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Дозволи



ТзОВ «Надрагідробурмаш» володіє необмеженим потенціалом 
кадрів і можливостей.

З року в рік ми укріплюємо свої позиції, завдяки виконанню 
головної вимоги – якісна підготовка висококваліфікованих кадрів, 
які складають ядро успішності нашої компанії.

Склад 6 бригад КРС в Республіці Сербія. 
4 бригади КРС і 1 бригада буріння в Україні,

Про насПро нас



Всі види капітального ремонту свердловин (КРС):
• герметизація обсадних колон;
• ліквідація негерметичність експлуатаційних колон;
• нарощування цементного кільця за експлуатаційною колоною;
• нарощування цементного каменю за кондуктором;
• очищення стінок експлуатаційної колони
і забою від АСПО (асфальтеносмолістопарафінових відкладень);
• впровадження пакеров-відсікачів;
• впровадження пристроїв ОРЕ (ГРЗ);
• відключення частини пласта;
• відключення окремих пластів і горизонтів;
• переклад (повернення) на інші горизонти;
• випробування пластів;
• переклад свердловин в інші категорії;
• проведення робіт по ОПЗ на депресії / репресії;
• віброволновое вплив;
• підготовка свердловин до гідророзриву пласта;
• підготовка свердловин до реконструкції;
• проведення робіт з вирівнювання профілю прийомистості,
інтенсифікації припливу без постановки бригади КРС
силами ланки по хімічній обробці свердловин;
• роботи, направлені на запобігання
відкладення солей, сульфіду заліза;
• ліквідація свердловин;
• широкий спектр робіт по ліквідації аварій;
• освоєння свердловин після буріння, після реконструкції, після ГРП;
• підготовка свердловин до ЗБС і їх освоєння після проведення робіт.

ВИДИ КАПІТАЛЬНОГО 
РЕМОНТУ СВЕРДЛОВИН

ТА БУРІННЯ

В нашому розпорядженні знаходиться  бурове обладнння  та 
станки для буріння, а також кваліфікований персонал для 
виконання буріння різної складності на глибину від 100 до 2000 м. 
Наше обладнання використовується для робіт в розвідувальних, 
пошукових та експлуатаційних свердловинах. 
 

Сучасна обв’язка бурового комплекса МБК-140, а 
саме блок приготування та очистки бурового розчину,
блок маніфольда, блок зберігання хімреагентів,
приймальні ємності, дизель-генератори 
  
Труби УБТ, СБТ, НКТ, механічні та гідравлічні ключі,
ловильний інструмент різних видів, противикидне 
обладнання

Обладнання



Всі види поточного ремонту свердловин (ПРС):
• оснащення свердловин свердловинним обладнанням при 
введенні в експлуатацію;
• переклад свердловин на інший спосіб експлуатації;
• оптимізація режиму експлуатації;
• ремонт свердловин, обладнаних ШГН (УШВН);
• ремонт свердловин, обладнаних УЕЦН (УЕВН, УЕДН);
• ремонт фонтанних свердловин;
• ревізія і зміна обладнання артезіанських,
поглинаючих і стендових свердловин;
• очищення, промивання вибою і стовбура свердловини;
• досвідчені роботи по випробуванню нових видів підземного 
обладнання.

ВИДИ ПОТОЧНОГО
РЕМОНТУ СВЕРДЛОВИН



Мобільний буровий комплекс МБК-200

Призначений для буріння експлуатаційних і розвідувальних 
свердловин, капітального ремонту свердловин та зарезки 
бокових стволів.

Глибина буріння свердловин до 3000 метрів 

Установка МБК-140 забезпечує проведення наступних робіт:

монтаж - демонтаж обладнання на гирлі свердловин;
спускопідйомні операції;
переїзд від свердловин до свердловини;
спуск-підйом насосно-компресорних труб, бурильних і обсадних;
установки експлуатаційного обладнання на гирлі свердловин;
проведення робіт по ліквідації аварій;

УКРС-80/100
Установка УКРС-80/100 призначений для поточного ремонту, 
освоєння і капітального ремонту нафтових свердловин, 
а також ведення бурових робіт 

Агрегат дозволяє проводити наступні операції:
пересування по дорогах всіх категорій;
монтаж-демонтаж агрегату на свердловині;
монтаж і демонтаж свердловинного обладнання;
спускопідйомні операції з насосними штангами, насосно-
компресорних і бурильними трубами;
механізоване свинчивание і розгвинчування колони НКТ і  бурильних труб;
постановку цементних мостів в свердловинах через маніфольд вишки;
розбурювання піщаних пробок і цементних мостів ротором або 
забійними двигуном;
ловильні та інші види робіт з ліквідації аварій;
буріння свердловин ротором або забійними двигуном;
зарезку і буріння друге стовбурів свердловин;
промивку свердловин через маніфольд вишки;
освоєння свердловин після завершення бурових робіт.

Що ми пропонуємо

МБК-200



Установка А-50 призначений для поточного ремонту, 
освоєння і капітального ремонту нафтових свердловин, 
а також ведення бурових робіт 

Агрегат дозволяє проводити наступні операції:
пересування по дорогах всіх категорій;
монтаж-демонтаж агрегату на свердловині;
монтаж і демонтаж свердловинного обладнання;
спускопідйомні операції з насосними штангами, насосно-
компресорних і бурильними трубами;
постановку цементних мостів в свердловинах через маніфольд вишки;
розбурювання піщаних пробок і цементних мостів ротором або 
забійними двигуном;
ловильні та інші види робіт з ліквідації аварій;
буріння свердловин ротором або забійними двигуном;
зарезку і буріння друге стовбурів свердловин;
промивку свердловин через маніфольд вишки;
освоєння свердловин після завершення бурових робіт.

А-50

Що ми пропонуємо

УПА 60/80

Установка УПА-60/80 призначений для поточного ремонту, 
освоєння і капітального ремонту нафтових свердловин, 
а також ведення бурових робіт 

Агрегат дозволяє проводити наступні операції:
пересування по дорогах всіх категорій;
монтаж-демонтаж агрегату на свердловині;
монтаж і демонтаж свердловинного обладнання;
спускопідйомні операції з насосними штангами, насосно-
компресорних і бурильними трубами;
постановку цементних мостів в свердловинах через маніфольд вишки;
розбурювання піщаних пробок і цементних мостів ротором або 
забійними двигуном;
ловильні та інші види робіт з ліквідації аварій;
буріння свердловин ротором або забійними двигуном;
зарезку і буріння друге стовбурів свердловин;
промивку свердловин через маніфольд вишки;
освоєння свердловин після завершення бурових робіт.



Мобільний буровий комплекс МБК-140

Призначений для буріння експлуатаційних і розвідувальних 
свердловин, капітального ремонту свердловин та зарезки 
бокових стволів.

Глибина буріння свердловин до 3000 метрів 

Установка МБК-140 забезпечує проведення наступних робіт:

монтаж - демонтаж обладнання на гирлі свердловин;
спускопідйомні операції;
переїзд від свердловин до свердловини;
спуск-підйом насосно-компресорних труб, бурильних і обсадних;
установки експлуатаційного обладнання на гирлі свердловин;
проведення робіт по ліквідації аварій;МБК-140

Мобільний буровий комплекс CAMERON C-500

Призначений для буріння експлуатаційних і розвідувальних 
свердловин, капітального ремонту свердловин та зарезки 
бокових стволів.

Глибина буріння свердловин до 5000 метрів 

Установка CAMERON C-500 забезпечує проведення наступних робіт:

монтаж - демонтаж обладнання на гирлі свердловин;
спускопідйомні операції;
переїзд від свердловин до свердловини;
спуск-підйом насосно-компресорних труб, бурильних і обсадних;
установки експлуатаційного обладнання на гирлі свердловин;
проведення робіт по ліквідації аварій;

CAMERON C-500



Мобільний буровий комплекс Foremost
Призначений для буріння експлуатаційних 
і розвідувальних свердловин, капітального 
ремонту свердловин та зарезки 
бокових стволів.
Глибина буріння свердловин до 3000 метрів 
Установка Foremost забезпечує проведення 
наступних робіт:
монтаж - демонтаж обладнання на гирлі свердловин;
спускопідйомні операції;
переїзд від свердловин до свердловини;
спуск-підйом насосно-компресорних труб, 
бурильних і обсадних;
установки експлуатаційного обладнання на гирлі 
свердловин;
проведення робіт по ліквідації аварій;

Foremost



СпецтехнікаСпецтехніка



Спецтехніка



Спецтехніка



На підприємстві організовано:

– дільниця з механічної обробки 
    металів;

– дільниця  зварювального 
    виробництва;

– механоскладальна дільниця

– ремонтна дільниця

Ремонтна база



Ремонтна база
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