
Vízkutatás Irakban
A Magyar Állami Eötvös Loránd Geofizikai Intézetben a karotázsos vízkutatás hosszú múltra tekint visz- 

sza. Az ELGI karotázs szelvénytára közel 10 000fúrás mérési dokumentációját őrzi. Az első mérések az 50- 
es évek közepéről származnak. Ezekben a szén mellett a víz a legfontosabb nyersanyag, amelynek kutatásá
ra a Geofizikai Intézet az elmúlt évtizedekben egyre korszerűbb lyukműszereket fejlesztett ki.

Érdekes színfoltja és egyben a hazai vízkutatási színvonal elismerése volt a 70-es évek közepén lezajlott 
„ iraki vizes kaland”. Az alábbiakban az Irakban járt magyar vízkutató expedíció két szakembere a mérés és 
értelmezés szemüvegén keresztül foglalja össze röviden tapasztalatait.

Mészáros Ferenc

A közel 20 millió népességű Irakban az olajbázisok la
kótelepeinek felépítése, valamint a szavannás területek 
benépesítésére irányuló politika és a sivatagi körülmények 
indokolják a vízellátás biztonságos megoldását. Egy olaj- 
világhatalomban — bármily paradoxnak tűnik is — meg
jelentek a vízkutató szakemberek.

De milyen is az az ország, amely sokak szerint az embe
riség bölcsője? Területe hazánkénál kb. ötször nagyobb. 
Felszínét többnyire sivatag és szavanna borítja. Két híres 
folyója, a Tigris és az Eufrátesz, Törökországban ered. A 
Tigris 1850 km hosszú, ebből 1448 km szeli át Irakot. Az 
Eufrátesz 2350 km hosszúságából Irak 1018 km-t mondhat 
magáénak. A folyók Bagdad körzetében 30 km-re közelítik 
meg egymást, majd további, mintegy 500 km után egyesül
ve Satt-el-Arab néven folytatják útjukat 150 km-en át a 
Perzsa-öbölbe.

Irak legfontosabb tájegységei:
— Mezopotámiai-síkság
— Iraki-tábla (az Eufrátesztől DNy-ra folyamatosan emel

kedő táblás vidék).
— Hegylábi dombvidék (a Zagrosz- és Torosz-hegységek 

lábai előtt húzódó, párhuzamos láncokból álló dombsor)
— Hegyvidék (a Zagrosz és Taurusz Irakra eső 2-3000 m 

magas láncai)
A síkság nagyon meleg, száraz. Nyáron a hőmérséklet 

az 52 C°-ot is eléri. Ekkora hőség a fővárosban, Bagdadban 
is gyakran előfordul. Az üveg és a vasbeton nappal nyeli a 
hőséget, este pedig kiontja. A hegyvidéken viszont télen 
nem ritka a -10 C° sem, a fővárosban fűteni kell.

Az országban az ember lépten-nyomon a fantasztikus, 
híres, régi kultúrák maradványaiba ütközik. A leghíreseb
bek:
— Babilon (a felvonulási út az Istár-kapuval, a diorit kő

oroszlán, Nabú-kudurri-uszur palotája, ami függőkért)
— a sumerok nyomai (Ur és Uruk világhírű zikkurratukkal, 

Nippur romváros)
— asszír települések (Nimrúd az alabástrom ötlábú szár

nyas bikával, Assur, Ninive a Nergal-kapuval, 
Khorsabad az egyetlen megmaradt kőasztallal)

— Moszul (a Júnusz mecset Jónás sírjával és a „Kelet pisai 
ferde tornya”, az A1 Jamir Kebir)

— Hatra, a római birodalom holt városa (a napisten temp
lomának romjaival és az Ubad-szoborral).
A NIKEX külkereskedelmi vállalat 1974 nyarán levél

ben tájékoztatta az ELGI-t, hogy októberben 5 napos víz
ügyi szimpóziumot és műszerkiállítást rendez Bagdadban. 
Ebből az alkalomból a legmodernebb felszíni és mélyfúrási 
geofizikai műszereket és módszereket kívánja bemutatni,

és szívesen kiállítaná az ELGI műszereit is. Az ELGI bele
egyezése után a NIKEX és a Ministry of Irrigation Ground 
Water Development Administration (GWDA) között szer
ződés jött létre, amelynek értelmében munkacsoport utazik 
Irakba geofizikai mérésekre és azok értelmezésének beta
nítására. Az ELGI által kifejlesztett berendezéseket és az 
azokhoz kapcsolódó alkatrészeket az iraki fél megvásárol
ja, és hosszú távon további vásárlási és betanítási igénye is 
van. A munkacsoport vezetője és egyben karotázs értelme
zője M árföldi Gábor lett. A „szürke” Volgával és a 
karotázs műszerkocsikkal a karaván 1975 júniusában érke
zett Bagdadba.

Lyukbőségmérő szonda kiemelése a fúrólyukból

Novemberben M árföldi Gábornak váratlanul haza 
kellett utaznia. Munkakörének átvételére e sorok írója ka
pott felkérést, és december elején érkezett Bagdadba.

Karotázs vonalon Bagdadban és Moszulban működött 
egy-egy bázis. A moszuli bázis beindításában, a karotázs-
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mérések szakoktatásában Szun yogh  Ferenc végzett na
gyon eredményes munkát. A bagdadi bázisról működő 
karotázs műszerkocsik hasonlóan színvonalas üzemelteté
séről P intér  József gondoskodott.

A geoelektromos szakmai képzés V erő  László feladata 
volt. V iola  Balázs a karotázs mérések értelmezéséről és 
azok kamerális vonzatáról gondoskodott. Az ő feladata volt 
a munkacsoport kapcsolatainak tartása is.

1976 tavaszán a munkacsoportot Budapestről megláto
gatta M árföldi Gábor, M orvái László, V arga  Imre és 
V arjú  Gyula. Ugyanekkor rövid időre operátorként Kozsa  
J. Gábor is velünk dolgozott.

A munkacsoport 1976. június 11-i hazautazása előtt az 
arabok búcsúvacsorán láttak vendégül bennünket.

A vízkutató fúrásokat az ország legkülönbözőbb részeire 
telepítették. A leggyakoribb helyek a következők voltak: 
Bagdad, Moszul, Kirkuk, Erbíl, Ramádi, Rutba, Sinjar, 
Rutba al-Valaj. A néhány 100 m mélységű fúrások által 
harántolt rétegsor nem a klasszikus agyagos-homokos 
üledékekből, hanem bonyolultabb felépítésű, repedezett, 
idősebb korú képződményekből állt. A K-500 típusú mérő- 
berendezéssel végzett karotázs mérési komplexum az aláb
bi mérésekből állt: természetes potenciál (SP), fajlagos 
ellenállás, természetes gamma, gamma-gamma és neutron
gamma. A végcél a mérések alapján a vízadó rétegek kije
lölése és szűrőzési javaslat készítése volt. A mérőcsoport a 
betanítási időszak alatt több mint 70 000 m-ben végzett 
karotázs méréseket.

Az iraki szakemberek képzése, oktatása részben a fúró
lyukakon történt mérés közben, részben az irodákban, a 
végleges dokumentum készítésekor.

A hamarosan bekövetkezett háborús események miatt az 
ország geofizikai kutatása értelemszerűen háttérbe szorult. 
A visszajelzések szerint az általunk betanított iraki szak
emberek tevékenysége nyomán az ország vízellátása hosz- 
szú távon megoldódott. Érdemes még néhány mondat ere
jéig foglalkozni a mérőcsoporttal kapcsolatos utózöngékkel 
is.
— Az ELGI Kísérleti Karotázs Osztályán 6 hónapon ke

resztül értelmezési továbbképzésen vett részt a GWDA 
két munkatára, SzuÁD és Inám  kisasszony.

— 1982 februárjában, amikor az Iránnal való háború még 
javában dúlt, további karotázs mérőkocsik és alkatrészek 
eladásáról írtunk alá szerződést Bagdadban (a jelen so
rok szerzője a NIKEX üzletkötőjeként volt jelen).

— 1982 tavaszán a Magyar Kereskedelmi Kamara felkéré
sére részt vettünk a bagdadi Nemzetközi Vásáron. Ekkor 
a GWDA neutron sugárforrás alkalmazásával mért 
karotázsgörbék értelmezéséről előadásra kért fel minket, 
mint kiállítókat. Az előadás keretében a korszerűbb ne
utron-neutron módszer előnyeivel is foglalkoztunk. 
Összefoglalva megállapítható, hogy a magyar kutatók

munkájával az iraki fél maximálisan elégedett volt.

Viola Balázs

1974 nyarán az ELGI Nemzetközi Osztályának szerve
zésében három kolléga érkezett a bagdadi székhelyű Min
istry of Irrigation Ground Water Development Administra- 
tion-től (GWDA), hogy vízkutatásra alkalmas 
karotázsberendezéseket vásároljanak. Az iraki cég küldöttei 
aprólékosan átvizsgálták az ELGI-ben kifejlesztett K-500

típusú berendezést. A terepi mérések befejezése után az 
iraki szakemberek teljes megelégedettségüket kifejezve 
négy berendezést rendeltek, 1975. tavaszi szállításra. A 
szóbanforgó négy berendezést az ELGI 252 000 USA dol
lárért adta el. Figyelemreméltó, hogy két iraki munkatárs 
1974 telén újra eljött, hogy szemrevételezze a munka elő
rehaladását.

A berendezések időre elkészültek és 1975 májusának 
végére szállításra készen álltak. Az iraki féllel kötött szer
ződés értelmében a négy berendezéssel ketten — név sze
rint P intér  József és Szun yogh  Ferenc — egy évig Irak
ban maradnak a berendezések üzemeltetésére és az ottani 
szakemberek betanítására.

Alapos megfontolást igényelt a berendezések kiszállítása 
is. Az iraki féllel történt egyeztetések során arra a vég
eredményre jutottunk, hogy azokat legcélszerűbb „lábon” 
kivinni. Ez meglehetősen komoly vállalkozásnak tűnt, de 
mint később kiderült, ez volt a jó megoldás. Az iraki fél 
ugyanis az USA-ból is rendelt egy karotázsberendezést, 
amit az amerikai cég egy Chevroletbe építve hajón küldött. 
A hajó a bejrúti kikötőbe érkezett és ott hajózták ki a be
rendezést. Az akkor már dúló libanoni polgárháború egyik 
szabadcsapata meglátta a kocsit, a műszereket kidobálták, a 
kocsit elvitték és így a berendezés soha nem érkezett meg 
Bagdadba.

1975 május végén a négy geofizikai berendezés elindult 
egy kísérőkocsival, és egy hét múlva, némi nehézségekkel 
tarkított 3785 km-es út után, különösebb baj nélkül megér
kezett Bagdadba. Ott bekerültek a vámterületre, majd a 
szokásos nehézségek után az iraki cég birtokba vette azo
kat. A Bagdad környéki két-három próbamérés során a 
berendezések hiba nélkül működtek. Mint érdekességet 
említem, hogy a júliusi mérések folyamán egy alkalommal 
a nagy hőség miatt a neutronforrás tárolóvödrében a paraf
fin felső rétege megolvadt. Az ilyen és még nagyobb hő
ségben is a berendezések kitűnően működtek és az ott töl
tött egy év alatt gyakorlatilag semmiféle probléma nem volt 
velük. Az ELGI tehát kiváló minőségű berendezéseket 
bocsátott az iraki fél rendelkezésére.

A próbamérések után jött a meglepetés, amiről az iraki 
fél addig egy szót sem szólt.

Mint kiderült, a GWDA-nak volt egy kirendeltsége 
északon, Moszulban. A bagdadi telephely végezte a Bag
dadtól délre fekvő területek kútfúrásainak geofizikai vizs
gálatait, a moszuli pedig az északi területeken lévőkét.
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Ennek megfelelően a négy berendezést kétfelé osztották. 
Két kocsi maradt Bagdadban Pintér Józseffel, én pedig 
Moszulba kerültem a másik két kocsival. Az elosztás július 
második felében történt és ennek megfelelően telephelyün
ket is elfoglaltuk.

A Bagdadtól délre eső területen mélyített fúrások 
karotázsvizsgálatait Pintér József végezte a hozzá beosz
tott arab kollégával együtt. A 400 km-es távolság miatt 
csak ritkán volt alkalmunk találkozni. Pintér József leg
főbb területe a Kerbela-Najaf-i körzet volt.

Moszulban tehát egy egész évre kellett berendezkednem. 
Hálával gondolok az ottani arab kollégákra, akik minden
ben (lakáskeresés, élelmezés, közlekedés) maximálisan 
segítettek. Álljon itt a nevük: Mr. Rajab, Mr. Abdullah, 
Mr. Heiri, Mr. Showket. Közvetlen munkatársként Mr. 
RAJABot és Mr. Ab dull AH-1 osztották be mellém. Felada
tunk karotázsmérések végzése volt vízkutató fúrásokban. 
Munkaterületünk zömmel a Sinjar-Tell Afar-Moszul- 
Erbíl-Kirkuk-Szuleimáníja útvonaltól északra és délre, egy 
megközelítőleg 50-50 km széles sávba esett. Természete
sen voltak ezen a sávon kívüli fúrásaink is. A maximális 
fúrási mélység 250 m volt.

Az alábbiakban röviden összefoglalom a karotázs méré
sek alapján a kutatási területre vonatkozó földtani ismere
teket.

A nyugati területeket — Sinjar, Tell Afar — elsősorban 
mészköves és mészkőtörmelékes összletek jellemzik. Az itt 
mélyült fúrások ezekből a zónákból adták a vizet. A bo
nyolult földtani felépítés néha igen komoly problémát oko

zott a karotázsszelvények kiértékelésében.
A Moszul-Erbíl-i területen alapvetően agyagos

homokos összletek jellemzik a fúrások által harántolt réteg
sort, ami nem jelentett problémát karotázs szempontból.

A Kirkuk-i terület rendkívül érdekes földtani szempont
ból. Kirkuk elsősorban olajmezőiről híres. Az olaj már 
1200 m mélységben megtalálható. Iható vizet találni szinte 
lehetetlen. Nekünk sem sikerült. A környéken vízkutatási 
céllal egy 120 m-es fúrás mélyült. Az egyébként végig 
agyagot harántolt fúrásban 40 m körül volt egy két méter 
vastag homokréteg, amely adott vizet. Sajnos a víz sótar
talma 5500 ppm volt, így az teljesen használhatatlan volt. 
A területen ezek után több kutat nem is fúrtak.

Karotázs szempontból legegyszerűbb volt Szuleimáníja 
és környéke. A terület lényegében egy hatalmas medence 
és ennek agyagos-homokos összletei bőven tartalmaznak 
vizet. A fúrások aránylag kis mélységűek (60-80 m) vol
tak. Még a medence peremén is elég volt a 130 m-es fúrás.

Az Irakban töltött egy év alatt a fenti területeken össze
sen 125 fúrást mértünk le, és ezek között egyetlenegy med
dő sem volt. Az év végére a két arab kolléga folyamatosan 
megtanult észlelni, kiértékelni és a munkákat már önállóan 
is el tudták végezni.

Mr. RAJABot a későbbiekben kinevezték az újonnan lé
tesített dohúki telephely vezetőjévé.

A sors fintora: Dohúkot a belpolitikai villongások során 
a kurdok földig lerombolták...

Szunyogh Ferenc
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