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Ամփոփագիր
«Հայաստանի վերականգնվող էներգիայի և էներգախնայողության հիմնադրամը» (ՀՎԷԷՀ)
հետազոտում է Կարկառի երկրաջերմային տեղամասը՝ տվյալ վայրում երկրաջերմային
էներգիայի պոտենցիալը գնահատելու նպատակով: «G&M Engineering & Qarazart LLC»
ընկերությունը երկու փոքր հորերի հորատման նպատակով Ծրագրի Փուլ I-ի համար
հանդես է եկել որպես տեխվերահսկման և աջակցման խորհրդատու (ՏՎԱԽ): ՏՎԱԽ-ի դերը
ներառում է հորատման տեխվերահսկումը, հորի ուսումնասիրության արդյունքների և
բացահայտումների

քննությունը,

տեխնոլոգիական

հետազոտությունը,

հոսքի

փորձարկումը, հատույթների քիմիական վերլուծությունը, տեղամասում երկրաբանության
իրականացումը, ինչպես նաև հանձնարարականի հետ կապված տեխնիկական այլ
խորհրդատվության և աջակցության տրամադրումը:
Այս

հաշվետվությունն

ամփոփում

է

հորատման

ընթացքում

իրականացված

միջոցառումները և վերլուծում է B-1 և B-2 հորերից հավաքագրված պաշարների մասին
տվյալները: Ավելին, այն նոր ձեռք բերված արդյունքները ներդնում է Կարկառի
երկրաջերմային տեղամասի համար մշակված նախորդ կոնցեպտուալ մոդելում: Լրացուցիչ
եզրահանգումները և խորհուրդ-առաջարկները ներկայացվում են հետագա դիտարկման
համար:
Ծրագրի Փուլ I-ն ավարտվեց հետախուզական երկու հորերի ավարտման հետ մեկտեղ:
Հետախուզական առաջին հորը՝ B-1 հորը, իրականացվեց 1500մ-ի վրա և փորձարկվեց
2016թ-ի սեպտեմբեր ամսին: Երկրորդ հորը՝ B-2-ն, իրականացվեց 1684մ-ի վրա և
փորձարկվեց 2016թ-ի նոյեմբեր ամսին:
Հորատման

ընթացքում

իրականացվեցին

շարունակական

փորձարկումներ

և

տեխնոլոգիական հետազոտություններ, որի շրջանակներում գրանցվեցին հորատման
չափորոշիչները, ինչպես նաև լիթոլոգիական տվյալները: Ճնշման և ջերմաստիճանի
տվյալները գրանցվեցին երկու հորերի համար:
B-1 և B-2 երկու փոքր հորերի իրականացումից հետո հավաքագրված տվյալները փաստում
էին Կարկառի երկրաջերմային տեղամասում բարձր ջերմաստիճանային գրադիենտի և
ջերմաստիճանի բարձրացման մասին, որը նախ բացահայտվել էր B-4 հորում: B-1 և B-2
հորերը, առանց լրացուցիչ հորատման կամ փոփոխումների, կապահովեն ցածր
ջերմապարունակությամբ (էնթալպիա) երկրաջերմային հեղուկ՝ շուրջ 75°C: Բարձրացած
կոնդուկտիվ գրադիենտը B-1 և B-2 հորերի հատակին, փաստել է այն մասին, որ 1500մ-ից
ավելի քիչ խորության վրա >110°C է, իսկ նախատեսվող ջերմաստիճանը 2000մ-ի վրա
կազմում է 160°C, կամ 3000մ-ի վրա՝ >200°C: Այս խորությունների վրա համանման
ջերմաստիճան և թողունակություն է դիտարկվում համանման հիմնապարներում, որոնք
նման են Արմտնյան Անատոլիայում և ԱՄՆ արևմտյան հատվածում՝

Basin and Range

շրջանում, կոմերցիոն իմաստով հաջողությամբ իրականացված երկրաջերմային էներգիայի
զարգացումներում:
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Հաջորդ քայլերի վերաբերյալ խորհուրդ-առաջարկները ներառում են նոր հորերի
հորատումը՝ Կարկառում առնվազն 2000մ-ի վրա՝ բեկվածքի միտումների տրամախաչման
հատվածում վերընթաց հնարավոր հոսքի ավելի բարձր ջերմաստիճան և թողունակություն
հավաստելու համար: B-1 և B-2 հորերի ջերմաստիճանը պետք է կրկին հետազոտել ավելի
ուշ՝ կարգավորված ջերմաստիճանը գնահատելու և ջերմաստիճանային գրադիենտը
հավաստելու համար: B-2 հորի հատակին հավաքված հատույթները հնարավոր է մաքրել
հորատման սարքի կամ ճկուն խողովակով սարքավորման միջոցով և ընդհանուր կորստի
գոտին հնարավոր է փորձարկել ~1660մ-ի վրա: Նաև հնարավոր է խորացնել B-1 և B-2
հորերը: Նաև որպես այլընտրանք հնարավոր է հորատել նոր հորատանցք՝ մինչև 2500մ –
3000մ՝ ավելի խորը և ավելի բարձր ջերմաստիճան ունեցող պաշարներ որոնելու
նպատակով՝ ինչպես Արմտյան Անատոլիայի (Exploration and Discovery of the Gümüşköy

Geothermal Reservoir in Aydın, Turkey) և Արմտյան ԱՄՆ-ի դեպքում (Աղբյուրի փորձարկում
և Պատուայի երկրաջերմային տեղամասի մոդելավորում, Նևադա, ԱՄՆ):
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Ներածություն
Հայաստանը տեղակայված է բարձր տեկտոնական և հրաբխային գոտում, որը հաճախ
հանդիսանում է երկրաջերմային էներգետիկ պաշարների աղբյուր: Մի շարք նախնական
գնահատումներ իրականացվել են 1990-ականներին և 2000-ականներին, որոնք հավաստել
են այն մասին, որ երկրի տարբեր մասերում առկա են երկրաջերմային պաշարներ և որոշվել
են պոտենցիալ այն վայրերը, որտեղ առկա պաշարները կարող են հարմար լինել էներգիայի
արտադրության համար:
Բնապահպանական

գլոբալ

գործիքը

ֆինանսավորում

տրամադրեց

Geofund

2:

«Հայաստանի երկրաջերմային ծրագրի» համար՝ ամենից խոստումնալից երկրաջերմային
տեղամասերում՝

Գրիձորում

ուսումնասիրություններ
ունեցող

և

Կարկառում,

իրականացնելու

տեղամասում

տեղամասի

նպատակով՝

հետախուզական

հետախուզական

ամենաբարձր

հորատման

պոտենցիալն

տեխնիկատնտեսական

իրագործելիությունը գնահատելու համար: Ուսումնասիրությունները ներառում էին
երկրաջերմային տեղամասի հետախուզումը, երկու տեղամասերի համար մագնիսաթելյուրիկ ուսումնասիրությունները և դրանց արդյունքների մեկնաբանությունը և Կարկառի
տեղամասում 3D MT ուսումնասիրությունը և արդյունքների մեկնաբանությունը, որը
համարվում էր, որ ամենաբարձր երկրաջերմային պոտենցիալն ուներ: Կարկառի այս
տեղամասն ընտրվել է երկրաջերմային հետախուզական պաշարների փորձարկման
նպատակով հորատման համար՝ տեղական պաշարների որակը և քանակը հավաստելու
նպատակով:
Նախքան հետախուզական հորերի հորատումը Կարկառում իրականացվող մակերևույթի
հետազոտման

աշխատանքների

շրջանակներում

հավաստումներ

չտրամադրվեցին

երկրաջերմային պաշարների տեսակի և էներգիայի արտադրության համար վերջինիս
պոտենցիալի մասին: Չնայած արդյունքները, թվում է, փաստում են այն մասին, որ
երկրաջերմային համակարգում ավելի հավանական են միջին և ցածր ջերմաստիճանի
պաշարները, քան ավելի բարձր ջերմաստիճան ունեցող պաշարները, դիմակայությունը
ցածր էր, որը հավանաբար մատնանշում է, որ ավելի բարձր ջերմաստիճան ունեցող
շրջաններ կան:
Այս հանգամանքներում պաշարների բնույթը հաստատելու և էներգիայի արտադրության
համար

վերջիններիս

կոմերցիոն

պոտենցիալը

գնահատելու

միակ

ճանապարհը

հորատումն էր՝ որոշակի խորության (1500-1800մ) վրա բեկվածքներին հասնելու
նպատակով և վերընթաց հոսքի հիմնական գոտուն հասնելն էր, որտեղ լավագույնս
ներկայացված կլինեին պաշարները:
Այս հանգամանքներում պաշարների բնույթը հաստատելու և էներգիայի արտադրության
համար վերջինիս կոմերցիոն պոտենցիալը գնահատելու միակ ճանապարհը հանդիսանում
է հորատման իրականացումը՝ բեկվածքի որոշակի խորությունների հասնելու նպատակով
(1500-1800մ) և հիմնական վերընթաց հոսք ունեցող գոտուն հասնելու հնարավորությունները մեծացնելու նպատակով, որտեղ ամենամեծ ներկայացուցչությունը կապահովվի
առկա պաշարների իմաստով:
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Կարկառի տեղամաի երկրաբանական քարտեզ
(Երկու փորք հորերի հորատման գնումների փաստաթուղթ, Նոյեմբերի 30, 2015թ.)

Հորատման ընթացք
Կարկառի շրջանում հետախուզական երկու հորերը՝ B-1 և B-2 հորերը, հորատվել են
«Սիսիան Ֆպատ» կապալառուի կողմից՝ «G&M Engineering & Qarazart LLC» ՏՎԱԽ թիմի
վերահսկման ներքո, որը ծառայություններ է մատուցում ՀՎԷԷՀ-ի համար: Հորատման
սարքավորումը Gefco 185K է: Հորի փորձարկման JRG ընկերությունը և տեխնոլոգիական
հետազոտություն իրականցնող «Գեոլոգ» ընկերությունը տվյալներ հավաքեցին՝ հորատման
գործընթացին օժանդակելու և ընդհանուր առմամբ Կարկառի տարածաշրջանի մասին
գիտելիքներն ավելացնելու նպատակով: Հավաքագրված տվյալները և գրաֆիկները, որոնք
գեներացվել են տվյալների հիման վրա, ներկայացվում են այս հաշվետվության
համապատասխան բաժիններում:
B-1 հորի կոորդինատները 39.781N, 45.944E են և տեղակայված են 3000մ բարձրության վրա:
Հորատման աշխատանքները B-1-ում մեկնարկեցին 2016թ-ի հուլիսի 15-ին և հորն
իրականացվեց 2016թ-ի սեպտեմբերի 29-ին: B-1 հորը հորատվեց 70 օրում՝ մինչև 1500մ
խորության վրա, այդ թվում նաև 9 օր ծախսվեց հորատման սարքի վերանորոգման համար
և 11 օր ծախսվեց՝ խցանված խողովակների հետ կապված խնդիրների վերացման համար:
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B-2 հետախուզական երկրորդ հորի կոորդինատները N 39o 46.678’, E 045o 56.486’ էին և այս
հորը

տեղակայված

էր

2989մ

բարձրության

վրա:

Հորատման

աշխատանքները

մեկնարկեցին 10/8/2016թ-ին և հորն իրականացվեց 12/1/2016թ-ին: B-2-ի հորատումն
իրականացվեց 52 օրում՝ 1684մ խորությամբ, այդ թվում նաև 10 օր ծախսվեց եղանակային
պայմաններին սպասելու և գծերի ապասառեցման նպատակով:
Խցանված խողովակի խնդիրները B-1 հորում առաջացան հորատանցքը միացնելու և
գայլիկոնը փոխելու համար: 805մ-ի վրա ճոպանը ձգվեց չափից ավելի շատ և 772մ-ի վրա
ամբողջությամբ խցանվեց, ոչ մի պտույտ, վեր կամ վար, ամբողջական շրջանառում
հնարավոր չէր իրականացնել, իսկ մաքրման սարքերի վրա հատույթներ չկային: Քանի որ
շրջանառությունը նախկինի նման ազատ էր, հիմնական կասկածելի մասը համարվում էր
դիֆերենցիալի միացումը:
Խնդրի հիմնական պատճառը հանդիսանում էր 682-825մ վրա ռեակտիվ տուֆի
գոյացության ընդլայնումը և սահումը: Ջրի օգտագործումը հեղուկի ցածր կորստով
հորատման լուծույթի փոխարեն կարող է փչելու տարբերակից ավելի վատը լինել: Նաև
պայմանագրով նախատեսվող գայլիկոնը պետք է կտրեր ավելի կոշտ գոյացությունները և
օպտիմալը չէր՝ տուֆի հորատման նպատակով: Մի քանի մեթոդներ օգտագործելուց հետո,
այդ թվում նաև ծանր շրջանառության, չափից ավելի ձգվելու, հորատանցքի հետադարձ
մշակման և հորատման լուծույթի հավելումներն օգտագործելուց հետո թիմը հաջողությամբ
դուրս բերեց հորատման սյունը/ճոպանը:
Ապագայում համանման խնդիրները կանխարգելելու համար պետք է հաշվի առնել
հորատվող տուֆային գոյացության բնույթը: Հատկապես հակազդող տուֆի բաժիններում
ավելի լավ է օգտագործել պոլիմերային հորատման լուծույթ՝ հեղուկի կորստի ավելի լավ
վերահսկմամբ՝ հորատման լինգոսուլֆոնատային լուծույթի փոխարեն: Եթե պոլիմերը
սահմանափակվում է, ապա հորատման լինգոսուլֆոնատային լուծույթը պետք է
հավելումների հետ մեկտեղ հեղուկի ցածր կորստի մակարդակում պահպանվի: Սա նաև
կապահովի նվազագույն վնաս: Քանի որ խողովակի խցանումը պայմանավորված էր
հակազդող տուֆի շուրջ դիֆերենցիալ կպչունությամբ, պարտադիր է հորատման ճոպանը
շարժման մեջ պահել այնքան, որքան հնարավոր է: Ոչ լիարժեք խորության վրա գործիքի
իջեցման հաճախականության ավելացումը հորատված յուրաքանչյուր 100մ-ի համար կամ
24 ժ. հորատման ընթացքում, կօգնի մեղմելու այս խնդիրը: Նաև նեթափանցման ավելի
բարձր մակադակի և ճոպանի/սարքավորման իջեցման ժամանակի կրճատումը, ավելի լավ
համապատասխանեցված գայլիկոնի օգտագործումը կարևոր է: Այս գոտիներում 4-1-7 կամ
4-3-7 IADC ծածկագրով գայլիկոնն ավելի լավ գործեց՝ հորատադուրի վրա բնահողի կպչելու
հետ կապված ավելի քիչ խնդիրներ առաջացնելով:
B-2-ի արտադրության և ճնշման, ջերմաստիճանի փորձարկման ընթացքում պարզվեց, որ
խոշոր եզրաչափերի կտորները լցվել են հորի հատակում: Լցվելու պատճառը հանդիսանում
է հակազդող տուֆի տարածումը, փլուզումը և ի վերջո հորի մեջ ընկնելը: 4 ½” ծակոտկեն
(2,35մմ երկարությամբ) խողովակը ներառում է B-2 հորի 688մ-1682մ հատվածը: Մյուս
հորերում բեկորների կուտակումից խուսափելու նպատակով 7” շրջապահ խողովակաշարի
ծայրակալը պետք է տեղադրվի ավելի խորը՝ որպեսզի հակազդող տուֆը պահվի այդ
6

խողովակաշարի

հետևում

և

արտադրական

գոտիները

նույնպես

հնարավորինս

մեկուսացվեն:
B-1-B-2 հորի ժամանակի-խորության կոր
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Գծապատկեր 1. Կարկառի երկրաջերմային տեղամասի տեղակայման քարտեզ - Google Earth & Apple
քարտեզներ
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Փաստացիորեն կառուցված հորերի նկարագրությունը
Ծրագրի սկզբում որոշ փոփոխություններ պետք է իրականացվեին հորի պլանավորման
մեջ: Վերանայման պատճառները հորի փորձարկման թիմին հիմնականում ավելի լավ
հնարավորություն են ընձեռում փորձարկումներն իրականացնելու համար: Նախ և առաջ
հորի փորձարկման ինժեներները խորհուրդ տվեցին ավելի մեծ արտադրական անցք անել՝
ճնշման կորուստները սահմանափակելու և արտադրական կարողության ավելի լավ
գնահատում իրականացներու նպատակով: Երկրորդ, կարոտաժային աշխատանքների
սկզբնական ծրագիրը շատ բարդ էր և ծրագրային նպատակներին հասնելու նպատակով,
ավելի մեծ տրամագծով կարոտաժային գործիքներ պետք է կիառվեն՝ գիտահետազոտական
ավտոմատ կայանը բարձր ջերմաստիճանից պաշտպանելու նպատակով: Գործիքի
չափսերը մեծացնելու նպատակով անցքի մեջ գործիքի կորցնելը՝ կպչելու պատճառով,
իրական ռիսկ է ներկայացնում: Նաև հայտնի է, որ հեղինակավոր հետազոտական
ընկերությունները նախընտրում և ամեն դեպքում առաջարկում են հորի ավելի մեծ
հորատանցք:

Վերջապես

գոյացության

հրաբխային

բնույթով

պայմանավորված

անհրաժեշտ կլինի 7000 ֆուտ պտտման ուժ՝ արտադրական գոտուց ներքև հորատելու
համար: 4 ¼” անցք հորատելու նպատակով թիմին անհրաժեշտ էր 2 3/8” հորատման
խողովակներ, որոնք չէին ունենա

պահանջվող պտտման ժամանակ հոսունության

սահմանը և հորատման ճոպանի ձախողումներ կարող էին տեղի ունենալ, կամ հորատումը
չէր շարունակվի: Բացատրված պատճառներով նոր ծրագիր կառուցվեց 5-ի փոխարեն 4
տեղամասերի փոխարեն: 4 ¼” հատվածը հեռացնելով՝ հեռավորությունը բաշխվեց մյուս
երեք հատվածներին: 12 ¼” հատվածները 75մ-ից տարածվեցին 155մ-ի, 8 ½” հատվածը 255մ
– 687մ-ի տարածվեց B-1 հորում և 725մ-ի՝ B-2, վերջապես 6 1/8” հատվածը B-1-ում 655մ-ից
1500մ-ի և 1684մ-ից տարածվեց B-2-ում: 4 ½” ծակոտկեն խողովակը 2,35մմ-ով կիրառվեց
երկու հորերի դեպքում էլ:

Խողովակների անցկացում հորում & հորի հատվածի խորությունը B-1 և B-2
հորում
13 3/8"
Ամրացում

9 5/8" Ամրացում

7" Ամրացում

4 1/2" Ծակոտկեն
խողովակ
(2,35մմ երկարությամբ)
մ-ից
մ

մ-ից

մ

մ-ից

մ

մ-ից

մ

Հոր B-1

0

12

0

149

0

682

649

1497

Հոր B-2

0

12

0

149

0

721

688

1682

17 1/2" հոր

12 1/4" հոր

8 1/2" հոր

6 1/8" հոր

մ-ից

մ

մ-ից

մ

մ-ից

մ

մ-ից

մ

Հոր B-1

0

12

12

154

154

687

687

1500

Հոր B-2

0

16

16

155

155

725

725

1684

9

Հոր B1 Ժամանակի բացվածք

Խողովակաշարի
ծայրակալի վրա
աշխատանք, 243

Հորատում, 532

Սպասում
ծայրակալ
խողովակաշարի
ժամանմանը և
շարժիչի
վերանորոգում 240

Բարձրակը
վերև/ներքև, 10

Այլ, 10

Ցեմենտի
հորատում, 17
Հորի
ցեմենտացնող
գլխիկ, 15

Ցեմենտի
չորացման
ժամանակ, 151

Stack up BOP(Blow-out
Preventer), 51

Հորի ընդլայնում, 30
Շրջանառություն,
47

Հորի
փորձարկումներ
183

Ամրացման/ցեմեն
տավորման
Հորի հատում, 11

RIH/POOH (Run in hole,
Pull out of hole), 163

Բարձրակի
պահպանում, 13
Cut/Slip Drilling Line, 6

Rig up/down

Drilling

Reaming

Circulation

RIH/POOH (Run in hole, Pull out of hole)

Rig Maintenance

Cut/Slip Drilling Line

Well Tests

Log Operation

Casing/Cementing Job

Wait on Cement

Stack up BOP(Blow-out Preventer)

Cementing Plug

Cement Drilling

Other

Wait on Casing arrival and Engine repair

Work on Stuck Pipe

10

B-2 հորի ժամանակային բացվածք

Բարձրակը վերև/ներքը, 29.5

Ապասառեցման աշխատանքներ,
66
Սպասում եղանակի
պատճառով, 132
Ցեմենտի
հորատում, 8
Stack up BOP(Blow-out
Preventer), 6

Wait on Cement, 91
Casing/Cementing Job,
37.5
Հորի
փորձարկումներ, 33

Հորատում, 665

Բարձրակի
պահպանում, 5

RIH/POOH (Run in hole,
Pull out of hole), 194.5

Շրջանառություն,
28.5
Հորի ընդլայնում, 12

Rig up/down

Drilling

Reaming

Circulation

RIH/POOH (Run in hole, Pull out of hole)

Rig Maintenance

Well Tests

Casing/Cementing Job

Wait on Cement

Stack up BOP(Blow-out Preventer)

Cement Drilling

Work on Defreeze

Wait on Weather

11

B-1 հորի օրական հորատման ամփոփագիր
Ամսաթիվ

B-1-ի համար
փաստացի օրեր

15.07.2016
16.07.2016
17.07.2016
18.07.2016
19.07.2016
20.07.2016
21.07.2016
22.07.2016
23.07.2016

1
2
3
4
5
6
7
8
9

MN
խորություն
(մ)
15
15
15
35
65
72
80
150
155

24.07.2016
25.07.2016
26.07.2016

10
11
12

155
155
155

0
0
0

27.07.2016

13

155

0

28.07.2016

14

155

0

29.07.2016

15

155

0

30.07.2016

16

155

0

31.07.2016

17

155

0

1.08.2016

18

155

0

2.08.2016

19

155

0

3.08.2016
4.08.2016
5.08.2016
6.08.2016
7.08.2016
8.08.2016
9.08.2016
10.08.2016
11.08.2016
12.08.2016
13.08.2016
14.08.2016
15.08.2016
16.08.2016

20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33

155
155
155
155
172
273
356
450
553
553
553
660
687
687

0
0
0
0
17
101
83
94
103
0
0
107
27
0

17.08.2016
18.08.2016
19.08.2016
20.08.2016

34
35
36
37

687
687
687
687

0
0
0
0

Առաջընթաց
(մ)
15
0
0
20
30
7
8
70
5

Գործառնություն
Հորատում 17 1/2"
Հորի 13 3/8" ամրացում
Ցեմենտ & WOC
Հորատում 12 1/4"
Հորատում & Pump LCM Pill
Հորատում & ցեմենտի խցան
Հորատում & ցեմենտի խցան
Հորատում
Հորատում & Ընդհանուր կորուստ & ցեմենտի
մղում
WOC
WOC
Սպասում լրացուցիչ 9 5/8" Casing & շարժիչի
խնդիր
Սպասում լրացուցիչ 9 5/8" Casing & շարժիչի
խնդիր
Սպասում լրացուցիչ 9 5/8" Casing & շարժիչի
խնդիր
Սպասում լրացուցիչ 9 5/8" Casing & շարժիչի
խնդիր
Սպասում լրացուցիչ 9 5/8" Casing & շարժիչի
խնդիր
Սպասում լրացուցիչ 9 5/8" Casing & շարժիչի
խնդիր
Սպասում լրացուցիչ 9 5/8" Casing & շարժիչի
խնդիր
Սպասում լրացուցիչ 9 5/8" Casing & շարժիչի
խնդիր
Շարժիչի խնդիր
RIH 9 5/8" հորի ամրացում
Ցեմենտավորում & WOC & BOP մոնտաժ
BOP մոնտաժ
Հորատում
Հորատում
Հորատում
Հորատում
Հորատում
Ցեմենտային կամուրջ/խցան & WOC
WOC
Հորատում
Հորատում & шаблонировка ствола
Ջերմաստիճանի գրանցում & шаблонировка

ствола
RIH ամրացում
Ցեմենտապատում & WOC
WOC & BOP մոնտաժ
BOP մոնտաժ

12

21.08.2016
22.08.2016
23.08.2016
24.08.2016
25.08.2016
26.08.2016
27.08.2016
28.08.2016
29.08.2016
30.08.2016
31.08.2016
1.09.2016
2.09.2016
3.09.2016
4.09.2016

38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52

697
779
850
850
850
850
850
850
850
850
850
850
850
850
850

10
82
71
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

5.09.2016
6.09.2016
7.09.2016
8.09.2016

53
54
55
56

863
908
967
1003

13
45
59
36

9.09.2016
10.09.2016

57
58

1057
1106

54
49

11.09.2016
12.09.2016
13.09.2016
14.09.2016

59
60
61
62

1178
1218
1271
1281

72
40
53
10

15.09.2016

63

1299

18

16.09.2016
17.09.2016
18.09.2016
19.09.2016

64
65
66
67

1330
1387
1443
1458

31
57
56
15

20.09.2016
21.09.2016
22.09.2016

68
69
70

1500
1500
1500

42
0
0

Հորատում
Հորատում
Հորատում
Խցանման վրա աշխատանք
Խցանման վրա աշխատանք
Խցանման վրա աշխատանք
Խցանման վրա աշխատանք
Խցանման վրա աշխատանք
Խցանման վրա աշխատանք
Խցանման վրա աշխատանք
Խցանման վրա աշխատանք
Խցանման վրա աշխատանք
Խցանման վրա աշխատանք
Խցանման վրա աշխատանք
Խցանման վրա աշխատանք& գործիքի
իջեցում/բարձրացում
Հորատում
Հորատում
Հորատում
Հորատում & գործիքի իջեցում ոչ լիարժեք
խորության վրա
Հորատում
Հորատում և ոչ լիարժեք խորության վրա գործիքի
իջեցման ընդհանուր կորուստ
Հորատում
Հորատում
Հորատում
Հորատում & գործիքի իջեցում ոչ լիարժեք
խորության վրա
Հորատում & գործիքի իջեցում ոչ լիարժեք
խորության վրա
Հորատում
Հորատում
Հորատում
Հորատում & գործիքի իջեցում ոչ լիարժեք
խորության վրա
Հորատում
Գործիքի իջեցում ոչ լիարժեք խորության վրա
RIH 4 1/2" ամրացում

B-2 հորի օրական հորատման ամփոփագիր
Ամսաթիվ
8.10.2016
9.10.2016
10.10.2016
11.10.2016

Խորություն
(մ)
17
66
74
140

Առաջընթաց
(մ)
17
49
8
66

Գործառնություն
Հորատում
Հորատում
Հորատում
Հորատում

12
12
12
12

1/4" & ցեմենտե խցան
1/4"
1/4" & ցեմենտե խցան
1/4"

13

12.10.2016

155

15

13.10.2016
14.10.2016
15.10.2016
16.10.2016
17.10.2016
18.10.2016
19.10.2016

155
242
352
534
609
715
725

0
87
110
182
75
106
10

20.10.2016
21.10.2016
22.10.2016
23.10.2016
24.10.2016
25.10.2016
26.10.2016
27.10.2016
28.10.2016
29.10.2016
30.10.2016

725
725
738
822
898
938
983
1031
1040
1086
1102

0
0
13
84
76
40
45
48
9
46
16

31.10.2016

1102

0

1.11.2016

1102

0

2.11.2016

1102

0

3.11.2016

1102

0

4.11.2016

1102

0

5.11.2016

1124

22

6.11.2016
7.11.2016
8.11.2016
9.11.2016
10.11.2016
11.11.2016
12.11.2016
13.11.2016
14.11.2016
15.11.2016
16.11.2016
17.11.2016
18.11.2016
19.11.2016
20.11.2016
21.11.2016

1179
1220
1253
1272
1307
1336
1373
1389
1416
1464
1492
1531
1558
1590
1655
1674

55
41
33
19
35
29
37
16
27
48
28
39
27
32
65
19

Հորատում 12 1/4" & շաբլոնավորում & RIH
ամրացում
WOC & N/U Conductor
Հորատում 8 1/2" հատված
Հորատում 8 1/2" հատված
Հորատում 8 1/2" հատված
Հորատում 8 1/2" & Change Bit POOH
Հորատում 8 1/2"
Հորատում 8 1/2" & Wiper Trip & RIH
ամրացում
Ցեմենտավորում & WOC
WOC
Top Job Nipple up BOP & Հորատում
Հորատում 6 1/8" հատված
Հորատում 6 1/8" հատված
Հորատում 6 1/8" հատված և Գլխիկի զննում
Հորատում 6 1/8" հատված
Հորատում 6 1/8" հատված
Հորատում 6 1/8" հատված և Գլխիկի զննում
Հորատում 6 1/8" հատված
Հորատում & սպասում՝ եղանակային
պայմանների պատճառով
Սպասում՝ եղանակային պայմանների
պատճառով
Սպասում՝ եղանակային պայմանների
պատճառով
Սպասում՝ եղանակային պայմանների
պատճառով
Սպասում՝ եղանակային պայմանների
պատճառով
Սպասում՝ եղանակային պայմանների
պատճառով
Սպասում՝ եղանակային պայմանների
պատճառով & հորատում
Հորատում 6 1/8" հատված
Հորատում 6 1/8" հատված
Հորատում 6 1/8" հատված
Հորատում 6 1/8" հատված և Գլխիկի զննում
Հորատում 6 1/8" հատված
Հորատում 6 1/8" հատված
Հորատում 6 1/8" հատված
Հորատում 6 1/8" հատված և Գլխիկի զննում
Հորատում 6 1/8" հատված
Հորատում 6 1/8" հատված
Հորատում 6 1/8" հատված և Գլխիկի զննում
Հորատում 6 1/8" հատված
Հորատում 6 1/8" հատված և Գլխիկի զննում
Հորատում 6 1/8" հատված
Հորատում 6 1/8" հատված
Աշխատանք դիզելային գծերի ապասառեցման
ուղղությամբ

14

22.11.2016

1674

0

23.11.2016

1674

0

24.11.2016

1674

0

25.11.2016
26.11.2016
27.11.2016
28.11.2016

1674
1674
1684
1684

0
0
10
0

Աշխատանք դիզելային գծերի ապասառեցման
ուղղությամբ
Աշխատանք հորատման փողրակի միացման
կանգնուկի ապասառեցման ուղղությամբ
Աշխատանք հորատման փողրակի միացման
կանգնուկի ապասառեցման ուղղությամբ
Զննում և միաժանիով ծայրափողակ
Զննում & հորի ընդլայնում
Հորատում 6 1/8" հատված
RIH 4 1/2" ամրացում

15

16

17

Հորատման ընթացքում հավաքագրված հորատման
չափորոշիչները
Բեռնվածությունը հորատադուրի վրա (WOB), հորատման արագությունը (ROP), րոպեում
պտույտների քանակը (RPM), պտտման պահը և հորատման լուծույթի հոսքը այն
չափորոշիչներն են, որոնց հետևել են հորատման ընթացքում: Այս չափորոշիչների
համակցումը և հատվող գոյացության չափորոշիչները թիմի համար տեղեկատվության
հիմնական աղբյուրն են հադնիսացել: Այս չափորոշիչները հիմնականում կախված են մեկը
մյուսից: WOB-ն ավելացնելով կարելի է ավելի լավ ROP տեսնել, սակայն հնարավոր է
չափից ավելի ճկում, ինչպես նաև հորատման խողովակների վնասման ռիսկ կա:
Հորատման լուծույթի հոսքն ազդում է ոչ միայն հորատանցքից հատույթները մաքրելու վրա,
այլ նաև վերջինով է պայմանավորված հիդրավլիկ ուժը, որը կիրառվում է այս գոյացության
վրա: Ջրի ծավալի կարգավորումը կապահովի առավելագույն մաքրումը և առավելագույն
հիդրավլիկ ուժը, միևնույն ժամանակ անվտանգության սահմաններորւմ պահելով
աշխատանքային ընդհանուր ճնշումը:
Քանի որ այս չափորոշիչներին ուշի-ուշով հետևել են և կարգաբերել են հորատվող
գոյացության համաձայն, ուստի այս չափորոշիչներն են համարվում հորի վերաբերյալ
տեղեկատվության հիմնական աղբյուրը: Սնուցման գոտին այն վայրն է, որտեղ ճեղքված
գոյացություններում սովորաբար հավաքվում է հիմնական հոսքը: Այս գոյացությունները
կարող են հանգեցնել հորատման լուծույթի ընդհանուր կամ մասնակի կորուստների:
Ճեղքվածքների մեկ այլ նշանը հանդիսանում է ROP-ի հանկարծակի ավելացումը և WOBի նվազումը գրանցաթերթերի վրա: Այս ճեղքերը կարող են պատահել անցումային
գոտիներում և բնական ծակոտկեն/ջրաթափանց գոյացությունների միջև: B-2

հորում

կորուստները դիտարկվել են 1660մ վրա: Հոսքի կորուստը տեղի ունեցալ մարմարից
քվարցիտի անցման ընթացքում: WOB-ի հանկարծակի նվազումը և ROP-ի ավելացումը
նույնպես ցույց է տալիս, որ սա սնուցման գոտի է: 1570-1590մ-ի միջև մասնակի
կորուստները ցույց են տալիս պոտենցիալ ճեղքվածքի և սնուցման գոտի: Միևնույն
կաղապարը նաև դիտարկվել է B-1-ում՝ 1100մ-ի մոտակայքում՝ անցումային գոտիների
շրջանում:
Հիշյալ

չափորոշիչների

հավաքագրումը

կախված

է

տվյալները

գրանցող

թիմի

զգոնությունից: Geolog-ը մատարակարարեց սարքավորումները և աշխատուժը՝ հորատման
լուծույթի տվյալները հավաքագրելու նպատակով: Հորատման ընթացքում տեղեկատվության մեծ մասը տրամադրվեց թիմի կողմից և այդ տեղեկատվությունն օգնեց ուղղորդել
գործընթացի իմաստով: Հորատման գրառումների խտացված տարբերակը ներառված է այս
բաժնում: Հորատման գրանցման տվյալների ավելի մանրամասն տարբերակը կարելի է
գտնել այս Հավելվածում:
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Փոխակերպված քվարցիտ

Քվարցային մոնզոնիտ

Դացիտային տուֆ
Դիորիտ

Անդեզիտային տուֆ

Քվարցային դիորիտ
Անդեզիտ
Դիորիտ

Թերթավոր փայլար + մարմար

Սերպանտինիտ
Օֆիոլիտ
Քվարցիտ

Թերթավոր փայլար + մարմար+քվարցիտ
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Հորի փորձարկման արդյունքների ամփոփագիր
Հորի փորձարկման ծառայությունները մատուցվել են JRG ընկերության կողմից: Չնայած
նրան, որ հնարավոր չէր ավարտել B-2 հորի փորձարկումները, նրանք տվյալ
տարածաշրջանի մասին ավելացրեցին գիտելիքները, որոնք անգնահատելի են հետագա
քայլերի նախաձեռնման իմաստով: JRG ընկերության հաշվետվության համաձայն B-1
հորում

բարձր

ջերմաստիճան

է
է

ջերմաստիճանային
առկա

Կարկառի

գրադիենտը,

երկրաջերմային

ինչպես

նաև

տեղամասում,

բարձրացված
որը

սզբում

բացահայտվել է B-4 հորում: Չնայած B-4 հորի հստակ տեղակայման վայրը հաստատված չէ
(մի քանի հարյուր մետրի շրջանակներում) B-1 հորը B-4 հորի տեղակայման վայրի
ջերմային անոմալիայի այս տեղամասում առնվազն ~1.5կմ արևելք է տարածվում դեպի
առանձնացված ավազան, իսկ B-2 հորը տարածվում է դեպի հարավ: Բարձրացված
գրադիենտը B-1 հորում՝ 2000մ-ից ավելի պակաս խորության վրա >110°C ջերմաստիճան է
ցույց տվել, իսկ 2000մ-ի վրա՝ 160°C ջերմաստիճան, կամ 3000մ-ի վրա՝ >200°C է գրանցել:
B-2 հորից ստացված տվյալները փաստում են բարձր ջերմաստիճանային գրադիենտի և
Կարկառի երկրաջերմային տեղամասում սկզբում N-4 հորում բարձրացված
ջերմաստիճանի մասին: Չնայած N-4 հորի տեղակայման հստակ վայրը հաստատված չէ (մի
քանի հարյուր մետրերի շրջանակներում): Բարձրացած գրադիենտը B-2 հորի հատակին
2000մ-ից ավելի ցածր խորության վրա >120°C է: Արևմտյան Անատոլիայում համանման
հիմնապարներում

համանման

առևտրային

երկրաջերմային

տեղամասերի

նման

ջերմաստիճանի գրադիենտները կարող էին նվազել միջանկյալ ջրատար շերտի մոտ և
հետո նորից ավելանալ ավելի մեծ խորության վրա: Ուստի, ավելի խորը հորատումը կարող
էր կոմերցիոն թողունակություն և ջերմաստիճան նախատեսել մինչև 3500մ խորության
վրա: B-1 հորի սնուցման հիմնական գոտում ջերմաստիճանը <100°C է: Ուստի սա
երկրաջերմային էներգիայի արտադրության տեսակետից հետաքրքրություն ներկայացնող
գոտի չէ: Այնուամենայնիվ, սա կարող է օգտակար լինել ուղիղ օգտագործման/տեղամասի
տաքացման ծրագրի համար: Չնայած B-1 հորի հատակին ջերմաստիճանը>110°C է, սակայն
հստակ սնուցման գոտիներ չկան այս ջերմաստիճանի պայմաններում, ուստի և B-1 հորը
չի օգտագործվի արտադրության համար: Եթե B-1-ը խորացվի մինչև 2000-3000մ, այնտեղ
կարող են դիտարկվել թողունակության գոտիներ ավելի բարձր ջերմաստիճանի
պայմաններում, հիմնապարներում: Հատակային կոնտակտը B-1 հորում ջրաթափանց է:
Սակայն այն պարունակում է տաք, դուրս հոսող և սառը ներքև

հոսող ջրեր: Այն

երկրաջերմային արտադրության տեսակետից հետաքրքրություն ներկայացնող գոտի չէ,
սակայն կարող է օգտակար լինել ներարկման և անմիջական օգտագործման համար:
Ցածր դիմադրողականության անոմալիան հավանաբար հանդիսանում է ավազանում
նախկին ավելի բարձր ջերմաստիճանի արդյունքը, սակայն ներկայումս կապված չէ տեղում
բարձր ջերմաստիճան ունեցող հեղուկի հետ: Սակայն վերջինիս երկրաչափությունը կարող
է օգտակար լինի ավելի լավ թիրախավորման համար:
B-2 հորում հնարավոր չէր փորձարկել զգալի սնուցման գոտիները: ~1660մ խորության վրա
դիտարկվել է կորսված ընդհանուր շրջանառության գոտին, սակայն այն ծածկվել էր
հատույթներով, նախքան հնարավոր կլիներ այն փորձարկել: Եթե այս գոտին հնարավոր
լիներ փորձարկել, ապա այն կարող էր ունենալ >130°C ջերմաստիճան:
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Ի տարբերություն B-1 հորի՝ հիմքային կոնտակտը B-2 հորում, թողունակություն չունի:
Ինչպես փաստում է B-1 և B-2 հորերի միջև ստատիկ ջրի մակարդակների միջև խոշոր
տարբերությունը, երկու հորերի միջև լավ հիդրավլիկ հաղորդակցություն չկա: Սա կարող է
պայմանավորված լինել այն հանգամանքով, որ B-2 հորը հատվում է այնպիսի հիդրավլիկ
խոչընդոտի հետ, ինչպիսին հանդիսանում է անջրաթափանց խզվածքը:
Կարկառի երկրաջերմային տեղամասի լայնակի տարածվածությունը ազատ է բոլոր
ուղղություններով: Հիմնապարներում խորը ջերմաստիճանը կարող է արագ ընկնել B-1
հորից դեպի արևելք: Ամբողջությամբ տաքանալուց հետո B-2-ը կարող է լինել ամենատաք
հորը տվյալ տեղամասում, սակայն վերընթաց հոսքը կարող է տեղակայված լինել
ցանկացած վայրում:

B-1 հորի արդյունքների դիագրամ
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JRG Energy - Well Test Summary Plot B2
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JRG Energy – Կարկառի երեք հորերում ջերմաստիճանը և ճնշումը՝ ի հակադրություն էլեվացիոն պրոֆիլների
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Հորերի հորատման և փորձարկման միջոցով հավաքագրված
տվյալների ինտեգրված մեկնաբանություն
Կարկառի երկրաջերմային տեղամասը գտնվում է 3300մ-ի վրա՝ Հայաստանի հարավում:
Կարկառը տեղակայված է Լեռնային Ղարաբաղի սահմանին մոտ՝ Հայաստանի հարավարևմուտքում,

Արևելյան

Թուրք-իրանական

բարձրաավանդակում

և

Կովկասում

հանդիսանում է ակտիվ մայրցամաքային սալերի բախման գոտու աշխարհի լավագույն
օրինակ:

Այն

Ալպհիմալայան

լեռնային

գոտու

բարձր

սարահարթերից

մեկն

է:

Առանձնացված գոտի է և հայաստանյան բարձր ջերմաստիճան ունեցող երկրաջերմային
տեղամաս է: Հայաստանի տարածքում գտնվել են էքստրուսիվ, ինտրուսիվ և մետամորֆիկ
բազմազան ապարներ, որոնք տարբերվում են տուֆի բաղադրության իմաստով: Ապարների
բաղադրությունը պայմանավորված էր քվարցային մոնզոնիթով, անդեզիտային տուֆով,
դացիտով, տուֆով, դիորիտով: Էքստրուսիվ և ինտրուսիվ ապարներից շատերը թարմ են և
քվարց մոնզոնիտի որոշ մասը կարող է երիտասարդ լինել՝ մի քանի հարյուր տարեկան:
Հրաբխային ամպի բախման հնարավոր ամենավաղ տարիքը որոշվում է ալպհիմալայան
գոտում երկրակեղևի բախումով:
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Կարկառի երկրաջերմային տեղամասի տեկտոնական մոդելը

Քվարց-մոնզոնիտային լավաները շատ ավելի տարածված են Կարկառի լեռում, քան
Հայաստանի այլ մասերում, որոնց վրա տեղակայված են մարմարը/օֆիոլիթը: Չնայած
հյուսիս-հարավ և արևելք-արևմուտք ձգվող խզվածքները գերակայում են Կարկառի
երկրաջերմային տեղամասում, հյուսիս-արևելք /հարավ-արևմուտք ձգվող մի շարք
լինեամենտները և հարավ-արևելյան/հյուսիս-արևմտյան խզվածքները նույնպես հատում
են երկրաջերմային տարածքը: Հորի երկրաջերմային պարզեցված հատվածը ցույց է տալիս
հերթագայությունը, որն ամբողջությամբ կազմված է վերին ապարների երկու տեսակի
պիրոկլաստիկ

ապարներից

և

մետամորֆիկ

հիմնապարներից,

հանդիսանում

են

մարմար/թերթաքարերը (տե՛ս B-1 և B-2 հորերի լիթոլոգիան): Սյունիքի տարածքում
մետամորֆիկ հիմնապարները կազմված են «չբարդացված» թերթաքարից, մարմարից և
օֆիոլիտից, որոնք գտնվում են B-1 հորում՝ 1071-1500մ-ի վրա:
Երկրաջերմային տեղամասում մակերևույթի հրաբխային ապարները հիմնականում
քվարցային մոնզոնիտ են, ինչպես նաև քվարցային դիորիտ, անդեզիտային տուֆ,
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դիացիտային տուֆ և օբսիդիան: Ամենատարածված ապարները հանդիսանում են
քվարցային դիորիտը, որը կարելի է գտնել 545-570մ, 630-660մ, 900-965մ վրա՝ հորերի վերին
գոտիներում: Հիմնապարները օֆիոլիտն է:
Կարկառի

երկրաջերմային

տեղամասի

հայեցակարգային

մոդելը

նախնական

ներկայացվում էր Գեոռիսկ ընկերության կողմից (2012թ.) պաշարների գնահատման
հաշվետվության մեջ, որը ISOR (2012թ.) ընկերության կողմից վերանայվեց և թարմացվեց
պաշարների մասին առկա հաշվետվությունների ուսումնասիրության հիման վրա,
տվյալների խմբերի սկզբնական վերամեկնաբանության, և B-1 և B-2 հորերից ձեռք բերված
տվյալների ինտեգրման միջոցով:
Նախորդ հայեցակարգային մոդելը հիմնվում էր ստորև բերված ուսումնասիրությունների,
չափումների և հետազոտությունների վրա.
1. Կառուցվածքային-երկրաբանական և հրաբխային ուսումնասիրությունները, որոնք
համատեղ իրականացվել են 2009թ-ին՝ «Գեոռիսկ» գիտահետազոտական ՓԲԸ-ի և
South Florida University-ի կողմից:
2. 2009թ-ին «Գեոռիսկ» գիտահետազոտական ՓԲԸ-ի և South Florida University-ի
կողմից իրականացված երկրաքիմիական հետազոտություններ:
3. 2009թ-ին «Գեոռիսկ» գիտահետազոտական ՓԲԸ-ի և South Florida University-ի
կողմից իրականացված 2D MT և TEM ուսումնասիրություններ:
4. 2009թ-ին 2D MT և TEM հետազոտությունների մեկնաբանությունն անկախ կերպով
իրականացվում

է

«Nord-West»

ընկերության

կողմից

(ՌԴ)

և

«Գեոռիսկ»

գիտահետազոտական ՓԲԸ-ի և South Florida University-ի հետ համատեղ:
5. 3D MT և ծանրաչափական հանույթներ, ինչպես նաև WesternGeco (Իտալիա)
ընկերության կողմից 2011թ-ին իրականացված CO2 գազի ուսումնասիրություններ:
6. WesternGeco (Իտալիա) ընկերության կողմից 2011թ-ին իրականացված անկախ 3D
MT և ծանրաչափական ուսումնասիրությունների մեկնաբանություն, ինչպես նաև
«Գեոռիսկ» գիտահետազոտական ՓԲԸ-ի և South Florida University-ի հետ
համագործակցության պայմաններում:
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Հայեցակարգային մոդելը B-1 & B-2-ից առաջ
(Georisk/USF) Հայաստանի երկրաջերմային էներգիայի ծրագիր, 2014թ.

Հայեցակարգային մոդելը ներկայացնող լայնական կտրվածքներ են պատրաստվել, որոնք
ներկայացվում են ստորև: AA’ լայնական կտրվածքն անցնում է արևմուտք-հարավ
արևմուտքից արևելք-հյուսիս արևելք՝ քարտեզագրված հյուսիս-հարավ տարածված
խզվածքի գոտուն մոտավորապես ուղղահայաց և ներառում է Ջերմաղբյուրի տաք աղբյուրը,
N-4 հորը, ինչպես նաև B-1 և B-2 հորերը պարունակող ավազանը: BB’ լայնական կտրվածքն
անցնում

է

հյուսիս-հյուսիս-արևմուտքից

հարավ-հարավ-արևելք՝

հյուսիս-հարավ

տարածական խզվածքի գոտուն գրեթե զուգահեռ, ավազանի երկու կողմերում հրաբխային
գմբեթների և B-1 և B-2 հորերի միջով և մոտավորապես Էրդողան Օլմեզի կողմից
մեկնաբանության համաձայն տեղաշարժ-վարնետքին գրեթե ուղղահայաց (անձնական
հաղորդակցություն):
Նախընտրելի հայեցակարգային մոդելը ներառում է անհայտ խորության վրա ջերմային
աղբյուրը, որը վերաբերում է հրաբխային ինտրուզիային և/կամ տարածաշրջանային բարձր
ջերմային հոսքին: Բարձրացող

տաք հեղուկները, որոնք թափվում են խորքից՝

տարածական խզվածքի երկայնքով, օգտագործում են հիմնապարների ջրաթափանց
մարմարե գոտիները, խզվածքի բարդությունները, ինչպես օրինակ՝ արևելք-արմուտք և
հյուսիս-հարավ ձգվող տարածական խզվածքները և խզվածքների միջև ճեղքվածքների
ցանցերը՝ շրջանառվելով՝ ձևավորելով երկրաջերմային ավազան՝ մոտավորապես 20003000մ խորության վրա և 150-160°C ջերմաստիճանի պայմաններում: Խզվածքի միտումների
28

հատումը թույլ է տալիս ապահովել երկրաջերմային հեղուկի վերին ընթացք՝ թողունակ
պալեոզոյ հիմնապարների և վերևում տեղադրված չորրորդական հրաբխային ապարների
միջև կոնտակին հասնելու համար: Երկրաջերմային հեղուկը դուրս է հոսում հատակային
կոնտակտի

երկայնքով,

բոլոր

ուղղություններով,

100°C-ից

ցածր

ջերմաստիճանի

պայմաններում և խառնվում են սառը երկնային ստորգետնյա ջրերին, որը հոսում է ցած,
հրաբխային գմբեթների ճաքճքված խարամներով, ճաքճքված ավազանի ներսում:
Տարանջատված ավազանի ներսում երկնային ջուրը կրկին լցնում է ավազանը՝ ավազանի
սահմաններին տարածվող տարածական խզվածքների երկայնքով: >30°C արտահոսքը
հոսում է հատակային կոնտակտի և մակերևույթի երկայնքով դեպի արևմուտք՝ հյուսիսհարավ փոքր բեկվածքի երկայնքով՝ Ջերմաղբյուրի տաք աղբյուրի տարածքում, CO2-ի հետ
միասին, որն անջատվում է թաղված օրգանական և/կամ հիմնակեղևի խորը աղբյուրներից:
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Հաջորդ քայլերի համար խորհուրդ-առաջարկներ
Կարկառի տեղամասում հորերը պետք է փորվեն մինչև առնվազն 2000մ՝ ավելի բարձր
ջերմաստիճան և թողունակության մասին հավաստելու նպատակով՝ դոմինանտ խզվածքի
միտումների հատման մասում հնարավոր վերընթաց հոսք ապահովելու համար: Որպես
այլընտրանք, B-1 և B-2 հորերը կարելի է ավելի խորացնել մինչև 2500մ-ի:
B-1 և B-2 հատույթները պետք է վերլուծվեն համապատասխան լաբոլատորիայում՝
պետրոգրաֆիկ

հանքանյութերի,

կարճալիք

ինֆրակարմիր

ճառագայթի

միջոցով

փոփոխված կավի (SWIR) և/կամ ռենտգենադիֆրակցիոն (XRD) մեթոդով որոշելու
նպատակով և նաև հավանաբար հեղուկով լցված ապարների ջերմաստիճանը վերլուծելու
նպատակով: Համապատասխան լաբորատորիաները ներառում են Իսլանդիայում ISOR և
Նոր Զելանդիայում GNS Science լաբոլատորիան: Այս վերլուծություններից ստացված
տվյալները և եզրահանգումները պետք է տրամադրվեն տեխվերահսկողներին և ներառվեն
հայեցակարգային մոդելներում:
B-1 և B-2 հորում ջերմաստիճանը պետք է կրկին ուսումնասիրվի ավելի ուշ՝ կարգավորված
ջերմաստիճանը և ջերմաստիճանային գրադիենտները գնահատելու նպատակով: Սա
կօգնի մինիմիզացնել ճնշման վերականգնման կորերում սխալները և կապահովի
հայեցակարգային մոդելի ավելի բարձր ճշգրտություն:
B-2 հորի հատակի հատույթները պետք է մաքրվեն բարձրակի կամ ճկուն խողովակով
սարքավորման

և

օդային

կոմպրեսորի/ազոտի

սարքավորման

միջոցով:

Կորստի

ընդհանուր գոտին ~1660 մ պետք է փորձարկվի այն բանից հետո, երբ սա վերջանա: Հորի
միջամտության երկու մեթոդներն էլ հնարավորություն են տալիս հորի հատակից մաքրել
հատույթները, սակայն կոնկրետ այս դեպքում լավագույն քայլը կլինի հորատման
բարձրակը: Բարձրակի օգտագործման հիմնական առավելությունն այս դեպքում այն է, որ
առկա լցվածքը կարելի է հեռացնել և շարունակել հորատումը: Եթե այս տարբերակն
ընտրվի, սկզբնական պլանավորված 2000մ TD պետք է պլանավորվի՝ առկա մոդելների
մասին ավելի շատ տվյալներ ունենալու և կենսունակ արտադրանք ունենալու
հավանականությունը

բարելավելու

նպատակով:

Այս

սարքավորման

չափսը

և

կարողությունները պետք է ավելի մեծ լինեն, քան B-1 և B-2 հորերի դեպքում:
Ջերմագրության քարտեզ պետք է ստեղծվի՝ առկա մակերևութային երկրաջերմային
առանձնահատկությունները վերագնահատելու և N-4 հորի տեղակայման վայրը որոշելու
նպատակով: ROAV և IR ռադիոչափական տեսախցիկներով դրոնի հնարավորությունները
պետք է օգտագործվեն՝ այս առաջադրանքը ծախսարդյունավետ կերպով իրականացնելու
նպատակով: Արդյունքները կարող են օգտագործվել՝ առկա հայեցակարգային մոդելի
ճշգրտությունը բարելավելու և հետագա հորերի տեղակայման ճշգրտությունը բարելավելու
նպատակով:
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Գծապատկեր 8. Կարկառի B-5 հորում
անորոշությունների գրանցամատյան /գրառում

Քվարցային մոնցոնիտ

Գրանիտ

Մարմար

Մարմար

Օֆիոլիթ

Գծապատկեր 2. B-5 հորում անորոշությունների գրանցամատյան /գրառում
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B-3 և B-5 հորերի համար առաջադրվող հորի պլան
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17 1/2” անցքում 0մ-12.23մ

Տուֆ: սպիտակ գույնի,
միջին կոշտության, կլորացած

13 3/8” հորի ամրացում 0մ – 12.23մ

Տուֆ: դեղնա-դարչնագույնից դարչնագույն,
բեժ գույնի, մուգ մոխրագույն, սև, թանձրից կարծրացող,
թերթավոր թափանցիկ, կանաչ, փայլուն, թերթաքար,
օլիվին, մուսկովիտ, պլագիոկլազ,
երբեմն շատ փոքր օբսիդիանի հատիկներ, հրաքար

Բազալտ: սև, թանձրից կարծր, մանրահատիկ,
թերթաքար, պիրոքսենի և ամֆիբոլիթի տարրեր

12 ¼” անցք 12.23մ-154.56մ
9 5/8” հորի ամրացում 0մ – 148.9մ

Տուֆ (անդեզիտային): բեժ, մոխրագույն, թանձրից կարծրացող ,
մանրահատիկ, թերթավոր, կոշտ պիրոքսեն,
դաշտային սպաթներ, քվարցային տարրեր

Բազալտ: Սև, մուգ մոխրագույն, թանձրից կարծացող ,
մանրահատիկ , թերթավոր, օլիվին,
պիրոքսենային և ամֆիբոլիթի տարրեր

Տուֆ: Վարդագույնից կարմիր, շագանակագույն, բեժ, մուգ մոխրագույն,
թանձրից կարծացող, մանրահատիկ, թերթավոր, թափանցիկ,
կանաչ, փայլուն, փայլուն թերթավոր (մուսկովիտ, պլագիոկլազ),
հաճախ շատ փոքր օբսիդիանի հատիկներ
Դիորիտ: մոխրագույից մինչև մուգ մոխրագույն, թանձրից կարծր,
փուխր, մանրահատիկից խոշորահատիկ, թերթավոր, թափանցիկ,
սև, փայլուն, թերթավոր փայլուն (եղջերախաբ, պլագիոկլազ, բիոտիտ),
քվարցային տարրեր, երբեմն բաց մոխրագույն տուֆի մանրահատիկներ,
քիչ քանակի անդեզիտներ
Տուֆ: Դեղնադարչնագույն – դարչնագույն, սպիտակ,
մոխրագույնից մուգ մոխրագույն, բեժ, փափուկից կարծր,
թերթավոր, թափանցիկ, փայլող, մանրաթելային, բիոտիտ, սպիտակ, թափանցիկ ենթաաութոմորֆային

Տուֆ: Սպիտակ, թափանցիկ, ամորֆ-կրաքարային կառուցվածք ունեցող,
փափուկից միջին կոշտության, ենթաաութոմորֆայինից աութոմորֆային, ապակենման

Դիորիտ: Մոխրագույնից մուգ մոխրագույն, կարծրից կոշտ, փխրուն,
մանրահատիկից խորոշրահատիկ, թերթավոր, սև, փայլուն,
վեցանկյուն, փայլուն թերթեր (եղջերախաբ, բիոտիտ)
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Տուֆ (անդեզիտ): բեժ, մոխրագույն, կարծրից պինդ,
փխրուն, մանրահատիկ, թերթավոր, կոշտ պիրոքսեն,
դաշտասփաթների տարրեր, երբեմն խալկոպիրիտ
Դիորիտ: Բաց կարմիր՝ սպիտակից բաց մոխրագույն կետով,
սպիտակ, բեժ, թանձրից կարծր, փուխր, խոշորահատիկ, աութոմորֆային, թերթավոր
Տուֆ (անդեզիտային): սպիտակ, բեժ, մոխրագույն, թանձրից կարծր,
փոխրուն, մանրահատիկ, աութոմորֆային, թերթավոր,
կոշտ պիրոքսենային տարրեր, դիորիտի մակարդակաչափում
Դի որի տ: Սպիտակից բաց մո խրագու յն, հ ազվ ադ եպ բաց կ ար միր ,
սպիտակ, բեժ, թանձրից կարծր, փուխր, խոշորահատիկ, աութոմորֆային,
թերթավոր, խալկոպիրիտի բարձր տոկոս
Տուֆ (անդեզիտ): սպիտակ, բեժ, մոխրագույն, թանձրից կարծր,
փուխր, մանրահատիկ, աութոմորֆային, թերթավոր, կոշտ պիրոքսեն,
դաշտասփաթների և քվարցային տարրեր, մեծ քանակությամբ խալկոպիրիտ
Տուֆ: սպիտակ, թափանցիկ, ամորֆ կառուցվածքի, փափուկից միջին կոշտության,
մանրահատիկ, ենթաաութոմորֆայինից աութոմորֆային, երբեմն հրաքար
Տու ֆ (ան դ եզ իտայի ն ): բաց մո խ րա գու յնի ց մու գ մո խ րա գու յն,
բեժ, թանձրից կարծր, բեժ, փուխր, մանրահատիկ, աութոմորֆային,
թերթավոր, կարծր պիրոքսեն, դաշտասփաթների և քվարցային տարրեր
Տուֆ: սպիտակ, թափանցիկ, ամորֆ կառւոցվածք ունեցող, փափուկից միջին կոշտության,
ենթաաութոմորֆայինից աութոմորֆային, երբեմն հրաքար
Ընդհանուր կորուստ
Տուֆ (անդեզիտային): Մոխրագույնից մուգ մոխրագույն, բեժ, թանձրից կարծր,
փխրուն, մանրահատիկ, աութոմորֆային, թերթավոր, կոշտ պիրոքսեն,
դաշտասպաթների և քվարցային տարրեր, մեծ թվով հրաքար, փոքր քանակի տուֆ
Տուֆ (անդեզիտային): Մոխրագույնից մուգ մոխրագույն,
հազվադեպ բաց մոխրագույն, բեժ, թանձրից կարծր, փուխր, մանրահատիկ,
աութոմորֆային, թերթավոր, կոշտ պիրոքսեն, դաշտասփաթների տարրեր, մեծ թվով հրաքար
Տուֆ (անդեզիտային): Մուգ մոխրագույն, երբեմն մոխրագույն, կոշտ, փուխր, մանրահատիկ,
աութոմերֆային, թերթավոր, կարծր դաշտասփաթների բաղադրիչներ, մեծ թվով հրաքար
Տուֆ (անդեզիտային): Բաց մոխրագույնից մուգ մոխրագույն, կոշտ, փուխր, մանրահատիկ,
աութոմորֆային, թերթավոր, կոշտ դաշտասպաթների տարրեր,
մեծ թվով հրաքար, երբեմն փոխակերպված փափուկ կրիստալ, մուրիացիտ
Տուֆ: Սպիտակ, ամորֆ, կրային կառուցվածք ունեցող, փափուկից կոշտ,
ենթաաութոմորֆայինից աութոմորֆային
Տուֆ (անդեզիտային): բաց մոխրագույնից մուգ մոխրագույն, կոշտ,
փխրուն, մանրահատիկ, աութոմորֆային, թերթավոր,
դաշտասփաթներային տարրեր, մեծ թվով պիրիտ,
երբեմն սպիտակ, դեղին և փոխակերպված փափուկ հատիկներ, գիպս/անհիդրիտ
Տուֆ (անդեզիտային): մոխրագույնից մուգ մոխրագույն, թանձրից կարծր,
փխրուն, մանրահատիկ, աութոմորֆային, կոշտ թերթավոր տարրեր,
մեծ քանակությամբ պիրիտ, երբեմն սպիտակ, դեղին, փոխակերպված փափուկ հատիկներ
Տուֆ (անդեզիտային): մոխրագույնից մուգ մոխրագույն, թանձրից կարծր,
փխրուն, մանրահատիկ, աութոմորֆային, կոշտ թերթավոր տարրեր, մեծ քանակությամբ պիրիտ,
երբեմն սպիտակ և բեժ գույնի, փոխակերպված փափուկ հատիկներ
Տուֆ (անդեզիտային): բաց մոխրագույնից մուգ մոխրագույն, թանձրից կարծր, փխրուն, մանրահատիկ,
աութոմորֆային, կոշտ թերթավոր տարրեր, մեծ քանակությամբ պիրիտ,
երբեմն սպիտակ, դեղին, փոխակերպված փափուկ հատիկներ
Տուֆ: սպիտակ, բաց մոխրագույնից մուգ մոխրագույն, փափուկից կարծր, փխրուն,
մանրահատիկ, աութոմորֆային, կարծր թերթավոր տարրեր, մեծ քանակության պիրիտ,
երբեմն բեժ գույնի, փոխակերպված փափուկ մանրահատիկներ
Տուֆ (անդեզիտային): բաց մոխրագույնից մուգ մոխրագույն, թանձրից կարծր,
փխրուն, մանրահատիկ, աութոմորֆային, կոշտ թերթավոր տարրեր,
մեծ քանակությամբ պիրիտ, երբեմն սպիտակ, դեղին, փոխակերպված փափուկ հատիկներ
Տուֆ (անդեզիտային) (դացիտային): սև, անդեզիտային՝ փոխակերպված կավ,
սև, փափուկ, փոխակերպված, բիոտիտ և որոշ եղջերախաբով
Անդեզիտ: սև, մոխրագույն, անդեզիտ, մասամբ փոխակերպված ցեմենտային
կոշտ տուֆ մոխրագույն գույնի, ծծմբային, ճեղքերի լիցք, ցեմենտով ամրացված
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Տուֆ (անդեզիտային): շագանակագույն, պիրիտ, երկաթ, շերտավոր, մանրահատիկ
Տուֆ (անդեզիտային): մոխրագույն, անդեզիտային փոխակերպված,
փափուկ, չկոնսոլիդացված, փլուզվող, պիրիտ, ցեմենտավորված տուֆ

Անդեզիտ: Մոխրագույնից մուգ մոխրագույն, փափուկից միջին կոշտության,
փոխակերպված անդեզիտ, թերթավոր ցեմենտ, մանրահատիկ, ծծումբ և պիրիտ
Անդեզիտ: Մոխրագույնից մուգ մոխրագույն, փափուկից միջին կոշտության,
փոխակերպված անդեզիտ, թերթավոր ցեմենտ, մանրահատիկ, ծծումբ, սմեկտիտ և պիրիտ

Տուֆ (Դացիտային): սև, սպիտակ, մանրահատիկ, պիրիտմ կպչուն
Տուֆ (Դացիտային): սև, սպիտակ, մանրահատիկ,
պիրիտմ կպչուն, սմեկտիտ, կալկոպրիտ, բիոտիտ

Դոլոմիտային մարմար: սպիտակ, կալկոպիրիտ, քվարցիտ, թերթաքար,
փոխակերպված ապարներ/ երկաթ, լիսթվենիթ
Գրաուվակ: շագանակագույն, կոշտ, ավազի չափ, կլորացած,
լավ տարանջատված, մեծ քանակությամբ պիրիտ, քվարցային բեկորներով լցված
Գրաուվակ: շագանակագույն, կոշտ, ավազի չափ, կլորացած, լավ տարանջատված,
մեծ քանակությամբ պիրիտ, քվարցային բեկորներով լցված

Օֆիոլիթ: սպիտակ, մաց մոխրագույն, փափուկից կոշտ, խոշորահատիկ,
կոշտ թերթաքար, պիրոքսեն, քվարցիտ, թերթաքար, կալկոպիրիտ, պիրիտ,
սմեկտիտ, ցեմենտային լուծույթով տուֆ, կարբոնատ, կավ

Գրանիտ: սպիտակ, կոշտ, խոշորահատիկ, քվարցիտ, թերթաքար, սմեկտիտ,
բիոտիտ, պիրիտ, խալկոպիրիտ, բեկորների ծակոտկենություն

Գրաուվակ: շագանակագույն, կոշտ, ավազի չափի, կլորացած, լավ տարանջատված,
մեծ քանակությամբ պիրիտ, քվարցային բեկորներ
Գրաուվակ: շագանակագույն, կոշտ, ավազի չափի, կլորացած, լավ տարանջատված,
մեծ քանակությամբ պիրիտ, քվարցային բեկորներ

Թերթաքար: սև, բարակ շերտով, միջին կոշտության, մանրահատիկ,
կանաչ կալցիտի բեկորներ, ցեմենտացնող կավային նյութ
Մարմար: սպիտակ, մանրահատիկ, ցեմենտ CaCo3, միակցված
Թերթաքար: սև, կոշտ, մանրահատիկ, կլորացած, կավով ցեմենտացված
Մարմար: սպիտակ, ավազահատիկի չափսի կարբոնացված,
ցեմենտի կարբոնատ, պիրիտ, սմեկտիտ
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Թերթաքար: սև, կոշտ, մանրահատիկ, կլորացած, կավով ցեմենտացված
Մարմար: սպիտակ, ավազահատիկի չափսի կարբոնացված, ցեմենտի կարբոնատ, պիրիտ, սմեկտիտ
Թերթաքար: սև, կոշտ, մանրահատիկ, կլորացած, կավով ցեմենտացված
Մարմար: սպիտակ, ավազահատիկի չափսի, ցեմենտի կարբոնատ, պիրիտ, սմեկտիտ, երկաթ
Թերթաքար: սև, կոշտից միջին կոշտության, մանրահատիկ, բեկորային, կլորացած,
սև ցեմենտացնող կավային նյութ, ակցեսորային միներալներ, սերիզիտ, պիրիտ, ծծումբ, սմեկտիտ
Թերթաքար: սև, կոշտ, միջին կոշտության, մանրահատիկ, բեկորային, կլորացած,
սև ցեմենտացնող կավային նյութ, ակցեսորային միներալներ, սերիզիտ, պիրիտ, ծծումբ, սմեկտիտ
Մարմար: սպիտակ, ավազահատիկի չափով, կարբոնացված, ցեմենտի կարբոնատ,
պիրիտ, սմեկտիտ, երկաթի օքսիդ
Թերթաքար: սև, կոշտ, մանրահատիկ, կլորացած ավազի չափսի, ցեմենտացնող կավանյութ
Մարմար: սպիտակ, ավազի չափսի կարբոնացված, ցեմենտի կարբոնատ,
ծծմբային կրիստալ, պիրիտ, սմեկտիտ, երկաթ
Թերթաքար: սև, կոշտ, մանրահատիկ, կլորացված, ավազի չափսի,
ցեմենտացնող կավանյութ, ծծումբ, սերիզիտի թերթաքար, կանաչ թերթաքար
Թերթաքար: սև, կոշտ, մանրահատիկ, կլորացված, ավազի չափսի, ցեմենտացնող կավանյութ,
ծծումբ, սերիզիտի թերթաքար, կանաչ թերթաքար, պիրիտ, սմեկտիտ
4 ½” լցվածք 649մ – 1497մ
6 1/8” հորատանցք 687մ-1500.04մ

Մարմար: սպիտակ, ավազի հատիկի չափսի, ցեմենտի կարբոնատ,
ծծմբի կրիստալ, պիրիտ, սմեկտիտ, երկաթ
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17 ½” անցքում 0մ-16մ
13 3/8” շրջապահ
խողովակաշարի ծայրակալը 0մ-12մ

ՓՈԽԱԿԵՐՊՎԱԾ ՔՎԱՐՑ,
ՄԵՆԶՈՆԻՏ մոխրագույն, սպիտակ, բեժ գույնի, վատ ցեմենտացված,
որոշակի սպիտակ, փափուկ, մանրահատիկ

ՔՎԱՐՑ ՄՈՆԶՈՆԻՏ
Մոխրագույն, սպիտակ, որոշակի բեժ և կարմիր
ցեմենտացնող նյութ, մոխրագույն, ամբողջությամբ քվարցիտ,
կողմնակի միներալներ, քլորիտ, հեմատիտ,
եղջերախաբ, համակցված, հիփերսթին
80% քվարցիտ
Ցեմենտացնող միներալ, սև գույնի,
կոմնակի միներալներ
12 1/4” անցքում 16մ-155մ
9 5/8” անցքում 0մ-149մ

Հիպերսթեն, սերիզիտ, բիոտիտ,
եղջերախաբ, օբսիդիան,
100% քվարցիտ

100% ՓՈԽԱԿԵՐՊՎԱԾ ԴԻՑԻՏԱՅԻՆ ՏՈՒՖ
Սևից մոխրագրույն, համակցված, կոշտ, մանրահատիկ,
կպչուն, կլորացած, դասդասված, փոխակերպված բեկոր
Կարմիր գույնի, ներսից էպիդոտ, հեմատիտ,
բնական գազ, բիոտիտ, երկաթ

100% ՓՈԽԱԿԵՐՊՎԱԾ ԴԻՑԻՏԱՅԻՆ ՏՈՒՖ
Սևից մոխրագրույն, սպիտակ գույնի, համակցված, կոշտ,
մանրահատիկ, կպչուն, կլորացված, դասդասված,
որոշակիորեն փոխակերպված, պիրիտ, սմեկտիտ, քլորիտ

ԴԱՑԻՏԱՅԻՆ ՏՈՒՖ
Սև, մոխրագույն, սպիտակ, համակցված, կոշտ,
մանրահատիկ, կպչուն, կլորացված, դասդասված,
որոշակիորեն փոխակերպված, պիրիտ, սմեկտիտ,
քլորիտ, սպիտակ գույնը ցույց է տալիս սառը ջրի ներհոսք
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Դացիտային տուֆ: սև, մոխրագույն, սպիտակ, համակցված,
կոշտ, մանրահատիկ, կպչուն, կլորացած, որոշակիորեն
փոխակերպված, պիրիտ, սմեկտիտ, քլորիտ,
սպիտակ գույնը ցույց է տալիս սառը ջրի ներհոս

Դիորիտ: Շագանակագույն, հրաբխային և կոշտ թերթաքար (բեժ գույնի),
համակցված, քվարց (սպիտակ գույնի)
Դացիտային տուֆ: սև, մոխրագույն, սպիտակ գույնի,
համակցված, կոշտ, մանրահատիկ, կպչուն, կլորացած,
որոշակիորեն փոխակերպված, պիրիտ, սմեկտիտ, քլորիտ,
սպիտակ գույնը ցույց է տալիս սառը ջրի որոշակի ներհոսք
Դիորիտ: շագանակագույն, կոշտ, համակցված, մանրահատիկ,
ավազահատիկի չափսի, կողմնակի միներալներ, պիրիտ քլորիտ

Տուֆ: սպիտակ, սև, համակցված, թերթաքար,
կողմնակի միներալներ, պիրիտ

Քվարցային դիորիտ: սպիտակ, շագանակագույն,
սև, համակցված, քվարցային, սպիտակ,
կոշտ թերթաքար շագանակագույն, կողմնակի միներալներ,
688.35մ
7” շրջապահ խողովակաշարի
ծայրակալ 0մ-720մ

8 ½” անցք 155-725մ

պիրիտ, քլորիտ, օֆիտ, օբսիդիան

100% տուֆ (անդեզիտային) ապարներ, օբիսիդիան,
պիրիտ, քվարց, սպիտակ գույնի, փափուկ,
համակցված, խոշորահատիկ
80% տուֆ (անդեզիտային) 20% դացիտային թերթաքար,
որը փոխակերպված է կավի, սպիտակ փափուկ կողմանկի միներալներ,
հեմատիտ, պիրիտ, բիոտիտ
60% անդեզիտ, 40% դացիտային տուֆ,
սև գույնի մանրահատիկ, կպչուն,
մասամբ փոխակերպված կողմնակի միներալներ
(բեկոր) օբսիդիան, պիրիտ, ծծումբ

100% անդեզիտային տուֆ
Գերակայող թերթաքար, սմեկտիտ, օբիսիդիան
Կողմնակի միներալներ, պիրիտ, ծծումբ, հեմատիտ,
բնական գազ, սերիցիտ, սմեկտիտ, հեմատիտ

Ագլոմերաթ: կարմիր, սպիտակ, բեժ գույնի, չցեմենտացված տուֆ,
չտարանջատված, կլորացած, անկյունային, կողմնակի միներալներ:
քվարց, թերթաքար, վատ ցեմենտացված
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Քվարցային դիորիտ: փոխակերպված, շագանակագույն, կարմիր գույնի,
կոշտ, խոշորահատիկ, կողմնակի միներալներ, սերիզիտ, ճենակավ (կաոլին),
պիրիտ, հեմատիտ, ծծումբ, էպիդոտ, օֆիտ, պբսիդիան, փոխակերպված միներալ: սմեկտիտ

Անդեզիտ: շագանակագույն, կարմիր, գերակայում է թերթաքարը, անկյունային,
համակցված, կողմնակի միներալներ: հեմատիտ, փոխակերպված միներալ, սմեկտիտ
Անդեզիտային տուֆ: սպիտակ գույնի, փափուկ, չափազանց թույլ ցեմենտած,
խոշորահատիկ, չտարանջատված, դաշտասփաթներ, փոփոխված կավ, կողմնակի միներալներ:
օբսիդիան, փոխակերպված միներալ՝ սմեկտիտ
Դիորիտ: սպիտակ գույնի, կոշտ, համակցված, մանրահատիկ,
կողմնակի միներալներ՝ դաշտասփաթներ, սերիզիտ,
եղջերախաբ, փոխակերպված միներալներ՝ սմեկտիտ

Հիմքային խառնաքար
Սպիտակ, սև գույնի, կոշտ, թույլ համակցված, ճալաքարային մարմար,
տուֆ, օբսիդիան, թերթաքարային ապար, ճալաքար,
ցեմենտող նյութեր՝ կալցիտ/կրաքարային սփաթ
Սպիտակ գույնի, կոշտ, համակցված, մանրահատիկ,
կողմնակի նշաններ, կաղմնակի միներալներ՝ կալցիտ
Շերտավոր փայլարներ: սև գույնի, կոշտ, համակցված, մանրահատիկ,
կողմնակի միներալներ՝ հերմիտ, կալցիտ, սմեկտիտ
70% շերտավոր փայլարներ: 30% սև գույնի մարմար, կոշտ համակցված,
մանրահատիկ ունեցող կողմնակի միներալներ՝ հերմիտ, կալցիտ, սմեկտիտ
70% մարմար, 30% շերտավոր փայլարտ
Մարմար՝ սպիտակ գույնի, կոպիտ, համակցված, մանրահատիկ:
Շերտավոր փայլարներ՝ սև/սպիտակ, կոշտ, լամինացված, անջրանցիկ,
համակցված, մանրահատիկ, փոխակերպված միներալ՝ սմեկտիտ

100% մարմար, սպիտակ գույնի, կոշտ

1205
90% մարմար, 10% շերտավոր փայլարներ,
սև գույնի, կոշտ համակցված, սմեկտիտ
1220
70% շերտավոր փայլարներ, 30% մարմար
Սև գույնի, կոշտ համակցումով, մանրահատիկ
Մարմար, սպիտակ, բեժ, կոշտ, կալցիտային
փոխակերպված միներլներ, սմեկտիտ
60% շերտավոր փայլարներ, 40% մարմար
70% շերտավոր փայլարներ, 30% մարմար
80% շերտավոր փայլարներ, 30% մարմար
Կողմնակի միներալներ, պիրիտ, սմեկտիտ

80% մարմար (դասակարգված) 10% շետավոր փայլարներ, 10% բիոտիտ
Մարմար: սպիտակ, բեժ, սև գույնի, միջինից կարծր,
ցեմենավորված, կողմնակի միներալներ՝ հեմատիտ, բիոտիտ
Շերտավոր փայլարներ՝ սև գույնի, կոպիտ համակցումով, մանրահատիկ
Օֆիտ: կանաչ, կոշտ, համակցված, մանրահատիկ, հարցբուրգիտ, կողմնակի միներալներ՝ քվարց,
պիրիտ, շերտավոր փայլարներ, փոխակերպված միներալ՝ սմեկտիտ
Մարմար (10%): շագանակագույն, բեժ գույնի, կոշտից միջին կոշտության,
ցեմենտող նյութ՝ հորատման լուծույթ, սիլիֆիկացված, փոխակերպված միներալ՝ սմեկտիտ, դիորիտ
Շերտավոր փայլարներ (10%): սև գույնի, շագանակագույն, կոշտ համակցումով,
մանրահատիկ, կողմնակի միներալներ՝ գրաուվակ, ավազաքար, լուսնաքար
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Օֆիտ, կանաչ գույնի, կոշտ, համակցված, մանրահատիկ, հարցբուրգիտ,
կողմննակի միներալ՝ քվարց, կալցիտ, փոխակերպային միներալներ՝ քլորիտ, սմեկտիտ
Օֆիոլիթ
Մետաավազաքար, բեժ գույնի, կոշտ, լավ ցեմենտապատված, ավազային քվարցիտ,
ցեմենտավորված slica-ով, համակցված, մանրահատիկ, գրաուվակ, ՝ մոխրագույն,
խոշորահատիկ, ցեմենտավորված միներալ – կավ, ավազի չափսի քվարցիտ, խոշորահատիկ

Քվարցիտ
Մոխրագույն, բաց բեժ գույնի, կոշտ, մանրահատիկ, slica-ի գերակայումով,
կողմնակի միներալներ, շերտավոր փայլարներ, պիրիտ, արգիլիթ,
փոխարկերպված միներալներ՝ սմեկտիտ, քլորիտ

90% շերտավոր փայլարներ, 10% քվարցիտ
Շերտավոր փայլարներ՝ սև, սպիտակ գույնի, կոշտ, մանրահատիկ, կողմնակի ապարներ,
մարմար, փոխակերպված միներալներ, սմեկտիտ
Քվարցիտ՝ մոխրագույն, բաց բեժ գույնի, կոշտ, մանրահատիկ,
Գերակայում է silica-ն, կողային միներալներ, շերտավոր փայլարներ,
մարմար, փոխակերպված միներալներ, քլորիտ
40% մարմար, 30% քվարցիտ, 30% շերտավոր փայլարներ
Մարմար՝ շագանակագույն, բեժ գույնի, կոշտից միջին կոշտության,
CaCO3 ցեմենտող նյութ, խոշորահատիկ
Շերտավոր փայլարներ՝ սև, սպիտակ գույնի, խոշորահատիկ, մանրահատիկ,
ցեմենտող նյութ, կողմնակի ապարներ, մարմար, փոփոխված միներալներ՝ սմեկտիտ
10% օֆիտ, 80% քվարցիտ, 10% մարմար
Օֆիտ: կանաչ գույնի, կոշտ, համակցված, մանրահատիկ, հարցբուրգիտ,
կողային միներալներ՝ քվարց, կալցիտ, փոխակերպված միներալներ՝ քլորիտ, սմեկտիտ
Մարմար՝ շագանակագույն, բեժ գույնի, կոշտից միջին կարծրության,
CaCO3 ցեմենտող նյութ, խոշորահատիկ
Քվարցիտ՝ խոշորահատիկ, բաց բեժ գույնի, կոշտ, մանրահատիկ, silica գերակայող,
կողմնակի ապարներ, շերտավոր փայարներ, պիրիտ, փոխակերպված միներալներ՝ սմեկտիտ, քլորիտ
1660-1665 Ընդհանուր կորուստ
90% քվարցիտ, 10% մետաավազաքար
Սպիտակ/կարմիր գույնի, կոշտ

4 1/2” լցաշաղախ 688.35մ-1682.80մ
6 1/8 անցք 725.10մ-1684.01մ

1675-1680մ Ընդհանուր կորուստ
60% արգիլիթ, 20% շերտավոր փայլարներ
10% մարմար, 10% քվարցիտ
Կարմիր արգալիթ, սպիտակ (քվարցիտ/մարմար)
Սև (շերտավոր թայլար), կոշտ (քվարցիտ/մարմար)
Փափուկ (արգալիթ) ցեմենտացնող կավանյութ (արգալիթ)
CaCo3 (մարմար), slica (քվարցիտ, մանրահատիկ)
Փոխակերպված միներալ սմեկտիտ, ջերմաստիճանային ինվերսիա
Կողմնակի միներալներ, պիրիտ, կալցիտ
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Հորատման գրանցում
Ստանդարտ երկրՍտանդարտ երկրաբանական-տեխնոլոգիական դիագրամա
Հոր: B-1աբանական-տեխնոլոգիական դիագրամա
Հոր: B-1

Մասշտաբ: 1:500

ՀՈՐԻ ՏՎՅԱԼՆԵՐ

ԲԱՑ ԱՆՑՔԻ
ՉԱՓՍԸ

Ընկերության անվանում՝
ՍԻՍԻԱՆ ՖՊԱՏ
Հորի անվանում՝ B-1
Հորի ծածկագիր՝
Երկիր՝ Հայաստան
Լիզինգ/կոնցեսիա՝
Տարածք՝ Սիսիան

Ողջ խորությունը՝ ----մ

ՀԱՏՄԱՆ ՉԱՓ

ՀՈՐԱՏՄԱՆ

ՀԱՊԱՎՈՒՄՆԵՐ

ԼՈՒԾՈՒՅԹ

17.5” 0մ-ից

13.375” 12.23մ-ի
9.625” 148.9մ-ի

SPUD 0մ-ից

NB

12.25” 12.23մ-ից

7” 682 մ-ի

Մ-ից

DBC

DB

Մ-ից

6.125” 687մ-ից

CB
RRB

Հորի կոորդինատներ՝ N39”46'54” լայնություն

TB

E45”56'50” երկայնություն

RPM

ԼԻԹՈԼՈԳԻԱՅԻ ՆՇԱՆՆԵՐ

RT – Ground 3.15մ
Ծովի մակարդակ՝ 0մ
Հորատումը սկսելու օր՝ 15/07/2016 13:00:00
TD խորություն՝ 1500մ
TVD խորություն՝ 1500մ
Հորատման ավարտման օր՝ 21.09.2016թ.
Հորատման կապալառու՝ ՍԻՍԻԱՆ ՖՊԱՏ
Բարձրակի անվանում՝ GEFCO 185K

-Թերթավոր

- Լուսնաքար

-Դոլոմիտ

-Օֆիտ

- արգիլիթ

-Գիպս

Ամսաթիվ՝ 19.07.2016թ. – 21.09.2016թ.
Նմուշառման աստիճան՝

- վեքսթոուն

- անհիդրիտ

- Ավազ

- պեքսթոուն

- գրանիտ

- Ավազաքար

- կարբոնատային

- բազալտ

DS

- Նստվածք

-նստվածքային
ապարներ

- մետա-մորֆիկ
ապարներ

SPP

- Կավ

- Կավիճ

- պիրիտ

- Աղի կավ

-argillacous
լուսնաքար

- գլաուկոնիտ

- Կ ավի սիլիցիտ

-silicited
լուսնաքար

-տւոֆ

-Marl

-դոլոմիտային
լուսնաքար

- Անդեզիտ

STG

-Ածուխ

-դոլոմիտ

- եղջերաքար

PCG

1-2մ – 60մ-1500մ
Մ – մ-ից մ

FB
TFA

-Շալաքար

ԵՐԿՐԱԲԱՆԱԿԱՆ ՆՄՈՒՇԱՌՈՒՄ
Խորություն՝ 60մ-1500մ

WOB

ԽՈՒՄԲ

NR
LC

D
S
V
TG

ՍԻՄՎՈԼՆԵՐ
-Աղի ջուր

- Հորատման
սարքավորման ջուր

Կադիր Կումտեմուր

-Շրջապահ խողովակա
շարի ծայրակալ

-վերին լցվածք

- H2S հոտ

-Co2

Մեհմետ Ալի

-Բաթոլիթ

-վերականգնման %

- Նմուշառում

-Core No.

-Շեղման
ուսումնասիրություն

-Հորատման
սարքավորման մաս,
որը հորի մեջ է մնացել

-Ցեմենտ

ամսաթիվ

0 հեռաչափ. 20
RPM միջին
0

rpm120

Հատույթներ

մ/հ0
WOB միջին

Սիմվոլներ

50

Խորություն (Mts)

ROP

Ճնշում SPP միջին
0
TG (%)

0.01

%100

բար 200

Ներհոսք (պոմպեր)
միջին
0
լ/մ 3000
Հոսք
0

%100

Հորատ-ման
Ջերմ.Արտաքին լուծույթ
0
MVI միջին
0 C150
0 կգ/լ2
Ջերմ. Ներքին Հորատման
լուծույթ
0 0C 150
MVI միջին
0

կգ/լ2

Մեկնաբանված լիթոլոգիա

-գազ և ջուր

Միջուկ

Դ.Ե. Ալեքսանդրու Դաբիջա

-Հում նավթ

Լիթոլոգիա/
դիտարկումներ
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Բազալտ:
մուգ մոխրագույնից սև,
կոշտից կարծր,
մանրահատիկ,
թերթավոր, պիրոքսեն
և ամֆիբոլային տարրեր

Դիորիտ: մոխրագույից
մինչև մուգ մոխրագույն,
թանձրից կարծր, փուխր,
մանրահատիկից
խոշորահատիկ,
թերթավոր,
թափանցիկ, սև, փայլուն,
թերթավոր փայլուն
(եղջերախաբ, բիոտիտ),
քվարցային տարրեր

Տուֆ:
Դեղնադարչնագույն
– դարչնագույն,
սպիտակ,
մոխրագույնից
մուգ մոխրագույն,
բեժ, փափուկից կարծր,
թերթավոր,
թափանցիկ, փայլող,
մանրաթելային,
բիոտիտ,
սպիտակ, թափանցիկ
ենթաաութոմորֆային
պլագիոկլազիկ
մանրահատիկների
բարձր տոկոս

Տուֆ: Սպիտակ,
թափանցիկ,
ամորֆ-կրաքարային
կառուցվածք ունեցող,
փափուկից միջին
կոշտության,
ենթաաութոմորֆայինից
աութոմորֆային,
ապակենման:
Դիորիտ:
Մոխրագույնից
մուգ մոխրագույն,
կարծրից կոշտ,
փխրուն,
մանրահատիկից
խորոշրահատիկ,
թերթավոր, սև,
փայլուն,
վեցանկյուն,
փայլուն թերթեր
(եղջերախաբ, բիոտիտ)
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Տուֆ (անդեզիտ): բեժ,
մոխրագույն, կարծրից
պինդ, փխրուն,
մանրահատիկ,
թերթավոր,
կոշտ պիրոքսեն,
դաշտասփաթների
տարրեր, երբեմն
խալկոպիրիտ

Դիորիտ:
Բաց կարմիր՝
սպիտակից բաց
մոխրագույն կետով,
սպիտակ, բեժ,
թանձրից կարծր,
փուխր,
խոշորահատիկ,
աութոմորֆային,
թերթավոր
Տուֆ (անդեզիտային):
սպիտակ, բեժ,
մոխրագույն,
թանձրից կարծր,
փոխրուն,
մանրահատիկ,
աութոմորֆային,
թերթավոր, կոշտ
պիրոքսենային
տարրեր, դիորիտի
մակարդակաչափում
Դիորիտ: Սպիտակից
բաց մոխրագույն,
հազվադեպ բաց
կարմիր, սպիտակ,
բեժ, թանձրից կարծր,
փուխր, խոշորահատիկ,
աութոմորֆային,
թերթավոր,
խալկոպիրիտի
բարձր տոկոս

Տուֆ (անդեզիտ):
սպիտակ, բեժ,
մոխրագույն,
թանձրից կարծր,
փուխր,
մանրահատիկ,
աութոմորֆային,
թերթավոր,
կոշտ պիրոքսեն,
դաշտասփաթների
և քվարցային
տարրեր,
մեծ քանակությամբ
խալկոպիրիտ
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Տուֆ: սպիտակ,
թափանցիկ, ամորֆ
կառուցվածքի,
փափուկից միջին
կոշտության,
մանրահատիկ,
ենթաաութոմորֆայինից
աութոմորֆային,
երբեմն հրաքար

Տուֆ (անդեզիտային):
բաց մոխրագույնից
մուգ մոխրագույն, բեժ,
թանձրից կարծր, բեժ,
փուխր, մանրահատիկ,
աութոմորֆային,
թերթավոր,
կարծր պիրոքսեն,
դաշտասփաթների
և քվարցային տարրեր

Տուֆ: սպիտակ,
թափանցիկ, ամորֆ
կառւոցվածք ունեցող,
փափուկից միջին
կոշտության,
ենթաաութոմորֆայինից
աութոմորֆային,
երբեմն պիրիտ և տուֆ

Տուֆ (անդեզիտային):
Մոխրագույնից մուգ
մոխրագույն, բեժ,
թանձրից կարծր,
փխրուն, մանրահատիկ,
աութոմորֆային,
թերթավոր,
կոշտ պիրոքսեն,
դաշտասպաթների
և քվարցային տարրեր,
մեծ թվով
հրաքար/պիրիտ,
փոքր քանակի տուֆ
Տուֆ (անդեզիտային):
Մոխրագույնից
մուգ մոխրագույն,
հազվադեպ բաց
մոխրագույն, բեժ,
թանձրից կարծր,
փուխր, մանրահատիկ,
աութոմորֆային,
թերթավոր,
կոշտ պիրոքսեն,
դաշտասփաթների
տարրեր,
մեծ թվով հրաքար
Տուֆ (անդեզիտային):
Մուգ մոխրագույն,
երբեմն մոխրագույն,
կոշտ, փուխր,
մանրահատիկ,
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աութոմերֆային,
թերթավոր,
կարծր
դաշտասփաթների
բաղադրիչներ,
մեծ թվով հրաքար
Տուֆ (անդեզիտային):
Բաց մոխրագույնից
մուգ մոխրագույն, կոշտ,
փուխր, մանրահատիկ,
աութոմորֆային,
թերթավոր, կոշտ
դաշտասպաթների
տարրեր, մեծ թվով
հրաքար, երբեմն
փոխակերպված
փափուկ կրիստալ,
մուրիացիտ
Տուֆ: Սպիտակ,
ամորֆ, կրային
կառուցվածք
ունեցող,
փափուկից կոշտ,
ենթաաութոմորֆայինից
աութոմորֆային
Տուֆ (անդեզիտային):
բաց մոխրագույնից
մուգ մոխրագույն, կոշտ,
փխրուն, մանրահատիկ,
աութոմորֆային,
թերթավոր,
դաշտասփաթներային
6.125”մեծ
ԲԱԺԻՆ
տարրեր,
թվով
պիրիտ, երբեմն
սպիտակ, դեղին
և փոխակերպված
փափուկ հատիկներ,
գիպս/անհիդրիտ
Տուֆ (անդեզիտային):
բաց մոխրագույնից
մուգ մոխրագույն,
թանձրից կարծր,
փխրուն, մանրահատիկ,
աութոմորֆային, կոշտ
դաշտասփաթներային
տարրեր, մեծ
քանակությամբ պիրիտ
Տուֆ (անդեզիտային):
բաց մոխրագույնից
մուգ մոխրագույն,
թանձրից կարծր,
փխրուն, մանրահատիկ,
աութոմորֆային,
կոշտ թերթավոր
տարրեր, մեծ
քանակությամբ պիրիտ,
երբեմն սպիտակ,
դեղին, փոխակերպված
փափուկ հատիկներ,
գիպսի/անհիդրիտի
կտորներ
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Տուֆ (անդեզիտային):
մոխրագույնից
մուգ մոխրագույն,
թանձրից կարծր,
փխրուն, մանրահատիկ,
աութոմորֆային,
կոշտ թերթավոր տարրեր,
մեծ քանակությամբ
պիրիտ, երբեմն սպիտակ,
դեղին, փոխակերպված
փափուկ հատիկներ
Տուֆ (անդեզիտային):
բաց մոխրագույնից մուգ
մոխրագույն, սպիտակ,
փափուկից կարծր,
փխրուն, մանրահատիկ,
փոխակերպված փափուկ
հատիկներ, կպչուն,
փխրուն, մանրահատիկ,
աութոմորֆային,
դաշտասփաթներային
տարրեր, մեծ
քանակությամբ պիրիտ
Տուֆ (անդեզիտային):
բաց մոխրագույնից
մուգ մոխրագույն,
թանձրից կարծր, փխրուն,
մանրահատիկ,
աութոմորֆային, կոշտ
դաշտասփաթներային
տարրեր, մեծ
քանակությամբ պիրիտ,
երբեմն սպիտակ,
բեժ գույնի, փոխակերպված
փափուկ հատիկներ
Տուֆ (անդեզիտային):
մոխրագույնից մուգ
մոխրագույն, թանձրից
կարծր, փխրուն,
մանրահատիկ,
աութոմորֆային,
կոշտ դաշտասփաթներային
տարրեր, մեծ քանակությամբ
պիրիտ, երբեմն սպիտակ,
բեժ գույնի,
փոխակերպված
փափուկ հատիկներ
Տուֆ (անդեզիտային):
սպիտակ,
բաց մոխրագույնից
մուգ մոխրագույն,
թանձրից կարծր,
փխրուն, մանրահատիկ,
աութոմորֆային,
կոշտ դաշտասփաթներային
տարրեր, մեծ
քանակությամբ պիրիտ,
երբեմն սպիտակ, դեղին,
փոխակերպված
փափուկ հատիկներ
Տուֆ (անդեզիտային)
(դացիտային): սև,
անդեզիտային՝
փոխակերպված կավ,
սև, փափուկ, փոխակերպված,
բիոտիտ և որոշ
եղջերախաբով
Անդեզիտ: սև, մոխրագույն,
անդեզիտ, մասամբ
փոխակերպված
ցեմենտային կոշտ
տուֆ մոխրագույն գույնի,
լի ծծումբով,
ճեղքերի լիցք,
ցեմենտով ամրացված
Անդեզիտ: սև, մոխրագույն,
անդեզիտ, մասամբ
փոխակերպված ցեմենտային
կոշտ տուֆ մոխրագույն գույնի,
ծծմբային, ճեղքերի լիցք,
ցեմենտով ամրացված,
եղջերախաբ, երկաթ,
պիրիտ, օպալ,
եղջերախաբի կտորներ,
ցեմենտավորված
Տուֆ (անդեզիտային):
շագանակագույն, պիրիտ,
երկաթ, շերտավոր,
մանրահատիկ
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Տուֆ (անդեզիտային):
մոխրագույն,
անդեզիտային
փոխակերպված,
փափուկ,
չկոնսոլիդացված,
փլուզվող, պիրիտ,
ցեմենտավորված տուֆ

Անդեզիտ:
Մոխրագույնից
մուգ մոխրագույն,
փափուկից միջին
կոշտության,
փոխակերպված
անդեզիտ, թերթավոր
ցեմենտ, մանրահատիկ,
ծծումբ և պիրիտ
Անդեզիտ:
ոխրագույնից մուգ
մոխրագույն, փափուկից
միջին կոշտության,
փոխակերպված
անդեզիտ, թերթավոր
ցեմենտ, մանրահատիկ,
ծծումբ, սմեկտիտ
և պիրիտ
Տուֆ (Դացիտային):
սև, սպիտակ,
մանրահատիկ,
պիրիտ, կպչուն

Տուֆ (Դացիտային):
սև, սպիտակ,
մանրահատիկ, պիրիտ,
կպչուն, սմեկտիտ,
կալկոպրիտ, բիոտիտ
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Դոլոմիտային մարմար:
սպիտակ, կալկոպիրիտ,
քվարցիտ, թերթաքար,
փոխակերպված
ապարներ/ երկաթ,
լիսթվենիթ
Գրաուվակ:
շագանակագույն, կոշտ,
ավազի չափ, կլորացած,
լավ տարանջատված,
մեծ քանակությամբ
պիրիտ, քվարցային
բեկորներով լցված
Օֆիոլիթ: սպիտակ,
մաց մոխրագույն,
փափուկից կոշտ,
խոշորահատիկ,
կոշտ թերթաքար,
պիրոքսեն, քվարցիտ,
թերթաքար,
կալկոպիրիտ, պիրիտ,
սմեկտիտ, ցեմենտային
լուծույթով տուֆ,
կարբոնատ, կավ
Գրանիտ: սպիտակ,
կոշտ, խոշորահատիկ,
քվարցիտ, թերթաքար,
սմեկտիտ, բիոտիտ,
պիրիտ, խալկոպիրիտ,
բեկորների
ծակոտկենություն
Գրաուվակ:
շագանակագույն,
կոշտ, ավազի չափի,
կլորացած, լավ
տարանջատված, մեծ
քանակությամբ պիրիտ,
քվարցային բեկորներ
Գրանիտ: սպիտակ,
կոշտ, խոշորահատիկ,
քվարցիտ, թերթաքար,
սմեկտիտ, բիոտիտ,
պիրիտ, խալկոպիրիտ,
բեկորների
ծակոտկենություն

Թերթաքար: սև,
բարակ շերտով, միջին
կոշտության,
մանրահատիկ, կանաչ
կալցիտի բեկորներ,
ցեմենտացնող
կավային նյութ
Մարմար: սպիտակ,
մանրահատիկ, ցեմենտ
CaCo3, միակցված

Թերթաքար: սև, կոշտ,
մանրահատիկ,
կլորացած, կավով
ցեմենտացված
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Մարմար: սպիտակ,
ավազահատիկի չափսի
կարբոնացված,
ցեմենտի կարբոնատ,
պիրիտ, սմեկտիտ

Թերթաքար: սև, կոշտ,
մանրահատիկ,
կլորացած,
կավով ցեմենտացված

Թերթաքար: սև, կոշտ,
մանրահատիկ,
կլորացած, կավով
ցեմենտացված
Մարմար: սպիտակ,
ավազահատիկի չափսի
կարբոնացված, ցեմենտի
կարբոնատ, պիրիտ,
սմեկտիտ

Թերթաքար: սև, կոշտ,
մանրահատիկ,
կլորացած, կավով
ցեմենտացված
Մարմար: սպիտակ,
ավազահատիկի չափսի,
ցեմենտի կարբոնատ,
պիրիտ, սմեկտիտ,
երկաթ

Թերթաքար: սև, կոշտից
միջին կոշտության,
մանրահատիկ,
բեկորային, կլորացած,
սև ցեմենտացնող
կավային նյութ,
ակցեսորային
միներալներ, սերիզիտ,
պիրիտ, ծծումբ,
սմեկտիտ
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Մարմար: սպիտակ,
ավազահատիկի չափով,
կարբոնացված, ցեմենտի
կարբոնատ, պիրիտ,
սմեկտիտ, երկաթի
օքսիդ
Թերթաքար: սև, կոշտ,
մանրահատիկ,
կլորացած ավազի
չափսի, ցեմենտացնող
կավանյութ
Թերթաքար: սև, կոշտ,
մանրահատիկ,
կլորացած ավազի
չափսի, ցեմենտացնող
կավանյութ
Մարմար: սպիտակ,
ավազի չափսի
կարբոնացված,
ցեմենտի կարբոնատ,
ծծմբային կրիստալ,
պիրիտ, սմեկտիտ,
երկաթ
Թերթաքար: սև, կոշտ,
մանրահատիկ,
կլորացված, ավազի
չափսի, ցեմենտացնող
կավանյութ, ծծումբ,
սերիզիտի թերթաքար,
կանաչ թերթաքար
Թերթաքար: սև, կոշտ,
մանրահատիկ,
կլորացված, ավազի
չափսի, ցեմենտացնող
կավանյութ, ծծումբ,
սերիզիտի թերթաքար,
կանաչ թերթաքար,
պիրիտ, սմեկտիտ

Մարմար: սպիտակ,
ավազի հատիկի
չափսի, ցեմենտի
կարբոնատ, ծծմբի
կրիստալ, պիրիտ,
սմեկտիտ, երկաթ
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Ստանդարտ երկրաբանական-տեխնոլոգիական դիագրամա
Հոր: B-2
Ողջ խորությունը՝ ----մ

Մասշտաբ: 1:500
ՀՈՐԻ ՏՎՅԱԼՆԵՐ

ԲԱՑ ԱՆՑՔԻ ՉԱՓՍԸ

ՀԱՏՄԱՆ ՉԱՓ

Ընկերության անվանում՝ ՍԻՍԻԱՆ ՖՊԱՏ

16” 0մ-ից

13.375” 12 մ-ի

Հորի անվանում՝ B-1

12.25” 15մ-ից

9.625” 149մ-ի

Հորի ծածկագիր՝

8.5” 155 մ-ից

Երկիր՝ Հայաստան

6.125” 725մ-ից

ՀՈՐԱՏՄԱՆ
ԼՈՒ-ԾՈՒՅԹ
SPUD 0մ-ից

NB

7” 720.65 մ-ի

Մ-ից

DB

4.5” 1680մ-ի

Մ-ից

DBC

Լիզինգ/կոնցեսիա՝

CB

Տարածք՝ Սիսիան

RRB

Հորի կոորդինատներ՝ լայնություն

TB

երկայնություն

ԼԻԹՈԼՈԳԻԱՅԻ ՆՇԱՆՆԵՐ

RT – Ground 3.15մ

RPM

Ծովի մակարդակ՝ 0մ

-Թերթավոր

- Լուսնաքար

-Դոլոմիտ

Հորատումը սկսելու օր՝ 13/10/2016 07:49:43

-Օֆիտ

- արգիլիթ

-Գիպս

-Շալաքար

- վեքսթոուն

- անհիդրիտ

Հորատման ավարտման օր՝ 27.11.2016թ.

- Ավազ

- պեքսթոուն

- գրանիտ

Հորատման կապալառու՝

- Ավազաքար

- կարբոնատային

- բազալտ

- Նստվածք

-նստվածքային
ապարներ

- մետա-մորֆիկ
ապարներ

- Կավ

- Կավիճ

- պիրիտ

- Աղի կավ

-argillacous
լուսնաքար

- գլաուկոնիտ

TD խորություն՝ 1684մ
TVD խորություն՝ 1684մ

WOB
FB
TFA
NR

Բարձրակի անվանում
ԵՐԿՐԱԲԱՆԱԿԱՆ ՆՄՈՒՇԱՌՈՒՄ
Խորություն՝ 155մ-1684մ
Ամսաթիվ՝ 13.10.2016թ. – 27.11.2016թ.

Նմուշառման աստիճան՝

Մ – մ-ից մ

- Կավի սիլիցիտ

-silicited
լուսնաքար

-տւոֆ

-Marl

-դոլոմիտային
լուսնաքար

- Անդեզիտ

-Ածուխ

-դոլոմիտ

- եղջերաքար

ԽՈՒՄԲ

LC
DS
SPP
D
S
V
TG

1մ – 155մ-1684մ

STG
PCG

ՍԻՄՎՈԼՆԵՐ
-Հում նավթ

-գազ և ջուր

-Աղի ջուր

- Հորատման
սարքավորման ջուր

Կադիր Կումտեմուր

-Շրջապահ խողովակա
շարի ծայրակալ

-վերին լցվածք

- H2S հոտ

-Co2

-Բաթոլիթ

-վերականգնման %

- Նմուշառում

-Core No.

-Շեղման
ուսումնասիրություն

-Հորատման
սարքավորման մաս,
որը հորի մեջ է մնացել

-Ցեմենտ

Ճնշում SPP միջին

միջին
0

rpm120

Ջերմ.Արտաքին

բար 200

0.01

%100

Հորատման
լուծույթ
MVI միջին

0

0 C 150

0

Ջերմ. Ներքին

Հորատման
լուծույթ
MVI միջին

Հոսք
Միջուկ

0 հեռաչափ. 20RPM

0
TG (%)
Հատույթներ

մ/հ0

WOB միջին

Սիմվոլներ
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Խորություն (Mts)

ROP

0

%100

Ներհոսք (պոմպեր)
միջին
0
լ/մ 3000

կգ/լ2

0

0 C 150

0

կգ/լ2

Մեկնաբանված լիթոլոգիա

Դ.Ե. Ալեքսանդրու Դաբիջա

Մեհմետ Ալի

ամսաթիվ

ՀԱՊԱՎՈՒՄՆԵՐ

Լիթոլոգիա/
դիտարկումներ
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8.5” ԲԱԺԻՆ
Քվարցային մոնզոնիտ,
սևից սպիտակ,
համակցված, սերիզիտ,
բիոտիտ, եղջերախաբ
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Քվարցային մոնզոնիտ,
սևից սպիտակ,
համակցված, սերիզիտ,
բիոտիտ, եղջերախաբ

Քվարց: սպիտակ գույնի,
չհամակցված, կոշտ,
բաղադրիչ և
մանրահատիկ, ավազի
չափսի, չկլորացած,
չտարանջատված,
բիոտիտով

Դացիտային տուֆ:
Սևից մոխրագրույն,
համակցված, կոշտ,
մանրահատիկ, կպչուն,
կլորացած, դասդասված,
փոխակերպված բեկոր՝
կարմիր գույնի, ներսից
էպիդոտ, հեմատիտ,
բնական ապակի,
բիոտիտ, երկաթ
Դացիտային տուֆ: Սև,
մոխրագույն, սպիտակ,
համակցված, կոշտ,
մանրահատիկ, կպչուն,
կլորացված,
դասդասված,
որոշակիորեն
փոխակերպված, պիրիտ

Դացիտային տուֆ: սև,
մոխրագույն, սպիտակ,
համակցված, կոշտ,
մանրահատիկ, կպչուն,
կլորացած,
որոշակիորեն
փոխակերպված, պիրիտ,
սմեկտիտ, քլորիտ
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Դացիտային տուֆ: սև,
մոխրագույն, սպիտակ,
համակցված, կոշտ,
մանրահատիկ, կպչուն,
կլորացած, որոշակիորեն
փոխակերպված, պիրիտ,
սմեկտիտ, քլորիտ,
սպիտակ գույնը ցույց է
տալիս սառը ջրի
ներհոսք

Դացիտային տուֆ:
սև, մոխրագույն,
սպիտակ, համակցված,
կոշտ, մանրահատիկ,
կպչուն, կլորացած,
որոշակիորեն
փոխակերպված,
պիրիտ, սմեկտիտ,
քլորիտ, սպիտակ
գույնը ցույց է տալիս
սառը ջրի ներհոսք

56

Դիորիտ:
Շագանակագույն,
հրաբխային և կոշտ
դաշտասփաթներային
ապար (բեժ գույնի),
համակցված, քվարց
(սպիտակ գույնի)
Դացիտային տուֆ: սև,
մոխրագույն, սպիտակ
գույնի, համակցված,
կոշտ, մանրահատիկ,
կպչուն, կլորացած,
որոշակիորեն
փոխակերպված, պիրիտ,
սմեկտիտ, քլորիտ,
սպիտակ գույնը
ցույց է տալիս սառը
ջրի որոշակի ներհոսք

Դիորիտ:
շագանակագույն, կոշտ,
համակցված,
մանրահատիկ,
ավազահատիկի չափսի,
կողմնակի միներալներ,
պիրիտ քլորիտ

Քվարցային դիորիտ:
սպիտակ,
շագանակագույն, սև,
համակցված, քվարցային,
սպիտակ, կոշտ
դաշտասփաթներային
ապար՝ շագանակագույն,
կողմնակի միներալներ,
պիրիտ
Տուֆ: սպիտակ, սև,
համակցված,
համակցված
դաշտասփաթներ,
կողմնակի միներալներ,
պիրիտ
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Քվարցային դիորիտ:
սպիտակ,
շագանակագույն,
սև, համակցված, քվարց՝
սպիտակ գույնի, կոշտ
դաշտասփաթներ՝
շագանակագույն,
կողմնակի միներալներ,
պիրիտ, քլորիտ

Տուֆ: սպիտակ գույնի,
փափուկ, համակցված,
խոշորահատիկ,
կողմնակի միներալներ,
օբսիդիան,
դաշտասփաթներ,
քվարց, պիրիտ

6. ԲԱԺԻՆ 125”
Անդեզիտային տուֆ:
սպիտակ, փափուկ,
համակցված,
խոշորահատիկ,
կողմնակի միներալներ,
օբսիդիան (ցեմենտ),
գերակայում է
դաշտասփաթները,
փոխակերպված կավ
Անդեզիտային տուֆ:
սպիտակ, փափուկ,
համակցված,
գերակայում է
դաշտասփաթները,
փոխակերպված կավ
Դացիտային տուֆ:
մոխրագույնից սև գույնի,
կոշտ, համակցված,
մանրահատիկ,
կողմնակի միներալներ,
հեմատիտ, պիրիտ,
բիոտիտ
Անդեզիտային տուֆ:
սպիտակ, փափուկ,
համակցված,
գերակայում է
դաշտասփաթները,
փոխակերպված կավ
Դացիտային տուֆ:
սև գույնի, մանրահատիկ,
կպչուն, մասամբ
փոխակերպված,
կողմնակի միներալներ,
օբսիդիան, պիրիտ,
ծծումբ
Անդեզիտային տուֆ:
սպիտակ, փափուկ,
համակցված,
գերակայում է
դաշտասփաթները,
փոխակերպված կավ,
սմեկտիտ
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Անդեզիտային տուֆ:
սպիտակ, փափուկ,
համակցված,
գերակայում է
դաշտասփաթները,
փոխակերպված կավ,
կողմնակի միներալներ,
պիրիտ, ծծումբ,
հեմատիտ, բնական
ապակի, սմեկտիտ
Դացիտային տուֆ:
սև գույնի, մանրահատիկ,
կպչուն, մասամբ
փոխակերպված,
կողմնակի միներալներ,
օբսիդիան, պիրիտ,
ծծումբ

Ագլոմերաթ:
կարմիր, սպիտակ,
բեժ գույնի,
չցեմենտացված տուֆ,
չտարանջատված,
կլորացած, անկյունային,
կողմնակի միներալներ:
քվարց, թերթաքար,
թույլ ցեմենտավորված
Քվարցային դիորիտ:
փոխակերպված,
շագանակագույն, կարմիր
գույնի, կոշտ,
խոշորահատիկ,
կողմնակի միներալներ,
սերիզիտ, ճենակավ
(կաոլին), պիրիտ,
հեմատիտ, բնական
ապակի, ծծումբ, էպիդոտ,
օֆիտ, օբսիդիան,
փոխակերպված միներալ:
սմեկտիտ
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Անդեզիտ:
շագանակագույն,
կարմիր, գերակայում է
դաշտասփաթները,
անկյունային,
համակցված, կողմնակի
միներալներ: հեմատիտ,
փոխակերպված միներալ,
սմեկտիտ
Անդեզիտային տուֆ:
սպիտակ գույնի, փափուկ,
չափազանց
թույլ ցեմենտած,
խոշորահատիկ,
չտարանջատված,
դաշտասփաթներ,
փոփոխված կավ,
կողմնակի միներալներ:
օբսիդիան,
փոխակերպված միներալ՝
սմեկտիտ
Դիորիտ: սպիտակ գույնի,
կոշտ, համակցված,
մանրահատիկ, կողմնակի
միներալներ՝
դաշտասփաթներ,
սերիզիտ, եղջերախաբ,
փոխակերպված
միներալներ՝ սմեկտիտ

Անդեզիտային տուֆ:
սպիտակ, մոխրագույն,
կոշտ, համակցված,
մանրահատիկ, կողմնակի
միներալներ, օբսիդիան,
պիրիտ, փոխակերպված
միներալ, սմեկտիտ

Հիմքային խառնաքար
Սպիտակ, սև գույնի,
կոշտ, թույլ համակցված,
ճալաքարային մարմար,
տուֆ, օբսիդիան,
թերթաքարային ապար,
ճալաքար, ցեմենտող
նյութեր, տուֆ
Մարմար: սպիտակ
գույնի, կոշտ,
համակցված,
մանրահատիկ,
կողմնակի միներալներ,
կալցիտ

Մարմար: սպիտակ
գույնի, կոշտ,
համակցված,
մանրահատիկ,
կողմնակի միներալներ,
կալցիտ
Շերտավոր փայլարներ
Սև գույնի, կոշտ
համակցումով,
մանրահատիկ,
հեմատիտ, կացլիտ,
սմեկտիտ
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Մարմար: սպիտակ
գույնի, կոշտ,
մանրահատիկ,
կոմնակի միներալներ,
պիրիտ

Մարմար: սպիտակ, սև,
կոշտ, համակցված,
մանրահատիկ
Շերտավոր փայլարներ
Սև գույնի, կոշտ,
լամինացված,
անջրանցիկ,
համակցված,
մանրահատիկ

Մարմար: սպիտակ,
կոշտ, համակցված,
մանրահատիկ
Շերտավոր փայլարներ
Սև գույնի, կոշտ,
լամինացված,
անջրանցիկ,
համակցված,
մանրահատիկ,
փոխակերպված
միներալ, սմեկտիտ

Մարմար: սպիտակ, բեժ
գույնի, կոշտ, կալցիտ,
փոխակերպված
միներալ, սմեկտիտ
Շերտավոր փայլարներ
Սև գույնի, կոշտ,
կոշտ համակցումով,
մանրահատիկ
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Մարմար: սպիտակ,
բեժ գույնի, կոպիտ,
կալցիտ, փոխակերպված
միներալ՝ սմեկտիտ,
դիորիտ:
Շերտավոր փայլարներ
Սև գույնի, կոշտ,
կոշտ համակցումով,
մանրահատիկ
Շերտավոր փայլարներ
Սև գույնի, կոշտ,
կոշտ համակցումով,
մանրահատիկ
Մարմար: սպիտակ,
բեժ գույնի, կոպիտ,
կալցիտ, փոխակերպված
միներալ՝ սմեկտիտ,
հեմատիտ:

Շերտավոր փայլարներ
Սև գույնի, կոշտ, կոշտ
համակցումով,
մանրահատիկ
Մարմար: սպիտակ,
կարմիր,
շագանակագույն, կոշտ
համակցումով,
մանրահատիկ,
փոխակերպված միներալ՝
սմեկտիտ, հեմատիտ

Մարմար: մոխրագույն,
բեժ, շագանակագույն
գույնի, կոշտ
համակցումով,
մանրահատիկ,
silisificated,
փոխակերպված
միներալ, սմեկտիտ,
հեմատիտ
Մարմար: սպիտակ, բեժ,
սև գույնի, միջինից
կարծր, ցեմենտացված,
մանրահատիկ,
կալցիտային լիցք,
փոխակերպված
միներալ, սմեկտիտ,
կողմնակի միներալ,
հեմատիտ, բիոտիտ
Շերտավոր փայլարներ:
սև, շագանակագույն,
կոշտ համակցումով,
մանրահատիկ
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Շերտավոր փայլարներ:
Սև, սպիտակ գույնի,
կոշտ, մանրահատիկ,
կողմնակի ապարներ,
մարմար,
փոխակերպված
միներալներ, սմեկտիտ
Քվարցիտ՝ մոխրագույն,
բաց բեժ գույնի, կոշտ,
մանրահատիկ,
Գերակայում է սիլիկան,
կողային միներալներ,
շերտավոր փայլարներ,
մարմար,
փոխակերպված
միներալներ, քլորիտ
Մարմար՝
շագանակագույն, բեժ
գույնի, կոշտից միջին
կոշտության, CaCO3
ցեմենտող նյութ,
խոշորահատիկ
Շերտավոր փայլարներ՝
սև, սպիտակ գույնի,
խոշորահատիկ,
մանրահատիկ,
ցեմենտող նյութ,
կողմնակի ապարներ,
մարմար, փոփոխված
միներալներ՝ սմեկտիտ
Սերպենտինիտ:
կանաչ գույնի, կոշտ
համակցումով,
մանրահատիկ,
հարցբուրգիտ,
կողմնակի միներալներ,
քվարց, կալցիտ,
փոխակերպման
միներալներ, քլորիտ,
սմեկտիտ
Շերտավոր փայլարներ:
Սև գույնի, միջին
կոշտության,
մանրահատիկ,
ցեմենտացնող կավ,
կողմնակի ապարներ,
մարմար,
փոխակերպման
միներալներ, սմեկտիտ
Մարմար՝
շագանակագույն,
բեժ գույնի, կոշտից
միջին կարծրության,
CaCO3 ցեմենտող նյութ,
խոշորահատիկ
Քվարցիտ՝
խոշորահատիկ, բաց
բեժ գույնի, կոշտ,
մանրահատիկ,
գերակայում է սիլիկան,
կողմնակի ապարներ,
շերտավոր փայարներ,
պիրիտ, փոխակերպված
միներալներ՝ սմեկտիտ,
քլորիտ

63

Շերտավոր փայլարներ:
Սև, սպիտակ գույնի,
կոշտ, մանրահատիկ,
կողմնակի ապարներ,
մարմար,
փոխակերպված
միներալներ, սմեկտիտ
Քվարցիտ՝ մոխրագույն,
բաց բեժ գույնի, կոշտ,
մանրահատիկ,
Գերակայում է սիլիկան,
կողային միներալներ,
շերտավոր փայլարներ,
մարմար,
փոխակերպված
միներալներ, քլորիտ
Մարմար՝
շագանակագույն, բեժ
գույնի, կոշտից միջին
կոշտության, CaCO3
ցեմենտող նյութ,
խոշորահատիկ
Շերտավոր փայլարներ՝
սև, սպիտակ գույնի,
խոշորահատիկ,
մանրահատիկ,
ցեմենտող նյութ,
կողմնակի ապարներ,
մարմար, փոփոխված
միներալներ՝ սմեկտիտ
Սերպենտինիտ:
կանաչ գույնի, կոշտ
համակցումով,
մանրահատիկ,
հարցբուրգիտ,
կողմնակի միներալներ,
քվարց, կալցիտ,
փոխակերպման
միներալներ, քլորիտ,
սմեկտիտ
Շերտավոր փայլարներ:
Սև գույնի, միջին
կոշտության,
մանրահատիկ,
ցեմենտացնող կավ,
կողմնակի ապարներ,
մարմար,
փոխակերպման
միներալներ, սմեկտիտ
Մարմար՝
շագանակագույն,
բեժ գույնի, կոշտից
միջին կարծրության,
CaCO3 ցեմենտող նյութ,
խոշորահատիկ
Քվարցիտ՝
խոշորահատիկ, բաց
բեժ գույնի, կոշտ,
մանրահատիկ,
գերակայում է սիլիկան,
կողմնակի ապարներ,
շերտավոր փայարներ,
պիրիտ, փոխակերպված
միներալներ՝ սմեկտիտ,
քլորիտ
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