A magyar kőolaj bányászat
25 éves jubileum a
SCHEFFER
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A magyar kőolaj bányászatnak ne
1933. október 1-én indultak meg a
Dunántúlon szénhidrogénkutatás cél gyedszázados jubileumáig nehéz idő
jából végzett geofizikai mérések, me ket kellett átvészelnie. A háború
lyek az első időszakban torziósinga szörnyű pusztításai, az ellenforrada
felvételekből és azok kiértékeléséből lom előtti helytelen termeléspolitika
— amely a kutatási tevékenység
állottak.
A kutatásokat 25 évvel ezelőtt csökkentéséből és a termelésnek a
siker koronázta és a Budafapuszta 1 . készletek adta lehetőségeken túl tör
kút kőolajjal együtt tetemes földgáz- tént erőltetéséből állott —, valamint
mennyiséget, majd a 2-es kút 1937 az ellenforradalom kártevései súlyos
késő őszén iparilag is jelentős szén- következményekkel jártak.
Az 1950-es évek elején az alföldi
hidrogénvagyont tá rt fel. Ezt a dá
tumot tekintjük a magyar kőolaj kutatásokat egyesítették a dunán
bányászat születésnapjának, ez idő túliakkal, ily módon most már az
től kezdve ontja a magyar föld az új ország egész területe egy szénhidro
energiahordozót, a folyékony aranyat. gén bányászati egységet képez.
Az ellenforradalom után a Kőolaj
Ismeretes, hogy ezt megelőzően a
dunántúli kőolajkutatásra egy ameri ipari Tröszt megalakulása mind a
kai tőkés vállalkozás kapott koncesz- kutatási, mind a termelési tevékeny
sziót, amely e célra magyarországi séget új tartalommal töltötte meg,
kútatóvállalatot alapított. E vállal eredőül azt az egyenletes fejlődést
kozás legfontosabb egysége a kutató- adva, amely az 1962. évi 1,6 millió
részleg kizárólag magyar szakemberek tonnát meghaladó kőolajtermeléshez
ből állott. Geofizikusainknak már és mintegy évi 1,5 milliárd m3 föld
akkor is oly múltjuk volt, hogy az gáztermelési kapacitás biztosításához
amerikaiak bátran bízták reájuk az vezet.
A kőolaj- és földgáztelepek anyagáltaluk finanszírozott geofizikai ku
és energiakészletének korszerű műve
tatásokat.
A fúrás és a termeléssel kapcsola lése terén sincs szégyenkezni valónk:
tos munkálatok terén külföldi szak a húszesztendős múltra visszatekintő
emberektől tanultunk. Az első Rotary - gázvisszanyomást hatásos vízbesajto
berendezéseken amerikai fúrómeste lás követte. A közeljövőben alkal
rek dolgoztak és eleinte kétségesnek mazásra kerül a kísérleti stádiu
látszott az, hogy a göcseji falusi mon már átesett propán-butános és
emberek meg tudják-e tanulni ezt a C0 2-t tartalmazó vízzel történő
a komplikált és nem mindennapi kőolaj kiszorít ás.
A hidraulikus .rétegrepesztés, eró
mesterséget.
E kétkedésre az élet alaposan rá ziós perforálás, a különböző vegy
cáfolt. Az időközben betanult ma szeres kezelések széleskörű és ered
gyar szakemberek eddig kb. 4 millió ményes bevezetése nagyrészt szak
métert fúrtak le, világviszonylatban embereink leleményességét dicsérik.
is kiemelkedő, egy fúróberendezésre Ugyanígy korszerű és magasszín
eső 13550 m/év fúrási teljesítménnyel, vonalú munka folyik a minket első
sorban érintő repedezett mészkotá2 000 m átlagos к út mély ségnél.
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rolók több termelési kérdésének tisz
tázása és kézbentartása terén is.
A mechanikus termelési módsze
rek — mélyszivattyúzás, segédgázos
termelés — s ezzel karöltve az egyes
kútak, továbbá gyűjtőállomások auto
matizálása vonalán szintén nagyot
léptünk előre.
A kutatás és termelés e sikereit
szükségszerűen követte a csővezetéképítés korszerűsítése. Az alföldi föld
gázmezők felfedezésével megnőtt
jelentőségű iparág szinte minden mű
velete gépesített.
A negyedszázad tevékenységéről
szakembereink az 1962. október 8 —13.
között megtartott tudományos ülés
szakon, valamint az ugyanebben az
időben megrendezett III. Geokémiai
Konferencián adtak számot.
Az Olaj bányászati Tudományos
Ülésszakok megnyitó plenáris ülésén
a Magyar Tudományos Akadémia
dísztermét zsúfolásig megtöltő kül
földi (11 országból kereken 1 0 0 ) és
350 hazai résztvevő előtt Czottner
Sándor nehézipari miniszter a ma
gyar kőolajbányászat gazdasági jelen
tőségét méltatta, míg Bese Vilmos,
az OKGT vezérigazgatója ,,A 25 éves
magyar olajbányászat története” c.
összefoglalásában nemcsak a küz
delmes múltat, hanem a reményteljes jövőt is felvázolta.
A jubileumi konferencia 24 előadása
közül 13 magyar volt; ezeket a Bá
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nyászati Lapok külön ünnepi szá
mában együttesen ismertetjük. A
többnyelvű előadások nyelvi nehéz
ségeit kiválóan áthidalta a hazánk
ban ily nagy nyilvánosság előtt elő
ször alkalmazott háromnyelvű tran
zisztoros szinkron-tolmácsolás.
A III. Nemzetközi Geokémiai, Mik
robiológiai és Alkalmazott Kémiai
Konferencia a brnoi és krakkói
konferenciák alapján nemcsak a ba
ráti államok szakembereinek volt ta 
lálkozója, hanem azon résztvett né
hány elismert amerikai és olasz tu 
dós és szakember is.
A tudományos ülésszakokat követő
kétnapos tanulmányi kiránduláson a
résztvevők meglátogatták a zalai
kőolajmezőket, a veszprémi kutatóin
tézeteket és Budafán megtekintették
a magyar kőolajbányászat 25 éves
műszaki fejlődését bemutató kiállí
tást.
Az első 25 év határmesgyéjén egy
pillanatra megállva (a Kőolajipari
Tájékoztató 1962. 3. számában le
írtakhoz csatlakozva), elismeréssel
adózunk mindazoknak, akik a ma
gyar kőolajbányászat elindításában,
megerősítésében és kiterebélyesítésében közreműködtek és kegyelettel
gondolunk azokra is, akik már eltá
vozva sorainkból, nem érhették meg
a kőolajipar új, megbízható távla
tokat sejtető második negyedszá
zadát.

