
Á szolnoki kőolajról

Fúrótornyok a azolnoki határban
Nagy döccenésekkel halad a Kőolaj-

kutató és Feltáró Vállalat társasgép-
kocsija a Cukorgyár melletti poros, göd-
rös városszéli úton. Elhagyván az utolsó
házakat, enyhén hullámos vidéket lá-
tunk magunk előtt a távoli dűlőutakat
szegélyező akácsorokkal. A fekete kötött
talajból álló hajlatok közötti mélyedések-
ben mocsári növényzet jelzi a semlyé-
kek helyét. A hajlatokon és az ezeket
összekötő sík, vízmentes területeken a
Cukorgyári Célgazdaság kapálást kívánó
répaföldjei terülnek el. Az előttünk levő
táj tehát a megszokott alföldi vidék. Mé-
gis van valaimi idegenszerű benne. Ezt
a hatalmas acélfúrótornyok okozzák.
Ezekkel a mélyfúrásokkal hatol be a ku-
tató emberi elme a föld mélyébe, hogy
megkeresse a szénhidrogéneket, amelyek
hazánk- gazdasági életének fejlesztésében
rendkívül fontosak, és ezek segítségével
kutatja fel a tudomány hazánk földtani
történetének adatait

Előttünk néhány fem-es körzetiben 4
fúrótorony áll. Az ezek alatt álló fúróbe-
rendezéseikkel folyik jelenleg a munka. E
szám azonban nem fejezi ki pontosan az
eddig lemélyített fúrások számát. A fú-
rások elvégzése után a drága acélvázra
már nincs szükség, leszerelik, és újabb
fúrásoknál használják fel. Innen 10—15
km-re keletre Rákóczifalván, majd az
ellentétes irányban Hajtótanyán és Tör-
telen is működnek a vállalat dolgozói. Az
eddig lemélyített fúrások száma már
meghaladta a húszat, és a munka szaka-
datlanul folyik.

Buda Ernő, a vállalat főmérnöke vezet
bennünket. A közlekedés dolgozói, vas-
utasok előtt magyarázza lelkesen a szál-
lítással kapcsolatos problémákat. Már
sokszor hallgattam őt, s mindig feltűnt
az a lelkesedéstől áthatott szeretet,
amellyel a kőolajkutatás munkájáról be-
szélt. Kiváló előadó készségét mind;g fel-
használja a dolgozók szakmai művelésé-
re. Mellettünk a vállalat egyik teher-
autóján anyagot szállítanak, és úgy lát-
szik, a váltás érkezik meg a z egyik fúrás-
hoz. Napbarnított fúrómunikások mennek
ki munkahelyükre, és az a megbecsülő
tekintet, amelyet a főmérnök és munka-
társai egymásra vetnek, mutatja azt az
egészséges kollektív szellemet, amely az
eredmények elérésében mindig a legfon-
tosabb szerepet játssza. A munka, amite
dolgozók végeznek, igen nehéz — minden
érdekessége mellett is. A. dolgozók idejük
nagyrészét a szabadban, az időjárás vi-
szontagságainak, kitéve töltik. Emellett a
kutatómunka vándoré-lettel jár. Maga a
vállalat főmérnöke — bevallása szerint —
igen sok magyarországi munkahelyen
dolgozott már és — bár nem idős ember
— tizenegyedik állandó letelepedési he-
lyén lakik. A kőolajbányászak munkája
népgazdaságunk számára rendkívül je-
lentős, ezért minden megbecsülést meg-
érdemelnek. Az a tény ,hogy a vállalat
dolgozói részére Szolnokon hatalmas bér-
ház építését kezdi meg a közeljövőben,
talán azt fogja eredményezni, hogy e
város bizonyos nyugvópontként fog szere-

pelni a dolgozók családjai részére.

Visszapillantás a magyar kőolajkutatás múltjába
Amig az első fúrótoronyhoz közeie-

dünk, vezetőnk arról beszél, hogy a ma-
gyar kőolaj- és földgázkutatás tulajdon-
képpen 1933-ban indult meg. Rógelbben
csak egyes helyeken folytak kezdetleges
kísérletezések, így Máramaros megyében
és Zala, valamint Nyitra megyében. A
magyar kincstár eleinte nem tanúsított
komoly érdeklődést a szénhidrogénkuta-
tás iránt, bár az erdélyi földgázmezők
magyar geológusok és mérnökök által
történt feltárása igen nagyjelentőségű
eredmény . volt. Külföldi tőkeérdekeltsé-

gek kezdtek kutatásokat, így 1933-ban
Eurogasco nevű angol-amerikai vállalat,
amely a pécsi medencében, továbbá Ka-
puvár és Sopron környékén gőzkazánte-
leppel ellátott gőzüzemű acéltornyú fúró-
berendezéssel végzett először próbafúrá-
sokat. E fúrások eredménye mindössze a
Mihályi környékén feltárt széndioxidos
gázmező, amely ma hazánk összes szik-
vízgyárainaik és műjéggyáraLi'nak CO2
szükségletét biztosítja. Sikeresebbek vol-
tak a vállalat későbbi kutatásai Zala
megyében. Itt Lispe környékén 1936—37,
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telén tárták fel az első olajkutat, melyet
több követett. Az Eurogasco vállalat ek-
kor az állammal kötött szerződés alapján
a MAORT-nak adta át a helyét (Magyar-
Amerikai Olajipari RT.), amely Lispe—
Budafapuszta környékén tovább folytatta
a sikeres feltárást. A kutatási terület
ezután kiszélesedett. 1939—10-ban kőola-
jat nyertek Lovászi, Lendvaújfalu kör-
nyékén az alsó-pannon homokrétegekből,
és feltárták Hahót—Pusztaszentlászló
triász mészkőben tárolt olaját. Az olajjal
együtt a gáz is jelentékeny mennyiségű.
Szolnokon is használjuk a Bázakerettyén
előállított palackozott propán-butángázt.
A kutatásokkal párhuzamosan a kincstár
Bükkszék környékén oligocén rétegekből
napi egy vagon olajat adó területet ku-
tatott fel.

Jellemző a kutatásokkal járó nagy
költségekre, hogy a vállalatok 1937-ig 60
millió pengőt ruháztak be a kutatásokba
anélkül, hogy addig komoly eredményt
értek volna el. A második világháború
alatti zavaros időkben a némtek is
megkezdték a kutatásokat Alsólendva,
Körösszegapáti, Tótkomlós és Biharnagy-
bajom környékén. A második világháború
után a Magyar-Szovjet Olajtársaság
(MASZOLAJ) Körösszegapáti, Bereg-

böszörmény és Biharnagybajom környé-
kén végzett kutatásokat. Beregböször-
mény'ben széndioxidtartalmú földgázt,
Biharnagybajomban pedig kőolajat talál-
tak kicsiny, de állandóan termelhető
mennyiségben. 1942-ben Cserkeszöllő,
Túrkeve, Kiskőrös, Nyíregyháza, Túra,
Gödöllő, Bugyi környékén folytak ered-
ménytelen kutatások. Több sikerrel járt
a sekély kiterjedésű mezőkeresztesi olaj-
terület felkutatása. E jelentéktelen vagy
alig jelentékeny eredmények mellett
azonban komoly sikerek is születtek,
amelyek hazánk kőolajtermelését igen
nagymértékben fokozták. Ilyen volt né-
hány évvel ezelőtt a 'nagylengyeli olaj-
mező felfedezése, amely kb. 20 km2 te-
rületű és az olajat és gázt tartalmazó ré-
tegeknek vastagsága tekintélyes. Az elért
kedvező eredmények, a kőolaj és termé-
keinek expr rt szempontjából való jelentő-
sége, a földgáznak a vegyi iparban, főleg
a műanyaggyártásban való nagy szerepe
arra ösztönözték kormányzatunkat, hogy
tervgazdálkodásunkban a kutatómunká-
nak kellő teret adjon. Ilyen módon szük-
ségessé vált a munkának az Alföld eddig
még fel nem tárt részeire való kiterjesz-
tése. Ennek következtében jutottunk el
a mélyfúrásokkal Szolndk környékére.

Séta a fúrótornyok között

Odaérünk a toronyhoz, amely 41.b m
magasságra nyúlik fel előttünk. A 200 t
teherbírású fúrótorony alépítményén
helyezkedik el a fúrószerkezetet forgató
asztal, továbbá az emelőmű, amely a
fúrószárak cseréjénél játszik nagy szere-
pet. A fúrásnál a modern rotari-módszert
alkalmazzák. Ennél a kőzethez szorított
fúró forgatás közben nagy erővel vágja,
aprítja a kőzetet, miközben a csőrudaza-
ton benyomott és a fúró éleinél kilépő
öblítő folyadék felszínre szállítja a kelet-
kezet* kőzettörmelélket. Az öblítő folyadék
emellett elősegíti a kőzet rombolását is,
hiszen a tapasztalat szerint másodpercen-
kénti 100 m-es áramlási sebesség már jö-
veszti a kőzetet. Az öblítő folyadékba a
viszkozitás növelése végett bentonitot, a
fajsúly növelése végett súlypát (barit)
port adagolnak. A folyadékot nyomószi-
vat'tyú vezetéke szállítja a fúráshoz. A
fúrószár igen lényeges részét képezik a
súlyosbító rudak. Ezek kiváló minőségű
acélból (krómvanadium) készült vatagfalú
és a fúró terhelését szolgáló fúrócsövek.
Egy-egy cső értéke a nemzetközi piacon
1000 dollár. A görgős fúró a legkemé-
nyebb kőzetben is előre tud haladni a
mesterséges fúróötvözet'bevonatok (vidia,
triamant, sztellit) vagy ipari gyémánt se-
gítségével. A dolgozók Jbüszkén állapítják

meg, hogy már többször lefúrtak 6 nap
alatt 1000 m mélységbe, bár a rekordot a
bázakerettyei mélyfúrásnál 6 nap alatt
elért 1200 m jelzi. A szolnoki kutak álta-
lában 2000—2300 m mélységüek, tehát
messze állnak a legmélyebb magyar
mélj fúrástól, a Zala megyei Lovászi 3600
nvt meghaladó mélységétől. A technika
csodálatos fejlődését azon'ban az mutatja,
hogy az USA-ban 680(\mméiység3t is elér-
tek 120 nap alatt, ami egyúttal a fúrószer-
kezet elkészítésénél kohászati rekordot is
jelent. Zsigmondy Vilmos bányamérnök,
a magyar mélyfúrások kezdeményezője
1868-ban a városligeti mélyfúrásnál 1000
m mélységre 10 év alatt jutott el. Ebből
láthatjuk a mélyfúró technika rendkívüli
fejlődését.

Az előt'ünk levő fúróberendezést 100
m2 fűtőfelületű előmelegített tápvízzel
működő, gőzkazánról táplált ikergőzgép
és az öblítő folyadék bevezetésére szol-
gáló gőzhajtású iszapszivattyú működ-
teti. A kazánt nasylengyeli nyersolajjal
fűtik. Van olyan fúrás azonban, ahol az
üzemanyag- és vízfogyasztás terén gazda-
ságosabb Diesel-mctoros hajtóberendezést
látunk. Az a törekvés, hogy az azonos
célra szolgáló gépi berendezéseket egy-
ségesítsék, igen nagy léptekkel halad
előre.
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innen továbbhaladtunk a kb. 30Ü m-re
levő másik fúráshoz, ahol éppen egy
lúrórudat cseréltek ki. A torony kéthar-
mad magasságában kiképzett munkahe-
lyen álló munkás csigasor és drótkötél
segítségével meglehetősen vakmerő mó-
don (mentőöv biztosításával) végzi a fel-
húzott íúrócső kicserélésének részlet-
munkáját, míg köziben alul az emelőmű-
nél álló fúrómester egy szakmunkás se-
gítségével irányítja a munkát. A kúpos,
durva trapézmenetű csövek kicserélése
nagy gondosságot igényel, és a különböző
eljárások egész sorozata történik ilyen-
kor. Gondosan ügyelnek arra, hogy a cső
kicserélése alatt a l>uk öblítő iszappal
töltődjék meg.i)

Általában nagy gondosságot, körülte-
k:ntő figyelmet igényel a fúrómester
munkája. Kis gondatlanság következté-
ben súlyos szerencsétlenségek is előfor-
dulnak igen nagy anyagi károkkal. Gon-
doljunk csak a tótkomlósi fúrás olaj-
vagy a nádudvani fúrás gázkitörésére,
amely a fúrótorony elsüllyedését vonta
maga után. Balesetveszély itt is, mint sok
nehéz munkahelyen kétségkívül fennáll.
Az egyik, ma már termelő kútnál sokáig
akadályozta a munkát e<?y kisebb mű-
szaki baleset. Sokáig tartott, míg a szét-
csavarodott, íúrórudat a lyukban meg-
találták, és azt ki tudták emelni. A
munkával járó nagy felelősség és a beveze-
tőmben már említett munkakörülmények
következtében sokszor áll elő szakmun-
kás-hiány. Az állami gazdaságok pl. a
gépészethez értő embereknek, ha nem is
nagyobb fizetést, de .nyugodtabb munka-
körülményeket tudnak biztosítani. A
vállalat dolgcói bérrendezésére tehát
szükség van. Cikkem írása közben olva-
som, hogy megnyugtató kormányintézke-
dés történt ebben a tárgyban.

A követkéz^ fúrásnál megismerkedünk
a Bu-40 mintájú szovjet dieselesített
lyukbefejező berendezéssel. Itt mára fú-
rások befejeződtek, 'meg kell kezdeni a
termelést. Ilyenkor az eljárás az, hogy a
lyukba 'beleépítik a termelő béléscsövet,
és a béléscső és a lyuk elválasztására
cementtejet nyomnak be. A béléscsövet
a termelésre érdemes rétegek talpáig
építik be. A már kész kutat elzárják
azzal, hogy a béléscső végére felszerelik
a termelőcső-fejet és a „karácsonyfá"-
nak nevezett lyúkelzáró berendezést.

Szolnokon eddig három kút termel
olajat. Az egyik megtekintett kutunk
napi 36 m3 olajat ad, ami — 25 m'-zs
vagont véve tekintetbe — csaknem napi

másfél vagon kőolajat jelent. A többi kút
termelése kb. hasonló, vagy valamivel
kevesebb lehet. A megtekintett kútnál az
olaj 26 m-re szökkenne fel a kút lezárása
nélkül. E pozitív 'tulajdonság segítségével
a szolnoki sötét, csaknem fekete színű,
sűrű, nagy paraffin- és vaselintartalmú
olajat tovább lehet vezetni az első számú
fúrásnál levő tartályokba, ahonnan az
olaj a vagonokba kerül. A tartályok mel-
lett levő szeparátor elválasztja a gáznemű
szénhidrogéneket a folyékonytól. A gázt
egyelőre tüzelésre használják fel a kazán-
berendezésekhez. Mennyisége elegendő
arra, hogy a vállalat telepének megépí-
tendő épületeit megfelélő fűtőanyaggal
lássa el; a felesleget a váms fogja majd
felhasználni.

A szolnoki kőolaj a nyífbogdáni fino-
mítóba ikerül, ahol részleges lepárlásnak
vetik alá, és 'belőle fontos ipari és gyó-
gyászati alapanyagokat készítenek. Veze-
tőnk 'megemlíti, hogy export szempontjá-
ból olyan nagy az érdeklődés a szolnoki
kőolaj iránt külföldön, hogy a kutakat
folyamatos termelésre kell beállítani.
Szolnok környékén azonban másutt is
voltaik eredményes mélyfúrások. Hajtó-
tanyán földgázt találtak, melynek
(mennyiségié 'komoly) jm'aggonidalásókra
készteti tervgazdálkodásunk irányítóit a
gáznak az ipáiban, a műanyagok gyártása
területén történő felhasználására. A föld-

' gáznalk a PVC-szerű (polyvinylklorid)
műanyagok gyártásánál rendkívül nagy
a jelentősége, és bár a leendő tiszapalko-
nyai erőmű metánnal való ellátását a
Román Népköztársasággal kötött szerző-
désünk garantálja, örvendetes volna, ha
az Alföldön is rábukkannánk minél gya-
koribb metán-előfordulásokra.

Az ország gazdasági köreinek figyelme
ma Törtei felé is fordul, ahol az eddig
lemélyített 1 fúrás alkalmával finom,
könnyű 45% benzint, ' petróleumot és
dieselolajat tartalmazó, könnyen szállít-
ható és könnyen feldolgozható kőolajat
kaptak.

Az előttünk levő kőolajfúrások egyút-
tal példázzák a szállítási nehézségeket is.
Érdekes, hogy hazánkban az eddig talált
olajkutak rendszerint közlekedési fővo-
nalaktól távol eső kis falvak területén
vagy határában voltak. Szolnok lenne a
kivétel, de itt is a közlekedés fővonalai-
tól távol esik a terület. Vezetőnk felhívja
hallgatói figyelmét arra, hogy milyen
lényeges a jó közlekedési úthálózat, a
vasút közelsége a szállítás szempontjá-

1) A fúrás technikáját 1.: dr. Alliquander Ödön: Olajkutak fúrása. Bp. Nehézipari
Könyv- és Folyóiratkiadó Vállalat, 1951.
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ból. A vasúti fuvarozásnál a 'szállítási
költség a kőolaj értékének egy tizedrészét
teszi ki. Ennél jóval olcsóbb a csőveze-
tékkel történő szállítás, ahol a szállítási
költség a kőolaj értékének egy század-
része.

A termelő kutaknál a legnagyobb elő-
vigyázatossággal jár-?k, a dohányzást

megszüntetjük. Ilyen helyen nagyon
kelj. ügyelni, hogy tűzveszély ne forduljon
elő.

A fúrótornyok körüli sétánkon megis-
merkedtünk a ^mélyfúrás munkájának
több. szakaszával. A hallgatódban azon-
ban felmerül a kérdés, mi Szolnok sze-
refpe az olaj- és gázkutatás területén.

Szolnok az alföldi szénhidrogén-kutatás központja
A Szolnok környéki mélyfúrások

1953-ban kezdődtek. A mélyszerkezetiieg
addig alig ismert területen nyert kőolaj
nagy érdeklődést keltett a közönség köré-
ben. Az embereket nem annyira az Al-
föld földtani szerkezetének felderítése
érdekelte, hanem az olajkutaknak Szol-
nok ipari fejlődésére gyakorolt hatása.
Pedig a tudományos szempontok is rend-
kívül jelentősek, mert a mélyfúrások ál-
tal nyert kőzetmintákból, a bennük levő
kihalt állatvilág maradványaiból megis-
merhetjük Alföldünk múltját. Erről
Rásonyi László, az olajvállalat geológusa
írt a JÁSZKUNSÁG-ban kitűnő cikket.2)

Az eddig nyert és a várható kőolaj-
mennyiség túlzott reményekre nem jogo-
sít fel bennünket. Senki sem várhatja,
hogy Szolnokból egy Baku-szerű olajváros
lesz, de még azt sem, hogy Lispe vagy
Nagylengyel dlajmezőivel versenyez-
hessen. 3) Alföldünk mélyében az eddig
ismert olajcsapdák csekély kiterjedésűt k.
A szolnoki kőolaj az alsó-pannon réte-
gekben a miocén határai tárolódott, a
törteli pedig a kréta rétegek fedőjében
van, tehát aránylag közel fekvő területe-
ken más és más rétegekből nyerhetők.
Ennek ellenére azonban az alföldi szén-
hidrogénkutatésoknak a jelentősége fel-
mérhetetlen. Ma már szénhidrogénkészle-
tünk ibőven fedezi az ország szükségletét,
és a részleges lepárlás által nyert termé-
kek igen fontos exportcikkek. Külkeres-
kedelmi forgalmunkban 9 % jut a szén-
hidrogén-termékek exportjának. Ebben
a mennyiségben Szolnok — bár eddig
már több, mint 3000 t olajat adott a nyír-
bogdányi finomítóba — csupán kicsiny
töredéket jelent, de hogy jelentősége
rendkívül nagy, arra már utaltam akkor,
midőn olajunk nagy kelendőségéről ír-
tam.

Kormányzatunk második ötéves ter-

vünkben évi 350—400 miliő forintot fordít
szénhidrogénnyerő kutatásokra. Ezzel a
kutatások jelentőségét és hazánk gazda-
sági életében, iparunk fejlődésében való
fontosságát hangsúlyozza. Az Alföldön
lényegileg minden mélyfúrás hasznosít-
ható, még abban az esetben is, (ha kőola-
jat nem nyerünk vele. Ha nem kőolaj,
akkor földgáz vagy széndioxidgáz; ha ez
sem, melegvíz nyerhető általuk, és e ter-
mékek a helyszínen kisebb mennyiségben
is felhasználhatók. Nagyobb mennyiség-
ben való megtalálásuk esetén egy-egy na-
gyobb ipartelepre központosíthatok. A
melegvizek Szolnok megyei felhasználá-
sával különösen a mezőgazdaság nyerne
sokat.4) A nagy befektetés könnyein meg-
térül: egy jól termő kút egy év alatt
amortizálódik.

Ez a jelentősége tehát a kubató fúrá-
soknak, és ezt felismerve költözött át a
MASZOLAJ vállalat, ma már Kőolajku-
tató és Feltáró Vállalat Szolnokra, mint
központba. Innen irányítja kutatómunká-
ját a megye és az Alföld többi részén is.
Ide költözése a város növekedésével jár,
hiszen a fejlesztésre ebben az évben 6
millió forintot ruháznak be, ebből 4 millió
Ft-ot lakásépítésre. Bérházuk a Ságvári
körúton épül fel, és a FÜRFA Vállalat
meileti volt gyapotraktári területükön
irodákat, korszerű munkahelyeket, utakat
építenek, hogy jelenlegi mostoha körül-
ményeikből kiemelkedjenek.

Üjra a társasgépkocsiban vagyunk.
Hazafelé menve a hallgatott ismertetés
nyomán kellő mértékre szabott reménye-
ink továbbra is biztatóak maradnak.
Gondolatainkban értékeljük tervgazdál-
kodásunk komoly építőmunkáját és el-
gondolkozunk azon, hogy jó volna, ha az
elkövetkező fejlődésnek a dolgozók életét,
megkönnyítő eredményeibei, majdan mi
is részesülhetnénk.

Dr. Selmeczi László

2) Rásonyi László: Szolnok földtani viszonyai. Jászkunság. 1955. II. évfolyam 2. szám.
:s) Kertai György: Kőolajföldtani alapisme retek. Bp. Nehézipari Könyv- és Folyóirat-

kiadó Vállalat 1951.
4) Puskás János: Korai zöldségtermelés. Jászkunság. 1956. III. évf. 2. szám.
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