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A magyarországi szénhidrogénkutatas Vazlatos tortenete (193548)

ALLIQUANDER ÓDON

ETO: 553.98 :622.32 (439)

A kőolaj- és földgáz-elôfordulások ismerete és felhasználása múltjának rövid
áttekintése: követően a kőolaj- és fõlágázkatatás régmúltjárıolc (1850-1920) és
kõzelmúltjának (1920-1935) vázlatos áttekintése, majd e korszak fárástechnikai
fejlődésének elemzése. A Dunántúlon a rotari ftirással megindulá szénhidrogénkutatás előzméııye.

A kőolaj ésföldgáz-előforáulások ismeretének és felhasználásának
múltja Magyarországon*
Magyarország történetének a századfordulóval záruló első
évezredében a kőolaj ismeretéről, alkalmazásáról számos érdekes
forrásmű tanúskodik [1]. Ezek sorában Káltz' Márk a Képes
Krónjkában [2] Bolgár-Fejérvár (Nándorfehérvár) bevételéról
(l071)írja,hogy a. várvédő görög-bolgár-arab órség „gépezeteiből kénköves tüzet fújt a magyarok hajóira”; továbbá, hogy az
1127-1130. évek közötti bizánci háborúban „a görög hadigépek
kénes lángot szórtak a magyar sajkákra és a vízen gyújtották meg
azokat”. A görög tüzek egyik alkotórésze nyilvánvalóan valamely felszíni szivárgásból eredő kőolaj volt.
1241-ben a muhi csatában a tatárok naftával bekent tüzes
nyilakkal harcoltak a magyarok ellen. Egy 1358-ban kelt oklevél
Szól eg Hont vármegyei erdőn át folyó szurkos (olajos szennyezésű) patakról [3]. Kertaı' szerint [4] ilyen olajszivárgással érintkező patak lehetett Eger környékén, s az arról lefölözött „olajat”
-- s nem fenyőfaszurkot - alkalmazhatott Dobó István 1552-ben
Eger védelmekor, amit Kertoi az eger-demjéni kis mélységű
olajmezőnek 1950-es évek elején Való felfedezésével [5] kapcsolatosan valószinüsitett.
Evlía Cselebl magyarországi útleírásaiban [6] Szigetvár ostromától (1566) így ir: „néhány ezer Szerdengecsdi harcos
a Vár
fáira szurkot, naftát és kátrányt öntvén, azokat rneggyújtotta”.
Ez az olaj nyilvánvalóan a közeli peklenicai (bányavári) olajSzivárgásból súrmazhatott. A görögtüz, mint Tüzes Gábor ferences páter olthatatlan ,,titkos keveréke” legutóbb 1686-ban, Buda

felszabadító ostrománál játszik szerepet a mayar történelem-

ben [7].
A bitumen magyarországi előfordulásáról első ízben Oláh
Miklós esztergomi érsek számol be Hungária c. rnűvében [8]
írvánz „Nem hallgathatom el, hogy van Magyarországon olyan
' Ez a fejezet Gyulay Zoltán professzor hagyatékábaıı maradt „Kőolaj
története” felíráıú iratmappában összegyűjtött igen gondos jegyzeteínek felhasználásával (Magyar Olajipari Múzeum, Gyulay-hagyaték), a Zsámbokl

László által közreadott tanulminyvázlat [1] alapján készült.

magános (különös) föld is, melyből - mint a Viaszból -- gyertyákat, fáklyákat és Világltószereket is csinálnak, azonban szaguk
kellemetlen”; Oláh Miklós a lelőhelyet ugyan nem jelöli meg, de
íazh valószínüleg a bihari Derna, vagy a háromszéki Sósmező
e etett.
A külföldi szerzők közül a velencei követ jelenti a 16. század
elején, hogy Erdélyben a Tordai-hegységben (Tordoch) kősót
ásnak, ugyanitt aranyat, rezet, szurkot.. . is találnak [9]. 1546-ban
Georgíus Agricola a „De natura fossilium” c., 1546-ban közreadott mûvében [10] Erdélyben a természetes vízfolyások felszínén
úszó bitumenről ír (,,Das Bitumen... ﬂiesst von den Karpathen
in Siebenbürgen herab”). Ugyancsak G. Agrlcola a „De re metallica”-ban (1566) [11] az olajnak gyűjtéséről és lepárlásáról azt
írja: „Das ﬂüssige Bitumen schöpft oder sammelt man und
siedet es in Bronze- oder Eisenkessel, um es einzudicken. Dabei

entzündet es sich gewöhnlich, aber man löscht es mit einem leinenen Tuehe das man feucht macht und hinein wírft. Auf diese
Weise sieden das ﬂüssige Bitumen die Deutschen, die in Dazien
(Ungarn) wohnen und die Sachsen...”
4
Ami az erdélyi földgázszivárgásokat illeti, ezeket az ún. „zúgókat” először Frank van Frankenstein nagyszebeni királyblró

emllti 1690-ben [12]; majd Luigi Marsigli, az Erdélyben járt

hadmérnök-tábornok (1695) Danubius c. müvében [13] ismerteti
a báznai égő földgázforrásokat, amelyekről közölt helyszinrajz
alatt ,,Hic fons datur quibaculo percelsus ignis ﬂammam emittit”
felírás olvasható. Fridvaldszky János pedig az Erdély ásványkincseiről szóló könyvében a kének csoportjába sorolt aszfaltról
azt írja, hogy a naftát a Közép-Medgyes mögötti árokból meregetni lehet [I4]. Johann Fichtel erdélyi kormányszéki tanácsos
egy másik, ugyancsak Erdély ásványkincseiről szóló könyvben
(1780) az Ojtozi-szorosban fekvő Sósmező mellett forrásvízzel

a felszínre lépő kőolajról, helyi elnevezéssel „deget”-ról (románul

„dobot”-ról) emlékezik meg [15].
Varga Józsefprofesszor, a Nauvelaerts: Harc a petróleumért c.
könyvhöz csatolt függelékben [12] azt irja, hogy 1786-tól kezdődőenkaz aknaszlatinai sóbányát néhány éven át fóldgázzal Világltottá .

Ztpser András Magarország ásvány-előfordulásait leíró

könyvében (1817) a bihari Czigány-Falvát (Tataros) említi
kőolajlelőhelyként, továbbá a muraközi Peklenciát, ahol az
olaj kristálytiszta forrásviuel lép a felszínre [l6].
A muraközi kőolaj a magyar szabadságharcban is szerepet
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játszik. Egyhámsbiíkki Dervarics Kálmán, az alsólendvai nemzetőrség főhadnagyának az 1848 szeptemberében történtekről szóló
írásában olvasható [17]: „Gyika őrnagy paripáján a Murához
lovagolt és a közel eső Muraszerdahelyről és Peklenicáról...
kátı`ányt rendelt és hozatott, zsuppból kötelet pörgetett és azokat
igen súrűen a Mura hídjának két karfájára tekertette és azokat
kátránnyal vastagon bekenette, végre kátrányt öntöztetett a híd
pallóira és arra a fölösleges szalmát hintette” - egész éjjel égett
a híd, s ezzel Jcllasich seregeinek magyar földre lépését késleltették a magyar nemzetőrök. Kertaz' szerint a magyar történelemben itt szerepel először a kőolaj (tisztán mint kőolajtermékl)
a XX. század két pusztító világháborújának legfontosabb hadianyaga.
A szabadságharc után 1852-ben Pettkó János selmecbányai
geológus professzor tanulmányozza a Magyarhoni Földtani
Társulat megbízásából első ízben a Morva folyóval határos vidéken az egbelli felszíni kőolaj- és földgáz-előfordulás geológiai
viszonyait [18].
.
Ez a tanulmány azonban már a világméretű kőolajipar megszületésének évtizedébe esik, hiszen a múlt század ötvenes éveinek végén, 1859 augusztusában mélyíti le E. L. Drake a pennszilvániai Oil Creek mellett azt a 21 m mély fúrását, amelyet
tudatosan olajtermelés céljából telepített, s amelyből napi 1,5 mi
(400 gallon) olajat termelt [l9]. Valamivel előbb, 1859 májusában
fejezte be G. CH. Konrad Hımãus professzor a Hannover melletti Wietzeben, ill. Kuhle közelében Németország első olajkútját [20]. Ebben az időben mélyültek a Kaspi-tenger vidékén,
Baku közelében, valamint a Kubán vidékén az első oroszországi
olajkutak [21, 22], valamint a Kárpátok koszorúján kívül Galiciában [23], Romániában [24] az első olajtermelés céljából fúrt
kutak is.
Az utóbbiak természetesen a Kárpátokon belül, Magyarországon is felkeltették, azaz fokozták az érdeklődést a kőolajkutatás
és -termelés iránt.
ı

A magyarországi kőolaj- és földgázkutatás régmúltja
(1850-1920) [25]
A múlt század közepén a Kárpát-medencében is megindult
kőolajkutatást -~ éppúgy, mint a Kárpátok koszorúján kívül a régóta ismert olajszivárgások, gázömlések közelében (Mikova,
Luh, Körösmező, Dragomérfalva, Sósmező, [26] Zsibó, Recsk,
Peklenica stb.) ásott kutakkal végezték. Ezeknek a 15-70 m
mély ásott kutaknak, aknáknak a száma 1850--1880 között
Posewítz Tivadar [27] szerint 43 volt. Ezek közül jelentős termelést csak az Ung megyei Luh községben mélyített 5 akna szolgáltatott (4 év alatt 120 vámmázsa olajat), amelyek közül az egyik
70 m mély volt. Megjegyzendő, hogy ez elenyészően kevés volt
a Stájerlakon bányászott olajpala lepárlásából 1860-1882 között
termelt 300 000 mázsa kőolajhoz, vagy a bihari Derna-Tataroson
bányászott aszfalt-homokból lepárolt termékekhez képest, ahol
ugyanis 22 év alatt negyedmillió mázsa kőolajat és csaknem félmillió mázsa aszfaltot termeltek.
Az 1880-ban hozott új vámtörvény, valamint a galíciai, romániai kőolajkutatás növekvő sikerei serkentőleg hatottak a mélyfúrásokkal való hazai kőolajkutatásra. A galíciai eredmények
felkeltették a vízfúrás terén akkoriban igen nagy sikereket
(margit-szigeti, városligeti hévvízkutak 1) elért Zsigmondy Vilmos
érdeklődését is. -Gesell [28] idézi ezzel kapcsolatosan Zsigmonáy
hátrahagyott írásaiból a következőket: „véleményt akartam magamnak alkotni a fölött, miszerint tekintettel az ottani (galíciai)
petróleumtartalmú rétegek települési víszonyaira, valószínű-e,
hogy mélyfúrás által szökő petróleumforrást lehessen kapni”.
A helyi viszonyok tanulmányozása után, 1868 júniusától 1871
májusáig, Orow mellett (Mraznicza és Borislaw között) 113 öl,
1 láb, .6 hüvelyk (215 m) mélységű kőolajkutató fúrást mélyít,
sőt Gyulay szerint [29] olyannyira biztató eredménnyel, hogy
tanulmányt is ír erről a munkásságáról „Előrajz egy társulat

alakítására petróleumnak Gácsországban, mélyfúrás útján valõ

nyerésére” címmel.
1881 és 1893 között 137 fúrást (köztük néhány aknát) fejeztek
be, amelyek közül 21 már 100 m-nél mélyebb volt. Ezeknek a
fúrásoknak mélyítéséhez a vállalkozók általában a Galíciában
elterjedt merevrudazatos kanadai fúróberendezés egy tökéletesísített változatát alkalmazták, vagyis lényegében ejtőkészülékes,
száraz ütőfúrási módszerrel kutattak, de fúrták gépi hajtású
pennszilvániai kötél-fúróberendezésekkel is; mint amilyet használt az Aınerikából hazatért Puskás Tivadar - Edison munkatársa --, aki Zsibó környékén 4 fúrást mélyített le (a legmélyebb
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308 m), azonban az ezekből nyert, csak jelentéktelen olajtermelés
miatt a további kutatással Puskás felhagyott [30].
Az 1881-1893 között lefúrt 137 fúrás sem eredményezett azonban jelentősebb kőolaj- vagr gáztermelést. A sikertelenség következtében a kutatás a 90-es évek elején teljesen leállt. A kormányzat ezért a Földtani Intézet kezébe tette le a szénhidrogén-kutatás
ügyét és állami segélyt nyújtott a kutatóknak. Ezen intézkedések
nyomán a belföldi és külföldi kutatók versengtek a területekért,
amit mi sem bizonyít jobban, hogy míg a zártkutatmányok száma
1890-ben 900 volt, 1903-ban már elérte a 3000-et és 1910-re
30 000 fölé emelkedett! Az így biztosított kutatási területeken
1894 és 1905 között 81, 100 m-nél nagyobb mélységű fúrás mélyült le, s ezek közt 16 volt már 500 m-nél mélyebb, sőt egy,
Posewitz táblázatos összeállítása szerint [27], a Zemplén megyei
Szukón 1070 m-t ért el (1906-ban a Szukó-II fúrás: 1108 m-ig
fúrták le [31]. Az ebben az időszakban végzett fúrásos kutatás
eredménytelenségét Réz Géza selmeci professzor az erők szétforgácsolásának tulajdonította [32] és Böckh Jánossal együtt
[70] a kutatás állami kézbevételét javasolta. A szénhidrogének
kutatásának állami monopóliummá nyilvánítását, vagyis Réz
Géza professzor javaslatának megvalósítását előmozdította az is,
hogy a kincstári kezelésben, eredetileg kálisó céljából az erdélyi
Nagysármáson folyó kutatófúrás az első mezőségi földgázmezőt
felfedező fúrásává vált, s egy kissármásı' gázkitöréses kutat, a kitörés elzárása után [33, 34, 35] sikerült gáztennelővé tenni.
1909-ben azután a Pénzügyminisztérium Wahlner Aladárt, a bányászati közigazgatás vezetőjét bízta meg az ásványolajfélék és
földgáztörvény irányelveinek kidolgozásával. A törvényjavaslatot
az országgyűlés elfogadta és azt mint 1911. évi VI. törvénycikket
törvénybe iktatta. Ily módon az állam részére fenntartott szénhidrogén-kutatás azután eredményekhez is vezetett.
Megjegyzendő, hogy annak idején ez volt a világon az első
kőolaj- és földgáztörvény, amely kimondta az állam monopõliumát a szénhidrogénekre, s elválasztotta a kőolaj- és földgázbányászat jogát a föld-, azaz a telektulajdonostól. Az állam részére
fenntartott kutatási és termelési jog azonban e törvény szerint
az országgyűlés tudomásulvételével, ill. jóváhagyásával átruházhatól volt, amire, mint a továbbiakból kitűnik, több esetben sor is
kerü t.
Az új törvény új helyzetet teremtett a kőolaj- és földgázkutatás
terén. A zártkutatmányok nagy része megszűnt, csak kevesen
éltek a moratórium jogával.
4
ˇ
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Az erdélyi földgázkutatásokat az államkincstár, ill. a kutatási
eredmények hatására felállított kolozsvári m. kir. Kutató Bányahivatal sikeresen tovább folytatta. Böckh Hugó professzor és
munkatársai 36 boltozatot mutattak ki 530 km* összterülettel
[34]. 1908 és 1917 között 42 fúrást mélyítettek le, amelyek közül
csak 5 volt meddő. A 37 eredményes kút termelési kapacitása
egyenként 20 000 és 850 000 mi*/d között változott. 1913-ban
19 kútból kereken 2,4 millió mi/d gáz állt a mezőségi kutakból
[33] rendelkezésre. A továbbiakban a gondot nem is a gáz termelése, hanem elosztása, értékesítése okozta [36, 37, 38]. E gondok enyhítésére a magyar kormány a berlini Deutsche Banknak
nyújtott konceszsziót a gázos terület, a 36 felfedezett boltozat *[5
részére. A Deutsche Bank a koncesszió müveleteinek végrehajtására 1915-ben megalapította a Magyar Földgáz Rt.-t, amely
vállalat feltárófúrások mélyítésén kívül a gáz hasznosítására,
elosztására csőtávvezetékeket is újított [72].
A második sikeres államkincstári kutatási tevékenység a
Nyitra megyei Egbell község határában alakult ki, ahol a büdöskői gázszivárgásokat rég ismerték [39], s amelyekre a ﬁgyelmet
ujólag egy Amerikát járt földműves (Medlen János) házában -_ahová primitív módon bevezette a gázt -, bekövetkezett robbanás hívta fel.
A terület földtani feltérképezésével és értékelésével a Pénzügyminisztérium Böckh Hugó professzort[41], illetve munkatársait,
Papp Simon! és Vitális Istvánt [40] bízta meg. A geológiailag,
sőt geoﬁzikai módszerrel (itt alkalmazták az Eötvös-féle torziós
ingát a világon először a szénhidrogének tárolására .alkalmas
föld alatti szerkezetek kimutatására! [42]) meghatározott antiklinálisra 1913 októberében, Medlen házától 180 m-re telepített
Egbell-1 fúrópontra szerelt Trauzl Rapid öblítéses lüktető-_
fúrással 164 m mélységből 15 t/d kőolaj- és 10-12 000 mi földgáztermelést eredményező felfedező fúrást sikerült lemélyíteni.
A felfedező fúrás nyomán megindult élénk fúrási tevékenységre
jellemző, hogy 1918-ban már 18 fúróberendezés dolgozott ezen
a területen, és összesen 72 fúrást mélyítettek le, és a mező kapa-`
citása 10--12 000 t/év kőolaj és kb. 400 000 mi/év földgáztermelés volt [43].
3
Az egbelli sikeres kőolajkutatás, ill.--feltárás után 1915-ben
a kincstár kiterjesztette kutató tevékenységét Horvátországra is.
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Fauek a kanadai szabadeséssel, váltóollóval (ejtőkészülékkel)
dolgozó ütőfúrást a századfordulón csőrudazattal dolgozó, fordított öblítéses, nagy ütésszámú fúrássá tökéletesítette. A fordított öblítést tartotta ugyanis Fauck az egyedül alkalmas módszernek a „tökéletesen tiszta fúrólyuktalp” elérésére és ezzel az „újraaprítás-menteS”, jó teljesítményű kőzetapritással dolgozó fúrásnak megvalósítására. Fauck gyors ütőf (Schnellschlagbohren) fúrószerszáma váltóolló nélküli volt, viszont a véső és
a vele szilárdan összekötött csőrudamt önmagában is rugalmas
rendszert képezett, amelyet a rugalmasan felfüggesztett és rugalmasan ágyazott himba hozott altemáló mozgásba. Fauck ún.
„expressz” rendszere, valamint a hasonló elvű, csak más rendszerű, rugalmas felfüggesztésű Trauzl „rapid” voltak a Magyarországon leginkább elterjedt fúrásmódok, amelyek elnevezése
már utalt a szokásos mélyfúrási rendszereknél elérhető nagyobb
fúrási sebességre.
A múlt fúróberendezéseivel, fúrási rendszereivel az elértnél
lényegesen nagyobb fúrási sebesség annak a kőzetbontó szerszámnak, ill. vésőnek volt köszönhető, amellyel a kőzetbontó
rendszer egészének tehetetlenségi rugalmassága a felszíni lökethosszat a talpon megnövelte, s ezzel fokozott talpi vésőenergiát
képezett. Ugyanakkor a fordított öblitéssel elért tiszta fúrólyuktalp pedig kedvezőbb kőzetbontáshoz, az öblítés ténye pedig
folyamatos fúrási művelethez vezetett. Mindezek a tényezők öszszességükben a múlthoz képest hasonlíthatatlanul nagyobb fúrási
sebességhez, lényegesen lerövidített fúrási összidőhöz vezettek.
Fauck ezzel a most már öblítéses gyorsütésű fúrási rendszerével
a száraz egyszerü ütőfúrásokkal mélyített kutakhoz képest többszörösen (átlagosan ötszörösen) csökkentett idő alatt fúrt le néhány fúrást Tustanovicén (Galíciában), (Megjegyzendő, hogy
Fauck fordított öblítésű, gyorsütéssel dolgozó fúrási rendszerét
fejlesztette tovább ugyanezen az elven, de még rugalmasabb felfüggesztéssel és alternáló mozgató rendszerrel megvalósított
rövid löketű, nagyfrekvenciájú fúrássá Anton Raky, a századeleje
zseniális fúrótechnikusa, fúrási vállalkozója [5 l]).
Faucknak és követőinek azonban a fordított öblítési rendszerük elfogadtatásáért éppúgy meg kellett küzdeniök, mint valamivel később a feltörő sűrúöblitéses, azaz a „rotari fúrás” úttörőinek.
A tustanovicei olajkutakat Fauck fellépése előtt kizárólag száraz ütőfúrásmódokkal mélyitették. Mikor ezek a kutak természetes öregedésük folyamán vizesedni kezdtek, a száraz fúrás konzervatív hívei is a vizesedés jelenségét az időközben már néhány
esetben a Fauck-bevezette fordított öblítéses fúrási rendszerrel
mélyített kutak rovására igyekeztek írni. Tették ezt olyannyira
élesen, hogy sikerült elérniök egy olyan bányahatósági rendelet
kiadását, amely szerint olajkutatás, ill. olajkútfúrás céljából a
továbbiakban csak külön bányahatósági engedéllyel volt szabad
fúrni. Faucknak, csak a közép-európai mélyfúrási vándorgyűléseken zajló igen éles szakmai viták, szakirodalmi polémia útján
sikerült bebizonyítania, hogy az olajkutakba a vízbetörést nem
okozhatja, nem okozza az öblítéses fúrás, sőt ellenkezőleg, megvédi azt attól [52, 53].
.által Magyarországon azonban az öblítéses gyorsütésű fúrásmód
hamar elterjedt, a századeleji szénhidrogénfúrási és -termelési
sikerek a Mezőségen, Egbellen és Horvátországban nagyrészt
A kutatási korszak fúrástechnikai története
a Fauck expressz és Trauzl rapid fúrási rendszerek nyomán születtek, amint ezekről a fordított öblitéssel elért fúrástechnikai
A múlt század közepén mind Magyarországon, mind a Kár- sikerekről Böhm [33] a magyarországi ásványolaj- és földgázpátok koszorúján kívül a gőzgéphajtású merev fa- vagy acélruda- bányászat 1935-ig terjedő idejéről szóló összefoglaló művében
zatos, váltóollóval, ill. ejtőkészülékkel (szalajtókészülékkel) részletesen tájékozódást nyújt. A gyorsütésű, fordított öblítésű
ellátott száraz ütőfúrás volt az általánosan elterjedt fúrásmód. fúrási rendszert Böhm F. mint az, 1910-ben a PénzügyminisztéEzt a fúrásmódot használta Zsigmondy Vilmos nevezetes termál- rium által az Amerikai Egyesült Allamokba a kőolaj és földgáz
fúrásaihoz, és elsősorban ezt írta le a hires „Bányatan”-ában [47] kutatása, termelése tanulmányozásának céljából kiküldött biis. Főleg ilyen fúróberendezésekkel mélyültek a múlt század zottság mélyfúrási szakértője, s aki az erdélyi kutató- és feltáróPosewitz által is leírt hazai fúrásai, de megjelent a permszilvániai fúrásokat irányította, a tanulmányúti beszámolójában a legkorkötélfúrás is (Puskás T. zsibói fúrásai, az Iza-völgyi fúrások). szerúbbnek ítéli, írván: Az erdélyi kutak mélyítésénél különböző
Az Amerikából Európába, s végül is Galíciába hívott, s akkor típusú fúróberendezésekkel kísérleteztünk. Az amerikai tanulmár világhírre szert tett fúrási vállalkozó, Albert Fauck is pró- mányutunkon e tekintetben nem sok újat tanulhattunk, mert
bálkozott a Galíciában akkoriban általánosan alkalmazott ejtő- abban az időben (1910-ben) Amerikában a primitív kötéllel való
készülékkel ellátott fúrószárral dolgozó kanadai fúrás mellett, fúrás volt elterjedve, amelynél sokkal tökéletesebbek voltak az
az Amerikában akkoriban kizárólagosan elterjedt, sőt szabvá- Európában kifejlődött fúróberendezések. Kísérleteztünk ugyan
nyosított kötélfúrással (a cable-tool-lal). Miután azonban ezen egy amerikai forgatva müködő berendezéssel, az Ingersoll Rand
az úton sem tudott a kanadai fúrással elért teljesitményeknél Co. Davis Calix berendezésével, de sem az, sem pedig a szárazon
kedvezőbb eredményeket elérni, ﬁgyelmét kezdetben a kanadai dolgozó kanadai fúrási módszer az erdélyi kőzetviszonyainknak
fúrásmód további tökéletesitésére fordította (ejtőkészülék, bőví- nem felelt meg. A legjobb eredményeket a fordított öblítéses,
tővéső alkalmazása stb.), majd a merevrudazatos száraz ütőfú- gyorsütésű fúróberendezésekkel értük el, amelyeknek szabályozrást teljesen új alapokra helyezte [48, 49, 501, s e tevékenységé- ható sürűségű öblítővizével a gáznyomás okozta nehézségeket
nek a századforduló után a magyarországi fúrástechnikára néz- könnyen leküzdhettük és a káros gázerupciókat megakadályozhattuk”.
ve igen nagy volt a hatása.

Ezt megelőzően a Horvátországgal határos Zala vármegyei
Muraközben 4 az ismert olajszivárgások (Szelence, Bányavár)
közelében telepített ásott és fúrt kutakból (1900--1905 között
31 ásott és fúrt kút létesült, amelyek közül 6 volt mélyebb 500
m-nél és egy 800 m mélységet ért el [27]), Singer V. bányavállalkozó 1906-tól kezdve rendszeresen termelt évi 1--2t kőolajat
[44], mígnem 1911-ben Singer, részint adományozott bányatelkekkel, részint zártkutatmányokkal biztosított muraközi ,,valószínű petróleumterületét” [45] a „London and Budapest Oil Syndicate Ltd” angol vállalat bérbe nem vette . E vállalat 1911 szeptemberében kezdte meg fúrási tevékenységét és 1912. év végéig 16
sekély- és 1 mélyfúrású kutat mélyített le, amelyek közül 5 bizonyult produktivnak; emkből 1911-1914-ben évenként 435, 240
és 223 t volt a társaság olajtermelése [44]. Az első világháború
kitörésével a muraközi fúrási tevékenységet beszüntették és csak
a régi kutakból kanalazással termeltek olajat.
Visszatérve az 1915-ben megindított rendszeres horvátországi
szénhidrogén-kutatásra, ennek során Böckh Hugó selmeci professzor munkatársait, Papp Simont, Pávaı' Vajna Ferencet és
Lázár Vazul! az ún. Száva-redőzés tisztázásával bízta meg.
Ennek a 6000 km*-re kiterjedő kutatásnak eredményei alapján
az első kutatófúrást a Pozsega vármegyei bujavicai boltozaton,
Lipik község közelében fúrták le. A bujavicai fúrással 360 m
mélységben napi 250 00 mi földgázt termelő tárolót sikerült
felfedezni, s ennek sikeres elzárása után a továbbfúrás során
396 m-ben egy olajréteget ütött meg a fúró, amelyből l00t (10
vagon) termelését követően az olajtároló rendszeres megvizsgálását az első világháborút követő események már megakadályozták [42]. A Száva-redőzés földtani kutatásának eredményei azonban a későbbiekben gyümölcsözően jelentkeztek, mivel a budafapusztai szerkezet fúrással való kutatásához vezettet, amely egy
sikertelen kutatófúrást (1922-24) másfél évtizeddel követően,
1937-ben - egy második megalapozottabban kitűzött kutatófúrás sikere alapján -- az első jelentős magyarországi kőolajmező felfedezését eredményezte [46].
A kincstárnak a vázolt három területen végzett eredményes
kutatási tevékenységén kívül érdeklődésre tarthatnak számot az
1911. VI. kőolaj- és földgáztörvény alapján biztosított átruházási
jog alapján 1912-ben első ízben koncessziót nyert Magyar Kárpáti Petróleum Rt. kutatófúrásai (angol tőkével alakult vállalat,
amelyhez a kincstár is csatlakozott). A társaságnak a máramarosi
Iza-völgyben 6200 hektárnyi, engedményes területén a* gőzgéphajtású pennszilvániai kötélfúrással lemélyített 9 fúrás közül 7
produktívnak minősült, s kanalazással termelhető olajat eredményezett; a legmélyebb, a IV. számú, 1113 m mély volt. Több kisebb, az 1911. VI. tc.-kel biztosított moratórium alapján dolgozó
vállalkozás (Körösmezei Petróleum Rt., Societé des Gisements
Pétrolifére de Hongrie, Magyar Petróleum Rt. stb.) fúrásai nem
vezettek eredményre. Megemlítendő azonban, hogy a gr. Andrássy Gyula angol tőkéstársával megalakított Hungarian Oil Co.
kutatófúrásainál. alkalmaztak először Magyarországon, s talán
Európában is, rotari rendszerű öblítéses fúrást (részletesen l. a
köv. fejezetben).

-Hıı

Ír
ı -A._.

KŐOLAJ És FÖLDGÁZ 19. (119.J ëvfaıyzzm fo. szám. 1986. zzızıõbzf

291

A fűrásas szénhidrogén-kutatás kõzelmúltja
(1918-1935) [60, 61]

Természetesen e területekkel együtt az ott levő teljes fúróberendezés-állomány is elveszett.
Böhm Ferencnek a szociális termelés népbiztosához, illetve a
Népbiztosság bányászati osztályának vezetõjéhez, Balás Jenõ
bányamérnökhöz címzett eg hátrahagyott helyzetjelentésében
[62] közli a Böckh Hugó által összeállított kutatási programot,
ami szerint : „Az ásványolaj- és földgázkutatás céljából Debreczeı:
és Kecskemét környékén két-két helyen, és Kurdcsibrákon egyelőre egy helyen kell mélyfűrást végezni. Az itteni mélyfúrásokat
1500 m mélyre kell előirányozni. Debreczen mellett két mélyfúróberendezés már fel is van szerelve, sőt ezek egyike már meg
is indította a fúrást és eddig 300 m mélyre hatolt le. A debreczeni
második fúrás a legközelebbi hetekben lesz megindítható. A kecskeméti és kurdcsibráki fúrások céljaira ez idő szerint nem áll
fúróberendezés rendelkezésünkre, mert a két debreczeni fúróberendezésen kívül az összes többi fúróberendezésünk megszállott területen van. Hazai fúrógépgyárunk még nincs, a legutóbb
7 fúróberendezést rendelt a pénzügyi népbiztosság bécsi fúrógëp'
gyártói, de amellett a legsürgősebb feladatunknak tartjuk a fúrágépgyártásnak valamely hazai gyárban való `meghonosı'tását.
Az imént említett kutatófúrások -- amennyiben a szükséges
fúróberendezések rendelkezésre fognak állani - 1 1/,-2 év alatt
elvégezhetők, és ha a kutatófúrások a várt eredménnyel fognak
járni, a kutatófúrások lemélyítése után nagyobb számú termelő
fúrást kell a gáz-, illetve ásványolajmezőkön telepíteni. A kutatófúrások elkészülte előtt a hazai fúrógépgyártás kérdését meg kell
oldanunk, hogy a termeléshez szükséges nagyobb számú fúróberendezés már feltétlenül itthon legyen gyártható.”
Az első világháború után Böckh Hugó, Pekár Dezső és Bőhm
Ferenc vezetésével bőséges elméleti tudással, gyakorlati tapasztalattal rendelkező és sikeres (az erdélyi Mezőség földgázmezőinek
felfedezése, az Egbell olajmezőjének felfedezése és feltárása,a bujavicai sikeres olaj- és gáztárolót felfedező fúrás !) geológusokból,
geoﬁzikusokból, bánya-, illetve fúrómérnökökből álló szakembergárda állt rendelkezésre ahhoz, hogy az alig harmadára zsugorodott országban is folytassa a kőolaj- és földgázkutatást. Erre
alapot nyújtottak a folyamatban levő geológiai, geoﬁzikai kutatások; így az említett Száva-redőzésnek a memnaradt Zala megyére
eső területein geológiai kutatással kimutatott brachiantiklinálisok, továbbá Böckh Hugó akkorra már kialakult elképzelései
alapján a Nagy-Alföld keleti peremén végzett geoﬁzikai (Eötvösingás) mérésekkel kirnutatott felboltozódások. (Az utóbbi elképzeléseít Böckh H. professzor már 1911 és 1914-ben tartott előadásain, tanulmányaiban hangsúlyozta [40, 4l].
A fenti kutatási tervek megvalósítására, a fúrásos kutatásra,
amint azt Böhm F. idézett jelentéséből [62] kitûnik, a kiváló kutatókon, a szellemi erőkön kívül mindössze két gyorsiitésű, öblítéses fúróberendezés állt rendelkezésre (egy Fauck expressz és egy
Trauzl rapid típusú), amelyek közül az előbbit a hortobágyi minimumra, a másikat a hajdúszoboszlói maximumra szállították
és szerelték fel az időközben Debrecen székhellyel megalakított
Nagyalföldi Bányászati Kutató Kirendeltség szakemberei. A kirendeltség vezetésével Mazalán Pál: bízta meg a pénzügyminiszter.) A hajdúszoboszlói maximumon kitűzött fúrásra csak odaszállították a fúróberendezést, magára a fúrásra egyrészt a román
megszállás, másrészt pénzügyi fedezet hiányában azonban nem
került sor. Pedig ha a kitűzött két fúrás közül erre a Papp S.
által kitűzött [62, 71] fúrásnak megkezdésére került volna sor a
Nagyhortobágy-1 helyett, akkor csaknem fél évszázaddal előbb
fedezte volna fel az államkincstár a hajdúszoboszlói földgázmezőt.
Éppen a pénz- és felszereléshiány miatt, Böhm F. idézett jelentése alapján, ill. Bôckh H. javaslatára a kormányzat belátta,
hogy a szénhidrogének kutatását egyelőre saját erőből a kincstár, azaz az állam kellő intenzitással folytatni nem tudja, ezût
a legcélravezetőbb a kutatás, s a remélt szénhidrogén-termelés
folytatására koncessziót adni valamely jelentkező külföldi vállalkozásnak. A jelentkező külföldi kutatóvállalat, az angol d'Arcy
Exploratíon Co. kért és kapott a Dunántúlra és a Nagy-Alföld
alsó déli felére (összesen mintegy 60 000 kín* területre) kutatási
és termelési koncessziót [63]. Ennek a koncessziós szerződésnek

Az első világháborút követő másfél évtizedben 1935-ig, vagyis
az intenzív rotari fúrással való tevékenység megindulásáig, a
Pénzügyminisztérium irányította kőolajkutatást erősen lefékezte az a tény, hogy a trianoni békeszerződéssel megvont országhatárokon kívül esett az eredményes szénhidrogén-kutatás és
-feltárás összes jelentős területe, nevezetesen az erdélyi Mezőség,
a felvidéki Egbell, Körösmező, Iza-völgy, a zalai Muraköz és
Horvátország, ahol 1918-ban már az első siker mutatkozott.

értelmében a fúrásokat megelőzően ma ar geológusokkal és
geoﬁzikusokkal előkutatásokat végzett. gvente 3-4, 1:75 000
méretű térképlapnak megfelelő területen geológiai felvételeket
készített és évente több mint 500 km*-nyi területen folytatott
Pekár D. vezetésével gravitációs, ill. torziós ingával méréseket.
A szindikátus 5 éves fennállása alatt mindössze 3 fúrást teljesített 3730 m összmélységgel. Az első fúrást a muraközi Szeleneé-

Bőhm tanulmányának 3. táblázarában valóban szerepel 3
Ingersoll-rendszerű, forgatva működő öblítéses fúrás, amely
fúrásokhoz már akkor, éppen az előbb idézett mű értelrnében,
nyilvánvalóan szabályozható sűrűségű öblítővizet, tehát lényegében öblítőiszapot alkalmaztak. Ez viszont azt jelenti, hogy a
tízes évek elején már próbálkoztak rotari fúrással. A rotari fúrás
korai alkalmazására nézve más közvetlen információk is rendelkezésre állnak. Wahlner Aladár 1912. évi összefoglaló bányászati
jelentésében [45] megemlékezik arról, hogy gr. Andrássy Gyula
angol tőkéstársával (,,Hungarian [Zemplén] Oil Co., Ltd.)
Izabugyaradványon végzett kutatása során rotari fúrást alkalmazott. E jelentés szerint ,,kiépítették a fúróponthoz vezető utat,
felállitották a fúrótornyot és a szükséges melléképületeket. A fúrás megkezdése azonban az Amerikából rendelt Parker-Rotary
rendszerű fúrógarnitúra késedelmes szállítása miatt az 1913. év
elejére maradt”. Hans Urban, a Zeitschrift des Internationalen
Vereines der Bohringenieure und Bohrtechníker kiadója e szaklap 9. számában [54] le is írja a berendezés gépi egységeit, közli
a beruházási költségeket és 6-8 m napi előhaladásról számol be;
vázlatot közöl a 34 m magas fatoronyban felszerelt gépi egységek
elrendezéséről és fényképet a fúrótoronyról és személyzetéről.
Ez a rotari rendszerű fúrás több mint egy évtizeddel előzte
meg H. v. Raatenlcranz ez idáig elsőnek nyilvánított (Oel und
Kohle; 1943. p. 660) németországi rotari fúrását. Csak feltételesen lehet azonban európai első rotari fúrásnak minősíteni az izabugyaradványi fúrást, mert pl. Czastka [23] szerint 1913-ban
Lengyelországban is megjelent a rotari fúrás, vagy Titas 1914-ben
romániai rotari fúrásokról tesz említést [5S], pontosabban arról
tudósít, hogy az ,,Astra Romana” társaság Filipest-ben egy
Parker rotari fúróberendezéssel fúrást mélyített le; cikke elsősorban a rotari fúrás alkalmatlanságát igyekszik bizonyítani a
romániai kőzetviszonyok között való fúrásra. Leirja, hogy a nagy
dñlésű kőzetekben a fúrólyukak olyannyira elferdülnek, hogy
a béléscsőoszlop beépítése is nehézségekbe ütközik. Titus azonban megállapítja azt is, hogy kétségtelen viszont az, hogy a rotari
fúrással az ütőfúrásmódokkal szemben sokkal nagyobb fúrási
sebességet, s megfelelő kőzetviszonyok közt csodálatos fúrási
teljesítményeket lehet elérni ezzel a sűrűöblítéses forgófúrással.
Rendelkezésre állnak irodalmi adatok a rotari fúrás Oroszországban való megjelenéséről is. A Neftjanoe Hozjajsztvónak
az Olajipar 100 éves jubileumát méltató számában megjelent tanulmányok [56, 57] szerint Baku környékén 1911-ben használtak
először forgatva működő fúróberendezést, s 1913-ban az ezen a
területen dolgozó 420 fúróberendezés közül már 20 volt forgatva
működő. Liszicskin [58] a kőolaj történetéről írott könyvének
az olajkútfúrás történetéről szóló fejezetében 1902-re teszi az
orosz olajiparban a sűrűöblltéses rotari fúrás első alkalmazását
Groznijban, amelyet ugyanott 1908-ban egy további rotari fúrás
követett azzal az eredménnyel, ill. következtetéssel, hogy ez a
fúrási rendszer Groznij számára nem kiﬁzetődő. Lfszicskín
adatai szerint 1906-ban a Nobel Olajtársaság Bakuban rotari
fúrással lemélyített két fúrása 790, ill. 520 m-ben már olyannyira
ferde volt, hogy ütve működő fúrással kényszerültek azokat tovább ınélylteni. 1911-ben Szurahaniban is fúrtak rotari rendszerrel, de nem nagy sikerrel. Ugyanakkor a Zeitschrift des Intemationalen Vereins der Bohringenieure und Bohrtechniker 1914. évi
12. számában a fúrástechnikai hírek közt az alábbiak olvashatók:
„A forgatva működő fúrást a közelmúltban bevezették Oroszországban... Hét berendezés működik Bakuban, hét továbbit
szállítanak Bakuba,hatot Majkopba és Krímbeés kettőt NyugatUral és a Kaszpi-tenger vidékére. Ilszkajában a forgatva működő
fúrással 34 nap alatt 2348 láb (715,7 m) mélységet értek el.” [59].
Visszatérve a magyarországi helyzetre, a fentiek szerint a magyarországi mélyfúrástechnika e periódusának, régmúltjának
(1850-1920) utolsó szakaszában szinte általánossá vált a fordított öblítéses, gyorsütemü fúrásmód, s megjelent a sűrűöblítéses
rotari fúrás.
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alapján alakult meg 1920-ban a Hungarian Oil Syndicate Ltd.
londoni cég. A szindikátus a magyar állammal kötött szerződés
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től kiinduló antiklinális vonulat budafapusztai brachiantiklináliSára tűzte ki. E. H. Cunningham Craig, az Anglo--Persian Co.

geológusa és Böckh H. Ennek a fúrásnak vezetésével Mazalón
Pált bízták meg, aki a hajdúszoboszlói maximumon kijelölt fúrásról Budafapusztára szállított Fauck expressz berendezéssel
1737,5 m végleges mélységig fúrta le az első budafapusztai kutatófúrást. A lemélyített fúrás fúrástechnikailag szép teljesítmény
volt, hiszen akkor ez Magyarország legmélyebb fúrása volt, de
kitermelésre érdemes kőolajat vagy földgázt nem tárt fel, meddőnek minősült. Csak gáznyomok jelentkeztek 530, 819, 1503--1520
valamint 1599 m-ben, az utóbbi esetben sósvízzel. A mélyebb
rétegekből beáramló gázok benzinszagúak voltak. A meddőnek
bizonyult fúrás alig 1200 m-nyire volt a több mint 15 évvel később a lispei határban, a budafapusztai boltozat tetőrészére
telepített kőolaj- és gázrnezőt felfedező B-I fúrástól.

úgyszintén mz-ezıõnek bizonyult a Etıdafapuszıáıõı ızs Km-re

fekvő következő, kurdi, 623 m-ben műszaki nehézségek miatt
abbahagyott, de amúgy is már alapkonglomerátot elért fúrás,
amely a talpi alapkongromerátumból csak vízbeáramlást szolgáltatott, gyenge olajnyommal. A szindikátus a sikertelenség
nyomán lemondott a magyar olajvállalat alapításáról, s bár
még Baján lemélyített magyar tőke bevonásával egy harmadik
fúrást, de ez az 1369 m mély fúrólyuk is csak gyenge gáznyomokat szolgáltatott, igy 1924-ben a szindikátus befejezte tevékenységét.
A dunántúli sikertelen fúrások után a továbbiakban magára
maradt kincstári szénhidrogén-kutatás csak az alföldi kutatásra
fordította ﬁgyelmét.
A szindikátus felszámolása után az államkincstár a debreceni
Bányászati Kutató Kirendeltség égisze alatt 1918 és 1935 között
10 fúrást mélyített le 12 270 m összmélységgel, beleértve ebbe a
10 fúrásba az 1918-ban Eötvös-ingával kimutatott hortobágyi
nehézségi minimumba, azaz szinklinálisba telepített 1115 m mély
Nagyhortobágy-I fúrást (amely fúrás valóban szinklinálisba
került, s nem sódóm okozta a nehézségi minimumotl), de eltekintve a Nagyhortobógy-1 fúrás körül lemélyített három, egyenként 200 m-nél kisebb mélységű fúrástól.
1921-29 között, Böckh H. külföldi tartózkodása alatt (ezekben az években Böckh az Anglo-Persian olajtársaság geológusaként a Közép-Keleten dolgozott) a fúrásokat - szám szerint
10-et -- Pávaı' Vajna F. tűzte kí. Privat' Vajna F. a fúrások kitűzéséhez a geoﬁzikai kutatási eredményeket nem vette ﬁgyelembe,
hanem a boltozatokat, sajátos módszerével kis mélységű kutatógödrökben -- árkokban, aknákban, kézi fúrásokban végzett
dőlésmérésekből szerkesztette meg. Ezt az általa „magyar módszer”-nek nevezett eljárást sokan, és joggal élesen birálták [65,
66, 67, 681, olyannyira élesen, hogy pl. e bírálatok alapján a
Debrecen-I. fúrás geológiai felügyeletét meg is vonták tőle [69].
Ezzel az eljárással mutatta ki a kunmadarasi, karcagi, hajdúszoboszlói, debreceni felboltozódásokat, s ezeken tűzte ki sorra
kutatófúrásait, mert saját bevallása szerint nem bízott a geoﬁzikai
mérések eredményeiben (s mindezt Eötvös Loránd hazájában 1);
azt, hogy mennyire biznia kellett volna, ékesen igazolták az
alföldi szénhidrogén-kutatás régebbi és későbbi kutatási eredményei. Az általa kitűzött Hajdúszoboszló-1 és -2. fúrás ugyanis
gázos termálvizet termelő kútként, s nem kőolaj- vagy gázkútként volt kiképezhető. Ez az eredmény kétségtelenül rendkívül értékesnek minősíthető, hiszen a vándorgyűlésünk most is
csalmem “[4 évszázad múltán -- ennek a gyógyfürdőkomplexumnak létesítményeiben gyűlésezik, és a vízzel termelt gáz helyi
hasznosításra azért alkalmasnak bizonyultl). Ugyanakkor a
Böckh H. és Papp S. által 1918-ban a nagyhegyesi határban
(tehát a Hajdúszoboszló-1-től mintegy 6 km-re északra, az
Eötvös-inga mérésekkel kimutatott boltozat közepére) kitűzött,
de le nem mélyített fúrópont helyén 40 évvel később telepített
Hsz-36. jelű fúrás olyannyira produktívnak bizonyult, hogy a
kúttá való kiképzése előtt ﬂuiduma az egyik legnagyobb hazai
vad gázkitörés módján lépett a felszínre! (Érdekessége ennek a
fúrástörténeti esetnek, hogy a begyulladt vad gázkitöréses fúrőlyukban a fúróberendezés elsüllyedt, és a kitörés krátere körül
képződött gáton belüli természetes ,,feneketlen” tó ma már
különleges ﬂórával és faunával gazdagodott természetvédelmi
terület.)
Az elmondottak szerint az 1918 és 1935 közötti bő másfél évtizedben lemélyített kincstári, szénhidrogéneket kutató fúrások
egyike sem eredményezett kőolaj- vagy gázkutat; be kellett ezért
érni a kétségtelenül igen értékes gázos termálvízkutakkal, amelyek egyikének-másikának leválasztott gázhozama azonban helyi
felhasználásra gazdaságos volt.
Így zárult az 1918 és 1935 közötti időszak szénhidrogén-

kutatásának története, amelyet új, hamarosan sokkal intenzívebbé váló, sikerekben bővelkedő kőolaj- és földgázkutatási -s most már hozzáfűzhető - szénhidrogén-termelési korszak fél
évszázada követett.
A Hungarian Oil Syndicate dunántúli sikertelen kutatásai és
a kincstár szénhidrogénmezők felfedezését nélkülöző alföldi
kutatása új megfontolásokra késztette a kutatás irányítóit, vagyis
a Földtani Intézetet és a Pénzügyminisztérium helyett most már
az újonnan szervezett Iparügyi Minisztériumba átkerült Allami
Bányászati és Bányászati Kutatási osztályt, továbbá a neves
földtudósokból álló „Geológiai Tanácsadó Bizottságot” (tagjai
közé tartozott Böckh H., ifj. Lóczy L., Böhm F., Papp K., Vend!
A., Maarítz B.). E bizottság elnökének, gr. Teleki Pálnak javasla-

tára a kormány az intenzívebb szénhidrogén-kutatás megindítását határozta el. Ezzel a határozattal kapcsolatos intézkedések,
illetve változások egyike az volt, hogy a nagyalföldi kutatást az
Alföld északi peremvidékére, a paleogén medencére terelte át a
kutatást irányító két szervezet, a másik elhatározás pedig az
volt, hogy a dunántúli kétségtelenül költségesebb szénhidrogénkutatást ismét kutatási-termelési koncesszió nyújtása útján tőkeerős vállalkozóra bízza. Az utóbbi feladatra hamarosan jelentkező is akadt. Ugyanis Ausztriában, a Bécsi-medencében
kutató, a Standard Oil of New Jersey érdekkörébe tartozó
Eurogasco képviselői a Pénzügyminisztériumban folytatott előzetes tárgyalások után 1933-ban a magyar kormány képviselőivel, ill. az országgyűlés jóváhagyásával szerződést kötöttek a
Dunántúl területén szénhidrogének kutatására és eredményes
kutatás esetén a feltárt mezők termelésére.
Ezzel a két intézkedéssel, illetve változással kezdetét vette a
magyarországi intenzív szénhidrogén-kutatási fél évszázad,
amely megteremtette azt a hazai kőolaj- és földgázbányászatot,
amely rendkívül intenzív geoﬁzikai, mélyfúrási -- éspedig hamarosan már kizárólag rotari fúrási -- tevékenységgelz(az ötven év
alatt kereken 12 millió m-nyi, azaz átlagosan évi 240 000 m-nyi
tevékenységgel, ami az ország kis területét tekintve kivételesen
nagy ,,fúrási sűrűséget” jelent) azt eredményezte, hogy számos
szervezeti változás után, most már tisztán magyar állami tröszti
szervezetben immár csaknem 10 éve az ország kőolajtermelése
a 2 millió t/év, földgáztermelése a 6-7 milliárd ma/év szinten
stabilizálódott, és a feltárt szénhidrogénkészletek ennek a szintnek 5-15 éven keresztül való fenntartását ígérik.
A rotari fúrás hazai bevezetésének S0. évfordulóját [73]
(Mihályi-I. -- 1935. február) követő fél évszázad intenzív geológiai, geoﬁzikai és mélyfúrással végzett kutatása nemcsak jelentős_ kőolaj- és földgáztermeléshez, ill.-készlethez juttatta és juttatja az országot, hanem „melléktermékként” jelentős geotermikus energia feltárását is eredményezte, nem is szólva arról a szellemi kincsről, amelyet az ország földtani szerkezetének jobb megısmerése jelent.
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Dr.-Ing. Ödön Alliquander, Kandidat der technischen Wissenschaften: Kurze Geschichte der Kolılenwasserstoilbxploratioıı
inUııgaı'n(bisauf1935)....... . . . . .
Nach einem kurzem Überblick des Erdöl- und Erdgasvorkommens und des Verbrauchs, gibt der Verfasser eine Beschreibung
über die Vorvergangenheit (1850 bis 1920) und über die
jüngste Vergangenheit (1921 bis 1935) der ungarischen Erdölund Erdgasexploration. Er analysiert die Entwicklung der
Bohrtechnik Während dieser Zeitperioden. Schliesslich behandelt er die Vorgeschichte der durch Rotarybohren in
Transdanubien begonnenen Kohlenwasserstoifexploration.

Dr. Ödön Alliquander, Mining Eng., Candidate of Technical
Sciences: A brief history of the lıydı-oearbon exploration in
Hungaryupto 1935
After a short survey of the oil and natural gas occurrences
and consumptions, the author gives a description about the
long past (1850 to 1920) and the recent past (1921-1935)
of 9 the I-Itmgarian oil and natural gas exploration. Then he
analyses the drilling technical development in these periods.
Finally, he depicts the antecedents of the hydrocarbon exploration started by rotary drillíng in Transdanubia.
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A hazai kőolaj- és földgázkutatás
úttörői

csÍKY GÁBOR

ETO: 553.98 (09)
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I

Az 1825-ben induló hazai reformmozgalom politikai, gazdasági
és kulturális küzdelme megfogalmazta a magyar megújulás
alapfeltételeit: a feudális rend lebontásának, a polgárosodás
meggyorsitásának és a nemzeti önállósággal együtt járó iparosodásnak a követelményét.
_
A gazdasági harc eredményeként fontos intézmények, alkotások jöttek létre: megalakult az Első Duna-gőzhajózási Társaság,
megkezdték a Lánchíd építését, létrejött a Pesti Magyar Kereskedelmi Bank, életre hívták a Honi Iparvédegyletet. Megkezdték
az országos folyamszabályozást, létrehozták a Magyar Állattenyésztő Társaságot, a későbbi Magyar Gazdasági Egyesületet.
-- Kulturális téren a nemzeti művelődés gondolata egyre erőteljesebben tört utat, miután megszülettek a korszak átfogó tudományos, kulturális intézményei: a M. Tud. Akadémia 1825-ben,
a Kisfaludy Társaság 1836-ban és megnyílt a Nemzeti Színház
1837-ben. E mozgalom részeként jöttek létre a természettudományos intézmények is: l840-ben a M. Orvosok és Természetvizsgálók vándorgyülései, 1841-ben a Kir. M. Természettudományi Társulat, 1848-ban pedig a Magyarhoni Földtani Társulat. A szabadságharc bukása utáni Bach-korszak azonban egy
időre visszavetette a fejlődés lendületét.
A kulturális, a tudományos törekvéseknek azonban már voltak
hagyományai, előzményei, melyek az előző században gyökereztek. A XVIII., a felvilágosodás százada egyúttal a természettudományok százada is volt. Ugyanekkor a kapitalista termelésre
való áttérés következtében megnövekedett a nélkülözhetetlen
ásványi nyersanyagok iránti kereslet is. A műszaki-természeo
tudományos fejlődés úttörője a bányászat és kohászat volt,
melynek fejlesztése érdekében hozták létre az első műszaki oktatási intézményeket, és ezek.ben oktatták először tudományos
szinten a természettudományokat. Így jött létre Magyar országon
ez előtt 250 évvel a selmeei Bányatisztképzõ Iskola, majd 1763ban a Bányászati Akadémia, melynek fontos szerepe volt a hazai
természettudományok kialakulásában. Ez az időszak, a század
harmadik harmada, egyben a hazai földtudomány, akkor még
ásványtan kialakulásának kezdeti, hősi korszaka, melynek volt
néhány említésre méltó úttöróje, mint Fridvaldszky János.

Ferenc, valamint a két tanítvány-munkatárs: r Papp Simon és
Pávaı' Vajna Ferenc tevékenysége következõ nemzedékként fogható össze. Említésre méltó még négy név: id. Lóczy Lajos,
Papp Károly, Telegdi Roth Károly és ifj. Lóczy Lajos. Id. Lóczy

Lajos az erdélyi földgáz, eredetileg a kálisókutatás elinditója és
vezetője volt. Papp Károly, Böckh Hugó kortársa, röyid ideig
tartó úttörő működésével az erdélyi földgáz felfedezésében ma-

radandót alkotott. Telegdı' Károlynak és _ifj. Lóczy Lajosnak,
Papp Simon és Pávai Vajna F. kortársának pedig szintén fontos
szerepe volt a két háború között végzett kutatásokban.
Zsigmondy Vilmos (1821-1888) bányamérnök és geológus
a XIX. századi magyar bányászat kiemelkedő alakja. 1865-ben
megjelent _,,Bányatan. . .” cimű fómüvében kiemeli az artézi kutak
fontosságát hazánkban, különösen az Alföldön, és rámutat
a földtani ismeretek alapvető szerepére. Õ volt a tudományos
alapon végzett vízkutatás és -feltárás úttörõje, az. első hazai
fúrómérnök, a magyar mélyfúró ipar és tudomány megteremtője.
Legnagyobb, világraszóló műszaki alkotása a városligeti 1. sz.
artézi kút, amely helyes földtani felismerésen alapuló, kíváló
műszaki érzékkel és tudással végrehajtott mérnöki vállalkozás
volt. Vízfúrási tevékenysége a magyarországi kőolajkutatás első,
hősi korszakával esik egybe (1850-1893), amikor is hozzá nem
értő magánvállalkozók fúrtak kőolajra, főleg a Kárpátok ﬂis
zónájában, számottevő eredmény nélkül. Nagy kár, hogy úttörő
fúrómérnökünk nem tudott több időt szentelni a kőolajkutatásra,
mint a galíciai orowi fúrás (1868) az egyetlen, melyet lemélyített.
Ennek a fejetlen és meddő kutatási 'időszaknak éppen egy vezéregyéniségre lett volna szüksége, ami viszont megvolt a kutatás
következő szakaszában Böckh Hugó személyében. Ime a kiemelkedő tudós vezéregyéniség szerepének és jelentőségének egy Déldája, ill. hiányának következménye.
`
Böckh János (1840--1909) 'bányamérnök és geológus a hazai
földtani térképezés első, úttörő alakja, aki meghonositotta a pontos és rendszeres felvételezést. Mint a M. Kir. Földtani Intézet
igazgatója különösen fontosnak tartotta a gyakorlati célú földtani kutatások végzését a sürgető ipari problémák megoldására.
Ennek érdekében megszervezte a bánya-, a hidro- és agrogeoló-

J. E. Fichtel, Born Ignác, F. J. Müller, Benkő Ferenc, Zipser K.

András és Jónás József. Közülük Ficlıtel ismertette 1780-ban
az első magyarországi kőolaj-előfordulást, a Háromszék megyei
Sósmezót, majd Zípser 1817-ben a muraközi Peklenicát. Ezenkivül említésre méltó, hogy az első kőolaj-analízist Winter!
József Jakab budai egyetemi tanár végezte 1788-ban peklenicai
kőolajból, majd 1791-ben Martinovics Ignác, akkor még lembergi egyetemi tanár galíciai kőolajból. Mindkét vizsgálat
ismertetése Lipcsében jelent meg, és valószínüleg világviszonylatban az első a maga nemében.
A Magyarhoni Földtani Társulat megalapitása 1848-ban új
fejezetet nyitott a hazai földtan történetében, majd az 1867-es
kiegyezést követő gazdasági fellendülés és a meginduló iparosodás további jelentős fejlődést eredményezett. A fellendülés szükségszerűen igényelte a magyar föld megismerését és természeti
erőforrásainak hasznosítását célzó földtani kutatások rendszeressé tételét. Ezen igény kielégítésére jött létre 1869-ben a M. Kir.
Földtani Intézet, az ország első természettudományi kutatóintézete, mely a Társulattal karöltve a magyar ıöld megkutatásában és megismerésében vezető szerepet játszott. E korszak
kiemelkedő vezéregyénisége Szabó Jógsefvolt, a „magyar földtan
atyja”, továbbá Zsigmonáy Vilmos. Ok ketten sokat tettek a két
földtani intézmény létrehozásában.

Az úttörő tudós egyéniségek életműve mint vonulat húzódik
végig nemcsak a hazai kőolaj- és a földgázkutatás, hanem az
egyetemes magyar földtan fejlődése történetében is. Múködésük
magába foglalja a hazai földtan múlt századi elindulását és fellendülését -- aranykorát - az első világháború végéig, továbbá
a két háború közötti időt: csaknem 90 esztendőt, az 1860-as
évektől a második világháború végéig, sót azon is túl. -- Az úttörök közül Zsígmondy V. Szabó Józsefnek volt a kortársa,
Böckh János viszont id. Lóczy Lajosnak. Bócklı Hugó és Bőhm
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volt, mint fúrómérnök Zsigmondy V. méltó utóda. Működésének
legjelentősebb szakasza az 1907.-1918. évek közé esik, amikor is
Böckh Hugó mellett a magyarországi kőolaj- és földgázkutatások
műszaki irányítója, a fúrási munkálatok vezetője és a nagy sikerek részese volt. Nagy érdeme az erdélyi gázkutató fúrások korszerű kivitelezése, továbbá a medence antiklinális földtani merkezetének helyes felismerése. 1920-1925 között a Hungarian
Oil Syndicate Ltd. műszaki vezetője, majd 1935-ig, mint a pénzügyminisztérium bányászati főosztályának vezetője, a kincstári
szénhidrogén-kutatások (Nagyalföldön és az Északi-Közép
hegységben) központi irányítója is volt. Kár, hogy az 1935-ben
létrehozott iparügyi minisztériumban nem folytathatta tevékenységét, maradt a pénzügyminisztéıiumban. Bőhm javaslatára
hozta létre a minisztérium 1930-ban a Geológiai Tanácsadó
Bizottságot, mely 1935-ig működött. Elnöke Teleki Pál volt,

ügyvezető alelnöke Bőhm F.; tagjai neves geológusok: Böckh
Hugó, ifj. Lóczy Lajos, Mauritz Béla, Papp Károly, Telegä

Roth K. és Vendl Aladár. Ez a bizottság vítatta és hozta meg a
kutatásokkal kapcsolatos döntéseket. Végül nagy érdeme, hogy
az Eurogasco 1933-ban a Dunántúlon a magyar államtól koncessziót kapott és megkezdhette kutatásait.
Böckh Hugó (1874-1931) geológus (1. kép) a hazai kőolajfőldtannak legnagyobb, világszerte elismert egyénisége, a magyar
kőolaj- és földgázkutatás „atyja”. Munkássága két részre oszlik:
az 1910-1921 közötti hazai és az 1921--1929 közötti külföldi
tevékenységre. Hazai működése során feltárja munkatársaival
együtt az erdélyi földgázt, az egbelli kőolajat (1914) és a horvátszlavóniai bujavicai kőolaj- és földgázelőfordulást (1918).
Ezenkívül 1918-ban megkezdi az első alföldi kutatófúrás,
Nagyhortobágy I. lemélyitését s ezzel új fejezetet nyit a magyar
kőolajkutatás történetében. Tevékenységének fénypontja az
1909-ben id. Lóczy Lajos és Papp Károly által az Erdélyi-medeneében Kissármáson felfedezett földgáz-előfordulás megkutatása,
feltárása és földtani viszonyainak felderítése. Ez az eredmény
a történelmi Magyarországon végzett kutatások legnagyobbika.,
ami elsősorban Böckh kiváló vezető-szervező képességének volt
köszönhető, akinek a neve ezt a korszakot fémjelzi. - 1921-1929 között mint az Anglo-Persian Oil Co. geológusa szerteágazó külföldi kőolaj-kutatási tevékenységet folytatott, melyen
belül a legjelentősebb iráni és iraki munkássága. Böckh világraszóló érdeme, hogy Eötvös Loránd torziós ingáját 1915-ben az
egbelli területen sikeresen alkalmazta s ezzel a kőolajkutatásban
egy új, a geoﬁzikai módszert alkalmazta elsőként a világon, ami
korszakalkotó, úttörő kezdeményezés volt. Ezzel kapcsolatban
1917-ben megjelent ,,Brachiantiklinálisok és dómok kimutatása
torziós mérleggel végzett nehézségi mérések adatai alapján” c.
munkájában így- hagyatkozik: ,,A geoﬁzikusok feladata, hogy
a geológusokkal karöltve a módszert és eljárást tökéletesítsék".
Ma már tudjuk, mennyire igaza volt. Ezt bizonyítják azok a kiemelkedő eredmények, amelyeket geoﬁzikusaink segítségével
1958 óta a Nagyalföldön elértünk.
A magyar kőolaj- és földgázkutatás története két világháború
közötti időszakának kimagasló alakja volt Papp Simon (1886-

2. kép
Papp Simon

1970) (2. kép) és Pávai Vajna Ferenc (1886-1964) (3. kép).

3. kép
Pávai Vajna Ferenc

giai osztályokat, továbbá a kémiai laboratóriumot. Irányitásával
elkészült az ország első egymilliós méretarányú áttekintő földtani térképe. Igazgatása alatt a Földtani Intézet nagyot fejlődött.
-- A kormányzat a magánvállalkozások eredménytelensége
miatt 1893-ban megbízta a hazai kőolajkutatások megszervezésével és irányításával. Munkássága révén megindul a tudományos, a fóldtani alapon végzett kőolajkutatás. Böckh János
maga elsőként a Keleti-Kárpátokban, az Iza-völgyi területet
(1894-ben) és a sósmezói előfordulás vidék-ét vizsgálja meg
1895-ben. Majd 1908-ban, ,,A petróleumra való kutatások állása
a magyar szent korona országaiban” cimű munkájában javasolta
a kutatásoknak állami kezelésbe vételét, ami 1911-ben a monopóliumtörvénnyel meg is valósult.
Bőhm Ferenc (1881-1940) bányamérnök e század első felében
a magyar kőolajbányászat kiemelkedő műszaki vezéregyénisége

zgõ

Tanítványai és munkatársai voltak a mesternek, Böckh Hugónak,
akik folytatták az általa elindított kutatási tevékenységűket.
Kortársak voltak s egy közös cél érdekében, de eltérő egyéniségüknél fogva más úton-módon haladtak és működtek. Mindketten Erdélyből indultak el. A sors Selmecbányán hozta őket
össze 1911-ben, az Akadémia ásvány-földtan-telepismerettani
tanszékén, Böckh Hugó professzor mellett tanársegédként,
akinek az oldalán tevékenyen részt vettek az erdélyi földgázkutatásban. Ezek után Bõckh megbízásából 1913-ban Páooı'
Vajna a máramarosi Iza völgyében kőolaj-földtani térképezés!
végez és kimutatja az izaszacsali boltozatot, Papp S. viszont
feltérképezi és kimutatja az egbelli boltozatot (1914). 1915-tól
kezdve mindketten a Dráva-Száva közti horvát-szlavón
medence területén térképeznek és kimutatják többek közt ı
bujavicai boltozatot. Majd a Dunántúl déli részében folytatva
a felvételezést, 1918-19-ben feltérképezik a nagy jelentőségű
budafapusztai antiklinálist.
l
A vesztes háború után a hazai kutatók szétszóródtak. Egy
részük dolgozva járta be a világot, szerzett tudást, tapasztalatot,
de hazajött, mint Papp Simon tette 1932-ben. Elsősorban núi
köszönhető hogy az Eurogasco nevű amerikai olajvállalat koncessziót nyert a Dunántúlon 1933-ban és megkezdte a fúrásm
kutatást 1935-ben. Majd 1937-ben a Papp Simon által a budafapusztai boltozaton kitűzött 1. sz. kutatófúrás feltárja az első
jelentős magyar kőolaj-előfordulást s ezután megalakul a Magyar
--Amerikai Olajipari Rt., a MAORT. Ez Papp Simon elévül-
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hetetlen érdeme: a megcsonkított és leszegényedett országban
megteremtette a magyar kőolajbányászatot. Sikeres vállalkozása
ipartörténetünk kiemelkedő eseménye.
Mialatt Papp Simon és mások a világot járták, egyesek itthon
maradva dolgoztak, így kortársa: Pávai Vajna F. is. Bóckh Hugó
utódaként 1921-től 1929-ig a kincstári szénhidrogén-kutatások
földtani irányítását végezte, folytatva elódjének 1918-ban megkezdett nagyalföldi kutatását. A szegényes hazai lehetőségek
adta eszközökkel, de nagy akarással vívta a maga külön harcát
az Alföldön a magyar kőolaj és földgáz felkutatásáért. Fáradozását azonban nem koronázta az a siker, amit társa, Papp Simon
elért, de ráterelte a ﬁgyelmet néhány olyan területre, ahol később,
jobb feltételek közt, korszerű eszközökkel dolgozó utódai kőolajat és földgázt fedeztek fel. Az általa földtani térképezési
módszerrel kimutatott néhány boltozaton, így Hajdúszoboszló,
Karcag és Debrecen környékén lemélyített kutatófúrások kevés
gáz mellett nagy mennyiségű hévízet, gyógyvizet tártak fel. Így,
lett az olajkutató Pávai Vajna F. egyúttal a hazai hévizkutatás
-feltárás, úgyszintén -felhasználás, sőt a hőenergia-bányászat
harcos úttörője. Az annak idején nem méltányolt javaslatai napjainkban jutottak az utódok révén nagy népgazdasági jelentőséghez.
A műszaki-tudományos haladást, a civilizálódást szolgáló
tevékenységükért, egész életmüvükért sokat köszönhetünk a
hazai kőolaj- és földgázkutatás úttöröinek. Homo ereatorok,
alkotó emberek voltak, akik ismerték a nagy titkot: „jót s jól”!
Ez volt ars poétikájuk. Kiérdemlik az utókor megbecsülését és
háláját.
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Anton Lučié
(Captain Anthony Lucas) Az olajföldtan és az olajbányászati
ztudományok úttöróje

zAG0RKA
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Anton Lučič, aki 1855-ben a mai Jugoszlávia területén szüle-

zett, az Egyesült Államokban 1878-ıõı mint gepeszmemõı-z ez

bányamérnök dolgozott. A Colorado és Louisiana államokban
szerzett tapasztalatok alapján 1900-1901-ben a történelmi
jelentőségű texasi Spindletop fúrást tervezte és vezette. 1921-ben
bekövetkezett haláláig mint nemzetközileg hírneves konzulens
dolgozott.
Uttörő műszaki, tudományos tevékenysége kiterjedt a földtani
szelvények rétegtani leírásaira, a geokéınia alkalmazására, a fúrások öblitési technológiájának kifejlesztésére, fúrószerszámok
és eszközök tervezésére és elkészittetésére, valamint a kőolaj- és
gázmezők leművelésére.
Anton Lučič az olajipari szakértők körében Captain Anthony
Francis Lucas néven ismert. Írásos hagyatéka és az életéről szóló
adatok arról tanúskodnak, hogy Lučič az olaj- és gázkutatási
és -termelési szakmának, ill. technológiának kimagaslóan eredményes egyénisége volt, és e tevékenységei mind tudományos,
mind technikai szempontból úttörő jelentőségűek voltak.
A dalmáciai Splitben, 1855. szeptember 9-én született, szülei
Crna Gorából (Montenegróból) származtak és Anton gyermekkorában Hvar-szigetén éltek, ahol apja hajóépitéssel foglalkozott és hajótulajdonos volt. Anton hatéves korában Triesztbe
került és ott végezte az elemi és középiskoláit. A grazi Politeehnikai intézetbe 1873-ban iratkozott be és 1875-ig gépészmérnöki
kiképzést szerzett. Ezt követően mindjárt a k.u.k. Haditengerészeti Akadémián tanult tovább Rijekában (Fiume) és Pulában
(Pola). Hároméves kiképzés után 1878-ban, az osztrák--magyar
haditengerészet hadnagyi címét nyerte el, később kapitánnyá
nevezték ki.
A haditengerészetnél kapott 6 havi szabadságot Anton kihasználta nagybátyja látogatására, s az amerikai Michigan államba

utazott. Ott Saginaw-ban a nagybátyja egyik szomszédja favágási üzem tulajdonosa volt, akinek Anton tartózkodása alatt
elromlott a favágógépe. Az ifjú Lučič kitűnően megjavította
a gőzgépet, mire a tulajdonos felajánlotta neki, hogy vegye át
gépei karbantartását háromszor akkora ﬁzetésért, mint a hadnagyi ﬁzetése volt az osztrák-magyar haditeııgermél.
Lučič ideiglenesen el is foglalta ezt a munkahelyet és a szabadsága hathónapos meghosszabbitását kérte. Időközben elhatározta, hogy végleg Amerikában marad. Ott a nagyobb kereseti
lehetőségek Colorado államba csábitották, m ott é
berendezéseinek karbantartásával kezdett foglalkozni.
,
1879-ben a bányakutatásban használatos fúróberendezésekkel is
megismerkedik, és a következő években ezek karbantartása majd
alkalmazása lett a fófoglalkozása.
Az Egyesült Államokban időközben állampolgárságot kapott,
s családi nevét az Amerikában könnyebben kiejthetó Lucas-ra
változtatta, 1887-ben megnősûlt. Ifjú feleségével európai körútra indultak és egy évig Európában, főleg az Adria partján,
Triesztben, Rjjekán és Pulában tartózkodtak. Ez egyben utolsó
tartózkodása volt szülőföldjén. Vísszatérvén az USA-ba,
Washington D. C.-ben bánya- és gépészmérnök-tanácsadói irodát nyitott.

Üzemi munkalehetőségeket keresve 1893-ban, 38 éves- korában Louisiana államban mint bányamérnök átvette a Petit Anse
sóbánya vezetését.
Háromévi sóbányai működése alatt Petit Anse-ben sok gondot
okoztak neki a vizbetörésck a sótömzsbe. Coloradói tapasztala-

tából tudta, hogy az érctest peremén lehet vízszintes vágatokat

hajtani és a vizet gyűjtőhelyekre elvezetve onnan kiszívattyúzni.
Ilyen vágatok tervezésével és építésével Lucas a sóbányák törté-

netében elóször oldotta meg a sótest viztelenítését. Evvel a mû-
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velettel és a sófejtésben űttörői jelentőségű kamrafejtéssel Lucas
rendkívüli mértékben csökkentette a sótermelés árát.
Louisianai. tartózkodása alatt megbarátkozott Joseph Jeﬁersonnal, egy hires színésszel, aki- az ottani Jefferson-sziget tulajdonosa volt, s akinek a szigeten nagy tehéntenyészete lévén,
nagyobb mennyiségû sóra volt szüksége. Jeﬁerson ezért rábeszélte
Lucast, hogy a szigeten sókutatásba kezdjen. Lucas 1896-ban
vette át a kutatást. Az akkor elterjedt ütőfúrással a laza üledéken
át nem lehetett kockázatmentesen mélyebbre fúrni. Lucas elhatározta a gyémántfúró alkalmazását, amihez azonban rotari
berendezésre volt szüksége. Ez ideig _Coloradóban csak kemény
kőzetek fúrásához használtak gyémántfúrókat; Lucas volt az
elsö, aki a gyémántfúrót a laza kózetek beomlásának elkerülése
érdekében alkalmazta.
Már 88 m-es mélységnél bejutottak a sótestbe, és rendkívül
tiszta sóban fúrták egészen 640 m-ig. Jeﬁˇerson, megelégedve
ennyi sókészlettel, nem akarta tovább fedezni a kutatás költségeit. Lucas pedig a sótest alját is el akarta érni, hogy az egész
sólcészletet meglıatározhassa és így az Optiniálís fejteˇsıˇ módszert

megtervezhesse.
A nézeteltérés miatt Jejferson és Lucas útjai elváltak, és az évszázad utolsó három évében Lucas saját költségére több konceszsziós területen só után fúrt. Louisiana több pontján sóbányákat
tervezett és nyitott. Kutatásai során észrevette, hogy a sótestek
peremén gyakran kénnel, gázzal és olajjal telített homokkövek
vagy repedezett kőzetek fordulnak elő. Egyes helyeken, mint
pl. Belle Isle helységnél a fúrásokból kisebb olaj- és gáztermelést
is kapott.
Ezekkel a fúrásokkal Lucas jól megismerte a Gulf Coast üledékeinek rétegtanát.
A texasi Beaumont város helyi újságában, 1899-ben Patillo
Higgins helyi geológus cikke felkeltette Lucas érdeklődését,
melyben Higgins felhívta a ﬁgyelmet a Spindletop elnevezésű
felszíni felboltozódás alatti nagyobb sótest lehetőségére. Lucas
feltételezte, hogy nagyobb sótest mellett nagyobb mennyiségű
olaj is lehet, ezért felkereste Higginst és együtt helyszíni szemlét
tartottak „Spindletop”-on.
Lucas tudta, hogy a so'test nem feltétlenül pontosan a felszíni
emelkedés alatt fekszik. Feltételezte, hogy a sótest peremén,
illetve azon kivül kénnel telített rétegek vannak, és hogy a kéngázok felszínre szivárognak. Ezért a felszín különböző helyeire
több tíz, belül vízzel nedvesített palackot nyomott nyakkal
lefelé a földbe. Néhány nap múlva összeszedte a palackokat és
azok, melyek a sótest szélén kivül voltak, belül megbarnultak
a kéngáztól.
Így Lucas a geokémia első olajipari használatával meghatározta
a sótest perernét, és ott tűzte ki a fúrását.
A kéngázok kiszivárgása alapján kimutatott sótömzsperem
egyik pontján Lucas Louisiana államban, gyémántfúró-berendezéssel fúrni kezdett, mivel már mások előbbi fúrási kísérleteiből
tudta, hogy ütőfúrásokkal nem lehet átfúrni az e vidéken kb.
60 méter mélységben fekvő, vízzel telített laza homokkövet,
ezért vízöblitéssel próbálta a fúrást sikerre vinni. A berendezés
azonban túl gyengének bizonyult erre a célra, így Lucas ezt a fúrást kb. 67 m-nél felhagyta; a spindletopi szerkezet kutatás-áról
azonban nem mondott le.

A kb. 300 km-nyire fekvő Corsicana helységbe utazott, ahol
az akkori körülményekhez képest élénk fúrási tevékenység folyt.
Többek között a Hamill testvérek fúrtak egy, abban az időben
ritkaság számba menő, viszonylag nagy teljesítményű rotari
fúróberendezéssel. Lucas kibérelte a Hamzˇll testvérek berendezését a fúráshoz szükséges csövekkel együtt. A berendezést Beaurnontra szállították minden olyan szerelvénnyel együtt, ami egy
mélyebb fúráshoz szükségesnek látszott.
Corsicana állomáson daru is volt és azzal könnyen lehetett
a nehéz csöveket vagonokra rakni. Beaumonton ilyen daru nem
volt. Ezért Lucas, visszaemlékezve a favágással -töltött idejére,
két csőből készült lejtőn gnríttatta le a vagonból a csöveket.
Irodalmi megemlékezések szerint ez volt a csőlerakásıˇ módszer
(lejtő, mint „egyszerű gép”), mely később már nélkülözhetetlen
munkamódszerré vált az olajiparban.
A fúrás Hamill testvérek berendezésével 1900. október 27-én
kezdődött 0,3048 m (l2") átmérőjű béléscsővel, melynek alján
korona volt. Mikor ezzel az átmérővel nem tudtak tovább fúrni,
a csövek a lyukban maradtak és a fúrást 0,254 m (10”.) átmérőjű
csövekkel folytatták, majd 0,2032 rn (8”) és végül 0,1524 (6”)
átméãgjű csövekkel, ill. a végükre szerelt koronákkal fúrtak
tová .
A homokkőben kb. 60 m mélységben megint megakadt a fúrás, mert homok folyt be a lyukba és telítette a csöveket, megakadályozva a vizöblitést is. Lucas visszaemlékezve a gőzgépek
javításainak tapasztalatára, ahol visszacsapó szelepeket használtak, fadarabból forgácsolt csőbetétet, és a fúrt lyukat alul
gıımilemezzel egyszerű visszacsapó szeleppé képezte ki. Az így
nyert visszacsapó szeleppel a csöveken lefelé való vízöblítés
lehetővé vált, de nem engedte a homoknak a csövekbe való
beáramlását. A fúrási és más olajipari korszerű műveletek elképzelhetetlenek visszacsapó szelepek használata nélkül, és íme
Lucas volt az első, aki ezt az eszközt az olajiparban használta.
Habár a homok már nem tömte el a csöveket, mégsem volt
lehetséges a továbbfúrás. Lucas viszont ismerte Chapman 1885.
évi szabadalmi bejelentését, amely szerint az öblítővízhez többek
között felaprított agyagot is lehet keverni a fúrólyuk stabilizálása
céljából. Nincsen irodalmi adat arról, hogy Lucas előtt valaki
alkalmazta ezt a szabadalmi javaslatot.
Lucas a fúrólyukhoz közel egy gödröt ásatott és a közeli
lelőhelyről agyagdarabokat hozatott. A gödröt vízzel telítette
és bedobatta az agyagot. A közelben tartózkodó cowboyokat
megkérte, hogy teheneiket kergessék át többször a gödrön.
A tehenek lábaikkal felaprították a vízben levő agyagot és
Lucas így aránylag egyenletes viz-agyag keveréket kapott, melyet
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2. ábra

Lucas által gyártott szerkezet, a ma kitõrésgátlőjánalc í

KŐOLAJ És FÖLDGÁZ 19. (119.) évfolyam 10. szám. 1986. duılı

hoz hasonló nagy sótömzsöket és a körülötte levő csapdákban
települt olajat kutatta. Azért mégis érdekel-te, Spindletopban mi
történik; hallotta, hogy túl sűrűn telepítettek a fúrásokat és hogy
rohamosan csökken az olajtermelés. Véleményét így summázta:
,,A disznó, melyet sok malac szop, gyorsan tej nélkül marad.”
Lucas ezen következtetést: az időszerű olajbányászatı' rezervoármechanika alapja.

3. ábra

Anton Lučíč, vagyis Captain Anthony Francis Lucas fényképe
1

a fúrólyukba szivattyúztak. Az agyagos vízzel (agyagíszappal)
való öblítés megakadályozta a további homokbeáramlást és a
Hamit! testvérek tovább tudtak fúrni.
Lucas technikatörténeti jelentőségű eredménye: mesterséges

Következő húsz évét Washington D.C.-ben, 1921. szeptember
2-án bekövetkezett haláláig Lucas mint konzulens élte le. Újabb
kutatásokkal a Gulf Coast vidékén, Texasban és Mexikóban
foglalkozott. Mexikó déli részében, San Chrístobalnál, 1902-ben
nagy olajmezõt talált. Tanácsadóként járt Venezuelában, majd
Észak-Afrikában, Romániában, Azerbajdzsánban, Németországban és Galíciában.
Mikor 1915-ben, az olajkészletek tudományos alapokon
nyugvó termelése céljából az Amerikai Bányamérnökök Intézete
(AIME) gazdasági olajtermelési bizottságot alapított, ennek
Captain Anthony F. Lucas mint elismert rezervoármechanikai
szakértő az első elnöke lett. Hat éven át, haláláig vezette ezt
a bizottságot, és evvel aa tevékenységével is terjesztette az olajkutatás és az olajtermelés tudományos megalapozásának szükségességét.
.
Az évszázadunkban több mint kétszáz olajat és/vagy gázt
tartalmazó nagy medencét, ill. területet fedeztek fel a világon.
Ezekben kb. 20 000 olajmezőt és kb. 10 000 gázmezőt találtak
és állítottak termelésbe. Eddig kb. 64 milliárd tonna kõolajat
és kb. 37 billió mi földgázt termeltek. Ezek a mennyiségek
ellátták, és ellátják a világot korszerű energiával és nyersanyaggal.
A jugoszláv származású Anton Lučič, vagyis Captain Anthony
Francis Lucas (3. ábra) tevékenységével és gondolataival lényegesen hozzájárult, hogy a jelen évszázad tüneményes technikai
fejlődése megvalósuljon.
Az Egyesült Államokban Lucas kapitányt a 200 legeredményesebb amerikaiak között tartják számon. Méltó arra, hogy mi is,
ahol született, nevelkedett és műszaki képzettségét nyerte, emlékezzünk rá és tanulmányozzuk tevékenységét.

agyagos iszap készítése és céltndatos használata.

További nagyobb műszaki nehézségek nélkül haladt tovább
a fúrás. Lucas nemcsak a szükséges pénz biztosításával és
a fúróberendezés ellátásával foglalkozott, hanem közben szorgalmasan jegyezte az átfúrt rétegek mélységhatárait és leírta
észlelhető tulajdonságaikat. Egy szelvényt is rajzolt, amelyik az
átfúrt rétegeket ábrázolta. Ez a szelvény (1. ábra), amely Lucas
1901-ben meg is jelent cikkében szerepel (a Journal of Petroleum
Technology 1971. szeptemberi számában reprintként jelent meg),
bizonyítja, hogy mily nagy fontosságot tulajdonított Lucas a
.geológiai adatoknak. Ez a szelvény az akkori rétegtani ismereteket és a beosztást litosztratigráﬁai, biosztratigráﬁai, kausztobiológiai, kronosztratígráﬁai és geokronológiai egységekben
ábrázolja.
A fúrás bejutván a kavernás dolomitba, 1901. január 10-én
347,2 m (1139 ft) mélységet ért el. E nap délelőttjén Lncas
éppen lován a városból a fúrás felé tartott, amikor a fúrásból
nagy robajjal kitört az iszap és utána az olaj. A kitörés sugara
jóval a torony fölé lövellt, és a kiömlött olaj mind nagyobb tavat képezett a fúrótorony körül.
A nagy mennyiségű' kitermelt olajjal, melyet nem az eddigi
szokásos antiklinális szerkezetben, hanem egy sótömzs mellett
Iítológíai csapdában fedezett fel, Lucas behizonyította azt az
elgondolást, hogy nem csak antiklinális szerkezetekben lehetnek
nagyobb olajkészletek, ami ellenkezett az akkori vezető geológusok felfogásával.
A kb. 60 méter magasan lövellő olajsugárral 10 nap alatt
kb. 150000m3 olaj jutott a felszínre. A hatalmas, eddig ismeretlen méretű kitörés híre gyorsan terjedt _Amerikában, és tömegek
gyűltek az esemény megtekintésére. Uzletemberek már újabb,
nagy gazdagodási lehetőségekre számítva, összevásárolták a környező területeket, ill. jogot a környező fúrások céljaira.
Lucas legnagyobb gondja az volt, hogyan zárhatná el az olajszökőkutat, az ún. „gusher”-t. Csövekből és zárószelepekből egy
szerkezetet állított össze, majd azt faszánkóra erősitve lovakkal
a fúrás szája fölé húzatta, s tömítés és csavarok felhasználásával
sikerrel lezárta a szelepet. A szerkezethez csatolt csővezetékek
és szelep nyitása után az olajat már gyújtőmedencébe tudta
vezetni. Ez a szerkezet a ma kitõrésgátlájának elődje (2. ábra).
A pénzügyileg csábító ajánlatok ellenére Lucas nem vett részt
újabb fúrásokban, inkább más Gulf Coast vidéki, a spindletopi-
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Albert Fauck (1842--1919)
és Anton Raky (1868-1943)
a fúrástechnikai fejlesztés úttörői
a XIX. Száladban

WERNBR ARNOLD

ETO: 622.24(09) (4-191)

A 19. század első évtizedéig a fúrástechnika alig változott
valamit a Kínában az időszámításunk előtti 600 körül elért
színvonalhoz képest. Elsősorban azokra a nehézségekre kell gondolni, amelyek a 19. század közepéig fennálltak sósvízfuratoknál Svájcban, Dél-Németországban és Thüringiában. Ismerjük
a fúrásoknál a rendkívül szerény műszaki színvonalat. A hegyvidékek domborzati körülményei között sem motormeghajtás
nem volt, sem nagy értékű csövek fúrócsőként és bélésesőként.
Albert Fauck és Anton Raky voltak azok a kiemelkedő jelentős
személyiségek, akik a 19. század második felében sokat tettek
azért, hogy a „kézműves” fúrástechnikát a mérnöki tevékenység
szintjére emeljék anélkül, hogy maguk is alaposabb műszaki képzésben részmültek volna. Rendkívüli teljesitményüket két jelentős műszaki újdonság segítette elő:
-- gőzerő bevonása mobil gőzgépek (lokomobilok) alkalmazásával a fúróberendezések hajtasára;
-- a Mannesmann ﬁvérek által fejlesztett varrat nélküli, hengerelt csövek alkalmazása fúrócsőként és béléscsőként.
Fauck és Raky teljesítményei egyidejűleg az ütve fúró technika
esúcsát és kezdődő hanyatlását képezték. A 20. század kezdetén
ugyanis egyre inkább elterjedt különösen a kőolajkutatás, -feltárás és -termelés terén az ún. „rotari fúrás” technikája. A rotari
fúrástechnika úttörői közé tartozik a dalmáciai származású
Anton Lucas, aki az Amerikai Egyesült Államokban a spindletopi „olajszökőkút” fúrásával (1901) vált híressé, s vitte a forgatva müködő fúrásmódot diadalra, amely a fúrástechnika jelenében ma is uralkodó.
Jellemző a 19. század és a 20. század elején élő fúrástechnika
úttörőire, hogy a legtöbb esetben nemcsak fúrástechnikával foglalkoztak, hanem egyben vállalkozók és kereskedők is voltak.
Ők a felvirágzó tőkés gazdasági rend gyermekei, akik nemcsak
a fúrástechnika területén, hanem a gazdasági életben is kisebbnagyobb sikereket értek el. Ha pedig még spekulációkba is bocsátkoztak, gyakran előfordult, hogy a jólétet, gazdagságot szegénységgel, adósságokkal kellett felváltaniuk.
Albert Fauck (1. ábra) osztrák szülők gyermekeként 1842-ben
született Pennsylvániában. Iskoláit is ott végezte és ott részesült
műszaki képzésben is. 1864-ben fordult a fúrás tudománya felé,
Pennsylvániában és Virginiában fúrási vállalkozóként müködött.
1867-től egészen haláláig Európában tevékenykedett. Sikeresen
vezetett kőolajfúrásokat Galíciában, Sziléziában, Csehországban
és Boszniában. Sósvízfúrásokat is végzett. Ebben az időben intenzíven foglalkozott ütve fúró berendezések konstrukciójának javításával; bizonyos típusokat róla neveztek el. Ezenkívül ő fejlesztette ki a bővítőfúrót és a bövítőberendezést, továbbá ő vezette
be a fordított öblitést a fúrásnál, és megfogalrnazta a mind máig
érvényes követelményt, hogy a furadéktól a legjobban megtisztított fúrólyuktalppal végezzék a fúrást. Fauck 4 könyvet írt,
melyek szabványműveknek számítottak, mielőtt 15 évvel később
Tecklenburg professzor meg nem írta volna hétkötetes művét
az egész fúrástechnikáról. Fauck főleg amellett kardoskodott,
hogy a kőolajfúrásokat öblitéssel végezzék, mert ezáltal a kitörés
veszélye a köolajkutak fúrásakor jelentősen csökken.
Fauck 1919-ben halt meg és a kelet-lengyelországi Markinocicében temették el. Lengyel fúrómérnökök gondoskodnak sírjának ápolásáról.
30-40 évvel ezelőtt Anton Rakyrál (2. ábra) előadást tartani
fúrási szakemberek számára felesleges lett volna. Ez a zseniális
ember élete csúcs- és mélypontjaival, előnyös jellemvonásaival
és gyengéivel mindenütt ismert volt. Raky 1868-ban született
a taunusi Seelenbergben. Csak egy reáliskolát járt ki, minden
további képzést a kézművesség területén szerzett. Nagyon ﬁatalon került kapcsolatba a fúrástechnikával; ez a szakma annyira
csodálatba ejtette, hogy életének ezentúl nem volt más célja, mint
teljes odaadással a szakmát szolgálni. Már rövid időn belül megérlelődött benne az évezredes szabadesésü fúrás alapvető javításának ötlete. Legjelentõsebb ötlete a fúrókar eddig merev rögzí-
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tése hﬁlyﬁtt a rugalmas kapcsolat kialakítása. Így sikerült neki

a fúróvéső ütésszámát a fúrólyuktalpon jelentősen fokozni, a fúrási teljesítményt jelentősen növelni és a rudazattörések számát
nagymértékben csökkenteni.
Raky részt vett Németországban, Romániában, Oroszországban az Osztrák--Magyar Monarchiában _éı'.c-, szén-, só- és kőolaj-lelőhelyek kutatásában. Az általa alapított fúrási társaság
ideiglenesen óriási nyereségekre tett szert, ez újabb és újabb bővítésre késztette, sőt bankokat is bevont üzleti vállalkozásaihoz,
amelyek ezt a „magasbaszárnyalást” már nem tudták követni.
Az első világháború további terveit megsemmisítette, birtokaiból
alig maradt valami. A bankok megvonták bizalmukat és ezzel
megkötötték Raky kezét a további nagyszabású vállakozásoktól.
Az bizonyos, hogy a sikerekhez szokott Raky sokszor hozott
döntéseket, intézkedéseket, amelyek vállalkozása pénzügyi lehetőségeit kérdésessé tették vagy túllépték. Raky fúrási rendszerét
40 cég alkalmazta, ez is mutatja zseniális ötletének a jelentőségét,
amely az ütvefúrási technika egyik utolsó csúcspontját képezte.
Minden, amit Raky még az első világháború előtt elkezdett, meg
sz lãözelíti a századforduló körüli fúrási teljesítmények jelentő-

s g t.

Raky 1943-ban, Berlinben halt meg anélkül, hogy jelentősebb
vagyont hátrahagyott volna. Egyik ﬁa még Ploestiben, Romániában élt, de pár év múlva ő is elhunyt. A fúrási technika történetében nem akadt még ember, akiről annyi anekdota terjedt el,
mint Anton Rakyról. Ismeretes, hogy egy különösen eredményes
kőolajfúrásnál Romániában vagonszámra hozatta a sört
Münchenből, hogy egy többnapos ünnepet előkészítsenek. Jellemző rá az a fogadás is, amit tett arra szólóan, .hogy a román
királynő egy csókját megszerzi. Raky elterjesztette, hogy a csók
árán súlyosan sérült beteg gyerekek számára fog otthont alapítanı. Ezért a célért a román királynő -- mint egykori német hercegnő -- szívesen hagyta, hogy Raky megnyerje a fogadást.
Fauck és Raky csak egyike volt azoknak a kiernelkedõ egyéniségeknek, akiket a 19. és 20. század fúrási technikája megragadott, akikben a műszaki adottság, kockázatvállalás gyakran
sikeres eredménnyel, részben azonban tragikus koınbinációban

párosult.

I . kép
Albert Fauck
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Fauck nagy érdemei közé tartozik, hogy 1885-ben, tehát 100
évvel ezelőtt szervezője volt a fúrásszakértők első nagy szakmai
találkozójának. A találkozóra Kassán került sor osztrák-, magyar, lengyel, német, román, cseh résztvevőkkel. Ez a vándorgyűlésnek nevezett konferencia jelentős tapasztalatcseı-ének adott
lehetőséget olyan problémákról, amelyek akkor a fúrási technika
fejlődésének és érdeklődésének a középpontjában álltak, mint
például a kőolajfúrások, ill. a kutak elvizesedése, nagy formációnyomás kivédése, .fúrás gyémánteszközökkel, fúrás fúróiszapöblitéssel vagy szárazon, és még sok más probléma. Ezekre a vándorgyűlésekre évente került sor mindig más-más városban.
Az első világháború alatt jó barátok ellenséges táborokban
voltak, és a 20 év békeidő nem volt elég ahhoz, hogy a szétszakadt
szaktársakat ismét összehozzák és a .vándorgyúlések hagyományát folytassák. Ezért is örvendetes, hogy magyarkollégáink a
vándorgyúlések gondolatát ismét felvetették és az immár 20 esztendeje ismét ,,vándorgyúléseken” ugyanaz a baráti, segítőkész
szellem uralkodó, mint az egykori vándorgyűléseken 100 évvel
ezelőtt. Reméljük, hogy mi a régi szellemben még hosszú évekig,
évtizedekig békében tudjuk folytatni tevékenységünket.
.
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Werner Arnold: Albert Fauck (1842-1919.' und Anton Rûkl' (1868--1943;:

Bahııbıecher der bolırtechnischen Eııtwiekluag in Mitteleuropa im 19. Jabrhuııdert
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2. kép
Antoh Raky

_
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A kőolaj- és fóldgázipar Aus riában,
kezdetétől az első

köztársaság végéig -- 1938-ig

HERMANN SPÖRKERDIETER SOMMER

ETO: 622.32 (09)

A ma már vitathatatlan gazdasági jelentőségű kőolajnak és

fóldgáznak a felhasználásra vonatkozó ismerete még az ókorba

nyúlik vissza. Tudunk arról, hogy már évszázadokkal ezelőtt is
nyertek kőolajat természetes kíbúvásokból vagy bányákból,
vagy kézi módszerekkel fúrt lyukakból. r
.
.
A mai Ausztria területén az első hiteles adatok egy Reith
melletti olajpaláról szólnak, melyből az olajat a neki tulajdonított gyógyító hatás miatt gyújtötték. Magát az olajpalát termeltek
ki, ebből párolták le a kémia akkori legnagyobb eredményét
jelentő módszerrel a hires ,,ichtyiol”-nak nevezett preparátumot.
Az egykori Osztrák--Magyar Monarchia területéről, Galíciáról tudjuk, hogy ott már a XV. században használtak világítási
célokra ,,bányaolajat”.
1853-ban sikerült a gyógyszerész Lukgasíewícz-nek a nyers
kőolajból világitóolajat, petróleumot desztillálnia. A maga kis
ﬁnomítójával teremtette meg a galíciai kőolajipar alapjait.
A világ kőolajiparának kezdete tulajdonképpen 1859-re tehető,

amikor is a pennsylvániai Titıısville-ben. Drake „ezredes” gépi

meghajtású fúróberendezésével kis mélységben kőolajat talált.
Ez az Amerikában megindult kutatási láz Európára is átterjedt,
és szinte egyidejűleg indult meg a kőolajtartó palák és homokok
mélyített aknákkal vagy fúrólyukakkal való kutatása. A múlt
század 70-es éveiben a hannoveri tartományban levő Wietzeben már mélybányászati módszerekkel fejtettek olajat tartalmazó jpalákat (1. kép), ugyanakkor Galíciában is jelentős termelési eredményeket értek el egyrészt bányászati módszerekkel,
másrészt fúrólyukak mélyítésével. Jellemző adatként lehet be-

számolni arról, hogy Galíciában már az 1874. évi kőolajtermelés
elérte a 21 ezer tonnányi mennyiséget.
Az Osztrák-Magyar Monarchia területén 1844-ben fúrták le
kanadai kötélfúrásos módszerrel az első fúrólyukakat. A galíciai
fúrások eredményeként feltárt kőolaj termelését az évek folyamán olyannyira fokozták, hogy a galíciai olaj a iMonarchia
egyik legfontosabb exportcikkévé vált, és nagyarányú kutatási
központosítást hozott létre Galícia területén. Ez volt az oka,
hogy a Habsburg örökös tartományok egyéb területein ez időben
alig végeztek lényeges kutatást.
»
Az első világháború előtti időben azonban már többféle jel
utalt arra, hogy a mai Ausztria határain belül elképzelhető kőolaj- és földgáztelepek jelenléte. Már 1846-ban sikerült Bécsben,
a Nyugati pályaudvar (Westbahnhof) mellett egy vízfúrásból,
96 m-es mélységből sósvíz mellett éghető gázt termelni.
1891-ben, 1894-ben és 1906-ban felső-ausztriai Welsben találtak földgázt.
1906-ban a Bécs melletti Szentmarxban (St. Marx) jelentősebb
mennyiségû földgázt is termelő vízkutat fúrtak.
A geológiai és geoﬁzikai tervek nélküli kutatófúrások zöme

azonban 1913-ig szinte mindenütt eredménytelen maradt; Ami-

kor azonban a Bõckh Hugó dr. által elindított geológiai vizsgála-

tok alapján 19l3-ban megkezdett és az akkor Magyarország

területén levő egbelli kutatások kőolaj- és fóldgázeredményt
hoztak, bebizonyosodőtt, hogy a Bécsi-medence is tartalmaz
kőolajat. (Az Amerikából hazatért szlovákiai földműves,
Medlerı Jan által házilag barkácsolt lakásgázfútő berendezés
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I . kép
Wietzeı' fúrások

felrobbanása hívta fel akkoriban a magyar bányahatóság ﬁgyelmét az Egbell környékén jelentkező földgázkincsre 1911-ben.)
A magyar Kincstár megbízása alapján készített első fúrólyuk
egy kezdeti gázkitörés után 164 m mélységbõl, 1914. január 10-e
óta termelt már olajat (2. kép) .
Az első világháború az Osztrák--Magyar Monarchia felbomlásához, a galíciai és az egbelli területek leválásához vezetett.
Az Osztrák Köztársaság kutatófúrásokat kezdeményezett tehát
olyan területeken, ahol később valójában találtak ' is olajat
(3. kép) . Bár az Osztrák Köztársaságnak az I. világháború utáni

létrejöttét követő években a hadügyminisztérium felhívására az
osztrák bányahatóság az egbelli olajmezőnek a Morva folyó
túloldalán, az osztrák területen levő részén végeztetett kutatófúrásokat, azok a 2.0-as évek elején eredménytelenek voltak.
Az első Osztrák Köztársaság idejében egy véletlen esemény a
ﬁgyelmet mégis a Bécsi-medencére irányította. A nagy szénhiány
idejében - 1920-ban - a Maria-Lanzensdorfban végzett 2.
számú barnaszénkutató fúrásban fúrócsere közben gázrobbanás

ı
|
Eı

i

3. kép
Mélyfúrás Rabensburgnál {Alsónyz'tra)

keletkezett, és a fúrólyukból néhány napon át több 10 000 mi
metángáz ömlött ki.
A Csehszlovákia területére jutott Egbell geológiai ismerete
alapján az osztrák geológusok arra a következtetésre jutottak,
hogy hasonló geológiai körülmények között a Bécsi-medence
Osztrák részében is jelen kell lennie a kőolaj-földgáztartó rétegsoı-nak.
Bár a kezdeti geológiai kutatófúrások eredménytelenek voltak,
a Vacutun Oil Co. megbízásából Böckh, Petraschek és Fried!

geológusok 1925/26-ban rendszeres geológiai térképezést és
geoﬁzikai méréseket végeztek Maria-Lanzensdorfban és Enzersdorfban, amikor is olyan dómokat sikerült kimutatniok, melyek
később kőolaj- és földgáztárolás szempontjából eredményeseknek bizonyultak. A következő mélyfúrást Maria-Lanzensdorfban egy osztrák mélyfúró- és kutatótársaság mélyítette 1113 m-ig.

2. kép

Az egbelli fúrások -egyike
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_
4. kép
'
Gõsting II. jelű fúrás
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A bátorítő eredmények arra ösztönözték az osztrák kormányt,
hogy új törvényekkel teremtsenek jogalapot a kutatáshoz és adjanak lendületet a nagyobb fúrási tevékenységnek. Az 1929-ben
kiadott kőolajkutatási törvénnyel az osztrák kormányzat felkeltette a kõolajkutató fúrások iránti érdeklődést és lehetővé
tette a külföldi tőke beáramlását.
Így kezdett 1931-től kezdődően az European Gas and Electric
Co. (Eurogasco) földgázkutató fúrások mélyítésébe, és a megkötött szerződésével biztosította jogát a mélyfúrások végrehajtásán túl a majdani földgázkincs értékesítésére is.
A gáztárolónak vélt lanzensdorﬁ dóm területén az Eurogasco
hat mélyfúrást mélyített, ezek közül kettő vált' gáztermelővé.

A földgázt innen egy 6 km-es gázvezetéken át a Simmeringnél
levő áramfejlesztő telepig vezették.
Olajkutató fúrást 1930-tól kezdve a Steinberg Nafta GmbH
és a Raky Danubia vállalatok mélyítettek. Az utóbbi vállalat
Windisch-Baumgarten I. jelű kutatófúrásából 1930. augusztus
30-án gázkitörés keletkezett, a gáz mellett olaj is jelentkezett,
ez volt a terület első olaja.
Ezt követően a Raky Danubia vállalat az újonnan alakult
Erdölproduktionsgesellschaft-tal (EPG) közösen mélyítette le a
Gõsting I. jelű kutatófúrását. A fúrás eredményes volt, a termelt
olajat egy 2,5 km hosszú szállítóvezetéken juttatták el a Zistersdorfban levő vasúti töltőállomásig, ahonnan vasúti tartálykocsikban szállították tovább a Bécs melletti Floriidsdorfban levő
ﬁnomitóba.
A döntő sikert az EPG vállalat a Gõsting II. jelű fúrásában
érte el (4. kép). melyből 1934 augusztusában napi 30 mi olajat
termeltek. A kutatások további eredményeihez hozzájárultak
még az Erdölerkundungsgesellschaft és az R.K. Sickle cégek is.
Ausztria más területének gázelőfordulásaival már a korábbi
években is foglalkoztak, és e téren az Alpok előtere vált különösen érdekessé, mely a Dunától északra, a Kárpátok előterében
helyezkedik el.
Felső-Ausztriában, Welsben már 1891 óta ismert volt a földgáz, erre annakidején egy vízkutató fúrás mélyítése közben találtak rá. 1894. október 4-én Wolﬁregg-Trarmtaler 1. jelű kutatófúrásban gázkitörés keletkezett, a becslések szerint mintegy
30 millió mi metángázkilépéssel. A területen később mélyített
mintegy 150 gázkútból egy 1,5 km* nagyságú területen 30 év
alatt a 150--300 m közötti földgáztároló rétegből összesen
80-90 millió mi gázt termeltek ki.

Larzel és Kutscha vállalkozók a Fram melletti Taufkirchen
közelében végeztek 1906-ban vízkútfúrást, eközben nagy viszkozitású olajra akadtak 120 m mélységben. Ezen a területen
azután _1925--26 között további 6 kutatófúrás mélyült. Mivel
a kőolaj nagyon sűrű és nehezen folyó volt, kítermelését bányászatı módszerekkel kezdték meg.
A felső-ausztriai tartományi kormány megbízásából a világhírű fürdőhely, Bad-Hall mellett vízkútfúrási tevékenység közben
földgázra is bukkantak. Ez a földgáz-előfordulás egyébként már
1852 óta ismert.
'
'Bár az osztrák kőolaj- és földgázbányászat 1938 előtt éppen
kıalakulásban, felfejlődésben volt, az 1938. évi ismert ,,Anschluss”, azaz Ausztriának a Német Birodalomhoz való csatolása
az osztrák érdekeltségű kőolaj-bányászati vállalkozások korát
megszakította, és Ausztria területén is a német érdekeltségű
kőolaj-bányászati vállalatok munkáját indította el. Ettől kezdve
mınd a kutatásban, mind pedig a termelésben a háborúra készülő, majd a háborúban levő Német Bírodalomrıak érdekei
szabták meg az ausztriai olajbányászati tevékenységet is.
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[1] Allgemeine Östeı-reíchische Chemiker- und Techniker Zeitung (Urban
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A kőolajbányászat kezdete
Németországban

WERNER ARNOLD

ETO: 622.323 (09) (430)

A közép-európai térség nem tartozik a föld azon régiói közé,
amelyek gazdag kőolaj- és földgázkínocsel dicsekedhetnek.
A középkorban a kőolaj messzemenően nem játszott oly nagy
gazdasági szerepet, mint amilyent a 19. század második felétől
betölt, hanem csak mint a természet egyik kuriózumát tartották
számon. Néhány kőolajkibúvás elegendő volt ahhoz, hogy
híressé váljon. A kőolaj a középkorban elsősorban annak köszönhette hírnevét, hogy sok betegség ellen gyógyszerként használták. Ezért már kis mennyiségü kőolajjal is jó üzleteket lehetett
kötni. A kőolajat eredetileg hosszú, nehéz és körülményes úton
importálták keletről és ezért sokáig csak a hercegek, püspökök
és gazdag emberek tudták ezt a csodaszert használni.
Írásos emlékek maradtak fent a 15. századból, az úgynevezett
„Quirin-Olaj eredetéről, hatásáról, használatáról, melyet szent
olajként tartottak számon és amely a Tegernsee melletti kolostor
környékén, Felső-Bajorországban a földből folyík”. A kolostor
barátai felismerték a hasonlóságot azzal a csodálatos mixtúrával,
amelyet eddig nagyon drágán importáltak, és javasolták, hogy
ezentúl a hazai olajat alkalmazzák gyógyszerként sokféle betegség ellen. 1

y Már a prágai egyetemen is fellelhető az 1500-as évekből egy
nyomtatott írás, amely a kőolajat mint nemes olajat említi,
amelyet sokféle célra használtak, mindenekelőtt betegségek
gyógyítására, a szülések megkönnyitésére, vesekő elhajtására és
tetvek irtására.
A Felső-Bajorországban talált kőolajat is főleg királyok,
hercegek, főhercegek és püspökök vásárolták. Egy felső-bajorországi térkép 1568-ból a kőolajforrást mint „olajszögletet”
tünteti fel. A tegernseei kolostornak részletes kimutatása van
a vásárlókról, valamint a ,,Quirin“-olajból fakadó bevételekből.
A lkőolajforrás bősége hosszú időn keresztül évenként 100 liter
vo t.
_ A 19. században megpróbálták a hozamot növelni fúrásokkal,
akiiák lépítésével, anélkül hogy jelentősebb sikereket értek
vo na e .
A 16. és 17. században Lotharingíában és Elzászban voltak
kisebb kőolajforrások híresek, különösen Pechelbronn mellett.
Több vízforrást találtak, melyek kevés kőolajat is tartalmaztak.
,Ezeket gyógyfürdőként is használták. De ugyanakkor gyógyszerként is alkalmazták bélférgek ellen és más panaszok ellen is.
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Épp úgy szolgált az élõsdíek kiirtására, főleg tetvek és poloskák
ellen. Mai szemmel ez sikeresebbnek tűnik, mint betegség ellen
gyógyírként használni.
A Pechelbronn melletti kőolajat már korán próbálták desztillálni. Pechelbronnban már vágatokat is vájtak 90 m mélységig
egy kőolajat tartalmazó homokrétegig, amelyet kibányásztak és
hevítéssel választották ki a tárolókőzetből a kőolajat.
Georgius Agricola (1494-1555) ,,De re metallica és De natura
fossilium” című műveiben leírta a kőolajnyerést a vízfelűlet
„lefölözésével” és porózus bitumen tartalmú kőzetek desztillációjával; már azt is közli, hogy a kőolaj nemcsak orvosság,
hanem világítóanyag, mérlegek kenőcse és favédő szer. Mivel
Agricola műveit latinul írta, a kőolajat a latin fordításnak megfelelően petróleumnak nevezte, amely a következő évszázadokon
keresztül főleg világítás-céljára szolgáló eszközként maradt fenn
napjainkig. A jezsuita barát, Athanasius Kirscher, aki sokat
foglalkozott természettudományos jelenségekkel, a kőolajlelőhelyet úgy képzelte el, mint egy nagy föld alatti tavat, javasolta ennek lecsapolását egy föld alatti ólom csővezeték lefektetésével, hogy az olajat odaszállíthassák, ahol szükség van rá
világításra vagy más célra.
Egy másik vidék, ahol a középkortől kezdve a kőolaj a felszínre jött, a Lüneburger Heide, Celle környékén. Ott gyülemlett
fel bitumenes, nagyon nagy víszkozitású olaj kis tavakban,
amelyeket „zsírgödörnek” neveztek. Ezt az olajos közeget szivaccsal, lófarok-szőrrel, tollakkal itatták fel és főleg kenési
célokra vagy világításra használták.
Amikor a 19. és 20. században ezen a vidéken olajra fúrtak,
kezdeti sikereket értek el. A közeli, a fúrásoknál fekvő kis falut
„Ölheim” (Olajfalunak) nevezték el. Ott 69 m mélységben kőolajlelőhelyre bukkantak, amely kezdetben naponta 75 000 liter
olajat eruptív úton adott. A közeli falut itt is „Ölheím”-re
keresztelték át. Az itteni olajmámort a kortárs riporterek az

akkori pennsylvániai aktivitással hasonlitották össze. Sok v
a spekuláció, és nagy volt a veszteség, mert a kezdeti nagy oi
mennyiségek gyorsan elapadtak, és csak nagyon szerény hoz
maradt.
`
Wietzénél 1920 körül szintén jelentős kőolajbányászat alak
ki. Az ottani, olajjal telített homokot bányászták, és a kőolz
hevitéssel nyerték ki. Ezt a bányát 1963-ban zárták be.
Jelentős kőolajkészletet csak széles körű geoﬁzikai és fúı
technikai felderítő munkálatok után, a 2. világháborút köv
időszakban, a két német államban tártak fel. De ezek, a r
effektív felhasználást ismervén, jelentéktelermek tűnnek.
Függetlenül ettől, a 18--19. században Németország!
több híres tudós foglalkozott a kőolaj keletkezésével és feldol_
zásával, s ezzel ők teremtették meg a lényeges, fontos alap_`
napjaink világméretű petrolkémiájának. Itt kell megemlitt
hogy a négyütemű motor és a Diesel-motor is két német mért
találmánya.

ült

B. Apuoxıbô: Halrano ııetlırenoõbınaıoıueii ııpouunznıeuııot
D Pepnranııu
Werner Arnold: Begimı des Erdölbergbaus in Dueutsclıland
Werner Arnold: Begimıing of oil production in Germany

A mélyfúrás és vízkutatás európai
fejlődéstörténete, valamint
a magyarországi vízbányászat
kialakulása a XIX. század végéig

`
í
f
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ETO: 622.24 + 622.322(09) (4)

A kútfúrás Európában ﬁatalabb, mint a kínai fúrási kultúra, jelent Lehmann-féle tájékoztatás nagy lendületet adott a néı
de szintén ősi mesterségnek tekinthető. Az első vízre fúrt kút és az európai mélyfúrási eljárások fejlődésének.
Franciaországban már a XVHI. sz. közepén magasan fej
- melyet Európa legrégibb kútjának tartanak - a franciaországi Artois grófságában, Lillers városában 1126-ból ismeretes. kútfúrási technológiával rendelkeztek. Angliában a XVIH.
A fejlődés velejárójaként, mivel Európában is számos víz- és végéig igen nagy ﬁgyelmet szentelték az artézi víz feltárásán
sósvíz kútra volt szükség, kezdett jobban kifejlődni maga a tu- Németországban a XVIII. sz. harmadik évtizedének végel
az artézi kutak gyorsan elszaporodtak.
lajdonképpeni fúrási technika is.
Az ezt követő XV. és XVI. századból a kútfúró berendezés
A. F. Geiss „Bányafúrás és földfúrás a mezőgazdasági sz
legrégibb rajza Giovanni Fontanatól, valamint Leonardo da Vin- emberek részére” című, 1770-ben megjelent könyvében a fóldfıi
citől ismeretes.
val történő munka alkalmazásának szükségességéről és hz
A híres velencei Fausto Veranzio jelentései szerint hazájában nosságáról ír. Ch. T. Deliusnak 1775-ben a talajfúrás előnz
ismerték a felszökő vizeket, s azok feltárására már fúrószerszá- kifejező meghatározása: ,,Igen jó szolgálatot tesz az ásvá
mokat is készítettek. A francia Bernard Palissy 1640 körül ru- telepek és rétegek felderítésénél a földfúró.”
Oroszországban 1796-ban megjelenő „Szabad Gazda:
dazatos fúrásmódot használt artézi kutak lemélyítésére Artoisban és Modenában. Giovanni D. Cassini, a híres csillagász 1650- Egyesülés Munkái” cimű periodika a fúrástechnikával fog
kozó közleményében már egy ütve működő fúróberendezés
ben Urbinóban felszökő kutakat fúrat.
Ugyanebben az időben számos artézi kutat fúrtak Oroszor- számol be.
szágban. Bernardim' Ramazzini Bologna és Modena artézi kútA XIX. sz. elején az ipar és főleg a bányászat mechanizálá
jaíról 1691-ben már részletes leírást készitett. Calvõr Herming hoz a ternıészettudományok, különösen a termodinamika
leírása szerint 1715-ben J. Bortels szerkesztett egy olyan fúró- lődése és a gőz erejének kihasználása szolgáltatott ala|
gépet, ahol a működő szerszám (véső) kötélen függött. Ezt a fú- A robbanómotorok feltalálása újabb fejlődést, tökéletesítést
róberendezést lehetne az első köteles ütve müködő fúróberende- lentett a fúrástechnika területén.
A XIX. sz. elején jelentősen szaporodtak az artézi kutak A
zésnek tekinteni.
1714-ben J. Ch. Lehmann már egy fúrógépet ír le. Ez a „föld- liában, majd Franciaországban és csaknem ezzel egy idő
fúrók” első részletes ismertetése. Az 1750-ben új kiadásban meg- Németországban is. Brückmann az angliai Kertkultúra Társa
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3. kép
A grenellei kút fúrása

1. kép
Karl Oeynhausen, cı váltáolló feltalálája

Temze-parti kertjének kútjairól emlékezik meg. Franciaországban a Parizsi Akadémia és a Nemzeti Iparfejlesztési Társulat
fontos tényezői voltak a vízkútfúrási törekvések terjesztésének
és megvalósításának. Egy felszökő viz feltárásával kapcsolatos
pályázattal 1821-ben F. Garnfer bányamérnök nyerte az első díjat. Németországban az iparosodás, valaınint a népesség növekedése odavezetett, hogy a mélységek kincsei iránti érdeklődés
magas szintre emelkedett. Az ipari- és ivóvízkészletek szükÉégességét mutatták J. A. Bruckmarmak a heilbronni papírgyári
úrásai.
A gőzgépek üzembe helyezésével általában a szén iránti szükséglet rohamosan megnőtt, míg a kősóra is szükség volt Németországban. Magyarországon is megkíséreltek ebben az időben
- az „útkeresés” idejében -- artézi kutak létesítését.

A XIX. sz. elejéig fúrási eljárásként az ütve működő, merevrudazatos, száraz fúrási eljárás volt ismeretes. Ennél az eljárásnál az egyetlen oszlopban egyesített rudakra ható feszültségek
a rudazat számára kíméletlen igénybevételt jelentettek, a rudazat
könnyen szenvedett kihajlást, sőt el is tört. 1834-ben a rudazatot egy közbeiktatott mozgó közdarabbal rugalmassá tette K.
Oeynhausen, melyet váltóollónak nevezett (1-2. kép). Ez az új
elem volt a szabadeséses német fúrásmód kezdete.
A fejlődés további lépése a vizõblítéses fúrás feltalálása volt
1845-ben, ami a francia M. Fauvelle nevéhez fűződik, aki a fúrólyuk talpát a kőzettörmeléktől fúrócsövön át, folyamatos
folyadékárammal öblitette tisztára. Meg kell jegyezni azonban,
hogy az öblítéses fúrás feltalálójának az angol Bear: tekinthető,
és Fauvelle csak az első sikeres alkalmazójának. Az öblítéses
fúrás bevezetésének korszakalkotó jelentősége abban állt, hogy
a fúrást folyamatossá tette.
1848 a következő jelentősebb esztendő, amikor K. L. Fabian
a szalajtókészülék feltalásával tökéletesíti az ütve működő szabadeséses német fúrásmódot, melynek lényege az, hogy a lefelé
mozgásnál függetleníti a véső mozgását a rudazatétól.
Közben a mélyfúrás szerszámai, eszközei, a mentőszerszámok
és műszerek is jelentős fejlődést mutattak.

l
-

2. kép
' Oeynhausen-féle váltóolló
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Tecklenburg bányatanácsos
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A fúrástörténet következõ jelentős évszáma 1864, ugyanis ebből az évből ered a gyémántfúrás. Feltalálója a genﬁ R. Lechot.
E fúrásmód a forgatva. működő öblítéses koronafúrás.

A század középső harmadának kiemelkedő viz- és egyéb fúrásai:
r
Franciaországban 1841-ben készül el az 548 m-es grenellei
kút (3. kép), mely világrekord. Ezt a mondorfi kút váltotta fel
(736 In). Az időszak-_végére készült el M. M. Degoussée és Ch.

Laurent 856,7 m-es mély rocheforti fúrása, mely szintén világrekord mélység volt. Olaszországban sok artézi kút fúrásáról van
tudomásunk. Ausztriában az artézi kútfürás elterjedése H. Pauluccí nevéhez fűződik. Németország is val lhat magának egy világrekord mélységú fúrást 1847-ben, Neusalzwerkben. Kind, id. és
Bruckmamı, Seckendorfl Rost és Fabian nevéhez fűződik a

német artézi kutak készítése. Angliában ebben az időben 30-60 m
mélységű kutakat sorozatban mélyítettek. Oroszországból D. I.

kányi, margitszigeti, alcsuti, lipiki. fúrások után Budapest városligeti 970, 48 m-es fúrása - mely Európa legmélyebb hévízkútja volt - fordulópontot jelentett a magyarországi artézi
kutak történetében, mivel nem volt Európában olyan ország,
ahol gyorsabban terjedt volna el a~ fúrás, és talán olyan sem, ahol
jelentősége nagyobb lenne, mint különösen a Nagyalföldön,
ahol a vízellátás mindig súlyos problémája volt az ott élő népeknek. Zsígmondy Béla méltó utódja nagybátyjának, ő fúrta
hazánkban a legtöbb alföldi város vízellátásához szükséges artézi kutat. A magyar vízkutatás és -feltárás e két vezéregyéniség
nevéhez fűződik.
1890-ben egy szárnyas bővítőfúró alkalmazásával kialakult öblítéses fúrási eljárás indította el országos hirűvé a dél-alföldi kútfúró dinasztiákat, akiknek kezén csakhamar virágzó
iparrá fejlődött a kútfúrási eljárás.

Sokolov és G. P. Gelmersen munkássága nagy jelentőségű volt

a felszín alatti vizek feltárásában. Magyarországon a változatlan
„útkeresés” korában néhány városban készült artézi kút.
Az 1880-as években először ébredtek rá az iszapnak, mint
ﬂuidumnak az értékére. M. T. .Chapmann szabadalmából az
iszaplepény szerepe került előtérbe.
Az 1890-es években Németországban egy új fúrásmód keletkezett, az ütve müködő fúrásmód egy válfaja: a lüktetve működő
vagy gyorsütemű ütőfúrás öblitéssel és merev raclazattal. A módszer feltalálója A. Raky, továbbfejlesztője A. Fauck mérnök
volt, aki a fordított öblítésű, läktetve működő fúrást tökéletesítette.

A század utolsó évtizedében is örvendetesen fejlődött az artézi
kutak száma. Bécs környékén R. Hatzel készített artézi kutakat.
Ugyancsak számos kút készítése fűződik 0. Terp nevéhez.
Németországban évről évre növekedett a kálisó és a szén iránti
fúrási- és kutatási tevékenység és rendkívül megszaporodott az
artézi kutak feltárása is, melyeknek készítésére a fellépett kolerajárvány adott lökést. Ez időben mélységi világrekord született
Sperenbergben (1271 m; sóra), Liethben (1338 m; szénre),
Schladebachban (1748 m; szénre):
A kor legnagyobb szaktekintélye, Th. Tecklenlmrg (4. kép) hat
kötetben megjelenteti „A mélyfúrástudomány kézikönyve”-t.
Angliában E. Sport ismerteti könyvében a vízbeszerzés modem
gyakorlatát. Oroszországban a felszín alatti vizek kutatása
döntő jelentőségű volt ebben az időben, midőn az ipar és városépítés fejlődése a 60-as évektől megnövelte az érdeklődést az
ivó- és iparivíz vonalán. V. Dokucsaev és Sz. Nyíkityin az artézi
fúrások szószólói. Csehország-Morvaországban, Romániában is készültek artézi kutak.
Magyarországon Zstgmondy Vilmos bányamérnök fellépésével érkezett el az „útmutatás” kora. Zsigmondy tudományos
alapokra helyezte a vízfeltárásra irányuló tevékenységet. A har-
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Csath B.: A mélyfúrás és vízkutatás európai fejlődéstörténete, valamint a magyãırorštzági vízbányászat kialakulása a XIX. sz. végéig. (Kiadatlan tanulm ny.
0. Corazza: Geschichte der artesischen Brumıen. Leípzig, 1902. 119 p.
Tecklerıburg. Th: Handbuch der Tiefbolırkunde. I-VI. kötet. Leípzig
Hoﬁfmamı, D.: 150 Jahre Tiefbohrungen in Deutschland. (Erdöl Zeitschrift,
1959 p. 361--412. 452--456.)
_
Csath B.: A ınélyfúrástudomány irodalmi müvelői Európában a XIX. század
végéig (Kőolaj és Földgáz, 1979. p. 371--380).
Csath B.: A Zsígmondyak szerepe a magyar vízkutatás és -fúrás történetében.
Vízügyi Történeti Füzetek 12. szám. Budapest, 1983. 100 p.
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Béla Csath: Entwicklımgsgeschichte des Tiefbohrens und der
- Wasserexploration in Europa sowie Ausgestaltuııg des í ungarischen Wasserbergbaus bis zum Ende des 19 Jahrhundertes
Béla Csath: History of the development of deep drilling and water
exploratioıı in Europe as well as development of the water
production in Hungary up to the end of the 19th century

A 18. század mélyfúrási szakirodalma
a Selmeci Műemlékkönyvtárban

ZSÁMBOKI LÁSZLÓ

\

ETO: 622.24.027.2

A

Köztudott Szakmai körökben, hogy a két és fél évszázados
selmeei könyvtár épségben fönnmaradt állománya a 18. századi
természettudományos és műszaki szakirodalom valóságos kincsesbányája. A bányászat és kohászat törzsállománya mellett
szinte hiánytalanul megtalálható a hozzá kapcsolódó matematikai-geometriai, földtani-ásványtani, kémiai-ﬁzikai, mechanikai-gépészeti, pénzverészeti, építészeti, erdészeti és még számos kisebb-nagyobb szakterület irodalma [1]. A szakirodalom
történetével foglalkozó kutató számára különösen érdekes és
izgalmas feladat, amikor nem a nagy szakterületek önmagukat
kínáló irodalmãt, hanem egy szűkebb szakma, születőben lévő,
szétszórt irodalom-kezdeteit kell fölkutatnia, összegyűjtenie és
a földszínre hoznia. Ilyen érdekes feladat volt az, amikor a mo306

dern mélyfúrási szakirodalom 18. századi kialakulásának dokumentumai után kutatás történt a Selmeci Műemlékkönyvtár
állományában.

. _

Közismert szakmai körökben az is, hogy az emberiség már
hét-nyolcszáz esztendeje ismeri és alkalmazza a' fúrás műveletet
felszín alatti vizek fölkutatására és -hasznosítására mind ivóvíz,
mind sólepárlás céljából. A mélyfúrás azonban csak a 17/18.
század fordulójára emelkedik -l- elsősorban a bányászati kutatásban való alkalmazásával ---í ipari szintü jelentőségre, mellyel
törvényszerűen együtt jár .elvi-elméleti alapjainak és technikaitechnológiai ˇkivitelezésének kidolgozása, vagyis a mélyfúrás
szakírodalmának megszü1etése[2]. Az alábbiakban ezekről, a kibontakozó ipari forradalom kulisszái között színre lépő művek-
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Az irodalomtörténetben megesett már -- klasszikus példaként
Agricola De re metallicájára hivatkozva [3] -, hogy egy kialakulóban lévő tudományterület első műve rögtön fundamentális,
hosszú időre meghatározó erővel töltött alkotásnak bizonyult.
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fúrás összehasonlíthatatlanul szűkebb mezején. A szakmatörténet alig egy tucat művet tart számon a 18. századból, s ezek
között mindössze egy akad, mely nem Lehmann művére alapoz,
illetve nem annak továbbfejlesztésén fáradozik.
Lehmann, lipcsei ﬁzikaprofesszor 1714-ben adta közre ,,Beschreibung des Bergbohrers” c. művét, mely halála után egy évtizeddel, 1750-ben ismét napvilágot látott [4]. (I _ kép) A négy ív
terjedelmű könyv elsőként ad szakszerű műszaki leírást mind
a fúróberendezésről, mind pedig magáról a fúrási műveletről.
Széles körben azáltal lett ismertté, hogy Jakob Lenpofd részletesen közölte az 1723--27 között kiadott kilenckötetes gépészetiépítészeti összefoglalójában. Leupold, a Lehmann által konstruált berendezés ismertetését saját módosításaival, valamint a kútfúrással foglalkozó 17. századi szerzők -- különösen Marinus
Mersenno - eredınényeivel egészíti ki [5].
A Lehmann-féle módszer ezután a bányászati szerzők tollán
terjed el nemcsak a kontinensen, hanem Britanniában is. A 18.
században a mélyfúrás gyakorlati szerepet elsősorban a bányászatban - főleg a kutatásban kap [6]; (a fúrt kutak szélesebb
elterjedése a 19. század elejére esik). Morten Triewald 1739/40ben a svéd akadémia közleményeiben [7], a francia Gabriel Jars
pedig 1764-ben megjelent úti beszámolójában [8] írja le szakszerűen az angliai kőszénbányászatban alkalmazott Lehmann-féle
berendezéseket és üzemüket. Az összefoglaló bányászati-kohászati művek, mint a szászországi id. Adolf Beyer Otia metallicája
1748--58-ból, valamint Ludwig Cancrin tizenkétkötetes enciklopédiája 1773-91-bőla mélyfúrással való kutatást -- elsősorban kőszén- és kősótelepek esetében -- mint általánosan elterjedt és gazdaságos módszert tárgyalják, s a fúrás gyakorlatára
vonatkozóan Lechmann művére hivatkoznak, Hasonló felfogásban közöl Berg- oder Erdbohrer címen terjedelmes szócikket
a Krűnitz-féle enciklopédia is 1787-ből [9]. Erdemes megjegyezni,
hogy egyes kortárs bányászati szerzők viszont vagy csak érintőlegesen ismertették, vagy kétkedéssel fogadták a mélyfúrási kutatási módszereket. A nagy tekintélyű berlini bányatanácsos,
Johann Gottlob Lehmann 1751-ben (2. kép) „kuriozitásnak”
nevezi névrokona módszerét.[10], a két első akadémiai tankönyv
pedig, a Kern--Oppel-féle freibergi és a Delins által írott selmeei,
ınegelégszik a módszer hasznosságának deklarálásával, részletekbe nem bocsátkozik.
-
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s Az 1770-ből származó Geiss-féle könyvecske sorsának nyomon
követése előtt megemlitünk még három németországi fúróberendezés, ismertetését. Kettő 1791-ben, a freibergi Lempe ,professzor által kiadott Magazin für Bergbaukunde-ban, illetve
a Köhler-féle kalendáriumban látott napvilágot.
8
A bécsi Ferdinand Geiss Beschreibung des Bergbohrers címen
(3. kép. ) --- mint említettük -- 1770-ben megjelentetett kis
könyve [ 1 1] több okból is érdekes számunkra. Egyrészt, Lehmann
műve óta ez az első összefoglaló vállalkozás a témában, sőt a szerző az elözményeken túllépve - a műszaki vonatkozások mellett
-ˇ-_a gazdasági összefüggésekre is rávilágít. Másrészt, a szakmatörténet kifejezetten mostohán bánt mind a művel, mind szerzőjévelz- többen meg sem említik, s ha teszik is, téves név- és címemlítéssel, melyből valószínűsíthető, hogy a mű nem is volt a kezükben, nem ismerik. Nem utolsósorban azért is számot tarthat
Geiss -könyve az érdeklődésre, mert éppen Delius nagy művének
párizsi kiadásához kapcsolódva, francia területen is félévszázados
karriert futott be.
_
'
'Geiss műve két főrészre, a mélyfúrásnak a bányászatban és
iparban, illetve a mezőgazdaságban való alkalmazhatóságára
tagolódik. A bányászatban használatos fúróberendezés ismertetésénél szorosan ragaszkodik Lehmann eredeti elképzeléséhez,
az-ábrákat-is szinte változtatás nélkül közli. A mezőgazdaságban,

különösen a kútfúrásban alkalmazható berendezések között
-` a már említett - Mersenno-féle mellett, részletesen ismerteti
saját konstrukcióját is. Végül, foglalkozik a mélyfúrás hasznáról
a bányászatban, az építőiparban, a mezőgazdaságban és a hadműveletekben.
` ~
,
Delius párizsi kiadásához való kapcsolata a következő.
Az 1770-es évek elején a franciaországi bányászati-kohászati
szakképzés .megindításának előfeltétele volt a megfelelő szakkönyvek francia nyelven való publikálása. Ehhez nyilván a két,
már működő bányászati tanintézet, a selmeei és a freibergi tankönyvei látszottak a legalkalmasabbnak. Először a freibergi tankönyvnek adják ki francia átdolgozását 1773-ban, kiegészítve
azt mélyfúrási fejezettel is. A szaktársadalom rendkívül kedvezőtlen fogadtatása azonban Delius 1773-ban megjelent ,,Anleitung zu der Bergbaukunst”-jára irányítja a francia tudományos
akadémia ﬁgyelmét. Az akadémiai vizsgálóbiztosok megállapításai szerint Delius műve változtatás nélkül, szószerinti fordításban alkalmas arra, hogy az akadémia által megindított Mesterségek és szakmák sorozatban a bányászatot reprezentálja. Kiegészitésként csupán Geiss mélyfúrásról szóló írását, valamint egy
Franciaországban alkalmazott mentőkészülék ismertetését tartják szükségesnek. Ez meg is történt: az 1778-ban megjelent kétkötetes Delius-mü [12] bányaföldtani fejezetének függelékeként

közölték Geiss művének a bányászattal kapcsolatos fejezeteıt.

- Közismert Delius művének nagy hatása a francia nyelvterületen: hét évtizeddel megjelenése után is az egyetlen teljes bányászati műként említi a szakirodalom. A német szakirodalomban
méltatlanul elfeledett Geiss-mű előtt így tárult föl egy szélesebb,
kontinentális horizont.
_
Az érdeklódőkben nyilván fölmerül a kérdés, hogy akár Qehus
könyve, akár pedig a Kern--Oppel-féle freibergi bányászatı tankönyv, melyek teljességükben tárgyalják a bányászatot, rmért
nem foglalkoznak szakszerű részletességgel a mélyfúrással?

A hazai geotermikus kutatás
előzményeinek története

Ennek okát a magyarországi és a szászországi bányászat akkori
viszonyaiban kereshetj ük. Európa se kétz történelmi szinesércbányászati területén nagy mélységekben folyó telérbányászat
volt, melyhez a mélyfúrás -- akkori technikai szintjével - kevés
gyakorlati segítséget nyújthatott akár a kutatásban, akár szellőző- vagy vízelvezető lukak fúrásával. Ausztria-Magyaı`országon és a német területeken ebben. az időben a kőszén nagyipari
hasznosítása, s így maga a kőszénbányászat is gyermekcipöben
járt, az ismert kősóbányákat pedig évszázadok óta folyamatosan
sikerrel művelték. Nem véletlen, hogy - a már korábban említett --- Triewald- és Jars-féle fúróberendezés-leírások Angliából
származnak, ahol az ekkor már javában kiteljesedett ipari forradalom keretében hatalmas méretű köszénbányászat folyt.
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Dipl.-Bibliothekar László Zsámboki: Fıchliteratur der Tieíbolıruııgeıı im 18
Jahrhııııdert in der Deııkmalbibliothek von Selmee.

László Zsámbokí, Librarian: Literature on deep drilling in the 18th ceııtııry to be
found in the Selınee Memorial Library
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KORIM KÁLMÁN

ETO: 622.322(09) (439)

A magyarországi geotermikus kutatás úttörő korszakát egy
kiemelkedően nagy egyéniség: Zsıjgmondy Vilmos bányamérnök
és geológus működése fémjelzi. Első lépése a hazai hévízkincs
megkutatásában és feltárásában Harkányban történt, 1866-ban,
amikor is egy már régebben ismert természetes forrásfeltörést
37,7 m-es fúrással koıszerüsitett. A szakszerűen kiképzett hévízkút egy évszázadon keresztül 62 °C-os kénes Ca-Mg-hidrogén-

303

-karbonátos gyógyvizet szolgáltatott és megteremtette az ország
egyik legnépszerűbb, leglátogatottabb balneoterápiai központját.
Ezt követte még ugyanabban az évben Budapesten a =Margı'tszı'get-1. 118 m-es talpmélységű fúrás, amely szintén nagy sikerrel
járt. Az eocén márga repedésrendszerét megütve 41-43 °C-os
vizet tárt fel nagy mennyiségben 1867 elején. Ezután került sor
az 1868-1878. években a Városliget-I. 970 m mély hévízkutató
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fúrásra, mely a 917-9.70 m-es mélységszakaszban hasadozott vízhozamával és 79 °C-os hõmérsékletével a korszerű komplex
felső triász dolomitot tárt fel. Ezt képeztékki termelésre és a kút hévízhasznosltás iskolapéldája.
8001/min 74 °C-.os felszökő vizet szolgáltatott. E nagy jelentőA hazai geotermikus kutatás legkiválóbb művelőinek sorába
ségű fúrás műszaki szempontból is kiemelkedő teljesítmény volt, Zsigmondy Vilmoson kívül Holovdts Gyula, Horusitzky Henrik,
ugyanis akkor Európa legmélyebb fúrásai közé tartozott. E kút Böhm Ferenc, Fuller Gusztáv, Pávoi Vojna Ferenc, Schafarzik
még ma is működik s fényesen igazolta Zsigmondy Vilmos geoló- Ferenc, Schmidt Eligius Róbert, Sűmeghy Józseﬁ Szádeczkygiai koncepcióját a pesti síkság alatti hévíz-előfordulásokról, Kardoss Elemér, Vendl Aladár, Vigh Gyula, Vitális Sándor és
ami ezután mind a mai napig kedvezően befolyásolta a további Papp Ferenc tartoztak.
hévízfeltáró fúrásokat. Zsigmondy tapasztalatait a „Mitteilungen
Halaváts Gyula „A magyarországi artézi kutak története,
über den Bohrthermen zu Harkány und Margaretheninsel ...” terület szerinti elosztása, mélységük, vizük bőségének és hőfo(1973) és „A városligeti artézi kút”_(1878) című tanulmányaiban kának ismertetése” című, 1896-ban megjelent tanulmányában
foglalta össze és tette közzé.
számos, geotermikus szempontból értékes adatot közölt.
A hazai hévízkutatásban mintegy fél évszázados szünet köSümeghy József; a nagyérdemű alföldkutató geológus rendvetkezett, s csak az első világháború után kezdődött el az ún. kívül sokat foglalkozott a geotermikus viszonyokkal, s ismereteit
kincstári szénhidrogén-kutatás, amely a geotermia terén rend- két jelentős tanulmányában közzé is tette, nevezetesen:
kívül értékes eredményeket hozott. Ennek az 1924-ben Hajdú- 1. Az Alföld geotermikus gradiense címmel a Hidrológiai Közszoboszlón kezdődött szénhidrogén-kutatási tevékenységnek
löny 1927-28. évi számában, valaınint
jelentős mérföldköve volt az 1091 m mély Hajdúszzboszló 1. 2. Die geotermischen Gradienten des Alföld címmel a M. Áll.
fúrás, mely 1925-ben az 1019-1090 m-es felső pannóniai hoFöldtani Intézet Évkõnyveneır 28. kötetében, 1929-ben.
mokrétegekből álló mélységszakaszból 1600 liter/min 70 °C Ebben 547 artézi kút mélységét és kifolyóvíz-hőméısékletét
hőmérsékletű vizet tárt fel, jelentős gázmennyiséggel együtt. közli, amikor is a geotermikus gradiens számltásának alapjául
A sikeres kutatás nagy lendületet adott a további fúrási mun- a kifolyó víz hőfokát vette. A feldolgozott értékekből azután
kálatoknak az Alföldön. Így került sor a Hajdúszoboszló-2. foíıtos következtetésekre jutott az Alföld mélyszerkezetét illekincstári kutatófúrásra 1926-1931 között, mely 2032,9 m-es tő eg.
talpmélységével Európa második legmélyebb fúrása volt, és a
Pávai Vojna Ferenc, korának nagy geológus egyénisége, infeltárt hévíz és földgáz mellett rendkívül fontos tudományos tuitív szellemével, töretlen optimizmusával, széles látókörével
agzatokat szolgáltatott -a magyar medence geológiai felépítésére nam: szolgálatot tett a magyar hévízkincs feltárásában és a jen ve. 7
.
lenségek értelrnezésében.
Ezután 1928-1930 között Karcag--Berekfürdőn járt eredSchmidt Eligius Róbert sokoldalú gyakorlati és tudományos
ménnyel a kincstári kutatófúrási tevékenység, s itt is számottevő munkássága, kiváló műszaki érzéke nagymértékben fejlesztette
gázrnennyiség kísérte a hévíztermelést.
és korszerűsítette a hazai geotermikus kutatást. Geotermikus
A debreceni hévízfeltárás 1932--1933-ban történt a fürdő I. szempontból is rendkívül értékes dokumentáció a kincstári fúés II. kútjának létesítésével, melyek hasonlóan a hajdúszoboszlói rások anyagát és adatait feldolgozó, tartalmazó tanulmány,
és karcagi kutakhoz, a hévízzel egyiitt gázt is termeltek.
mely a MAFI Évkönyvében jelent meg 1939-ben A kincstár
Első ízben Hajdúszoboszlón valósították meg a hévíz komplex csonkamagyarországi szénhídrogénkutató mélyfúrásai címmel.
hasznosítását. Jóllehet a hangsúly a balneológiai-balneoterápiai ._ Összefoglalóan megállapitható, hogy a tárgyalt időszakban,
hasznosításon volt, de ezt a sajátos vegyi alkatú és összetételű vayis Zsigmondy Vilmos úttörő munkásságától a két világ-.
hévizet már kezdetben ásványvízként palackozták, a vízből ás- háború közötti korszakon át 1957-ig terjedöen a gyakorlati és
ványi sót pároltak le, s forgalmazták. Emellett kertészeti üveg- elméleti geotermikus kutatások, a hévízfeltárások, a 112 termálházakat és hollandi ágyakat fűtöttek a hévizek geotermikus hő- kút létesítése közben igen fontos eredmények születtek, melyek
jével. Ezenkívül a hévízzel együtt kitermelt napi pár ezer köbméter nagy kihatással voltak az 1957-et követő nagyszabású geoteréghető (főleg metántartalmú) gázt szeparálták s a helyi villany- mikus kutatási kampányra. Ezeket az eredményeket az alábbiaktelepen áramfejlesztésre, majd későbben a 3. kincstári fúrás gázá- ban csoportosíthatjuk:
val a vasúti kocsik világítására használták. Ugyanígy Debrecenben a fürdő két kűtjának szeparált gázát a város gázellátására -- Az egész országra kiterjedő balneológiai állomáshálózat
alakult ki Budapest, Debrecen, Hajdúszoboszló, Harkány,
használták fel; az így nyert gázrnennyiség akkoriban Debrecen
t Hévíz súlyponttal;
gázszükségletének egyharmadát fedezte.
4
~
-- Néhány mintaszerü komplex hévízhasznosító létesítmény jött
A két világháború közötti időszakban mélyült a szegedi
létre (Budapest-Városliget, Hajdúszoboszló, Karcag):
Anna-kút, a szolnoki Tisza Szálló kútja, mindkettő kimondot- -- A fúrási és kútkiképzési technológia kifejlődését és korszerűtan hévízfeltárási célzattal. Ugyanakkor Tiszaörsön és Mezősítését elősegítő módszerek bevezetése;
kövesden (Zsóri fürdő 1. kútja) végeztek sikeres hévízfeltárást. -- Gazdag tudományos ismeretanyag felhalmoződása, ami hatéBudapesten 1936-ban készült el az 1256 m talpmélységű, s a
konyan segiti elő ma is a hévizkutatást és a geotermikus
triász dachseini mészkő repedésében levő, 76 °C hőfokú hévítudományt.
zet megcsapoló fúrás, mely ötven éve immár lényegében változatlan nagy vízhozamával (3750 liter/min) felszállóan termel,
s a fürdőügyi és gyógyászati hasznositáson kivül épületek, kórIRODALOM
házak fűtésére is alkalmazzák. Ugyancsak jelentős eredményekkel járt a Margitsziget 2. és 3. kút, az Elektromos SE, a Gellért,
Rác, Lukács, Császár és Rudas fürdők kútjainak létesítése,

mely a főváros balneológiai-balneoterápiai infrastruktúráját
alakította ki.
A negyvenes években számos, szénhidrogén-kutatás szem'
pontjából meddő fúrást alakítottak át termálkúttá, így Bükk"
széken, Cserkeszőlőn, Csokonyavisontán, Igalban, s ezzel virágzó fürdőkultúrákat teremtettek. Ez a tendencia az ötvenes
években is folytatódott (Nagyszénás, Biharnagybajom, Hajdúböszörmény, Kiskőrös, Babócsa, Sajóhídvég, Csisztapuszta,
Szolnok, Debrecen). Emellett kimondottan vízfeltárási célzattal
is számos fúrás mélyült ebben az időszakban, így Békésen, Gyomán, Balmazújvárosban, Hódmezővásárhelyen, Kiskunhalason,
Kisújszálláson, Makón, Miskolcon, Orosháza-Gyopároson,
Szarvason, Szombathelyen.
Jelentős hévízfeltáró fúrási tevékenység szintere volt még a
Hévízi-tó környéke is, ahol 1908 és 1952 között 7 kisebb mélységű termálkút létesült; ezek a tóforráscsoport által ősidők óta
kitermelt 42 °C-os hévíz tárolórendszerét csapolják meg.
Ennek a hévízkutatási-hévízfeltárási korszaknak a záró aktusa, s egyben egy új, intenzív geotermikus kutatási periódusnak
ııyitánya a szentesi kórház I. fúrásának mélyítése volt 1957-ben.
Ez az 1736 m talpmélységű kút a kezdeti 1700 liter/min felszökő

1. Zsignıondy V.: Mitteilungen über den Bohrthermen zu Harkány und
M argare thenınse
ˇ 1 Pest, 1973 .
2. Zsigmondy V.: A városligeti artézi kút Budapesten. Budapest, 1978.
3. Privat Vajntı F.: Magyarország hévizei s azok felkereséee és kitermelése.
Bány. Koh. Lapok, 3. (1928).

4. sztmzghš J.: Die gozızfmizzıızn orzdizmzıı dez Aıfõızı. M. Áıı. Fõıduwi

Intézet vkönyve, 28. k. (1929).
5. Schmidt Eligius R.: A kincstár csonkamagyarországi szénhidrogénkutató
mélyfúrásai. M. All. Földtani Intézet Évkönyve, 34. k. (1939).
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,II-p K. Kapuu, reonor: I/Icropnrı coõızmıü, upeıuııecrnyıoıuııx
pasııeıııce reorepmamznux acrofmcon a Beıırpııa
Kálmán Korim: Die Geschichte der Vorlıergegangenen der ungarisclıeıı geothernıischen Exploratiorı
Kálmán Korim: History of the anteeedents of the geothermal
exploration in Hungary
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A mélyfúrásos szénkutatás
kezdetei Magyarországon
ETO: 553.94: 622.24(09)

`

`

cs4TH BÉLARADocz GYULA

'

Magyarországon a kőszénféleségek újkori felhasználása a kez- kat, az ottani barnakőszéntelepek helyzetének tisztázására.
deti időkben (a 18. sz.-ban) a széntelepek ún. kibúvásaira szo- Zsigmondy jól ismerte kora. 'mélyfúrással foglalkozó külföldi
rítkozott, majd a felszín alatti teleprészek ún. tárómüvelése szakembereinek írásait. Leginkább A .H. Beer, A _ J. Bruckmarm
következett. Ekkor már kutatóaknákat is mélyítettek. A tele- és C. G. Kind munkáit követte-. Az ütve müködő módszerrel
peket a kibúvásoktól távolabb is feltárta később a „fúrás, végrehajtott Anna-völgyi fúrásokhoz a legeélszerűbb fúróeszamely a kőszénbányászat valódi kulcsának nevezhető”, olvas- közöket használta; részben újakat szerzett be, részben maga is
hatjuk az idézetet Zsigmondy Vilmos 1865. évi „Bányatan”-ában. tervezett és készíttetett ilyeneket. Zsigmond): pontosan gyűjtötte
Ez, a maga idejében korszerű Bányatan „kiváló tekintettel a kő- a véső által felszínre hozott kőzetmintákat is, vagy ahogy ő
szénbányászatra” készült, a legrégibb hazai szénkutató fúrá- nevezte; a ,,fúrópróbák”'-at, a kövületekből maga is következtetni tudott az átfúrt rétegek helyzetére. Bányatanában a fúrásokról azonban nincsenek megfelelő, korhű leírásaink.'_
W
Magyarországon -- mint ismeretes -- az első ıparszerü ko- sos szénkutatás módszertanáva-l (a telepek és a vetőklielyzetének
'
.szénbányát a Sopron melletti Brennbergen létesítették 1759-ben. szerkesztésével) is foglalkozott (1. ábra).
A 19. sz. közepén Balf-fürdő mellett sor került a század elején
Ezt megelőzően, több kibúváson is ástak már szenet hazánkban,
de szénkutató fúrásokat még aligha mélyítettek, bár külföldön már tervbe vett szénkutatásra is: Sopron város vezetői 1856-ban
már korábban is alkalmaztak földfúrást ásványi anyagok fel- tisztáztatták a kutatási terület határát, majd sok huzavona után,
1858-1860 között 12 fúrást mélyítettek le. Négy fúrásban szénkutatására (Lehmann, 1714).
A hazai fúrásos szénkutatásra vonatkozó ismert első adatok telepek is mutatkoztak, de vékonynak bizonyultak, ezért úgy
(Faller J., 1969) arról adnak számot, hogy a Sopron közelı döntöttek, hogy a kutatófúrásokat be kell szüntetni és a fúróBalf-fürdő mellett az 1800-as évek legelején fürásos szénkutatást berendezést el kell adni. A szénkutatás itt bányászati szempontvettek tervbe. 1913-ban Brennbergen egy széntelep helyét már ból nem járt megfelelő eredménnyel, több más helyen azonban
kutatófúrással állapították meg (Jordan, C., 1916), de a fúrás a kutatások sikeresebbek voltak. Így pl. a vértessomlói Homokadatait nem ismerjük. Ebben az időben természetesen még csak dülőben is, 1861 előtt. A bü-kkaljai Bogáeson Uxa szerint 1860kézi fúrás létezett, ezen belül pedig Európában az ún. kötélfúrás ban egy 16 öl mély aknában fúrtak tovább és lignitet találtak.
Az laãcnából való továbbfúrás külföldön gyakori volt ebben az
volt elterjedőben.
_ _
1830 után, a gőzgép elterjedésének időszakában az iparı fej- idõ n.
A kutatófúrások helyének kitűzése előismereteke-t kívánt.
lődés nagy hatással volt a fúrási technológiára is, majd egyre
több helyen végeztek fúrásos szérıkutatást. 1850-től a hazai fú- Magyarországon előbb osztrák geológiai felvételezők (Hauer,
rási tevékenység és annak fejlődése mindenekelőtt Zsígmondy Foetterle, Star stb.), majd a magyar geológusok (pl. Szabó Jázseﬁ Hantken Miksa) és bányamérnökök (Böckh Hugó, Faller

Vilmos nevéhez fűződik.

Gusztáv és mások) szolgáltatták a megfelelő adatokat, térképeket. 1868-tól a M. kir. Földtani Intézet (Böckh János, Hofman

Zsigmondy Vilmos 1852-ben a dorogi Anna-völgyön Hantken
Miksa geológussal szorosan együttműködve végezte a fúráso-
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Zsigmondy Vilmos 1865. évi Bányatan-áııak egyik ábrája (részlet),
a kőszéntelepek fúrásokkal történő kutatásának és a fúrások
szerkezeti kérdéseket tisztázó telepítéséızek magyarázatához
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Károly, Schafarzik F. stb.) -ugyancsak jelentős szerepet töltött be
a kutatófúrások telepítésének megalapozásában (2. ábra).
1868 után a kisebb kézi fúrások mellett elterjedtek a nagyobb
gépi fúrások is. A Zsil-völgyi kőszéntelepeket pl. kisebb fúrásokkal már 1868-ban is kutatták, de a teljes rétegsort (a kincstár
megbízásából) az 1871-ben indult, 729,58 m mély, merev rudazatos ütőfúrás tárta fel (8 éven át Zsígmondy V. vezetésével).
Az ajkai és a salgótarjáni kőszénterületről a legrégibb kutatófúrási adatok 1870-ből valók. Az 1870-es években a Budakeszi
melletti szénkutatás eredménytelen maradt, ugyanúgy 1878ban az alsó liász kőszén folytatását kereső fúrás is Mecseknádasd mellett. Természetesen az „eredménytelen” fúrások is
fontosak voltak (ma is fontosak) a nyersanyagterületekz lehatárolásához.

I

e

2. ábra

Magyar geológusok és bányamémökök egy csoportja a
századforduló táján. Balról kezdve: Szontagh Tamás,

Sckafarzik Ferenc, László Gyula, Szádeczky Gyula,
Böckh Hugó, Pálfy Mór, Telegdt' Roth Lajos, Uhlig Viktor,

Böckh Janos, csak Lajos. (A M. A71. Fõıztz. Im.

_

>

tárása. A 90 évvel ezelőtti felfedezés fontosabb mozzaııatai:
A vértessomlyői bányaüzem állapotával kapcsolatban Hõnsclı
Ede 1894-ben olyan szakvéleményt adott, hogy a határos területen is van lehetõség virámő bányászat Iétesitésére. A kutatás
költségének kockázatát a MAK, majd ennek keretén belül
1895-ben egy „Kutató Társaság” vállalta.A fúrások helyét
Max Brodmarm bányamérnök - a Traifailer Kohlenbergbau
A. G. tokodi üzemrnérnökségének volt vezetője -- jelölte ki.
A fúrásokat a „Zsigmorıdy Vilmos Mélyfıíuó Rt.” végezte
Zsígmondy Béla irányításával. Az első 3 fúrólyuk eredménytelen
volt. A negyedik (síkvölgypusztai) fúrásnál is hiábavalónak látszott már a kiadás, amikor a szakértőnek felkért Telegdi Roth
Lajos főgeológus nuımnulites fajok alapján javasolta a fúrás
folytatását. A IV. sz. fúrás 1896 elején 116,8 m mélységben 5,6 m
vastag széntelepet harántolt, s ezzel elkezdődött a szénmező
intenzív feltárása. A felfedezést 1896 őszén, az ,,Ezredéves bányászati és geológiai kongresszus”-on. is igen nagy sikerként
jelentették be.
1896-1913 között az ország számos területén folyó fúrásos
szénkutatásban a ,hazai cégeken (Zsigmondy Rt., MAK, Aradi
és Csanádi Egyesült Vasutak, Dunántúli Kőszénbánya Rt.,
Budapest Kőszénbánya Rt. stb.) kívül több neves külföldi cég
végzett fúrásokat (pl. a LaPP Henrik Rt.), részben ütő, részben
forgó technológiával 600-800 m mélységig. A kutatófúrások
alapján az ország termelőképesnek minősített kőszénterülete,
Papp .Károly rendkívül óvatos számításai szerint is, csaknem
1500 km*-re volt becsülhető, 1913-ig.
`
A továbbkutatás szempontjából ﬁgyelmet érdemeltek az
olyan vízfeltáró fúrások és kutak is, amelyekből széntelepet jelentettek. Vízfúrás közben vált ismertté pl. 1911-ben az Alföldön, Semsey Andor birtokán (Balmazújváros mellett) a lignittelepes rétegcsoport.
1
A kútfúrások eredményessége a 20. sz.-ban töretlenül folytatódott. A fúrásos kőszénkutatás a II. világháború után rendkívüli mértékben megnövekedett: az első 15 évben pl. több mint
1 millió fm kőszénkutató fúrást mélyítettek le hazánkban, megközelítően annyit, mint azt megelőzően 150 év alatt. A fentiekben csupán a kezdő 100 év adataival foglalkoztunk. Az erre az
időszakra vonatkozó adataink azonban - mint érzékelhettük meglehetősen hiányosak. Ez a tény egyben további búvárkodásra is kell serkentsen bennünket".
í

tudománytörténeti gyűjteményéből.)
'

1880-ban a Zwierin-féle kőszénbánya társulat nagykovácsi
határában 166 m mélységig végzett kutatást. A nógrádi medencében 1884-ig csak kisebb mélységű kézi fúrásokat mélyítettek,
majd áttértek a gépi fúrásra. Zemlírıszky Rudolf, a Salgótarjáni
Kőszénbánya Rt. (Salgó) első igazgatója az 1884-85-ös években gépfúróval már a bányászott ınioeén széntelepek alatti
idősebb (felső oligocén) szenet is kereste: Zagyván 315 m-ig fúrtak le (a várt eredmény nélkül). Említésre rnéltóak az 1888. évi
somodi fúrások is, ahol a széntelepek kutatását „gyalogfúró”-val
(kézi fúrás) kezdték 50 mm átmérővel, majd a Salgó 1890-91ben már 210mm kezdõ átmérővel dolgozott és 252 m mélyre

fúrt. 1891-ben már 12-LE-s gőzgéppel, ütőfúrással a 300 m
mélységet is elérték, de a kutatás sikertelen maradt.
1890-ben a ,,Ruda.i 12 Apostolok Bányatársulat” a brád-körösbányai területen 12 fúrást mélyíttetett. Az első Dunagőzhajózási Társulat 1892-ben Kővágószőlős-Tőttős között,
a felső karbon korú kőszén felkutatására ugyancsak mélyfúrást
indított, de miután 715 m mélységben még perm üledékben haladtak, a fúrást beszüntették. 1891-93. években a Buglóci
Kőszénbánya Rt. Pinkafőn Zsigmondy Bélával rpélyíttetett
le két fúrást. 1890 után Bánfalva területén a Magyar Allami Kőszénbánya Rt. (MAK) saját fúróberendezésével mélyítette a fúrásokat. A Kösd környéki eocén szérıkibúvások alapján -1 89495-ben ugyancsak több fúrás került lernélyítésre: négy fúrás
meg is kapta a várt széntelepet. Ugyanebben az évben a Borsodi
Szénbánya Rt. Sajószentpétemél fél év alatt 5 fúrógarnitúrával
33 fúrőlyukat mélyíttetett le 120-230 m mélységig forgatva müködő kanál- és csigafúróval (kezdő Q 200 mm; 120 m-ig 3,
230 m-ig 6 rakattal csöveztek). 1896-ban kezdték el a kutatásokat Kisterenyén, a Vilmos-puszta közelében, ahol néhány fúrólyuk alapján elkezdődött a bánya kiépítése is.
ˇ
Magyarország ezeréves fennállása évfordulójának (1896) kiemelkedő kutatási eseménye is volt: a tatabányai szénmező fel-
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A magyarországi aknafúrások
története

MECSNÓBER MIKLÓS

ETO: 622.25 (09)
Európában már több mint 100 éve alkalmaztak nagy átmérőjű
(700 mm Q feletti) fúrásokat a bányászatban, különleges feladatok megoldása érdekében. Mindenképp említésre méltó az
a teljesítmény, amelyet 1848-ban Saarbrücken közelében merevrudazatos, ejtőkészülékes ütve működő fúrásmóddal értek el.
A 650 mm 2!-j ü, fúrt szelvényü akna vémnélysége 269 m, melynek felső, vizzel telített homokos szakaszát 115 m-ig 4150 mm
fõ-re bővítették [l].
`
Hazánkban az első nagy átmérőjű fúrást Petőﬁbányán 1959ben mélyítették, miután a IV. számú légakna kivitelezése bányászati módszerrel ellehetetlenült s a munkálatokat az úszóhomokrétegek miatt 35 m mélységben fel kellett hagyni (1956). A mindinkább sürgető feltárás előkészítése érdekében alig 400 m-re
e helytől kezdődött az Ecséd V. számú légakna fúrása. Az Országos Földtani Főigazgatóság javaslata és szakmai irányítása alapján a munka elvégzésére a Vízkutató és Kútfúró Vállalat vállalkozott PS 150 tipusú, Salzgitter gyártmányú rotari fúróberendezésével (I. kép), melyet 1958-ban nagy átmérőjű, szűrőzött
kutak építése céljából vásároltak [2].
Az első légakna (talpınélysége 62 m, fúrási @ 1500 mm, a biztosítás 1400 mm-es vaslemezből készített bélésesővel és cementezéssel történt) sikeres befejezését követően több, némileg módosított szerkezetű, nagy átmérőjű fúrás is készült e térségben.

így pı. a szűcs 11., szűcs 111., Rõzsfz IX/4., Ezt-ed V1. jelű leg-

aknák, ahol az 1270 mm Q-jű fúróméret után 1100 mm Z-jű
béléscsövet építettek be [3].
Külön kell szólni arról a megoldásról, melyet a külfejtéses
bányászatra tervezett területen, ideiglenes jellegű légaknák
készítése során valósitottak meg. A szénréteget takaró fedő
könnyebb leművelése érdekében itt az 1500 mm-es fúrólyukba
olyan 1180 mm külső átmérőjű béléscsövet építettek be, melynek
anyaga 75 mm vastag fenyőfa volt, majd a gyűrűs teret palástcementezéssel biztosították [4].
Pár évvel később vetődött fel a nagy átmérőjű fúrások gondolata a nyirádi bauxitbányászatban, ahol később egy igen jelentős,
az előzőekben ismertetettnél lényegesen nagyobb aknafúrási
program bontakozott ki. Bár itt is a víz jelentette a bányászkodás
legnagyobb veszélyforrását, a földtani, hidrogeológiai adottságok
s ezzel a feladat is merőben eltérő volt. A nagy átmérőjű fúrás
alkalmazására először az Izamajor I. sz. bauxitbányában 1956
végén bekövetkezett, mintegy 15 mi/min nagyságú vízbetörést
követően került sor. Igen kezdetleges felszerelésekkel -~ ZIF 300
típusú magfúrógéppel, jobböblítéses fúrással 1959. március 15.augusztus 13. között, igen sok nehézséggel mélyítettek le egy

680 mın végátmérőjü fárólyukat, mely 71 m-ben érte el a viz
alá került bányatérséget.
'
A már említett vízbetörés, valamint a környező bányaüzemek
egyre növekvő vizemelése miatt a bauxitbányászat szakemberei
új megoldást kerestek. Az elgondolás lényege, hogy az érintett
terület központjában lemélyített vízakna s ebből a bauxitelőfordulások alatt dolomitban kihajtott vágatok segítségével
a termelést megelőzően csapolják le a karsztvizet. Az Izamajor
I. sz. koncentráció területén a 115 m mély vízakna építése
1959-ben kezdődött, mélyítése az állandó vízbeáramlás miatt
mintegy 3 évig tartott. Még kritikusabbá vált a helyzet 1963
februárjában, amikor a vízaknából indított csapolóvágat kihajtása közben -- kezdetben 150 m*/min-ra becsült -- vízbetörés
a vágatot elárasztotta.
Az előzőekben vázolt események az aktív vizszintsüllyesztés
megvalósításához új utak keresését igényelték. A megoldás
érdekében kidolgozott javaslatok alapján 1963 márciusában
az iparág vezetése a nagy átmérőjű fúrások felhasználásával létrejövő víztelenités mellett foglalt állást, s e tevékenység, valamint
a megelőző kísérletek összefogásával a Bauxitkutató Vállalatot
bízta meg. Egyidejűleg az Alnmíniumipari Tervező és Kutató
Intézet keretében - bevonva az Olajipar szakembereit is -- létrejött egy megfelelő tervezőcsoport. A kísérletek célja - a bányafeltárások meggyorsítása érdekében -- első ütemben légakna
méretben (1600 mm @) az aknafúrás lehetőségének, a fúráshoz
szükséges szerszámok és technológia vizsgálata volt. A területre
jellemző földtani adottságok gondos mérlegelése alapján fúrási
módszerként úgyszólván csak a mamutszivattyús, balöblítéses
rotari eljárás jöhetett számításba [5].

i

I. kép

PS 1.50 tipusú, Salzgitter gyártmányú kombinált (szívó-fúró)
fúróberendezés
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2. kép

Himbás, ütve működő berendezés
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A teljesség kedvéért itt kell szólni arról a fúrási kisérletről,
amelyet az Etschel-Mayer Tiefbohrunternehmen cég bérfúrásként 1964 augusztusában merevrudazatos, ütve működő fúróberendezéssel végzett. Feladatuk egy 74,5 m-ig már lemélyített,
2500 mm átmérőjű akna talpáról -- víznívó alatt -- 1400 mm
125-jű fúrólyuk kialakítása volt 115 m-ig. A munkálatokat megkezdés után rövidesen feladni kényszerültek, mivel a kemény
dolomitban a nagy átmérőjű véső gyakorlatig számításba
vehető előhaladás nélkül, rendszeresen meghibásodott (2. kép).
Az aknafúrási kísérletekhez szükséges fúróberendezés kialakításához az olajbányászattól átvett, nagyrészt igen elhasználódott, 3000 m mélységkapacitású fúrógép egységei szolgáltak
(3. kép). A megkezdett munka erőteljes űtemére jellemző, hogy
a tervezéssel párhuzamosan folyó gyártás, gépátalakitás már
1964 februárjában lehetővé teszi a fúróberendezés helyszíni
szerelésének meginditását. Az 1964. évi terv először négy
100 m-es légakna mélyítését irányozta elő, amely előirányzat
később felére csökkent. Az első kísérleti akna felső részének
fúrása 1964. május 11-én kezdődött 2260mm E-jű vágóélű
fúróval, majd e szakasz biztosítása 21 m-es talpmélységnél
2200 mm Qt-jű béléscsővel és palástcementezéssel történt.
Ezután a kemény kőzetek - eocén mészkő, majd 62 m-től
triász dolomit - fúrószerszáma a 2000 mm-es Trauzl gyártmányú görgősfúró volt a 67,2 m-es végmélységig. A második fúrást
hasonló szerkezettel 77,7 m-ben fejezték be 1965. március hóban,
míg a harmadik kísérleti akna kiképzése áthúzódott 1966. I.
negyedének végére. Mindhárom munkahelyen sok időkiesés
keletkezett a fúrócsövek, de különösen a súlyosbítők törése,
a fúróról leszakadt görgők mentése, rétegomlás elhárítása stb.
miatt. A kísérleti aknafúrás csaknem 22 hónapos időtartama
alatt ınintegy 240 m lefúrása közben számos olyan, előre nem
tervezett műszaki feladat merült fel, melyek megoldása továbbra
is alapvető jelentőségű maradt. A műszaki fejlesztési kísérletek
ezek ellenére egyértelműen bizonyították, hogy a választott
fúrási módszer kemény, repedezett kőzetekben, kedvezőtlen
hidrogeológiai viszonyok esetében is alkalmas nagy átmérőjű
fúrt aknák mélyítésére. A fenti tapasztalatok alapján került sor
1965-ben egy L-10 típusú, Wirth gyártmányú mamutszivatytyús, fordított öblitéssel üzemelő korszerű aknafúró berendezés
megvételére, mely az év utolsó hónapjában érkezett be. A fúró-

4. kép
Wirth L-10 tipusú aknafúró berendezés

berendezés első munkahelyeként egy segédakna lefúrását tervezték, melyet menet közben módosítottak úgy, hogy szűrőzött
kúttá kell kiképezni. A gyártó cég szakembereinek irányítása
mellett _ végzett próbaüzemelés során a fúrás 5,3 In mélységű
előaknából egytámaszú görgőkkel felszerelt, 2500 mm-es fúróval
kezdődött 1966. február 4-én márga, agyagos homok, homokkő
rétegek harántolásával. A szakasz előirányzott mélységének
elérése után 55,8 m-ben a fúrószerszám kiépítése után megkezdődött a 2250 mm-es béléscsövezés. A béléscsőrakat 21,5 m-ben
elakadt, melyet azután lángvágással szétdarabolva kellett viszszaengedni. A fúrólyuk szabályozása igen nagy nehézséggel és
időkieséssel járt, különösen azután, hogy közben egy görgő is
leszakadt a fúróról. A végül sikeresen megvalósított béléscsövezés után az elófúrást 2000 mm G-jű fúróval folytatták mészkőben, majd 148 m-től dolomitban 190,7 m-ig, közben a fúrás
menetét mind gyakrabban zavarta kőzetomlás. Feltehetően a
béléscsövezés közbeni omlás okozta az 1600-1400 mm-es kombinált béléscsőrakat elakadását is 20 m-rel a talp felett [6].
Az előző rövid ismertetésből is kitűnik, hogy már az első víztelenítő fúrásnál jelentkeztek mindazok a jellegzetes' technológiai
feladatok, melyek hosszú időn keresztül meghatározóan befolyásolták a nagy átmérőjű aknafúrást. Ezek jelentős hányada
abból fakadt, hogy az időközben kialakított újabb bányakoncentráció - Izamajor II. -- területének földtani adottsága lényegesen eltért a kisérleti fúrásokétól. Ez megmutatkozott egyrészt
abban, hogy az átlagos fúrási mélység mintegy háromszorosra
növekedett, másrészt a légakna helyett a vízkúttá történő kiképzés merőben más követelményeket támasztott. A már nem
kísérleti jellegű aknafúrás a fúrt kutak építésével párhuzamosan
oldott meg számos jelentős feladatot; ilyenek a ferdeség, a fúrószerszám és a béléscsövek méretsora, béléscsövezés és mellékműveletei, béléscső- és szűrőcsőgyártás, öblítési zavarok mély
folyadékszint mellett stb. [6-8].

_

3. kép

Aknafúrás súlyosbítáoszlopa a szabványos API fúrótoronyban
:

-

Az előzőekkel kapcsolatosan több új fúrószerszám már 1966ban elkészült, saját tervek alapján, a vállalat gépműhelyében;
így 2200 és 2950 mm Q-jű görgősfúró fokozat, 1800 mm s2l-jű
speciális szabályozó, ugyanilyen méretű központosító, s igen
eredményes fejlesztési mtmka után legyártották a bélés- és
szűrőcsövek előállításához szükséges célgépeket is. Számos
akadályozó körülmény - többek között igen sok műszaki baleset (fúrócsőtörések, görgők leszakadása, szerszám megszorulása
stb.) - ellenére 1968 végéig az aknafúrási üzem lemélyített
1551,3 m-t. Az ezen időszak alatt befejezett és vízkúttá kiképzett aknákból emelt víz mennyisége azonban messze elmaradt
a tervezettől: 1968-ban átlagosan csak 46,4 mafmin az előirányzott 91 mi/min-mal szemben. A vízemelés, s ezzel a vízszintsüllyesztés ütemének meggyorsítása érdekében 1969 augusztusában elkezdett dolgozni a második, némileg már korszerűsített,
L-~10 típusú berendezés is (4. kép). A fúrógéppel együtt érkezett az első, kettős feltámasztású görgőkkel felszerelt 2000 mm-es
fúró, amely kedvező fúrási sebessége mellett úgyszólván teljesen
kizárta az eddig igen gyakori görgőleszakadásokat, töréseket.
1966-tól 1971 végéig összesen -4647,8 m nagy átınérőjü fúrás
készült el, a fúrt aknákból termelt átlagos vízhozam pedig
215,5 mi/min-ra emelkedett, ezzel némileg meghaladta a tervezett szintet (210 mi/min). Igy kerülhetett sor 1972 márciusában
a már erősen elhasználódott első fúróberendezés leállítására.
A tervezett víztelenitési program célkitűzésének elérése után

KOOLAJ És FÖLDGÁZ 19. (119.) évfolyam 90. szám, 1986. október

313

1973 végére leállt a még működő fúróberendezésis; ettől kezdve
mk szakaszos üzemeltetésére került sor, az egyes helyi bányászati feladatok elősegítése érdekében.
Nyirád térségében l966-1985 között összesen több mint
7000 m-t fúrtak. Az aknák közül csak néhány kis mélységű
(60-70 m) légaknát fúrtak, többségüket perforált béléscsővel
(1400-800mm zi) és kavicsszűrővel vízemelő kúttá képezték ki.

_

[5] Í1f'rãlnaãv7)K.: Aknafúrás kemény, víznyelő kőzetekben. Bányászati Lapok,
19 .
[6] Mecsnóber M.: Nagy átmérőjű fúrások a magyar bauxitbányászatban.
Földtani Kutatás, XVI. 1--2 (1973).
[7] Rosta F.: Stabilizálási eljárások vízmentesítö akna fúrásához. Kőolaj és
Földgáz, 1 (1976).
[8] Mecsnáber M.: Nagy átmérőjű vizmentesítő fúrások a magyar bauxitbányászatban. Földtani Kutatás, 3 (1984).
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Bár a magyar földtani kutatás igen jelentős múltra tekinthet
vissza, a kutatófúrások eszközeiről, gépi berendezéseiről, technológiájáról igen kevés irodalmi közlés található. Egyik ilyen
régi híradás arról tájékoztat, hogy 1908--1910 között rotari
gépi fúrással kutattak egy bányamezőt, ahol 754-756,5 m-ben
szenes összletet harántoltak [1]. A kevés forrásmunka bizonyára
annak tulajdonitható, hogy a szilárdásvány-kutatást tulajdonkép-

N

pen 1946-ig különböző érdekeltségű, nagyrészt magánkézben
levő bányatársaságok irányitották.
A kisebb mélységű kutatásoknál, ahol csak üledékes kőzeteket
kellett átfúrni, még a 30-as években is alkalmazták a kézi fúrást.
A növekvő mélység, a kutatási feladatok változása miatt a kézi
fúrást fokozatosan gépi meghajtású fúrógépek váltják fel.
Az igen sokféle ütve működő fúrógép mellett 1930-tól mind
jobban a Craelius-tipusú magfúró-berendezések terjedtek el [2].
Fúrótoronyként általában háromlábú fenyőoszlopokból összeállított szerkezet szolgál, a hajtómotor teljesítménye 10 kW.
Figyelemre méltó, hogy ilyen fúróberendezéssel 300 m-nél nagyobb mélységet is elértek (1. kép).
A szilárdásvány-kutatás irányításában a második világháborút
követő államosítás sem hozott lényeges változást, mivel a kutatásokat az egyes bányavállalatok továbbra is saját hatáskörükben
végezték. Az első központosított szervezet az 1949. október 1-én
megalapított Bányászati Kutatási és Mélyfúró Nemzeti Vállalat
voltăãgıely 1952. január 1-től Mélyfúróipari Trösztként dolgozott
ÍOV

.
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1. kép
Craelius-tipusú, kézi előtolásá magfúrá-berendezés
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2. kép

ZIF--300 tipusú fúróberendezés fenyőfa négyláb alatt
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Időközben egyes jelenb --hazai ásványi nyersanyagok kutatására szovjet szakemberek irányítása, hatékony közreműködése
mellett szakosított vállalatokat is alakítottak. Így 1950-ben létrehozták a Bauxitkutató Expedíciót, amelynek jogutódja 1955-től
a Bauxitkutató Vállalat (BKV). 1954-ben megindul az uránérc
mélyfúrásos kutatása is, a mai Mecseki Ércbányászati Vállalat
(MÉV) Mélyfúró Üzemének elődjénél. Az egyéb ásványi nyersanyagok kutatásával -~ beleértve a vízkutatást is - a Mélyfúróipari Tröszt foglalkozott.
Ennek megszűnése után (1954. június 30.) az egyes üzemek
önálló vállalatokká alakultak, közvetlenül a Nehézipari Minisztérium felügyelete mellett. 1955. február 1-től ismét központosított szervezet, az Országos Földtani Főigazgatóság (OFF) veszi
át a közvetlen irányítást. A Főigazgatóságból 1958. április 1-én
kiválnak a vízkutatással foglalkozó üzemek és belőlük szervezték
a Vízkutató és Kútfúró Vállalatot.
Az OFF megszűnésével a kutatófúrások kivitelezésével foglalkozó vállalatokból alapították 1965 első hónapjában az
Országos Földtani Kutató és Fúró Vállalatot (OFKFV) budapesti központtal, mely később (1970) Várpalotára költözött.
Az előzőekben ismertetett három, elsősorban szilárdásványkutatással foglalkozó vállalat, (BKV, MEV, OFKFV) mellett
néhány bányavállalat is üzemeltet pár fúróberendezést.
A magyar szilárdásvány-kutatás szervezett, központosított
fejlesztésével az 1950-es évektől kezdtek foglalkozni. A kiindulási helyzet jellemzésére elég megemlíteni, hogy a fúróberendezés-park több mint 30 típusból tevődött össze, s így természetesen az első törekvések ennek egységesítésére irányultak. Fokozatosan megszüntetik az ütve működő fúrást, és általánosan
elterjedt a jobböblítéses forgófúrás.

A bauxit-, illetve uránérckutatással foglalkozó vállalatok
feladatuknak megfelelően kis átmérőjű magfúrásra specializálódtak, kezdetben főleg MY-40, MY-50 orsós rendszerű, mechanikus előtolású fúróberendezésekkel dolgoztak.
Az általánosabb feladatokat végző országos vállalat (OFKFV)
fejlődését elsősorban a szén-, illetve a vízkutatás befolyásolta.
A szénkutatás mindinkább a nagyobb mélység felé tolódott el,
és a technológiai vizsgálatok érdekében a maganyag mennyiségét, a mag átmérőjét kellett növelni. A feladatok megoldására
forgatóasztalos rotari fúróberendezéseket fejlesztettek ki, illetve
alakítottak át, melyek közül legjelentősebbként az 500 m mélységkapacitású U-5 típust kell megemlíteni [3].
A fentiekben felvázolt helyzet alig változott 1955-ig, amikor

3. kép

A Wirth cég BOS tipusú hidraulikus, félautomata fúráberendezése

4. kép
J. K. Smit-gyártmányú, többlépcsős gyémánt magfúro'

az első ZIF típusú, akkor igen korszerűnek számító fúrógépek
először jelentek meg az uránérc-, illetve a bauxitkutatásban.
Az új, hidraulikus előtolású géptípus gyors ütemben kiszorította
az igen sokféle fúrógépet, s rövidesen a szilárdásvány-kutatás
legelterjedtebb berendezése lett (ZIF-300, --650,
1200).
Az új fúróberendezésekkel együtt megjelent a nagy szilárdságú,
50, ill. 63,5 mm fõ-jű kapcsolós fúrócső, valamint az R-200/40
tipusú iszapszivattyú. Az üzemi alkahnazás során a ZIF fúrógépek telepítésének több alternatívája született meg (2. kép).
1971-ben a BKV-nál műszaki fejlesztés keretében a termelékenység növelése, valamint a nehéz ﬁzikai munka csökkentése
érdekében 2 db Wirth-gyártmányú, B típusú fúróberendezést
helyeztek üzembe. Hidraulikus meghajtásuk, szerkezeti megoldásuk alapvetően eltér a szokásos 0,4-0,5 m előtolású orsós
magfúrógépektől. Az új fúrógéptipusnál a hosszú, fokozatmentes
előfúrási (3,0-6,0 m) és forgatási (0-870 ford/min) lehetőség,
a hidraulikusan megoldott fúróárboc-állítás, -döntés, a fúrási
szerszámok és béléscsövek ki-beépítési műveleteinek gépesítése,
a kutatófúrásoknál alkalmazható bármilyen technológia optimális megvalósításának lehetőségét teremti meg [4]. Az első,
1971-ben beérkezett B0, illetve BIA lényegesen eltértek a ma
üzemelőktől, a BKV az üzemelési tapasztalatok alapján számos
fejlesztést valósított meg. A korszerű fúrógép-családból bauxitkutatáson jelenleg BOA, BIA, B1A/2 jelzésűek dolgoznak.
A hidraulikus erőátvitelü fúróberendezések alkahnazásával
olyan berendezésekkel bővült a hazai géppark, amelyek átformálhatják a hazai földtani kutatás arculatát (3. kép).
A világgazdaságban végbement változások - nyersanyag- és
energiagondok - a 70-es évek elejétől a hazai nyersanyagkutatás
felé fordították az érdeklődést. Az ugrásszerűen megnövekedett
kutatási igény a meglevő berendezésparkkal nem volt kielégíthető, ezért nagyszabású fejlesztésre volt szükség. Az Állami
Tervbizottság határozatával 1974 októberében jóváhagyott
kapacitásfejlesztési és korszerűsítési program keretén belül 9
korszerű hidraulikus fúróberendezés és több mint 50 orsós
típusú, hagyományos magfúrógép érkezett az országba. A fejlesztéssel együtt megvalósított egyéb intézkedések együttes hatásaként a fúrási kapacitás jelentős mértékben megnövekedett.
A fejlesztés lehetőséget teremtett az elhasználódott ZIF berendezések lecseréléséhez is. Időközben a Szovjetunióban is megjelentek az orsós előtolású fúrógépek fejlesztett változatai, mint
pl. a SZBA--500 (újabban SZKB-4), ZIF-650 M- és
MR-1200-as. E fúrógépek közös jellemzője a forgatószár
hidraulikus befogása, rövid, 0,5 m-es folyamatos hidraulikus
előtolás, a gyémántfúrásnak megfelelő magas fordulatszám
(1000-1500 fordfmin).
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A fúrási technológiát a kezdeti időszakban az jellemezte,
hogy hazánkban is, mint a legtöbb európai országban a svéd
Craelius cég által kifejlesztett szerszám-méretsor honosodott
meg. Az 50-es évek közepéig a kőzetbontás legismertebb és legelterjedtebb szerszáma a különböző élszögűre köszörült keményfém betétes korona volt.
A teljesítmények növelése érdekében, különösen az uránkutatás területén a kemény ebb homokkövek átharántolásához
1954-ben bevezették a sörétfúrást [5]. A sörétfűrás termelékenységnövelő hatása mellett azonban negativ következménye is
jelentkezett, így a fúrólyuk elferdülése, a magkihozatal romlása
stb. A nagyobb magkihozatali igény kielégítésére korszerű,
kettős falú magcsöveket szerkesztettek, ami a fúrókorona ajakvastagságának jelentős növekedésével járt együtt.
A magfúrási technika terén a 60-as évek közepén világszerte
erőteljes fejlesztés indult meg. Ennek leglátványosabb eredménye
a gyémántfúrás elterjedése volt. Hazánkban az első üzemszerű
kísérletekre 1965-ben került sor különböző gyártmányú és típusú
koronákkal, az OFKFV recski kutatási területén. A BKV-nál
és a MÉV-nél a gyémántfúrási kísérletek 1968-ban kezdődtek.
Szélesebb körű bevezetésére a hazai szilárdásvány-kutatásban
csak a hetvenes évek elején került sor, s a kemény kőzetek fúrásánál rendkívül gyorsan kiszorította a sörétfúrást (4. kép).
A fúrási teljesítmények és a magkihozatal további növelését
új, korszerűbb műszaki eszközök alkahnazása tette lehetővé.
A hazai szakemberek fokozott ﬁgyelmet fordítottak egyes nyugati országokban már elterjedten alkalmazott, köteles gyorsmagszedős eljárás megismerésére. A gyorsmagszedős módszernél
a mag felszínre hozatala a fúrólyuktalpról drótkötélhez erősített
betétcső útján történik, a fúrócső és a magfúró kiépítése nélkül.
Az első köteles gyorsmagszedős fúrási kísérletekre 1971 végén,
1972. év elején került sor az OFKFV észak-magyarországi

kutatási területén. A szükséges eszközöket a Longyear cég szállította. Az Országos Műszaki Fejlesztési Bizottság anyagi és
erkölcsi támogatásával 1973-ban a Mecseki Ercbányászati Vállalat komplett fúróberendezést vásárolt a Longyear cégtől.
Az L-44 típusú berendezést a recski érckutatás területén helyezték üzembe, ahol gyorsmagszedős technológiával 1200 m-es
fúrást mélyítettek le eredményesen [6].
Sikeres kísérletek után az új technológia gyorsan terjedt.
1974-ben gyorsmagszedős eljárással a BKV-nál már 2600 m-t
mélyítettek dolomitban.

A korszerű gyorsmagszedős eljárás olyan fejlesztési igényeket
vetett fel, amelyek a fúróberendezések minden elemére kihatottak. Szélesebb körű elterjesztése szükségessé tette az íszaptechnológia teljes megváltoztatását.
A hazai fúrási feladatok végrehajtása során több különleges,
egyedi fejlesztési igényt is ki kellett elégíteni. Ezek közül külön
említésre méltó az uránérckutatásnál bevezetett bokor-, ill.
gyökérfúrás, valamint a 2400 m mélységet meghaladó kutatófúrások technológiájának kidolgozása.
Hasonló speciális fejlesztési feladatot jelentett a bauxitkutatási
területen előforduló veszteséges konglomerátum összletek és
kemény mészkövek. teljes szelvényű fúrási hatékonyságának növelése. A feladatot újszerű fúrási technológia bevezetésével, a sűrített levegővel üzemeltetett lyuktalpi fúrókalapács és haböblítés
alkalmazásával sikerült kiváló eredménnyel megoldani. A
A kutatási területek változása, a fúrási technológia fejlődése
továbbra is újabb és újabb feladatokat határoz meg a_ fejlesztő
éskivitelező szakemberek részére egyaránt.
-IRODALOM
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Zsigmondy Béla szerepe a magyar
vízbányászatban

CSATH BÉLA

ETO: 622.322: 622.24
,,Hálával tartozom Zsigmondy Vilmos nagybátyámnak, aki a
földfúrást elsőként kezdte meg hazánkban és aki engem e szakra képeztetett; hálával tartozom a tudománynak, mely munkárnat lehetségessé tette”, mondta Zsígmondy Béla az első hódmezővásárhelyi kút átadásakor.
Szakmai képesítése már Zürichben kezdődött, ahol nagybátyja tanácsára geológiát tanult, majd gépészmémökként hazatérve előbb mint geológus gyakornokoskodott, majd 1872-ben
Zsigmondy Vilmos maga mellé vette. Együttműködésük ideje
alatt vezette be a fúrási szakmába. Az ifjú Zsigmondy Béla nagy
szorgalommal sajátította el a gyakorlati mérnöki ismereteket
és szerezte meg későbbi nagyszabású működéséhez azt a szilárd alapot, melyre terveit nagy tudásával, gyors áttekintésével
felépítette, és aki csaknem 40 éven át magasra emelte a vízkutatás-tııdomány és -gyakorlat lobogóját.
Szerencsés végzcte, mely őt épp e területre terelte, már szinte
megjelölte számára az utat, melyen haladva maradandó szolgálatot tett hazájának. Részese, sőt vezértényezője lett falvak,
városok egészséges vizzel való ellátását szolgáló korszak nagy
kűzdelmeinek és vívmányainak, soha el nem múló érdemeket
szerezve nevének és mûködésének.
A budapesti városligeti 970,47 m-es mély kutat - mely
Európa legmélyebb hévízkutja volt (ezt a fúrást csak az
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1271 m-es sperenbergi sókútfúrás előzte meg Európában) -,
együtt készítették. 1876-ban a nagybátyja, aki már nem vállalt
kútfúrást, csak bányászati és kútfúrási szakvéleményezéssel foglalkozott, a fúrások kívitelezését és vállalatát unokaöecsére
ruházta át. Az általa előirányzott feladatok végrehajtása a 28
éves Zsigmondy Bélára (1. kép) várt, aki épp abban az időben
kezdte el mérnöki pályafutását, amikor a legnagyobb érdeklődés mutatkozott az artézi.. kutak iránt. Működési területét az Alföldre helyezte át. Itt általában a fejlődést hátráltatta
az ivóvíz hiánya, a lakosok távol minden eleven vízértől, az egészségtelen, sőt sok esetben fertőzött talajvíz minden kárhozatát
nyögték.
Kútfúrási munkasorozatát Hódmezővásárhelyen kezdte 1878ban a város közegészségügye megjavítására szolgáló, első nyílvános használatra szánt artézi kútjával. Ezt követte ugyancsak
itt az ún. Nagy András János-féle kút, mely majdnem annyi vizet adott, mint a városligeti hévízkűt (2. kép). Erről a kútról
Lóczy Lajos így nyilatkozott: ,,En_nél szebb és maradandóbb emlékoszlop nincs Magyarországon.”
Zsigmondy a kút átadásakor tudatta, hogy „eleget tett a megbizatásnak, a kút elkészült, a föld gyomrából felszabadíttatott
az évezredek óta lekötött elem, mely hivatva lesz a város lakosságának ivóvízzel szolgálni”. A közegészségügy mostoha álla-
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Zsigmondy Béla
potát alig tanúsíthatta valami inkább, mint az, hogy az ország
városainak, falvainak nagy része még mindig szűkében volt a jó
és egészséges ivóvíznek. Vagy fertőzött kutakból, vagy pedig a
települések mellett folyó patakokból, folyókból merítették a
vizet.
1885-ben elkészítette a szentesi kutat. Ugyanebben az évben
fúrt Szabadkán és Püspäladányban; az utóbbi kút víz mellett
metángázt is szolgáltatott. Erről Karaﬁáth Tivadar így írt:
„Ha égő gyufával közelít az ember a fúrócsőhöz, a víz felülete
meggyullad és azután hatalmas lánggal megszakítás nélkül ég”.
A gázt a vasútállomás megvilágitására használták fel.
A Hódmezővásárhelyen elért eredmény nagy hatással volt a
környék városaira. A következő években készítette el Szentes,
Zombor, Törökszentmiklós, Mezőtúr, Szarvas, Nagyszalonta,
Pécs, Karcag stb. kútjait. Majd minden egyes megye első kútját
ő készítette, irányt mutatva az utódoknak.
Zsígmondy Béla nagybátyjától eltanulva, gondosan összeállította a felszínre került furadékanyagot és átadta a Földtani
Intézetnek, és ily módon értékes és becses adatokkal járult hozzá az ország földtani viszonyainak megismeréséhez. Az anyagot
az intézetben Halaváts Gyula bányamérnök-geológus dolgozta
fel, majd elemzésekkel ki isadta ezeket; később kútfúrásokhoz
szakvéleményeket is adott.
y
A fúrásokat hagyományos módon, szabadeséses szárazfúrási eljárással készítette. Puha rétegekben kötélen lógó kanállal,
keményebb rétegekben vésővel, nagy átmérőben mélyítette a
lyukat. A fúráshoz minden esetben egyedileg építették fel a fúrótornyot. A szakaszos talajkiemeléssel, szárazfúrási eljárással
készített fúrást vascsövekkel bélelte, befejezésül vörösfenyő
béléscsövet is alkalmazott. .A fúrási munkaidőt graﬁkusan ábrázolta.
l í
Zsigmondy Béla az általalétesített kutakra felépítményt, díszkutat is tervezett, s ﬁgyelemmel volt arra is, hogy ezek elbontása
nélkül lehessen a kúthoz hozzáférni, pl. javítás céljából. A kútfejet az aknában helyezték el, míg a felépítmény ettől S-7 m-re
épült. Ezek a felépítınények legtöbbször szoborﬁgurák voltak
(Ceres, Flora stb.).
Az évszázad végi hódınezővásárhelyi kútfúró dinasztiák kezén
a kútfúrás csakhamar virágzó iparrá fejlődött. A Zsigmondy

cég az ezt követő években is megőrizte vezető szerepét az Alföldön. Aki alapos munkát kívánt, Zsigmondy Bélához fordult.
Alátámasztják ezt Fábry békés megyei alispán egy körlevelében
leírtak, az alábbiak szerint: „Zsigmondy Béla, aki számos, eredményes kutat készített már a vármegye területén, a fúrásokból
kikerült furadék alapján a vármegye geológiai viszonyait anynyira ismeri, hogy az általa vállalt fúrások egészséges, jó ivóvü nyerését biztosítják.”
Az ebben az időben mélyített debreceni fúrás ugyan nem érte
el célját, de mégis eredményesnek kellett tekinteni, mivel ez
időben az Alföld legınélyebb fúrása volt (837,07 m), és geológiai szempontból az Alföld kőzetviszonyaira vonatkozóan
nagyon sok kérdésre adott választ.
Zsigmondy Béla ivóvizet szolgáltató kutakon kívül Budapesten Kőbányán ipari célokat szolgáló kutak sorozatát készítette
különböző serfőzők és gyárak részére (a 30 helyen mélyített
fúrás 15 044 métert tett ki).
E században a Zsígmondy cég -- miután az unokatestvér,
Zsígmondy Dezső is belépett az építési vállalkozásba --, víz-

fúrásokat készített vízművek, községek és városok, fürdők,
ipartelepek, uradalmak részére, valamint a MÁV megbízásából
is készitett számos kutat az állomások területén.
Zsigmondy Béla artézi kútfúrásaival hervadhatatlan érdeme-

ket szerzett, képességeit a saját területén ragyogóan érvényesí-

tette. Tevékenykedésével olyan nevet szerzett, mely szélesebb

körökben is joggal elismerést nyert bel- és külföldön (Olaszország, Ausztria, Moldávía). 433 vízfúrást mélyített 36120 m
hosszban.
Szakmai munkálkodása és tudományos munkája mellett nem
maradtak el társadalmi és közéleti szereplései sem. A fúrómérnökök és fúrótechnikusok vándorgyűléseinek lelkes szervezője, résztvevője és több alkalommal elnöke volt, ahol a
hazai vízbányászattal kapcsolatos előadásokkal öregbítette a
magyar vízkutatás és -fúrás hírnevét.
Munkájának alapvonása volt a pontosság és az alaposság,
ami mind a személyek, mind a felhasznált anyagok megválasztásában minden alkalommal megmutatkozott. A fúrószersämek, fúróeszközök egy részét maga szerkesztette, melyről
Theodor Teclclenburg is megemlékezett „Tiefbohrkunde” címû
könyvében, A pesti Zsigmondy Béla fúrószerszámai címmel.
Zsigmonaly Bélának nem emeltek emlékművet, de nevét a
népének tett szolgálat tette halhatatlanná. Munkájáért elismerést
kapott számos városban, faluban, ahol az egészségügy tekintetében a legtöbbet adhatta: egészséges, jó ivóvizet biztosított
sok ezer és ezer ember számára.
,
1916-ban. halt meg, 68 éves korában, Budapesten.

B. flam: Penn Beııa )Kııı`Moıı.mu.. ıı pasnenne na sony ıı Beıırpııı
Béla Csath Über: die Rolle von Béla Zsigmondy im uııgarisclıeıı
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EGYETEMI HÍREK
Emlékbeszéd dr. Papp Simon professzor születésének 100. évfordulóján*
Tíszteletre méltó, szép hagyománya Egyetemünknek, Egyetemünk történeti-bizottságának, hogy kerek évfordulók alkalmával
megemlékezik „volt professzorairól, emlékkiállítás keretében
mutatja be életútjukat oktatói, volt tanítványai és ifjúsága számára.

Ezúttal centenáris évforduló, dr. Papp Simon professzor születésének századik évfordulója alkalmával jöttünk össze, hogy
megemlékezzünk nagy sikerekben, de súlyos megpróbáltatásokban bővelkedő életútjáról, s hogy megtekintsük ennek a magasságokat és mélységeket megjárt gazdag életútnak a Magyar
Olajipari Múzeum által oly szépen gondozott és megőrzött,
Egyetemünk levéltára által sok szeretettel, törődéssel egy-egy
tárlóban elénk tárt emlékeit:
.
-- az ifjúságról, diákkoráról;
Z-ıı

a kolozsvári, selmecbányai egyetemi oktatói tevékenységéről;

a szűkebb hazájában, Erdélyben, majd a Felvidéken,
Horvátországban végzett sikeres kőolaj- és földgázkutatásairól;
a távoli országokban, messze kontinenseken folytatott kutatásairól, a tudásgyarapítás, tapasztalatgyűjtés hosszú
éveiről;
az ezt követő, az összeszűkülő hazában is igen sikeres és
eredményes szénhidrogén-kutatásról, amellyel a magyar
olajbányászat megindulásának 20 éves jubileuma alkalmából kiérdemelte tanítványaitól, munkatársaitól az e kiállításon látható, s a kiállítás emblémájának tekinthető nagy
emlékplakettet, amely ,,Dr. Papp Simon a 20 éves magyar
kőolajbányászat alapítója 1957” felírást viseli;
a soproni professzorságának;
igaztalan meghurcoltatásának emlékeiről,
e
-- s öregkoráról, élete utolsó éveinek morzsolgatásáról.
Nekem jutott a nagy megtiszteltetés, hogy az Egyetemünk,
a Bányamérnöki Kar, a Kar Olajtermelési Tanszéke nevében
az egyetemi oktatói professzori tevékenységéről, az Országos
Magyar Bányászati és Kohászati Egyesület nevében két ízben
volt elnökéről, s az OMBKE kőolaj-, földgáz- és vízbányászati
Szakosztálya nevében mint alapító elnökéről emlékezzem meg.
-.Z

-

Életútjáról szólva: Papp Simon 1886-ban -- száz évvel ezelőtt
-- ezen a napon született Kapnikbányán. Középiskoláit Nagybányán, a patinás bányászvárosban végezte. Egyetemi tanulmányait pedig a kincses Kolozsváron, ahol 1909-ben az ásványtanföldtan-földrajz tudományokból „summa cum laude” szerezte
meg a doktorátusát. Már 1906-ban egyetemi hallgatóként is
gyakornok dr. Szádeczky Gyula professzor mellett, akinek tanszékén 1909 szeptemberétől első tanársegédnek nevezték ki.
1911 áprilisától megvált ettől a munkahelyétől, azonban továbbra
is a geotudományok körében, egyetemi oktatói pályán maradt,
de most már mind határozottabban a bányászati kutatás felé
fordult. Dr. Böckh Hugó professzor meghívására a selmecbányai
Bányászati és Erdészeti Főiskola ásvány-földtan és telepismerettani tanszékén tanársegédi minőségben folytatta tevékenységét.
Principálisa, dr. Böckh Hugó nemcsak tudós professzora volt
a geológiának, a telepismerettannak, hanem akkor már a szénhidrogén-kutatás eredményes művelője; tanársegédeit, köztük
elsősorban Papp Simon: belekóstoltatta az' aktív szénhidrogénkutatásba olyannyira, hogy attól élete végéig nem tudott elszakadni. Bõckh Hugót mind jobban a kutatási munka foglalja el
úgy, hogy 1914-15-ben a Pénzügyminisztérium (a Főiskola
akkor a Pénzügyminisztériumhoz tartozott), Papp Simon:
megbízta a telepismerettan és az őslénytan előadásaival, majd
1915. márc. 31-én geológus mérnökké nevezte ki a kolozsvári
Kutató Bányahivatalhoz. Ezt. követően 1916 végén mint a
Pénzügyminisztérium X. Főosztályának geológus-főmérnöke,
majd bányatanácsos-főgeológusa, dr. Böckh Hugó oldalán
mint annak első munkatársa, tevékenyen részt vett az akkor már
eredményes erdélyi földgázmezők, az egbelli olajmező és a horvátországi (bujavicai) gázelőfordulás sikeres felkutatásában,
továbbkutatásában, feltárásában.
A tízes évek nagyszerű iskolát jelentettek Papp Simon számára, hiszen az akkori Magyarország, a Kárpát-medence szinte
minden kutatásában részt vesz; kutat szenet, ércet, ásványt, sőt
kőolajat és földgázt is az ország szinte minden területén, miközben több hónapot tölt el romániai, az ún. regáti kőolaj területeken.
Mindezt a tevékenységet az akkor már nagy hírű, eredményes
szénhidrogén-kutató, Böckh Hugó oldalán végezte, aki nagy-
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szerű példakép volt mind,-az egyetemi oktatás, mind a kőolaj- és
fóldgázkutatás szempontjából.
1920 döntő fordulat éve Papp Simon életében, mivel az előző
évek sikeresen felkutatott hazai szénhidrogén-elõfordulásai az
összezsugorodott országhatárokorı kívül estek (bár megjegyzendő, hogy még ő tűzte ki a hajdúszoboszlói 2. fúrást 1918-ban.
amelyet, ha akkor lefúrtak volna, akkor majd négy évtizeddel
előbb fedezték volnafel Nagyalfőldünk első jelentős földgázmezejét, a hajdúszoboszlói, azóta már leterrnelt földgázmezőt).
Ekkor fordul végleg a kőolaj- és földgázkutatás felé, hiszen
fúróberendezések hiányában a hazai kutatás lehetőségei igen
korlátozottakká váltak. Böckh Hugó ösztönzésére még ﬁatalon,
34 évesen, a nagyvilág felé tekint, megválik az állami szolgálattól
és egy évtizedre a londoni Angol--Perzsa Olajtársaság, ill.
kutatóvállalat szolgálatába lép, amely főgeológusi, tanácsadógeológusi és senior-geológusi minőségben leányvállalatainál
alkalmazza. Ez idő alatt Jugoszláviában, Albániában, Törökország európai részében, Kisázsiában és Uj-Guinea szigetén
végez évekig tartó Olajkutatási munkálatokat. Az általa kitűzött
mélyfúrások Resetariban, Jugoszláviában földgázt és Albániában
Patoson, kőolajat tártak fel műrevaló mennyiségben.
1930-1932 között Kanada nyugati államaiban és az Amerikai
Egyesült Államok északnyugati részén, majd az észak-németországi olajterületeken vezeti két londoni kutatóvállalat földtani
és geoﬁzikai kutatási munkálatait.
Külföldi kutatásai idején, amikor közbe-közbe néhány hóna-

pot idehaza tölt, hűen Selmechez, az utódnál, a soproni Bányászati és Erdészeti Főiskolán régi kollégája, Vitális István profeszszor tanszéken előadásokat is tartott. 1926-tól ugyanis erre a tanszékre kinevezett, de tartósan szabadságolt adjunktus volt.
1930-ban azután megbízást is kap a negyedéves bányamérnökhallgatók részére ,,Gáz- és olajkutatás” c. tantárgy előadására.
1932-ben azután végleg hazajön, s 1933-ban, amikor az European
Gas and Electric Co., az Eurogasco kutatási koncessziót nyert
a Dunántúlra, e vállalat a nagy tapasztalattal rendelkező Papp
Simont bízza meg a főgeológusi feladat ellátásával. Munkásságát fényes siker koronázza. Négy, csak félsikert - szénsavgázt,
szénsavas szérıhidrogéngázt -- -eredményező kutatófúrás után,
az 1921-ben egy sikertelen kutatófúrással diszkreditált budafapusztai mező geológiai és geoﬁzikai "mérésekkel reambulált
brachiantiklinálisának gázsapkájára új fúrást javasolt, és ez a
fúrás meghozza a sikert: 1937. február 9'-én gázt és könnyűolajat termel. A nem hibátlanul kiképzett kút helyett azután
az alig 1 km-nyire telepített B-2. 1937. november 22-én már
napi 65--85 mi olajtermeléssel meghozza a teljes sikert, amelynek alapján megalakult a MAORT. Az első jelentős mező felfedezését gyorsan követik az -újabb sikerek, a lovászi, majd
a lendvaújfalui és a hahót--pusztaszentlászlói olajmező felfedezése, mindez azonban a« budafai- mező felfedezése után már a
Magyar-Amerikai Olajipari Rt. égisze alatt. A második világháború idején l941 decemberétől a Kincstár használatába vett
MAORT egyéni vezetésére kap megbízást, a MAORT amerikai
vezetői szerint viszont alelnök-vezérigazgatói minőségben.
Papp Simor; igen sikeresen kormányozta át az óriássá nőtt
„MAORT Uzemek a m. kir. Kincstár használatában” vállalatot
a háború viharain. Legnagyobb sikere az volt, hogy a világhírű
német geológus professzor barátja, Alfred Benrz közreműködésével, segítségével megakadályozza, hogy a németek által a Kaukázusba irányított, de ott már bevetni nem tudott olajipari felszerelést, fúróberendezéseket Zalába hozzák, s rövid idő alatt kizsarolják olajtelepeinket. 9
p
1
Közben 1944 szeptemberében a József Nádor Műszaki és
Gazdaságtudományi Egyetem Bánya-, Kohó- és Erdőmérnöki
Karán újonnan alapított ,,Olajkutatási és olajbányászati tanszék”-ére műegyetemi nyilvános rendes tanári kinevezést nyer.

(Megjegyzendő, hogy ez a tanszék nem azonos, de elődje, jogelődje a később, 1951-ben alakított Olajterınelési Tanszéknek.)
Érdekes, itt látható dokumentuma e kiállításnak az olajkutatási és olajbányászati tanszék vezetőjének megválasztására
nyomtatott formában megjelent kari ülési határozat. Ebben a
Papp Simon személyére szóló rész így szól:
,,Dr. Papp Simon messze vezet hazánkban mindazok előtt, akik
vagy csak az olajkutatással foglalkoztak, vagy pedig csak újabban
kapcsolódtak be az olajbányászatba. Meghívásával tehát a legalkalmasabb szakembert kapjuk az Olajkutatási és olajbányászati tanszékre.” Papp Simon 1944 téli szemeszterében a háborús
események miatt már nem kezdhette meg előadásait, de az
1947-48. tanévben már előadta az „Olajkutatás és olajbányászat” c. tárgyat.

1948 augusztusában -- a személyi kultusz idején - azonban
az ún. MAORT-per kapcsán letartóztatják és 1948 decemberében
koholt vádak alapján halálra ítélik, amely ítéletet azután életfogytiglani fegyházbüntetésre változtatnak. 1970-ben Papp Simon
temetésén az utód professzor gyászbeszédében oly megrázóan
mondta: „az akkor már 62 éves Papp Símonnak le kellett irni
azt a képtelenséget, hogy 1945-től 1948-ig tervszerűen és tudatosan úgy irányította a kutatásokat, hogy azok eredménytelenek
maradjanak. A tudósnak, a földbúvárnak, kutatónak meg kellett tagadnia élete egyetlen célját, a kutatás értelmét, meg kellett
tagadnia életművét, önmagát. Galilei sors ez. Mindez bizonnyal
ez volt élete leggyötrelrnesebb órája, sokkal nehezebb annál,
mint amikor szemrebbenés nélkül hallgatta végig halálos ítéletét.
Utána hét év következett- hangzott tovább a gyászbeszéd --,
a fegyházban, míg megnyílt a kapuja annak s az akkor már 69
éves Papp Simon ismét szabad munkaasztalhoz, mikroszkópjához ülhetett Még megérte Mocsár Gábor „Égő arany” című
szociográﬁai művének megjelenését. Olvasni akkor már nem
tudott, de bizonyára felolvasták neki a könyv első fejezetét
arról, mi történt a magyar olaj körül 1945-től 1948-ig. Nemcsak
az író nem írta le a kimondhatatlant, de aki olvasni tud, az kihallja soraiból.”
7
E drámai gyászbeszéd szónoka, professzortársa sem érte meg
azonban már a másik, ún. MAORT-perrel foglalkozó, igen nagy
sikerű regényt, amely még szókimondóbban írta le Papp Simon
és sorstársai kálváriáját, a jóvátehetetlen szenvedést, ha már nem
lehetett jóvá tenni, legalább az utókor okulására.
Visszatérve Papp Simon kutatási és oktatási sikereire, társadalmi sikereire: a hivatali funkcióin túl a Magyar Tudományos
Akadémia 1945-ben levelező taggá s 1946-ban rendes tagjául
választotta.
Számos más társadalmi funkciója és előkelő külföldi tudományos egyesületi tagságain kívül az Országos Magyar Bányászati
és Kohászati Egyesületnek két ízben volt elnöke; az OMBKE
dunántúli olajvidéki osztályának, vagyis az OMBKE kőolaj-,
földgáz- és vizbányászati szakosztálya alapító elnöke; a Magyarhoni Földtani Társulatnak úgyszintén két ízben elnöke és tiszteleti tagja volt.
Ideális kutató-tudós-oktató pálya emlékei fekszenek előttünk
a tárlókban. A szép, gazdag kiállitás anyagának kiválogatói, rendezői az óriási bőség zavarával kûzdöttek a rendkívül gazdag
szellemi és tárgyi emlékek láttán - amelyeket féltőn őrzött,
gondosan rendezgetett csendes otthonában, élete utolsó 8 esztendejében.
.
A gazdag, magasságokat és mélységeket megjárt élete emlékei
fennen hirdetik, hogy ,,míg kőolajról beszélnek Magyarországon,
ãgpp Simon professzor nevét nem lehet kitörölni az emlékezet1!!

p Dr. Alliquander Ödorr

Papp Simon-emlékkiállítás az egyetemen
(1986. február 14.-márc. 21.)
Papp Simon professzornak, a hazai kőolaj termelés megteremtőjének, az OMBKE egykori elnökének születési centenáriumán
emlékkiállítás nyílt a Nehézipari Műszaki Egyetem könyvtárának
aulájában. A gazdag és tragikus életutat szemléletesen, az eredeti
dokumentumok bőségével mutatja be a kiállítás.
Az ünnepélyes megnyitón dr. h. c. dr. Alliquander Ödön
professzor és dr. Csiky Gábor, a MFT Történeti Bizottságának
elnöke -- a hazai kőolajipar vezető munkatársainak, az OMBKE

vezetőinek, a magyar geológustársadalom reprezentánsainak,

valamint az egyetem oktatóinak és hallgatóinak jelenlétében méltatta Papp Simon életművét.
A kiállítást - a Magyar Olajipari Múzeum, az NME történeti

gyűjtemények és a M. Áll. Földtani Intézet anyagából - az
NME Levéltára rendezte.
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Súmításteehııikai laboratórium - olaj- és gázmérnök
hallgatóknak

Az Olajtermelési Tanszék hallgatói és kutatói számítástechnikai laboratóriumába az OKGT, az Olajterv, a KV, az NKFV,

Külsőségeiben szerény, tartalmában azonban fontos ünnepséget tartottak 1986. április 18-án a Nehézipari Műszaki Egyetem Olajtermelési Tanszékén: átadták- a kőolaj- és földgázipari
szak hallgatóinak a „Gyulay Zoltán szakmai kör” számítástechnikai laboratóriumát. A laboratórium létrehozataláról és a
szakmai kör névadójáról dr. Mating Béla egyetemi docens,
tanszékvezető, megnyitó beszédében a következőket mondta:

ben Proper 16, részben Commodore 64 típusú gépeket), és már
folyamatban van a TIGÁZ egy számítógépének telepítme is.
Az emlitett vállalatok a laboratórium berendezésével jelentős
mértékben hozzájárultak ahhoz, hogy a jövő olaj- és gázmérnökeí ne csak megismerjék, de mint mindennapi eszközt használják majd a személyi számítógépeket, segítve ezzel a magyar
szénhidrogénipar műszaki kultúrájának további emelkedését.

e KFV ee e KÖGÁZ helyezte ki személyi számítógépet (resz-

„Kedves Vendégeink, kedves Kollégák, Hallgatóink!
Szeretettel és tisztelettel köszöntöm Önöket abból az alkalomból, hogy tanszékünk az iparral való összefogással egy újabb
objektummal gazdagodott. Évtizedes hagyományunk az, hogy
az Olajipar lehetőségei szerint segíti az oktatómunka korszerűsítését. Ezúttal is felismerte, hogy a népgazdaság energiaígényét
csak jól képzett, napjaink technnikáját biztosan irányító és kezelő mérnökök elégithetik ki. Ezért a szaktárgyi oktatás fejlesztésére iparvállalataink számítástechnikai eszközöket juttattak a
tanszékünkre. Így hozhattuk létre a kutatói laboratórium mellett a Gyulay Zoltánról elnevezett hallgatói számítástechnikai
laboratóriumot. A jelenlévők közül sokan feltehetik a kérdést:
ki volt Gyulay Zoltán? Mi idősebbek, kortársai és munkatársai
nagyon jól ismertük. Hallgatóink többségének azonban az ő
működési időszaka már történelem.
Ebben az évben fogunk megemlékezni tanszékünk alapításának
35. évfordulójáról. A Minisztertanács 35 évvel ezelőtt, 1951.
július 1-én nevezte ki Gyulay Zoltánt a miskolci műszaki egyetem. Sopronban müködő olajtermelési tanszékére egyetemi tanárnak. Az akkor már 51. évében lévő professzor ﬁatalos lendülettel, a 20-as, 30-as években szerzett oktatási és több mint
másfél évtizedes ipari tapasztalattal a háta mögött kezdte meg
működését.
Gyulay Zoltán professzor -- a kiváló szakmai tudással és
megnyerő emberi tulajdonsággal rendelkező bányamérnök egyike azoknak, akik a leghaladóbban tudták megvalósítani az
oktatásban az elmélet és a szakma szeretetére való nevelés egységét. Oktató-nevelő munkájának szilárd alapja volt a természettudományos gondolkodás. Bámulatos érzékkel tudta kiválasztani elődeinek és kortársainak munkájából a haladás számára
továbbra is nélkülözhetetlent, a jövő gyöngyszemeit. A hely és
a rendelkezésre álló idő nem teszi lehetővé a gazdag életút ismertetését. Ezért engedjék meg, hogy csak a mai nap aktualitásához emeljek ki néhány jellemző vonást. Fáradhatatlan oktató
munkájával és kitűnő munkatársaival rövid idő alatt új iskolát
teremtett. Kiváló olajmémökök nőttek fel mellette. Szerepe,
oktatói hatása nem csak az olajmérnökképzésre volt meghatározó. Tanítványai magukkal vitték az iparba és a kutatóintézetekbe a kristálylogikával összeál litott elméleti anyagát. A «Gyulay iskola» hatása látszik az Olajipar tervező-kutató tevékenységében is. A tőle tanultak alapján készülnek immár 3 évtizede
a magyar szénhidrogénmezők leművelési tervei. Meggyőződéssel tanította, hogy az elméleti alapok csak akkor válnak termelőerővé, ha azok a gyakorlat számára is alkalmas tartalmat kapnak. Hazánkban elsőként ismerte fel, hogy a jövő olajmérnöke
számára nélkülözhetetlen a gépi számítástechnika. Ennek alapjait rakta le mint a Kar dékánja az 1962-es oktatási reform elkészítésekor. Javaslatára azóta az egyetemen elsőként az. olajosok kilenc szemeszteren át tanulják a matematikát. Élete végéig nagyra értékelte és örömet okozott Gyulay professzornak,
a minden új iránt fogékony mesternek, hogy tanítványai, aspiránsai közül többen a környező országok olajiparát megelőzve
az olajtelepek ésszerű müvelésének tervezésére, a termelési teljesítmények előrejelzésére gépi számítástechnikát alkalmaznak.
Gyulay professzor korai felismerését, a számítógépes mérnöki
munka jelentőségét az elmúlt évtized igazolta. Úgy gondolom,
how hallgatói számítástechnikai laboratóriumunk nem viselhetne méltóbb nevet az övénél.
Hallgatóink legyenek büszkék arra, hogy a Gyulay Zoltán
szakmai kör tagjai lehetnek. Tanulmányozzák és ismerjék meg
Gyulay professzor gazdag alkotó életét, vigyék magukkal gondolatait, tanítását a gyakorlati életbe. A kialakult hagyománynak legrenek folytatói. Gondoljanak az utánuk felnövő nemzedékre, segítsék továbbra is az alma matert, hogy falait jól
felkészült mérnökök hagyhassák el hazánk és mindnyájunk boldogulására.
E gondolatok jegyében adom át a ﬂuidumbányászati szak
hallgatóinak a számítástechnikai laboratóriumot, éljenek okosan
a számukra biztosított lehetőséggel.”
320
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HAZAI MUSZAKI LAPSZEMLE
Az Energia és Atomtechnika 1986. márciusi számában Gózon
Károly- Wenzel G. Béla: Szénlıidrogén-helyettesités lehetőségei
villamos energiával földgázvezetékek nyomásfokozó állomásainál
c. tanulmánya a földgáziizemű turbinák fogyasztását elemzi.
A földgázvezetékek nyomásfokozásához felhasznált energia a
szállítás gazdaságosságát jelentős mértékben befolyásolja. Az eddig- alkalmazott - nem mindig optimális - megoldásokkal
szemben a szerző a nyomásfokozó állomások energiaellátásával
beható mértékben foglalkozva jelentős megtakarítási lehetőségekre mutat rá. Indokoltnak tartja az értékes földgáz helyettesítését - szén-, víz- vagy atomenergiával termelt -- villamos
energiával. Az áttérés azonban jelentős erőművi többletberuházást is igényel.

Az Ipargazdaság 1986. márciusi számában találjuk dr. Pakucs János: A hazai műszaki fejlesztési tevékenység néhány jellemzője írását, amelyben a szerző a kutatóhelyi fejlesztés hatékonyságának, az ipar és a kutatás közötti közös érdekeltségi
rendszer megteremtésének kérdéseivel foglalkozik. Az adott
kutatóhelyen belüli ellentmondásokon túlmutatva, felhívja a
ﬁgyelmet olyan jelenségekre (egyelőre feloldhatatlan ellentmondásokra), amelyek a fejlesztés hatékonyságát rontják. Ilyen
ellentmondás pl. a kutatóhelyen feltárt új kutatási eredmény
és a hasznosító iparvállalatnál történő alkalmazáshoz szükséges
beruházási lehetőség közti ellentmondás, a fejlesztő munka
gyakorlati alkalmazása révén keletkezett haszonban, illetve
ennek növelésében a kutató már nem érdekelt stb. Ellentırıondásos továbbá az érdekeltségi rendszer is, amely a közvetlen
nyereség növelésére ösztönöz, azaz előtérbe került a rövid
távú sikerre való erőteljes törekvés. A statisztikai számok szerinti illúziót keltő adat (a nemzeti jövedelem 3-3,3 96-át fordítjuk K+F tevékenységre) valójában abszolút értékben nem sok,
és ez a magyarázata ama ténymegállapításnak, hogy a hazai
műszaki fejlesztési színvonal az utolsó 5-6 évben nemcsak
elmaradt a nemzetközi szinttől, hanem a lemaradás évről évre
fokozódott.

-

A Magyar Kémikusok Lapja 1986. márciusi száma közli dr.
Tóth József--lldilleyne' Tóth Jolán: A kőolajképződés és a Szet-

v geokémíai vizsgálatok meclıanokémiai vonatkozásai c. tanulmányát. A tribológiai vizsgálatok ismert eredményei mellett a
mechanokémiai folyamatoknak egy másfajta megközelítésére,
a szerves anyagok mechanikai hatással kiváltott átalakulására
hívják fel a szerzők a ﬁgyelmét. Ezeket a kémiai változásokat a
kőolajok migrációjára, az anyakőzetek helyére vonatkozó következtetéseknél, valamint a szénhidrogénkészletek prognózisánál ﬁgyelembe kell venni.
j
Dr. Csaba József
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KÜLFÖLDI HÍREK
Nyugat-Európa legnagyobb súrazföldi olaimezőjének fejlwztése
Az Anglia szárazfőldjén levő Wytch Farm olajmező NyugatEurópa legnagyobb szárazföldi olajmezőjévé fejlődik. A mező
jelenlegi termelése 764,5 t/d, mely szintet rövidesen 8349, t/d-re
emelnek, és emelkedik a gáztermelés is. A kőolaj és gáz mellett
évi 185 000 t propán-butánt is termelnek. A fejlesztés 265 millió
font ráfordítást igényel.
.
g
_

KŐOLAJ ÉS FÖLDGÃZ 19. (119.) évfolyam 10. szám. 1986. október

Tekintettel arra, hogy a mező területe erdős, nagron szép,
védett területre esik, különös gondot fordítanak a környezetbe
illeszkedésre és a terület védelmére.

A kõolajkészletek alakulása a nyugat-európai orwgokban
1980-1985 között

A
1980

Petróleum Times, 1986. márc.

Lengyel sikerek a tengeri kutatásban
A Petrobaltic fúróvállat, melyben a lengyel ipar is részes, a
Keleti-tenger paıtjai elõtt mintegy 80 km távolságban kutatófúrásokat mélyített le. A 80 m-nél nagyobb mélységű tengervízben
20 fúrást mélyítettek le. A húsz fúrásnak mintegy fele olajat talált. A lelőhely készletét 20 millió tonnára becsülik.
Erdöl und Kohle, Erdgas, Petroehemie,
Hydrocarbon Technology, 1986. jan.

Milliót
1985*

19
17
17
16
62
60
55
60
5
19
20
32
42
45
45
37
2033 1760 1819 1786
739 1008 1092 1464
70
65
65
60
118
109
94 118
21
15
12
48

Adatok Románia olajiparáról az 1980-1985. évi időszakra

M t szénegyenérték

%-os részarány

161
79

41,5
20,4
15,5

Kőolaj
Kőszén
Földgáz
Atomenergia
Barnaszén
Egyéb
Összesen

1984

* előzetes adatok
Ocldorado '85

Az NSZK 1985. évi energiafelhasználása 4
z

Ausztria
Dánia
Franciaország
Hollandia
Nagy-Britannia
Norvégia
NSZK
Olaszország
Spanyolország

1988

80
41
36
11

Milliót
1980
Készletek
Termelés
Fi nomitókapac.
Fogyasztás

10,6
9,3
2,7
100,0

388

1983

1984

1985*

190 180 170 150
11,5 11,6 12,0 11,6
30,9 30,9 30,9 30,9
19,9 15,2 16,0 15,5

" elõzetes adatok
Oeldorado '85

E1-döl und Kohle, Brdgas, Petrochemíe,
Hydrocarbon Technology, 1986. márc.

Adatok Kelet-Európa, a Szovjetunió és Kína olajiparáról
1980-1985 között
Az USA nagy mélységű fúrásainak száma 1985-ben ismét
növekedett

1980

A 4500 m mély vagy ennél mélyebb fúrások száma 1982-ben
érte el a rekordot az USA-ban, az 1299 db számmal. Az ezt
követő években az alábbi eredmények születtek:
1982

A lefúrt nagy mélységű kutak
száma
World Oil, 1986. febr.

1983

1 299 1 054

1984

1985

643

776

Készletek
Termelés
Finomitókapac.
Fogyasztás

1983

1984

Millió t
1985'

11 807
11 584
11 S59
11 134
731,0
744,3
749,8
742,4
806,9
849,5
864,5
864,5
650,2
645,9
654,5
658,9

" becslés
Oeldorado '85

-

A köolajtermelés alakulása az éaak-amerikai koıtiıanaı
1975-1985 között
Venezuela fejleszti a nehézolaj-kitermelési kapacitását
A nem szocialista országok közül Venezuela termeli a legtöbb
nehézolajat. A kormány a jövőben nagyobb hangsúlyt helyez
a nehézolaj exportjának növelésére, mivel az e területen befektetett tőke kedvező eredményeket hoz. Venezuela birtokában
van a nem szocialista országok nehéz- és extranehéz-olajának
75 %-a. A kummulatív nehézolaj-termelése 56%-át teszi ki ezen
országok nehézolaj termelésének. Az orinocói mező extenzív
kutatásán kívül különböző mezõkön kihozatalnövelő eljárások
bevezetése, több mezőben nagy gõzbesajtoló rendszerek megvalósítása van folyamatban.

1975
Kanada
USA

1980

1983

77,5 83,0 76,8 83,3 84,8
466,7 482,2 480,1 488,5 492,0

* előzetes adat
Oeldorado '85

Az NDK kőolaj- és olajtermék-fogyasztásának alakulása
1975-1985 között

Oil and Gas Journal, 1986. jan. 13.

Koınprimált fóldgázzal müködő gépkocsik az USA-ban
Az USA-ban növekszik a komprimált földgázzal üzemelő
gépkocsik száma. Ilyen gépkocsikkal nagyszabású rallyt rendeznek, melynek távja 8800 km és 14 város érint. A rally egyik
célja, hogy az ilyen típusú gépjárműhajtást propagálja. A komprimált földgázzal (CNG) való gépjármű-üzemeltetés költsége
33%-54%-kal kisebb, mint benzin esetében. Egy tanulmány
szerint a szövetségi intézmények autóinak 80%-át át lehetne
állítani erre az üzemmódra, mely jelentős üzemanyag-megtakaritást eredményezhet. A rally címe „Rally az üzemanyag-meg
takarításért”.
Pipeline and Gas Journal, 1986. febr.

Turkovich Gy.

Millió t
1984 1985-

1975

1980

1983

14,8

18,0

18,0

9

1984

Millió t
1985*

19,0

20,0

becslés
Oeldorado '85

Kína olajkészleteinek változása 1975-1985 között
`
1975

1980

1983

1984

2740

2789

2610

2610

Millió t
1985*
2505

'* becslés
Oeldorado '85

Szegesı' K.
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` KÖNYVISMERTETÉS
`szAM1TÁsTEcHNrı<A1 sTAT1szTrKAı zsEBKöNYv
A népszerű statisztikai zsebkönyv-család új tagja az életünk
minden területére betörő számítástechnika hazai alkalmazásáról
nyújt átfogó tájékoztatást. Ismerteti a különböző teljesítményű,
eredetű, életkorú és funkciójú számítógépek állományadatait és
megoszlását, a kapcsolódó gépi berendezéseket. Képet ad az
alkalmazói tevékenység gazdasági eredményeiről és a programforgalomról-: Erdekes információkat tartalmaz a mini- és mikroszámítógépek elterjedéséről. Összehasonlító táblákat közöl a legfontosabb nyugat-európai adatokról és prognosztizálja a következő években a miniszámitógépek és a szoftvertermékek várható
piaci forgalmát.
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IPARI ZSEBKÖNYV, 1985
A zsebkönyv gazdag számanyaggal, színes graﬁkonokkal
mutatja be a magyar iparban az elmúlt évben, illetve 1975 óta
végbement változásokat.
Ismerteti az ipar szerepét és helyét a népgazdaságban, majd
összefoglalja a legfontosabb eredményeket. Ezután részletesebb,
az ipar szerkezetére, a termelésre, a termelékenységre, az árak
alakulására vonatkozó táblák következnek. Külön fejezet foglalkozik az anyag- és energiafelhasználással,a műszaki-technikai
színvonallal, ezen belül is aberuházásoldcal.
A munkaügyi adatok között helyet kapott a munkaerőhelyzet,
a bérek és keresetek, valamint a balesetek alakulásának vizsgálata. A kötet részletesen számot ad a pénzügyi és jövedelmezőségi mutatókról, ágazatonként elemezve az exportjövedelmezőséget is. Alegfontosabb eredmények regionális bontásban is
szerepelnek.
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A nemzetközi adatokat- tartalmazó rész lehetőséget nyújt
iparunk összehasonlítására a világ és a KGST-tagországok
eredményeivel.

A zsebkönyvben szereplő nemzetközi adatok megkönnyítik
a világgazdaság főbb fofyamatainak megismerését. A népsaıû
kötet angol, német, ill. orosz nyelvű változata a külföldi kapeııolatok ápolásának, az objektiv tájékoztatásnak hasznos eszköz:

MAGYARORSZÁG, 1986
A szép kiállítású, kis alakú könyvecske célszerű ajándék lehet
a hazánk iránt érdeklődő külföldiek számára.
A számok nyelvén adja közre mindazokat a legfontosabb
tudnivalókat, melyek Magyarország gazdasági és társadalmi

helyzetét jellemzik. Közérthető színes ábrái, graﬁkonjai szocialista fejlődésünket reprezentálják. Az egyes népgazdasági ágak
tevékenységén kívül képet ad a lakosság demográfiai és szociális
helyzetének alakulásáról is.
A kiadvány német, angol és orosz nyelven is megjelenik.

KÖRNYEZETÜNK ÁLLAPOTA És VÉDELME
Napjainkban kevés téma van, ami jobban foglalkoztatná a
közvéleményt, mint a környezetszennyezés, az emberi környezet
állapota és védelme.
j
A
Hogyan befolyásolja az ember tevékenységével a környezet
állapotát?

Milyen ma Magyarországon
- a föld és a talaj,
- a felszíni és a felszín alatti vizek,
-- az erdők és a természetes élővilág,

- a levegő
minősége?

Mennyi hulladékot termelünk, és mit teszünk vele?
Mekkora zajban élünk?
Mit teszünk a környezet védelme érdekében?

MAGYAR sTATIszT1KAI ZSEBKÖNYV, 1986
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Ezekre a kérdésekre ad választ az új kiadvány, amely az 1975ben, 1978-ban és 1981-ben megjelent környezetstatisztikai adatA kiadvány fő erénye a frissesség, hiszen évről évre elsőként a . gyűjtemények után kibővülttartalommal és új formában tárja ícl
számot gazdasági és társadalmi életünk előző évi eredményeiről, a napjainkra kialakult helyzetet. A szöveges elemzéseket bőségı
statisztikai táblaanyag támasztja alá, a jelenségeket számos átıı
fej lődéséről.
_
A zsebkönyv számos szines ábrával és graﬁkonnal szemlélteti és fotó teszi szemléletessé.
A kérdéskör iránt érdeklődő külföldiek tájékoztatására a fona legfontosabb jelzőszámok alakulását. Beszámol a népesség
demográﬁai, foglalkozási, jövedelmi viszonyairól, részletesen tosabb informáeiókat a magyar mellett angol fordításban, a tartalçmi összefoglalást pedig angol és orosz nyelven is tartalmazza
vizsgálja az életszinvonalunkat befolyásoló tényezőket.
A népgazdaság és az egyes ágazatok tevékenységének szoká- a ötet.
sosa_r1__ bőséges ismertetése során külön -fejezet foglalkozik az _ A kiadvány elsősorban a környezetvédelemmel foglalkozó
energiafgazdálkodással. A fontosabb termékek termelési, export- szakemberek 9 számára nélkülözhetetlen, de rendkívül értékes
és importadatait a külgazdasági egyensúlyra vonatkozó számokiwtényekkel segítheti a társadalmi szervek munkáját, egyúttal minkövetik. Bemutatjı a lakosság szociális és kulturális helyzetének den, az emberi környezetért aggódó olvasó ﬁgyelmébe ajánljuk.
fejlődését, kitér hazánk földrajzi és éghajlati viszonyaira, közLL
igazgatási felosztására.

