,25 m között
foraminiferás miocénben haladt. A D�4 szerkezetileg
magasabb helyzetû a D�1-nél és D�3-nál.�

A D�6 mélyfúrástól a melegvíztermelõ
kútig

A zalakarosi fürdõ alapját az 1962-ben a szénhidro-
gén-kutatás céljából mélyített D�6 (1. kép) mélyfúrás

meleg vize adta. (A �D� elnevezések helyett késõbb a
Zalakaros fúrásjel került be a köztudatba).

A fúrás helye: a D�4-tõl 167° 30�, a kiskomáromi
templomtól 279° 50� irányban 3845,2 m távolságra.

Fúráskitûzõ bizottság: Bíró Ernõ, Dank Viktor, Ker-
tai György, Sheffer Viktor, Tomor János.

A kút mélyítése:
� 1962. július 15-én az R�31-es jelû fúróberendezés-
sel kezdõdött.

� Üzemvezetõ mérnök: Mácsik József, fúrómérnök:
Fónagy László, üzemi geológus:Molnár János volt.

� A kút terve és a kivitelezése a 3. ábrán látható.

Mûszaki adatok
Fúróberendezés:

Fúrótorony: GANZ-MÁVAG (41,5 m magas);
Berendezés: URALMAS 5D (szovjet);
Motorok: 5 db V2�400;
Emelõmû: U2�4�5 pneumatikus tengelykapcsoló;
Szivattyúk: 2 db U8�3 (max. teljesítmény 49 l/s);
Kútfejszerelvények: béléscsõfej, termelõcsõfej, 210
bar CSEPEL;
Kitörésgátló: Cameron 250 bar;
Fúrási rendszer: 0�1084 m rotari-, 1084�1971 m
mélységig turbinás fúrás;
Iszapsûrûség: 1,2�1,34 kg/dm3.

Fúrás
Sajnos a fúrás mélyítése már röviddel a kezdés után

nem mondható sikeresnek. Az 1084 m-ig mélyített
123/4�-es szakaszba a 95/8� béléscsövet csak 508,8 m-ig
sikerült beépíteni, mert a béléscsõrakat megszorult, és
a megszabadítási kísérlet (8 m3 olajdugóval) eredmény-
telen maradt. Ebben a mélységben a rétegsor: homokos
agyag, agyagmárga. Az iszap sûrûsége fokozatosan

3. ábra

Tervezett Tényleges
mélység mélység

Béléscsõ: 133/4� 200 m 123 m
95/8� 1200 m 508,5 m
65/8� 2500 m 2219,3 m

51/2�talpmélység 2307,6 m
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emelkedett 1,3 kg/dm3 fölé, ami ez esetben nem volt
kedvezõ.

Az 508�1084 m közötti szakasz, a további kisebb át-
mérõjû fúrás állandó mûszaki balesetveszélyt jelentett:
alkalmassá vált vastagabb iszaplepények kialakulására,
melyek megszorulást okoztak. A 95/8� béléscsövezés és
cementezés után az aknaszerelést követõen folytatódott
a fúrás mélyítése 81/2�-es görgõs fúróval. Az
1084�1971 m között turbinás fúrási rendszert alkal-
maztak. A teljes szelvényû fúrás közben több alkalom-
mal végeztek magfúrást, összesen 15 esetben. Az iszap
sûrûsége 1,32�1,36 kg/dm3 között változott, ami elõse-
gítette a fúrószerszám-szorulásokat. A geológiai jelen-
tésbõl kitûnik, hogy 1916�1922 m között benzinszagú
kvarchomokkövet harántoltak. 1938 m talpmélység
mellett az egyik fúrógörgõ letört és a lyuktalpon ma-
radt. A mágneses mentés eredményes volt. 1996,5 m-
nél informatív elektromos szelvényezést végeztek. Az
iszap sûrûségét 2077 m-nél fokozatosan csökkentették
1,28 kg/dm3-re. A továbbmélyítés során 2090 m-nél je-
lentkezett az elsõ érdemleges iszapveszteség (10 m3

8 óra alatt). Ezután tovább csökkentették az iszap sûrû-
ségét 1,2 kg/dm3-re, de 2097,5 m-nél ismét fellépett az
iszapveszteség (8 m3), amihez még hozzáadódott 3,5
m3 kiépítés közben. Az 1,1 kg/dm3-re csökkentett
iszapsûrûség mellett megszûnt a veszteség, de a to-
vábbfúrás közben 1,22 kg/dm3-re emelkedett iszapsû-
rûségnél újabb veszteség állt elõ (18,5 m3).
A 2124�2126,5 m közötti magfúrás szürke agyagos
karbonátos kötõanyagú kõzetet mutatott. A további
magfúrás 2126,5�2149 m karbonátos kötõanyagú mész-
követ eredményezett. Az iszapveszteség most már ál-
landósult 14,5 m3-re.

A fúrás 46. napján 2181 m talpmélységnél a kiépí-
téskor kiderült, hogy a fúró az átmenettel a lyukban
maradt. Mentõstüskével eredményes volt a mentés.
Közben ismét 10 m3-es iszapveszteség lépett fel. A to-
vábbi fúrás maradékából és a 15. sz. magfúrásból
(2254,5�2256,5 m) egyértelmûvé vált, hogy a rétegsor
egyenetlen törésû mészkõ. Ezekben a napokban az
iszapveszteség 10 m3/nap mennyiségben állandósult.

1962. szeptember 7-én 2307,5 m elérésekor teljes
iszapveszteség lépett fel, kiépítéskor 1534 m-ben a
szerszám megszorult, és többszöri mentési kísérlet
után sikerült megszabadítani. Tekintettel arra, hogy az
iszapveszteséget egyszerû feltöltéssel nem lehetett
megszüntetni, 100 zsák cementbõl 2,5%-os bentonit
adagolásával cementdugót helyeztek el. Az iszapvesz-
teség megszûnt, a cementdugó tetejét 2094 m-ben ta-
lálták, majd a fúrás következtében újabb teljes iszap-
veszteség keletkezett. Cementfúrás közben a fúrószer-
szám 2283 m-es talpmélységnél megszorult, és kétsze-
ri olajdugó (13,5 m3 + 28 m3) elhelyezése után sem sza-

badult. A mentést lecsavarással folytatták, ami a teljes
szerszám kimentését eredményezte. A kút kondicioná-
lása és az elektromos szelvényezés után került sor a
65/8�-es béléscsövezésre 2219,3 m-es saruállással, a
65/8�-es béléscsõben a cementet 2140 m-tõl 2217,5 m-
ig fúrták ki. Ezután a szerszámot tovább építették a
nyitott szakaszban, majd 2283 m-tõl tovább fúrtak
2307,5 m-ig. Ekkor ismét fellépett a teljes iszapveszte-
ség. Ezt követõen a kutat dugattyúzással termelésbe
hozták, és ezzel kezdetét vette az 1. sz. rétegvizsgálat,
melyet még a fúróberendezés végzett.

Rétegvizsgálatok

1. sz. rétegvizsgálat (2219,3�2307,5 m) � 1962. okt.
11�15.
A termelõcsõ végén lévõ fúró 30 mm furatát tekintve
fúvókának

27/8� termelõcsõ: 2174,78 m
Folyadékmennyiség (Q): 480 m3/nap
Kútfejhõmérséklet (tmax): 99 °C
Termelõcsõnyomás (ptcs): 2�3 bar

24 mm fúvóka mellett
Folyadékmennyiség (Q): 379 m3/nap
Kútfejhõmérséklet (tmax): 99 °C
Talphõmérséklet (ttalp): 118 °C
Termelõcsõnyomás (ptcs): 7,5 bar
Talpnyomás (ptalp): 191,37 bar

A rétegvizsgálat után 20 zsák cementbõl cementdu-
gót helyeztek el, melynek teteje 2222 m. Az R�31-es
jelû fúróberendezést 1962. október 15-én leszerelték, a
további vizsgálatokat a Lyb�XX-es jelû rétegvizsgáló
berendezés folytatta.

2. sz. rétegvizsgálat (2187�2196 m) � 1962. december
13. � 1963. január 13.
Jet perforálás 209 lövéssel

27/8� termelõcsõ: 2174,31 m
Folyadékmennyiség (Q): 40 m3 sósvíz dugaty-
tyúzással
Összetevõk: NaCl: 7,68 g/l, CH4: 11,4%, CO2:
84,62%

A rétegvizsgálatot a perforációk kizárásával fejezték
be nyomásos cementezés útján. Ezt követõen a bélés-
csõben maradt cementdugót kifúrták, és a nyitott sza-
kaszt szabaddá tették az ismételt rétegvizsgálathoz.

3. sz. rétegvizsgálat
Nyitott szakasz: 2219,3�2307,5 m
Rétegtani hely: triász, mészkõ
27/8� termelõcsõ, 1002,26 m
Béléscsõ és termelõcsõ együttes termelése
fúvóka nélkül (Q): 730 m3/nap
Kútfejhõmérséklet: 105 °C
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Gázösszetétel �Cl: 31,54 tf%,CO2: 62,84 tf%,N2: 5,34 tf%,
Víz pH: 7,43

A rétegvizsgálat befejezése után a kutat lezárták,
amikor a nyomás 16 barra emelkedett, majd fokozato-
san lecsökkent 0 barra.

Kiképzés melegvíztermelõ kúttá
A nyugalmi állapotba került kútból kiépítették a ter-

melõcsövet, majd újból visszaépítették úgy, hogy 64
méternél a 27/8�-es termelõcsövön két darab 10 mm-es
furatot képeztek ki az egyszerû kútbeindítás miatt
(4. ábra). A kútfejet szabványos olajipari karácsonyfa
képezte (5. ábra). Ezzel a mûvelettel a szénhidrogén-
kutatási feladatokat az olajipar befejezte, és szakembe-
rei javaslatot tettek a nagy mennyiségû forró vizet ter-
melõ kút átadására az Országos Földtani Fõigazgatóság
részére.

4. ábra: A D�6 fúrás kútkiképzése 6. ábra: D�7, ill. ZKD�7 jelû fúrás kiképzése

5. ábra: D�6 kút kútfejszerelvényének kialakításaFúvóka Nyomások (att) Q Hõmérséklet (°C)
(mm) tcsõ ttalp (m3/nap) kútfej talp

Szabadon 2,7 198,65 420 88 120,5
30 5 200,48 360 88 120,5
18 9,1 204,41 264 87,5 120



BKL Kõolaj és Földgáz, 146. évfolyam, 2013/1. szám * www.ombkenet.hu 29

Az eddig leírtak szakmai jelentésekre támaszkodtak,
melyek közül ki kell emelni Molnár János geológus
alábbi üzemi földtani napi jelentéseit.
Földtani korbeosztás:

Magfúrások össz. hossz: 41,5 m a 15 db magfúrásból.
Magnyereség: 26,7 m (64,55%).
Megjegyzés: 1916�1922 m között benzinszagú kvarc
homokkövet harántoltak.

A kút további sorsa
Mi lett a kút további sorsa? A történet egyrészt szak-

mai alapokra, másrészt visszaemlékezésekre támasz-
kodva írható le. A kút szinte gazdátlanul termelt a kö-
zelében kialakított gödörbe, ahová a falu lakói jártak
úgymond �gyógyfürdõzni�. Elmondásaik szerint so-
kuknak segített reumás bajaikból kigyógyulni. A falu
vezetõi különbözõ szakhivatalokhoz, szakemberekhez
fordultak, annak érdekében, hogy az itt termelt meleg
vizet hasznosíthassák. Ebben komoly szerepet vállalt a
falu szülötte, Bíró Ernõ, a Dunántúli Kõolajfúrási
Üzem fõgeológusa. Közben kútüzemeltetõnek megbíz-
ták a Dél-Zalai Víz-, Csatornamû és Fürdõ Vállalatot.
A falu, a megyei vezetõk, valamint a vízmû illetékesei-
nek szívós kitartása következményeként elérték, hogy
1963. június 14-én az Országos Közegészségügyi Inté-
zet részérõl Heggyesy László kémiai, a Balneológiai
Kutató Intézet részérõl Cziráki József balneotechnikai
vizsgálatokat végzett a kút vizébõl a helyszínen.
A vizsgálatok alapján Schulhoff Ödön kutatóintézeti
vezetõ 1964. április 24-én a következõ szakvéleményt
adta ki:

�A víz mind hõmérsékleténél, mind vegyi összetéte-
lénél fogva mozgásszervi reumás betegek, valamint
krónikus nõgyógyászati betegek kezelésében minden
valószínûség szerint sikeresen alkalmazható. Célszerû
lenne, hogy a helyi hatóságok az ott létesítendõ fürdõ
tervezésekor a gyógyító jelleg hatását biztosítsák.�

A zalakarosi termálfürdõ
A kedvezõ szakvéleményekre alapozva tervezte meg

Müller Pálné a sokszögletû 340 m3-es termálmedencét,
aminek építését 1964-ben kezdték el. Ezt követte az
1965 szeptemberére elkészült 70 m3-es gyermek-
medence. A fürdõ hivatalos megnyitása 1965. augusz-
tus 20-án volt. A fürdõ fejlõdésének sikerében nagy
szerepe volt Németh Ferencnek, a vízmû igazgató-
jának. Idézet az egyik napilapból: �A Zalahátság egye-

nes vonalú völgyekkel tagolt dombsorai között, szelíd
hajlású domboldalon, szõlõtelepek és almaligetek
között, nem messze a strandtól új üdülõközpont képe
rajzolódik ki�.

Zalakaros elindult a �nagy� fürdõk útján, bel- és kül-
földön oly népszerûvé vált, hogy a bõvítésrõl kellett
gondoskodni. 1968-ban sportmedencét öltözõvel,
1975-ben fedett fürdõt alakítottak ki.

A D�6 jelû kút vizét 1972-ben, a D�7 jelû (6. ábra)
kút vizét pedig 1977-ben gyógyvízzé minõsítették.

Erre alapozva a kilencvenes években gyógycentrum,
élményfürdõ épült, melyet 2010�2011-ben a medical
wellness és új gyógyászati szolgáltatások követtek.
2012-ben már 25 kisebb-nagyobb medencét vehettek
igénybe az idelátogatók.

Üzemeltetési problémák és megoldásuk
Amíg a fürdõkomplexum elérte a jelenlegi fejlettsé-

gi szintjét, az induláskor rengeteg problémával kellett
megküzdeni. Ezek közül kiemelkedik a vezetékek víz-
kövesedése mind a kútban lévõ (termelõ- és bélés-)
csövek, mind a felszíni vezetékek esetében. Kezdetben
a vízkövesedés okainak és mértékének meghatározásá-
ban a Dunántúli Kutató és Feltáró Üzem (DKFÜ) is te-
vékenyen részt vett annak ellenére, hogy ez a tevékeny-
ség már kívül esett az üzem hatáskörén. Ezeket a fi-
zikai mérnöki munkákat társadalmi munkában végez-
ték el az illetékes szakemberek. A téma megoldásába
bekapcsolódtak az OGIL szakemberei is. A legna-
gyobb mértékû és legköltségesebb munkák a kúton, il-
letve magában a kútban végzett korrekciós tevékenysé-
gek voltak. Ezek olyan nagy összegeket tettek ki, ami
nem állt az üzemeltetõ Dél-Zalai Vízmû rendelkezésé-
re. Ezért a DKFÜ-höz fordultak segítségért. (Ezt az
üzem is csak úgy tudta �megoldani�, hogy a fõjavítás-
ból kikerülõ tartalék berendezéseket küldte a kútra.)

1967-tõl a fürdõ vízellátása érdekében szükség volt
folyamatos kútmunkálatokra (pl. 1970-ben a 65/8�-es
béléscsõben a vízkõ már 184 m mélységben kialakult.
1975-ben, amikor a medencék víztérfogata 1156 m3

lett, már 3�4 hetenként került sor termelõcsõ-cserére).
A vízkövesedés problémája, illetve annak megoldá-

sa egy külön tanulmány tárgyát képezné, ami nem fér
bele ebbe a rövid ismertetésbe. De hogy érzékelhetõ le-
gyen az összetett, széles skálájú munka, néhány cím-
szavas tájékoztatást közlünk az alábbiakban:
� A kútfejtõl 50 m-re vezetett felszíni (80 mm átmérõ-
jû) csõvezeték vízkövesedése: 72 órás üzemeltetés
után a csõvezeték végén 10�12 mm átmérõjû szabad
nyílás maradt csak, a többit a vízkõ töltötte ki.

� Rotari-tömlõs termeltetés � negatív eredmény.
� Duplafalú csõ, gyûrûs térben hideg víz ellenáram �
negatív eredmény.

3�197 m Felsõ-, alsó-pannóniai emelet
1976�2068 m Szarmáciai emelet
2068�2219 m Tortonnai emelet, karbonátos

konglomerátum
2219�2307 m Tortonnai egyenetlen törés-

mészkõ
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Emlékülés, Papp Simon Emlék-
park avatása
(Bázakerettye, 2012. december 17.)

ABázakerettye Jövõjéért Alapítvány,
Bázakerettye Önkormányzata, a

MOL Nyrt. KTD Nyugat-magyarországi
Termelési Egysége, az OMBKE KFVSz
Dunántúli Helyi Szervezete és a Nagyka-
nizsai Olajos Szenior Klub szervezésé-
ben bensõséges ünnepségen emlékeztek
meg a Budafa olajmezõbõl indított elsõ
�olajvonat� elindulásának 75. évforduló-
járól Bázakerettyén. A Déryné Mûvelõ-
dési Házban megjelent vendégeket a
MOL Bányász Szakszervezet elnöksége

nevében Szalai Géza, Csatlós Csilla, a
Bázakerettye Jövõjéért Alapítvány kura-
tóriumának elnöke és Iványi László pol-
gármester köszöntötte.

Bevezetõként Horváth István Radnó-
ti-díjas elõadómûvész Soós Zoltán �Kút-
ölõk� címû verseskötetébõl idézett. Mol-
nár László MOIM muzeológus írását a
bázakerettyei kõolajat szállító elsõ olaj-
vonat indulásáról Tóth János, a MOIM
igazgatója olvasta fel, majd Udvardi
Géza aranyokleveles olajmérnök vetített-
képes elõadásban elevenítette fel a buda-
fai kõolajtermelés fontosabb eseményeit
�Szemelvények a budafai kõolajtermelés
történetébõl� címmel.

Az eseményhez kapcsolódóan em-
lékparkot is avattak dr. Papp Simon tisz-
teletére. Tóth János igazgató avatóbeszé-
dében felelevenítette dr. Papp Simon

geológus életútjának fontosabb esemé-
nyeit, és elismeréssel szólt arról az össze-
fogásról, amelynek köszönhetõen � a
Bázakerettye Jövõjéért Alapítvány kez-
deményezésére � létrejött, megújult a
Papp Simon Emlékpark elõtti díszkapu.
A munkálatokat segítõ, támogató cégek
képviselõi (dr. Holoda Attila, Fasimon
Sándor, Ferecskó Zoltán, Makovics
József, Iványi László és Csatlós Csilla)
avatták fel az emlékparkot.

Az avatás utáni fórumon az érdeklõ-
dõk kérdéseire Szakál Tamás (MOL
Nyrt. Kutatás�Termelés igazgató),
dr. HolodaAttila (az OMBKEKFVSz el-
nöke) és dr. SzabóGyörgy (TXMOlaj- és
Gázkutató Kft. elnöke) válaszolt.

(a Szerk.)

HAZAI HÍREK

� Mûanyag csõvel való kiváltás � negatív eredmény.
� Fúvókás megoldásnál: 25 mm fúvókánál 12 mm-es,
15 mm fúvókánál 1�2 mm-es lerakódás.

� Teljes szelvényû termeltetés termelõcsõ nélkül (a kút-
fejen a 21/2�-es tolózárat, valamint a felszíni szerel-
vényeket 150 mm átmérõjûre cserélték ki) � a bélés-
csõ elvízkövesedett.

� CEPI készülék � negatív eredmény.
� Teflon bevonatú termelõcsõ � negatív eredmény
(1976).

� Üvegbevonatú termelõcsõ � negatív eredmény.
� Vegyszeres ellátás ajánlása a VIKUV-tól � elvetve.
� Felszíni rendszerbe hidrociklon rendszerû egység be-
építésével a felszíni vízkövesedés megszûnt.

� A 65/8�-es béléscsövet 414 m-ben elvágták, kiépítették,
és beépítettek egy ún. vízsugárszivattyút (Tan-
czenberger Sándor, dr. Megyeri Mihály, Balla László
tervei alapján). A 23/8�-es termelõcsövön 396 m3/nap
mennyiségû, 22 °C-os hidegvíz betáplálása történik,
majd a keverõfejben találkozik a kútból áramló hévíz-
zel és a 31/2�-es termelõcsövön keresztül áramlik a
900 m3/nap mennyiségû, 65 °C-os termálvíz a gyûjtõ-
tartályba. Ezzel a megoldással kiküszöbölték a vízkõ-
kiválást.
A fürdõ mai üzemeltetõje a Gránit Zrt.
A Termál strandon, a Gyógycentrumban, a Termál-

fürdõben és az Élményfürdõ együttesében 5360 m2 víz-
felület áll rendelkezésre, melybõl 1430 m2 fedett és 650
m2 vízfelület közvetlenül a fedett épülethez kapcso-

lódik. A fokozatosan fejlesztett fürdõ vízigényének nö-
vekedése miatt mélyítették le a D�7 (ZKD�7) jelû
(2728 m-es) kutat (6. ábra).

A zalakarosi gyógyvíz � nátriumkloridos, hidrogén-
karbonátos hévíz, jód-, bróm-, szulfidion-tartalma mi-
att � a kénes gyógyvizek csoportjába sorolható. Euró-
pában egyedülálló összetétele miatt legjobb hatását
krónikus nõgyógyászati, mozgásszervi és ízületi beteg-
ségek gyógyításában fejti ki.

Köszönetet mondunk minden kollégának � Faragó
Zsuzsanna, Kramek Mihály, Molnár János, Szládovics
Dezsõ, Szép András, Tanczenberger Sándor �, akik se-
gítséget nyújtottak az anyag összeállításában.

Irodalomjegyzék
Srágli L.: A politika csapdáin át. A MAORT története

1938�1949. (MOIM Zalaegerszeg, 2008.)
Barnabás K. � Strauss L.: A délnyugat-dunántúli pannon

terület. (Kézirat, 1943�49), MÁFI Adattár T. 1028.
Fúrások ismertetése: Magyar Földtani és Geofizikai Intézet

(MFGI) Adattára.
Molnár J.: Földtani napi jelentések 1962. július 15-étõl

1962. október 15-éig. Kõolajipari Tröszt D�6 zárójegy-
zõkönyve. 1963. március 2.

Tanczenberger S.: A Gránit Gyógyfürdõ Zrt. általános tájé-
koztatója 2001. Kútkiképzések, D�6, ZKD�7, kútfejsze-
relvény D�6. Rotary Fúrási Rt. A D�6 kút és a felszíni
berendezések üzemeltetése.

Cziráky J.: A zalakarosi gyógy- és strandfürdõ balneotechni-
kai vizsgálata 1963�1970 között.

LÁSZLÓ BARABÁS � BÉLA CSATH diamond diploma holder mining engineers, honorary OMBKE members: The birth of
Zalakaros Spa

The articles presents the history of �D� wells summarising the results, preparation of drilling D�6 deep well, and completion of
the well onto a thermal water production well.
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Az olajipari Történeti Pályázat
eredményhirdetése
(Budapest, 2012. december 11.)

Az OMBKE Kõolaj-, Földgáz- és
Vízbányászati Szakosztálya, a

MOL Nyrt. és a MOIM által 2011-ben
20. alkalommal kiírt Történeti Pályázat
eredményhirdetésére 2012. december
11-én került sor a MOL Nyrt. budapesti
székházának tárgyalójában.

A benyújtott 19 pályamû mindegyike
elismerésben (1 db Papp Simon-emlék-
díj, 3�3 db I., II., III. díj és 9 db munka-
jutalom) részesült.

Az eseményen megjelenteket Tóth
János, a MOIM újabb öt évre kinevezett
igazgatója üdvözölte, köztük Palásthy
Györgyöt, a MOL KTD Integrált
Mezõbeni Alkalmazások igazgatóját,
dr. Holoda Attilát, az OMBKE KFVSz
elnökét, valamint dr. Dank Viktort, a
MOIM Alapítvány kuratóriumának
elnökét.

A bírálóbizottság értékelését dr. Dank
Viktor ismertette. A hazai olajipar 2012-
es jubileumi évének apropójából adott rö-
vid, rendkívül érdekes történeti áttekintés
után a pályázatokról elmondta, hogy
most is vegyes tárgykörû és változó terje-
delmû anyagok érkeztek be, a vaskos,
több kötetes, sok idõt és energiát igénylõ
munkától a néhány oldalra terjedõig, a
disszertációnak megfelelõ precizitású,
tartalmilag és etikailag is kifogástalan ta-
nulmánytól a személyes átélést rögzítõ
visszaemlékezésig. Valamennyi anyag je-
lentõs hozzájárulás a hazai olajosok törté-
netéhez.

A pályamûvek értékelése

Papp Simon-emlékdíj
Jelige: SZÉP IDÕ VOLT, JÓ IDÕ
VOLT� (A magyarországi szénhidrogén-
mezõk jubileumai) � Dallos Ferencné
Ilyen még nem volt a pályázatok között.
A rengeteg adatot, információt és gazdag
irodalomgyûjteményt tartalmazó hatal-
mas anyag áttekinti a teljes szénhidrogén-
bányászatot a jubileumi ünnepségeken
elhangzott beszédek, megnyilatkozások
segítségével. Jelentõs történeti forrást
képvisel. Külön kiemelendõ, hogy a jubi-
láló helyekrõl, emléktárgyakról, emlék-
mûvekrõl, érmekrõl, plakettekrõl gazdag
képi és szövegi információt ad.

I. Témakör
Gazdaság-, technika-, üzem- és vállalat-
történet

Elsõ díj
Jelige: BANNANTINE � NEW JERSEY
1938. (A szocialista gazdasági vezetés és
a MAORT küzdelme) � Bodócs Dorottya

Második díj
Jelige:OLAJOS 66. (Oly korban éltünk...
Párt és az olajipar az 1950-es években,
színes olajipari korrajz az 1948�1953
közötti évekrõl) � Ferencz Gyõzõ

Harmadik díj
Jelige: HÉV BÁNYÁSZAT (A miskolci
hévízkút regényes története � kitekintés-
sel a termál karsztrezervoárra) �
Szlabóczky Pál

Munkajutalom
Jelige: OLAJOS 66. (Munkások az igaz-
gatótanácsban. DKFV, 1975.) � Ferencz
Gyõzõ
Jelige: MENGYELEJEV 007. (�Ne éges-
sétek el a kõolajat � tüzelni papírpénzzel
is lehet�. /M) � ifj. Bukovinszki Miklós
Jelige: SIKERTELEN KÍSÉRLETEK (A
villamos energia fejlesztése érdekében vég-
zett sikertelen kísérletek � Tormaföldén az
1940-es, Bázakerettyén az 1950-es, Algyõ
I. és Algyõ II.-nél az 1980-as években � a
magyar olaj- és gáziparban) � Borkó Rezsõ

II. Témakör
Életrajz, visszaemlékezés

Elsõ díj
Jelige: PARAFFIN (Beszélgetések a
paraffingyártásról � DVD) � Cseh Péter

Második díj
Jelige: �AD ULTIMUM� (�Megkésve,
de el nem feledve�, � �mesék, sztorik az
olajipar régmúltjából�) � Csath Béla
A szerzõ, Dinda János, Papp Jenõ,
Ruzsinszky László, dr. Lõrinc Ákos visz-
szaemlékezései segítségével mutatja be a
hazai olajipar 1937�1948 közötti történé-
seit, több történeti pontatlanságot, legen-
dát, sztorit helyreigazít az ipartörténész
lelkiismeretességével.

Harmadik díj
Jelige: HÁBORÚ (Shell, Fanto, Buda-
pest, Pét, Szõny � finomítók elleni bom-
batámadások) � Horváth Zoltán

Munkajutalom
Jelige: ÖRÖKÁLOM (A Szomolya�1 sz.
fúrásnál 1955-ben bekövetkezett halálos
balesetet története) � Somogyi Dénes

Jelige: ÖTVENHAT ÕSZE (Ötvenhat
õsze) � Somogyi Dénes
Jelige: OLAJKEVERÕ (Visszaemlékezé-
sek az Almásfüzitõi Ásványolajipari Vál-
lalat 1945�1960-as éveire) � Pap Tibor
Jelige: TÚLÉLÕ (Nyugalmazott üzemve-
zetõ, almásfüzitõi lakos visszaemléke-
zése) � Pap Tibor
Jelige: NAGY IDÕK KIS TANÚJA
(Kezdetek) � Ambrózy Tamás

III. Témakör
Dokumentumok, fényképek, videók

Elsõ díj
Jelige: PAKISTANI VISSZAEMLÉKEZÉ-
SEIM (Pakistan, 2004�2005) � Végh
Gyula

Második díj
Jelige: PAKS (A már épülõ Paksi Atom-
erõmû területén mélyült Paks�2 szerke-
zetkutató fúrás) � Dr. Kovács István

Harmadik díj
Jelige: INKE (Az Iharosberény község
határában mélyített 1. sz. inkei mélyfú-
rással kapcsolatos jegyzõkönyv és terv-
rajzok másolatai) � Dr. Kovács István

Munkajutalom
Jelige: MOL TUNISIA (MOL Tunisia �
DVD) � Végh Gyula.

(dé)

Évzáró-évnyitó az Egri Olajos
Hagyományõrzõ Egyesületnél
(Eger, 2013. január 31.)

2013. január 31-én tartotta szokásos
évzáró-évnyitó ülését a már hosszabb
ideje �standard� 28 fõs létszámú Egri
Olajos Hagyományõrzõ Egyesület.

Varga István üdvözlõ-megnyitó kö-
szöntése után Jakab Alajos, az egyesület
elnöke tömören összefoglalta a gazdag és
változatos 2012. évi egyesületi életet,
amelynek meghatározó támogatója a
Kelly Kft. volt, és megköszönte a lebo-
nyolításban � nem utolsósorban a rendez-
vények �élelmezésének� biztosításában �
kulcsszerepet vállaló Komáromi Miklós
és Nagy András munkáját.

A 2012-es év fontosabb eseményei
Január
Értékelték a lengyel Bobrkai Olajipari
Múzeumban tett látogatást.

Március 30.
Püski Imre és Halász István vetítéssel
egybekötött élménybeszámolót tartott a
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A Kõolaj-, Földgáz- és Vízbá-
nyászati Szakosztály vezetõsé-
gének évzáró ülése
(Budapest, 2013. január 28.)

Aszakosztály vezetõségének évzáró
ülésén a megjelent vezetõségi tago-

kat (Barabás László, Boncz László,
Csath Béla, Dallos Ferencné, Götz Tibor,
Horányi István, Kelemen József, Kõrösi
Tamás, dr. Laklia Tibor, Nagy Gábor,
id. Õsz Árpád, dr. Pápay József,
dr. Szabó György, Tóth János), a
MONTAN-PRESS Kft. ügyvezetõ
igazgatóját, Tóth Andrásnét és az
OMBKE ügyvezetõ igazgatóját,
dr. Gagyi Pálffy Andrást dr. Holoda
Attila szakosztályelnök üdvözölte, majd
röviden értékelte a 2012-es év egyesü-
leti-szakosztályi tevékenységét, mely-
nek legsikeresebb eseménye a S

v

ibenik-
ben megrendezett 2. Közép- és Kelet-
európai Nemzetközi Olaj- és Gázipari
Konferencia és Kiállítás és a hazai
szénhidrogénbányászat 75. évfordulójá-
nak jegyében szervezõdött rendezvé-
nyek voltak.

Ezt követõen átadta a szót a helyi
szervezetek vezetõinek (képviselõinek)

és az egyesületi munkabizottságokba de-
legált szakosztályi tagoknak (Barabás
László Alapszabály, Dallos Ferencné
BKL Kiadói, Tóth János Történeti,
dr. Laklia Tibor Etikai, Kelemen József
Érem Bizottság).

A szakosztályi helyi szervezetek
munkájáról

Alföldi Helyi Szervezet

A2012. évi tevékenységet � Pugner
Sándor akadályoztatása miatt �

Boncz László értékelte. Az egyesületi és
szakosztályi nagyrendezvények és meg-
mozdulások.

XX.MTESZMérnökbál, IV. Mûszaki
Értelmiség Napja, XI. Magyar Tudomány
Napja � Szolnok, EMT konferencia,
Selmecbányai Szalamander, �ibeniki
nemzetközi konferencia és kiállítás, 250
éves szakmai oktatásunk ünnepei Sel-
mecbányán és Miskolcon való képviselet,
az iparág 75. évfordulós rendezvényei.

Saját rendezvények: 50 éves a hajdú-
szoboszlói földgázbányászat; bükkszéki
ünnepségek; különleges fúrási, kútkikép-
zési, kútjavítási technológiák (nemzet-
közi részvételû angol nyelvû szakmai
konferencia); bányásznapi koszorúzás
Szolnokon; Borbála-napi koszorúzások
Füzesgyarmaton és Szegeden.

A 2013. évi munkatervben szerepel a

külföldi társegyesületek, a MTESZ ren-
dezvényein, koszorúzásokon, valamint a
szakosztályi nagyrendezvényeken való
részvétel.

Az üllésimezõ 50, a demjénimezõ 60,
a Geoinform Kft. 25 éves évfordulós ren-
dezvényei, az EOR technológiákról szóló
konferencia (2013. április 23�24.) elsõsor-
ban saját szervezésben valósulnak meg.

Budapesti Helyi Szervezet

Az elmúlt évi tevékenységrõl számot
adó Kõrösi Tamás kiemelten szólt a
Budapesti Hagyományápoló Körrel több
mint öt éve fennálló sikeres együttmûkö-
dés eredményeként megvalósult tartal-
mas szakmai rendezvényekrõl, köszöne-
tet mondott a szervezõk és az elõadók
munkájáért.

A csoport 2013. évi tervei vázlatosan:
további eredményes és aktív együttmû-
ködés az SPE Magyar Szekciójával, a
BOK-kal, valamint a szakosztályi cso-
portokkal, részvétel az egyesületi rendez-
vényeken (EMT konferencia, Selmec-
bányai Szalamander stb.).

Dunántúli Helyi Szervezet

A szervezet elnökének akadályozta-
tása miatt Tóth János, az OMBKE Törté-
neti Bizottság elnökének beszámolója
érintette a helyi szervezet tevékenységét,
mivel a MOIM tevékenysége több pon-

EGYESÜLETI HÍREK

Bobrkai Olajipari Múzeumban tett láto-
gatásról, amely során igazi külön-
legességként a múzeumhoz tartozó ma is
mûködõ olajmezõn az 1854-es éveket
idézõ ún. �meregetéses� � azaz vödrös-
csörlõs � olajtermelés élõ gyakorlatával
is megismerkedhettek a kirándulás
résztvevõi.

Április 22.
A demjéni mezõ �testvérének� is tekint-
hetõ Bükkszék termelésbe állításának 75
éves évfordulója alkalmából rendezett
megemlékezésen és emléktábla-avatáson
12 fõ képviselte az egyesületet.

Június 7.
Az egyesület tagsága szakszerû idegen-
vezetéssel tekintette meg az egri vár fel-
újított részeit, az új ásatások eredményeit
is ma már bemutató Vármúzeumot és a
kazamatákat.
Szeptember
Hanyecz Ernõ szervezésében került sor
dr. Szabó György (TXM Kft.) igen nagy

érdeklõdéssel várt bemutató, tájékoztató
elõadására a Makói-árokról, majd az
elõadást követõ kötetlen �szabadtéri�
beszélgetés kérdezz-felelek keretében
részletekre is kiterjedõ, jó hangulatú és
tartalmas eszmecserére.

November 23.
Szelényi János (MOL Nyrt.) tartotta meg
a helyiek számára igen nagy jelentõség-
gel és érdeklõdéssel bíró elõadását �Az
egri olajmezõ távlati lehetõségei, a 2D
mérések újbóli kiértékelése� címmel,
amely nemcsak egy �szakmai elõadás�
volt, hanem egy mezõ jövõbeli sorsát is
meghatározó olyan pilot-kísérlet ismerte-
tése, amelynek eredményessége a cégve-
zetés értékelési szempontjából egy jövõt
illetõ sikeres gazdasági fejlesztés alapjait
is jelentheti.

December 7.
Pallaghy Barnabás és Nagy Gyula (az
MVMZrt. alkalmazottai) a magyar�szlo-
vák gáztranzit vezeték jelentõségérõl, a

vezetéktõl �elvárt� feladatokról, a beru-
házás jelenlegi helyzetérõl, a tervezett ki-
vitelezés-üzembehelyezés koncepciójá-
ról tartottak elõdást.

December 14.
Az egyesület tagjai a bükkszéki új fürdõ
ünnepélyes avatásán vettek részt.
A programok értékelése mellett a pénz-
ügyi gazdálkodást is ismertették.

A beszámolók és program-elõterjesz-
tések megvitatását követõen a tagság az
elõterjesztett anyagokat elfogadta, és fel-
hatalmazta a vezetõséget az elõterjesztés-
sel kapcsolatos feladatok további ügyvi-
telére.

Az összejövetel �hivatalos� befejezé-
sét követõen egy csodálatosan gazdag
vacsora és itóka melletti beszélgetéssel
folytatódott az immár kötetlen, igen jó
hangulatú, régi közös élményeket is fel-
emlegetõ �szakmai nap�!

(Dr. Csákó Dénes)



ton kapcsolódott és kapcsolódik a helyi
szervezet munkájához is.

A múzeum az országos és iparági tu-
dományos szakmai évfordulók megün-
neplésére helyezi a fõ hangsúlyt. A fonto-
sabb eseményeket az általuk rendezett ki-
állítások tették szemléletesebbé (Bázake-
rettye, Hajdúszoboszló, Miskolc, Siófok,
Zalaegerszeg stb.). Szoboravatások (dr.
Kántás Károly, dr. Papp Simon, Szent
Borbála-szobor), emlékparkavatás (Papp
Simon � Bázakerettye), emléktábla-ava-
tás (Csigó József) hazai és közép-európai
ipari örökségeket védõ munkában való
részvétel eredményei. Sikeres volt a
2011-ben meghirdetett történeti pályázat
is, a beérkezett 19 pályamunka értékes
anyagokkal gyarapította a múzeum gyûj-
teményeit.

2013-tól a múzeum neve: Magyar
Olaj- és Gázipari Múzeum. Az idei ter-
vek között szerepel a Fényeslitkei Szi-
vattyúállomás 40. évfordulójának meg-
ünneplése, a MAORT megalakulásának
75. évfordulóját elõkészítõ munkák.

Földgázszállítási Szakcsoport

Nagy Gábor rövid értékelésében
megemlítette, hogy a csoport külön hang-
súlyt helyez a határon túl élõ szakem-
berekkel való kapcsolattartásra (EMT
konferencia, kisbaconi kompresszorállo-
más stb.).

Kellõ létszámmal képviseltették ma-
gukat a hazai és külföldi egyesületi ren-
dezvényeken (Selmecbánya), iparági
szakmai eseményeken (siófoki konferen-
cia a hazai földgázszállító rendszerekrõl;
szakestély Siófokon; 75. évfordulós ese-
mények, hajdúszoboszlói jubileum; 50
éves a Szabolcs-Szatmár megyei SzVT
stb.).

A 2013. évi elsõ választmányi ülésre az
egyesület rendelkezésére bocsátja a kazán-
szorosi tanulmányúton készült videót.

A 2013. évi terveikben a jelentõsebb
egyesületi és szakosztályi rendezvénye-
ken való részvétel, hazai és külföldi
kompresszoros konzultációk, brennberg-
bányai kirándulás szerepel, melyrõl ké-
sõbb készül részletes program.

Vízfúrási Helyi Szervezet

Horányi István elnök a szervezet
2012. évi tevékenységérõl szólva ki-
emelte a tagjai által (saját és más egyesü-
letek rendezvényein) tartott szakmai elõ-
adásokat (megemlítve Bogdán Gyõzõ,

dr. Dobos Irma, Csath Béla, Tóth Béla
tagtársakat).

A2013. évimunkatervkésõbbkészül el.

Létszámhelyzet

A taglétszám az elõzõ évekhez képest
csökkenõ tendenciát mutat (2010: 345 fõ,
2011: 340 fõ, 2012: 335 fõ), valamelyest
javult a fiatalok aránya. Tovább kell
munkálkodnunk a fiatalok megnyerésén.

Létszámok helyi szervezetenként:
Alföldi HSz: 135 fõ, Budapesti HSz: 71
fõ, Dunántúli HSz: 84 fõ, Földgáz
Szakcsop: 30 fõ, Vizfúrási HSz: 15 fõ.

Tagdíjelmaradások: 9 fõ 2 éve, 31 fõ
egy éve nem fizet (Felszólítások).

2013-ban nem változnak a tagsági
díjak.

Hozzászólások

� Barabás László: a státuszváltozás miatt
apró alapszabály-módosítások (24 pont)
készültek és kerültek benyújtásra.

� Csath Béla tiszteleti tag: megemlékezett
a 2012-ben elhunyt tagtársainkról; a
szaklapban közölt jubileumi diplomá-
sok méltatását hosszúnak tartja; idei év-
fordulók (pl. 50 évvel ezelõtt alapították
a Péch Antal egyesületi emlékérmet);
minden választmányi ülésrõl írjunk a
szaklapban (pl. kimaradt az áprilisi
ülés).

� Dallos Ferencné felelõs szerkesztõ is-
mételten kérte a vezetõségi tagokat,
hogy a fontosabb területi szakmai és
egyesületi eseményekrõl (különös te-
kintettel a hagyományápoló körök
programjára) értesítést és � lehetõség
szerint � írásos híranyagot vagy cikket
adjanak le a szerkesztõség részére.
(Kõrösi Tamás az EU hatáskörû projek-
tekkel kapcsolatos híreket ígért.)

� Dr. Gagyi Pálffy András ügyvezetõ
igazgató: az egyesület elmúlt évi tevé-
kenységét értékelve megemlítette, hogy
annak ellenére, hogy a támogatások és a
pályázati díjak késõn érkeztek be, az
OMBKE pozitívan zárta a 2012-es évet.
Ebben nagy szerepe volt az egyik
legjobban teljesítõ KFVSz-nek. A szak-
osztály igen tartalmas szakmai munkát
végzett, szolidárisan együttmûködött a
többi szakosztállyal és a senior szer-
vezetekkel.
A kassza 2013. év elejével kiürül, szük-
ség van az új támogatásokra.
A 2013. évben tervezett fontosabb
egyesületi események: Selmeci Szala-

mander, EMT Konferencia Besztercén,
Knappentag Kassán, 100 éve hunyt el
egyesületünk elsõ elnöke, gr. Teleki
Géza.
Remélhetõen az új KHT alapszabály
szerint az egyesületi tisztújításra 4 éves
ciklusok lesznek érvényesek.
� Götz Tibor tiszteleti tag: megköszönte a
BOK mûködéséhez a KFVSz által
nyújtott támogatást, bejelentette, hogy a
hagyományápolókat a TXM Kft. és a
MOL Bányász Szakszervezet is támo-
gatta.

� Kelemen József: a 2012. évi emlékér-
mek átadásáról számolt be.

� Dr. Laklia Tibor: az egyesületi életben
2012-ben nem volt az Etikai Bizottság
munkáját érintõ kirívó esemény; elis-
meréssel szólt a MOIMmunkájáról, be-
jelentette, hogy Tóth Jánost újra meg-
választották a múzeum igazgatójává.

� Id. Õsz Árpád ex-szakosztályelnök,
tiszteleti tag: sajnos a szakosztály
taglétszáma egyre csökken; a támo-
gatás is csökkent (a MOL Nyrt.-tõl
igényelt támogatásnak csak a 30%-át
kaptuk meg), keresni kell a további
támogatókat; beszámolt a MOL és a
szakosztály támogatásával megjelent
újabb �zöld� kiadványról (�Könyv a
könyvekrõl�, szerkesztõk: Dallos
Ferencné � Tóth János � id. Õsz
Árpád), valamint az idénre tervezett
kiadványokról (1) Bázakerettyei olaj-
ipari dolgozók története a MAORT
idõkbõl, 2) Olajipar �melegágyán� ke-
letkezett termálfürdõk). Az eddig meg-
jelent könyvek kiegészítéseit egy külön
kiadványban célszerû közreadni.

� Dr. Szabó György: a 140 körüli aktív re-
gisztrált tagot számláló BOK havi (de
újabban gyakran kéthetes) intervallu-
mokban megtartott � átlagosan 35�40
fõs résztvevõt számláló � rendezvényei-
rõl és az idei tervekrõl számolt be, meg-
köszönte a szakosztályi szakemberek
elõadói munkáját.

� Nagy Gábor, a FVSZ megbízott titkára:
kérte a helyi szervezetek vezetõit, hogy
a 2012. évi beszámolókat és a 2013. évi
terveket küldjék meg a következõ
e-mail címre: gabor.nagy@hhe.hu.
Dr. Holoda Attila szakosztályelnök: a
szakmailag és gazdaságilag is sikeres
egyesületi munkáért köszönetet mon-
dott a közremûködõknek. A vezetõségi
ülés kötetlen eszmecserével zárult.

(dé)



Felhívás!
A Miskolci Egyetem Mûszaki Földtudományi

Kara felhívást intéz az Alma Mater egykori hallgatói-
hoz, akik 1943-ban, 1948-ban, 1953-ban, illetve 1963-
ban (70, 65, 60, 50 éve) vették át diplomájukat a
Bányamérnöki Karon Miskolcon, vagy a Földmérõ-
mérnöki Karon Sopronban. Kérjük és várjuk jelentke-
zésüket, hogy részükre, jogosultságuk alapján, a
rubint-, a gyémánt-, a vas- vagy az aranyoklevél kiál-
lítása érdekében szükséges intézkedéseket meg tudjuk
kezdeni.

Kérünk minden érintettet, hogy legkésõbb 2013.
május 24-ig jelentkezzen levélben a Mûszaki Földtu-
dományi Karon. A levélben adja meg nevét, elérhetõ-
ségét (lakcím, telefonszám, e-mail cím), illetve az
alábbi címre küldje meg oklevelének fénymásolatát, a
kiadványban megjelentetni kívánt rövid szakmai ön-
életrajzát (maximum egy A4-es oldal, a kiadvány kor-
látozott terjedelme miatt) és egy darab igazolvány-
képet.

Az oklevélátadás tervezett idõpontja:
2013. augusztus 30. péntek

Miskolci Egyetem Mûszaki Földtudományi Kar
Dékáni Hivatal
3515 Miskolc�Egyetemváros
Telefon: +36/46/565-051
Fax: +36/46/563-465
e-mail: mfkhiv@uni-miskolc.hu
Hudák Éva hivatalvezetõ

Az Egri Olajos Hagyományõrzõ Egyesület
2013. évi progamjának tervezete

Február
Új István (MOL Nyrt.) elõadása a MOL Nyrt. külföldi olaj- és gáztermelési helyzetérõl.
Március
Csejtei Géza a sokak érdeklõdésére számot tartó aktuális kertészeti kérdésekrõl ad átfogó tájékoztatást, különös tekin-
tettel a helyi tavaszi kertészeti feladatok ellátására.
Április
Ungvári Andrea (MOL Nyrt.) tart tájékoztatást az új termelési módszerekrõl.
Május
Pest megyei szakmai kirándulás keretében Ócsa és Tura új termelõ létesítményeinek megtekintése.
Június
AMiskolci Egyetemrõl várnak elõadót geotermia és hidrológia témakörben.
Szeptember
A majdani Egri Üzem 60 éves jubileumi megemlékezése. Az OMBKE�KFVSz Szolnoki Csoportja részérõl megígért
segítség mellett ezúton a BOK közremûködõ támogatását is kérték. A jubileumhoz kapcsolódóan megállapodás
született arról, hogy Hanyecz Ernõ vezetésével, gondozásában összegyûjtik az üzem életébõl még fellelhetõ fény-
képeket és dokumentumokat is.
Október
Szakmai út a Füzesgyarmati Üzem és térségi mezõinek (pl. Mezõsas) meglátogatására.
Boros Ferenc elõadása a kuvaiti tûzoltásról.
November
Tógyer Károly (MOL Nyrt.) elõadása � A MOL Magyarország hosszú távú koncepcióinak bemutatása.
December
�Szokásos� kötetlen záró összejövetel.

A BOK 2013. I. félévi programja

Január 31.
Dr. Árpási Miklós: A magyar geotermia helyzete �

2012
Február 28.
Kõrösi Tamás: Középtávú elõrejelzés a földgázipari

változások helyzetérõl
Március 28.
Kudela József: AMOLBányász Szakszervezet felada-

ta és szerepe az OKGT átalakulásában és az elmúlt
20 évben

Április 25.
Dr. Bobok Elemér: A geotermia szerepe a hazai ener-

getikában
Május 30.
Kurucz István: Indulatok nélkül a répcelaki robbanás-

ról: a mérnöki munka meg/elítélése egy súlyos
mûszaki katasztrófa alapján

Június 27.
Dr. Héjjas István: Energiapolitika ésKörnyezetvédelem

A rendezvények kezdõ idõpontja és helye: 16.00 óra
ELGI Székház, 1145 Budapest, Columbus utca 17�23.
földszinti tanácsterem.

a BOK vezetõsége


