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შესავალი 

 

საქართველოს ეკონომიკის წინსვლა დაკავშირებულია ენერგეტიკის 

განვითარებასთან, რაც მოითხოვს ნავთობის მოპოვების გაზრდას, ეს შესაძ-

ლებელია ჭაბურღილების გაყვანის ახალი ტექნიკური საშუალებებისა და 

ინოვაციური ტექნოლოგიების გამოყენების შემთხვევაში. დახრილ მიმართუ-

ლი და ჰორიზონტალური ბურღვისას ჭაბურღილების გაყვანა წარმოებს 

სხვადასხვა დახრის კუთხით, რაც საშუალებას იძლევა პროდუქტიული ფე-

ნების გადაკვეთისას ნავთობის არსებული მარაგების მოპოვება გაიზარდოს. 

თემის აქტუალობა. ქვეყანაში დახრილ მიმართული და ჰორიზონტა-

ლური ჭაბურღილების ბურღვის პრაქტიკამ აჩვენა, რომ ნავთობზე და გაზზე 

გამრუდებული ჭაბურღილების გაყვანის პროცესმა ბოლო პერიოდში საგრ-

ძნობი წინსვლა განიცადა, დაინერგა თანამედროვე ტექნიკური მოწყობილო-

ბები, კერძოდ MWD ტელემეტრიული სისტემები და დოლზე დახვეული 

დრეკადი მილის კოლტუბინგური მოწყობილობა, შესწავლილი იქნა RSS 

ბრუნვით მართვადი სისტემა, რომელიც რეკომენდებულია, რათა გამოყენე-

ბულ იქნას გამრუდებული ჭაბურღილების გაყვანისას კონკრეტულ გეოლო-

გიურ-ტექნიკურ პირობებში. 

სადისერტაციო თემის სამუშაო მიზნის, დასახული ამოცანების და 

ბურღვის გეოლოგიურ-ტექნიკური პირობების გათვალისწინებით გამრუდე-

ბული ჭაბურღილების ბურღვის დროს თანამედროვე მეთოდების გამოყენება 

საშუალებას იძლევა ისინი საპროექტო სიღრმემდე გაყვანილი იქნეს ბურ-

ღვის მაღალი ტექნიკურ-ეკონომიკური მაჩვენებლებით, რაც აქტუალურ სა-

კითხს წარმოადგენს და დიდი პრაქტიკული მნიშვნელობა აქვს. 

დახრილ მიმართული და ჰორიზონტალური ჭაბურღილების ეფექტუ-

რი გაყვანისათვის საჭიროა ბურღვის თანამედროვე საშუალებების გამოყენე-

ბით ბურღვის პროცესებისა და ოპერაციების დაჩქარება. 
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ჩვენს მიერ შესწავლილი იქნა RSS ბრუნვით მართვადი სისტემის გამო-

ყენების შესაძლებლობა დახრილ მიმართული და ჰორიზონტალური ჭაბურღი-

ლების გაყვანისას ნინოწმინდის ნავთობგაზშემცველ ფართობზე. გამოკვლეუ-

ლი იქნა ამავე ფართობზე MWD ტელემეტრიული სისტემის და დოლზე დახვე-

ული დრეკადი მილის კოლტუბინგური დანადგარის საშუალებით გამრუდე-

ბული ჭაბურღილის ბურღვის შედეგები.  

სადისერტაციო ნაშრომის კვლევის მიზანს წარმოადგენს RSS ბრუნვით 

მართვადი და MWD ტელემეტრიული სისტემების, აგრეთვე დოლზე დახვე-

ული დრეკადი მილის კოლტუბინგური საბურღი მოწყობილობის ზემოქმე-

დების შესწავლა დახრილ მიმართული და ჰორიზონტალური ჭაბურღილე-

ბის გაყვანის ეფექტურობის ამაღლებაზე ნინოწმინდის ნავთობგაზშემცველ 

ფართობის ბურღვის პირობების გათვალისწინებით. 

მეცნიერული სიახლე. 1. დადგენილი RSS ბრუნვით მართვადი სისტე-

მის გამოყენების ეფექტურობა გამრუდებული ჭაბურღილების ბურღვისას, 

რაც შესაძლებელს ხდის გაიბურღოს ჭაბურღილი ზუსტად განსაზღვრული 

ტრაექტორიით. გაიზარდოს გამრუდების ინტენსიურობა, ეს კი საშუალებას 

იძლევა გადიდდეს ჭაბურღილის ლულის გამრუდების საწყისი წერტილის 

სიღრმე, რომელიც გამოიწვევს ჭაბურღილის გამრუდებული ლულის ინტერ-

ვალის სიგრძის შემცირებას, ეს კი განაპირობებს ვერტიკალური ლულის სიგ-

რძის გაზრდას. ამ დროს ასევე იზრდება გახსნილი პროდუქტიული ფენის 

სიგრძეც, რომელშიც ჰორიზონტალური ჭაბურღილით შეიძლება შეღწევა, ეს 

კი მნიშვნელოვნად აამაღლებს ნავთობის მოპოვების გაზრდის უნარს. 

2. გამოკვლეულია RSS ბრუნვით მართვადი სისტემის გამოყენებით 

გამრუდებული ჭაბურღილების გაყვანისას დადგინდა, რომ საშუალოდ გავ-

ლა სატეხზე სავარაუდოდ გაიზრდება ხრახნული სასანგრევო ძრავით ბურ-

ღვასთან შედარებით 53 მ-იდან 74 მ-მდე, ხოლო ჭაბურღილების ბურღვის 

მწარმოებლობა კი 340 მ/ჩარხ-თვიდან 480 მ/ჩარხ-თვემდე. 

3. განსაზღვრული MWD ტელემეტრიული სისტემის გავლენა გამრუ-

დებული ჭაბურღილების ბურღვისას მიღებული ინფორმაციის გადაცემაზე. 
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გამოკვლევებით დადგინდა, რომ ელექტრომაგნიტური ტალღებით მონაცე-

მების გადაცემა შეიძლება ჩატარდეს 10 ბიტი/წმ სიჩქარით (ჭაბურღილის 

350მ სიღრმემდე). აკუსტიკური ტალღების რხევით (ჭაბურღილის 370 მ სიღ-

რმიდან) და საბურღი ხსნარის პულსაციით (ჭაბურღილის 12200მ სიღრმი-

დან) ინფორმაციის გადაცემა ხდება 20ბიტი/წმ მაქსიმალური სიჩქარით, ხო-

ლო კაბელიანი საბურღი მილების გადაცემის სისტემას, მას აქვს მონაცემების 

მიწოდების 57600 ბიტი/წმ მაქსიმალური სიჩქარე და გადაცემა შეიძლება 

წარმოებდეს ჭაბურღილის შეუზღუდავი სიღრმიდან. 

4. შესწავლილია დოლზე დახვეული დრეკადი მილის კოლტუბინგუ-

რი მოწყობილობის ზემოქმედება ბურღვის ეფექტურობის ამაღლებაზე გამ-

რუდებული ჭაბურღილების გაყვანისას ჩვეულებრივი ბურღვის ხერხის 

დროს გამოყენებული საბურღი მილების კოლონასთან შედარებით, ბურღვის 

სამუშაო დროის ბალანსში ჩაშვება-ამოღების ოპერაციებზე დახარჯული 

დროის ხანგრძლივობა კოლტუბინგური მოწყობილობის გამოყენების დროს 

შემცირდა 78%-ით, ხოლო სუფთა ბურღვაზე დახარჯული დრო გაიზარდა 

2,2-ჯერ. 

ნაშრომის პრაქტიკული მნიშვნელობა. თეორიული და საწარმოო 

კვლევების საფუძველზე მიღებული რეკომენდაციები და შემუშავებული ღო-

ნისძიებები შეიძლება დანერგილი იქნას დახრილ მიმართული და ჰორიზონ-

ტალური ჭაბურღილების გაყვანისას, RSS ბრუნვით მართვადი და MWD ტე-

ლემეტრიული სისტემების, დოლზე დახვეული კოლტუბინგური მოწყობი-

ლობების ბურღვის ტექნიკურ-ეკონომიკური მაჩვენებლების გავლენის შე-

სასწავლად. აქედან გამომდინარე RSS ბრუნვით მართვადი სისტემის გამოყე-

ნებით გამრუდებული ჭაბურღილების ბურღვისას ხრახნული სასანგრევო 

ძრავით ჭაბურღილების გაყვანასთან შედარებით იზრდება საშუალო გავლა 

სატეხზე 53 მ-დან 74 მ-მდე, ბურღვის მწარმოებლობა კი 340 მ/ჩარხ-თვიდან 

480 მ/ჩარხ-თვემდე, ასევე მნიშვნელოვნად მაღლდება ბურღვის მექანიკური 

სიჩქარე. MWD ტელემეტრიული სისტემის დახმარებით დახრილ მიმართუ-
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ლი და ჰორიზონტალური ჭაბურღილების ბურღვისას შესაძლებელია ელექ-

ტრომაგნიტური ტალღებით ინფორმაციის გადაცემა 10ბიტი/წმ მაქსიმალუ-

რი სიჩქარით (ჭაბურღილის 350 მ სიღრმიდან), აკუსტიკური ტალღებით (ჭა-

ბურღილის 370 მ სიღრმიდან) და საბურღი ხსნარის პულსაციით (ჭაბურღი-

ლების 12200 მ სიღრმიდან) 20ბიტი/წმ მაქსიმალური სიჩქარით, ხოლო რაც 

შეეხება კაბელიანი საბურღი მილებით ინფორმაციის გადაცემის მეთოდს, მას 

აქვს ჭაბურღილების შეუზღუდავი სიღრმე და მონაცემების გადაცემის მაქსი-

მალური სიჩქარე 57600 ბიტი/წმ. აღნიშნული მეთოდებიდან ყველაზე ეფექ-

ტურს წარმოადგენს საბურღი ხსნარის პულსაციით ინფორმაციის გადაცემის 

ხერხი. დოლზე დახვეული დრეკადი მილის კოლტუბინგური მოწყობილო-

ბის გამოყენებით გამრუდებული ჭაბურღილების ბურღვისას ტრადიციული 

საბურღი მილებით ბურღვასთან შედარებით სამუშაო დროის ბალანსში სა-

ბურღი კოლონის ჩაშვება-ამოღების ოპერაციებზე დახარჯული დრო შემცი-

რდა 78%-ით, ხოლო სუფთა ბურღვისათვის საჭირო დრო კი გაიზარდა 2,2-

ჯერ. 

კვლევის ობიექტი და მეთოდები. კვლევის ობიექტს წარმოადგენს ნი-

ნოწმინდის ნავთობგაზიანი საბადო და ამ ფართობზე გაბურღული დახრილ 

მიმართული და ჰორიზონტალური ჭაბურღილები. ახალი ტექნიკური საშუა-

ლებებით ჭაბურღილების გაყვანისათვის დისერტაციაზე მუშაობის პროცეს-

ში ავტორის მიერ შემუშავებული იქნა რეკომენდაციები თანამედროვე მეთო-

დების RSS ბრუნვით მართვადი და ტელემეტრიული სისტემების, დოლზე 

დახვეული დრეკადი მილის კოლტუბინგური დანადგარის გამოყენებით ბუ-

რღვის  ეფექტურობის და ტექნიკურ-ეკონომიური მაჩვენებლების ასამაღლე-

ბლად. ავტორი ასევე ეყრდნობოდა კვლევითი სამუშაოების ჩატარებისას მე-

ქანიკის, ჰიდრომექანიკის, ქიმიის და ფიზიკის ცალკეულ მეთოდებს.  

კვლევის ძირითადი შედეგები და მათი გამოყენების სფერო. დახრილ 

მიმართული და ჰორიზონტალური ჭაბურღილების ბურღვის ეფექტურობის 

ამაღლება წარმოებს ახალი ტექნიკური საქშუალებების: RSS ბრუნვით მართვა-
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დი და ტელემეტრიულისისტემების, ასევე დოლზე დახვეული დრეკადი მი-

ლის კოლტუბინგური დანადგარის გამოყენებით, აღნიშნული მოწყობილობე-

ბის თავისებურებების შესწავლითა და ჩატარებული კვლევების საფუძველზე 

დადგენილი იქნა. RSS ბრუნვით მართვადი სისტემას სასანგრევო ხრახნულ 

ძრავასთან  შედარებით შეუძლია ჭაბურღილის ლულის ტრაექტორიის შეცვ-

ლა საბურღი იარაღის ბრუნვის პროცესში, ექსპლუატაციის დროს ძლიერ გამ-

ძლეა და გამოსაყენებლად მარტივია.  

RSS ბრუნვით მართვადი სისტემის გამოყენებით გამრუდების ინტენ-

სიურობა იზრდება, რაც თავის მხრივ ზრდის ჭაბურღილის ლულის გამრუ-

დების საწყისი წერტილის სიღრმეს, რაც განაპირობებს ლულის გამრუდე-

ბული ინტერვალის სიგრძის შემცირებას. ვერტიკალური ლულის ზრდის შე-

დეგად, რაცა ამაღლებს ბურღვის ეფექტურობას, ამ დროს იზრდება გახ-

სნილი პროდუქტიული ფენის სიგრძეც, რომელშიც შესაძლებელია წაგრძე-

ლებული ჰორიზონტალური ჭაბურღილით შესვალა, ეს კი მნიშვნელოვნად 

გაზრდის ნავთობის მოპოვების ამაღლებას. 

RSS ბრუნვით მართვადი სისტემით გამრუდებული ჭაბურღილების 

ბურღვისას ნინოწნდის ნავთობგაზშემცველ ფართობზე სხვა მსგავს გეოლო-

გიურ პირობებში ბურღვის შედეგების გათვალისწინებით ხრახნულ სასან-

გრეო ძრავით ჭაბურღილების გაყვანასთან შედარებით სავარაუდოდ საგრ-

ძნობლად გაიზრდება ბურღვის მექანიკური სიჩქარე, საშუალო გავლა სა-

ტეხზე და მწარმოებლობა. 

MWD ტელემეტრიული სისტემის საშუალებით დახრილ მიმართული 

და ჰორიზონტალური ჭაბურღილების ბურღვისას მასში აწარმოებენ გეოფი-

ზიკურ სამუშაოებს გადამწოდებისა და სენსორების დახმარებით განსაზღვ-

რავენ გასაბურღი ქანების ფიზიკურ-მექანიკურ თვისებებს, შეირჩევენ ბურ-

ღვის რეჟიმის და გამრუდების პარამეტრებს. 

დახრილ მიმართული და ჰორიზონტალური ჭაბურღილების გაყვანი-

სას MWD ტელემეტრიული სისტემის დახმარებით მიღებული მონაცემები 

მიკროკომპიუტერის საშუალებით გადაეცემა ჭაბურღილის პირზე მდებარე 
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ინფორმაციის მიღების, გაშიფვრის და დამუშავების სადგურს, სადაც მონაცე-

მები დამუშავდება და მიეწოდება MWD სისტემას საიდანაც წარმოებს საბურ-

ღი იარაღის ტრაექტორიის მართვა, კონტროლი და კორექტირება. ყველაზე 

ეფექტურად ინფორმაციის გადაცემა ხდება საბურღი ხსნარის პულსაციის 

საშუალებით. 

გამრუდებული ჭაბურღილების ბურღვისას დოლზე დახვეული დრე-

კადი მილის კოლტუბინგური დანადგარის გამოყენებით მაღლდება მისი გა-

მოყენების ეფექტურობა ჩვეულებრივი საბურღი მილებით ბურღვასთან შე-

დარებით. 

კოლტუბინგური დანადგარის გამოყენებისას შეიძლება დრეკადი მი-

ლის ჭაბურღილში სწრაფად მაღალი სიჩქარით ჩაშვება, ბურღვის სამუშაო 

დროის ბალანსში ამ დროს საგრძნობლად მცირდება საბურღი კოლონის 

ჩაშვება-ამოღების ოპერაციებზე დახარჯული დრო. 

კვლევის ჩატარებისას მიღებული შედეგები შეიძლება გამოყენებული 

იქნეს არა მარტო ნინოწმინდის ნავთობგაზშემცველ ფართობზე დახრილ 

მიმართული და ფორიზონტალური ჭაბურღილების ბურღვის დროს, არამედ 

საქართველოს სხვა ნავთობგაზშემცველ ფართობებზე გამრუდებული ჭაბუ- 

რღილების ბურღვისას, რომლებსაც ახასიათებთ მსგავსი ან იდენტური გეო-

ლოგიურ-ტექნიკური პირობები. 

კვლევითი სამუშაოების დროს მიღებული შედეგები შესაძლებელია 

გამოყენებულ იქნას ნინოწმინდისა და საქართველოს სხვა იდენტური პირო-

ბების მქონე ნავთობგაზიან საბადოებზე.  

სადისერტაციო ნაშრომის მოცულობა და სტრუქტურა. ნაშრომის ტექ-

სტი შეიცავს 131 გვერდს, 33 სურათს, 11 ნახაზს და 14 ცხრილს. დისერტაცია 

შედგება შესავალის, ოთხი ძირითადი თავისა და დასკვნისაგან. ლიტერატუ-

რის სია მოიცავს 57 დასახელებას.  
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თავი 1. დახრილ მიმართული და ჰორიზონტალური ჭაბურღილების 

გაყვანისას გამოყენებული თანამედროვე მეთოდების ზემოქმედების 

ანალიზი ბურღვის ეფექტურობაზე 

 

დახრილ მიმართული და ჰორიზონტალური ჭაბურღილების წარმა-

ტებული ბურღვა დიდად არის დამოკიდებული თანამედროვე ტექნოლოგი-

ების გამოყენებაზე; რაც იწვევს გამრუდებული ჭაბურღილების ბურღვის 

ეფექტურობის ამაღლებას. უკანასკნელ წლების განმავლობაში მრავალი მეც-

ნიერის მიერ ჩატარებული კვლევების შედეგად შემუშავებულია და შექმნი-

ლია დახრილ მიმართული და ჰორიზონტალური ბურღვის ახალი საბურღი 

ტექნიკური საშუალებები მათ შორის RSS ბრუნვით მართვადი და MWD 

ტელემეტრიული, ასევე დოლზე დახვეული დრეკადი მილის კოლტუბინგუ-

რი დანადგარი.  

თანამედროვე საბურღი მოწყობილობების ზემოქმედება ნავთობისა 

და გაზის ჭაბურღილების დახრილ მიმართული და ჰორიზონტალური ბურ-

ღვის ეფექტურობაზე ფართოდ განხილულია დღემდე გამოცემულ ტექნიკურ 

ლიტერატურაში. 

 

1.1. დახრილ მიმართული და ჰორიზონტალური ბურღვის თანამედროვე 

ტექნოლოგიები 

  

დახრილ მიმართული და ჰორიზონტალური ბურღვა 1920 წლების 

შემდეგ ნავთობისა და გაზის ჭაბურღილების გაყვანის შემადგენელ ნაწილს 

წარმოადგენს. ამ ხერხით ჭაბურღილების ბურღვა წარმოებს სხვადასხვა დახ-

რის კუთხით, რათა შესაძლებელი გახდეს პროდუქტიულ ფენში არსებული 

ნავთობისა და გაზის მარაგები მოპოვებული და ამოღებული იქნას ზედაპირ-

ზე. დახრილ მიმართული და ჰორიზონტალური ჭაბურღილების ბურღვა სა-

შუალებას იძლევა ამაღლებული იქნას გეოლოგიური დოკუმენტაციის სი-

ზუსტე. ბურღვის ეს მეთოდი გამოიყენება საინჟინრო ნაგებობისა, ტბების, 

წყალსაცავების ან ნაკრძალების ქვეშ არსებული სასარგებლო წიაღისეული 
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დასაძიებლად; საბადოების გეოლოგიური აგებულების დასაზუსტებლად ან 

იმ შემთხვევაში, როდესაც ტექნიკურად ან ეკონომიკურად ვერტიკალური 

ჭაბურღილის ბურღვის გაგრძელება შეუძლებელია ავარიის გამო. 

 

1.2. ხრახნული სასანგრევო ძრავის გამოყენება გამრუდებული 

ჭაბურღილების ბურღვისას 

 

 განსაკუთრებით იზრდება დახრილ მიმართული და ჰორიზონტალუ-

რი ჭაბურღილების ბურღვის ეფექტურობა ხრახნული სასანგრევო ძრავის 

PDM (Poositive displacement Motor) გამოყენების დროს. ასეთ ძრავებისათვის 

ენერგიის წყაროს წარმოადგენს ცირკულარებადი საბურღი სითხე, PDM-ის 

ძალოვანი სექცია. შედგება დრეკადი მილებისაგან (Elastometer) დამზადებუ-

ლი სტატორისა და მასში ჩასმული მეტალის როტორისაგან. ორივე მათგანი 

სპირალისებური ფორმისაა და ამასთან სტატორს ერთით მეტი ძარღვი (Lobe) 

აქვს, ვიდრე როტორს. შესაბამისად მათ შორის არის ღერძულად პროგრესი-

რებადი სპირალისებური ღიობი და სწორე ამ ღიობში გამავალი საბურღი 

სითხე ატრიალებს როტორს, რომლის მაბრუნებელი მომენტიც შემდგომში 

გადაეცემა სატეხს. 

 

1.3. RSS ბრუნვით მართვადი სისტემა  

 
RSS (Rotary Steerable system) ბრუნვითი მართვადი სისტემა ყველაზე სრულ-

ყოფილი სისტემაა, რომელიც გამოიყენება დახრილ მიმართული და ჰორიზონტა-

ლური ჭაბურღილების გასაბურღად. ამ სისტემის ძირითადი უპირატესობა მის 

წინამორბედთან, ხრახნულ ძრავასთან, შედარებით მდგომარეობს იმაში, რომ მისი 

გამოყენება მხოლოდ მბრუნავ რეჟიმში ხდება და არ საჭიროებს გაცურების რეჟიმს. 

მბრუნავ რეჟიმში კი როგორც ზემოთ აღვნიშნეთ ბურღვის სისწრაფე გაცილებით 

მაღალია შემცირებული ხახუნის ხარჯზე. 
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1.4. დახრილ მიმართული და ჰორიზონტალური ჭაბურღილების ბურღვის 

ეფექტურობის ამაღლება MWD ტელემეტრიული სისტემების საშუალებით 

  

წამყვან ნავთობმომპოვებელ ქვეყნებში ჭაბურღილის დახრილ მიმა-

რთული და ჰორიზონტალური ბურღვისას 1980-იანი წლებიდან ფართოდ 

გამოიყენება სიღრმული სივრცით მართვისა და კონტროლის MWD ტელე-

მეტრიული სისტემები. ამ სისტემების საშუალებით განისაზღვრება წნევები 

ლულასა და მილგარეშე სივრცეში. მისი გამოყენება აადვილებს დასკვნების 

გაკეთებას და გადაწყვეტილების მიღებას პრობლემატური საკითხების გადა-

ჭრისათვის ჭაბურღილის გაყვანისას განსაკუთრებით გართულებულ პირო-

ბებში. დახრილ მიმართული და ჰორიზონტალური ბურღვისას მოქმედი 

კომპანიები იყენებენ სხვადასხვა სახის და დანიშნულების MWD ტელემეტ-

რიულ სისტემებს, ისინი უნდა შეირჩეს გეოლოგიურ-ტექნიკური პირობების, 

ტექნოლოგიური პროცესების თავისებურებების და წაყენებული ამოცანების 

გათვალისწინებით. მხედველობაში უნდა იქნეს მიღებული რა სახის MWD 

სისტემები აქვს კომპანიებს, როგორია მომსახურეობის ხარისხი, პროფესიუ-

ლი მომზადების დონე და სარემონტო ბაზის აღჭურვილობა. MWD სისტემა 

მოპოვებულ და დაუმუშავებელ ინფორმაციას გადასცემს ზედაპირზე ინ-

ფორმაციის მიღების, გაშიფვრის და დამუშავების სადგურს, საიდანაც დამუ-

შავებული მონაცემები გადაეცემა MWD სისტემის მართვის ბლოკს ბურღვით 

სამუშაოებზე დაკვირვებისათვის, ტექნოლოგიური პროცესების სამართავად, 

ჭაბურღილის ლულის ტრაექტორიის კონტროლისა და კორექტირებისა-

თვის. მონაცემების გადაცემა წარმოებს საბურღი ხსნარის პულსაციით, ელექ-

ტრომაგნიტური ტალღებით, აკუსტიკის საშუალებით და კაბელიანი საბურ-

ღი მილების გამოყენებით. ამ გადაცემების მეთოდებიდან ყველაზე ეფექ-

ტურს წარმოადგენს საბურღი ხსნარის პულსაციით ინფორმაციის გადაცემის 

მეთოდი. 
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1.5. დახრილ მიმართული და ჰორიზონტალური ჭაბურღილების 

ბურღვისას დოლზე დახვეული დრეკადი მილის კოლტუბინგური 

დანადგარის გამოყენება 

 

დრეკადი საბურღი კოლონის კოლტუბინგური დანადგარით ნავთო-

ბისა და გაზის ჭაბურღილების ბურღვა ერთერთი თანამედროვე, პერსპექტი-

ული და განვითარებადი მეთოდია. ის დაფუძნებულია დრეკადი მილის 

გამოყენებაზე, რომელიც ცვლის ტრადიციულ ასაკრებ საბურღ მილებს. ასეთ 

მილს დრეკადობის წყალობით შეუძლია მუშაობა დახრილ და ჰორიზონ-

ტალურ ლულებში, ამასთან არ სჭირდება საბურღი კოლონის ჩაშვება-ამოღე-

ბის ოპერაციები. დრეკადი საბურღი კოლონით ბურღვის დანადგარი ფარ-

თოდ გამოიყენება ნავთობისა და გაზის ჭაბურღილების ბურღვისას, ასევე 

სარემონტო აღმდგენი სამუშაოების დროს. ეს ტექნოლოგია დამუშავდა 50-

იან წლებში და კოლტუბინგური დანადგარით ჭაბურღილების ბურღვა და-

იწყეს 1960-იან წლების დასაწყისში.  

შესწავლილ იქნა დახრილ მიმართული და ჰორიზონტალური ჭაბურ-

ღილების ბურღვისა და ლულის ტრაექტორიის დასაპროექტებლად საჭირო 

გამრუდების პარამეტრები; ზენიტური კუთხე, აზიმუტი, მანძილი ჭაბურღი-

ლის პირიდან კუთხეების გაზომვის წერტილამდე ან სანგრევის პროექცია-

მდე ჰორიზონტალურ სიბრტყეში, გამრუდების საერთო კუთხე, ფენთან შეხ-

ვედრის კუთხე, ჭაბურღილის დახრის კუთხე, გამრუდების ინტენსიურობა 

და გამრუდების რადიუსი. 

თეორიული კვლევების შედეგად ანსაზღვრული იქნა ჩვენს მიერ შედ-

გენილი გამოსახულებებით გამრუდებული ლულის სიგრძე, გამრუდების 

რადიუსი და მანძილი ჭაბურღილის პირიდან კუთხეების გაზომვის წერტი-

ლამდე ან სანგრევის პროექციამდე ჰორიზონტალურ სიბრტყეში. 

ჩატარებული საწარმოო ექსპერიმენტებით მიღებული მონაცემების 

მათემატიკურ-სტატისტიკური დამუშავება წარმოებდა დისპერსიული და 

რეგრესიული ანალიზის მეთოდების გამოყენებით. 
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თავი 2. კვლევის მეთოდიკა და ჩატარების პირობები 

2.1 გამოკვლევის მეთოდიკა 

  

სამუშაოს მიზნის მისაღწევად დასმული ამოცანების გადასაწყვეტად 

ჩატარებული იქნა თეორიული და ექსპერიმენტული კვლევები. საწარმოო 

პირობებში წარმოებდა ექსპერიმენტული კვლევები. დახრილ მიმართული 

და ჰორიზონტალური ჭაბურღილების წარმატებულად გასაყვანად გამოყენე-

ბულ იქნა თანამედროვე ტექნიკური საშუალებები, კერძოდ RSS ბრუნვით 

მართვადი სისტემა, MWD ტელემეტრიული სისტემა და დოლზედახვეული 

დრეკადი მილის კოლტუბინგური დანადგარი. ჩვენს მიერ შესწავლილ იქნა 

RSS ბრუნვით მართვადი სისტემის გამოყენების ეფექტურობა ხრახნულ სა-

სანგრევო ბრუნვით გამრუდებული ჭაბურღილების ბურღვასთან შედარე-

ბით. მისი საშუალებით შესაძლებელია მიმართულების შეცვლა ბრუნვის 

პროცესში. RSS სისტემა მთლიანად ავტომატიზირებულია და შეუძლია მაღა-

ლი სიზუსტის მიმართულებით ბურღვა, საექსპლოატაციოდ მარტივია და 

ძალიან გამძლე, აღჭურვილია უახლოესი ტექნოლოგიის ელექტრონული 

მოწყობილობით. RSS ბრუნვით მართვადი სისტემის გამოყენებით შესაძლე-

ბელია  დააკალიბროს და სტაბილური გახადოს ლულა, გაიყვანოს ის მყარად 

განსაზღვრული ტრაექტორიით, დროულად და ნაკლები ფინანსური და 

მატერიალური დანახარჯებით, მაღალი ტექნიკურ-ეკონომიური მაჩვენებ-

ლებით. 

MWD ტელემეტრიული სისტემა (Measurement while drilling) წარმოა-

დგენს ბურღვის დროს გაზომვების ტექნოლოგიას. ამ სისტემის საშუალებით 

ატარებენ ჭაბურღილში გეოფიზიკურ (კაროტაჟულ) სამუშაოებს, განსაზ-

ღვრავენ გასაბურღი ქანების ფიზიკურ თვისებებს, შეირჩევენ ბურღვის 

რეჟიმის რაციონალური პარამეტრებს, კერძოდ ქანმომნგრევ იარაღზე ღერ-

ძული დაწოლას, საბურღი იარაღის ბრუნთა რიცხვს და სანგრევზე მიწოდე-

ბული საბურღი ხსნარის რაოდენობას. ზემოთ ჩამოთვლილი სამუშაოები 
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წარმოებს სენსორებითა და გადამწოდებით, რომლებითაც ასევე ხდება ბურ-

ღვის პროცესების და ლულის ტრაექტორიის კონტროლი, მართვა და კორექ-

ტირება. სენსორები და გადამწოდები ასევე უზრუნველყოფენ გამრუდებუ-

ლი ჭაბურღილის ლულის სივრცითი მდებარეობის განსაზღვრას, რათა ის 

ზუსტად განთავსდეს ფენის ყველაზე პროდუქტიულ ნაწილში, მათი საშუა-

ლებით დგინდება ლულის აზიმუტი, ზენიტური კუთხე, დახრის კუთხე და 

გამრუდების სხვა პარამეტრები. 

დახრილ მიმართული და ჰორიზონტალური ჭაბურღილების ბურ-

ღვის დროს ფართოდ გამოიყენება აგრეთვე დოლზე დახვეული დრეკადი მი-

ლის კოლტუბინგური დანადგარი. ამ მოწყობილობის საშუალებით სამუშაო 

დროის ბალანსში მნიშვნელოვნად მცირდება ჩაშვება ამოღების ოპერაციებზე 

დახარჯული დრო და საგრძნობლად იზრდება დრეკადი მილის ჭაბურღი-

ლში უწყვეტად ჩაშვების სიჩქარე. 

შესწავლილი იქნა დახრილ მიმართული და ჰორიზონტალური ჭა-

ბურღილების ბურღვისა და ლულის ტრაექტორიის დასაპროექტებლად სა-

ჭირო გამრუდების პარამეტრები: ზენიტური კუთხე, აზიმუტი, მანძილი ჭა-

ბურღილის პირიდან კუთხეების გაზომვის წერტილამდე ან სანგრევის პრო-

ექციამდე ჰორიზონტალურ სიბრტყეში, გამრუდების საერთო კუთხე, ფენ-

თან შეხვედრის კუთხე, ჭაბურღილის დახრის კუთხე, გამრუდების ინტენ-

სიურობა და გამრუდების რადიუსი. 

თეორიული გამოკვლევების შედეგად განსაზღვრული იქნა ჩვენს მიერ 

შედგენილი გამოსახულებებით გამრუდებული ლულის სიგრძე, გამრუდე-

ბის რადიუსი და მანძილი ჭაბურღილის პირიდან კუთხეების გაზომვის 

წერტილამდე ან სანგრევის პროექციამდე ჰორიზონტალურ სიბრტყეში. 

ჩატარებული საწარმოო ექსპერიმენტებით მიღებული მონაცემების 

მათემატიკურ სტატისტიკური დამუსავება წარმოებდა დისპერსიული და 

რეგრესიული ანალიზის მეთოდების გამოყენებით. 
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2.2. ნინოწმინდის ნავთობგაზიანი საბადოს გეოლოგიური 

დახასიათება 

 

ნინოწმინდის ნავთობგაზშემცველო ფართობი მდებარეობს ქ. თბილი-

სის აღმოსავლეთით, მისგან 40კმ-ის დაშორებით საგარეჯოს რაიონში. ჩრდი-

ლოეთის მხრიდან მას ცივ-გომბორის ქედი ესაზღვრება, დასავლეთიდან მდ. 

იორის ხეობა, ხოლო აღმოსავლეთიდან მდ. ჩაილური. სამხრეთისაკენ აქვს 

დაქანებული რელიეფი, რომელიც შეიცავს ძველი პენეპლენის ფრაგმენტებს. 

ტერიტორიის გეოლოგია კი თავისი აგებულებით შედგება პალეოგენური, 

ნეოგენური და მეოთხეული ასაკის ნალექებისგან. ტერიტორიაზე პატარა ნა-

კადულები მიედინება, რომლებიც უერთდება მდ. იორს. კლიმატი ზომიერ-

კონტინენტურია, მთელი წის განმავლობაში საშუალო ტემპერატურა 8-10°-

ია. ატმოსფერული ნალექების რაოდენობა 700-1000 მმ-ს შეადგენს. ცენტრა-

ლური ავტომაგისტრალი და რკინიგზა საბადოს სამხრეთით გადის, რომლე-

ბითაც რაიონი უკავშირდება ქ. თბილისს და ქვეყნის სხვა ქალაქებს. სამგო-

რის სათაო ნაგებობებიდან მიიღება წყალმომარაგება; საბადოს ელექტრო-

ენერგია მიეწოდება ცენტრალური ქვესადგურიდან, რომელიც დგას საბადოს 

სიახლოვეს. 

ნინოწმინდის საბადო გაიხსნა 1979 წელს, როდესაც #2-ე ჭაბურღილმა  

შუაეოცენური ვულკანოგენურდანალექი ქანებიდან მოგვცა სამრეწველო 

მნიშვნელობის ნავთობი. მას შემდეგ მის სიახლოვეს გაიბურღა 50-მდე 

ჭაბურღილი, ხოლო 1996-98 წწ. საბადოზე ჩატარდა სადაზვერვო სეისმური 

სამუშაოები, რის შედეგადაც დაზუსტდა ნავთობგაზიანი საბადოს გეოლო-

გია. მას შემდეგ რამოდენიმე ათეული წელი გავიდა, დაზუსტდა და სრულ-

ყოფილად გაშუქდა ტექტონიკის, სტრატიგრაფიის, ლითოლოგიის და საბა-

დოს ჩამოყალიბებების საკითხები.  

ზემოაღნიშნული საკითხების შესწავლის შედეგად პროფესორ მ. შარი-

ქაძის მიერ შექმნილი იქნა ნინოწმინდის ნავთობგაზშემცველი ფართობის 

სტრატიგრაფიული სვეტი (ცხრილი 2.1) ხოლო სხვა სპეციალისტების მიერ 
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მოცემულია რეკომედაციები ნინოწმინდის ნავთობგაზიან საბადოზე ნავ-

თობის და გაზის ბუდიბების შემცველი პროდუქტიული ფენის გახსნისა და 

ათვისების შესახებ, დასაბუთებულია ასევე ვერტიკალური, დახრილ მიმარ-

თული და ჰორიზონტალური ჭაბურღილების გაყვანის აუცილებლობა. 

 

ტექტონიკა 
 

ნინოწმინდის ნავთობისა და გაზის საბადო აგებულია ორი შეცოცებუ-

ლი სტრუქტურული სართულისაგან. ზედა სართული (ალოქტონი) შედგება 

მიო-პლიოცენური ასაკის მოლასებით, ხოლო ქვედა სართული (ავტოქტონი) 

წარმოდგენილია ცარცულ-პალეოგენური კარბონატული, ტერიგენული და 

ვულკანოგენურ-დანალექი ქანებით. ზედა სართულში მნიშვნელოვანია პალ-

დოს ასიმეტრიული სინკლინი, ხოლო ქვედაში გამოყოფილია სუბგანედური 

მიმართების ბრაქიანტიკლინი.  

ნინოწმინდის ნავთობისა და გაზის საბადოს ზედა სართულს აქვს 

ნაოჭა, მოზაიკური აგებულება. იგი იყოფა რამდენიმე ბლოკად. ცენტრალუ-

რი ბლოკი წარმოდგენილია ნინოწმინდის ნაოჭის დასავლეთ და ცენტრალუ-

რი ნაწილებით, აღმოსავლეთ ბლოკი კი შეიცავს ნინოწმინდის თაღის აღმო-

სავლეთ ნაწილს, პერიკლინს და ბრაქიმორფულ ნაოჭს. ყველაზე დიდ ამპლი-

ტუდის მქონე დიზიუნქტივებს წარმოადგენს თაღის ჩრდილოეთ და სამ-

ხრეთ ფრთაში არსებული სიღრმული რღვევები, რომელთა შეცოცების სიბრ-

ტყე დაქანებულია ჩრდილო-აღმოსავლეთისაკენ 5 − 180°-ით. ხოლო მისი 

ამპლიტუდა რამოდენიმე კმ-ია.  

ნინოწმინდის ბრაქიანტიკლინი განვითარებულია სამგორის მსხვილი 

ანტიკლინური სტრუქტურის აღმოსავლეთ ნაწილში. ხოლო დასავლეთით, 

იგი გამოიყოფა პატარძეულის თაღისაგან მცირე ამპლიტუდის სინკლინური 

გაღუნვით და რღვევით, აღმოსავლეთით კი მას ენაცვლება ბრაქიმორფული 

ნაოჭი.  
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ცხრილი 2.1 
ნინოწმინდის ნავთობგაზშემცველი ფართობის სტრატიგრაფიული სვეტი 

(მ.შარიქაძე, 2015) 

 
 

ამ სტრუქტურის სიგრძე შუაეოცენურ ნალექებში წყალნავთობის კონ-

ტურზე შეადგენს 10 კმ-ს, მაქსიმალური სიგანე კი 17 კმ-ს, შუაეოცენური ნა-

ლექების სახურავის უმაღლესი აბსოლიტური ნიშნული (-1320 მ) ნაოჭის ცენ-

ტრალურ ნაწილში მდებარეობს (№100 ჭაბურღილი). არსებულ ანტიკლინს 

აქვს ყველაზე ძლიერი შეკუმშული, დეფორმირებული და ასიმეტრიული 

აგებულება, მისი ცენტრალური ნაწილი. სამხრეთული ფრთის დახრის კუთ-

ხე იცვლება 350-დან - 750-მდე, ხოლო ჩრდილოეთის 150-დან - 500-მდე. ნაოჭის 

ღერძის მიმართება სუბგანედურია. 
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ნინოწმინდის თაღის ფარგლებში დაფიქსირებულია გაზის ქუდის არ-

სებობა. ნინოწმინდის თაღის საზღვრებში პროდუქტიულია შუაეოცენური 

ტუფოგენური დანალექი ქანები (ნავთობი და გაზი). ზედაეოცენური ქვიშა-

ქვები (ნავთობი), ზედა მიოცენური, შუა სარმატული (ნავთობი), ქვედა ეოცე-

ნური (გაზი), პოტენციურ გაზშემცველია ზედაცარცული კარბონატული და 

ტუფოგენური დანალექი ქანები. 

ზემოთაღნიშნული ინფორმაციის მხედველობაში მიღების შედეგად 

და სადისერტაციო თემის მიზნის გათვალისწინებით ჩვენს მიერ კვლევის 

ობიექტად შერჩეული იქნა ჭაბურღილი №97. 

 

 
ნახ. 2.1. #97 ჭაბურღილის კონსტრუქცია 
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თავი 3. თეორიული და ექსპერიმენტული გამოკვლევების ჩატარება დახ-

რილ მიმართული და ჰორიზონტალური ჭაბურღილების ბურღვის 

ეფექტურობის ასამაღლებლად ბრუნვით მართვადი,  ტელემეტრიული 

სისტემების და დრეკადი მილის კოლტუბინგური დანადგარის 

გამოყენებით 

3.1. RSS ბრუნვით მართვადი სისტემის გამოყენების ეფექტურობა დახრილ 

მიმართული და ჰორიონტალური ჭაბურღილების ბურღვისას 

 

ნახ. 3.1 წარმოდგენილია ნინოწმინდის ნავთობგაზშემცველ ფართობ-

ზე ხრახნული სასანგრევო ძრავით გაბურღული დახრილ მიმართული და 

ჰორიზონტალური ჭაბურღილების ბურღვის საშუალო მწარმოებლობა და 

აგრეთვე RSS ბრუნვით მართვადი სისტემის გამოყენებისას გამრუდებული 

ჭაბურღილების იდენტურ პირობებში გაყვანის სავარაუდო მწარმოებლობა. 

 

 
ნახ. 3.1. ნინოწმინდის ნავთობგაზშემცველ ფართობზე დახრილ მიმართული და 

ჰორიზონტალური ჭაბურღილების გაყვანისას ხრახნული სასანგრევო ძრავის 
დახმარებით ბურღვის საშუალო მწარმოებლობისა და ბრუნვით მართვადი 

სისტემის გამოყენებით სავარაუდო მწარმოებლობის შედარება 
 

ნახ. 3.1-დან ჩანს, რომ ხრახნული სასანგრევო ძრავის საშუალებით გამრუ-

დებული ჭაბურღილის გაყვანისას ბურღვის საშუალო მწარმოებლობა  340 მ/ჩარხ-

თვეს აღწევს, ხოლო ბრუნვით მართვადი სისტემის გამოყენებისას კი ბურღვის 

სავარაუდო მწარმოებლობა 480 მ/ჩარხ-თვის ტოლია, რაც 41%-ით მეტია ხრახნული 
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სასანგრევო ძრავით ჭაბურღილის ბურღვის საშალო მწარმოებლობასთან შედარე-

ბით. 

 RSS ბრუნვით მართვადი სისტემის საშუალებით დახრილ მიმართუ-

ლი და ჰორიზონტალური ჭაბურღილების ბურღვისას მნიშვნელოვნად იზ-

რდება საშუალო გავლა სატეხზე ხრახნული სასანგრევო ძრავით ჭაბურღი-

ლების გაყვანასთან შედარებით ნინოწმინდის ნავთობგაზშემცველ ფართობ-

ზე (ნახ. 3.2). 

 

 
ნახ. 3.2. ნინოწმინდის ნავთობგაზშემცველ ფართობზე RSS ბრუნვით მართვადი 

სისტემის გამოყენებით დახრილ მიმართული და ჰორიზონტალური 
ჭაბურღილების ბურღვის სატეხზე საშუალო გავლის მნიშვნელობის შედარება 
ხრახნული სასანგრევო ძრავით ჭაბურღილების გაყვანისას მიღებულ სატეხზე 

საშუალო გავლის მნიშვნელობაზე 
 

ნახ. 3.2-დან ჩანს, რომ RSS ბრუნვით მართვადი სისტემით გამრუდე-

ბული ჭაბურღილების ბურღვისას საშუალო გავლა სატეხზე ტოლი იყო 74 

მეტრის, ხოლო ხრახნული სასანგრევო ძრავის გამოყენებისას კი 53 მეტრს. 

ზემოთაღნიშნულიდან გამომდინარე, შეიძება გაკეთდეს დასკვნა, რომ 

ნინოწმინდის ნავთობგაზშემცველ ფართობზე დახრილ მიმართული და ჰო-

რიზონტალური ჭაბურღილების გაყვანისას RSS ბრუნვით მართვადი სისტე-

მის გამოყენებით, ხრახნული სასანგრევო ძრავით ბურღვასთან შედარებით, 

ჩვენი გამოკვლევებით, საგრძნობლად ამაღლდება ბურღვითი სამუშაოების 

0

10

20

30

40

50

60

70

80

სა
შუ

ალ
ო

 გ
ავ

ლ
ა 

სა
ტ

ეხ
ზ

ე,
 მ

,R

საშუალო გავლა სატეხზე 
ბრუნვით მართვადი 
სისტემით ჭაბურღილების 
ბურღვისას

საშუალო გავლა სატეხზე 
ხრახნული სასანგრევო 
ძრავით ჭაბურღილების 
ბურღვისას



21 

ეფექტურობა, RSS ბრუნვით მართვადი სისტემის გამოყენებით შესაძლებელი 

გახდება დახრილ მიმართული და ჰორიზონტალური ჭაბურღილები გაებუ-

რღათ ნაკლები ფინანსურ-მატერიალური დანახარჯებით და მაღალი ტექნი-

კურ-ეკონომიკური მაჩვენებლებით. RSS ბრუნვით მართვადი სისტემით გამ-

რუდებული ჭაბურღილების ბურღვისას მნიშვნელოვნად გაიზრდება ბურღ-

ვის საშუალო მექანიკური სიჩქარე, ასევე RSS ბრუნვით მართვადი სისტემის 

გამოყენებით დახრილ-მიმართული და ჰორიზონტალური ჭაბურღილების 

ბურღვისას შემცირდება ბურღვაზე დახარჯული დრო ხრახნული სასანგ-

რევო ძრავით ჭაბურღილების გაყვანასთან შედარებით, აგრეთვე მნიშვნე-

ლოვნად ამაღლდება ბურღვის მწარმოებლობა და საშუალო გავლა სატეხზე. 

 

3.2. MWD ტელემეტრიული სისტემის მიერ დახრილ მიმართული და 

ჰორიზონტალური ჭაბურღილების გაყვანისას ბურღვის პროცესზე 

მოპოვებული ინფორმაციის გადაცემა ზედაპირზე 

 

 MWD სისტემა დახრილ მიმართული და ჰორიზონტალური ჭაბურღი-

ლის ბურღვის პროცესზე მოპოვებულ ინფორმაციას გადასცემს ზედაპირზე 

განლაგებულ ინფორმაციის მიღების, გაშიფვრის და დამუშავების სადგურს, 

სადაც მიღებული ინფორმაცია დამუშავდება და მონაცემების გაეგზავნება 

MWD სისტემის მართვის ბლოკს ბურღვის პროცესებზე და ჭაბურღილის 

ლულის ტრაექტორიაზე დაკვირვებისა და კონტროლისათვის და საჭიროე-

ბის შემთხვევაში ტექნოლოგიური პროცესების კორექტირებისათვის. 

ინფორმაციის გადაცემა ხდება აკუსტიკური ტალღების, ეექტრომაგნი-

ტური ტალღების, საბურღი ხსნარის პულსაციის და კაბელიანი საბურღი მი-

ლის ტელემეტრიული სისტემის საშუალებით. 

ნახ. 3.3. წარმოდგენილია ელექტრომაგნიტური ტალღების, აკუსტიკუ-

რი ტალღების, საბურღი ხსნარის პულსაციის და კაბელიანი საბურღი მილის 
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ტელემეტრიული სისტემების მონაცემთა გადაცემის დასაშვები მაქსიმალუ-

რი სიჩქარეები (ბიტი/წმ) და ჭაბურღილში მათი მოქმედების მაქსიმალური 

სიღრმეები (მ). 

 
                         აკუსტიკური ტალღები 
 
                            ელექტრომაგნიტური ტალღები 
                             

                            საბურღი ხსნარის პულსაცია 
                           
                           
                            კაბელიანი საბურღი მილის ტელემეტრიული სისტემა 

 

ნახ. 3.3. ელექტრომაგნიტური ტალღების, აკუსტიკური ტალღების საბურღი 
ხსნარის პულსაციის და კაბელიანი საბურღი მილის ტელემეტრიული სისტემების 

მონაცემთა გადაცემის დასაშვები მაქსიმალური სიჩქარეები (ბიტი/წმ) და 
ჭაბურღილში მათი მოქმედების მაქსიმალური სიღრმეები (მ) 

 

3.3. დრეკადი მილის კოლტუბინგური დანადგარის წარმატებული 

გამოყენება გამრუდებული ჭაბურღილების ბურღვისას 

 

ნინოწმინდის ნავთობგაზშემცველ ფართობზე დახრილ მიმართული 

და ჰორიზონტალური ჭაბურღილების გაყვანისას დოლზე დახვეული დრე-

კადი მილის კოლტუბინგური  დანადგარის გამოყენებით, ბურღვა ჩვენი დაკ-
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ვირვებით შესაძლებლობას იძლევა ტრადიციული საბურღი მილებით ბურ-

ღვასთან შედარებით ჭაბურღილის ბურღვის სამუშაო დროის ბალანსში სა-

შუალოდ 78% შემცირდეს საბურღი მილების ჩაშვება-ამოღების ოპერაციების 

ჩატარებაზე დახარჯული დროის ხანგრძლივობა, ხოლო ჭაბურღილის სუფ-

თა ბურღვისათვის საჭირო დრო 2,2-ჯერ გადიდდეს (ნახ. 3.4). 

 

 
A - ტრადიციული საბურღი მილებით ბურღვა; 

B -დოლზე დახვეული დრეკადი მილის კოლტუბინგური დანადგარით ბურღვა; 
 
                                             საბურღი მილების ჩაშვება- ამოღებაზე დახარჯული დრო; 
                                             ჭაბურღილის სუფთა ბურღვაზე დახარჯული დროის ხანგრძლივობა. 
                                             ბურღვის პროცესის დარჩენილი დრო 
 

ნახ. 3.4. დოლზე დახვეული დრეკადი მილის კოლტუბინგური დანადგარით 
ჭაბურღილის გაყვანისას ტრადიციული ხერხით ბურღვასთან შედარებით საბურ-
ღი კოლონის ჩაშვება-ამოღების ოპერაციებზე დახარჯული დროის შემცირება და 

ჭაბურღილის სუფთა ბურღვაზე დახარჯული დროის გაზრდა. 
 

დოლზე დახვეული დრეკადი მილის კოლტუბინგური დანადგარის 

საშუალებით დახრილ მიმართული და ჰორიზონტალური ჭაბურღილების 

ბურღვისას, როგორც ცნობილია საბურღ სითხედ გამოიყენება ნედლი ნავ-

თობი ან დიზელის საწვავი, რომელსაც ემატება აზოტი. ნინოწმინდის ნავ-

თობგაზშემცველ ფართობზე დრეკადი მილის კოლტუბინგური დანადგარის 

გამოყენებით გამრუდებული ჭაბურღილების გაყვანის დროს საბურღ სით-

ხედ იხმარება ნედლი ნავთობი, მასში სპეციალური ტუმბოს საშუალებით 

უმატებენ სხვადასხვა შემცველობის აზოტს, რომელიც ამსუბუქებს საბურღ 

ხსნარს, ამ დროს მცირდება საბურღი ხსნარის სიმკვრივე, რაც გამრუდებული 

ჭაბურღილის ბურღვისას დოლზე დახვეული დრეკადი მილის გამოყენებით 

BA 
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საგრძნობლად ზრდის გავლას სატეხზე დღე-ღამეში და ბურღვის მექანიკურ 

სიჩქარეს. 
 

 
ნახ. 3.5. ნედლ ნავთობში დამატებული აზოტის შემცველობის ზემოქმედება 
ჭაბურღილების ბურღვისას დღე-ღამეში საშუალო გავლაზე სატეხზე. 

1- ვერტიკალური ინტერვალი; 2- გამრუდებული ინტერვალი; 3- 
ვერტიკალური ინტერვალი. 

 

 ჩვენს მიერ შესწავლილი იქნა აზოტის სხვადასხვა (0,5; 1; 1,5; 2%) პრო-

ცენტული შემცველობის საბურღ ხსნარში (ნედლ ნავთობში) დამატებისას, ამ 

უკანასკნელის ზემოქმედება დოლზე დახვეული დრეკადი მილის კოლტუ-

ბინგური დანადგარის საშუალებით დახრილ მიმართული და ჰორიზონტა-

ლური ჭაბურღილების გაყვანისას სატეხის საშუალო გავლაზე დღე-ღამეში 

(ნახ. 3.5) და საშუალო ბურღვის მექანიკურ სიჩქარეზე (ნახ. 3.6). საწარმოო 

ექსპერიმენტები ჩატარდა ჭაბურღილების გაყვანისას, როგორც ლულის ვერ-

ტიკალურ და გამრუდებულ, ასევე ჰორიზონტალური ინტერვალების გაბურ-

ღვის პროცესზე. 

ნახ. 3.5 და ნახ. 3.6 წარმოდგენილმა საწარმოო ექსპერიმენტების შე-

დეგებმა აჩვენა, რომ ნედლ ნავთობში დამატებულმა 2%-მა აზოტმა გაზარდა 

ჭაბურღილის ბურღვისას დღე-ღამეში საშუალო გავლა სატეხზე 16 მეტრა-

მდე, ხოლო ბურღვის მექანიკური სიჩქარე 13მ/სთ-მდე. 

 



25 

 
ნახ. 3.6. ნედლ ნავთობში დამატებული აზოტის შემცველობის ზემოქმედება 

ჭაბურღილების ბურღვის მექანიკურ სიჩქარეზე. 
1- ვერტიკალური ინტერვალი; 2- გამრუდებული ინტერვალი; 3- 

ჰორიზონტალური ინტერვალი. 
 

დახრილ მიმართული და ჰორიზონტალური ჭაბურღილების გაყვანა 

დოლზე დახვეული დრეკადი მილის კოლტუბინგური მოწყობილობის გამო-

ყენებით ტრადიციული საბურღი მილების ანაკრები კოლონით ბურღვასთან 

შედარებით შესაძლებლობას იძლევა ჭაბურღილების ბურღვის სამუშაო 

დროის ბალანსში მნიშვნელოვნად თითქმის მინიმუმამდე შემცირდეს სა-

ბურღი მილების ჩაშვება-ამოღების ოპერაციებზე დახარჯული დროის ხან-

გრძლივობა და გადიდდეს ჭაბურღილის ბურღვაზე დახარჯულიდრო. ამავე 

დროს გაიზარდოს დღე-ღამეში საშუალო გავლა სატეხზე და ბურღვის მექა-

ნიკური სიჩქარე. 

 

3.4. დახრილ მიმართული და ჰორიზონტალური ბურღვის 

გამრუდების პარამეტრები 

 

ჭაბურღილის გამრუდებული ლულის ნებისმიერ წერტილში ჭაბურ-

ღილის ღერძის სივრცობრივი მდებარეობა განისაზღვრება გამრუდების პა-

რამეტრებით: ზენიტური კუთხე ვერტიკალურ სიბრტყეში, აზიმუტი ჰორი-
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ზონტალურ სიბრტყეში, მანძილი ჭაბურღილის პირიდან კუთხეების გაზო-

მვის წერტილამდე ან სანგრევის პროექციამდე ჰორიზონტალურ სიბრტყეში, 

გამრუდების საერთო კუთხე, ფენთან შეხვედრის კუთხე, ჭაბურღილის დახ-

რის კუთხე,  გამრუდების რადიუსი. აღნიშნული გამრუდების პარამეტრების 

განმსაზღვრელი არსებული და ჩვენს მიერ შემუშავებული ფორმულები შეიძ-

ლება გამოყენებული იქნას დახრილ მიმართული და ჰორიზონტალური ჭა-

ბურღილების  ბურღვის საპროექტო სამუშაოების შესასრულებლად და ცალ-

კეული ტექნოლოგიური პროცესებისა და ოპერაციების გაანგარიშებისას. 

 

თავი 4. კვლევების შედეგების მათემატიკურ-სტატისტიკური დამუშავება 

4.1. ჩატარებული გამოკვლევებით მიღებული მონაცემების მათემატიკური 

დამუშავება დისპერსიული ანალიზის მეთოდის გამოყენებით 

 

 წარმოდგენილია დოლზე დახვეული კოლტუბინგური დანადგარის 

გამოყენებისას ნედლ ნავთობში დამატებული აზოტის შემცველობის ზემო-

ქმედება ჭაბურღილების  ვერტიკალური,  გამრუდებული და ჰორიზონტა-

ლური ინტერვალების ბურღვისას დღე-ღამეში  სატეხის საშუალო გავლაზე 

(მეტრებში) მიღებული მონაცემების დისპერსიული ანალიზი. 

 

4.2. ჩატარებული გამოკვლევებით მიღებული მონაცემების მათემატიკური 

დამუშავება რეგრესიული ანალიზის მეთოდის გამოყენებით. 
 

 საწარმოო პირობებში ჩატარებული გამოკვლევებით განისაზღვრა კო-

ლტუბინგური მოწყობილობით ჭაბურღილის გაყვანისას აზოტის დამატე-

ბით შემსუბუქებული გაგრილებული საბურღი ხსნარის (ნედლი ნავთობის) 

გავლენა დღე-ღამეში სატეხის საშუალო გავლაზე, როგორც ვერტიკალური, 

ასევე გამრუდებული და ჰორიზონტალური ინტერვალების გაბურღვისას. 

აზოტით დამატებული საბურღი ხსნარის გამოყენების შედეგების გამოკვლე-
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ვებისას რეგრესიული ანალიზის მეთოდით დადგინდა, რომ დღე-ღამეში სა-

ტეხის გავლის სიდიდეებს ნედლ ნავთობში დამატებულ აზოტის შემცველო-

ბებთან ანალიტიკურ დამოკიდებულებებს აქვს ჰიპერბოლური სახე. 

 

დასკვნა 
 

 
1. RSS ბრუნვით მართვადი სისტემის საშუალებით გამრუდებული ჭაბუ-

რღილების ბურღვისას შესაძლებელია დააკალიბროს და სტაბილური 

გახადოს ჭაბურღილის ლულა, გაბურღოს ის ზუსტად განსაზღვრული 

ტრაექტორიით. ამ სისტემის გამოყენებით შესაძლებელია გამრუდების 

ინტენსიურობის გაზრდა, რაც საშუალებას იძლევა გაიზარდოს ჭაბურ-

ღილის ლულის გამრუდების საწყისი წერტილის სიღრმე, რაც განაპი-

რობებს ლულის გამრუდებული მონაკვეთის სიგრძის შემცირებას ვერ-

ტიკალური ლულის ზრდის შედეგად. რაც აამაღლებს ბურღვის ეფექ-

ტურობას, რადგან ჭაბურღილის ვერტიკალური ლულის ბურღვა მიმ-

დინარეობს მაღალი სიჩქარით. აქედან გამომდინარე იზრდება გახსნი-

ლი პროდუქტიული ფენის სიგრძეც, რომელშიც წაგრძელებული ჰორი-

ზონტალური ჭაბურღილით შესაძლებელია შესვლა, ეს კი საგრძნობ-

ლად გაზრდის ნავთობის მოპოვების ამაღლების შესაძლებლობას; 

2. RSS ბრუნვით მართვადი სისტემით დახრილ მიმართული და ჰორი-

ზონტალური ჭაბურღილების გაყვანისას ნინოწმინდის ნავთობგაზ-

შემცველ ფართობზე, სხვა იდენტურ გეოლოგიურ-ტექნიკური პირო-

ბებში გამრუდებული ჭაბურღილების ბურღვის შედეგების გათვალის-

წინებით ამ ფართობზე RSS ბრუნვით მართვადი სისტემით ბურღვისას 

ხრახნული სასანგრევო ძრავის გამოყენებით ჭაბურღილების გაყვანა-

სთან შედარებით სავარაუდოდ საშუალო გავლა სატეხზე გაიზრდება 

53მ-დან 74 მ-მდე, ხოლო ბურღვის მწარმოებლობა 340 მ/ჩარხ-თვიდან 

480  მ/ჩარხ-თვემდე; 
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3. MWD ტელემეტრიული სისტემის გამოყენებით გამრუდებული ჭაბურ-

ღილების გაყვანის დროს მიღებული ინფორმაცია მიეწოდება მიკრო-

კომპიუტერს, აქედან მონაცემები გადაეცემა ჭაბურღილის პირზე არსე-

ბულ ინფორმაციის მიღების, გაშიფრვის და დამუშავების სადგურს. აქ 

მიღებული ინფორმაცია დამუშავდება და მიეწოდება MWD  სისტემის 

მართვის ბლოკს, საიდანაც დისტანციური მართვის მექანიზმების 

საშუალებით წარმოებს საბურღი იარაღის ტრაექტორიის მართვა, კონტ-

როლი და კორექტირება. ჭაბურღილის პირზე არსებულ სადგურზე ინ-

ფორმაციის გადაცემა ხდება საბურღი ხსნარის პულსაციის, ელექ-

ტრომაგნიტური ტალღების, აკუსტიკური ტალღები, და კაბელიანი 

საბურღი მილების ტელემეტრიული გადაცემის მეთოდებით; 

4. MWD ტელემეტრიული სისტემის საშუალებით დახრილ მიმართული 

და ჰორიზონტალური ჭაბურღილების ბურღვისას დადგინდა, რომ მი-

ღებული მონაცემების გადაცემა ელექტრომაგნიტური ტალღებით შესა-

ძლებელი გახდა 10 ბიტი/წმ სიჩქარით (ჭაბურღილის 350 მ სიღრმიდან), 

აკუსტიკური ტალღების  (ჭაბურღილის 370 მ სიღრმიდან) და საბურღი 

ხსნარის პულსაციის (ჭაბურღილის სიღრმე 12200 მ) საშუალებით 20 

ბიტი/წმ მაქსიმალური სიჩქარით, რაც შეეხება კაბელიანი საბურღი მი-

ლების ტელემეტრიულ სისტემას, რომელსაც აქვს ჭაბურღილის შეუზ-

ღუდავი სიღრმე, ინფორმაციის გადაცემის მაქსიმალური სიჩქარე აქვს 

57600 ბიტი/წმ; 

5. დოლზე დახვეული დრეკადი მილის კოლტუბინგური მოწყობილობის 

საშუალებით გამრუდებული ჭაბურღილების ბურღვისას მაღლდება მი-

სი გამოყენების ეფექტურობა ტრადიციული საბურღი მილების საშუა-

ლებით ბურღვასთან შედარებით. კოლტუბინგური დანადგარის გამო-

ყენებით შეიძლება დრეკადი მილის ჭაბურღილში სწრაფად ჩაშვება მა-

ღალი სიჩქარით, ბურღვის სამუშაო დროის ბალანსში საბურღი კოლო-

ნის ჩაშვება-ამოღების ოპერაციებზე დახარჯული დრო დრეკადი მილის 
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Abstract 
 

Improving the efficiency of directional and horizontal drilling in Ninotsminda oil 
and gas field using telemetry and rotary steerable systems 

 
The progress of the Georgian economy is related to the development of 

energy sector, which requires an increase in oil production that can be achieved 
with the use of new technical means of drilling wells and innovative technologies. 
Directional and horizontal drilling involves drilling boreholes at different angles of 
inclination, which leads to an increased oil recovery while crossing the productive 
layers. Using this method, it is possible to enter pay zones that cannot be reached by 
vertical wells due to their location. 

The practice of drilling directional and horizontal wells in the country has 
shown that the process of drilling directional oil and gas wells has made significant 
progress recently, a rotary steerable system has been studied, which is recommended 
to be used for directional drilling under specific technological conditions. Some 
other modern technical equipment has also been introduced, in particular the MWD 
telemetry system and the coiled tubing drilling device, the use of which has 
significantly increased the technical and economic performance of drilling. 

The introduction of the work consists of the actuality of the topic, the 
purpose and objectives of the research of the dissertation, scientific novelty, the field 
of use and the practical significance of the paper. 

Chapter I contains a review of the literature, which presents and discusses 
scientific papers related to the dissertation topic. The authors of these papers have 
carried out significant work on the creation of modern technical equipment, as well 
as the successful drilling of directional and horizontal wells up to the total depth 
using this equipment. The same chapter presents the history of development of the 
modern technical means and the increase of the drilling efficiency of directional 
wells compared with the conventional drilling method. 

Chapter II presents the methodology for conducting research in the 
dissertation and the geological characteristics and complications of the Ninotsminda 
oil and gas field. As well as drilling history and constructions of selected directional 
wells. 

Chapter III presents the studies conducted in theoretical and industrial 
conditions to determine the impact of the selected modern technical means on 
increasing the directional and horizontal drilling efficiency in the Ninotsminda oil-
bearing areas. 

Studies have shown how efficient it is to drill boreholes using the Rotary 
Steerable System (RSS) as compared to a previously used mud motors. Nowadays the 
RSS system is the most modern equipment used for drilling the directional and 
horizontal wells. The system is fully automated and equipped with state-of-the-art 
electrical devices. These systems can calibrate and stabilize the borehole, yield 
precise well placement along the complex trajectory. The main advantage of this 
system compared to mud motor is that it can change the direction of the wellbore 
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while operating in a rotary mode. While drilling in a rotary mode, it is well known 
fact that the rate of penetration is significantly higher due to the reduction of 
friction. RSS system can also produce high build-up rates, which allow shortening 
the length of borehole’s curve section and respectively leads to longer exposed 
reservoir area. RSS systems are also effectively used for drilling extended reach 
lateral wellbores at relatively high rates of penetration. When drilling boreholes by 
RSS, the average bit run is expected to increase up to 74 m as compared to 53 m 
when drilling with mud motor. Studies have shown that while drilling the 
directional and horizontal wells with the help of MWD telemetry system, the data 
can be transmitted by electromagnetic waves at a maximum speed of 10 bps (up to 
350 m depth), by acoustic waves (up to 370 m depth) or at 20 bps maximum speed 
by mud pulse telemetry system (up to 12200 m depth). As for the method of 
transmitting information through cable drill pipes, it has unlimited depth of wells 
and a maximum data transfer rate of 57,600 bps. The most effective of these methods 
is the transmission of information by pulsation of the drilling solution. When 
drilling with the coiled tubing  device, the time spent on tripping in and out of hole 
operations was reduced by 78% as compared to drilling with traditional drill pipes, 
while the time spent on drilling was increased 2.2 times. 

Chapter IV discusses the mathematical-statistical data analysis by dispersion 
and regression methods of the results obtained with the addition of nitrogen in the 
drilling fluid used in drilling the borehole with coiled tubing equipment. 

Based on the conducted research studies, conclusions have been made and 
recommendations have been developed to increase the efficiency of drilling 
directional and horizontal wells with new technical means. 

 


