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1. Bevezetés

Amikor H. R. Hughes Sr.
1909. augusztus 10-én sza-
badalmaztatta az elsõ gör-

gõs fúrót (1. ábra), meg voltak
számlálva a szárnyas fúró napjai. A
kõzetvágással, hasítással és nyírásos
töréssel történõ fúrás régi elképze-
léseit számûzték a fúrólyukból [1].

Legalábbis akkor így gondolták,
azonban a fúrási iparban a legutób-
bi idõben megjelent � és a görgõs
fúrótól gyökeresen eltérõ � gyárt-
mányok éppen a szárnyas fúró kü-
lönleges fajtáit képviselik. A rotari

fúrás több mint nyolcvan esztende-
je után a fúrógyártók egy teljes for-
dulatot tettek és ismét megpróbál-
koztak a szárnyas fúrók fúrási se-
bességének optimalizálásával [2]
[3]. Az új fúrótípusok széles körben
használják a kohászat fejlõdésének
eredményeit, mint pl. az 1950-es
években bevezetett wolframkarbi-
dot és az 1970-es évek újabb külön-
legességét, a polikristályos (mester-
séges) gyémántot. E két anyag
összekapcsolása egy olyan szívós
kõzetbontó elemet eredményezett,
amely képes arra, hogy a szárnyas
fúró kõzetbontó munkáját megfele-
lõképpen végrehajtsa.

Az így kifejlesztett fúrók új csa-
ládja több elõnyt ígér a görgõs fú-
rókkal szemben: a fúrókat egy tö-
mör darabból készítik, nincs mozgó
alkatrésze, a fúró élettartama nem
függ a forgó fúrógörgõktõl és a
csapágyak kopásától. A kõzetbontá-
suk elsõsorban vágással, hasítással,
nyírásos töréssel és nem aprítással,
tömörítéssel, valamint kráterkép-
zéssel történik, mint a görgõs fúrók-
nál és a természetesgyémánt-sze-
mes gyémántfúróknál [4].

A szénhidrogén-fúrási iparban �
ahol a lyukmélyítés alapvetõ elkép-
zelése több mint nyolcvan éve nem
változott � az új eljárásoknak és
eszközöknek bizonyítaniuk kellett,
mielõtt széles körben elfogadásra és

alkalmazásra kerülnek. Az új fúrótí-
pusok ezt a feltételrendszert már
teljesítették: az eladások és az alkal-
mazások növekednek, ma már
ugyanannyi mesterségesgyémánt-
fúrót használnak fel, mint görgõs
fúrót. A mesterségesgyémánt-fúrók
a megbízhatóság és az elõhaladás
tekintetében ma már megfelelnek a
lágy, puha és középkemény réte-
gekben, a kemény, nagyon kemény
és koptató kõzetekben a görgõs fú-
rókat azonban még nem sikerült túl-
szárnyalniuk [5] [6] [7] [8] [9].

Az utóbbi néhány évben ennek
ellenére a mesterségesgyémánt-fú-
rók jelentõs térhódítása figyelhetõ
meg. A megnövekedett mennyiségû
üzemi tapasztalat alapján a felhasz-
nálók megtanulták annak a megha-
tározását, hogy milyen kõzetek és
milyen mûködési paraméterek ese-
tén nyújtják ezek a fúrók a legjobb
teljesítményt. Kezdetben a vágó-
elemtípusok és -profilok szûkebb
skáláját ajánlották, azonban mára a
gyártók a választékot már kibõvítet-
ték és folyamatosan fejlesztik eze-
ket a fúrótípusokat.

Id. ÕSZ ÁRPÁD
okl. olajmérnök
okl. menedzser szakmérnök
szakértõ
MOL Nyrt.
OMBKE- és SPE-tag

GALICZ GERGELY
okl. geológus
szakértõ
MOL Nyrt.
OMBKE-, MFT- és MGE-tag

A világon 1975-ben elõször kipróbált mesterségesgyémánt-fúrók hazai alkalmazása
1993-ban kezdõdött, 1996-ban folytatódott, majd 2000 óta rendszeres felhasználása
történik. 2004 végéig 27 darab teljes szelvényû fúrót és 13 darab magfúrót használtak
fel 33/4� � 531/32� � 6� � 815/32� � 81/2� � 83/4� � 121/4�-es méretekben. Az eddig elért eredmé-
nyek jónak mondhatók, azonban alkalmazásuk során nehézségek, problémák is
adódtak. E cikk a fúrók kõzetaprítási módjával, a mesterségesgyémánt-fúrók
szerkezetével, a magyarországi eredményekkel, az eredmények összehasonlításával
és a használat során felmerülõ problémákkal foglalkozik.

Mesterségesgyémánt-fúrók és al-
kalmazásuk hazai tapasztalatai

ETO: 622.24

1. ábra: Az elsõ görgõs fúró
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2. A fúrók kõzetaprítási módjai

A fúrók elvi mûködése szempontjából, kõzetaprító
elemeik alapján szárnyas fúrókra, görgõs fúrókra, gyé-
mántfúrókra és mesterségesgyémánt-fúrókra oszthatók
[4] [10] [11] [12] [13] [14]. Ezek jellemzõ kõzetaprítási
módja is különbözõ, éspedig: vágás, hasítás, aprítás,
nyírásos törés, koptatás, kifáradásos mechanikus ha-
sadás és ezek kombinációja (2. ábra).

A fúróknak szerkezeti kivitelüktõl függetlenül a lyuk
talpán kettõs feladatot kell ellátniuk:

� be kell hatolni a kõzet ép anyagába, és
� a behatolás mértékében a kõzetet meg kell bontani,

fel kell aprítani.

2.1 Görgõs fúrók
Ama még legáltalánosabban használt és a leguniver-

zálisabb fúrótípusnak � a görgõs fúrónak � a kõzetaprí-
tó elemei a fúrószárhoz csatlakozó és az azzal együtt

forgó fúrótesten elhelyezett csapokon ágyazott fogazott
fúrógörgõk. A kúpos fúrógörgõk fogazása és geomet-
riája a fúrandó kõzetfajtához igazodik. A fúrógörgõk,
illetve a görgõfogak munkájuk közben egyrészt a fúró-
szár, mint a fúrás tengelye, másrészt a saját tengelyük
körül is forognak, ezért a fúrófognak a fúróterhelés
mértékétõl függõ behatolását a lyuktalpba a legördülés
dinamikus hatása is fokozza. A görgõs fúróval történõ
fúrás két alapvetõ mûveletbõl áll:

� a kõzetkráter képzése a fúrófog alatt, és
� a leválasztott kõzetszilánkok eltávolítása a kráter-

bõl.
A fúrási mûvelet során a görgõs fúró fúrótestében el-

helyezett tengelyeken csapágyazott fúrógörgõk legör-
dülésekor a fogak ütésével aprítja a lyuktalpi kõzetet.
Az aprítás lényege a görgõs fúró és a kõzet közötti is-
métlõdõ, ütemes kölcsönhatás. Amennyiben ennek so-
rán a fúróterhelésbõl és a felütési sebességbõl eredõ
energia meghaladja a kõzetaprítás küszöbenergiáját, a
legördülõ görgõfog behatol a lyuktalpba és ott elõbb tö-
möríti a kõzetet, majd az oldalirányú repedések útján
egy kõzetkrátert képez ki. Lágy, puha kõzetben a hosz-
szú és hegyes görgõfog szinte tövig behatol a képlé-
keny lyuktalpba, s abból csúszással kivágja, kihasítja,
elfordulással pedig kiemeli az elõtte lévõ kõzetdarabot.

2.2 Gyémántfúrók
A gyémántfúró egy olyan sok kõzetbontó elemmel

kiképzett fúró, amelynek terhelésekor a gyémántsze-
mek a kõzet keménységétõl függõen többé-kevésbé be-
hatolnak a kõzetbe és a fúró elforgatásakor a forgató-
nyomaték hatására kõzetforgácsot, kõzetszilánkot vág-
nak, hasítanak ki a kõzetbõl. A kõzetek vágása a fúró
vágóelemeinek és a kõzetnek olyan kölcsönhatása,
amelynek során a gyémántszem a fúróterhelés és a for-
gatónyomaték hatására folyamatosan, csavarfelület
mentén halad elõre, miközben � elvileg � összefüggõ
kõzetszeletet fejt le a lyuktalpról. A fúróterhelés hatá-
sára a gyémántszem behatol a kõzetbe, s alatta feszült-
séggóc keletkezik. A nyírási határ túllépésekor a maxi-
mális feszültség helyén a kõzet törik, miközben a for-
gatás hatására a gyémántszem jobbra fordul el és soro-
zatosan újabb helyekrõl kiinduló törésfelületeket ered-
ményez. A gyémántszem további jobbra mozgása kö-
vetkeztében ezek a törésfelületek kikerülnek a feszült-
ségi zónából, a rugalmasság hatása hirtelen a felszínre
viszi a törést és folyamatosan kõzetszilánkok maradnak
a gyémántszem mögött. Ezeket a kõzetszilánkokat egy-
részt az öblítõfolyadék, másrészt a következõ gyémánt-
szem távolítja el. A gyémántszemek a fúróterhelés ha-
tására a kõzetfelületbe behatolva a kõzet törõszilárdsá-
gának túlhaladása után a gyémántszem keresztmetsze-
tét meghaladó felületû krátert pattintanak ki. A gyé-

2. ábra: Különbözõ fúrók kõzetaprítása

(A)
Görgõs fúró:
rugalmas � törékeny
kõzetben

(B)
Görgõs fúró:
rugalmas � képlé-
keny kõzetben

(C)
Gyémántfúró:
kemény, rugalmas �
képlékeny kõzetben

(D)
Acél PDC fúró:
képlékeny kõzetben

(E)
Mátrix PDC fúró:
képlékeny kõzetben
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mántszemet terhelés alatt a kõzetfelülettel párhuzamo-
san elmozdítva, kis terhelésre csak a gyémántszem érint-
kezési felületének megfelelõ szélességû és mélységû
árok képzõdik. Amennyiben a fúróterhelés jóval meg-
haladja a kõzet törõszilárdságát, akkor a gyémántszem
behatolási mélységének megfelelõ keresztmetszet felü-
leténél kétszer-négyszer szélesebb árok képzõdik. A kõ-
zetrombolás mélysége a behatolás mélységének pedig
kétszerese-ötszöröse. Fúrásra tökéletesen sima felületû,
gömb alakú gyémántszem az ideális, mert egyrészt ezek
súrlódási tényezõje a legkisebb, másrészt mert a gömb-
szerû gyémántok hasadás nélkül jól bírják a nyomó
igénybevételt. A súrlódásnak a gyémántszem és a kõzet
között minimálisnak kell lennie, mert a súrlódás csök-
kenti a gyémántszem benyomódását a kõzetbe és ne-
hezíti a haladó (forgó) mozgást, valamint a súrlódás hõ-
fejlõdéssel jár, amely oxidálja a gyémántszemeket.

A gyémántfúróknál kõzetbontás közben fellép a
koptatás is, amely a súrlódási erõk munkájának hatása.

2.3Szárnyasfúrókésmesterségesgyémánt-fúrók
A szárnyas fúrók és a mesterségesgyémánt-fúrók kõ-

zetbontási és kõzetaprítási módja teljesen megegyezik,
ezért együtt kerül ismertetésre.

Ezek a fúrók is olyan fúrótípusok, ahol a mûködõ
kõzetbontó elemek forgástengelye egybeesik a fúrószár
forgástengelyével, azaz a mûködõ kõzetbontó elemek a
fúró testéhez rögzítettek. A fúrótest mozgása szabato-
san meghatározza a kõzetbontó elemek, élek helyzetét,
pályáját. Ezek a fúrók is a mûködõ elemek sztatikus
terhelésével és a fúróval közölt forgatónyomatékkal
vágják, hasítják a kõzetet. A szárnyas fúrók és a mes-
terségesgyémánt-fúrók vágómunkája folyamatos kõ-
zetleválasztás a talpról. Ez a fúrási mechanizmus elsõ-
sorban a képlékeny kõzetekben igaz, bár ha a kõzet és
a fúró aprítóeleme között nagy a keménységkülönbség,
akkor rugalmas-képlékeny kõzetekben, valamint � kü-
lönösen � lyuktalpi körülmények között a felszínen ke-
ménynek minõsülõ kõzetekben (pl. mészkõ, dolomit) is
lehetséges e hatás érvényesülése. A szögletes, forgás-
irányba esõ éllel rendelkezõ kõzetbontó elem viszony-
lag gyorsan halad a lyuktalpon, és a kõzetaprítás me-
chanizmusa lényegileg nyírásos törés. Elõször a lyuk-
talpon a behatolástól függõ törés jön létre, s amikor ez
megnyílik, a kõzetbontó elem mozgásirányára merõle-
gesen, a hajlító nyomaték hatására a kõzetszilánk sza-
baddá válik. Ez azonban rendszerint kombináltan érvé-
nyesül a hasadással.

A szárnyas fúró és a mesterségesgyémánt-fúró mû-
ködési mechanizmusából adódóan kétségtelenül a leg-
nagyobb nyomatékot igénylõ fúrófajta, azonban a kép-
lékeny kõzetekben a befektetett energiának a legna-
gyobb részét fordítja kõzetaprításra. A megfelelõ terhe-

lésû és nyomatékú, folyamatosan elforduló fúró a lyuk-
talpba hatol, és a talpról összefüggõ kõzetszeletet há-
moz le (3. ábra). Alkalmazásuk elsõsorban homogén
kõzetösszletekben ajánlatos. Azokban az esetekben,
amikor a képlékeny dolomitösszlethez kiválasztott fúró
esetén a kõzetösszletet nagyobb kõzetaprító munkát
igénylõ márgák, agyagok vagy keményebb kõzetpadok
szakítják meg, e fúrók használata gazdaságtalan.

3.Amesterségesgyémánt-fúrók szerkezete

3.1 Kõzetbontó elemek
A General Electric Company Különleges anyagok

osztálya 1973 elején � ösztökélve a szárnyas fúró egy-
szerûségétõl és hatékonyságától � kísérleteket kezdett a
szárnyas fúró vágóeleméhez hasonló mesterségesgyé-
mánt vágóelemekkel. Az elfogadható élettartamhoz
hallatlanul nagy kopási ellenállást biztosító éles vágó-
elemek szükségesek. E cél elérése érdekében az erede-
tileg (fém)megmunkálási tevékenységnél vágószer-
számként használt mesterséges (polikristályos) gyé-
mántot fejlesztették tovább.

Az új gyártástechnológiát kezdetben a STRATAPAX
(General Electric Company), a DRILLIT (Valdiamant
International) és a TERRACUT (Teledyne Firth Com-
pany) � azóta már számtalan más gyártó is (például
Diamond Innovations, Element Six, US Synthetic) �
fejlesztette ki, ennek során a különbözõ védjegyû kerá-
miafém alapú mesterségesgyémánt lapokat nagy nyo-
mású és magas hõmérsékletû fémfelszórásos, gáznyo-
másos diffúziós hegesztéssel erõsítik a cementált wolf-
ramkarbid alaphoz (4. ábra). Az így kapott összeerõsí-
tés a természetes gyémánt keménységével és kopási el-
lenállásával rendelkezik, amelyet még kiegészít a ce-
mentált wolframkarbid benyomódási (ütési) keménysé-
ge (1. táblázat). A gyémántfúrókban használt termé-
szetes gyémántszemektõl eltérõen a mesterséges gyé-
mánt a fúrótesthez egy nagy, éles vágóelemként erõsít-

3. ábra: Mesterségesgyémánt-fúrók furadéka (laboratóriumi vizsgálat)
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hetõ. Így a vágóelem kopásakor a mesterségesgyé-
mánt felület mikrotöredezése miatt állandóan friss él
van jelen.

A mai gyártási technológia a mesterségesgyémánt
lapok széles skálájával rendelkezik (5. ábra), azonban
a kõolaj- és földgázbányászatban elsõsorban kör alakú
� ritkán nyíl alakú � lapokat használják (2. táblázat)
[16] [17] [18] [19] [20] [21] [22]. A mesterségesgyé-
mánt lapoknak a cementált wolframkarbid alaphoz tör-
ténõ felerõsítése (6. ábra) a vágóelemek igénybevételé-

tõl, azaz a fúrt kõzet tulajdonságaitól és az alkalmazott
fúrási tényezõktõl függ. További fontos tervezési para-
méterek a vágóelemek és vágóélek száma és sûrûsége,
amelyek megváltoztatása nagymértékben befolyásolják
a fúrók teljesítményét.

Kopásellenállások és keménységek 1. táblázat

5. ábra: Mesterségesgyémánt lapok

6. ábra: Mesterségesgyémánt lapok felerõsítése a wolframkarbid alapra

4. ábra: Mesterségesgyémánt lapból és wolframkarbid alapból álló vágóelem

Termék Relatív kopásellenállási Benyomódási (Rockwell)
tényezõ keménység (N/mm2)

Mesterséges gyémánt 200�300 49 050 � 61 800
Természetes gyémánt 96�256 78 450 � 117 700
C�2 Cementált wolframkarbid 2 17 650 � 21 550

Kör alakú lapok mérete 2. táblázat

Vastagság Átmérõ
(�) (mm) (�) (mm)

0,025 0,6 5/16 8
0,08 2,0 3/8 9
0,12 3,0 13/32 10,5

1/2 13
5/8 16
3/4 19
7/8 22
1 25

WOLFRAMKARBID
ALAP

MÛGYÉMÁNT
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3.2 Kõzetbontó elemek befoglalása
A mesterségesgyémánt-fúrók gyártásának elterjedé-

sekor különbözõ fúrógyártó cégek különbözõen nevez-
ték el termékeiket (3. táblázat).Majd nemzetközi meg-
egyezés született az egységes elnevezésre: PDC =
Polycrystalline Diamond Compact, amelyet azóta min-
den gyártó és felhasználó elfogadott és használ, s mi is
ezt az elnevezést alkalmazzuk.

Az elsõ PDC fúrók a korábban elterjedt 2�4 vágóélû
szárnyas jet-fúvókás fúrókat másolták le (7. és 8. ábra).
Az éveken át folytatott intézeti kutatások és fúrási vizs-
gálatok, valamint az üzemi kísérletek elemzése és érté-
kelése vezettek a megfelelõ ütési és kopási ellenállást
biztosító, a kõolaj- és földgázipari gyakorlatnak mûsza-
kilag és gazdaságilag is megfelelõ mesterségesgyé-
mánt-fúrók kialakításához.

A kõzetbontó elemek befoglalása a fúrótestre
� közvetlenül (mátrixbefoglalásos),
� közdarabon keresztül (acélbefoglalásos) és
� impregnált (szinteranyagba kevert)
módon történhet.

3.2.1 Mátrixbefoglalásos PDC fúrók
A kõzetbontó elemek befoglalását szinterezési eljá-

rással végzik. A ne-
gatív grafit vagy mû-
anyag formába kézi
munkával elhelyezett
kõzetbontó elemek
közé nagy nyomás-
sal, hidegen préselik
be a szinterport. A
megfelelõ csatlako-
zótesttel kiegészített
fúrót azután kemen-
cében védõgáz jelen-
létében hevítik. A
mátrix alapanyagául
szolgáló �szinterpor�
különbözõ ötvözõ-
anyagokkal kiegészí-
tett keményfémpor

(wolframkarbid), amelynek olvadáspontja 3650 °C és
amelyet 900�1000 °C hõmérsékleten történõ hevítésnél
a beszívódott ötvözõanyagok �kötõanyagként� fognak
össze. A szinterporból összefüggõ, szilárd, kopásálló, a
kõzetbontó elemeket magába foglaló mátrixanyag kép-
zõdik (9. ábra).

7. ábra: Kétszárnyú szárnyas fúró és mesterségesgyémánt-fúró

8. ábra: Három szárnyú szárnyas fúró és négy vágóélû
mesterségesgyémánt-fúró

Néhány fúrógyártó cég és termékeinek elnevezése 3. táblázat

Gyártó cég Mesterségesgyémánt-fúrók elnevezése
American Coldset Corporation (ACC) Stratacut-Stratacore Bits
Christensen Diamond Products (CDP) ROCKUT Bits
Cristal Proform S.A. Polycrystalline Diamond Bits (PCD)
Davis et Hicks, Inc. (D et H) CRYSTA-CUT Bits
Dia-Drill, Inc. UGLY Bits
Diamant Boart (DB) STRATAPAX Blanks Bits
Diamond Oil Well Drilling Company STRATAPAX Blanks Bits
(DOWDCO)
Drilling et Service (D et S) Diataq Bits
Hughes Tool Company (HT) Blue Chip Bits
NL Hycalog SAVE-A-TRIP (SAT) Bits
Petroleum Concepts, Inc. (PCI) Poly-Crystalline Bits
Reed Rock Bit Company Polycrystalline Diamond Bits (PCD)
Smith Tool (ST) Smith Pax Bits
Strata Bit Corporation Polycrystalline Diamond Bits (PCD)



Bányászati és Kohászati Lapok 139. évfolyam 2006/5�6. szám

3.2.2 Acélbefoglalásos PDC fúrók
Kopásálló, nagy nyomószilárdságú acélból forgá-

csolásos megmunkálással elkészítik a fúrótestet. A kõ-
zetbontó elemek felerõsítése, befoglalása a fúrótestre
közdarabokon keresztül történik (10. ábra), azoknak a
fúrótesten kiképzett furatokba való préselésé-
vel, rögzítõ csapok segítségével.

Napjainkban elsõsorban a mátrixbefoglalá-
sos fúrókat ajánlják az acélbefoglalásossal
szemben, azok fúrótestének kopásállósága és
rugalmassága, valamint a kõzetbontó elemek
könnyebb cserélhetõsége miatt [23].

3.2.3 Impregnált mesterségesgyémánt-
fúrók

A hõstabil mesterségesgyémánt-fúrók � TSP
= Thermally Stable Polycrystalline � kõzet-
bontó eleme szintén szintetikus, polikristályos,
de nem kompaktált gyémánt. A kompaktált
mesterségesgyémánt lapokkal szemben ezek a
vágóelemek nincsenek wolframkarbid alaphoz
erõsítve. Az elõállításbeli különbségek miatt
ezen vágóelemek 1200 °C-os hõmérsékletig
hõstabilak, szemben a kompaktokkal, amelyek
hõstabilitása csak 750 °C-ig tart. Ennek ered-
ménye, hogy a TSP fúrók tipikusan az igen ke-

mény és nagyon abrazív kõzetek fú-
rására alkalmasak, amelyekben ma-
gasabb a súrlódás miatti hõ és na-
gyobb a kopás is. Ezekben a fúrók-
ban több ezer kisméretû, éles mes-
terségesgyémánt darabka van, ame-
lyek közvetlenül a mátrixkeverékbe
vannak belesütve (impregnálva)
(11. ábra). Ahol a természetesgyé-
mánt-fúrók csak vágják, hasítják és
koptatják a kõzetet, ott a TSP fúrók
önélezõ szintetikus vágószerkeze-
tük révén ezen felül nyírják és aprít-
ják is azokat [24] [25].

3.3 Átmérõvédelem
A mesterségesgyémánt-fúrók át-

mérõvédelmét minden esetben az al-
kalmazásuk körülményei határozzák
meg, úgymint az átfúrandó kõzetek
keménysége és koptatósága, a füg-
gõleges, ferde vagy vízszintes fúrás,
a forgatóasztalos, felsõ meghajtású,
vagy lyuktalpi motoros technológia,
valamint az alkalmazott öblítõfolya-
dék típusa és sûrûsége. Ezek alapján
az átmérõvédelem lehet:

� természetesgyémánt-berakásos;
� keményfém(wolframkarbid)-berakásos;
� PDC-berakásos;
� TSP-berakásos vagy
� ezek kombinációja [26] [27].
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9. ábra: Mátrixbefoglalásos PDC fúrók 10. ábra: Acélbefoglalásos PDC fúrók

11. ábra: Impregnált mesterségesgyémánt-fúrók (TSP)

PDC lap

PDC lap

Közdarab

Rögzítõ csap

Fúrótest Fúrótest
Kúpos csonk

Réz betét



3.4 Hidraulika
A fúvókákkal ellátott öblítõnyílások elhelyezését az

öblítõsugár dinamikai viszonyai határozzák meg. A jet-
sugár háromféle hatással biztosítja a furadékszemek
elsodrását, a lyuktalp tisztítását és a fúró tisztántartását
(hátsó borító és 12. b) ábra):

� a lyuktalpra irányuló
folyadéksugár ütõerejével;

� a fúróra irányuló folya-
déksugárral és

� a lyuktalppal párhuzamos
keresztirányú áramlással (12.
b) ábra).

Az öblítõcsatornák kialakí-
tása olyan, hogy a maximális
fúrási sebesség érdekében az

újraaprítást elkerüljék, biztosítva ugyanakkor a kõzet-
bontó elemek egyenletes hûtését is, amely a fúró mûkö-
dõképességének alapfeltétele. A csatornák mérete ter-
mészetesen a képzõdõ furadék méretétõl is függ. A
talpra irányított töretlen öblítõsugárnak minél nagyobb
sebességûnek kell lennie [28] [29] [30].

3.5 Fúróstabilitás

A fúróstabilitás azt jelenti, hogy a fúróra ható erõk
(terhelés, forgatás) kiegyensúlyozottak, a fúró a fú-
rólyukban központosan dolgozik, nem �bolyong�, azaz
a fúróra ható terhelés egy része nem adódik át a fú-
rólyuk falára, nem lép fel vízszintes rezgés és a fúró át-
mérõjével azonos (nem felül- vagy alulméretes) fúró-
lyuk készül (13. ábra) [31] [32] [33] [34] [35].

A PDC fúrók stabilitását a fúrószárnyak (bordák,

élek) és a kõzetbontó elemek (mesterségesgyémánt la-
pok) elhelyezésével biztosítják, amelyeket számítógé-
pes tervezéssel és szimulációkkal határoznak meg.

4. Mesterségesgyémánt-fúrók osztályozá-
sa és használat utáni kiértékelése

4.1 A fúrók osztályozása
Az SPE (Society of Petroleum Engineers) és az

IADC (International Association of Drilling Contrac-
tors) egy osztályozási rendszert alakított ki a mestersé-
gesgyémánt-fúrók azonosítására is. Ez a rendszer
ahhoz hasonló, mint amelyet a görgõs fúrók osztályo-
zására fejlesztettek ki már évekkel azelõtt. Négy jel-
lemzõt használnak az osztályozásra [36]:

� Az osztályozási kódrendszer elsõ betûje írja le a
gyémánt típusát és a befoglalás anyagát.

� A második jel 1-tõl 9-ig terjedõ számai a fúró ke-
resztmetszeti profiljára (alakjára) vonatkoznak.

� A harmadik jellemzõ 1-tõl 9-ig terjedõ számai ad-
ják a hidraulika kialakításának leírását, amelyek jelzik
a folyadékáramlás útját és eloszlását.

� A kódrendszer negyedik jelzésének 1-tõl 9-ig terje-
dõ számai utalnak a fúró kõzetbontó elemeinek méreté-
re és elhelyezési sûrûségére. A PDC és a TSP kõzetbon-
tó elemeknél a méretet a hasznos vágómagasság nagy-
sága alapján határozzák meg. A kisméretû kõzetbontó
elemek szélsõséges kombinációja nagy sûrûségû elhe-
lyezéssel az impreg-
nált fúró, amelyet
0-val jelölnek.
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13. ábra: Fúróstabilitás a) kiegyensúlyozatlan; b) kiegyensúlyozott

a) b)

12. b) ábra: Keresztirányú
áramlás

14. ábra: Egy kiépített PDC fúró elhaszná-
lódása
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Példák a fúrók osztályozására:
â Smith Bits Geodiamond S94 PDC-fúró, IADC-

kód: S123
S = Acélbefoglalásos polikristályos gyémánt kõ-

zetbontó elemek
1 = Hosszan csúcsos � Mélyen kúpos
2 = Jetfúvókás
3 = Sûrûn elhelyezett kõzetbontó elemek, amelyek

mérete 5/8" (16 mm) vagy nagyobb.
â Baker Hughes Christensen BD535 PDC fúró,

IADC-kód: M323
M= Mátrixbefoglalásos polikristályos gyémánt kõ-

zetbontó elemek
3 = Hosszan csúcsos � Kissé kúpos (Parabolikus)
2 = Jetfúvókás
3 = Sûrûn elhelyezett kõzetbontó elemek, amelyek

mérete 5/8" (16 mm) vagy nagyobb.
â ReedHycalog 221NDU PDC fúró, IADC-kód:

M733
M= Mátrixbefoglalásos polikristályos gyémánt kõ-

zetbontó elemek
7 = Röviden csúcsos � Mélyen kúpos (Megfordított)
3 = Öblítõnyílásos
3 = Sûrûn elhelyezett kõzetbontó elemek, amelyek

mérete 5/8" (16 mm) vagy nagyobb.

4.2 A fúrók használat utáni kiértékelése
Minden fúrási mûvelet után, a fúró megtisztítását

követõen, az elhasználódás mértékét jelölni kell. Az
IADC szerinti minimum 8 jellemzõvel írható le a fúró
elhasználódása:

� Elsõ kód = Kõzetbontó elemek kopása, belsõ sorok, 0�8.
� Második kód = Kõzetbontó elemek kopása, külsõ

sorok, 0�8.
� Harmadik kód(ok) = Kõzetbontó elemek elhaszná-

lódásának jellemzõi.
� Negyedik kód = Elkopott kõzetbontó elem helye.
� Ötödik kód = Csapágykopás (ezeknél a fúróknál

ezt nem kódolják, hiszen nincs csapágy, állandóan
X-et írnak).

� Hatodik kód = Átmérõcsökkenés (hüvelyk vagy
milliméter).

� Hetedik kód(ok) = Egyéb elhasználódás jellemzõi.
� Nyolcadik kód(ok) = Kiépítés oka(i).
Példa egy kiépített PDC fúró elhasználódásának je-

lölésére (14. ábra):
â 81/2" Baker Hughes Christensen BD535HG5 PDC

fúró, IADC-kód: M323

4 = a fúró közepétõl számított belsõ 2/3 részen a
mûgyémánt kõzetbontó elemek 50%-ban elkoptak,

3 = a fúró közepétõl számított külsõ 1/3 részen a
mûgyémánt kõzetbontó elemek 38%-ban elkoptak,

WT = a kõzetbontó elemek megkoptak,
N = a kopás helye a fúró orrán van,
X = nincs csapágy,
I = nincs átmérõcsökkenés,
WO = a fúró teste kinyalódott,
CT = a kõzetbontó elem letört,
PP = a kiépítés oka az öblítési nyomás csökkenése

volt (lásd WO).

5. Mesterségesgyémánt-fúrók használata

5.1 Nemzetközi alkalmazás
A mesterségesgyémánt-fúró elsõ alkalmazására

1975-ben került sor puha agyagban. A '80-as években a
felhasznált fúrók döntõ többsége még görgõs fúró volt,
azonban a görgõs fúró és a mesterségesgyémánt-fúró
felhasználási aránya 2003-ban már 50�50%-os lett
(15. ábra). Amíg a '80-as években egy görgõs fúróval
átlagosan 285 métert, egy mesterségesgyémánt-fúróval
165 métert tudtak fúrni, addig 2003-ban már egy
görgõs fúró átlagteljesítménye 535 méter, egy mester-
ségesgyémánt-fúróé 2820 méter, s ez 5,27-szeres tel-
jesítménykülönbséget jelent (16. ábra) [38] [39] [40].
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15. ábra: A felhasznált fúrók aránya
16. ábra: A felhasznált fúrók méterteljesítménye

Fúrás Teljesítmény
Berzence�2. 1410 m 118,8 óra 11,87 m/óra
Ortaháza Ny�6. 291 m 40,3 óra 4,74 m/óra
Összesen 1601 m 159,1 óra 10,06 m/óra
Kiértékelés: 4; 3; WT; N; X; I; WO; CT; PP



A 30 év folyamatos fejlesztései, az adott területekre
és rétegsorokra történõ gyártások és optimalizálások
[41] [42] [43] [44] [45] [46] [47] [48] [49] [50] [51]
vezettek el oda, hogy a mesterséges gyémántfúrók
nemzetközi eredményei ma már fantasztikusak: egy
beépítéssel elért maximális teljesítmény (81/2") 6986
méter 47,7 méter/óra elõhaladással, illetve egy fúróval
(83/4") 28 beépítéssel 32 681 méter, 32,3 méter/óra
elõhaladással [52] [53].

Egyre nagyobb teret hódít a mesterségesgyémánt-
fúrók alkalmazása az újból megnyitott, kiferdített vagy
vízszintes fúrásoknál is [54] [55] [56] [57] [58] [59]
[60] [61] [62] [63] [64].

Különleges fúrókat is gyártanak mesterséges
gyémántokból [56] [65] [66] [67] [68] [69] [70] [71]
[72] [73] [74] [75], úgymint:

� lépcsõs fúrók, amelyek az elõfúrással egyidejûleg
fúrólyukbõvítést is végeznek (17. ábra);

� bi-center (kettõs-központú) fúrók, amelyek szintén
fúrólyukbõvítést végeznek az elõfúrással egyidejûleg
(18. ábra);

� utánfúrók, amelyek biztosítják az esetleges fúróátmé-
rõ-csökkenés esetén a névleges fúrólyukméretet (19. ábra);

� béléscsõnyitó- és rétegfúrók, amelyek egy lép-
csõben biztosítják a béléscsövön az ablaknyitást és a
rétegben történõ fúrást is (20. ábra és a címlap);

� fúrósaru a béléscsõvel történõ fúrásnál (21. ábra);
� mechanikus és hidraulikus fúrólyukbõvítõk (22.

ábra);
� magfúrók (23. ábra).

5.2 Hazai alkalmazás
5.2.1 Teljes szelvényû fúrók

A nemzetközi tapasztalatok alapján a MOL Rt. Ma-
gyarországon 1996-ban alkalmazta elõször a teljes szel-
vényû mesterségesgyémánt-fúrót. A Forráskút Észak�1.
jelû kutatófúrásban egy, már Tunéziában is használt
Smith Geodiamond 81/2" M21 (IADC M432) PDC fúrót
próbáltak ki. Felhasználása alsópannóniai márgában,
aleuritben és homokkõben történt. Ebben a mélység-
ben hasonló rétegsort a környezõ fúrásokban (CsóK�6.,
CsóK�5., KömD�1., KömD�4. és CsóDNy�1.) harántol-
tak 81/2"-es szelvényben. A fúrást a Rotary Fúrási Rt. dí-
zel-elektromos fúróberendezése mélyítette. Ez lehetõ-
vé tette az öblítés és a forgatóasztal-meghajtás függet-
len szabályozását, a görgõs fúróknál megszokott for-
dulatszám és öblítés megnövelését. Három stabilizátor,
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17. ábra: Lépcsõs fúró 19. ábra: Utánfúró

21. ábra: Fúrósaru

20. ábra: Béléscsõnyitó- és rétegfúró18. ábra: Bi-center (kettõs köz-
pontú) fúró
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ütõolló volt a fúrószár-
ban, azonban a szer-
szám lengéscsillapítót
nem tartalmazott, és
emiatt többször lehetett
a fúrószár rezonanciáját
tapasztalni. Öt esetben
� 2971, 3003, 3034,
3046 és 3136 méteres
talpmélységnél � fúró-
csõlyukadás volt, min-
degyik esetben az
1300�1500 méter kö-
zött lévõ fúrócsövek
kapcsolóján vagy köz-
vetlenül alatta történt a
lyukadás. Ezt követõen
kicserélték a teljes fú-
rócsõállományt és a to-
vábbmélyítés során
ilyen probléma már
nem jelentkezett. Az al-
kalmazás a görgõs fú-
róknál addig megszo-

kott teljesítménynél (fordulatszám, öblítési mennyiség
és nyomás) nagyobbat igényelt és így a fúrószár igény-

bevétele (fordu-
latszám, forgató-
nyomaték, öblí-
tési mennyiség
és nyomás) is na-
gyobb volt.

Ezután több-
éves felkészülés
következett, azaz
a nemzetközi ta-
pasztalatok és az
itt tapasztaltak
alapján pontosí-
tásra kerültek:

� az átfúrandó
kõzetek típusa,
keménysége, kop-
tatósága és fúr-
hatósági tulajdonságai;

� a forgatási � forgatóasztalos, felsõ meghajtású és
lyuktalpi motoros � technológia;

� az alkalmazandó öblítõfolyadék típusai és fizikai-
kémiai tulajdonságai;

� a függõleges, ferde vagy vízszintes lyukprofil;
� a rendelkezésre álló fúróberendezések típusai;
� a fúrószár és elemei.

Méret Mennyiség Gyártó Típus IADC-kód Operátor Felhasználás éve
(�) (darab)
121/4 1 BHC ? ? MHE,GP 2001

1 RH DS61FGH S221 POGO 2003
2 RH DS194 M223 POGO 2003�2004
2 SGD MA74PX M223 POGO, MOL Rt. 2003�2004
1 RH DS194HGW M223 POGO 2004
1 SGD M42HPX M333 POGO 2004

83/4 1 SGD MA74PX M223 MOL Rt. 2003
2 BHC BD535 M323 MOL Rt. 2003�2004

81/2 1 SGD M21 M432 MOL Rt. 1996
1 SGD M37PX M433 MOL Rt. 2000
1 BHC ? ? MHE, GP 2001
1 SGD M36HQPX M433 MOL Rt. 2000�2003
1 SGD M50SPX M333 MOL Rt. 2003
1 SGD KGR50CTPXX M842 POGO 2003
2 SGD MA74PX M223 POGO 2003�2004
1 BHC BD535HG5 M323 MOL Rt. 2004
1 RH DSX110 M323 POGO 2004
2 HSDBS FM3743 M433 POGO 2004

6 1 RH DS66GJN M432 MOL Rt. 2003
1 SGD MA32PX M432 POGO 2003�2004
1 SGD M16NPX M442 MOL Rt. 2004

33/4 1 RH 221NDGSU M733 MOL Rt. 2003
Összesen 27 1996�2004

Felhasznált fúrók adatai 4. táblázat

Rövidítések: BHC = Baker Hughes Christensen; RH = REEDHycalog; SGD = Smith Geodiamond; HSDBS = Halliburton Security DBS;
MOL Rt. = Magyar Olaj- és Gázipari Rt.; MHE = Magyar Horizont Energia Kft.; GP = Gemstone Properties Ltd.; POGO =
POGO Magyarország Kft.

23. ábra: Magfúró22. ábra: Fúrólyukbõvítõ a) mechanikus;
b) hidraulikus

a) b)
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Ezek után megha-
tározták a szükséges
mesterségesgyémánt-
fúrók típusait. Majd
2000-tõl a MOL Rt.
rendszeresen hasz-
nálja ezeket a fúrókat
[76]. 2001-tõl pedig
a Magyarországon
koncessziót nyert olaj-
társaságok (Gemsto-
ne Properties Ltd.,
Xpronet) és az enge-
délyes olajvállalko-
zók (Magyar Hori-
zont Energia Kft.,
POGO Magyaror-
szág Kft.) kutatási te-
vékenysége során fo-
lyamatosan használ-

ták a mesterségesgyémánt-fúrókat [77] [78].
Az 1996�2004 között összesen 27 darab (MOL Rt.

12, POGO 13, MHE és GP 2 darab) mesterségesgyé-
mánt-fúrót használtak fel, amelyek összesítõ adatait a
4. táblázat tartalmazza.

Az 5. táblázatban az egyes operátorok által eddig
felhasznált mesterségesgyémánt-fúrók teljesítmény-
adata láthatók.

A felhasznált fúrók profilkialakítása, az IADC-kód
elsõ száma a 24. ábrán látható. Az átharántolt rétegso-
rok a következõk voltak:

� 121/4": IADC S221, M223, M333 � pannóniai fi-
nomszemcsés, lágy és puha üledékes kõzetek (homok-
kõ, agyagmárga, mészmárga, márga, aleurit);

� 83/4" � 81/2": IADC M223, M323, M333, M432,
M433 � pannóniai és miocén finomszemcsés, puha és
közepesen kemény üledékes kõzetek (homokkõ,
agyagmárga, mészmárga, márga);

� 6": IADCM432, M442 � mezozoós karbonátos kö-
zépkemény kõzetek (mészkõ, dolomit);

Méret Gyártó Típus IADC- Beépítések Fúrt Fúrási idõ Elõhaladás Meghajtás
(�) kód száma méter (óra) (méter/óra) módja

MOL Rt.
121/4 SGD MA74PX M223 1 856,0 102,50 8,35 ROT, TD
83/4 SGD MA74PX M223 1 1174,5 132,59 8,86 PDM
83/4 BHC BD535 M323 3 2725,0 194,00 14,05 ROT, PDM
83/4 BHC BD535 M323 6 3298,0 381,00 8,66 ROT, PDM
81/2 SGD M21 M432 1 546,5 187,00 2,92 ROT
81/2 SGD M37PX M433 1 795,0 371,50 2,14 ROT
81/2 SGD M36HQPX M433 8 4187,5 849,83 4,93 ROT, PDM
81/2 SGD M50SPX M333 2 479,0 87,23 5,49 ROT, PDM
81/2 BHC BD535HG5 M323 5 2290,0 244,90 9,35 TD, PDM
6 RH DS66GJN M432 4 539,0 115,77 4,65 ROT, TD
6 SGD M16NPX M442 2 143,3 109,15 1,31 ROT, TD
33/4 RH 221NDGSU M733 1 2,0 4,20 0,48 ROT

POGO
121/4 SGD MA74PX M223 1 801,0 40,90 19,58 ROT, TD
121/4 RH DS194 M223 3 1748,0 75,00 21,88 ROT, TD
121/4 RH DSX194HGW M223 1 1389,0 52,80 26,31 ROT, TD
121/4 SGD M42HPX M333 1 1018,0 62,70 16,24 PDM
121/4 RH DS61FGH S221 1 1387,0 68,90 20,13 ROT, TD
121/4 RH DSX194 M223 2 693,0 72,20 9,59 PDM
81/2 SGD MA74PX M223 5 1681,0 187,40 8,97 PDM
81/2 SGD KGR50CTPXX M842 1 6,0 2,20 2,73 TU
81/2 SGD MA74PX M223 2 720,0 75,00 9,60 ROT, TD
81/2 RH DSX110 M323 3 497,0 135,50 3,81 ROT, TD
81/2 HSBDS FM3743 M433 1 345,0 74,90 4,61 ROT, TD
81/2 HSBDS FM3743 M433 1 732,0 242,00 3,02 ROT, TD
6 SGD MA32PX M432 2 352,0 79,50 4,42 ROT, TD

MHE, GP
121/4 BHC ? ? 2 2595,0 123,00 21,10 ROT, TD
81/2 BHC ? ? 2 2699,7 390,00 6,92 ROT, TD

Felhasznált fúrók teljesítményadatai 5. táblázat

Rövidítések: ROT = forgatóasztalos meghajtás; TD = felsõ meghajtás; PDM = lyuktalpi motoros meghajtás; TU = lyuktalpi turbinás
meghajtás

24. ábra: Felhasznált fúrók profilkialakítása
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Fúrás Fúró IADC- Fúrás Fúrt Fúr. idõ Fúr. seb. Meghajt.
jele (") tipus kód (m) (m) méter (óra) (m/ó) módja

CsóK�6. 81/2 2590 2721 131 101,55 1,29 Rotari
CsóK�5. 81/2 2620 2798 178 106,59 1,67 Rotari
KömD�1. 81/2 2877 2955 78 67,24 1,16 Rotari
KömD�4. 81/2 3102 3136 34 23,61 1,44 Rotari
CsóDNy�1. 81/2 2590 2845 255 109,91 2,32 Rotari
FkútÉ�1. 81/2 M21 M432 2591 3136 546,5 187,00 2,92 Rotari
NrécseM�1. 81/2 M37PX M433 2115 2500 385 63,00 6,11 Rotari
NrécseM�1. 81/2 GTX-G3 135 2500 2538 38 37,00 1,02 Rotari
NrécseM�1. 81/2 M37PX M433 2538 2948 410 220,90 1,86 PDM
NrécseM�1. 81/2 GT-18 447 2948 3040 92 73,20 1,26 Rotari
NrécseM�1F. 81/2 GTX-G3 135 2505 2562 57 58,50 0,97 Rotari
NrécseM�1F. 81/2 M36HQPX M433 2562 3078,5 516,5 299,00 1,73 PDM
VízÉ�5. 81/2 M36HQPX M433 1423 1903 480 126,58 3,79 Rotari
VízÉ�5. 81/2 FDGH 137 1903 2415 512 154,00 3,32 Rotari
VízÉ�5. 81/2 FDGH 137 2415 2773 358 110,60 3,24 Rotari
VízÉ�5. 81/2 GT-03 417 2773 2820 47 21,50 2,17 Rotari
Phida�1. 81/2 M36HQPX M433 2365 2403 38 21,50 1,77 Rotari
Phida�1. 81/2 GT-1 116 2403 2657 254 96,00 2,64 Rotari
Phida�1. 81/2 M36HQPX M433 2657 2720 63 35,50 1,77 Rotari
Phida�1. 81/2 GT-1 116 2720 2897 177 138,00 1,28 Rotari
KomK�6. 81/2 M36HQPX M433 1530 1874 344 29,90 11,51 Rotari
KomK�6. 81/2 FDGH 137 1874 2143 269 44,90 5,99 Rotari
Kerb�1. 81/2 M36HQPX M433 2368 2553 185 36,35 5,09 Rotari
Kerb�1. 81/2 FDGH 137 2553 2728 175 44,60 3,92 Rotari
BelM�1. 81/2 M50SPX M333 2205 2265 60 12,75 4,71 PDM
BelM�1. 81/2 M50SPX M333 2274 2678 404 70,00 5,74 PDM
BelM�1. 81/2 MF10T 437X 2678 2816 138 43,75 3,15 PDM
BelM�1. 81/2 MX-09 437 2816 3020 204 88,70 2,30 PDM
Gomba�2. 81/2 MF10T 437 394 1825 2219 65,63 6,00 PDM
Gomba�2. 81/2 MF10T 437 90 2231 2321 13,34 6,75 PDM
Gomba�1. 83/4 MA74PX M223 1202 2376,5 1174,5 132,59 8,86 PDM
SávD�7. 81/2 SG-11 117 1055 1318 263 49,30 5,33 Rotari

81/2 FGSS+2 117 1318 1784 466 113,00 4,12 Rotari
SávD�8. 83/4 BD535 M323 1102 1616 514 42,00 12,24 PDM
Nkáta�3. 6 STX-20 517 2222 2415 193 82,50 2,34 Rotari
Nkáta�3/A. 6 XR15TP 447X 2201 2325 124 30,00 4,13 Rotari
Nkáta�3/A. 6 STX-20 517 2334 2412 78 19,00 4,11 Rotari
Nkáta�3/B. 6 STX-09 437 2204 2587 383 93,00 4,12 Rotari
Gomba�1. 6 XR10T 437X 2464 2535 71 10,10 7,03 Rotari
Tbics�1. 6 DS66GJN M432 2492 2591 99 11,00 9,00 Rotari
SávD�7. 6 XR10T 437X 1966 2006 40 11,7 3,42 Rotari
SávD�8. 6 DS66GJN M432 1756 1940 184 37,4 4,92 PDM
AlgyõDK�1. 83/4 GT-S1 116 1007 2007 1000 126,00 7,94 Rotari
PfÉ�1. 83/4 BD535 M323 944 2009 1065 32,60 32,67 PDM
HpiD�1. 81/2 FDGH 137 850 1367 517 35,40 14,60 Rotari

1367 1783 416 37,60 11,06 Rotari
Összesen 933 73,00 12,78

HpiD�2. 83/4 XLX-1 117 1380 1735 355 61,18 5,80 Rotari
1771 1806 35 4,00 8,75 Rotari
1806 1872 66 13,40 4,93 Rotari
1890 1926 36 7,70 4,68 Rotari
1962 1997 35 10,25 3,41 Rotari
2015 2135 120 34,06 3,52 Rotari

Összesen 647 130,59 4,95
HpiD�3. 83/4 GT-S1 116 1503 1777 274 25,00 10,96 Rotari

1795 1860 65 7,80 8,33 Rotari
1895 2200 305 47,70 6,39 Rotari

Összesen 644 80,50 8,00

Görgõs fúrók és PDC fúrók fúrási jellemzõinek összehasonlítása 6. táblázat



13Bányászati és Kohászati Lapok 139. évfolyam 2006/5�6. szám

Fúrás Fúró IADC- Fúrás Fúrt Fúr. idõ Fúr. seb. Meghajt.
jele (") tipus kód (m) (m) méter (óra) (m/ó) módja

HpiD�7. 83/4 XLX-1 117 1881 2190 309 49,70 6,22 PDM
HpiD�4. 83/4 BD535 M323 1210 1871 661 67,00 9,87 Rotari

1889 2070 181 22,50 8,04 Rotari
Összesen 842 89,50 9,41

HpiD�5. 83/4 BD535 M323 1200 1874 674 64,60 10,43 Rotari
1892 2120 228 23,00 9,91 Rotari

Összesen 902 87,60 10,29
HpiD�6. 83/4 BD535 M323 1215 2120 905 118,50 7,64 Rotari
HpiD�7. 83/4 BD535 M323 1214 1863 649 85,40 7,60 PDM
OrtNy�6. 121/4 MX-C1 117 1450 1850 400 76,11 5,33 TD

1850 2430 580 106,18 5,46 TD
V�I. GFXIC 117 1459 1683 224 55,00 4,07 TD
V�I. 121/4 MA74PX M223 1683 2539 856 102,00 8,39 TD
OrtNy�6. 81/2 MF04 417 3011 3197 186 87,33 2,13 TD
OrtNy�6. 81/2 BD535HG5 M323 2820 3011 191 40,39 4,73 TD
V�I. 81/2 BD535HG5 M323 2671 2920 249 40,50 6,15 TD

2920 3350 430 79,50 5,41 TD
ÖrmK�2. 121/4 DS194 M223 551 1623 1072 51,90 20,66 Rotari
ÖrmK�2. 121/4 FGS15C 447X 1623 1963 340 66,90 5,08 Rotari

� 81/2" IADC M842 és 33/4" IADC M733 esetében
próbálkoztak kemény és nagyon kemény koptató kõze-
tek fúrására kialakított felszíni beültetéses mûgyémánt
fúróval, azonban a lassú elõhaladás miatt 2,2�4,2 óra
fúrás után kiépítették.

A felhasznált 27 fúróból 1 acélbefoglalásos és 26 mát-
rixbefoglalásos volt, amelyek közül 3 fúrót felújítottak.

A 2004 végéig felhasznált mesterségesgyémánt-fú-
rók és görgõs fúrók a következõ szempontok alapján
végzett összesítését a 6. táblázat szemlélteti:

� azonos vagy közeli fúrás;
� hasonló mélység;
� azonos rétegsor;
� azonos vagy közeli fúróátmérõ;
� görgõs fúró forgatóasztalos és PDC fúró forgató-

asztalos meghajtása (Rotari-Rotari);
� görgõs fúró forgatóasztalos és PDC fúró lyuktalpi

motoros meghajtása (Rotari-PDM);
� görgõs fúró lyuktalpi motoros és PDC fúró lyuktal-

pi motoros meghajtása (PDM-PDM);
� görgõs fúró felsõ és PDC fúró felsõ meghajtása

(TD-TD).

A két fúrótípus fúrási sebességének összehasonlítása
után a következõ megállapítások tehetõk:

� általában a mesterségesgyémánt-fúrókkal 1,3�6-
szoros fúrási sebességnövekedést értek el;

� néhány esetben � a nem megfelelõ fúrókiválasztás,
nem a tervezett rétegsor bekövetkezése, a vártnál tapa-
dósabb-ragadósabb rétegek jelenléte � a görgõs fúrók
fúrási sebességének csak 70%-át érték el a mestersé-
gesgyémánt-fúrók;

� 121/4" fúróátmérõ, Rotari-Rotari meghajtás: 4,1-sze-
res fúrási sebességnövekedés;

� 121/4" fúróátmérõ, TD-TD meghajtás: 1,5�2,9-sze-
res fúrási sebességnövekedés;

� 83/4"�81/2" fúróátmérõ, Rotari-Rotari meghajtás:
1,3�6-szoros fúrási sebességnövekedés;

� 83/4"�81/2" fúróátmérõ, Rotari-PDM meghajtás:
2,3�4,1-szeres fúrási sebességnövekedés;

� 83/4"�81/2" fúróátmérõ, PDM-PDM meghajtás:
1,3�2,5-szeres fúrási sebességnövekedés;

� 6" fúróátmérõ, Rotari-Rotari meghajtás: 1,3�2,5-
szeres fúrási sebességnövekedés;

� 6" fúróátmérõ, Rotari-PDM meghajtás: 1,4-szeres
fúrási sebességnövekedés.

A MOL Rt.-nél felhasznált mesterséges-
gyémánt-fúrók még használható állapotban
vannak, használatuk folyamatosan, az
igényeknek és lehetõségeknek megfelelõen
történik. Még így is, hogy nem használód-
tak el teljesen, érdemes összevetni a hazai
felhasznált görgõs fúrók maximális teljesít-
ményeivel (7. táblázat). Ebbõl az látható,
hogy a mesterségesgyémánt-fúrókkal � a
121/4"-es méret kivételével � fúrt méter

Fúró IADC- Gyártó Fúrt Fúr. idõ
(") tipus kód méter (óra)
121/4 FGSS+2 117 Smith Bits 3374,0 322,10

MA74PX M223 Sii GeoDiamond 856,0 102,00
83/4 GT-S1 116 Hughes Christensen 2274,0 305,71

BD535 M323 Hughes Christensen 3298,0 381,00
81/2 GT-1 116 Hughes Christensen 1029,0 234,00

M36HQPX M433 Sii GeoDiamond 4187,5 849,33
6 XR10T 437X Smith Bits 455,0 129,00

DS66GJN M432 ReedHycalog 539,0 115,77

Görgõs fúrók és PDC fúrók eddigi maximális hazai
teljesítményének összehasonlítása 7. táblázat

Megjegyzés: a vastaggal szedett adatok a PDC fúrókra vonatkoznak.
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1,2�4,1-szerese, a fúrási idõ pedig 0,9�3,6-szerese a
görgõs fúrókkal elért eredménynek.

Összehasonlítva a magyarországi és a nemzetközi
fúrásokban felhasznált mesterséges gyémántfúrók tel-
jesítményét (8. és 9. táblázat) a következõk állapítha-
tók meg.

A nemzetközi felhasználásban az egy beépítéssel el-
ért eredmények (8. táblázat):

� 121/4"-es méretben a fúrt méter 4,9�7,9-szerese, az
elõhaladás 1,2�3,7-szerese;

� 83/4"-es méretben a fúrt méter 2,5-szerese, az elõha-
ladás 1,7-szerese;

� 81/2"-es méretben a fúrt méter 4,7�10,5-szerese, az
elõhaladás 2,3�5,8-szerese;

� 6"-es méretben a fúrt méter 15,1�15,2-szerese, az
elõhaladás 12,8�16,7-szerese a magyarországi eredmé-
nyeknek.

A nemzetközi felhasználásban az egy fúróval elért
eredmények (9. táblázat).

� 121/4"-es méretben a fúrt méter 9,4�28,5-szerese, az
elõhaladás 1,7�4,5-szerese;

� 83/4"-es méretben a fúrt méter 10-szerese, az elõha-
ladás 3,8-szerese;

� 81/2"-es méretben a fúrt méter 6,9�17,2-szerese, az
elõhaladás 4,7�8,5-szerese;

� 6"-es méretben a fúrt méter 9,1�13,9-szerese, az
elõhaladás 3,7�4-szerese a magyarországi eredmé-
nyeknek.

Méret Típus Gyártó Fúrt Elõhaladás Terület Mezõ Év Operátor
(�) méter (méter/óra)
6 M97EPX Sii GeoDiamond 3029 103,4 Offshore Malaysia ÖrményesDK 2000 Sarawak Shell Berhad
6 MA32PX Sii GeoDiamond 201 6,2 Alföld Tápióbicske 2004 POGO
6 DS66GJN Reed-Hycalog 199 8,1 Alföld Zuata 2003 MOL Rt.
81/2 BD536 Hughes Christensen 6986 47,7 San Diego, Körmend 2000 Petrozuata C.A.

Venezuela
81/2 ? Hughes Christensen 1490 6,4 Dunántúl ÁsotthalomDél 2001 Gemstone,XPRONET
81/2 MA74PX Sii GeoDiamond 663 21,1 Alföld ÖrményesK 2003 POGO
81/2 FM3743 SecurityDBS 732 3,02 Alföld Berzence 2004 POGO
81/2 BD535HG5 Hughes Christensen 1410 11,9 Dunántúl Wildcat 2004 MOL Rt.
83/4 ST68MB Diamant Product Intl. 2986 15,5 Converse Co., Wyo. Gomba 2000 EOG Resources
83/4 MA74PX Sii GeoDiamond 1174,5 8,9 Alföld Tierra del Fuego 2004 MOL Rt.

121/4 SC63M Diamant Product Intl. 6772,7 30,6 Argentina Kógyár 1998 Total Austral
121/4 ? Hughes Christensen 1393 18,8 Dunántúl ÖrményesK 2001 Magyar Horizont
121/4 DSX194 Reed-Hycalog 1389 26,3 Alföld Vétyem 2004 POGO

HGW
121/4 MA74PX Sii GeoDiamond 856 8,35 Dunántúl 2004 MOL Rt.

Nemzetközi és hazai eredmények összehasonlítása � Egy beépítéssel elért maximális eredmények 8. táblázat

Méret Típus Gyártó Beépítés Fúrt Elõhaladás Terület Mezõ Év Operátor
(�) száma méter (méter/óra)
6 M79PX Sii GeoDiamond 4 4896 17,6 Cabina, Angola Takula 1999 Chevron
6 MA32PX Sii GeoDiamond 2 352 4,4 Alföld ÖrményesDK, 2003�2004 POGO

ÖttömösDNy
6 DS66GJN Reed-Hycalog 4 539 4,7 Alföld, Dunántúl Tbicske,SávD, 2003�2004 MOL Rt.

OrtNy
81/2 M90 Sii GeoDiamond 25 28963 41,5 Chubut/Santa Guadal, Perales, 2002 YPF-Repsol

Trebol
Cruz, Arg.

81/2 ? Hughes Christensen 2 2699,7 6,9 Dunántúl Konyár, Körmend 2001 M.Horizont,
Gemstone

81/2 MA74PX Sii GeoDiamond 5 1681 8,9 Alföld ÁsotthalomD, 2003�2004 POGO
ÖrményesDK,D

81/2 M36HQPX Sii GeoDiamond 8 4187,5 4,9 Alföld, Dunántúl NagyrécseM, 2000�2003 MOL Rt.
KomádiK

83/4 HC606 Hughes Christensen 28 32861 32,3 Argentina C.Dura, Perales, 2002 Several
Trebol

83/4 BD535 Hughes Christensen 4 3298 8,7 Alföld Hosszúpályi 2004 MOL Rt.
121/4 R573 Hughes Christensen 18 24382 37,8 Offshore Italy Porto Garibaldi 1992 Agip Ravenna
121/4 ? Hughes Christensen 2 2595 21,1 Dunántúl Konyár, Körmend 2001 M.Horizont,

Gemstone
121/4 DS194 Reed-Hycalog 3 1748 21,9 Alföld ÁsotthalomD, 2003�2004 POGO

ÖrményesK
121/4 MA74PX Sii GeoDiamond 1 856 8,35 Dunántúl Vétyem 2004 MOL Rt.
121/4 MA74PX Sii GeoDiamond 856 8,35 Dunántúl 2004 MOL Rt.

Nemzetközi és hazai eredmények összehasonlítása � Egy fúróval elért maximális eredmények 9. táblázat
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5.2.2 Magfúrók
A mesterségesgyémánt-magfúrók elsõ magyarorszá-

gi alkalmazására 1993-ban a ZsanaÉszak�18. jelû fú-
rásban került sor [79] (25. ábra). Majd ezt követõen
1998-ban a Hajdúszoboszló�188. és �190. jelû fúrá-
sokban használták újból sikeresen [35]. Az elért tapasz-
talatok alapján 2002 óta rendszeresen és kiváló ered-

ményekkel használják a teljes átmérõjû (6" és 81/2"),
bolygásmentes, kis folyadékelárasztásos, mátrixbefog-
lalású mesterségesgyémánt-magfúrókat. 1993 óta
összesen 13 db került felhasználásra [80]
(10. táblázat).

A 2004. végéig felhasznált mesterségesgyémánt-
magfúrók és a természetesgyémánt-magfúrók magfúrá-
si sebességének összehasonlítását a következõ feltételek
és szempontok alapján lehetett elvégezni (11. táblázat):

� azonos vagy közeli fúrás;
� hasonló mélység;
� azonos rétegsor;
� azonos fúróátmérõ.
Az összehasonlítás után a következõ megállapítások

tehetõk:
� 81/2"�815/32" magfúróátmérõ, pannóniai finomszem-

csés, puha, üledékes kõzetekben (homokkõ, agyag-
márga, mészmárga, aleurit): 10,8�12,4-szeres mag-
fúrási sebességnövekedés;

� 81/2" magfúróátmérõ, mezozoós középkemény kar-
bonátos kõzetekben (mészkõ, dolomit): 1,7-szeres
magfúrási sebességnövekedés;

� 6"�531/32" magfúróátmérõ, mezozoós középkemény
karbonátos kõzetekben (mészkõ, dolomit): 1,5�13,9-
szeres magfúrási sebességnövekedés.

6. Alkalmazás közben jelentkezett prob-
lémák

Miközben a mûgyémántfúrók nemzetközi teljesít-
ménye mindenkit elbûvöl, számos olyan fejlesztést is
szükségessé tesz, amely némileg módosíthatja ezt a jó
megítélést. A mûgyémántfúrókkal kapcsolatos irodal-
mak legtöbbször a következõ problémákat és megol-
dandó feladatokat említik [81].

Fúrás Magfúró IADC- Magfúrás Fúrt Fúrási idõ Fúr. seb Kõzet
jele méret (") típus kód m-tõl m-ig méter (óra) (m/ó)

A�DK�1. 815/32 C23 D5X6 2589 2594 5 8,50 0,59 Ap.a.márga, h.kõ,aleurit
PfÉ�1. 81/2 ARC425C3 M354 2160 2178 18 2,50 7,20 Ap. A.márga, h.kõ
MpiD�1. 81/2 ARC425C3 M354 2169 2187 18 2,70 6,40 Ap. A.márga, h.kõ
HpiD�2. 81/2 ARC425C3 M354 2135 2153 18 2,48 7,30 Alsópannon: homokkõ
Bér�1. 81/2 C23 D5X6 1335 1341 6 2,50 2,40 Triász: mészkõ
Izsák�4. 81/2 ARC427C3 M356 800 809 9 2,25 4,00 Kréta: mészkõ
Nkáta�3/A. 6 C23 D5X6 2325 2334 9 7,00 1,28 Triász: mészkõ
Nkáta�3/A. 531/32 C23 D5X6 2412 2421 9 12,00 0,75 Triász: mészkõ
Nkáta�3. 6 ARC325 M353 2415 2423 8 2,00 4,00 Triász: mészkõ
SzõNy�1. 531/32 C23 D5X6 2245 2254 9 9,50 0,95 Triász: mészkõ,dolomit
OrtNy�6. 6 ARC325 M353 3483 3487 4 2,85 1,40 Triász: mészkõ
TóDK�1. 531/32 C23 D5X6 2951 2957 6 12,50 0,48 Triász: dolomit
Tbics�1. 531/32 C23 D5X6 2600 2605 5 9,00 0,56 Triász: mészkõ
Tbics�1. 6 ARC325 M353 2482 2492 10 1,50 6,67 Triász: mészkõ
Tbics�1. 6 ARC325 M353 2591 2600 9 2,00 4,50 Triász: mészkõ
Gomba�1. 6 ARC325 M353 2455 2464 9 1,75 5,14 Triász: mészkõ
Gomba�1. 6 ARC325 M353 2535 2544 9 1,40 6,43 Trász: mészkõ
Gomba�1. 6 ARC325 M353 2681 2690 9 1,70 5,29 Tiász: mészkõ

Mesterséges- és természetesgyémánt-magfúrók fúrási sebességének összehasonlítása 11. táblázat

25. ábra: Elsõként felhasznált mesterségesgyémánt-magfúrók

ZC476 CD202

Méret Gyártó Típus IADC Mennyiség
(�) kód darab
81/2 BHI ARC415 M354 1

BHI ARC425C3 M354 3
BHI ARC427C3 M356 1
BHI ARC478GN M565 1

6 BHI ARC325 M353 3
531/32 BHI ARC425 M354 1

DB CD202 S536 1
BHI ZC476 M585 1
DB CBT303 T5X6 1

Összesen 13

Felhasznált magfúrók 10. táblázat

Rövidítések: BHI = Baker Hughes Inteq; DB = Diamant Boart

Megjegyzés: a vastaggal szedett adatok PDC fúrókra vonatkoznak.
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A mûgyémántfúrók által átfúrt kõzetek furadékának
szemcsemérete igen apró, nagyon finom. A legjobb
összehasonlítást a fogorvosi, nagysebességû fúrókkal
tehetjük, ahol is a �furadék szemcsemérete� olyan ki-
csi, mint egy porszemcse. Ezen finomszemû furadékok
kiöblítése a fúrólyukból viszonylag egyszerû feladat.
Az alacsony visszacsúszási sebesség megengedi, hogy
kisebb viszkozitású fúrási folyadékot alkalmazzanak,
ugyanakkor a megfelelõ tixotrópia továbbra is követel-
mény. Problémát okoz(hat) viszont a szilárdanyag/fo-
lyadék szétválasztás ezeknél a finomszemcsés furadé-
koknál. Olyan speciális tisztítóberendezések és eljárá-
sok kifejlesztése szükséges, amelyekkel a fúrási folya-
dékok tisztítása megoldható.

Nehézségeket okoz a pontos rétegsor és az õsmarad-
ványok leírása is a furadékszemcsék kis mérete miatt.
Ez szükségessé teheti jó minõségû elektronmikroszkó-
pok terepi alkalmazását.

A kitörésmegelõzési és -elhárítási technikákat is fe-
lül kell vizsgálni, hiszen a nagy elõfúrási sebesség mel-
lett a teljes tárolózónát úgy átfúrhatják, hogy nem ész-
lelik az egyensúlymegbomlás kezdetét. Problémaként
vetõdik fel manapság a gyors elõhaladás melletti
egyensúlymegbomlás elõrejelzése. A kisátmérõjû fúró-
lyukakban, ahol a gyûrûstér térfogata korlátozott az
egyensúlymegbomlás felismerésére, a gyors kútlezá-
rásra és az egyensúly-helyreállítás megindítására na-
gyon kevés idõ van.

Az irányított ferdítés eszközeinek és technikájának
fejlesztését is el kell végezni. A pontos irány- és ferde-
ségadatokat gyorsan kell észlelni. Amennyiben a fúró
eltér a tervezett pályától, a lyukkönyök képzõdése ha-
mar bekövetkezik.

A nemzetközi tapasztalat alapján a fúró terhelésétõl
függõen a forgatónyomaték növekedése a mûgyémánt
fúróknál 2�5,5-szeres is lehet (26. ábra).

Az elõzõekbõl is következik, hogy az 1993�2004
között Magyarországon felhasznált mesterségesgyé-
mánt-fúrók (teljesszelvényû- és magfúrók) döntõen jó
teljesítményei és eredményei mellett problémák is je-

lentkeztek. Célszerû volt megvizsgálni, hogy a mester-
ségesgyémánt-fúrók használata hogyan befolyásolta a
fúrások biztonságos lemélyítését, az irányított ferdefú-
rások kivitelezését, a fúrásközbeni geológiai és szén-
hidrogén-földtani információszerzést, a túlnyomás-elõ-
rejelzést, továbbá, hogy a fent említett, irodalomból
vett problémák jelentkeztek-e a hazai alkalmazás so-
rán.

6.1 Mûszaki-technikai problémák
Általában megállapítható, hogy mûszaki-technikai

probléma nem sok adódott.

6.1.1 Fúrócsõlyukadás
A már említett � elsõ alkalmazáskor fellépett, a fúró-

szár megnövekedett igénybevétele miatt bekövetkezett
� öt fúrócsõlyukadás volt az eddigi egyik legnagyobb
probléma, azonban azóta ilyen nem következett be,
ugyanis a fúrószár folyamatos ellenõrzésével és szük-
ség szerinti cseréjével ezt sikerült teljes mértékben ki-
küszöbölni.

6.1.2 Magasabb forgatónyomaték
A második jelentkezõ probléma a fellépett magas

(abb) forgatónyomaték. A nemzetközi tapasztalat alap-
ján � amint már az elõzõekben is látható volt � a fúró
terhelésétõl függõen ez a növekedés 2�5,5-szeres is le-
het. A hazai tapasztalat alapján ez 1,75�2,25-szeres
volt, amit mind a felszíni meghajtás (forgatóasztalos
vagy felsõ hajtás), mind pedig a lyuktalpi meghajtás
(csavarmotoros hajtás) képes volt ezt zökkenõmente-
sen megoldani.

6.1.3 Fúrószár-rezonancia
A harmadik � csak ritkán jelentkezõ � probléma a

magasabb fordulatszám, az inhomogén rétegsor és a
lengéscsillapító hiánya miatt fellépõ fúrószár-rezonan-
cia. Ez egyrészt a fúrási paraméterek változtatásával,
másrészt lengéscsillapító alkalmazásával megoldható
volt, illetve a lyuktalpi csavarmotor, mint lengéscsil-
lapító is mûködött.

6.1.4 Alacsony fúrási se-
besség

Két esetben fordult elõ, hogy
a pannon korú laza, puha, lágy,
kenhetõ, ragadós kõzetben a
mesterségesgyémánt-fúró hala-
dása 1,9�5,1-szer volt alacso-
nyabb, mint a görgõs fúróé. Bi-
zonyos fúrási hossz után ismét
visszatértek a görgõs fúró hasz-
nálatához.

26. ábra: Nyomatéknövekedés PDC fúróknál
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6.1.5 Fúrókinyalódás
Fúrás közben két alkalommal történt öblítési nyo-

másesés. Az egyik esetben a fúró teste nyalódott ki, a
másik esetben a fúvókák nyalódtak ki és estek ki a fú-
rótestbõl. Mindkét fúrót a fúrógyártók felújították.

6.1.6 Fúrószártörés
Egy 121/4"-es PDC fúró tönkrement a fúrási ütõolló

törése, illetve széthullása miatt, azonban ez nem a mes-
terségesgyémánt-fúró alkalmazása miatt történt.

6.2 Információszerzési problémák

A teljes szelvényû mesterségesgyémánt-fúrókkal át-
fúrt kõzetek kora a pannontól a triászig változott. Dön-
tõ többségben pannon korú homokos-agyagos kõzetek,
emellett miocén finomszemcsés törmelékek és triász
korú karbonátok is voltak.

Felsõ-pannóniai összlet: A rétegsorok jellemzõ kõ-
zetei agyag, agyagkõ, aleurolit, homok és homokkõ.

� Agyag: puha, kenhetõ, helyenként molluscahéj tö-
redékes.

� Agyagkõ: puha, kenhetõ, helyenként szenesedett
növényi maradványos.

� Homok: finom- és aprószemcsés, közepesen kopta-
tott.

� Lignit: fás szerkezetû, közepesen kemény.
� Aleurolit: puha.
� Homokkõ: nagyon finomszemû vagy finomszemû,

osztályozott vagy közepesen osztályozott, puha vagy
közepesen kemény, helyenként durvaszemû, meszes
kötõanyagú.

Alsó-pannóniai összlet: Az összletet általában aleu-
rolit, homokkõ, agyagkõ, agyagmárga, márga-mész-
márga rétegek építik fel.

� Aleurolit: laza vagy kissé kemény, szórtan muszko-
vit csillámos, meszes kötõanyagú.

� Homokkõ: finom vagy aprószemû, helyenként kö-
zépszemû, jól vagy közepesen osztályozott, néhol kissé
kemény, muszkovit csillámos, enyhén meszes kötõ-
anyagú.

� Agyagkõ: puha vagy kissé kemény, helyenként ale-
urites.

� Agyagmárga: kissé kemény, helyenként aleurites,
piritcsomókkal.

� Márga-mészmárga: középkemény vagy kemény,
szilánkos törésû, aleuritos.

Miocén összlet: A vizsgált fúrások miocén képzõd-
ményeit homokkõ, aleurolit, agyagmárga, mészkõ már-
ga-mészmárga, tufakõzetek alkotják.

� Homokkõ: finom- vagy középszemû, közepesen és
mérsékelten kemény, közepesen lekerekített és osztá-
lyozott, csillámos, enyhén meszes kötõanyagú, helyen-
ként apró kvarckavicsos.

� Aleurolit: mérsékelten kemény, laza kötésû, kissé
homokos, csillámos, helyenként tufitos.

� Agyagmárga: mérsékelten kemény, kõzetlisztes,
néhol pirithintéses, helyenként kalciteres.

� Mészkõ: biogén, közepesen kemény, durva homo-
kos (lithotamniumos).

� Márga: középkemény, darabos törésû, tömött.
� Márga-mészmárga: középkemény, tömör, szilán-

kos törésû.
� Tufa: mérsékelten kemény. Lemezes vagy laza

bontott, csillámos.
Mezozoós összlet: Az összletet mészkõ jellemzi,

amely mudstone jellegû, közepesen kemény vagy ke-
mény, szilánkos törésû, kissé repedezett, a repedések és
üregek kalcittal, helyenként pirittel kitöltöttek.

A fenti összletek fúrása során a kedvezõ tapasztala-
tok mellett néhány kedvezõtlen hatást is meg kell emlí-
teni. Ezeket a következõképpen lehet csoportosítani:

� spontán elferdülés,
� rétegazonosítási problémák,
� részleges iszapveszteség,
� túlnyomás-elõrejelzés,
� szénhidrogén-indikációk elkülönítése.

6.2.1 Spontán elferdülés
Elõfordult, hogy a viszonylag vízszintes kifejlõdésû

fiatal, pannóniai laza, finomtörmelékes összletben a
közepes (6,11 méter/óra) fúrási sebességnél a fúrólyuk
elferdült, a maximális ferdeség 8,9° volt. Mivel a réteg-
tani kifejlõdés az elferdülést nem indokolta, arra lehet
következtetni, hogy a mûgyémánt fúró alakja, geomet-
riája, a kõzetbontási mechanizmusa, az alkalmazott fú-
rási paraméterek helytelen megválasztása, valamint a
fúrószár alsó szakaszának nem megfelelõ stabilizálása
együttesen okozta az elferdülést. Az eredetileg terve-
zett földtani cél elérése így nem volt lehetséges a kiala-
kult lyukpályán, ezért a fúrást elcementezték és irányí-
tott ferdefúrásként mélyítették tovább.

6.2.2 Rétegazonosítási problémák

Több esetben a gyors fúrási sebesség (11,51�32,67
méter/óra) mellett a reménybeli tárolószintek azonosí-
tása nehéz, illetve lehetetlen volt, valamint a rétegsor
százalékos összetételének meghatározása sem volt le-
hetséges a furadék finom, apró mérete miatt. A furadék
finom kõzetlisztté aprózódott (27. ábra). Az alkalma-
zott � a görgõs fúróknál használt 1,04�1,4-szeres öblí-
tési ütem és 2,14�4,28-szoros forgatás � tovább finomí-
totta, aprózta és torzította a kijövõ furadék (kõzetmin-
ta) alakját és nagyságát. A fúrás folyamatát többszöri
megállással � fúrásonként 8�10 alkalommal � meg kel-
lett szakítani, hogy hosszabb informatív öblítéssel pró-
bálják a rétegsort azonosítani, illetve a tárolónak várt
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szinteket felismerni. Ezek az öblítések, valamint, hogy
a továbbfúrást alacsonyabb paraméterekkel � elsõsor-
ban a fúróterhelést csökkentették � végezték, az elõha-
ladás lényegesen lecsökkent, a fúrási sebesség
5,41�6,16 méter/órára esett vissza.

A méter-perc alapján történõ rétegazonosítást is
megnehezítette, illetve lehetetlenné tette a gyors fúrási
sebesség.

6.2.3 Részleges iszapveszteség
Volt olyan eset, hogy nagy porozitású és áteresztõké-

pességû pannóniai homokkõösszletben részleges iszap-
veszteség lépett fel. A gyors fúrási sebesség miatt nem
alakulhatott ki megfelelõ iszaplepény a fúrólyuk falán,
majd annak kialakulása után az iszapveszteség meg-
szûnt. A környékbeli fúrásokban ilyen jelenséget nem
tapasztaltak.

6.2.4 Túlnyomás-elõrejelzés

A fúrások biztonságos lemélyítése
szempontjából egyik fontos feladat a
biztonsági vagy a technikai béléscsõ-
saru helyének megfelelõ mélységben
történõ elhelyezése. Ehhez a feladat-
hoz ad lényeges információkat a túl-
nyomás-elõrejelzés módszere. A túl-
nyomás elõrejelzése során több mód-
szert is alkalmaznak. Ezek amódszerek:

� �D� exponens (kitevõ);
� Gázarány (C2/C3);
� Hõmérséklet-gradiens;
� Toldásgáz/Átfordulógáz;
� Furadék alakja/Utánhullás;
� Márgasûrûség.
A túlnyomás-elõrejelzés két leg-

gyakrabban használt módszere a �D�
kitevõ iszapsûrûséggel korrigált érté-
ke (�DCS�), illetve a márgasûrûség-
mérés.

A �D� kitevõ számításának
alapadatait a terhelés és a fordu-
latszám adja meg. A normál
kompakciók trendjét a megfele-
lõen kompaktált, tiszta agyagos
kõzetek fúrása során lehet fel-
venni. A mesterségesgyémánt-
fúró használata során a puhább
agyagos kõzetek szakaszait,
ahol a sebesség � valószínûleg a
�belabdásodás� miatt � lecsök-
ken, lelassul, nem lehet felhasz-
nálni a túlnyomásos trend felvé-
teléhez. A mesterségesgyé-

mánt-fúró használata során a gyors elõhaladás érdeké-
ben alkalmazott fúrási technológia következtében a fú-
róhaladás és a fúrási paraméterek � azok közül is legin-
kább a �D� kitevõ kalkulációjához legsúlyozottabban
használt fúróterhelés � gyakori változásait a számítás
nem tudja kiegyenlíteni. Az átfúrt rétegsor és a �D� ér-
tékek nem korrelálhatóak. Ugyanazon sorozatban a ha-
gyományos görgõs fúróval történõ fúrás esetében ezek
a jelenségek nem mutatkoznak és a túlnyomásos trend
megszerkeszthetõ, a trendtõl való görbeelmozdulással
a túlnyomás elõre jelezhetõ (28. ábra). A �D� kitevõs
módszer irányított ferdefúrások esetében is a terhelés
és a fordulatszám gyakori nagymértékû � az irányított
fúrás technológiájából adódóan � változtatása miatt
nem lehet sikeres. A �D� kitevõ értéke a fúrószár for-
gatás nélküli csúsztatásakor a nagyobb terhelés miatt

27. ábra: Furadékminták összehasonlítása

6�-s STX görgõs fúró furadéka (10x nagyítás) (10x nagyítás) 6�-s M16 MPX PDC fúró furadéka

28. a) ábra: Túlnyomás-elõrejelzési görbék összehasonlítása � PDC fúró görbéje
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magasabb, ezért a �DCS� görbén kiugró, a trend felé
irányuló ingadozások figyelhetõk meg. A �D� kitevõ
számítása nem képes kiküszöbölni ezeket a zavaró ha-
tásokat. A mesterségesgyémánt-fúró használata ezt a
zavaró hatást tovább növeli.

A mesterségesgyémánt-fúrók kõzetaprító tulajdon-
ságai és az alkalmazott magasabb öblítési ütem és for-
dulatszám a felszínre érkezõ furadék szemcseméretét
és alakját erõsen meghatározza. A márgasûrûség-mérés
alapfeltétele a megfelelõ mennyiségû és jól szétváloga-
tott furadékminta. A mesterségesgyémánt-fúrók kõzet-
aprító módja, valamint a magasabb hidraulikus teljesít-
mény és fúrószár fordulatigény miatt a felérkezõ kõzet-
minták mérete, alakja a legtöbb esetben lehetetlenné te-
szi a márgasûrûség mérését. Azaz nem lehet kiválogat-
ni azokat a márgaszemcséket, amelyekkel a mérés el-
végezhetõ. A fizikai kõzetaprító hatásokon túl az agya-
gos kõzetek öblítõiszapban történõ feloldódása, kimo-
sódása is feltételezhetõ. Így tovább csökken a megfele-
lõ mintavételezés esélye. A mérésre kiválogatott szem-
csék gyakran származ(hat)nak utánhullásból, így meg-
hamisít(hat)ják az eredményeket.

6.2.5 Szénhidrogén-indikációk elkülönítése
A nagy fúrási sebesség mellett a szénhidrogén-kom-

ponensek elkülönítése nem lehetséges. A kromatográf
egy ciklusideje alatt � amely 2,5�3 perc � gyakran 3
méteres volt az elõhaladás. Tehát idõben nem tudta le-
követni az eseményeket.

7.Megállapítások, javaslatok

Az 1993�2004 között Magyaror-
szágon felhasznált mesterséges gyé-
mánt 27 teljesszelvényû fúró és 13
magfúró eredményei alapján a kö-
vetkezõ megállapítások és javaslatok
tehetõk:

1. A mesterségesgyémánt-fúrók
alkalmazásának hazai tapasztalatai
kedvezõek, az elért eredmények jó-
nak mondhatók.

2. Összehasonlítva a mesterséges-
gyémánt-fúrókkal elért eredménye-
ket a görgõs fúrókéval, látható, hogy
1,3�6-szeres fúrási sebességnöveke-
dést, 0,9�3,6-szeres fúrási idõnöve-
kedést és 1,2�4,1-szeres � a 121/4"-es
méretû kivételével � fúrt méternöve-
kedést értek el.

3. A magfúróknál a természetes-
gyémánt-magfúrókhoz képest
1,5�13,9-szeres a magfúrási sebes-
ségnövekedés.

4. A nemzetközi felhasználásban az egy beépítéssel
elért maximális eredmények a fúrt méter 2,5�15,2-sze-
rese, az elõhaladás 1,2�16,7-szerese, valamint az egy
fúróval elért maximális eredmények a fúrt méter
6,9�28,5-szerese, az elõhaladás 1,7�8,5-szerese a ma-
gyarországi eredményeknek.

5. A nemzetközi és a hazai eredmények összehason-
lításából következik, hogy az adott fúrási körülmé-
nyekhez (rétegsor, fúróberendezés) a fúrókiválasztást
pontosítani kell.

6. A jelenleg rendelkezésre álló fúróberendezések és
fúrási technológiák � felszíni és talpi meghajtás egy-
aránt � a mesterségesgyémánt-fúrók alkalmazásának
megfelelnek.

7. Jövõben a mesterségesgyémánt-fúrók kiválasztá-
sát a gyártókkal közösen kell elvégezni.

8. Rövid idõn belül megoldást és módszert kell talál-
ni a rétegazonosításra, a túlnyomás elõrejelzésére és a
szénhidrogén-indikációk elkülönítésére a mesterséges-
gyémánt-fúrók alkalmazása során.

9. Addig is, amíg az elõzõ pontban megoldás szüle-
tik, a mesterségesgyémánt-fúrókat csak abban az eset-
ben használják, ha:

� a rétegazonosítás a furadék alapján nem döntõen
fontos,

� túlnyomás-elõrejelzést nem kell végezni; és
� nem kell szénhidrogén-indikációkat elkülöníteni.

28. b) ábra: Túlnyomás-elõrejelzési görbék összehasonlítása � Görgõs fúró görbéje
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GERGELY GALICZ � ÁRPÁD ÕSZ Sr.:
PDC and the domestic experience its application's

First occasion when the PDC was applied all over the world
was in 1975. Application of PDC begun in Hungary between
1993�1996 and put into practice by 2000. 27 rock bits and 13
core bits have been used in a wide range of sizes (33/4�121/4") by
the end of 2004. The results obtained so far are good, but du-
ring its application some serious problem has arisen.

Summarizing: the domestic experience of PDC is favorable in
Hungary, but there are a lot of to do to optimalize its uses.
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Újabb adatok Szaúd-Arábia
kõolaj- és földgázkészleteirõl

Az ország olajipari minisztere, Ali
Al-Naimi közölte, hogy a király-

ság már létezõ 261 Mrd barrel olajkész-
letét további 200 Mrd barrellel növeli.
Ez a hatalmas kõolajkészlet lehetõvé
teszi, hogy a királyság 70�100 évig to-
vábbra is az egyik legnagyobb olajter-
melõ ország maradjon. A miniszter
közlése szerint a földgáztermelési ka-
pacitás több mint kétszeresére (85
Mm3/nap-ról 166 Mm3/nap-ra) emelke-
dett. Az elmúlt évtizedben 1280 Mm3

mennyiséggel emelkedtek a szabadgáz-
készletek a jelenleg nyilvántartott 2299
Mm3 szintre.

Az összes földgázkészlet (szabadgáz
és olajkísérõgáz) együttesen 6711 Mrd
m3.
Petroleum Economist

Fehéroroszország jelentõs be-
ruházásokat tervez energiater-
melési szektorába

Akormány 2006 és 2010 között 4,4
Mrd USD összegû beruházást ter-

vez a fõbb energiatermelõ szektorokba
saját forrásainak fokozottabb hasznosí-
tása érdekében. Az ország kormánya
úgy becsüli, hogy az orosz importföld-
gáz-szükséglet 2020-ig elérheti a 25
Mrd m3/év szintet. Fehéroroszország
2004-ben 19,6 Mrd m3/év mennyiség-
ben importált orosz földgázt, 2003-ban
pedig 18,1�19,6 Mrd m3/év volt az
orosz import.
Petroleum Economist

20 év óta a legnagyobb föld-
gázlelet Ausztriában

Az OMV a Strasshof�T4 fúrással
4 Mrd m3 lehetséges földgázkész-

letet tárt fel. Ez a mennyiség mintegy
háromszorosa a társaság ausztriai éves
gáztermelésének, amely 1,25 Mrd m3. A
tároló pontosabb megismerésére 2006-
ban további fúrásokat mélyítenek le. A
mezõ teljes termelésének indulása kb.
3 év múlva várható. Az OMV szerint a
napi termelés 500 000 m3 és 1 000 000

m3 (kereken 3000�6000 boe) nagyság-
rend között lesz. A fúrás Bécstõl ÉK-i
irányban 20 km távolságban van,
Közép-Európa legnagyobb összefüggõ
olajmezõje, a Matzen mezõ közelében.
A 4516 m mélységû � 7 M euró költ-
ségû � fúrással 3200 m és 4300 m
mélységben mutatták ki a földgáz-elõ-
fordulást két dolomittestben.
Erdöl, Erdgas, Kohle

Megszüntetik az �Orimulsion�
termelését Venezuelában

Az állami tulajdonú PdV társaság
egy éven belül be akarja szüntetni

a szabadalmaztatott �Orimulsion� fûtõ-
anyag termelését, közölte a társaság el-
nöke és az ország olajipari minisztere.
A PdV által az extra-nehéz olajból elõ-
állított �Orimulsion�-t víztartalma és
nagy viszkozitása miatt � a jelenlegi
adott feltételek mellett � erõmûvekben
és egyéb nagyüzemekben fûtõanyag-
ként alkalmazzák és exportálják a világ
különbözõ régióiba. A jövõben ezt az
olajat finomítani fogják és könnyû mi-
nõségû olajként exportálják. Az
�Orimulsion� 1990-es éves csúcster-
melése (80 000 b/nap) ma már 40 000
b/nap szintre csökkent. Az elemzõk
szerint a PdV társaság az �Orimulsion�
relatív alacsony világpiaci ár (4 USD/b)
miatt hozta meg döntését.
Petroleum Economist

Vége az olcsó földgáz napjai-
nak?

Aföldgázárak, hasonlóan a kõolaj
árához a globális energiaellátási

hiány hatása alatt vannak. Az USA-ban
az árak 7 USD/M Btu körüli szintre
emelkedtek. Idõközben Európában az
LNG helyi árai rekordszintet értek el a
téli hónapokban. Az
USA Energiaügyi Mi-
nisztériuma március-
ban jelentette, hogy a
földgázárak átlagosan
7 USD/M Btu értéket
értek el (1990-ben 2
USD/M Btu, 2004-ben
5,55 USD/M Btu volt
az átlagos árszint). Spa-
nyolországban a leg-
utóbbi idõben 8,50
USD/M Btu árat fizet-
tek az LNG-szállítmá-

nyokért. Az Egyesült Királyság Or-
szágos Kiegyenlítõpontjára 2005 ápri-
lisában 10,50 USD/M Btu szintû szer-
zõdést kötöttek a földgázra. Az emelke-
dõ piaci árfolyam Ázsiára is kihatott,
ahol az árak tradicionálisan alacsonyab-
bak voltak, mint az Atlanti-meden-
cében. Dél-Koreában az átlagos LNG-
árak 16%-kal voltak magasabbak, mint
2003-ban. A gázárak és a kõolajárak al-
akulásáról az 1. táblázat ad tájékozta-
tást.

A magas gázárak kilátásai rohamo-
san fokozták az érdeklõdést a nem-kon-
vencionális gázkészletek irányába az
USA-ban. Számos független termelõ-
vállalat készített terveket a tömör ho-
mokkövekbõl, szénmedencékbõl, és fe-
ketepala-szerkezetekbõl történõ gázki-
nyerésre. 2002-es becslések szerint
ezek a készletek az USA 48 államának
és Kanada nem-sarkvidéki teljes éves
gáztermelésének 20%-át képezték, de
2025-ig ezek elérhetik a 42%-ot. A
World Mackenzie Intézet szerint az
USA-ban a földgázárak 7 USD/M Btu
körül, míg az olajárak 50 USD/b felett
állnak meg. Az elemzõk szerint az árak
trendje középtávon is emelkedõ. A
prognózisok alapján az LNG-piac a kö-
vetkezõ években (ahogy az USA egyre
nagyobb mennyiséget abszorbeál) telí-
tõdni fog. Úgy becsülik, hogy 2010
után az USA lesz japán mögött a világ
második legnagyobb LNG-fogyasztója.
A Nemzetközi Energia Ügynökség úgy
becsüli, hogy az LNG-szükséglet a kö-
vetkezõ 5 évben 70%-kal emelkedik az
Atlanti-medence térségében, és 25%-
kal Ázsiában. Az árak a globális gáz-
piacok között szintén konvergálnak. A
Facts Inc. Intézet szerint, míg az USA
és Európa LNG-árai korábban lényege-
sen különböztek az Ázsiában érvényes
áraktól, ma már nem ez a helyzet. Az

KÜLFÖLDI HÍREK

Évek LNG Földgáz Nyersolaj
Japán EU Anglia USA OECD

1995 3,46 2,37 1,69 2,96
1996 3,66 2,43 1,85 2,76 3,54
1997 3,91 2,65 2,03 2,53 3,29
1998 3,05 2,26 1,92 2,08 2,16
1999 3,14 1,80 1,64 2,27 2,98
2000 4,72 3,25 2,68 4,23 4,83
2001 4,64 4,15 3,22 4,07 4,08
2002 4,27 3,46 2,58 3,33 4,17
2003 4,77 4,40 3,26 5,63 4,89

1. táblázat Ár: USD/M Btu
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elmúlt 5 évben az ázsiai árak 4,5
USD/M Btu körül voltak átlagosan, de
ma úgy tûnik, túllépik az USA és Euró-
pa árszintjeit. Januárban Japán 6,94
USD/M Btu árat fizetett az Ománból
importált LNG-szállítmányokért. Az
elmúlt évben az LNG-árak Japán szá-
mára 17,3%-kal emelkedtek.
Petroleum Economist

Néhány adat az LNG gazdasá-
gos alkalmazásához

AzUSA növekvõ földgázszükségle-
te és a saját források hiánya miatt

arra kényszerül, hogy egyre nagyobb
mértékben importáljon LNG-t, és biz-
tosítsa az ehhez szükséges LNG-termi-
nálok létesítését. H. Patel és társai 5 ol-
dalas közleményben foglalkoznak a té-
mával, megvilágítva a gazdasági elõ-
nyöket, a velejáró problémákat, vala-
mint a kritikai szempontokat. Ebbõl
csak néhány, általánosan érvényesnek
tekinthetõ adatot emelünk ki. A nagy
mennyiségû földgáz nagy távolságra
történõ szállításra vonatkozó gazdasági
összehasonlítás vizsgálatai szerint a
tengeri csõtávvezeték esetén mintegy
1600 km feletti távolság, szárazföldi
nyomvonalú távvezeték esetén pedig
4000 km felett, már az LNG formájá-
ban történõ tartályhajós szállítás a gaz-
daságosabb megoldás.

Az LNG elõállítása és szállítása, va-
lamint az értékesítés egyes fõbb szaka-
szainak költségvizsgálata szerint a
földgáz-cseppfolyósítás költségei a leg-
magasabbak. Az egyes szakaszok fajla-
gos költségei a következõk:
Földgáztermelés 0,5�1,0 USD/Mrd Btu
Cseppfolyósítás 0,8�1,5 USD/Mrd Btu
LNG-szállítás 0,5�1,2 USD/Mrd Btu
LNG-újragázosítás 0,3�0,4 USD/Mrd Btu
Hydrocarbon Processing

A GE Energy legújabb gázbe-
sajtolási technológiát szállít a
Kaszpi-tengeri projekthez

Az AGIP KCO � az ENI egyik le-
ányvállalata � az Észak Kaszpi-

tengeri Közös Vállalkozás üzemeltetõ-
je, egy nagyon nagy nyomáson üzemel-
tetendõ és savas (kénhidrogénes) gáz
besajtolására alkalmas rendszert ren-
delt meg a Kashagan mezõhöz. E mezõ
az utóbbi 30 évben felfedezett egyik

legnagyobb készlettel rendelkezõ lelõ-
hely. A tervezett projekt szerint a jelen-
tõs kénhidrogén-tartalmú olajkísérõ-
gázt 760 bar nyomásra sûrítik és visz-
szasajtolják az olajtároló rétegbe. Ez a
legnagyobb nyomás, melyet eddig gáz
visszasajtolásához terveztek.

A szerzõdés tartalmazza a kezdeti
gázbesajtoló rendszert, beleértve két
turbókompresszor-egység szállítását és
a teljes terhelés melletti teszteléseket,
valamint az üzemi mûszaki felügyele-
tet. A háromfokozatú kompresszorokat
a GE Energy Firenzében levõ üzemé-
ben gyártják, egyedileg erre a célra ki-
fejlesztve. A kompresszorok egyenkén-
ti besajtoló kapacitása 5,4 Mm3/nap sa-
vanyúgáz lesz. A kompresszorok meg-
hajtását GE Frame 5D típusú gázturbi-
nák biztosítják, melyek teljesítménye
30 MW. A besajtoló rendszer kompresz-
szoregységeinek a helyszínre szállítását
2006 második felére tervezik.
Oil and Gas Journal

India 18 Mrd USD összegû
szerzõdést írt alá LNG-import-
ra vonatkozóan

India 25 évre szóló szerzõdést írt alá
Iránnal évi 5 Mt LNG szállítására. A

szerzõdés részeként Irán egy indiai vál-
lalatokból álló konzorcium részére
olyan részvételi lehetõséget ajánlott fel,
amely lehetõvé tenne közvetlen indiai
befektetéseket olajmezõk fejlesztésébe,
mint pl. a Yadavara mezõben 10%-os
tulajdonhányad megszerzését és 100%-
os részesedést a kisebb készlettel ren-
delkezõ Juffair mezõben.

A két mezõben való részesedés
60 000 b/nap olajimportot jelent India
számára. Az iráni LNG-szerzõdés ára
az indiai határon kb. 3,515 USD/M
Btu. Egy korábbi szerzõdés alapján In-
dia a Katarból beszerzett LNG-t 2,79
USD/M Btu áron vásárolta.
Oil and Gas Journal

1750 km hosszú gáztávvezeték
Peruból Chilébe

Abrazil, argentin, chilei, uruguayi és
perui állami vezetõk Limában tar-

tott tanácskozásán megvitatták, hogy
milyen tervek alapján válhatna Peru
ezen országok vezetõ gázszállítójává.
A perui államelnök nyilatkozata szerint

jó hír Peru számára, hogy jelentõs föld-
gázvagyona egyre nagyobb piaccal bõ-
vülhet, ami jelentõsen hozzájárulhat a
régió gazdasági növekedéséhez.

A javaslatok között szerepel egy
2 Mrd USD beruházással épülõ gáztáv-
vezeték, amely lehetõvé teszi a föld-
gázexportot Brazíliába, Argentínába és
Uruguayba is. Az 1750 km hosszú táv-
vezeték a Camisea mezõrõl és az 56.
Blokk mezõirõl fog gázt szállítani. A
vezetéket az ország déli részén fekvõ
Pisco kikötõtõl kiindulva a Chile észa-
ki részén levõ Tocopilla-ig tervezik
megépíteni.
Petroleum Economist

Benzinkihozatalt fokozó új
technológia

Azúj fejlesztésû Naptha Max II. ka-
talizátor a nagyüzemi kísérletek

során bizonyította, hogy használatával
a finomítók a nyersolajból 2%-kal több
benzinkihozatalt érnek el. A katalizátor
DMS (Distributed Matrix Structure) el-
osztott mátrix szerkezete lehetõvé teszi
az elõkrakkolás elõtt a szénhidrogéntá-
pok fokozottabb diffúzióját a nagymér-
tékben diszpergált zeolit kristályokon.
Az eredmény: tökéletesebb szelektivi-
tás, csökkenõ kokszképzõdés és maga-
sabb benzin-, valamint egyéb termékki-
hozatal.
Oil and Gas Journal

Gáztárolás egy spanyol föld-
közi-tengeri mezõben

AFöldközi-tengerben levõ Amposta
olajmezõ platformja 60 méteres

vízmélységben 21 km-re van a partok-
tól. A viszonylag kisebb készlettel ren-
delkezõ mezõ földtani szerkezeti adott-
ságai jó lehetõséget biztosítanak föld
alatti gáztárolásra. A földgáztárolás
kezdetét az olajtermelés csökkenése,
ill. kimerülése után 2009-re ütemezték.
A kiépítést követõen a tároló 1 Mrd m3

mobil földgázt lesz képes tárolni és ez
az ország gáztárolási szükségletének
25%-át jelenti. A csúcsidei tárolókapa-
citást 40 nap idõtartamra � 25 M
m3/nap kitermelési ütemre tervezik. A
gázt egy 34"-es vezetéken keresztül to-
vábbítják a partra, az Alcanar-nál levõ
terminálhoz.
Oil and Gas Journal
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A világ legnagyobb metanol-
gyártó üzeme épül Szaúd-Ará-
biában

ASaudi Metanol szerzõdést kötött a
Mitsubishi Heavy Industries társa-

sággal egy 1,7 Mt/év kapacitással ren-
delkezõ metanolüzem tervezésére és
építésére. A Jubail telephelyen építen-
dõ AR-Razi 5 projekt üzembe helyezé-
sét 2008-ra tervezik. Ezzel az üzemmel
Szaúd-Arábia már meglevõ 3 Mt/év
metanolgyártó kapacitása tovább emel-
kedik, és mint a világ legnagyobb me-
tanolgyártó komplexuma ezzel tovább-
ra is megerõsíti vezetõ pozícióját.
Petroleum Economist

Föld alatti gáztároló építését
tervezik a Mexikói-öbölben

Atárolót a Terranova Energia Társa-
ság fogja építeni és üzemeltetni

Reynosa közelében, Tamaulipas-ban. A
homokkõben létesülõ föld alatti tároló
mobilgáz kapacitása 1,4 Mrd m3 lesz,
ez csúcsidõben 14,1 Mm3/nap kitárolást
biztosít. A létesítmény része egy kétirá-
nyú szállítóvezeték rendszer központjá-
nak. A vezetékek képesek lesznek föld-
gáz szállítására Texas és Mexikó kö-
zött. A társaság tervezi továbbá, hogy
újragázosító és terminál üzemet is léte-
sít a Mexikói-öbölben.
Oil and Gas Journal

Földgázlelet a Fekete-tenger
török részén

ADallas székhelyû Toreador Reso-
urces Corp. és partnerei földgáz-

mezõt találtak a Fekete-tenger Török-
országhoz tartozó Dél-Adcakoca me-
dencében.

Az Ayazili�2. fúrásban 20 m vastag
gáztartalmú zónát teszteltek 920,5�1045
m közötti két rétegben. A kútban még
egy produktív szakasz van 725�877 m
között.

Az Ayazili�3. fúrásban 747�1067 m
között 5 rétegszakaszban 33 m vastag
gáztartalmú zónát mutattak ki. A teszte-
lésnél 48/64�-es fúvókán keresztül 246,3 E
m3/nap földgázt termeltek. A további le-
mélyítendõ kutakat a tárolórétegek elkü-
lönített termeltethetõsége érdekében
kettõs-kútkiképzésûekre tervezik.
Oil and Gas Journal

Bárkára épített gázkezelõ
üzem Nigériában

AGlobal Gas and Refining Ltd.
üzembe helyezte a Bonny folyó

térségében levõ �Cawthorne Channel�
gázelõkészítõ üzemet. Ez az elsõ bel-
földi tulajdonú és üzemeltetésû bárkára
szerelt gázkezelõ üzem Afrikában, ka-
pacitása 3,4 Mm3/nap.

A Shell Petroleum Co. Nigeria Ltd.
2,3 Mm3/nap olajkísérõgázt szállít a
Cawthorn Channel mezõbõl az üzem-
be. A gázelõkészítés során leválasztott
nyerskondenzátumokat a �Global Gas�
23 km hosszú vezetékén egy 70 000 m3

térfogattal rendelkezõ úszó � termelõ �
és nyomás alatti tárolást is biztosító ha-
jóra (FPSO) szállítják. A hajóról a fo-
lyadékokat nyomás alatt a Texas állam-
beli Mont Belvieni finomítóba szállít-
ják, ahol a feldolgozás történik, mind-
addig, amíg a Global társaság feldolgo-
zó üzemének építése be nem fejezõdik.
Ennek üzembe helyezését 2006 elsõ fe-
lében tervezik. A Hanover Compressor
Co. építette a bárkára szerelt gázelõké-
szítõ üzemet és ugyanez a cég szereli a
folyadékfeldolgozást biztosító frakcio-
náló egységet az úszó�termelõ�tároló
(FPSO) bárka felsõ részére telepítve.
Oil and Gas Journal

Új technológiák vékony ho-
moktárolókba létesítendõ víz-
szintes fúrásokhoz

K.D. Kelsch és társai egy 6 oldalas
cikkben ismertetik a Nigériában,

a Niger-delta térségében, végrehajtott
sikeres fúrások elõkészítésének és
végrehajtásának tapasztalatait. Az igen
bonyolult fúrási feladat szerint itt egy
360 m hosszú vízszintes szakaszt olyan
produktív homokrétegbe kellett fúrni,
amelynek vastagsága csupán 1,8 m
volt, és amelynél mind a szerkezeti
mélységben, mind a sztatigráfiai össze-
tételben nagy volt a bizonytalanság. A
fúrásnál alkalmazott fejlett mérési,
szelvényezési technikával a vártnál
jobb termelési eredményeket értek el,
ugyanis a sikeres fúrásnak és kútkikép-
zésnek köszönhetõen a kezdeti 1600
b/nap olajtermelés az eredetileg becsült
értéknél 33%-kal lett nagyobb. Késõbb,
egy másik hasonló fúrásnál, 2200 b/nap
termelési szintet is elértek.
World Oil

Növekvõ beruházások és aktív
tevékenység a brit Északi-ten-
geren

Akõolaj árának 2004-ben és 2005-
ben történõ tartós emelkedése ala-

pot adott arra, hogy mind a beruházá-
sok, mind a kutatási, fúrási tevékeny-
ség (az upstream szektor) a térségben
jelentõsen fellendüljön. M. Wicks, brit
energiaügyi miniszter, egy interjúban
közölte: mindent megtesznek annak ér-
dekében, hogy maximalizálják a gazda-
ságos kinyerést Anglia olaj- és földgáz-
forrásaiból és ennek érdekében fenn-
tartsák az ehhez szükséges feszített üte-
mû beruházási szintet, valamint a kuta-
tási aktivitást az Északi-tengerben.
Wicks úr közlése szerint 2004 végéig
az ipar 34,5 Mrd barrel kõolaj-egyenér-
téket termelt ki az Egyesült Királyság-
ban és a jelenlegi ismeretek szerint még
további mintegy 22 Mrd barrel kõolaj-
egyenértéknek megfelelõ készlet vár
kitermelésre. Ez további jó termelési
lehetõségeket biztosít az érintett társa-
ságok számára. Ezek a termelési lehe-
tõségek ösztönzõleg hatnak a kiterme-
léshez szükséges további beruházások-
fejlesztések megvalósítására.
World Oil

Üzembehelyezték a világ legdé-
lebben fekvõ földgázmezõjét

ATotal Austral SA konzorcium part-
nereivel júniusban üzembe helyez-

te az argentin �Tûzföld� partjaitól 80
km-re levõ Carina mezõt. A szomszé-
dos � a partoktól 30 km-re levõ � Aries
mezõt a tervek szerint még ugyancsak
2006-ban helyezik üzembe. A két me-
zõbõl 2027-ig kereken 57 Mrd m3 föld-
gázt és 3,4 Mt stabilgazolint, valamint
2,4 Mt propán-butánt kívánnak kiter-
melni. Ez eddig a legnagyobb olyan
tengeri projekt Argentínában, amelybõl
szénhidrogéneket nyernek ki. A két me-
zõ fejlesztésére eddig összesen 440 M
USD összeget fordítottak. Ezeket a me-
zõket a 80-as évek elején fedezték fel,
2004-ben szerelték fel a termelõplat-
formokat, valamint megépítették a
szükséges csõtávvezetékeket is a szá-
razföldre. A Carina mezõt az elsõ fázis-
ban két vízszintes fúrással fejlesztik. A
termelés megindításához szükséges el-
sõ két fúrást a kezelõ nélküli Carina ter-



melõplatformról mélyítik le, ahol a ten-
ger mélysége 80 m. További fúrások
mélyítését a 2013�2014-re tervezik.

Az Aries mezõ termelésbe állításá-
hoz eddig 3 kút fúrását tervezték. A ter-
melt kondenzátumot a tengerfenékbe
fektetett csõvezetéken át a szárazföldre
továbbítják továbbfeldolgozás céljából.
A kondenzátumot stabilizálják, bekeve-
rik az olajba, és könnyûolajként értéke-
sítik a belföldi, valamint a chilei és bra-
zíliai piacokon. A kezelt földgázt be-
táplálják a San Martin Távvezetékbe, ez
Argentína nagyobb városait, valamint
ipari központjait látja el földgázzal.
Erdöl, Erdgas, Kohle

Az OMV növeli a transz Ausztria
Gáztávvezeték kapacitását

2008-tól egy újabb kompresszorte-
lep létesítésével tovább növelik a TAG-
távvezeték kapacitását. A TAG Baum-
gartentõl az olasz határnál levõ Arnold-
stein-ig húzódik. A kereken 380 km hos-
szú távvezeték földgázt szállít részben
Ausztriába, másrészt Olaszországba,
Horvátországba és Szlovéniába. A táv-
vezeték jelenlegi szállítókapacitása 37
Mrd m3/év. A TAG Loop II. már építés
alatt levõ 3. építési szakaszának be-
fejezése után a TAG rendszer kapacitása
2007-ben 41 Mrd m3/évre emelkedik.

Egy további kompresszorállomás
megépítése után � 2008-tól � a kapaci-
tás újabb 3,2 Mrd m3/év mennyiséggel
növekszik.
Erdöl, Erdgas Kohle

A magas olajár nem fékezte a
fogyasztás emelkedését

Acikk az ExxonMobil �Oeldorado
2005.� kiadványának fõbb megál-

lapításaiból ad rövid ismertetést:
A kõolaj ára az 1999 tavaszán érvé-

nyes 10 USD/b-rõl 2004 októberére je-
lentõsen, kb. ötszörösére, 50 USD/b fö-
lé emelkedett. A korábbi áremelkedé-
sek mesterségesen kapcsolódtak a ter-
melési korlátozásokhoz és embargós
intézkedésekhez, most azonban a ke-
reslet állandó növekedésére vezethetõ
vissza az emelkedés. Az áremelkedés
szárnyalásának elsõ három évében a fo-
gyasztás évi 25 M tonnával növekedett,
az ezt követõ években 75 Mt/év, ill. 100
Mt/év mennyiséggel. Ennek a draszti-
kus növekedésnek elsõsorban az erõs

konjunktúra volt az oka, amely a világ
sok régiójában kimutatható, így pl.
mindenekelõtt Ázsiában, és nemcsak
Kínában, hanem Indiában és más kelet-
ázsiai országban is. E térségekben a kõ-
olaj ismét a legrugalmasabb energia-
hordozónak bizonyult, és a szükségle-
teket ki is lehetett elégíteni.

Az áremelkedést mindemellett azon-
ban nemcsak a kereslet, hanem a pénz-
piacok is befolyásolták.

Az utolsó öt évben a világ kõolaj-
készletei csaknem 25%-kal emelked-
tek. A 2004. évi 4,4%-os növekedés
után, a készletnövekedés lelassult és a
2005. évi 0,9%-os növekedéssel 2005
végén 173,3 Mrd tonna a világ nyilván-
tartott biztos kõolajkészlete. Az 1600
Mt feletti készletnövekedés több mint
tízszerese az éves termelésnövekedés-
nek, azaz a dinamikus felhasználás nö-
vekedése ellenére nõttek a kitermelhetõ
készletek. A készletnövekedés eredmé-
nyei a világ egyes régióiban azonban
jelentõsen eltérõek voltak. Míg Európá-
ban, Észak-Amerikában és Ázsiában a
készletek zsugorodtak, addig máshol �
de különösen Afrikában � 5,9%-kal nö-
vekedtek.

A világ kõolajtermelése 2005-ben
124 Mt-val emelkedett és 3,821 Mt/év
szintet ért el, ez a 3,3%-os növekedés
alatta maradt az elõzõ évi (4%-os) nö-
vekedésnek. A termelés csökkent Euró-
pában és Észak-Amerikában, Dél- és
Kelet-Ázsiában szaldóban nem válto-
zott. A többi régióban azonban a terme-
lés jelentõsen emelkedett, Közel-Kele-
ten csaknem 70 Mt-val. Ez 6,2%-os
emelkedést jelent és ebben már Iraknak
jelentõs szerepe volt. Afrikában 7,7%-
os volt a növekedés, ez 423 Mt meny-
nyiségnek felel meg és ebben Nigéria
és Líbia játszott jelentõs szerepet.

A világ kõolajfogyasztása 3,2%-kal
3780 Mt/évre emelkedett. A növekedés
a Közel-Keleten 5,7%, Ázsiában 5,2%,
a FÁK-államokban 4,9%, de Európá-
ban csak 1% volt. Az olajfinomító ka-
pacitások bõvítési üteme a fogyasztá-
sokhoz képest lassúbb volt � a kapaci-
tások csupán 0,4%-kal emelkedtek és
elérték a 4,119 Mt/év szintet.

A földgázkészletek több éves emel-
kedés után 2004-ben enyhén � 0,6%-
kal � 170 942 Mrd m3-re csökkentek. A
csökkenés jelentõs volt Ausztráliában.
A világ földgáztermelése 1,1%-os nö-

vekedéssel 2005-ben 2690 Mrd m3

szinten volt, csak az USA-ban volt ter-
meléscsökkenés. A világszerte 1,6%-
kal emelkedõ földgázfogyasztás ponto-
san megegyezik a 2689 Mrd m3/év
földgáztermeléssel.
Erdöl, Erdgas Kohle

Az E.ON Társaság növeli tulaj-
donosi részarányát egy norvég
gázmezõben

Atársaság a Njord mezõben 15%-ról
30%-ra növeli tulajdonosi részará-

nyát. Ez a részesedés megfelel az E.ON
azon stratégiájának, amelynek lényege,
hogy lépésenként növekvõ saját gázter-
melési pozíciókat építsen ki. A Njord
mezõ kereken 10 Mrd m3 földgázkész-
lettel és 50 M barrel olajkészlettel ren-
delkezik. A kõolajtermelés 1997-ben
indult, a földgáztermelés indítását 2007
végére tervezik. Az olajtermelés egy
részén felül, az E.ON Ruhrgas éven-
ként kereken 600 Mm3 földgázt fog eb-
bõl a mezõbõl kinyerni. A földgázt az
Asgard-csõtávvezetéken keresztül jut-
tatják el a fogyasztói piacokhoz.
Erdöl, Erdgas Kohle

Orosz-Német Energiapolitikai
Intézet

AMoszkvai Nemzetközi Kapcsola-
tok Intézete és a Lipcsei Egyetem,

a Lipcsében folytatott tárgyalások után
megállapodott abban, hogy �Orosz�
Német Energiapolitikai Intézet�-et ala-
pítanak. A német VNG (Verbundnetz
Gas AG), mint gyakorlati partner, tá-
mogatja ezt az Intézetet. Az intézet ala-
pítására, már több évvel ezelõtt javasla-
tot tett az Orosz Gázszövetség elnöke,
aki egyben az Állami Duma �Energia,
Szállítás, és Kommunikációs Bizott-
ság� elnöke is.
Erdöl, Erdgas Kohle

Aláírták az Észak-európai Gáz-
távvezetékre vonatkozó megál-
lapodást

Az OAO Gazprom, a BASF AG, és
az E.ON AG egy alapmegállapo-

dást írt alá a balti-tengeren át fekteten-
dõ Észak-európai Gáztávvezeték közös
létesítésérõl, amelyben a Gazprom
51%-kal, a BASF és az E.ON
24,5�24,5%-kal részesedik.
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A távvezeték az oroszországi
Vyborg-ból indul ki és Németországban
� a Balti-tenger partjaihoz közel �
Greifswald-ig fog húzódni. A vezeték
hossza meg fogja haladni az 1200 km-t.
A létesítmény üzembe helyezését
2010-re tervezik. Kezdetben egy veze-
ték lesz 27 Mrd m3/év szállítókapacitás-
sal. Egy második tervezett vezeték meg
fogja duplázni ezt a kapacitást. A teljes
beruházás költsége az ikertávvezetékre
vonatkozóan várhatóan meghaladja a
4 Mrd eurót.
Oil and Gas Journal

Becslések Olaszország növek-
võ energiaszükségletérõl

Az Unione Petrolifera legutóbbi
becslése azt mutatja, hogy Olasz-

ország energiafogyasztása a 2004. évi
192,8 Mtoe-rõl (oe = olajegység) 2020-
ig 205,2 Mtoe-re növekszik, ezen belül
azonban az olajtermékek 87,7 Mtoe-rõl
74,8 Mtoe-re csökkennek. Úgy prog-
nosztizálják, hogy a földgázfogyasztás
a 66,2 Mtoe-rõl, 82 Mtoe-re, a megúju-
ló energiák 12,5 Mtoe-rõl, 20 Mtoe-re
fognak növekedni. Enyhe növekedést
becsülnek a szilárd tüzelõanyagok fel-
használásában (17,1 Mtoe-rõl 17,9
Mtoe-re) és a villamosenergia-import-
ban (9,1 Mtoe-rõl, 10,5 Mtoe-re). Az
�Orimulsion� típusú fûtõanyagok fo-
gyasztása (0,2 Mtoe volt 2004-ben)
2005-tõl 0-ra csökken.
Petroleum Economist

A ConocoPhillips és a Lukoil
közös vállalkozása a Tyimán �
Pecsora régió szénhidrogén-te-
lepeinek fejlesztésére

Akét társaság a termelést 2007-ben
kívánja megindítani, majd a kiter-

melés 200 000 b/nap szintre tervezik
emelni. A nyersolajat a Lukoil a Ba-
rents-tengernél levõ termináljából, Va-
randey-bõl, fogják exportálni. A Cono-
coPhillips segít a Varandey-terminál
korszerûsítési és bõvítési beruházá-
saiban, hogy a terminál képes legyen
240 000 b/nap olajexport kezelésére.
Az észak-amerikai társaság a közös
vállalkozásba 0,5 Mrd USD-t ruházott
be, ezzel 30%-os részesedést szerzett a
közös vállalkozásban.
Petroleum Economist

Közlemény Oroszország 2005
elsõ félévi (termelési és ex-
port) számadatairól, valamint
a földgázexport árának emelé-
sérõl

Azország 2005. elsõ felében 230,28
Mt kõolajat termelt, 6,65 Mt-val �

vagyis 2,9%-kal � többet, mint az elõzõ
év azonos idõszakában. Az olajexport
0,816 Mt-val emelkedett és elérte a
126,4 Mt-át. Az elsõ félévi földgázter-
melés 325,5 Mrd m3 volt, ez 2004. elsõ
félévéhez viszonyítva 1,5%-os (4 Mrd
m3) emelkedésnek felelt meg. A föld-
gázexport az elsõ félévben 80,5 Mrd m3

volt, ez az elõzõ év elsõ feléhez viszo-
nyítva 7,7 Mrd m3-rel nagyobb. A szén-
termelés ugyanebben az idõszakban
142,6 Mt volt, ugyanakkor a szénex-
port 0,593 Mt-val, 37,5 Mt-ra csökkent.
A Gazexport közlése szerint a Gazprom
által Nyugat-Európa felé szállított föld-
gáz ára 2005-ben átlagosan 30%-kal
emelkedett.
Petroleum Economist

Egy nagyobb európai energia-
közösség

AzEurópai Unió vizsgálja egy kibõ-
vített páneurópai energiaközösség

kialakításának lehetõségét, mely magá-
ba foglalná Oroszországot és Ukrajnát
is. Francois Lamoureux egy parlamenti
energiabizottsági ülésen kifejtette azon
véleményét, miszerint Oroszország és
az EU közötti sikeres tárgyalások ered-
ményeként kerülhet sor egy nagyobb
európai energiaközösség kialakítására.
Az elmúlt néhány évben folytatott tár-
gyalások oda vezettek, hogy a Gazp-
rom csökkentette a kikötéseket, ill. zá-
radékokat az EU-tagállamokkal kötött
hosszú távú szállítási szerzõdéseiben.
Power Engineering

Új fenntartható energia alapít-
vány Bangkokban

A2005-ös (60 MUSD összegû)
fenntartható energia beruházási

alapítvány célja a megújulóenergia-
projektek ösztönzése, az energiahaté-
konyság növelése, és az energiaszolgál-
tatás ajánlása az ázsiai régióban.

Ha ez az alapítvány kiteljesedik, mo-
bilizálhatja az eszközöket olyan 10�15

megújulóenergia-projekt finanszírozá-
sára, melyek együttes összege 240�
480 MUSD és ezek becsült kapacitása
150�500 MW. Az alapítvány egyik fõ
célkitûzése, hogy a �tiszta energia�
projektek finanszírozását és bevezeté-
sét támogassa, valamint lehetõvé te-
gyék a környezetet kevésbé szennyezõ
tüzelõ-, és üzemanyagokra való átállást
és a belföldi energiákból történõ áram-
fejlesztést.
Power Engineering

A Kazahsztánból Kínába veze-
tõ kõolaj-távvezeték

AKazahsztán középsõ vidékérõl
kiinduló és a kínai határig húzódó,

várhatóan 988 km hosszú, 10 Mt/év ka-
pacitású vezetéken a kõolajexport még
2006-ban megindul. Tervek készültek a
kapacitás 20 Mt/év szintre történõ eme-
lésére is. Kazahsztán tanulmányozza
egy gáztávvezeték megépítésének lehe-
tõségét is Kína felé.
Petroleum Economist

Hatalmas kazah�orosz közös
beruházás

AKazMuniaGaz és a Rosznyeft be-
fejezte azt a két évig tartó tárgya-

lási folyamatot, mely alapján megálla-
podtak, hogy 23 Mrd USD-t ruháznak
be közösen a Kaszpi-tengerben levõ, a
két ország határán átnyúló Kurmanga-
zy olajmezõ fejlesztésébe. Kazahsztán
indítványozza Oroszországnak, hogy
járuljon hozzá a Total társaság projekt-
hez való csatlakozásához.
Petroleum Economist

További jelentõs fejlesztések
az Északi-tenger norvég szek-
torában

AStatoil és partnerei 2,1 Mrd USD
összegû fejlesztést terveznek a

Tyrihans olaj- és gázmezõ fejlesztésére,
valamint üzembe helyezésére. A mezõ
5 tenger alatti elosztó csomópontból
fog termelni. A kútáramot a Kristin-
platformra továbbítják, amelynek ele-
gendõ kapacitása lesz, ha a Tyrihans
2009-ben üzembe lép. A kútáramok 43
km hosszú vezetékét elektromos fûtés-
sel látják el, hogy meggátolják a hidrát-
képzõdést.
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A földgázt a Kristin-platformról az
Asgard szállítóvezetéken keresztül to-
vábbítják, a nyersolajat pedig az As-
gard-C-hez szállítják, ahonnan tartály-
hajókba töltik. Itt 12 kutat képeznek ki
(9 termelõt, és 2 gáz-visszasajtolót, va-
lamint 1 kutat a nem kezelt tengervíz
számára). A mezõben 34,8 Mrd m3 ki-
nyerhetõ földgázt, és 182 M barrel olaj-
készletet becsülnek.
Petroleum Economist

A Venezuelai olajtársaság új
kutatásokat végez a Maracai-
bo-tóban

Atársaság úgy becsüli, hogy itt to-
vábbi 2 Mrd barrel � jelentõs H2S

tartalmú � szénhidrogénkészlet találha-
tó. A társaság elnökhelyettesének köz-
lése szerint, a PdV Társaságnak ki kell
fejleszteni egy olyan technológiát,
amely hatékonyan tudja leválasztani a
kénhidrogént (H2S) annak érdekében,
hogy a társaság képes legyen ezeket a
készleteket hasznosítani, felhasználni.
A Tomparo mezõben már két kutat ki-
képeztek, ezek rövidesen további
12 000 b/nap olajat adnak. A közle-
mény alapján 3 éven belül az összter-
melés eléri a 200 000 b/nap szintet, mi-
vel a tó déli részén további fúrások van-
nak folyamatban.
Petroleum Economist

Új, jelentõs mezõk termelésbe
állítása Kanadában

AHusky Energy és a PetroCanada
2005-ben az Új-Fundlandi White

Rose mezõben létesített beruházása
(2,3 Mrd kanadai dollár költségû pro-
jekt) csúcstermelése 100 000 b/nap lesz
és 12�15 éven keresztül 200�250 M
barrel nyersolajat fog termelni.
Petroleum Economist

Jelentõs szénhidrogéntelepek
kutatását kezdik meg a tenger-
ben új Skóciánál

Akanadai Környezetvédelmi Hiva-
tal engedélyezte a Bass Enterpri-

ses cég számára 3 tengeri kutatófúrás
lemélyítését új Skócia térségében. Az
elsõ kutatófúrás költségét 40 M kana-
dai dollárra becsülik. A fúrást Halifax-
tól délre, mintegy 190 km távolságra

tervezik lemélyíteni. A cég közleménye
szerint a 3D szeizmikus felvételek 3
szerkezetet mutattak ki, melyek va-
lószínûsíthetõ készlete 2,3 Mrd barrel
olaj, és 45,3 Mrd m3 földgáz.
Petroleum Economist

Lépések Brazília növekvõ gáz-
szükségletének fedezésére

APetrobras egy 1200 km hosszú
gáztávvezetéket építtet a kínai Si-

nopec társasággal. A projekt része a
Petrobras 4 Mrd USD összegû gázszol-
gáltató projektjének, földgázt fog szál-
lítani az ország DK�i részébõl ÉK�re.
Az építési szerzõdés megvalósítása
részben a kínai fél által történt jelentõs
áremelés (1,4-rõl 2,2 Mrd USD-ra)
miatt késedelmet szenved. Az áremelés
indoka, az acélárak emelkedése volt.
Jelenleg úgy becsülik, hogy a vezeték
2007 végére lesz üzembe helyezhetõ. A
Petrobras igyekszik az ÉK�i régió gáz-
hiányát csökkenteni. Az ország 8 M
m3/nap mennyiséggel kívánja növelni
Bolíviából származó földgázimportját,
hogy elláthassa a növekvõ szükségletet.
Az ország jelenleg 24 M m3/nap meny-
nyiséget importál egy 30 M m3/nap ka-
pacitású vezetéken keresztül. Ennek el-
lenére az ország kénytelen lesz növelni
földgázimportját Peruból, Chilébõl és
Argentínából.
Petroleum Economist

Keretfeltételek Kazahsztán ré-
szére, a Baku�Tibiliszi�Ceyhan
távvezetékhez való csatlako-
zásra

Kazahsztán és Azerbajdzsán egy ke-
retfeltételes megállapodást készí-

tett elõ a BTC távvezeték projekttel
kapcsolatban, közölte V. Shkolnik ka-
zahsztáni energiaügyi miniszter. A
megállapodás lehetõvé teszi az Aktau�
Baku vezeték építéséhez és a BTC ve-
zetékhez való csatlakozáshoz szüksé-
ges dokumentumok elkészítését.

A megállapodást a két ország kor-
mánya elé terjesztik jóváhagyás végett,
magába foglalja a kazah nyersolaj szál-
lítását tartályhajókkal Aktau-ból Ba-
kuig, ahol azt a BTC vezetékbe táplál-
ják. A tervek kezdetben 7,5 Mt/év ka-
zah nyersolaj szállítását irányozzák elõ
a vezetéken át. A miniszter augusztus-
ban közölte, hogy Kazahsztán egy olaj-

export-terminált fog építeni Aktau-tól
délre, Kuryk-nál. Építenek egy vezeté-
ket is, ami összeköti Kuryk-ot az Ak-
tau-i bõvítéssel.
Oil and Gas Journal

Gáztüzelésû erõmû építése egy
norvég finomítóban

AStatoil engedélyt kapott egy gáztü-
zelésû, kombinált, hõ- és villamos

erõmû építésére Maongstad finomító-
ban. Az erõmû a Troll mezõ gázát, va-
lamint a finomító gázfeleslegét fogja
égetni. A Troll mezõbõl a földgázt a
Kollnes termináltól csõvezetéken szál-
lítják Mongstad-ba. A mintegy 350
MW hõt a finomító hasznosítja és az
ezzel együtt termelt mintegy 280 MW
villamos energiát a Troll mezõben
használják fel, ahol a jövõben növekvõ
mértékben lesz szükség villamos ener-
giára. Az elõzetes becslések szerint a
projekt összköltsége 4 Mrd norvég ko-
rona lesz, és 2008 elején kezdõdik az
erõmû építése.
Petroleum Economist

Szélerõmû a BP amszterdami
olajterminálján

ABP egy szélerõmûparkot helyezett
üzembe amszterdami olajterminál-

ján. Ez a létesítmény része annak a terv-
nek, amely szerint a BP társaság szélge-
nerátorokat kíván létesíteni üzemelõ te-
lepein. Ez az új létesítmény három
3 MW teljesítményû turbinából áll.
Petroleum Economist

Az Európa Tanács egységes az
új �EU Kemikália Jogszabály�
tekintetében

Az Európa Tanács az õsszel az Eu-
rópa Parlamentben és a Tanácsban

végleges döntést fog hozni az új �EU
Kemikália Jogszabály� � a REACH �
ügyében. A bizottság abból indul ki,
hogy a rendelkezés 2007 tavaszán ha-
tályba lép, és hogy a REACH-ben levõ
elõírások 2008-tól gyakorlatilag érvé-
nyesülni fognak. A REACH egy betû-
szó (Registration, Evaluation and Aut-
horization of Chemicals), melynek ma-
gyar jelentése �Vegyi anyagok regisz-
trálása, értékelése és engedélyezése�. A
rövidesen életbelépõ szabályozás célja
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az, hogy a vegyi anyagokkal való
bánásmódról, valamint a felhasználás
nagyobb biztonságáról gondoskodjon.

Ez az új rendelet 40 meglevõ jogsza-
bály helyébe lép és így egységes rend-
szert képez valamennyi jelenleg forgal-
mazott kemikáliára vonatkozóan. A
rendelkezés a végrehajtással kapcsola-
tosan Helsinki székhellyel egy új Euró-
pai Ügynökség létrehozását is elõirá-
nyozza, mely egy ugyancsak létreho-
zandó új adatbankban lesz illetékes a
kemikáliák regisztrálására. Ezenkívül
az ügynökség fontos, engedélyezõ �ha-
tósági� szerepet játszik a kemikáliák
forgalmazásában és az új anyagok mi-
nõsítésében, majd engedélyezésében is.

A REACH által biztosítani kell azt
is, hogy a kereken 30 000 kemikália ve-
szélyes tulajdonságaira vonatkozó je-
lenlegi információhiány megszûnjön,
és hogy azok az információk, melyek
az anyagok biztonságos alkalmazására
vonatkoznak: az ipari szállítóláncon át
a kereskedelem és felhasználói kör felé
is továbbadásra kerüljenek oly módon,
hogy a munkásokra, felhasználókra és a
környezetre ható veszély csökkenjen.

A REACH életbe lépésével a gyártó-
ipar és az importõrök lesznek felelõsek
azért, hogy a felhasználók számára va-
lamennyi szükséges információt ren-
delkezésre bocsássanak, és hatékony
intézkedéseket biztosítsanak a kocká-
zatok kezelésére. A REACH életbelé-
pését követõen az ügynökség regisztrá-
lása (minõsítése) nélkül egyetlen anya-
got sem lehet az EU-ban gyártani vagy
a tagországokba importálni.
Erdöl, Erdgas, Kohle

Üzemel a �Blue Stream� távve-
zeték

Avilág legmélyebb tenger alatti
földgázvezetéke � a Blue Stream,

azaz a �Kék Áram� � Oroszországból a
Fekete-tengeren keresztül halad Török-
országba. A Gazprom, az ENI és Tö-
rökország által épített távvezeték leg-
mélyebb szakaszán 2150 m mélység-
ben fut a tengerszint alatt. A már mint-
egy 3 éve elkészült 1265 km hosszú ve-
zeték éves kapacitása 16 Mrd m3. Az el-
múlt évben még csak 3,2 Mrd m3 föld-
gáz áramlott a vezetéken keresztül,
mely a török fõvárosig, Ankaráig ha-
lad. Tervek vannak ezenkívül a távve-

zeték meghosszabbítására is, a Földkö-
zi-tengernél fekvõ Ceyhanig, ahonnan
Izrael is ellátható lenne orosz földgáz-
zal. A Ceyhan terminál-kikötõ egyben
végpontja annak a néhány hónapja
üzembe helyezett olajtávvezetéknek is,
mely Azerbajdzsánból Örményorszá-
gon át szállít kõolajat Törökországba.

Az ENI olasz energiakonszern nagy
érdeklõdést mutat egy újabb olajtávve-
zeték építése iránt, melyen keresztül az
Oroszországból és Kazahsztánból szál-
lított kõolajat a törökországi fekete-ten-
geri kikötõbõl, Samsun-ból, a Földkö-
zi-tengerre lehetne továbbítani.
Erdöl, Erdgas, Kohle

Újabb gázelõfordulást tárt fel
az OMV a Bécsi-medencében

Strasshof-nál talált jelentõs gázelõ-
fordulás után az ÖMV egy

kutatófúrása � az Ebenthal Tief�1 �
újabb gázelõfordulást tárt fel 3400 m
mélységben. Ennek lehetséges kész-
letét 1,5 Mrd m3-re becsülik. Az elsõ
kútvizsgálatok max. 600 000 m3/nap
gáztermelési hozamot eredményeztek.
A mezõ élettartamát optimális megcsa-
polás mellett 10�15 évre becsülik.
Erdöl, Erdgas, Kohle

Bioetanol korszerûbb elõál-
lítása

Egy dán cég, a Novozymes, három
olyan új enzimtípust kísérletezett

ki, melyek katalizátorként mûködnek a
búza, az árpa, és a rozs bioetanol ter-
mékké történõ feldolgozásában. Az új
enzimek a gyártó adatai szerint 20%-
kal növelik az eljárás hatékonyságát,
valamint egyidejûleg energiát és vizet
takarítanak meg. Az eddig szokásos
metanolgyártásnál � amikor árpából,
búzából, vagy rozsból gyártanak üzem-
anyagot � elõször egy sûrûn folyó cefre
keletkezik, melyet csak nagy vízmeny-
nyiség, és energiafelhasználással lehet
hígítani és feldolgozni. Ez a költséges
munkafolyamat az új enzimek haszná-
lata mellett kiesik, mert ezek a gabona
összetevõit úgy bontják le, hogy a cefre
kezdettõl fogva hígfolyós és folyama-
tosan továbbfeldolgozható, elõször cu-
korrá bontva, majd azután a cukrot eta-
nollá (alkohollá) fermentálják.
Erdöl, Erdgas, Kohle

Németországi tanulmány a bio-
gáz-potenciálról és a biogáz
hálózatba történõ betáplálá-
sáról

Német minisztériumok és tudomá-
nyos egyesületek, valamint egyéb

intézmények együttmûködésével ké-
szült az a közös tanulmány, melynek
célja az volt, hogy felmérjék a biomasz-
sza lehetõségét az energiaellátásban és
a káros növényházi emissziók csökken-
tésében. A vizsgálatok azt mutatták,
hogy Németországban a mezõgazdasá-
gi területek célzott használata mellett és
kedvezõ feltételek esetén 2030-ig 100
Mrd kWh/év mennyiségû biogáz elõál-
lítása képzelhetõ el, ami a mai németor-
szági földgázfogyasztás 10%-át jelenti.

A vizsgálatokat, ill. elemzéseket,
melyben több, a témával foglalkozó né-
met intézet vett részt, a Wuppertal Ins-
titut vezette. A Megújuló Energiák Tör-
vény segítségével kialakuló jobb gaz-
dasági-piaci kondíciók következtében
az energianövények � amelyeket meg-
újuló/újranövõ nyersanyagoknak is ne-
veznek � mint pl. a kukorica vagy a
rozs termeltetése megfelel, ill. alkalmas
a biogáz elõállítására. Ezt a lehetõséget
a gazdálkodók egyre többen figyelem-
be veszik és élnek is vele. A különbözõ,
biogázt termelõ technológiák összeha-
sonlítása esetén az energianövényekbõl
elõállított biogáz termelési költsége
6�8 cent/kWh között változik. A költ-
ségek azonban mindennek ellenére
még mindig háromszor magasabbak,
mint az importföldgáz költsége. A bio-
gáz ésszerû használata üzemgazdasági
szempontból ma csak a �Megújuló
Energiák Törvényén� (EEG = Er-
neubare Energie Gesetz) keresztül, ma-
gas állami támogatással lehetséges.

A biogázt csak akkor lehet a föld-
gázhálózatba betáplálni, ha azt a föld-
gázzal azonos minõségûre készítik elõ.
A kritériumokat ehhez már kidolgoz-
ták. A nyers biogáz biometángázzá tör-
ténõ feldolgozásának, ill. elõkészítésé-
nek technikája már kidolgozott és gya-
korlatban igazolt � azaz rendelkezésre
áll.

A hivatkozott tanulmány ugyanis ar-
ra az eredményre jutott, hogy a biomasz-
sza akkor hasznosítható a leggazdasá-
gosabban, ha az elõállított biogázt be-
táplálják a földgázhálózatba, és köz-
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pontilag felhasználják villamos ener-
gia, valamint hõenergia elõállítására.

A tanulmány további eredménye az,
hogy igazolja-bizonyítja: a biogáz to-
vábbi hasznosítási perspektívája lehet
az üzemanyagként történõ hasznosítás
is. Az egyéb folyékony üzemanyagok-
hoz (mint pl. dízel) viszonyítva a bio-
gáz elõnye az, hogy a rendelkezésre ál-
ló mezõgazdasági területeket sokkal
jobban ki lehet használni. Ökológiai
szempontból szintén ésszerû elõnyt
mutat a biogáz üzemanyagként történõ
felhasználása. A földgázüzemû jármû-
vekben felhasználható elõkészített bio-
gáz költségei kedvezõ körülmények
esetén ugyanis kb. megfelelnek a föld-
gáz töltõállomásokon érvényes gáz-
áraknak. A tanulmány javasolja, hogy
több figyelmet fordítsanak a biomassza
ilyen alkalmazási területére.
Erdöl, Erdgas, Kohle

Az olajár emelkedése megvál-
toztatja a fogyasztói arányokat
Németországban

Az elõzetes számítások szerint Né-
metország összes primerenergia-

fogyasztása 2005-ben kereken 486 Mt
kõszénegyenérték volt, ami valamivel
több, mint 1%-os csökkenést jelent az
elõzõ évihez képest. A kõolaj azonban
a maga 36%-os arányával változatlanul
a legfontosabb és legflexibilisebb ener-
giahordozó maradt annak ellenére,
hogy a felhasznált mennyiség csaknem
3 Mt kõszénegyenértékkel csökkent és
ezzel a legnagyobb részét képezte a pri-
merenergia-fogyasztás csökkenésének.

Az elmúlt években rohamosan emel-
kedõ � a 110 Mt kõszénegyenértéknek
megfelelõ � földgázfogyasztás ezen a
szinten stabilizálódott, ami a csökkenõ
összes primerenergia-fogyasztás követ-
keztében az összes felhasználásban a
földgáz 22,7% részarányra történõ nö-
vekedését eredményezte. A kõszén
szubvencióinak leépítése 0,3%-os, a
szénfelhasználásban fogyasztáscsökke-
nést eredményezett, ezáltal a szén rész-
aránya a primerenergia-fogyasztásban
13,1%-ra csökkent. Ezzel szemben, a
különlegesen magas szélenergia-szub-
venciók eredményeképpen a szél- és víz-
energia felhasználásában 7,1%-os nö-
vekedés jött létre. Ezen �zöld energiák�
ennek ellenére azonban összesen még
csak 1,2%-os részarányt képviselnek a
teljes primerenergia-fogyasztásban.

A kõolajtermékek forgalma 2%-kal,
111,3 Mt szintre csökkent. A legna-
gyobb csökkenés az Otto-motorüze-
manyagoknál (azaz a benzineknél!)
volt. A kõolajtermékek importja 1,5%-
kal emelkedett és 111,7 Mt-át ért el. A
kõolajtermékek 2005. évi forgalmát a
következõ táblázat mutatja be.

Erdöl, Erdgas, Kohle

Brazília a következõ öt évben
önellátó lesz kõolajból

Brazília a következõ években a kere-
ken 100 Mt/év olajtermelésével

statisztikai szempontból nézve önellátó
lesz kõolajból, földgáztermelése a kö-
vetkezõ 10 évben a négyszeresére fog
növekedni közölte az ország pénzügy-
minisztere. (2004-ben Brazíliában ke-
reken 84 Mt kõolajat, és közel 19 Mrd
m3 földgázt használtak fel, ugyanakkor
77 Mt kõolajat és 11 Mrd m3 földgázt
termeltek.)

A Petrobras kutatási és termelési
igazgatójának közlése alapján a cég
2006 és 2010 között összesen 34 Mrd
USD-t fog a két szektorra fordítani. Eb-
bõl 28 Mrd USD összeget Brazíliában
fognak felhasználni.
Erdöl, Erdgas, Kohle

A világ kõolajfinomító kapaci-
tása erõteljesen emelkedik

Az �Energiainformációs Szolgálat�
közleménye szerint a világ olajfel-

dolgozó kapacitása az elmúlt évben 135
Mt-val (4 256 Mt-ra) növekedett. Az
1990-es évek eleje óta ez volt a legma-
gasabb évenkénti emelkedés. Az a tény,
hogy 2005-ben egyetlen új finomító
sem lépett üzembe � inkább (675-rõl
661-re) csökkent a számuk, � azt bi-
zonyítja, hogy a növekedés kizárólag a
bõvítésekbõl és a szûk keresztmetsze-

tek feloldásából keletkezett. A legerõ-
teljesebben az ázsiai régióban emel-
kedtek a kapacitások, mégpedig 75 Mt-
val, és elérték az 1110 Mt éves szintet.
Ezzel Ázsia megelõzte Észak-Ameri-
kát. Ez a régió rendelkezett eddig a leg-
nagyobb feldolgozó kapacitással.
Észak-Amerikában ugyanis ebben az
idõszakban csak 6 Mt-val nõtt a kapaci-
tás, ezzel 1040 Mt szintet ért el. Nyu-
gat-Európában 12,4 Mt/év, Dél-Ameri-
kában pedig 2 Mt/év mennyiséggel nõtt
a kapacitás. Kelet-Európában és Af-
rikában a kapacitás gyakorlatilag vál-
tozatlan maradt.
Erdöl, Erdgas, Kohle

Sérülésekkel járó robbanás
egy angliai olajterminálon

Súlyos robbanás következett be Lon-
dontól 35 km-re, a Buncefield ter-

minálon, ahol 36 személy szenvedett
sérülést, 2 fõ súlyosan megsérült. Az
üzemet a Total konszern mûködteti.
Megállapították, hogy a finomított ter-
mékeket szállító vezetékeken lyukadá-
sok voltak, melyek a robbanást elõidéz-
hették. A terminál a Total konszern
Humberside-ben levõ finomítójából
csõvezetékes szállítással fogadja a ben-
zint, gázolajat, és jet-üzemanyagot stb.
A terminál naponta mintegy 400 közúti
tartálykocsit tölt meg, de csõvezetéken
is továbbít termékeket, beleértve pl. a
jet-üzemanyagot, amelyet a Heathrow
és a Gatwick repülõterekre szállít.
Petroleum Economist

(Turkovich György)

Kõolajtermék-fogyasztás Mt
Belföldi forgalom 111,3
Otto-üzemanyag 23,5
ebbõl:
Normálbenzin 6,6
Euro-szuper 16,2
Szuper plusz 0,8

Dízel üzemanyag 28,8
Könnyû fûtõolaj 25,0
Nehéz fûtõolaj 5,9
Nyersbenzin 18,0
Repülõgép üzemanyag 8,0
Egyéb termékek 8,9

Névváltozás

Atársasági törvény változtatásával
összhangban a MOL Rt. április

27-i éves rendes közgyûlésének ha-
tározata szerint a MOL Rt. új hivata-
los neve MOL Magyar Olaj- és
Gázipari Nyilvánosan Mûködõ
Részvénytársaság, rövidítve MOL
Nyrt.
A Társaság angol neve nem válto-
zott, ez továbbra is MOL Hungarian
Oil and Gas Public Limited Compa-
ny, rövidítve MOL Plc.
Nincs megkötés arra vonatkozólag,
hogy mikor kell a teljes, ill. a rövi-
dített verziójú cégnevet feltüntetni, a
két változat elemeinek keverése
azonban tilos.




