
OKGI bérfúrási tevékenysége Irakban
BARABÁS LÁSZLÓ

Az iraki vállalkozásunk leírásának bevezeté
seként rövid összefoglalásban tekintsük át Irak 
szénhidrogén-iparának történetét a szerződés 
aláírásának időpontjáig, 1969-ig.

Az iraki korm ányzat 1925. március 14-én 75 
évre koncessiót adott a török Petróleum  Társa
ságnak, később 1929. június 8-án a társaság ne
vét Iraki Petróleum  Társaságra változtatták 
(IPC).

Az első ipari mennyiséget 1927. október 14- 
től term elték Baba Gurgur Kirkukban. 1932. 
szeptember 3-án elkezdték építeni a 12”-os K ir
kuk—Földközi-tengeri vezetéket, m elyet 1934- 
ben Tripoliig befejeztek és elkezdődött az első 
vezetékes olajszállítás. .

1938. november 3-án a koncessiót kiterjesz
tették  Basrah környékére és ezzel megalakult 
a BPC.
1942-ben alakították a Mosul Petroleum  Com
pany Limitedet (MPC). 1946-ban elkezdték a 
K irkuk—Földközi-tengeri 16”-os olajvezeték 
építését. 1948. februárjában a BPC Zubairban 
az első kút vizsgálatát végezte. Még ugyanez év 
szeptemberében ez a terü let kereskedelmi 
mennyiségű olajat term elt.

1949. júliusában a 16”-os K irkuk—Tripoli 
olajvezetéken m egindult a szállítás. 1950. no
vemberében pedig a 30”-os K irkuk—Banias ve
zeték építését kezdték el.

1951. októberében Zubair-Fao között vezeté
ken megkezdték az olaj szállítását, decemberben 
pedig megépült a Fao-i olaj kikötő tankhajók 
részére (Arab-öböl).

1954-ben a rum alai mező.
1959. augusztusában a jam buri területről (kis
mélység), 1960-ban pedig Bai Hassanban in

dult meg a termelés.
Az Irakban létrejö tt ún. Iraki Olajtársaság 4 

nagy társaságból állt, melyek az alábbiak sze
rin t részesedtek:
BP Exploration Company Limited

(Middle East/Angol) 23 3Д%
The Shell Petroleum  Company Limited 23 3/4%  
Compagnie Francaise des Petroles 23 3/4%
The Near East Development Corpo

ration (Standard Oil Co. (New 
Jersey) and Mobil Oil Corporation) 23 3/4%  

Participations and Explorations
Corporation 5%
A Company központja és igazgatósága Lon

donban székelt.
Irakban 1970. januárjáig .a term előkutak szá

ma 110. Ebből 55 K irkuk környékére, 46 Basrah 
környékére, 10 pedig Mosul környékére esik.

1968-ban létrehozták az iraki nemzeti olaj- 
vállalatot (INOC) és ezután m egindult az álla

mosítási folyamat, m elyet több szakaszban bo
nyolítottak le.

A fentiek folyam ányaként kötött bérfúrási 
szerződést az INOC az egyes szocialista államok 
külkereskedelmi vállalataival, többek között a 
Chemokomplex—OKGT-val 1969 év végén. Ez 
a szerződés nyito tta  meg az u tat a külföldön 
végzett olajkút-fúrási m unkák előtt.

Megkezdődtek a hazai előkészületek. A leg
fontosabb szervezési feladatok közé tartozott a 
dolgozók kiválasztása, a külföldi tevékenység
hez szükséges eszközök fajtánkénti csoportosí
tása, jegyzékbe foglalása. Természetesen gondos 
átvizsgálásban és karbantartásban részesült a 
kijelölt fúróberendezés. A fúróberendezés ere
deti meghajtó m otorjai helyett a Ganz-MÁVAG 
gyártm ányú erőgépeket kapott, m elyeket a gyár 
szerkesztői sivatagi üzemre alakították át. A fú- 
róárboc és torony alépítmény DKG-gyártmány. 
Meg kellett határozni és szállításra előkészíteni 
a szükséges alkatrészeket és kiegészítő gépeket 
(traktor, daru, gépjárm ű stb.).

A szervezés lényeges részét képezte a fenti 
eszközök, anyagok szállítása, melynél több or
szág vasúti szabályait is figyelembe kellett ven
ni (űrszelvény, tengelynyomás stb.).

Az első irányvonat 1970. áprilisban indult és 
közel egy hónap után  megérkezett Dél Irak
ba, Bashrába.

A kezdő fúrási pontot Észak-Rumailai olaj
mezőn tűzték ki, ami Bashrától 70 km -re fek
szik.

Ez term észetesen a közel 1000 tonna árunak 
újabb, de most m ár gépjárműves szállítását je
lentette. Sajnos a Kuw aitban m egrendelt lakó
tábor időben nem került leszállításra és ezért 
a fúróberendezés összeszerelését kedvezőtlen 
éghajlati viszonyok m ellett ( +  52 °C) úgy kel
lett elvégezni, hogy a dolgozók sivatagi úton 
Bashrából váltókocsival jártak  a munkahelyre.

Az INOC (Iraki Nemzeti Olajvállalat) vezetői 
kérték az OKGT megbízottját, hogy a fúrás hi
vatalos megkezdésére, ünnepélyes keretek kö
zött július 17-én a forradalom évfordulóján ke
rüljön sor. A berendezést a nehéz körülmények 
ellenére sikerült összeszerelni, sőt a próbaüze
met is elvégezni és sor kerülhetett az ünnepé
lyes kezdésre, ahol az ünnepi beszédet a volt 
alelnök, jelenlegi elnök Husszein tarto tta.

A nagy előkészületek után rendezett ünnepé
lyes m egnyitás oka az volt, hogy Irakban addig 
lemélyült fúrások idegen érdekeltségűek voltak 
és ez volt az első nemzeti vállalkozás, INOC- 
rendelésre m élyített és kiképzett fúrás.

Az első szerződésben előírt 400 napon belül 
sikerült a 4 fúrást lemélyíteni.
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Az elvégzett m unkát mind az iraki kormány, 
mind pedig a szomszédos arab államok olaj szak
emberei a legnagyobb elismerésben része
sítették.

A rum ailai m unkák még javában folytak, 
amikor az INOC pályázati felhívás nélkül aján
latot te tt É -Irak terü letén  tervezett 3 kút le
mélyítésére. 1971. m árcius 3-án írták  alá a szer
ződést 3 kút fúrására, K irkuk környékén, az 
úgynevezett jam buri mezőn.

Az új terü lette l kapcsolatban meg kell je
gyezni, hogy a korábbi években több ism ert 
cég végzett fúrásokat, azonban azokat kü
lönböző műszaki nehézségek m iatt nem  tudták 
befejezni.

A rum ailai m unkákat befejező dolgozókat le
váltó „újaknak” nagy feladatot jelen tett a fúró
berendezés és barakktábor átszállítása a 900 
km -re lévő új fúrási területre .

Az átszállítást követően 1971. novem ber 14-én 
kezdetét vette  az első jam buri kú t mélyítése.

A 3 kút fúrását még kettő követte ezen a te
rü leten  az időközben kiterjesztett szerződés 
alapján.

Öt évig, 1976-ig dolgozott az OKGT ezen a 
területen. Ez az idő m ár lehetővé tette, hogy a 
portábilis tábor környékét kultúrnövényekkel, 
virágokkal telepítsék be és ezzel otthonosabbá 
tegyék környezetüket. A tábor lakószobákból, 
étkezdéből és kultúrszobából áll. A megfelelő 
étkeztetés biztosításához hazai szakács irányítja  
a konyhát.

Az éghajlati viszonyoktól függően elsősorban 
ősszel és télen m indennapos a szabadtéri spor
tolás, elsősorban a kispályás labdarúgás.

Ugyancsak program ként szerepel a környék 
történelm i nevezetességeinek m egtekintése 
(Babilon, Ninive, Ur).

A hazai kapcsolatok fenntartásában segít a 15 
féle sajtóterm ék, amit hol rövidebb hol hosz- 
szabb idő u tán  kézhez kapnak.

A nyári időszakban viszont a m unka elvég
zése m inden szempontból 100%-os em bert kö
vetel, m ert az 50—52 °C-t önmagában elviselni 
is nehéz, nemhogy egy 3000 m éteres 5”-os fú
rócsőoszlopot kiépíteni.

Az 5 db jam buri fúrás műszaki tevékenysé
géről összefoglalóan m egállapítható, hogy a sok 
műszaki, geológiai problém a ellenére azokat 
eredm ényesen sikerült lem élyíteni, és az ШОС- 
nak átadni.

A nagy- és kisnyomású rétegek váltakozása 
állandó kitörésveszélyt jelentett. A később ide
telepített francia fúróberendezésnél a kitörés be 
is következett és a fúróárboc 3 óra a la tt össze
omlott és elégett.

Műszaki problém aként kell még megemlíteni 
a vastag sótelepet, mely plasztikussága folytán 
egy esetben béléscsőösszeroppanást okozott. 
Köszönhetően a jól képzett m űszaki gárdának 
a keletkezett műszaki balesetet sikerült gyorsan 
felszámolni. A problém át tetézte a gáz viszony
lag magas H2S tartalm a, amely nemcsak egész
ségre ártalm as volta m iatt állandó biztonsági

készenlétet igényelt, hanem  a szerszámok ride- 
gedését is előidézte.

1976-ban a jam buri terü let az ШОС-tól á t
került az újonnan szervezett ICOO-hoz (Kirkuk) 
ezért az INOC ismét felajánlotta a Rumailai te 
rü letet 5 kút fúrására (Rumaila II.).

A szerződés megkötése u tán  1976 nyarán ú j
ból sor kerü lt a nagy távolságú szállításra.

A Rumaila II. első fúrása 1976. augusztus 3- 
án indult. Kellő külföldi tapasztalatokkal ren
delkezve, valam int a zárt csúszócsapágyas fúrók 
használatával a fúrási időket lényegesen sikerült 
csökkenteni. Amíg a Rumaila I. fúrásokhoz át
lag 12 db 12 V4” és 23 db 8 72”-°s görgős fúrót 
használtak fel azonos mélység esetén, addig a 
Rumaila II. fúrásoknál ez a szám 7 db 12 74”-os 
és 5 db 8 72”- os fú róra csökkent.

A Rum aila II. szerződés megvalósítása köz
ben m ár sor került újabb tíz fúrásra  szóló k iter
jesztésre ezen a területen.

1979. április 22-ig sikerült teljesíteni a Ru
maila II. szerződésben vállalt kötelezettséget az 
5 ill. az első kiterjesztésben szereplő 10 fúrás 
lem élyítésére, jelenleg pedig a második tízkutas 
kiterjesztésből 8 ku tat m ár befejeztek.

Időközben az INOC közreműködésével az 
OKGT—CHEMOKOMPLEX szerződést kötött a 
brazil Petrobr ássál 10 kú t fúrására Máj noon 
mezőn Bashratól ÉK-re, 80 km -re.

Az OKGT egy újabb fúróberendezést jelölt 
ki a feladatok elvégzésére.

A fúróberendezés kiszállítását a törökországi 
vasúti akadályok m iatt a Hungarocamion vé
gezte kifogástalan minőségben.

A m ajnooni fúrást 1978. július 15-én kezdték 
el. Eddig nyolc kút m élyítését fejezték be.

Az elm últ közel 10 év fúrási teljesítm ényét 
az alábbi táblázat szemlélteti

Rumaila I. 
Jam bur 
Rumaila II. 
Máj noon

5 db fúrás 
5 db fúrás 

23 db fúrás 
8 db fúrás

13 165,5 m 
17 481,1 m 
77 143,5 m 
19 041,5 m

Összesen 41 fúrás 126 832 m

Az első rum ailai fúrás megkezdésétől eddig 
közel 500 dolgozó vett részt egy évnél hosszabb 
ideig tartó  iraki kiküldetésben.

A Rum aila II. végrehajtásában dunántúli 
(KFV) és alföldi (KV) vállalat dolgozói 50— 
50% létszám arányban vesznek részt.

Az elm últ időszak tevékenységéről összefog
lalóan m egállapítható, hogy az egy évtizede 
tartó  külföldi m unkát különösebb műszaki és 
személyi probléma nélkül eredm ényesen sike
rü lt lezárni.

Ebben a m unkában a m inden dicséretet meg
érdemlő kiküldött dolgozók m ellett azonban 
meg kell említeni azokat is, akik itthon biztosí
to tták  a háteret, legyen az személyzeti, műszaki 
vagy egyéb területen  dolgozó, am iért is m ind
nyájuknak köszönet jár.
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