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1. Bevezetés

ADél-Alföldön, Szeged kör-
nyékén végzett rotari mély-
fúrásos szénhidrogén-kuta-

tás és -feltárás magasan kiemelkedik
az 1935 óta folytatott hazai tevékeny-
ségek közül. Ez az elvégzett, tárgyila-
gos elemzésekbõl is egyértelmûen ki-
tûnik. A térség mélyfúrásos kõolaj- és
földgázkutatásáról átfogóbb képet
kapunk, ha felelevenítjük a MANÁT
(Magyar-Német Ásványolajmûvek
Kft.) által elsõként megkezdett
(1942–43 között végzett) szénhidro-
gén-kutató fúrás munkálatait.

A reményteljes kutatási területe-
ken három kutat mélyítettek le: 

A Ferencszállás-1. jelû fúrást 1942.
VIII. 5.–1943. II. 9. között mélyítet-
ték, 2573 m talpmélységgel. A
1995,2 m-es Sándorfalva-I. jelû fúrás
1942. VIII. 21.–1943. I. 6. között
mélyült. A Katymár-1. jelût 1943-
ban fúrták. Egyik fúrással sem harán-
toltak szénhidrogéntelepet, habár
egészen közel,  jóformán 1100 m-re
voltak az algyõi mezõhöz. Ennyi volt
ugyanis a Ferencszállás-1. kút és az
algyõi mezõ III. sz. körzetének hatá-
rán található, 25 évvel késõbb mélyí-
tett Algyõ-81. kút közötti távolság. A
késõbb mélyült produktív Ferenc-
szállás-22. kúttól való távolsága pedig
mintegy 2200 m. Az algyõi és ferenc-
szállási mezõk késõbbi megtalálása
és feltárása alapján megállapítható,

hogy a két mezõ között, azokat jól
megközelítve tûzték ki a Ferencszál-
lás-1. jelû kút helyét.

A fúrásos kutatásokat az Országos
Kõolaj- és Gázipari Tröszt Alföldi
Kõolajfúrási Üzemének (OKGT
AKÜ) Orosházi Üzemegysége foly-
tatta 1962. május 18. és 1964. július
1-je között. Ez alatt az idõ alatt lefúr-
tak 20 079 m-t, (Üllésen 8 kutat,
Soltvadkerten 1 kutat, valamint a
szanki mezõt elvitathatatlanul felfe-
dezõ Szank-1. jelû fúrást). Az üllési
szénhidrogénmezõt az Üllés-1. jelû
fúrással fedezték fel, 1964. július 1-
jén. Csongrád megye elsõ olajkútja, a
felsõ szintre 1164–1166,5 m közötti
felsõ pannon homokkõben olajter-
melõvé kiképzett kút 1964–1974 kö-
zött összesen 39 446 m³ olajat adott.

A szénhidrogén-kutató és -feltáró
fúrásokat a medencében 1964. július
1-jétõl az OKGT AKÜ Szegedi
Üzemegysége folytatta, mely 1979-
tõl új néven, Kõolajkutató Vállalat
(KV) Szegedi Bányászati Üzeme-
ként (SZBÜ) mûködött. 

2. A dél-alföldi, Szeged 
környéki kutató és
feltárófúrási tevékenység
elemzése a KV Szegedi 
Területi Fômérnökségének
nézôpontjából
A KV Szegedi Területi Fõmérnök-
ségének a Dél-Alföldön – annak köz-

vetlenül a Szeged környéki részén –
1964. július 1.–1990. december 31.
között folytatott kõolaj- és földgáz-
kutatási és -feltárási tevékenységét a
KV és a KFV (Kõolaj- és Földgázbá-
nyászati Vállalat) viszonylatában mu-
tatja be az összehasonlító vizsgálat.

Az ábrák és a közölt számadatok
már önmagukban is eléggé beszéde-
sek. Nemcsak a fõmérnökség leg-
kiemelkedõbb idõszakáról adnak tá-
jékoztatást, de rávilágítanak az
egész hazai iparági tevékenységre is.

A cikk az alacsony szintre tendá-
ló, évek óta apadó, hazai szénhidro-
gén-kutató és -feltárófúrási tevé-
kenységet 1935-ig visszapillantva és
a folyamatba illesztve mutatja be.

Az 1. táblázat az 1935–1964 kö-
zötti idõszakban lefúrt métereket
tartalmazza, párhuzamba állítva a
KV Szegedi Területi Fõmérnökség
(külön kiemelve a Szegedi Bányá-
szati Üzem által és az Algyõ-
mezõben lefúrt métereket) és a KFV
teljesítményeit.

A Szegedi Területi Fõmérnök-
ség kiemelkedõ idõszakaszaiban,
az 1967–71 évek között és a csúcs
évében, 1970-ben lefúrt összes
méterek megoszlását a 2. táblázat
mutatja be. 

A táblázat adataiból levonható
következtetések:

• Az algyõi mezõ felfedezésétõl,
1965-tõl eltelt 26 éves periódusban
a Szegedi Területi Fõmérnökség
1%-kal többet fúrt, mint a KFV. A
KV fúrási teljesítményének 50,5%-
át a Szegedi Területi Fõmérnökség
nyújtotta. 

A Szeged környéki szénhidrogén-
elôfordulások felkutatásának, 
feltárásának és termeltetésének
tapasztalatai*

ETO: 622.24

HORVÁTH ISTVÁN
okleveles olajmérnök, 
nyugdíjas, 
OMBKE-tag

* A szerzõ 1958-tól 1990-ig dolgozott a hazai kõolaj- és földgázkutatás területén, az OKGT Alföldi
Kõolajfúrási Üzemének, majd a Kõolajkutató Vállalat Szegedi Fõmérnökségének fúrómérnöke-
ként. Nyugdíjba vonulását követõen kérték fel a 33 éves Szeged környéki tevékenysége tapasztala-
tainak összefoglalására. A cikk e szakmai tanulmány átdolgozott, rövidített változata.



• Az algyõi mezõben 1990-ig fúrt 2,15 Mm 16,1%-a
az 1935-tõl 1990-ig lefúrt országos 13,35 Mm-nek.
Megjegyzendõ, hogy az algyõi mezõben az orosházi
üzem is végzett fúrásokat (0,1207 Mm, 53 kút).

• A Szegedi Területi Fõmérnökség által lefúrt 2,95
Mm 68,69%-a jut az algyõi mezõre. 

A hazai szénhidrogén-tárolókból kitermelt kõolaj-
és földgázmennyiségeket a 3. és a 4. táblázat szemlél-
teti. 

Megállapítások:
• A szegedi medencében a legtöbb kõolajat és föld-

gázt a felfedezések korszakának is mondható – 1965-
tõl 1975-ig terjedõ – idõszakban találták és tárták fel.
Ebben az idõszakban történt az ország legnagyobb
olaj- és gázmezõjének, az algyõi mezõnek a feltárása. 

• 1965–1975 között Algyõn kívül Ferencszállás,
Kelebia, Ásotthalom, Dorozsma, Szeged-Móraváros
mezõket találták meg és tárták fel. Közülük a legna-
gyobb készletû a Szeged-Móraváros mezõ volt, majd
ezt követte a dorozsmai mezõ.

• A szegedi medencében talált és feltárt kitermel-
hetõ kezdeti készlet mind kõolajból, mind földgázból
nagyjából az országos készletek egyharmada. 

• 1976-tól a 90-es évek végéig újabb felfedezés a
ruzsai és a forráskúti kõolaj-elõfordulás volt. Ezek

azonban az elõzõkhöz viszonyítva – különösen a for-
ráskúti – kisebbnek mutatkoztak. 

• Az üllési mezõ újabb feltárásai (preneogén szin-
tek, 2500–3270 m) a teljesen feltárt 12,57 Gm3 kiter-
melhetõ földgázvagyonnal igen jelentõsek.

• Az 1980–1990 közötti években a hozzávetõlege-
sen 0,5 millió tonna olajat tároló Ásotthalom-Észak
olajmezõn kívül nem találtak más elõfordulást.

• A túl költséges, ún. világbanki mélyfúrásokhoz
kötötten táplált túlzott remények a mentsvárnak te-
kintett Makó-3. fúrással szertefoszlottak. Az elõzõ ha-
zai és a világbanki kezdeményezésû mélyfúrások egy-
aránt eredménytelenek lettek, lemélyítésük és kivizs-
gálásuk során számos probléma adódott.

A Szeged-Móraváros olajmezõ kútjainak elhelyez-
kedését, valamint az algyõi és dorozsmai olajmezõk
Szegedhez közeli kútjait az 1. térkép tünteti fel. A Sze-
ged alatt, 2500–2700 m között elhelyezkedõ olajtele-
pek éves olaj- és gáztermelését a 1. ábra mutatja.

A Szegedi Bányászati Üzem által végzett tevé-
kenységek számszerû adatai (Záró év: 1990.)

A lefúrt kutak száma 1329
Ebbõl irányított ferdefúrás 327

Ebbõl gyökérfúrás 2
Lefúrt méter 2958 Mm
A kutak átlagmélysége 2225,8 m
Elvégzett rétegvizsgálatok száma 5725
Kútjavítások száma
(1974. október 1-jétõl) 2509
Kettõs kútkiképzések száma 361

Összes berendezésév
Fúrási berendezésév 163,79
Lyukbefejezési berendezésév 162,21
Kútjavítási berendezésév 102,88
Összes berendezésév 428,88
Egyes mûveletek hozzávetõleges száma összesen
Béléscsõ-cementezés száma 4750
Cementdugózás száma 5200
Rétegkezelés száma (savazás és áztatás) 5200
A kutakban felhasznált összes anyag (hozzávetõ-

legesen)
Cement 170 000 t
Acélcsõ (béléscsõ+termelõcsõ) 200 000 t.

A mennyiségre jellemzõ mutatók összesítésén kívül,
külön a minõségi munkavégzésrõl olyan fontos kimu-
tatások nem készültek, mint pl. kutanként a célréteg-
ben és az összes harántolt rétegben a jó és a rossz ce-
mentpalástok; a javított és nem javított cementpalás-
tok; a jó, a hibás és a javított béléscsõ; a felhasznált gyá-
ri hibás pakker (ezek elég gyakran okoztak problémát:
meghiúsították a mûveletek elvégzését, vagy mûszaki
balesetet idéztek elõ), a hibás kútkiképzések; a kútjaví-
tások területén törekedtek-e arra, hogy azok minél
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Idõszak                          Fúrt méterek mezõnként, Mm
KV SzBÜ Algyõ KFV Összesen

1935–1964 1,15 3,16 4,31
1964–1965  0,12 0,01 0,21 0,34
1965–1990 2,89 0,8 2,15 2,86 8,7
1935–1990 4,16 0,81 2,15 6,23 13,35  

1. táblázat.  Lefúrt méterek mezônként       

Idõszak Fúrt méterek üzemenként, m
KV SzBÜ KFV Összesen 

1967–1970 293 340 667 360 504 100 1 464 800
1970 82 287 181 513 110 400 374 200
1971 81 801 127 199 16 600 225 400 

2. táblázat.  A Szegedi Üzem csúcsidôszakában lefúrt méterek

Idõszak Földgáz mennyisége, milliárd m3

SzBÜ NKFV egy. KFV egy. Összesen
1937–1965 0,01 1,75 9,32 11,08
1965–1990 65,63 60,87 14,1 140,60
1937–1990 65,64 62,62 23,42 151,68 

4. táblázat. Kitermelt földgáz mennyisége, milliárd m3

3. táblázat. Kitermelt kôolaj mennyisége, millió m3

Idõszak                                           Kõolaj mennyisége, millió m³
SzBÜ Algyõ NKFV Nagylengyel KFV Összesen

1937–1965 0,06 1,29 10,18 11,42 22,95
1965–1990 6,5 22,69 7,28 8,16 6,5 51,13
1937–1990 6,56 22,69 8,57 18,34 17,92 74,08
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térkép. Szeged város alatt elhelyezkedô olajmezô kútjai



hosszabb ideig ne ismétlõdjenek meg; a kútjavítások
gyakoriságának okai stb. Az említetteken kívül még
folytatni lehetne a felsorolást. Ha egyáltalán van szán-
dék a tanulságokból okulni – nem pedig elkendõzni a
szakmai fogyatékosság miatt elõforduló hibákat – ak-
kor a jövõ mûszaki generációja bizonyára remélheti,
hogy javulás fog bekövetkezni a minõség terén.
Megfelelõ szakmai tudással, hozzáértéssel párosuló új
technológiák alkalmazásával, az elõfordult tanulságos
esetek messzemenõ és körültekintõ elemzésével elke-
rülhetõ, hogy ugyanazok a hibák ne ismétlõdjenek,
vagy még súlyosabbakat ne kövessenek el. 

Alapvetõen fontos – és ezt semmilyen körülmények
között sem szabad figyelmen kívül hagyni –, hogy a ku-
taknak a lehetõ legjobban kell megfelelniük a telepek
végsõ lemûvelési követelményeinek. Törekedni kell ar-
ra, hogy az ún. késõi harmadlagos lemûvelési ciklusban
is minél kisebb gondot és problémát okozzon a kutak ál-
lapota. Fõleg azon problémáknak az elkerülésére,
megelõzésére kell különösen nagy figyelmet fordítani,
amelyek az olaj vagy gáz kitermelésének csökkenését
okozhatják. (Erre példa a Szak-4. jelû és a Pusztaföldvár-
50. jelû fúrás. Csupán ezekben a kutakban az átfejtõdött
gázt 2 Gm3-re, illetve 1 Gm3-re becsülik, és ezenkívül
jelentõs volt a kitermelhetõ kõolaj mennyiségének csök-
kenése. Az algyõi mezõben is vannak erre figyelmeztetõ
jelek, pl. az Al-662. jelû kútban átfejtõdött nagy, 500-600
Mm3 gázmennyiség ). 

A kutak mélyítése, kivizsgálása és kiképzése során
szem elõtt tartandók a következõk:

• A tárolók szennyezõdésének elkerülése, vagyis a
rétegek tisztaságának óvása a kutak lefúrásától kezdve
azok javításáig.

• Cementpalásthibák, béléscsõsérülések, pakkertömí-
tetlenségek, termelõcsõ-lyukadások nagymértékben gá-
tolhatják a kutak termelõképességét. Ezek elõfordulása-
kor a besajtolt víz nem a kívánt rétegbe jut, más rétegek is

betermelhetnek, elvizesedések, gázosodások
következhetnek be az olajtermelõ rétegben.
És még számos más kellemetlenséget is
okozhatnak. Mindezek a lemûvelés közbeni
helyes modell kialakítását megnehezítik,
megtévesztõleg hatnak, sõt akadályozzák a
reális elképzelés kialakítását a lemûvelés fo-
lyamatáról.

• További gond lehet, ha a tároló nyitva
marad. Ez elõfordulhat, ha pl. utánfúrás
közben kimennek az eredeti lyukból, és nem
találnak abba vissza (Dorozsma-31.), vagy
mentés miatt marad nyitva (Dorozsma-17.)
a lyuk. Különösen a széndioxidos besajto-
lásnál okozhat ilyen helyzet problémát.

• Szennyezõ anyagok, különféle tárgyak,
eszközök kutakba jutásának megelõzésére

sokkal jobban kellene figyelni. A termelõcsõbe került
idegen tárgyak (paraffintalanító kések, súlyosbítók,
huzalok, dugattyúzógumiból letört darabok stb.) aka-
dályozzák a vitlás mûveleteket, a felcsévélhetõ ter-
melõcsövekkel végezhetõ munkálatokat, meghiúsítják
a szükséges mûszeres mérések elvégzését (PWL,
DDL). 

A különféle (olaj- és gáztermelõ, besajtoló, megfi-
gyelõ stb.) kutaknak hosszú távon – a mezõ teljes le-
mûveléséig tartó bármely idõszakban – maximálisan
meg kell felelniük a mûveléssel kapcsolatos igények-
nek. Ezenkívül gondolni kell a lemûvelés befejezése
utáni egyéb célú hasznosításukra, sõt a felszámolásuk-
hoz kapcsolódó kérdések (környezetvédelem és biz-
tonság) sem hanyagolhatóak el. 

3. A dél-alföldi – Szeged környéki – nagyobb
hozamú gázkutakról
Az ország szénhidrogénmezõi közül az algyõi mezõ
földgázkincse a legnagyobb. Ebben a mezõben vannak
– országos viszonylatban is – a legnagyobb teljesítmé-
nyû gázkutak.

A Maros 3. telep legnagyobb hozamú kútja a napi
700 000 m3-es, a Deszki telepé pedig 400 000 m3-es
termelést is elérte. (Az 1970-tõl, valamint 1973-tól ter-
melésbe állított kutak jelenleg is termelnek csökkenõ
mértékben.) Az üllési gázkutak maximálisan 200 000-
300 000 m3/nap hozammal termeltek.

A kutak mélyítésénél fúrástechnológiai szempont-
ból egyik legnagyobb nehézséget a túlnyomásos pro-
duktív formációk átfúrásakor fellépõ teljes iszapvesz-
teség okozza. A különösen nagymérvû iszapveszteség
megszüntetéséhez kellõ szakmai hozzáértés és körül-
tekintés szükséges. (Ez a jelenség az üllési gázmezõben
is fellépett; leküzdése alaposan próbára tette a fúrási
szakembereket. Üllésen teljes iszapveszteség a mély-
szinti repedéses – repedezett, üreges – több száz méter
vastagságú triász dolomitréteg egyes szakaszaiban lé-
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1. ábra. Az évente kitermelt olaj és gáz mennyisége a Szeged-Móravárosi olajmezôbôl

ÖSSZESEN: OLAJ 3,935 Mm3 ; GÁZ 922,02 Mm3

Olaj, Em3 Gáz, Mm3
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pett fel, 2200–3200 m közti mélységben). A kútkikép-
zéseknél jelentkezõ más fúrástechnológiai nehézsé-
gek: a nagy (100 °C-os) termelési kútfejhõmérséklet, 
a káros, korroziv hatások és az esetenként 260 bar ter-
melési nyomás. Ezek kiemelten megoldandó különle-
ges feladatként jelentkeznek a teljes gáztömörséget
igénylõ kutak kiképzésekor.

3. 1. Az algyõi mezõ földtani és mûszaki kapcsola-
tai a kutak létesítésének tükrében

Az 1965-ben felfedezett algyõi mezõ területének
nagysága 79, 4 km2. A mezõben eddig lefúrt kutak zö-
me felsõ pannon telepre mélyült (2000 m-ig), az alsó
pannon telepek kútjai 2450–2500 m mélységûek.

Az algyõi mezõ szénhidrogén-tároló rétegeinek
száma 64, ezekbõl csak két – nagy hozamú gázterme-
lést adó – telep (a Deszki és Maros 3. telep) elemzésé-
vel foglalkozunk. 

A kutak fúrásával kapcsolatos problémák közül ket-
tõt kell kiemelni:

• A nagyszámú vékony, egymáshoz közel levõ (alsó
pannonban 42, a felsõ pannonban 22,
összesen 64) tárolóréteg izolálásához
megfelelõ minõségû, jól záró cementpalás-
tot kell létesíteni. A cementezések egy
lépcsõben történnek 1,60-1,80 kg/dm3 sû-
rûségû cementtejjel. A telephõmérséklettõl
függõen kötéslassító, illetve a cementkötés
szilárdságát javító adalékanyagokat (NaCl,
borkõsav, kvarcliszt, ortoklász stb.) haszná-
lunk. Az alsó pannonra fúrt kutak termelési
béléscsõrakatának cementezésénél köve-
telmény a 2500 m-es cementpalást (a mû-
szaki elõírás szerint 100 m fedésnek kell
lennie a két csõrakat között). Ugyanez vo-
natkozik a felsõ pannon kútjaira is. A ce-
mentpalást meghibásodása okozhatja pl. a
gáztermelés közbeni elvizesedést – még ki-
fejezettebben – a légzõn történõ kútbein-
dulást. Ez utóbbira példa az Al-696. jelû
kút 9 5/8” és a 7”-es béléscsõ közti gyûrûs-
terében bekövetkezett kútbeindulás. Itt a
7”-es termelési béléscsõrakat cementezési
hibája által okozott rétegfelrepedés miatt a
felsõ pannon produktív rétegek nyitva maradtak. A ce-
mentpalást-pótlási munkálatok közben beindult a kút:
gázt, vizet és nagy mennyiségû finom homokot termelt a
béléscsõ 2”-es kinyalódott tolóján keresztül. Végül is,
összesen 11 mûszaki perforáción keresztül a cement-
palástpótlások sorozatát kellett elvégezni. Az utólagos
beavatkozás sikere kétségesnek bizonyult. Meg kell
azonban jegyezni, hogy nemcsak elsõdleges, hanem má-
sodlagos cementpalásthibák is elõfordulnak, fõleg savas
rétegkezeléseknél. A cementpalást-javítások döntõ több-
ségükben sikeresnek mondhatók.

• A 2200–2450 m között található pergõ márgák
megszüntetésével elkerülhetõk a szerszámszorulások,
a termelési béléscsõ cementezési rendellenességei. A
lyukfal megbomlásának megelõzésére tett együttes
mûszaki intézkedések eredményesnek bizonyulnak. A
lyukfal stabilitásának megõrzése érdekében fõleg az
iszap vízleadását, a hidraulikus nyomáshullámokat
csökkentik. A gyûrûstérben az iszap felfelé áramlási
sebességét a szükséges mértékûre szabályozzák.

A telepek fizikai jellemzõit az 5. táblázat, a gázkutak
termelési jellemzõit a 6. és a 7. táblázat mutatja.

3. 2. A Maros 3. telep gázkútjai
Az algyõi mezõ 110 gázkútja közül a Maros 3. telep-

re összesen 18 termelõkutat képeztek ki.
A boltozatos gáztelep a felsõ pannon homokkõ

tárolókban található, a legalsó része átmenetet al-
kot az alsó pannon felé. A Maros 3. telep csúcster-
melése 5,07x106 m3/nap volt, (1978. I. havi adat).
Az Al-376. jelû kút csaknem 700 000 m3/nap gázt
termelt 1973. szeptember 24-én (17 mm-es fúvó-
kán át). A kút összes gáztermelése 1,14 milliárd m3

(1990-ben).

5. táblázat. Tárolók (telepek) fizikai jellemzôi

Megnevezés Algyõ, Algyõ, Üllés mélyszint
Deszki Maros Preneogén-VII.
szint 3. telep

Telephõmérsékletek, K 406 375 447
Permeabilitás, mm2 5,29·10-3 22,33·10-3 12,93·10-3

Porozitás, m3/m3 0,1694 0,2550 0,047
Telepvastagság, m 109,9 95,4 117
Kezdeti telepnyomás, MPa 31,11 20,5 33,25 

6. táblázat. Gázkutak kezdeti termelési jellemzôi *

Megnevezés Algyõi Deszki Algyõi Maros Üllés mélyszint,
szint 3. telep Preneogén-I. 

Al-445 Al-376 Ü-54
Gázhozam, m3/nap 264 400 177 000 234 500
Párlat, m3/nap 23,6 24,66 42,6
Víz, m3/nap 6,0 0,66 7,2
Termelõcsõnyomás, MPa 21,47 14,75 23,0
Zártkútfejnyomás, MPa 25,3 17,5 26,0
Talpnyomás, MPa 25,922 17,615 317,45
Kútfejhõmérséklet, K 350 324 357,5
A perforáció helye, m 2451–2482 1988–2013 2618–2627

2013–2030 

*10 mm-es fúvókán át történõ termeltetésnél

7. táblázat. A legnagyobb hozammal termelô gázkutak

Megnevezés Algyõi Deszki Algyõi Maros Üllés mélyszint, 
szint 3. telep Preneogén-I.

Al-445 Al-376 Ü-54
Gázhozam, m3/d 400 000 700 000 399 800
Temelõcsõnyomás, MPa 23,8 14 22,3
Kútfejhõmérséklet, K 359 346 377
Fúvóka ∅, mm 12 17 13 
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A gázkutak kiképzéséhez permanens, hidraulikus
mûködtetésû pakkert, 3 ½”-es VAM menetû termelõ-
csövet használtak, vitlás mûveletekre alkalmas szerel-
vényekkel együtt. A 3”-es karácsonyfa két fõtolóból áll.
A komplett csõfej és a karácsonyfa 21 MPa nyomásha-
tárú. A biztonsági fúvókák 600 m-ben vannak elhelyez-
ve. A 20 éves termelési tapasztalatok alapján a kutak ja-
vításának, leállásának alapvetõ okai:

• Elvizesedés következtében szükségessé váló per-
forációmódosítások, kizárások.

• Menetcsatlakozásoknál fellépõ gázszivárgások (a
3 ½”-es, nem gáztömör menetû termelõcsövek lecse-
rélése gáztömör, 3 ½”-es VAM termelõcsõre).

• Vitlás szerszámok, mûszerek és egyéb kútba került
tárgyak mentése.

3. 3. A Deszki telep gázkútjai
A nagy gázsapkájú vékony olajtelep tárolókõzete alsó

pannon konglomerátum, közvetlenül a kristályos alap-
hegységre települt. A teljességhez tartozik, hogy a mé-
lyebb szárnyhelyzetû részekben, ahol a miocén korú ré-
tegek is megvannak, annak fedõjét alkotják. Az algyõi
mezõ telepei közül csupán ez volt eredetileg túlnyomá-
sos, ezért biztonságként (plusz 1,5 MPa-val számolva)
megemelt, 1,40–1,65 kg/dm3 sûrûségû iszapot használ-
tak a szóban forgó tároló átfúrásánál. A sûrûség megnö-
velésére a várható rétegtetõ elõtt 100 m-rel került sor.

A kútszerkezet kialakításához a mélyítés kezdetekor 
– tartva az iszapveszteségtõl – a tároló elérése elõtt tech-
nikai béléscsövet építettek be (Al-16., -32., -56. jelû kutak
stb.). Miután kiderült, hogy a formációk iszapnyelésre
nem hajlamosak, nem tértek át a kisebb, 5 7/8”-es szelvé-
nyû lyukátmérõre, a 9 5/8”-es biztonsági béléscsõrakat
alatti szakaszt végig 8 ½”-es szelvénnyel fúrták le.

A mezõ egyes telepeinek – termelés közbeni – nyo-
máscsökkenése lehetõvé teszi a kisebb iszapsûrûség al-
kalmazását a kutak mélyítésénél.

A Deszki telep gázkútjainak különbözõsége a Maros
3. telep kútjaitól:

• Az alkalmazott termelõcsõ nagyobb, 4 ½”-es át-
mérõjû.

• Az alsó szakasz 4”-es expanziós közdarabot tartalmaz.
• A komplett csõfej, karácsonyfa nagyobb (350 bar)

nyomáshatárú.
• A karácsonyfa válltolója nyomáskülönbségre (fel-

színi termelõvezeték meghibásodásakor) automatiku-
san záródó.

A kutak jó kiképzését bizonyítja, hogy a csaknem 20
éves termeltetés alatt csupán két kútban (az Al-444. és
Al-445. jelû kútban) volt szükség javításra. (Az Al-444.
jelû kút meghibásodását a 4 ½”-es karácsonyfa szögpe-
remébe csatlakozó (nem megfelelõ anyagból készült)
akasztó közdarab szakadása okozta, az Al-445. jelû
kútban a 4 1/2”-es VAM termelõcsõ több helyen kor-
rózió hatására lyukadt ki).

A telepet 1973-tól kezdték mûvelni; a termelési csú-
csot 4,423·106 m3/nap teljesítménnyel 1982. XII. hó-
ban érte el. Az 1990-ig összesen kitermelt gáz 13 Gm3.

A kutak közül kiemelkedõ az Al-445. kút 400 000
m3/nap termeléssel (1974. IV. 17-i adat), 17 mm-es fúvó-
kán keresztül. 13 kút átlaghozama 340 000 m3/nap volt. 

A rétegek serkentésérõl, a kutak korrózióvédelmé-
rõl az üllési kutak tárgyalásakor lesz szó.

3. 4. A gázkutak létesítésével kapcsolatos mûszaki
komplikációk az üllési mezõben a földtani adott-
ságokra való tekintettel

Az üllési gázmezõt 1962-ben fedezték fel, három év-
vel korábban, mint az algyõit. Az üllési mezõ földtani
bonyolultságánál, természetes fizikai jellemzõinél fogva
bõven szolgál olyan értékes mûszaki tapasztalatokkal,
amelyek nem csak ebben a mezõben hasznosíthatók.

Az üllési mezõ fõ gáztelepei miocén és triász
képzõdményekben találhatók. A kutatás kezdetén el-
képzelt halmaztelepet az újabb fúrások nem erõsítet-
ték meg teljes mértékben. Ugyanis a terület erõsen
szabdalt, és a vetõk következtében az egymás mellett
elhelyezkedõ blokkokban telepek alakultak ki. Így az
egyéb blokkok gáz-víz-fázisának határa különbözõ
mélységben helyezkedik el. A gáztelep egyes, szárny-
helyzetben levõ blokkjaiban és a miocén korú konglo-
merátumlencsékben kisebb olajtelepek is találhatók.

A mezõ Algyõtõl Ny-ra, 20 km-re helyezkedik el.
Az egész kutatás területe 46,5 km2, a produktív terület
nagysága 24,4 km2.

A mezõben kiképzett gázkutak száma 28. A terüle-
ten összesen lemélyült kutak száma 70.

A termelõ kutak fúrása 1980-tól kezdõdött meg. A
mezõ 1982-ig tartó kutatásában 1979-ben mélyült a leg-
több (11 db) kutatófúrás. Ez idõ alatt a kutatás kétszer le-
állt, mivel elõtérbe került az algyõi mezõ feltárása.

A legnagyobb nehézséget a lyukmélyítések folyamán
a triász dolomit tárolóban fellépõ teljes iszapveszteség
okozta, amit még külön fokozott a vele párosuló
egyensúlymegbomlás. Teljes iszapveszteség 18, részle-
ges iszapveszteség pedig 14 fúrásban fordult elõ. A tel-
jes iszapveszteséget rövid idõ elteltével kútbeindulások
követték, a folyamatos lyukutántöltések ellenére. A
lyukban általában 200–300 m-t süllyed a nívó, ami 30
bar körüli nyomással csökkenti a lyuktalpon az iszap-
oszlop hidrosztatikus nyomását. A folyadékoszlop hid-
rosztatikus nyomása ezért nem képes már ellensúlyoz-
ni, ill. egyensúlyban tartani a tároló nyomását. A követ-
kezmény: intenzív fluidumbeáramlás a nyitott lyukba.
Szinte kivétel nélkül a dolomit rétegtetõ elérésekor –
vagy közel ehhez – volt a legnagyobb intenzitású az
iszapveszteség (pl. az Ü-14.-en 2238 m-ben, az Ü-20.-
on [ferde] 2500,5 m-ben, az Ü-52.-ben 2177 m-ben, az
Ü-68.-on 2302 m-ben). Az iszapveszteség teljes meg-
szüntetésére legtöbb (1200 m3) iszapot az Ü-68. fúrása-



kor használtak el (sûrûség 1,56 kg/dm3). Az elsõ na-
gyobb iszapveszteséget mélyebb helyzetben követõ
többi teljes vagy részleges iszapelnyelés már valamivel
kisebb mérvû volt. A legfelsõ iszapveszteség alatti vesz-
teségek megszüntetése ezért kevesebb idõt vett igény-
be. Az iszapveszteség fellépésének elkerülésére vagy
legalább a mérséklésére a veszteséges szakasz várható
elérése elõtt rizspelyvát adagolnak az iszapba. Ha na-
gyobb mérvû veszteség következik be (10–30 m3), na-
gyobb koncentrációjú rizspelyvás iszapdugót helyez-
nek el. Az eredménytõl függõen esetleg a mûvelet
többszöri megismétlése válik szükségessé (a rizspelyva
hatásosabbnak bizonyult a cellofán- és bõrhulladéknál,
ezért alkalmazták). Amikor nem lehetett a rizspelyvá-
val megszüntetni a veszteséget, 300–500 zsákos ce-
mentezés minden esetben sikerrel járt. Az iszapveszte-
ség cementezéssel történõ megszüntetésekor különö-
sen ügyelni kell a fúrószár becementezésének elkerü-
lésére. (Az Ü-14., Ü-52. kutak esetén az elõzõleg már
megszorult szerszámon keresztül végezték el a cemen-
tezést, ami az adott helyzetben elõnyösebb volt).

A nagymérvû iszapveszteséges zóna teljes átfúrására
egészen az alaphegységig elsõnek az Ü-20. ferde fúrás-
ban került sor (függõleges mélysége 2887 m). Megálla-
pítható, hogy a teljes iszapveszteségek megszüntetése
minden esetben sikerült. (Egyes kutaknál a veszteség
megszüntetése után eltekintettek a továbbfúrástól).

Tekintettel arra, hogy az üllési telep etázsmagassága
nagy, a kutak lemélyítését úgynevezett osztott fúrással
végezték, ami lehetõvé tette az iszap sûrûségének a ki-
csövezett szakasz hosszától függõ csökkentését a
rétegösszleten belül. Meg kell azonban jegyezni, hogy
teljes iszapveszteség helyenként azután is fellépett.

Az iszapveszteségek megszüntetésére irányuló fon-
tosabb megállapítások:

• A biztonsági béléscsõ kerüljön minél közelebb a
miocén tetõhöz, ezzel a megszorulás veszélye csökkent-
hetõ, a kisebb pórusnyomású rétegek felrepedése pe-
dig elkerülhetõ.

• Kisebb átmérõre való áttérés elõtt alaposan fonto-
lóra kell venni azt, hogy a további szakasz fúrásánál jó-
val kisebb sûrûségû iszapot (a csökkentés 0,3–0,4
kg/dm3) lehessen használni (közbensõ csövezések vég-
rehajtásának eldöntésénél). Lecsökkent rétegnyomás
esetén fontos, hogy a kút a tervezett talpmélységig mi-
nél kevesebb nehézséggel legyen lemélyíthetõ (a réteg-
nyomásnak a hidrosztatikus nyomás alá csökkentése
esetén úgyszintén). Az iszapveszteség csökkent réteg-
nyomás esetén is felléphet az arra hajlamos rétegben,
még 1 kg/dm3-re is csökkentett iszapsûrûségnél is.

• Gondos cementezéssel a fellépõ iszapveszteség
hamarabb és lényegesen kevesebb iszap felhasználásá-
val szüntethetõ meg, mint adalékok alkalmazásával.

Az üllési gázkutak kiképzése után a béléscsövön és a
két légzõn nyomások jelentkeztek, amelyek a cementpa-

lástok mögötti szivárgásokra, valamint a termelési sze-
relvények tömítetlenségére utaltak. Az elsõ lépcsõben
kiképzett 21 gázkutat minden szempontból alaposan fe-
lülvizsgálták, és a vizsgálat eredményeképpen 1985-tõl
minden kutat újból kiképeztek. A kutakba teljesen
gáztömör menetû termelési szerelvényeket építettek be.
A fúrás folyamán a 7”-es béléscsõ cementezése 2 lép-
csõben történt. A javítás során teljes egészében kicserél-
ték az elsõ kiképzésnél beépített szerelvényeket, és az új
kutaknál is alkalmazott szerelvényeket építették be. A
légzõkön mutatkozó gázszivárgásokat szükség szerint
cementpalást-javítással szüntették meg, a mûszaki per-
forációkat betétcsõvel zárták ki a célréteg feletti, réteg-
vizsgálat céljából megnyitott szakaszokon is.

A béléscsövön 3–140 bar nyomás lépett fel, a 9 5/8”-
7” közötti légzõn 0–120 bar jelent meg, a 13 3/8” és a 9
5/8” közötti légzõn 0–54 bar nagyságú nyomásokat
észleltek.

Az ún. „légzõs kutak” fokozott biztonsági ellenõr-
zések és a szükséges mûszaki intézkedések közepette 1985
keményebb téli idõszakában is folyamatosan termeltek
úgy, hogy a két légzõt közös lefúvatóra kötötték be. A
közös lefúvatón keresztül lehetõvé vált a nyomás
idõközönkénti leengedése, a meghatározott nyomásér-
ték elérésekor. 

Az új, korszerû kútkiképzések eddigi tapasztalatai
alapján megállapítható, hogy a kutakat teljesen szivár-
gásmentesen akkor lehet kiképezni, ha a cementpalást
és a béléscsõ is teljesen gáztömör. Ha a cementpalást és
a béléscsõ nem gáztömör, teljesen hiábavaló az akár
többször is megismételt kiképzés, akár gáztömör terme-
lési szerelvénnyel is. Ugyanis e termelési szerelvények
tökéletes zárása esetén sem lehet egyértelmûen megál-
lapítani a szivárgások helyét a kútban. Vagy másképpen
fogalmazva: hiába építenek be valóban gáztömör ter-
melési szerelvényt, ha nem tesznek meg mindent an-
nak érdekében, hogy a menetcsatlakozásoknál gázszi-
várgások ne forduljanak elõ. De nem lehet teljesen
gáztömör kiképzésrõl szó akkor sem, ha a béléscsõ és a
cementpalást átenged. Jó cementpalástot viszont a leg-
jobban megfelelõ technológia alkalmazásával és a tech-
nológiai elõírások maradéktalan betartásával lehet
kialakítani. Ezt a kérdést nem szabad elhanyagolni!

Ha valóban jó minõségû a cementpalást és valóban
gáztömör a termelési szerelvény a gázkutakban – de
csak ebben az esetben – a béléscsõ menetcsatlakozásai
gáztömörségének nincs olyan nagy jelentõsége. En-
nek ellenére mégis fontos, hogy a gázkutakba végig
gáztömör menetcsatlakozású béléscsövek kerüljenek
beépítésre. Ez nem tekinthetõ költséges luxusnak. Az
algyõi kutak közül némelyik már több mint egy milli-
árd m3 gázt termelt ki (Maros-3 szintbõl az Al-376.,
Al-377. jelû kutak, a Deszki szintbõl az Al-455., 
A-446. jelû kutak). Ugyanez vonatkozik a béléscsõ ce-
mentezésére is.
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Jó gázkút kiképzéséhez gáztömör szerelvényeket csak
akkor lehet alkalmazni, ha eleve mind a cementpalást,
mind a termelõ béléscsõ kifogástalan állapotú. Az erre
fordított költségek jobban megtérülnek, mint a rossz
cementpalástok, béléscsövek, a rosszul kiképzett és a
nem kielégítõen javított kutak tetemes ismételt kikép-
zési és javítási költségtöbbletei. 

Jobban figyelembe kell venni a hõmérséklet-vál-
tozások által a termelõcsõben okozott húzó- és nyo-
mófeszültségeket, melyek megnövekedésekor elsza-
kadhat a termelõcsõ, vagy – a kihajlás miatt – a pakker
fölött elgörbülhet, esetenként menetlazulások is je-
lentkeznek, melynek következtében a meneten ke-
resztül gázszivárgások léphetnek fel.

Ha nem végzik el a hosszváltozásokra vonatkozó
számításokat és korrekciókat, az számos technikai ne-
hézséget okoz, pl. a kettõs olajtermelõ kutaknál az
összegörbült két rakatot nem lehet együtt kiépíteni,
(pl. Al-290., Al-493. jelû kutaknál), csak külön-külön,
hosszadalmas mentési munkával (pl. az Al-713. jelû
kútnál); nem végezhetõk el a mûveletek az 1 ¼”-es
felcsévélhetõ termelõcsövekkel, sõt súlyosabb esetben
(Al-538. jelû kút) a felcsévélhetõ termelõcsõ megszo-
rulása bekövetkezik (a pakker fölött elgörbült 2 3/8”-
os termelõcsõbe beszorult 2400 m felcsévélhetõ ter-
melõcsövet körültekintõen végzett munkával – ún.
együttes kiépítéssel – lehetett kimenteni.)

Ü-11. jelû kútban három esetben – gáztermelés
közben – korrózió hatására a 3 ½”-os VAM termelõcsõ
erõsen elhasználódott, nagymértékben csökkent a 
falvastagsága, több helyen kilyukadt. Mindhárom
esetben a termelõcsõ teljes kicserélése vált szükséges-
sé. Az esetek ismételten arra hívják fel a figyelmet,
hogy a korrózió hatásának vizsgálatát, annak kiküszö-
bölését sem lehet elhanyagolni.

Az üllési mezõben képezték ki országosan is a leg-
mélyebb termelõ (Ü-64. jelû) gázkutat. Az üllési mezõ
gázkútjainak termelõrétegei 3265–3280 m mélység-
ben helyezkednek el.

Az üllési gázkutak kiképzésénél a korszerû termelési
szerelvények alkalmazásán kívül igen jelentõs a réteg-
megnyitás módja és sorrendje. Korábban a rétegmeg-
nyitásokat a végleges kútkiképzések elõtt végezték el.
Újabban a kutak végleges kiképezése után perforálják a
réteget. A termelõcsövön keresztül végzett perforálás jó-
val hatásosabb, a rétegek nem szennyezõdnek el a kikép-
zés alatt, ami a produktivitást elõnyösen befolyásolja.

A savazásokat a végleges kútkiképzés után végzik el, az
algyõi és az üllési mezõben hasonló módon. A savazást
megelõzõen a kutat szabadon termeltetik. A savat a ter-
melõcsövön keresztül táplálják be, elhelyezésére vizet
használnak, a rétegbe sajtolás közben – a tömítõ átszaka-
dásának meggátlására – ellennyomást gyakorolnak a
pakkerra. A dolomitrétegek könnyen savazhatók, a kez-
deti 100–150 bar sajtolási nyomás a mûvelet befejezése-

kor 0 barra csökken. A savazást követõen általában jelen-
tõsen nõ a kutak termelése, valamint a kútfejnyomás. 

A gáz H2S-, CO2- és H2O-tartalma miatt a kutak
inhibitálása szükséges. Az üllési és az algyõi deszki szint
gázkútjainak termelõcsövébe havonta egy alkalommal
1 m3 inhibitort tartalmazó gázolajat táplálnak, majd 4
órára lezárják a kutat. A Maros telepre kiképzett kuta-
kat nem szükséges inhibitálni, mivel a gáz kevés kor-
rozív anyagot tartalmaz.

A felszíni termelõvezetéket a kútfej dilatációjának fi-
gyelembevételével kötik be a karácsonyfára. A kutak ter-
meltetésénél a maximálisan megengedett hõmérséklet
115 °C (az Ü-54. jelû kúton érték el eddig a legmaga-
sabb, 104 °C-os hõmérsékletet). Az üllési mezõ napi
termelése 1987 telén volt a legnagyobb, 4,5 Mm3/nap.
A mezõbõl 1990-ig összesen kitermelt gáz mennyisé-
ge mintegy 6,5 Gm3.

4. Az 1964–1990 között végzett ferdefúrá-
sok tapasztalatai

A KV Szegedi Fõmérnökség területén 1964–1990 kö-
zött – évenkénti és mezõnkénti bontásban – a 8. táblázat-
ban feltüntetett irányított ferdefúrásokat mélyítették le.
Az 1329 lemélyített kút 24,6%-a (327 db) az irányított
ferdefúrás. Az irányított ferdefúrások zömét (271 db) az
algyõi gáz- és olajmezõben végezték, ez a mezõben 1990-
ig lemélyített mintegy 950 fúrás 28,53%-a.

A szegedi medencében végzett irányított ferdefúrások
általában 2000–3300 m közötti mélységûek. A 3000 m
alatti lyuktengely szerinti talpmélységet a Szeged-Móra-
város, az Üllés és a Dorozsma mezõkben haladják meg.

Az algyõi mezõben az irányított ferdefúrások az alsó
és felsõ pannonra mélyülnek. A függõlegesen 2000 m-es
és 2500 m-es talpmélységüknél a lyuktengely szerinti
mélységük természetesen a ferdeség nagyságától füg-
gõen valamivel több. A szóban forgó irányított ferdefú-
rások lemélyítési ideje a ferdeségük nagyságától és mély-
ségkategóriájuktól függõen 3–25 nappal több, mint az
ugyanazon mélységû függõleges fúrásoké. A 9. táblázat
a legnagyobb ferdeségû és kitérésû kutakat mutatja be. 
A ferdefúrások lyukprofilja négyrészes (2. ábra).

Az irányított ferdefúrásokat gördülékenyebben és
zökkenõmentesebben lehetne kivitelezni, ha megfele-
lõ választékban és minõségben állnának rendelkezésre
súlyosbítóstabilizátorok, ha a talpi motorok, a turbinák,
a Navi-Drill-ek alkatrészellátása kielégítõbb lenne, és a
karbantartási, javítási munkákat kifogástalanul végez-
nék el. (Pl. az Al-879. jelû kútnál a kiszállított 9 5/8”-os
turbinák közül kettõ már a felszíni kipróbálás során sem
mûködött, a harmadikkal pedig nem ferdült el a lyuk). 

Az említett hiányosságok miatt, egyes esetekben
külön korrekciókat kell végezni, kisebb ferdeségnöve-
kedés érhetõ el. A ferdefúrások teljesítményének javu-
lását eredményezné, a speciális – külön a ferdefúrásra
készülõ – fúrók alkalmazása.
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A tervezett irány és az elõírt talpi eltérés pontossá-
gának betartása is nehezebb (általában 30 m sugarú a
megadott célkör). A folyamatos ferdeségmérésektõl
pedig jobb eltekinteni addig, amíg a mûvelethez szük-
séges terelõs öblítõ közdarab nem áll rendelkezésre. E
nélkül ezt a mûveletet igen balesetveszélyes lenne el-
végezni. A közbensõ öblítõ közdarab hiányában
bekövetkezõ balesetre példa a Szeghalom-182. jelû fú-
rásnál megtörtént eset, amikor is a rotari-kötés fúrás
közben összecsavarodott, a mûszer kábelja elszakadt,
és a 3”-es rotari-tömlõ is majdnem szétszakadt. 

Mindenképpen célszerû a ferdefúrások alkalmazott
lyukprofiljainak a felülvizsgálata is, különösen a 3000 m
alatti mélységek esetén. Meg kell határozni, hogy melyik

az a legkedvezõbb lyukprofil, amelynél a
fúrószerszám felfelé húzásakor a legkeve-
sebb húzóerõ-növekedés lépne fel a súrló-
dások következtében. A Dorozsma-17. jelû
kútnál (ahol a lyukátmérõ 7 5/8”-es, a fú-
rórúd 4 ½”-es volt ) például azt tapasztal-
ták, hogy egyáltalán nem nagy ferdeség
esetén a 4 részes lyukprofilnál, +50 tonna

húzóerõ lépett fel kiépítéskor, beépítésnél pedig 30 ton-
nával csökkentette a szerszámsúlyt a fellépõ súrlódás, de
rendkívül nagy volt a forgatónyomaték is, ami súlyos
mûszaki balesethez (fúrócsõtöréshez) vezetett. Ugyan-
akkor hasznos lenne a fúrószerszám merevségének olda-
láról is megvizsgálni a húzóerõtöbblet és a nagy forgató-
nyomaték csökkentésének lehetõségét. Ez kedvezõ ha-
tással lenne az elõforduló szerszámszorulások és kulcs-
lyukképzõdések stb. elkerülésére.

Az említett problémák kiküszöbölésével – lehetõség
szerinti csökkentésével – mérsékelhetõk a lemélyítési
idõk és a költségráfordítások.

Az irányított ferdefúrások pontossága fokozható az
MWD-eljárások alkalmazásával.

8. táblázat. Irányított ferdefúrások mezônként

Év Algyõ Szeged Ferenc- Dorozsma Üllés Öttömös Szank Szeged ΣΣ évi ferde ΣΣ évi ferde+  
szállás Felsõváros, függõleges

termelõkút
1964 18
1965       1 (4/A) 1 30
1966 30
1967 1(Al-186) 1 70
1968 2 2 81
1969 13 13 79
1970 12 12 93
1971 8 8 61
1972 9 9 37 
1973 5 2 7 50
1974 4 2 6 54
1975 9 9 46
1976 16 1 1 18 56
1977 11 3 3 17 66
1978 6 2 5 13 57
1979 2 4 1 2 9 44
1980 9 1 10 45
1981 16 16 35
1982 16 1 1 1 19 47
1983 9 1 2 1 13 47
1984 23 2 25 48
1985 14 2 16 43
1986 22 3 1 26 43
1987 19 1 20 43
1988 15 1 2 1 19 43
1989 16 3 1 20 32
1990 13 3 1 18 31
ΣΣdb 271 17 11 13 6 2 1 2 327 1329
1 vízszintes fúrás: Do-64.(1990)

9. táblázat. Maximális ferdeségû és kitérésû kutak 

A fúrás jellemzõje Sze-4. Sze-14. Sze-15. Al-400.
Ferdeség, º 39,6 48 46,4 43,2
Vízszintes talpi eltérés, m 1299,0 1217,0 1269,0 719,0
Lyuktengely szerinti mélység, m 3150,0 3150,0 3140,0 2173,0
Függõleges mélység, m 2762,0 2773,0 2784,0 1949,0
Ferdefúrás befejezésének éve 1974 1974 1975 1971 
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A szénhidrogén-kutató, -feltáró, hévíztermelõ, va-
lamint a CO2-os besajtoló kutak irányított ferdefúrá-
sainak mélyítését és speciális szervizmunkáit a Szegedi
Területi Fõmérnökség és annak jogutódai látták el.
Kiemelkedõ munkájuk az elsõ vízszintes fúrás, a 
Do-64. jelû, valamint az Algyõ és a Szeged-Móraváros
mezõben mélyült – az ország legnagyobb ferdeségû és
kitérésû – ferdefúrásai: az Al-789/A. (2550 m) és az
Üllés-13/A. (2900 m) ún. gyökérfúrások.

5. Az elsõ vízszintes fúrás – Dorozsma-64. –
mélyítése
Magyarország – és egyúttal Közép-Európa – elsõ víz-
szintes kútjának fúrását az NKFV megbízására a KV
Szegedi Területi Fõmérnöksége végezte 1990. január
24.–február 18. között. A lefúrt kutat vízbesajtolásra
képezték ki.

A függõlegesbõl a vízszintesbe átmenõ, közepes görbü-
leti sugarú lyukszakasz, valamint a vízszintes szakasz fúrási
szervizmunkálatait az Eastman Christensen Ltd. látta el. 

Világviszonylatban is jelentõs mélységben, eléggé
kedvezõtlen földtani feltételek között történt a
Dorozsma-64. jelû fúrás (a továbbiakban Do-64.) hori-
zontális szakaszának fúrása. A terv szerint vízszintesen
100 méter kellett fúrni, 130° irányszöggel, 3050 ± 10
méter mélységben. Végül is 3062,31 m függõleges
mélységben 3 m túlteljesítéssel sikerült befejezni a víz-
szintes szakasz fúrását.

Az elsõ magyar vízszintes kút fúrása iránt külföldrõl
is nagy érdeklõdés mutatkozott. A Do-64. fúrás hely-
színén lengyel, jugoszláv, valamint osztrák mélyfúrási
szakemberek kísérték élénk figyelemmel a speciális
munkálatokat, illetve ismerkedtek a vízszintes kút fúrá-
sának technológiájával. 

A Do-64. jelû kút mûszaki adatai:
Béléscsõméretek Sarumélység, m
18 5/8” 31,5
13 3/8” 151,0
9 5/8” 1805,0
7” 2847,5

4½”-es betétcsõ:
Akasztótetõ 2747,76 m
Saru 3205,0 m
Perforálva (elõre) 3096,05–3205,0 m között
Cementpalást 2747,76–3096,05 m között
A ferdítés kezdete 2953 m
Lyuktengely szerinti mélység 3210 m

Lyuktalpnál:
A függõleges mélység 3062,31 m
A ferdeség 87,75°
A ferde szakasz görbületi sugara 100 m

A kõzet, amelyben a vízszintes fúrás folyt, igen ke-
mény, koptató prekambriumi metamorfitból állt. A fú-
rók fogainak és testének intenzív kopását, nagymérvû
elhasználódását minden bizonnyal a kõzetformá-
cióban helyenként elõforduló, vízszintesen felte-
hetõen igen kiterjedt, vékony, mintegy 3-4 cm-es
kvarctelérek okozhatták (a Do-64. fúrásban 2950-3060
m között végzett folyamatos magfúrásból kinyert
magban vékony kvarcteléreket találtak). 

A fúrók használat utáni – a függõleges fúrásnál elõfor-
dulótól jellegzetesen eltérõ formájú – kopását nagyobb-
részt szintén a kvarctelérek okozhatták. 2953–3210 m
között összesen 19 db (gyémántfúróból 2 db, 6”-es ke-
ményfém-fogazású fúróból 16 db és martfogúból 1 db)
6”-es fúrót használtak el (14,28 m/db, 7,45 óra/db). 

Talpi fúrómotorként 4 ¾”-es Mach-1 és Mach-2 tí-
pusú csavarmotort használtak. 

Az elõfúrás közbeni átlagos fúrási paraméterek érté-
kei: q=750 l/perc; p=160 bar; fúróterhelés 5 t. Az
öblítõfolyadék sûrûsége 1,12 kg/dm3 volt. Meglepõen
kicsinek mutatkoztak szerszámmozgatáskor fellépõ
súrlódás okozta erõk. A lyukban levõ fúrószerszám 74
t-t kitevõ tömege emeléskor 7 t-val volt több, leenge-
déskor pedig 5 t-val kevesebb.

Legtöbb gondot a navigálás céljára szolgáló mûsze-
rek (a fúrólyuk és a fúrószerszám azimutját és ferdesé-
gét mérõ mûszerek) több esetben elõforduló meghi-
básodása okozta. Ennek oka az alkalmazott mûszerek-

2. ábra. 
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nek a fúrólyukban uralkodó 160 °C körüli hõmérsék-
letnél kisebb hõtûrése volt. Mindenképpen megoldás-
ra váró feladat a mindenkori mélységben egy idõben
kontrollmérésre is alkalmas komplettebb mûszere-
zettség kifejlesztése. Szóba jöhet még a mûszeregység-
hez tartozó – meghibásodás esetén mûködésbe lépõ –
külön biztonsági mûszer alkalmazása is.

A vízszinteskútfúrás minden résztvevõje és
közremûködõje a gyakorlatban jól vizsgázott, kiállta a
magasabb szintû szakmai próbát. Az elsõ sikeres fúrás
is értékes és hasznos gyakorlati tapasztalatokkal szol-
gált a további konkrét vízszinteskútfúrások számára
legalkalmasabb technológia megválasztásához. 

Termelési szempontból mindenképp fontos meg-
említeni a vízszintes kutak elõnyeit a függõlegesekhez
viszonyítva:

• a telep energiája tovább tartható fenn, 
• elkerülhetõk a tárolóban a víz- és gázkúpképzõ-

dések, 
• a kút hozama jelentõsen nagyobb, még a költsége-

sebb masszív kõzetrepesztésekhez viszonyítva is,
• mérséklõdhetnek az olajkitermelés költségnöve-

kedései,
• a már meglevõ, erre alkalmas függõleges kútból is

lehet vízszintes furatot készíteni, mégpedig ugyanazon

kútból. Ez a kõolajkutatás szempontjából igen jelentõs,
hiszen a nehezebben megtalálható olajtelepek – csap-
dák – így lelhetõk föl egyáltalán. Ma már rendelkezésre
állnak olyan szerszámok, amelyekkel egyszerre akár 
két béléscsövön keresztül is lehet ablakot marni (a
Dorozsma-55. és az Üllés-13. kútban végeztek ablakma-
rást 7”-es, illetve 9 5/8”-es béléscsõben).

Ahhoz, hogy az elsõ vízszinteskútfúrás mindjárt
elsõre ennyire sikerülhetett, nem kis mértékben járul-
tak hozzá a ferdefúrások során szerzett ismeretek is. 
A sikeres kivitelezés azonban döntõen az Eastman-
Christensen Ltd.-tõl közvetlenül részt vevõ szakem-
berek hozzáértésének, valamint köztük és a fõmérnök-
ség szakemberei között kialakult, kölcsönösen kifo-
gástalan együttmûködésnek volt köszönhetõ.

A Do-64. vízszintes kút sikeres fúrása természetesen
a KV Szegedi Területi Fõmérnökség részére ajánlóle-
vélnek tekinthetõ; az Eastman-Christensen Ltd.-nek
pedig kitûnõ referenciául szolgálhat.

Irodalom:
[1] „25 éves az algyõi kõolaj- és földgáztermelés„

szakmai nap elõadásainak anyaga.
[2] Napi jelentések és kútkönyvek. Kõolajkutató

Vállalat és jogelõdjei. 1964-1990.

FELHÍVÁS 
A képen látható 18.
századi selmecbányai
díszruhát viselô (ólom)
bányászfigura az elsô
darabja annak a soro-
zatnak, melynek tagjai
a különbözô korok ma-
gyar bányász díszruhá-
it hivatottak bemutatni.
A korhûséget a soproni
Központi Bányászati
Múzeumtól kapott leírá-
sok biztosítják. Az el-

képzelések szerint összesen hét figura készülne.
A bányászfigura becsült ára 500 Ft/darab lesz.

További információk kaphatók, megrendelések 
leadhatók Nagykanizsán az alábbi telefonokon:

Jármai Gábor 
(Olajipari telefon: 71/116, Mobil: 20/9390–986)

Dr. Meidl Antalné
(Olajipari telefon: 71/783, Mobil: 20/4941–399)

Török Károly
(Olajipari telefon: 71/191, Mobil: 30/9595–894)

KÖZLEMÉNY
a személyi jövedelemadó 2002-ben felajánlott 

1%-ának felhasználásáról.

A többször módosított 1996. évi CXXVI. törvény 6. §-ának (3)
bekezdésében elõírt kötelezettségünknek eleget téve, a következõk-
ben adunk számot annak a 3 778 507 Ft-nak, azaz Hárommillió-
hétszázhetvennyolcezer-ötszázhét forintnak a felhasználásáról,
melyrõl Egyesületünk tagjai és támogatói 2003-ban a 2002. évi
személyi jövedelemadójukból az Országos Magyar Bányászati és
Kohászati Egyesület – mint kedvezményezett közhasznú egyesület –
javára rendelkeztek.
A teljes összeget az OMBKE alapszabályában rögzített közhasznú
tevékenységek pénzügyi támogatására használtuk fel, nevezetesen:
az egyesületi szaklapok kiadásához 2 117 590 Ft
a bányászat és kohászat emlékeinek megõrzésére,
hagyományaink ápolására és közkinccsé tételére: 538 685 Ft
a bányászok és kohászok társadalmi megbecsülésére 786 238 Ft
a határon túli magyar szakemberekkel való 
kapcsolattartás ápolására: 112 869 Ft
kegyeleti költségekre 79 375 Ft
számítógép-vásárlásra 143 750 Ft

Egyesületünk minden tagja és választott tisztségviselõje nevében
megköszönve ezt a jelentõs támogatást, kérem, hogy a jövõben is
támogassák 111 éves egyesületünk célkitûzéseit.

Budapest, 2003. szeptember 4.

Jó szerencsét!

Dr. Tolnay Lajos
elnök


