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A KGST Gépipari Állandó Bizottság a
gépipari alágazatoknak megfelelően 15 szekció
ban végzi az iparággal kapcsolatos nemzetközi
együttműködési feladatok megoldását.
Ezen cikk legfontosabb feladata az, hogy
bemutassa — természetesen a teljességre törek
vés igénye nélkül — a KGST tagországok kő
olaj- és földgázkutató, fúró és termelő, valamint
a geológiai kutató berendezések gyártásával
kapcsolatos gépipari együttműködését.
Az együttműködés az említett területen az
1956— 1971. évek közötti időszakban a KGST
Gépipari Állandó Bizottság 1. sz. Nehézgép
gyártási Szekciója keretében folyt. Ebben az
időszakban a témakörrel kapcsolatban végzett
nemzetközi együttműködési tevékenység jelen
tősége és volumene egyre nőtt és ez a fejlődés
tette indokolttá 1971-ben, hogy önálló, 15. sz.
Kőolaj- és Gépipari Gépgyártási Szekció alakul
jon. Ennek kapcsán a Magyar Népköztársaság
Gépipari Állandó Kormánybizottsága megfelelő
hazai szerveként létrehozták a 15. sz. Kőolajés Gázipari Gépgyártási Albizottságot, amely
nek elnöke egyben a Szekció magyar tagja is.
Az Albizottság munkájában a berendezések
gyártásában, felhasználásában és külkereske
delmében érdekelt hazai szervek és vállalatok
képviselői vesznek részt. A szekcióban kidol
gozásra kerülő együttműködési témák magyar
álláspontját az albizottság alakítja ki és azt az
albizottság által kijelölt delegáció képviseli a
szekció-, illetve munkaszervei ülésein. Az albizottsági munka titkársági teendőit a Nehézgép
gyártási Nemzetközi Együttműködési Titkárság
végzi.
A szekció fő feladata az, hogy a KGST
Földtani Állandó Bizottsága és a Kőolaj- és
Gázipari Állandó Bizottság szerveivel szorosan
együttműködve biztosítsa a felhasználók részé
ről felmerülő gép- és berendezésigények meg
felelő műszaki színvonalon való minél teljesebb
kielégítését.
A szekció tevékenysége a Gépipari Állandó
Bizottság által jóváhagyott éves munkaterv
alapján folyik. Évente két alkalommal szekció
ülésre kerül sor, ahol a tagországok delegációi
egyeztetik a munkacsoportok által kidolgozott
ajánlásokat és előterjesztik a KGST Gépipari
Állandó Bizottsága részére.
A Gépipari Állandó Bizottság 1. számú,
majd 1971 után a 15. számú szekciójában folyó
nemzetközi együttműködés keretében kidolgo
zott témák az alábbi fő csoportokba sorolhatók:
—•a témakörhöz tartozó berendezések no
menklatúrájának kidolgozása, a beren
dezések tipizálása és szabványosítása;
— a berendezések gyártásával kapcsolatos
helyzet műszaki-gazdasági elemzése és
a berendezésekre vonatkozó műszaki és
mennyiségi igények prognózisa;

— a berendezések gyártásszakosításával és
nemzetközi kooperációban való előállí
tásával kapcsolatos ajánlások kidolgozá
sa, és a megfelelő egyezmények előké
szítése;
— a műszaki-tudományos együttműködés
megszervezése;
1. A kőolaj- és gázkutató, fúró és termelő, va
lamint a geológiai kutató berendezések no
menklatúrájának kidolgozása, a berendezések
és részegységeik tipizálása és szabványosítása
Az 1. sz. szekció keretében megindult tevé
kenység első időszakában a fő hangsúly a tudo
mányos-kutató és tervező-szerkesztő munkák
koordinálása, valamint a szakosítás volt, ezért
az így összeállított nomenklatúra elsősorban
nem rendszerezési céllal készült, hanem segéd
anyagként a fenti feladatok elvégzéséhez.
A témakörbe tartozó berendezések tipizá
lására 1961—62-ben került sor. A tipizálási
ajánlások 13 tételre bontva 156 típusméretet
foglaltak magukban, és így lényegében a kő
olaj- és gáztermelő berendezések mintegy 90
%-át tipizálták. A kidolgozott és elfogadott tipi
zálási ajánlások azonban 5 év alatt jelentős
mértékben korszerűtlenné váltak.
Egyrészt
azért, mivel kidolgozásukkor nem vették kellő
mértékben figyelembe a várható fejlődési ten
denciákat, másrészt mivel a berendezések új
konstrukcióinak kialakításakor nem támaszkod
tak kellő mértékben a már tipizált berendezé
sekre. Ezért 1967-től szükségessé vált a tipizá
lási ajánlások átdolgozása.
A kidolgozott távlati szabványosítási terv
nek megfelelően a KGST Végrehajtó Bizottsága
1965-ben jóváhagyta a hidrogeológiai és mér
nökgeológiai fúróberendezések tipizálási aján
lásait, valamint a nagymélységű kutató fúrásra
szolgáló berendezések fő típusaira vonatkozó
ajánlások kidolgozásának tervét.
Ennek keretében kidolgozták a típusokat
meghatározó fő- és segédparaméterek, valamint
a csatlakozási méretek egységesítési ajánlásait.
Ezek után megkezdődött a berendezések vizs
gálati, átvételi és biztonságtechnikai követelmé
nyeire vonatkozó ajánlások kidolgozása.
1970 folyamán került sor a lengőcsigasorok,
koronacsigasorok, horgok, öblítőfejek és az ele
vátorok fő paramétereinek tipizálására.
1972-ben elkészültek a szilárd ásványi
nyersanyagok kutatófúrásaira szolgáló berende
zések műszaki követelményeire, a hidrogeoló
giai és mérnökgeológiai fúróberendezések típu
saira és fő paramétereire, valamint a hidrogeo
lógiai és -mérnökgeológiai fúrásokhoz alkalma
zott kőzetfúró szerszámok típusaira és fő para
métereire vonatkozó szabványosítási ajánlások.

Jelenleg folyik a szilárd ásványi nyersanyagok gyártó ország, a Szovjetunió és Románia gyár
fúrására szükséges szerszámok, a fúrók típusait tása jelentősen növekedett és így lehetővé vált
és fő paramétereit egységesítő ajánlások kidol a KGST-tagországok alapvető szükségleteinek
kielégítése.
gozása.
A munka második szakaszában dolgozták ki
Az 1975-ig terjedő időszakban készül el a
gyorsan kopó részegységek és alkatrészek fő pa a berendezésekkel kapcsolatos igények 1985-ig
ramétereinek és csatlakozási méreteinek szab terjedő időszakra vonatkozó előrejelzését, vala
ványosítása. Ennek első szakaszában 1971-ben, mint az azok minőségére és műszaki-tudomá
a megalakult 15. sz. szekció 1. ülésén, egyeztet nyos fejlesztésére vonatkozó prognózist.
A gyártó és a felhasználó országok által
ték a fenti tételek nomenklatúráját, majd 1972ben kidolgozták az öblítőszivattyúk, a fúrótöm közölt adatok alapján megállapítható, hogy a
lők, a forgatóasztalok és az iszapkezelő berende gyártók fejlesztési elképzelései és a felhaszná
zések, valamint a kútfejszerelvények és a csi lók igényei kellő összhangban állnak egymással.
gasorok ajánlatait. Ez a munka 1973-ban feje Az előrejelzés szerint a vizsgált időszakban a
kőolaj- és földgázkutak fúrása és termelése so
ződik be.
A geológiai futató, kőolaj- és gázfúró és rán továbbra is a már ismert módszerek kerül
nék alkalmazásra, a fejlődés elsősorban új,
termelő berendezések tipizálása és szabványosí
tása terén végzett tevékenység a gépek mintegy tökéletesített berendezés-komplexumok kiala
90% -ára terjedt ki, s ezzel lényegében felölelte kításában fog megnyilvánulni.
A prognózis szerint a gyártó országok kőaz ezen területhez tartozó összes fontosabb gé
olajiparigép-gyártására az alábbi fő feladatok
pet és berendezést.
A végzett munka eredménye elsősorban az, megoldása hárul:
— olyan berendezéstípusok kibocsátása,
hogy elősegíti a berendezés-állomány egységesí
tését, a berendezések típusméreteinek csökken
amelyek lehetővé teszik a közepes fú
rási mélység növelését;
tését (a tényleges csökkenés mintegy 25%-os
értéket tesz ki). Magyarország, mint felhasználó
— a berendezések különböző geológiai és
részére a fenti változás előnyös volt, mert lehe
földrajzi feltételek közötti üzemi para
tővé vált egyes berendezések komplettírozása,
métereinek javítása.
akár szovjet, akár román gyártmányokból;
A fentieknek megfelelően olyan új beren
könnyebben beszerezhetővé váltak egyes gép dezéstípusok kialakítására van szükség, ame
egységek, lehetőség nyílt az országban alkalma lyek műszaki-gazdasági mutatói kedvezőek,
zott berendezésállomány egységesítésére és fokozott élettartamúak és emellett könnyen
ily módon meghibásodás esetén a tartalék alkat szállíthatók és szerelhetők.
részek, ill. egységek beszerzése kisebb problé
A téma kidolgozása során meghatározták a
mát okozott a korábbi időszakhoz képest.
tervezési, műszaki fejlesztési és tudományos
Hiányosságként említhető meg, hogy egyes kutatási munkák fő irányait is, melyek az aláb
gyártó cégek nem vették kellő mértékben figye biak:
lembe a tipizálási ajánlásokat és ezért az újabb
— a 10 000 méternél nagyobb mélységben
típusok paraméterei nem minden esetben illesz
fekvő telepek kutatására és termelésé
kedtek bele az ajánlásokban meghatározott tí
re szolgáló komplex berendezések kiala
pussorba. Ez ugyan egyes esetekben minőségi
kítása és gyártása;
javulást eredményezett, a csereszabatosságot
— a kis és közepes mélységű (kb. 3000 mé
azonban hátrányosan befolyásolta.
terig terjedő) fúrásokhoz alkalmazható
Magyarország gyártási oldalról csak kis
szállítható fúróberendezések típusainak
mértékben volt érdekelt a fenti tipizálásokban,
fejlesztése, különös tekintettel a nagy
teherbírású gépkocsikra szerelt berende
mivel szinte kizárólag csak hazai felhasználásra
zésekre, a pótkocsikra és a nagy egysé
gyárt kútkezelő szerelvényeket, himbaberende
gek felszíni szállítására szolgáló szállí
zéseket, fúrócsőkarmantyúkat stb.
tóeszközökre;
összességében megállapítható, hogy a má
— a fúrási műveletek komplex gépesíté
sodik fázisként végrehajtott tipizálás jelentős
sére, automatizálására és optimalizálá
fejlődést eredményezett.
sára szolgáló berendezések és készülé
kek kialakítása és gyártása;
— a fúróberendezésekhez az új fúrási tech
2. A berendezések gyártásával és felhasználásá
nológiáknak megfelelő max. 1600 LE
val kapcsolatos helyzet műszáki-gazdasági
teljesítményű és 400 kp/cm2-ig terjedő
elemzése és a berendezések fejlesztési prog
üzemi nyomású korszerű öblítőszivatynózisa
tyúk kialakítása;
—■a fúróberendezések ellátása az öblítőfo
A KGST-tagországok által elfogadott
lyadék előkészítésére és tisztítására
„Komplex programiban szereplő feladatoknak
szolgáló korszerű berendezésekkel;
megfelelően az 1971— 72-es években önálló té
— olyan nagyteljesítményű csoportos haj
ma keretében került sor a berendezések 1961—
tóművek kialakítása, amelyek a moto
1970 közötti gyártásának és fejlesztésének mű
rok teljes teljesítményét képesek átadni
szaki-gazdasági elemzésére. Ennek eredménye
az emelőműre vagy az öblítőszivattyúra,
képpen megállapítást nyert, hogy a vizsgált idő
vagy ezt a teljesítményt a fúrás tech
szakban gyártott berendezések műszaki színvo
nológiai követelményeinek megfelelően
nala fokozatosan javult és az időszak végén
tudják megosztani;
megközlítette a világszínvonalat. A két fő
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— a klasszikus elvektől eltérő új konstruk
ciójú fúrók kialakítása a fúróra eső tel
jesítmény fokozása és a fúrási sebessé
gek növelése érdekében.
— a kőolajtermelés különböző (hidrauli
kus, termikus és kémiai) módszerekkel
történő intenzívebbé tételére szolgáló
berendezések kidolgozása, stb.
A fúróberendezések területén a Szovjet
unióban jelenleg is igen jelentős fejlesztési mun
kálatok folynak, melyeknek eredményeképpen
több új fúróberendezés-típus sorozatgyártása
már megkezdődött, illetve az ipari vizsgálatok
sikeres befejezte után közvetlenül sorozatgyártás
előtt áll, más fúróberendezések prototípusainak
ipari vizsgálata pedig jelenleg folyik. Ennek
megfelelően az „Uralmas” fúróberendezés-csa
lád a közeljövőben több új típussal egészül ki.
3. Műszaki-tudományos együttműködés
A tudományos-kutató és tervező-szerkesztő
munkák terén időszerű kérdések összeállításá
val a szekció 1959-ben foglalkozott és az 1965ig terjedő időszakra meghatározta a műszaki
fejlődés alapvető irányait. A javasolt témák a
kőolajipari berendezések gyártási folyamatai
ban elérhető maximális automatizálást tűzték
ki célul. Az országok által javasolt és jóváha
gyott 240 téma közül 85 kőolajtermeléssel fog
lalkozik és 61 a kőolajfeldolgozást érinti. Ezek
nek koordinálója az RSZK volt és az általa el
készített elemzés szerint a tervező-szerkesztő
munkákban mutatkozó párhuzamosságok kikü
szöbölése 4,5 millió műszaki munkaóra megta
karítását eredményezte.
A munka során különböző geológiai körül
mények és fúrási mélységek esetén alkalmazott
fúróberendezések, újtípusú elektromos fúrók,
nagyteljesítményű könnyű iszapszivattyúk és a
fúrás segédfolyamatait gépesítő és automatizáló
berendezések kerültek kidolgozásra. A fúrócsö
vek és súlyosbítórudak mechanikus megmunká
lásával foglalkozó munkák 1966-ban fejeződtek
be. Ezzel a tudományos-kutató munkák koordi
nált végzésének első szakasza leiárult. Magyarország kőolaj- és gáztermelő-berendezések ter
vező-szerkesztő munkái közül 8 témát vállalt
el, kutatási téren viszont nem vett részt az
együttműködésben. A kidolgozott témák egyegy gépegység korszerűsítésével kapcsolatos
tervező-szerkesztő munkákra irányultak, de ter
jedelmük nem volt jelentős.
A kőolaj- és gázipari berendezések tudo
mányos-kutató és tervező-szerkesztői munkái
nak koordinálása elsősorban a fejlesztési fel
adatok megosztását jelentette, s ezáltal bizonyos
mértékig kiküszöbölte a korábbi párhuzamossá
gokat. A kitűzött feladatok többségének elvég
zését a jelentős gyártással rendelkező Szovjet
unió és Románia, valamint a Lengyel Népköztársaság vállalta el. A fejlesztés eredményeként
jelentkező új megoldásokat az említett országok
elsősorban saját gyártmányaiknál használták
fel.
Magyarország számára a műszaki-tudomá
nyos együttműködés eredménye elsősorban a
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Szovjet—Magyar Kétoldalú Munkacsoport ke
retében jelentkezett. Magyarország átadta a
felhasználói és a szovjet berendezések üzeme
során szerzett tapasztalatairól, valamint az azok
alapján végrehajtott korszerűsítésekről szóló
tájékoztatást, elősegítve ezáltal a szovjet beren
dezések további korszerűsítését.
összefoglalva megállapítható, hogy a ter
vező-szerkesztő és tudományos-kutató témák
koordinált végzése Magyarország — mint fel
használó — szempontjából elsősorban közvetve,
a vásárolt gépek korszerűségében jelentkezett.
Az 1972-ben kidolgozott prognózis téma
eredményeinek figyelembevételével a szekció
1973. évi munkatervébe három műszaki-tudo
mányos együttműködési téma került felvételre.
Ezek közül Magyarország az új kőolaj- és gáz
termelő berendezések létrehozását és az egyes
fúrási műveletek gépesítését célzó téma kidol
gozásában vesz részt.
4. Gyártásszakosítási és kooperációs tevékeny
ség
Az 1. sz. szekció gyártásszakosítási tevé
kenysége keretében elsőként 1957—69. között
dolgozta ki a kőolajtermelő és kőolajfeldolgozó
berendezések gyártásszakosítási ajánlásainak
tervezetét, melyek a kőolajtermelő berendezé
sek 12 ,tételét, a fúróberendezések 3 tételét, va
lamint egyéb kiszolgáló berendezéseket és sze
relvényeket tartalmazták.
Az ajánlások közül Magyarország a kútke
zelő szerelvények, himbaberendezések és mélyszivattyúk szempontjából olyan formában je
lentett be érdekeltséget, hogy saját szükségle
tére továbbra is gyártani kívánja azokat.
Egyébként Románia és Szovjetunió az ajánlá
sok valamennyi tételére szakosodott.
A Magyarországon gyártott szerelvényeket
és berendezéseket elsősorban a kis darabszám
jellemezte, és a gyártás célja a hazai szükség
letek részbeni kielégítése volt (hasonló beren
dezéseket vásároltunk a szakosodott országoktól
is).
Ezek után a szakosítás második szakaszá
ban a szekció 24. ülésén kidolgozták a szakosí
tott berendezések 1967— 70 közötti kölcsönös
szállításainak mérlegeit, amelyek figyelembe
vették a korábban elfogadott tipizálási ajánláso
kat is.
Az említett szakosítási ajánlások a geológiai
kutató és nagymélységű fúróberendezések 32
tételét tartalmazták (melyek ezen berendezések
95%-át tették ki). Ezek között 16 korábban sza
kosított és ugymcsak 16 újonnan szakosított té
tel szerepelt, 6 típusméret teljesen új gyárt
mány, melyet korábban a tagországokban nem
gyártottak.
A szakosítási ajánlások kidolgozásának
eredményeként a geológiai kutató- és fúróbe
rendezéseket sikerült alapvetően két országra
— Romániára és Szovjetunióra — szakosítani.
Az említett országok szakosított gyártása lénye
gében kielégíti a többi tagországok szükségle
teit és részben kiküszöböli a korábbi tőkés im-

portot. Magyarország az említett tételek közül
egyikre sem szakosodott.
Az előző ajánlásokhoz kapcsolódva a szek
ció 25. ülése kidolgozta az ásványi nyersanya
gok geológiai kutatására szolgáló hidrogeológiai
és mérnökgeológiai alapvető fúróberendezések
1967— 70. közötti gyártásszakosítására és kölcsö
nös szállításaira vonatkozó ajánlásokat. Az aján
lásokat a Gépipari Állandó Bizottság 32. ülése,
majd a Végrehajtó Bizottság (1966 április) érvé
nyesítette. Az ajánlások tartalmazták a legfonto
sabb, hatékony berendezések típusméreteit és
gyakorlatilag ezen berendezésfajták nomenkla
túrájának 90%-át tették ki. A berendezések
80%-át Romániára és a Szovjetunióra szakosí
tották és Lengyelország is berendezkedett 7
szakosított tétel gyártására. Magyarország a
szakosított tételek mintegy 5%-át kitevő két
tételre szakosodott.
Az 1966-ban elfogadott gyártásszakosítási
ajánlásokat 1972-ben átdolgozták, a szilárd ás
ványkincsek kutatására szolgáló valamint a
hidrogeológiai és mérnökgeológiai fúróberende
zések sokoldalú nemzetközi gyártásszakosításá
ról szóló egyezmény aláírására 1973-ban kerül
sor. Az egyezmény 1980 végéig lesz érvényben,
majd ezután öt-öt éves időtartamokra lehet
meghosszabbítani. A gyártásszakosítási egyez
mény tartalmazza a szakosodó és a nem szako
sodó felek kötelezettségeit, a szakosított beren
dezések árának megállapítására, a külkereske
delmi együttműködési kérdésekre, a szankciókra
és a vitás kérdések megoldására, stb. vonatkozó
előírásokat, valamint a szakosított berendezések
főbb műszaki paramétereit és az 1973—-75.
évekre szóló kölcsönös szállítási volumeneket.
Az egyezmény hatálya a szilárd ásványkin
csek feltárására szolgáló fúróberendezések 7 té
telére és az azokhoz tartozó szivattyúk 5 tételé
re, valamint a hidrogeológiai és mérnökgeoló
giai fúróberendezések 23 tételére terjed ki. Az
említett 35 tétel közül a Szovjetunió 25 tétel,
Románia 15 tétel, Lengyelország és az NDK 8,
illetve 3 tétel gyártására szakosodott (egyes té
telek gyártására két illetve három ország is sza
kosodott).
A gyártásszakosítás eredményeképpen ja
vult a szóban forgó berendezések gyártásának
koncentrációja, ami elősegíti a berendezések
műszaki színvonalának növelését és a termelési
költségek csökkentését.
Magyarország szintén részt vett a gyártás
szakosítás előkészítésében, mivel azonban az

általunk gyártott berendezéstípusokból a többi
ország részéről nem jelentkezett igény, vala
mint mivel az 1976-ig várható hazai igények
jelentéktelenek, Magyarország az 1973—75.
évekre szóló szakosítási egyezményhez egyelőre
nem csatlakozik. Lehetőség van azonban az
egyezményhez való későbbi csatlakozásra és en
nek megfelelően az 1976—80-as évekre vonat
kozó felmérések alapján Magyarország meg
fogja vizsgálni az aláírás lehetőségét.
A KGST Gépipari Állandó Bizottsága 1971
—75. évi komplex munkatervében szerepel a
komplex kőolaj- és gáztermelő berendezések
gyártásszakosításának feladata is. Ennek meg
felelően 1971-ben kidolgozták az említett beren
dezések nomenklatúráját, majd 1972-ben meg
kezdődött a gyártásszakosítási és kooperációs
ajánlások kidolgozása. Az egyezmény aláírására
előreláthatólag 1974-ben kerül majd sor.
Magyarország szempontjából a fenti sza
kosítások pozitívumaként — elsősorban hazánk
felhasználói érdekeltsége oldaláról nézve — az
új szakosított tételek gyártása említhető meg,,
melyek a nyugati import mintegy 15—-20%-os
csökkentését teszik lehetővé.
A szakosítás során felmerült problémák ki
küszöbölésére részben az utóbbi időben kidol
gozott gyártásszakosítási egyezmények egységes
szövegmintája tartalmaz megfelelő szankciókat,
másrészt pedig azok az egyes komplett berende
zésekhez tartozó részegységek nemzetközi koo
perációban való gyártásának megszervezésével:
megoldhatók.
.
A fenti összefoglalás elsősorban a fúróbe
rendezésekkel és az azokhoz kapcsolódó gépegy
ségekkel és szerszámokkal foglalkozott és nem
érintette a szekció munkájához közvetlenül hoz
zátartozó egyéb gépipari feladatokat.
Молнар Дёрдь:

СОТРУДНИЧЕСТВО СТРАН-ЧЛЕНОВ
СЭВ В ПРОИЗВОДСТВЕ БУРОВЫХ
УСТАНОВОК ДЛЯ РАЗВЕДОЧНОГО
БУРЕНИЯ
В настоящей статье даются сведения о сотрудни
честве стран-членов СЭВ в производстве устано
вок для поисков и эксплуатации нефти и газа, уста
новок для геолого-разведочных работ.
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