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Elemzők és olajipari szolgáltatók 2004-re a fúrási tevékenység vár-

ható növekedését jelzik, az Egyesült Államok egyik mértékadó szakértő-
je szerint 15%-kal, 10%-kal egy másik szerint. 

A Weatherford International Ltd., Houston (WFT) tevékenységének 
34%-a az USA határain belül folyik, és a hazai piac telítődése miatt kül-
földi munkáit fogja bővíteni. Különösen optimista az orosz piac tekinteté-
ben. Az elkövetkezendő három évben az orosz piac bővülését várja. A 
cég 2003-ban 80 M USD-vel kutatatási és fejlesztési (K+F) csúcsot ért 
el, 2004-ben és 2005-ben is 75, ill. 72 M USD-t tervez a K+F tevékeny-
ségre. A WFT szerint az eljövendő 5 évben a különböző technológiákkal 
végzett fúrások piaca ötszörösére nő.  

A WFT 108 országban dolgozik, 2003-as bevétele szeptember 4-ig 
2,4 Mrd USD volt. 

A Baker Hughes Inc., a Cooper Cameron Corp. és a Noble Drilling 
houstoni fúrócégek a nyugat-afrikai fúrásokat illetően derűlátóak.  

Kanada 

Nyugat-Kanada negyven vezető gázkútjának oroszlánrésze 2000 
januárjától Brit Columbia államban, nem Albertában, a gázkitermelés ha-
gyományos „hazájában” van, a Calgary székhelyű First Energy Capital 
Corp. jelentése szerint. Beszámolnak arról is, hogy a vízszintes fúrási 
technológia betörése javította a mélyen elhelyezkedő gázkészletek kiak-
názási lehetőségét Brit Columbiában. Nyugat-Kanadában jelenleg kilenc 

 



aktív programot végrehajtó gázfúró cég dolgozik. Közülük a Burlington 
több mint 300 kutat létesített 2003 első félévében, közöttük egy sikeres 
kutatófúrást a Mackenzie deltában. Az Imperial Oil Ltd. és társa a 
Talisman felhagytak a nova-scotiai part közelében lévő több millió dollá-
ros, 1800 m mély vízben lehorgonyzott fúrótoronnyal fúrt Balvenie kúttal, 
mert 4750 m mélyen sem találtak kereskedelmi mennyiségű szénhidro-
gént. A fúrás költségét nem árulták el, de tovább reménykednek a keleti 
parti készletekben. Sabre nevű energiaprojektjük egyetlen, napi 14 M m3 
(500 M ft3) gázhozamú termelő kútja Nova-Scotia part menti vízen dol-
gozik. 

A Talisman szerencsésebb volt, mert Brit Columbia Bullmoose kör-
zetében ő fúrta 2003 első 5 hónapjának legnagyobb gázkútját. Az 
Imperial, Kanada legnagyobb integrált olajfúró, olaj- és gázkitermelő cé-
ge, a Mackenzie deltában készül fúrni, mert ott jelentős gázkészleteket 
feltételeznek. A munkára elkészítették a megvalósíthatósági tanulmányt. 
A projekt részletes kidolgozása 3–4 évet, a kivitelezés és a csőfektetés 
további 3–4 évet vesz igénybe.  

USA 

A Montanai Földgáz csúcsértekezleten tett bejelentés szerint az or-
szág növekvő gázigényének kielégítéséhez évente 25 000 új kutat kell 
fúrni. A fúrások 6–12 hónapos késésben vannak a gázárcsúcsokhoz ké-
pest, s az újonnan fúrt kutak gyorsabban kimerülnek, mint a korábbi fú-
rásúak. A Gáztechnológia Intézet képviselője kijelentette, hogy az ener-
giaszükségletet kielégítendő, el kell kezdeni a szénágy fúrását metán 
kinyerésére, és termelésbe kell vonni az eddig tiltott területeket is, közöt-
tük a Sziklás-hegység montanai frontját. 

A Drillsearch Energy Ltd., Sydney és a Santos Ltd., Adelaide 

jelentős olajtartalékok kitermelésére. 
Tintaburrában, Queensland környékén négy kutat fúr az ottani bizonyított 

Az új-zélandi fúrási tervek megvalósítását nem befolyásolja, hogy a 
Shell nem vesz részt bennük, mert Taranaki és a Keleti parti medence 
fúrásaira több cég kapott engedélyt. Viszont a part közeli fúróberende-
zések hatékony működtetéséhez (a nagyvállalkozó Shell helyettesítésé-
hez) a többi kisebb cégnek jobban együtt kell működnie. 

Jelenleg a Taranaki medencében a Shell Todd Oil Services (STOS), 
a Transworld Oil Ltd. és ÖMV New Zealand Ltd. összesen hat part közeli 
kutat fúr. 2002-ben itt a Conoco és az STOS három part közeli kutat fúrt. 

 



Taranakiban három nemzetközi cég folytatja az ottani 11 parti kút fúrá-
sát. 

Növekvő fúrási tevékenység – ipari fellendülés 

A fúrási tevékenység a tavaszi rövid visszaesés ellenére nő, az 
1999-es szintnek csaknem kétszeresénél tart. 

A magas energiahordozó-árak a fúrást a végsőkig fokozzák. Az UK 
Brent azonnali ára 2001 november közepén érvényes 16,98 USD/hordó 
értékről változó ütemben növekedett 2003 márciusáig, amikor 34,18 
USD/hordó lett, utána esett, majd aug. 15-re 29,29 USD-re emelke- 
dett.  

Júliusban 2254 fúróberendezés üzemelt a világon, ez az 1 évvel ko-
rábbi állapothoz képest 24%-os növekedést jelentett. Észak-Ameriká- 
ban a forgóasztalos (rotary) fúróberendezések száma 1479 volt, 2001 
szeptembere óta a legnagyobb. Júliusban, az említett 1479-en kívül 
még 775 fúróberendezés működött. A további sorrend: Európa és a 
Földközi-tenger 78, Ázsia és Ausztrália 48, Nyugat-Afrika 33 fúróberen-
dezéssel. 

Összességében 2003-ban a fúrás fellendülőben volt, bár a fúróbe-
rendezések száma a Távol-Keleten csökkenést mutatott. A fúrás legerő-
sebb ütemben Latin-Amerikában, a leglassabban Afrikában nő. 

A houstoni központú GlobalSantaFe és a Parker Drilling Co. az iraki 
bizonytalanság miatt Kuvaitban tavasszal abbahagyta a fúrást. A 
GlobalSantaFe legnagyobb részvényese a Kuwait Petroleum. A kör- 
zetben tovább fúr a Pride International, a Transocean Inc. (a legna- 
gyobb part közeli fúrócég) és a Nabor Industries (a legnagyobb parti fú-
rócég). 

Helyzetkép az USA-ban 

A vezető 50 üzemeltető összesen 6384 darab 760 m-nél mélyebb 
kutat fúrt ez év július 22-ig. Az év végéig három cég 10 km hosszban 
végez kutatófúrást a Mexikói-öbölben. Az új mélytengeri sóréteget cé-
lozzák meg, és a megszokottnál mélyebben keresik a földgázt. A BP 
PLC és a Newfield Exploration a Louisiana melletti Eugen szigeten, a 
BHP Billiton PLC és a Newfield a texasi vizekben fognak fúrni, s ezzel az 
öbölbeli kitermelést további harminc évig életben tarthatják. A fúróberen-
dezések erőteljesen beindulni látszanak, a lassulás és az olajár-
ingadozások ellenére. A 25 legnagyobb vállalkozónál a fúróberendezé-

 



sek kihasználása az év első nyolc hónapjában ismét 50–60% közé 
emelkedett, 968 üzemelő berendezéssel. Összességében az átlagos fú-
róberendezés-kihasználás, a cégek közötti némi szórás mellett, januártól 
augusztusig javult. Az üzemelő part közeli fúróberendezések száma a 
2002-es 185-ről 2003-ra 179-re (3%-kal) esett vissza. A 2003-ban vizs-
gált időszakban a legtöbb berendezés Louisianában (82), Texasban (19) 
és Alaszkában (3) dolgozott. A mélyvízi fúrótevékenység a Mexikói-
öbölben nem változott, továbbra is 42 fúróberendezéssel folytatódik. 

Alaszka 

Itt a fúrási tevékenység felfutóban van. Az Unocal két kutat mélyített 
a Kenai félszigeten, és jelenleg a harmadikra szóló engedélyt várja. A 
kaliforniai Pelican Hill Oil and Gas Inc. nyolc kutat fúr még ez évben, s a 
Cook öbölben teherautóra szerelt berendezéssel való fúrást és bélés-
csöves fúrást is tervbe vett. A North Slope-on 2002 telén nyolc kút ké-
szült el. Közülük 5 kísérleti fúrás és kettő bányaterületen kívüli (outpost) 
fúrás. A kiadott elvi engedélyek alapján 2003 telére még hét kísérleti és 
hat bányaterületen kívüli kút fúrását vette tervbe az Armstrong Oil&Gas 
Alaska, a ConocoPhilips Alaska Inc. és a Total Oil Co. Az Andarko 
Petroleum Corp. befejezi gázhidrátos kútját és közreműködik a Conoco-
Phillips-szel közös két kút munkálataiban. Az Arctic Slope Regional 
Corp. és a BP valószínűleg fúrnak egy közös bányaterületen kívüli kutat. 
A fúrási tevékenység fokozódását a szakértők a magasabb olajárnak, a 
2002-es kormányzóválasztásnak és azt követő, az olaj- és a gázipar 
számára kedvező rendeleteknek tulajdonítják. 

USA szárazföldi fúróberendezései 

Míg a part közeli ipar erősen szabványosított és nem bonyolult, ad-
dig a szárazföldiben sok a körzetektől függő egyedi vonás. 

A parti fúrási tevékenység 2002 és 2003 négyhetes vizsgálati idő-
szakait összehasonlítva 26%-kal nőtt (948-ról 1242 üzemelő fúróberen-
dezésre), azóta további 51 kút vár fúrásra. E tekintetben a sorrend: Te-
xas, Oklahoma, Wyoming, Új-Mexikó és Louisiana (539, 164, 88, 78 ill. 
69 üzemelő fúróberendezéssel). 

A Western Gas Resources Inc. a földhivatalnál beindított erőteljes 
engedélykérő kampánnyal szénrétegben metángázfúrást kezdeményez, 
hogy a részvételével 2003 júliusáig elkészült kutak számát 273-ról 600-
650-re növelje. 

 



Munkaerő 

A szárazföldi fúrásokra a munkások felvétele élénkült. A Nabor 
Industries Ltd. létszáma 2003-ban 17 000 fő lett, miután 2700 munkást 
vettek fel. A cég a létszámot mindenkor a fúrásigény növekedéséhez 
vagy csökkenéséhez igazítja, és a fúróberendezések számának folya-
matos növekedését vélelmezi. Ezen kívül két cégnél volt jelentős felvétel 
(Patterson-UTI Energy 1500 fő, 40%; Grey Wolf Drilling Inc., 300 fő, 
21%). A többiekre az utóbbi időben a létszámcsökkentés jellemző. 

Fizetés, napi bér 

Az Egyesült Államokban a szárazföldi fúrócégek 40%-ánál az átlag-
bér emelkedett, 6%-nál csökkent, 54%-ánál nem változott. Brit-Kolum-
biában, a 2002 novemberétől hatályos rendelet szerint az olaj- és gázfú-
ró szakmában bizonyos munkákat órabérrel és túlórával, másokat pedig 
órabérrel vagy alapfizetés +prémium rendszerben fizetnek. 

Gáz, irányított kutak 

Az Egyesült Államokban az elsődleges cél továbbra is a gázterme-
lés: júliusban az összes üzemelő irányított fúróberendezés 86%-a, 924 
berendezés gázfúráson, 153 pedig olajfúráson dolgozott. A tavalyihoz 
képest augusztusban a gázfúráson 18%-kal több fúróberendezés dolgo-
zott. 87 fúróberendezés fúrt vízszintes furatot, szemben a tavaly augusz-
tusi 71-gyel. 

A Land Rig Newsletter szaklap felajánlotta az amerikai 1500 m-nél 
mélyebb szárazföldi fúrások számának kéthetenkénti közlését. Augusz-
tusi felmérés szerint Texasban 52, Oklahomában 11, Wyomingban és 
Észak-Dakotában 2–2 mély vízszintes kút fúrása volt folyamatban. 

A part közeli fúrások piaca 
és napi teljesítmények 

A part közeli fúróberendezések napi teljesítménye az utóbbi néhány 
hónapban nem nagyon változott. ODS Petrodata adatok szerint az au-
gusztusi lábakon álló (jack-up) berendezések napi teljesítmény indexe 
(Day Rate Index – DRI) a Mexikói-öbölben 110, a 21 hónappal korábbi-
val azonos volt. Az DRI viszonyítási alapja az 1994. januári – 100-nak 
vett – piaci teljesítmény. A flotta kihasználása a Mexikói-öbölben júliusra 

 



80%-ra nőtt, a 2001. novemberi 50%-ról, de 2003 augusztusára 75%-ra 
esett, ami elemzők szerint a napi teljesítményt is leszorítja.  

Az Északi-tengeri jack-up berendezések DRI-je augusztusban – jú-
niustól folyamatosan emelkedve – 233, az egy évvel azelőttivel majdnem 
azonos szintű lett. A flottakihasználás már harmadik hónapja 100%-os, 
ami a napi teljesítmény további erősödését sugallja. Egy évvel korábban 
a kihasználás 90% volt. A mélyvízi fúrások napi teljesítménye év elejétől 
augusztusig 37%-ra csökkent (50%-os kihasználás), az DRI ekkor 180 
volt. 

Partközeli kivitelezés 

2003-ban 9 jack-up, 9 úszó és 2 hajóra szerelt kút kivitelezése folyt. 
Közülük csak négynek van szerződése. E négy egyikét már át is adták. 
A Keppel FELS Ltd. Atwood Beacon nevű ultramélyvízi osztályon felüli 
jack-up berendezést májusban átadta az Atwood Oceanics Inc. Hous-
tonnak. 

Partközeli helyzetkép 

A Transocean Inc. – a legnagyobb jack-up és fúróhajó-tulajdonos öt, 
20 évnél idősebb jack-up berendezést, egy „középvízi” úszó- és egy ön-
felállító fúróberendezést kivont a forgalomból, és eladott két úszóberen-
dezést. A Noble viszont két úszóberendezést vesz és két Irán partjainál 
dolgozó MODEC 300-as egységre van, 2004-ben életbe lépő, elővételi 
szerződése. 2002-ben a Schlumbergertől megvette a Trident III és a 
Dhabi II jack-up egységet, s a Trident XVIII-ra és XIX-re elővásárlási jo-
ga van. 

A Santa Fe International és a Global Marine egyesülésével létrejött 
GlobalSantaFe flottája 7 jack-up- és 11 úszóberendezésből áll. 

Ultramélyvízi nehézolajkészletek hasznosításának 
előrejelzése modellezéssel  

Az ultramély vizek alatti nehézolajok kiaknázáshoz a technológia 
még nem kész. Tovább kell fejleszteni.  

A közelmúltban jelentős nehézolajkészleteket fedeztek fel a brazil 
és az afrikai part menti vizek alatti fenékrétegekben. Kitermelésükhöz 
kellenek már az új rásegítős kitermelő berendezések és a hatékony ho-
mokkizárással kiegészített hosszú vízszintes kutak.  

 



 

A befektetőket olyan kérdések izgatják, mint a kitermelhető olaj 
mennyisége vagy hogy mikor válik a kitermelés nyereségessé.  

A kérdésekre a haszon jelleggörbéken alapuló modellezéssel adha-
tó válasz. Ez a modell általában a technológiai fejlődést szimulálja. A 
technológiai fejlődés szervezett folyamat, amellyel a vállalkozás megadott 
idő- és költséghatárok között új technológiát vagy terméket hoz létre.  

A brazíliai ultramélyvízi kitermelés adatai: 
• a camposi medence olajkészlete 340 M hordó, 
• az első kitermelő kút beruházási költsége 7 USD/hordó, 
• az utolsóé 5 USD/hordó, 
• az első kút üzemelési költsége 5 USD/hordó, 
• az utolsó kút üzemelési költsége 3 USD/hordó lett,  
• az első kút teljesítménye napi 6000 hordó, 
• az utolsóé már 20 000 hordó. 
E brazíliai adatok birtokában a modellezéssel három esetet vizsgál-

tak, különböző alapfeltételekkel. Az eredmények szerint a kitermelés va-
lamikor 2007 és 2011 között válik gazdaságossá. 

A nehézolajok kitermelési technológiájának beruházási 
k

és üzemelé-
si öltsége nagyobb, ezért a nagybani termelésre később válnak alkal-
massá.  
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