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Приводится расчет профиля, обеспечивающего – при заданном радиусе искри-
вления – достижение необходимого зенитного угла многозабойных скважин развет-
вленно-горизонтального участка на требуемой глубине, длин и проекций остальных 
характерных участков профиля, координат конечных точек ответвлений и значений 
зенитного угла и азимута в них при бурении по заданному радиусу. 

Ценность проведенных научных исследований заключается в разработке реко-
мендаций для применения разветвленно-горизонтальных скважин (РГС) при стро-
ительстве нефтяных и газовых скважин, с учетом геологических особенностей и 
влияния технологических и технических факторов при вскрытии их горизонтальными 
и многоствольными скважинами.

Расчеты позволяют выбрать технологию бурения скважин, которая обеспе-
чивает максимальную рентабельность разработки и надежную, устойчивую, без 
осложнений работу выбранных скважин.

Приведенные расчеты позволяют сделать следующие выводы и предложения: 
горизонтальные скважины эффективны, если пласт однороден или почти однороден 
по проницаемости; для снижения влияния неоднородных по непроницаемости про-
пластков рекомендуется бурение разветвленно-горизонтальных скважин.

При бурении скважины с горизонтальными окончаниями с зенитным углами 85–90o, 
конфигурации оси скважины на участках ответвлений представляют собой дуги 
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окружностей с падением или набором зенитного угла в плоскостях, отличающихся 
от апсидальной плоскости разветвленно-горизонтального участка. 

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: длина разветвленно-горизонтального участка, инкли-
нометрия, проектный профиль многозабойной скважины, зенитный угол и набор 
зенитного угла.
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Профильді есептеу тармақталған көлденең бөлімдерінің ұзындығын табумен анықта-
лады, көрсетілген радиус бойынша зенитті бұрыштың көптүпті ұңғылар тармақталған 
көлденең учаскіде керекті тереңдігіне дейін бұрғылайды.

Зерттеудің маңызы олардың көлденең және көп қабатты ұңғымаларын ашу кезінде 
геологиялық ерекшеліктері мен технологиялық және техникалық факторлардың әсерін 
есепке ала отырып, мұнай және газ ұңғымаларын салу кезінде тармақталған көлденең 
ұңғымаларды қолдану бойынша ұсыныстар әзірлеу болып табылады. Есептеулер бұрғы-
лау ұңғымаларының технологиясын таңдауға мүмкіндік береді, ол дамудың максималды 
кірістілігін және сенімді, тұрақты, қиындықсыз, іріктелген ұңғымалардың жұмысын қамта-
масыз етеді.

Жоғарыда келтірілген есептеулер бізге мынадай тұжырымдар мен ұсыныстарды 
жасауға мүмкіндік береді: Көлденең тармақталған ұңғылар біртекті өткізбейтін қабат-
шалардың өткізуін көбейту үшін бұрғыланады.

85–90o градустық бұрыштары бар көлденең ұңғыманы бұрғылау кезінде, құлау немесе 
зенит бұрыштары жиынтығы бар дөңгелек доға болып табылады.

КІЛТТІК СӨЗДЕР: тармақталған-көлденең бөлімнің ұзындығы, бұрғылау бөлімі, 
инклинометрия, көп түпті ұңғыманың жобалық профилі, зениттік бұрыш және зениттік 
бұрышты алу.

CALCULATION OF THE WELL PROFILE 
WITH DISTRIBUTED AND HORIZONTAL END
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The calculation of the profile providing for the required zenith angle of multihole wells of 
the branched-horizontal section at the required depth, lengths and projections of the remaining 
characteristic sections of the profile, the coordinates of the endpoints of the branches and the values 
of the zenith angle and azimuth in them at drilling at a given radius is given.

The value of the research is to develop recommendations for the application of branched-
horizontal wells in the construction of oil and gas wells, taking into account the geological features 
and the impact of technological and technical factors in the opening of their horizontal and multi-
barrel wells.
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Calculations allow choosing the technology of drilling wells, which ensures maximum profitability 
of development and reliable, stable, without complications, the work of selected wells.

The above calculations allow us to make the following conclusions and suggestions: 
horizontal wells are effective if the reservoir is homogeneous or almost uniform in permeability; It is 
recommended to drill branched-horizontal wells to reduce the effect of non-uniform in impermeability 
of interlayers.

When drilling a well with horizontal ends with zenith angles of 85–90o, the well axis configurations 
at the branch sections are arcs of circles with a fall or a set of zenith angles in planes different from 
the apsidal plane of the branched-horizontal section.

KEY WORDS: the length of the branching-horizontal section, inclinometry, the design profile 
of the multihole well, the zenith angle and the zenith angle set.
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