
 
 
 

 
 
 

Keres

 

A MOL 

leányvál

Internat

1  júra 

fúróbere

végéig b

A kurdis

részletek

Összefog

 a B

vég

a  h

3.19

sava

beje

Bak

érd

sike

 

 Bijel

mez

üzem

hord

szük

prób

leha

terv

1B‐b

év v

 

 Fúró

ered

Bijee

 

skedelmi ér

Nyrt.  ezúton

llalata), min

tional Limite

és  Bakrm

endezések ü

benyújtja a te

ztáni Akri‐Bij

k az alábbiak

glaló: 

Bakrman‐1  k

grehajtott ho

hosszú‐távú, 

92 hordó/na

anyú gázter

elentett talá

krman strukt

ekében, hog

erétől függet

ll‐1 találat m

őlehatárolás

mbe  helyez

dó/nap.  A 

kségessé  (B

batermelteté

atároló kút fú

einkben. A t

ből. A rende

égén lesz elé

óberendezés

detileg  terve

el blokkban 

  

tékű találat

n  tájékoztat

nt  blokk  ope

d) nevében 

man‐1  triá

üzembe állítá

eljes blokkra

jeel blokk ‐ a

kban olvasha

utatófúrás  e

osszú teszt 2

fenntarthat

ap olaj  (kön

melést értü

álatnál mező

túra feltárás

gy a termelé

tlenül a júra 

mezőlehatáro

si  munkapr

ztük  a  szük

fúrás  során

Bijell‐1B). 

és,  amely  íg

úrása jelenle

termelés ko

elkezésre álló

érhető három

sek:  Annak 

ezettnél  kett

a lehatárolá

 

t bejelentés

tja  a  tőkepia

erátor,  a  par

az Irak kurd

sz  találata

ásával a MO

a vonatkozó 

amelynek op

atók:  

eredménye: 

013. július 2

tó  termelés

nnyű olaj, át

nk el 64/64”

őlehatárolási

sa érdekében

s előrelátha

tároló szint 

olási program

ogramot  a 

kséges  felsz

n  fellépő  t

Ennek  me

gy  várhatóa

eg is tart, am

rai fázisa vá

ó termelő üz

m kút (Bijell

érdekében

tővel  több,

ási programo

se és a mun
blokkban

aci  szereplő

rtner  vállala

isztáni régió

ait  kereske

OL  felgyorsít

mezőfejlesz

perátora a Ka

A  kúton  a 

25. és augusz

s  lehetőségé

tlagosan 40⁰

” fúvókán. A

i munkálato

n. 2014‐ben

atólag 2015 e

 potenciálját

m: A Kalegra

Bijell  mező

zíni  létesítm

technikai  ne

egfelelően

an  2014  els

melyen felül

árhatóan 20

zem napi 10

‐2, Bijell‐4 é

n,  hogy  a 

összesen  né

ok lezárásáig

 

nkaprogram

őket,  hogy  a

atok  (Kalegr

ójában találh

edelmi  érté

tja munkapr

ztési tervet. 

alegran Ltd ‐

triász Kurra

ztus 26. közö

ét.  Az  elvég

⁰ API  sűrűsé

A triász Kurr

k kezdődtek

 két lehatár

első felében 

t további ku

an Ltd. és pa

őn.  A  prób

ményeket, 

ehézségek 

később  in

ső  negyedév

további két

14 első negy

0.000 hordó

s Bijell‐6) be

tervezett  m

égy  fúróber

g.  

Buda

m felgyorsít

 Kalegran  Lt

an  és Gulf 

ható Akri‐Bije

ékűeknek 

ogramját, és

 

 munkaprog

a Chine  form

ött zajlott. A

zett  tesztek

égű), és 10,1

a Chine form

k 3D szeizmik

oló kút fúrá

megindulha

tak fúrásáva

artnerei foly

atermelteté

melyek  öss

következtéb

ndulhat  me

vében  lesz  e

lehatároló k

yedévében f

s olajtermel

ekötését köv

munkálatoka

endezést m

pest, 2013. ok

tása az Akri

Ltd.  (a MOL 

Keystone  Pe

eel blokkján

minősítette

s tervei szer

gramjával kap

máció B  tago

A teszt mege

k  során max

19 millió köb

máció B tago

kus mérésse

ására kerül s

asson. A triá

al célozzuk.  

ytatják a me

éshez  kiépít

szkapacitása

ben  melléfú

eg  a  180

esedékes.  A

kút fúrása sz

folytatódhat

lési maximu

vetően.  

at  felgyorsí

működtetünk

któber 31. 

‐Bijeel 

100%‐os 

etroleum 

nak Bijell‐

.  Újabb 

rint 2014 

pcsolatos 

ozatában 

erősítette 

ximálisan 

bláb/nap 

ozatában 

el a teljes 

or annak 

sz találat 

egkezdett 

ettük  és 

a  10.000 

úrás  vált 

0  napos 

A  Bijell‐2 

zerepel a 

t a Bijell‐

ma 2014 

ítsuk,  az 

  az Akri‐



Alexander Dodds, a kutatás‐termelés ügyvezető igazgatója elmondta: ”Örömmel számolok be arról, 

hogy  a  Bakrman  találat  hosszú  tesztjét  követően  az  Akri‐Bijeel  blokkot  kereskedelmi  értékűnek 

tekintjük. Szintén fontos megjegyezni, hogy a Bijeel blokkban új fúróberendezések üzembe állításával 

szándékozzuk  a  munkaprogramot  felgyorsítani,  annak  érdekében,  hogy  a  mezőlehatárolás  minél 

hamarabb befejeződjön, termelésünket pedig a  lehető  legmagasabb szintre emeljük 2014 folyamán. 

Ezen bejelentés egy újabb fontos mérföldkő a Kurdisztáni Regionális Kormányzattal való gyümölcsöző 

kapcsolatunkban, mely  nem  csak  az  olaj  és  gáziparban  történő  jövedelmező  együttműködésünkre 

terjed ki, hanem a helyi közösségek egyre szélesebb körű támogatását is magában foglalja.” 

 

A munkaprogram részletei: 

Bakrman mező: 

 A  Bakrman‐1  kutatófúrásban,  a  triász  Kurra  Chine  formáció  B  tagozatából  (3.930  –  4.100 m) 

februárban  bejelentett  találatot,  2013.  július  25‐e  és  augusztus  26‐a  közötti  nettó  24  napos 

hosszú  teszt  zárta  le.  A  teszteredmények  könnyűolaj  és  savanyú,  kevert  gáz  jelenlétét 

bizonyították. A maximális olajtermelés 3.192 hordó/nap, a gáztermelés 10,19 millió köbláb/nap 

volt 64/64” fúvókán.  

 A  triász  tárolószint  tesztjét  követően magasabb  szerkezeti  helyzetben  irányított  ferde  fúrással 

megcéloztuk a júra tárolószintet is. A függőleges állású kúthoz képest 236 méterrel magasabban 

történt  a  fúrás.  A  tároló  1.936  és  2.000 méter  között  került  tesztelésre,  beáramlás  nem  volt 

tapasztalható,  bitumen  és  nehézolaj  nyomokat  mutatott.  A  kút  használata  átmenetileg 

felfüggesztésre került, később majd a triász tárolórétegben talált könnyűolaj  kitermelésére lehet 

alkalmas. 

 A triász Kurra Chine formáció B tagozatában bejelentett találatnál mezőlehatárolási munkálatok 

kezdődtek 3D szeizmikus méréssel a teljes Bakrman szerkezet feltárása érdekében. 

 Annak érdekében, hogy a korai termelés 2015 folyamán megindulhasson további két lehatároló 

kutat  tervezünk  mélyíteni  2014‐ben,  illetve  a  termeltetéshez  szükséges  létesítmény  üzembe 

helyezésére is sor kerül már 2015‐ben. 

 A  munkaprogram  további  fúrásai  célozzák  a  júra  tárolószintet  is,  amelyet  jelenleg  további 

potenciálként kezelünk.  

 

Bijell mező: 

 A  próbatermeltetéshez  kiépítettük  a  szükséges  létesítményeket,  az  üzembe  helyezés 

megtörtént.  A  létesítmény  teljes  kapacitása  első  lépcsőben  10.000  hordó/nap, míg  a  tárolási 

kapacitás 30.000 hordó. A Bijell‐1A kút  teszteredményei alapján,  ‐1B  jellel új kútláb  fúrása vált 

szükségessé,  így  csökkenthető  a  vízbeáramlás  és maximalizálható  az  olajtermelés.  A  Bijell‐1B 

kútláb megfúrása és tesztje várhatóan 2014 első negyedéve folyamán befejeződik. 

 A Bijell‐7 lehatároló kút ‐ amely 10km‐re, dél‐dél‐keleti irányban található a Bijell‐1 felfedezéstől 

‐  fúrása  5.050 m‐es mélységben  fejeződött  be  júniusban.  A  tárolónak  várt  júra  szakasz,  igen 

gyenge  áteresztő  képességűnek  bizonyult  a  függőleges  fúrás  során.  Az  ezt  követő melléfúrás 

megerősítette az olaj  jelenlétét, ugyanakkor a tároló szintén  igen gyenge áteresztő képességgel 

rendelkezett, beáramlás nem volt tapasztalható a stimulálást követően sem.  

  A Bijell‐2  kút  fúrása 2013. március 13‐án  indult meg, a  fúrás  jelenleg a  felső  júra  rétegekben 

zajlik. A megcélzott kútmélység 5330m, a teszt várható időpontja 2014 első negyedéve. 



 Tová

mely

3D‐s

 A ko

kuta

olajt

 

A kutatá

 
 
További i
Befektető
Fax:   

 

 

ábbi  lépésein

yeknek befej

s szeizmikus 

orai termelés

ak  termelésb

termelési ma

ási és mezőle

*   op
 fú

   k

nformáció: 
ői kapcsolatok

 

nk a  lehatár

jezése 2014

mérés eredm

s a Bijell‐1B‐

be  állítása 

aximuma 201

ehatárolási m

pcionális fúrás
úrás kezdete  

kútteszt 

k:     
   

rolási progra

 harmadik n

ménye 2013 

‐ből 2014 els

követ.  A  re

14 év végén 

munkák terv

s 

am  lezárásár

negyedévébe

novemberéb

ső negyedév

endelkezésre

lesz elérhető

vezett üteme

+ 36 1 464
+ 36 1 464

ra a Bijell‐4 

en  várható. 

ben lesz elér

ében folytat

e  álló  term

ő. 

ezése:  

4 1395 
4 1335 

és  ‐6  kutak 

A  teljes Bije

rhető.  

ódhat, amel

melő  üzem  n

fúrása és  te

ell  szerkezete

yet a B‐2, B‐

napi  10.000

esztelése, 

et  lefedő 

‐4, B‐6 és 

0  hordós 

 


