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«БатысМұнайГазЖабдықтары» ЖШС-нің өндірістік базасы

«БМГЖ» — БҰЛ ЖОҒАРЫ САПАЛЫ СТАНДАРТТАРҒА СӘЙКЕС, КЕШЕНДІ КӘСІБИ
ШЕШІМ

БІЗДЕР АЛҒА ҚОЙҒАН МАҚСАТТАРДЫ ОРЫНДАУ
ҮШІН ӨЗ ІСІН ТОЛЫҚТАЙ ҰҒЫНЫП, ӘРІ АСА ЖАУАПКЕРШІЛІКПЕН ҚОЛҒА АЛАТЫН БІЛІКТІ МАМАНДАР ТОБЫН ҚҰРДЫҚ.
«БМГЖ» ұсынатын қызметтер кешені келесі бағыттардан тұрады:
• кез келген күрделі газ кешенін орнату жобаларына
техникалық және ұйымдастырушылық қолдау көрсету;
• іске қосу – жөнге келтіру жұмыстарын ұйымдастыру
және жүргізу;
• технологиялық процесті автоматты басқару жүйесін
«кілтімен» орнатудың кешенді жұмыстары (жүйені
кез-келген ауқымдағы газ желісіне интеграциялауға
дейін) ;
• газ жабдықтарын басқарудың заманауи автоматтандырылған жүйелерімен жұмыс жасауға пайдаланушы
қызметтің қызметкерлерін оқыту;
• газтехнологиялық жабдықтарға, соның ішінде пайдалану мерзімдерін ұлғайтуға және жабдықтық тұрып
қалу мерзімін қысқаруға мүмкіндік беретін қызмет көрсету жүйелеріне сервистік, кепілдік және кепілдік кезеңнен кейін де қызмет көрсету;
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Әлемдік танымал өндірушілердің ең соңғы үлгідегі
жабдықтарымен жабдықталған компанияның өнеркәсіптік орынжайларының ауданы 2 000 м2 құрайды. Біздің кәсіпорын мамандары газтасымалдаушы
кәсіпорындардың техникалық мамандарының ұсыныстары мен талаптарын ескере отырып, шығарып жатырған жабдықтың желісін тұрақты түрде жетілдіріп
тұрумен жұмыстанады. Жеткізіп берілетін барлық
жабдықтар тұрақты түрде және уақытымен қауіпсіздік
және экология саласындағы мемлекеттік стандарттар талаптарына сәйкестігіне сертификаттау шаралары мен әр түрлі тексерістерден өтіп тұрады.

«БатысМұнайГазЖабдықтары» ЖШС-нің өндірістік
базасы

«Заводнефтегазоборудование» ЖШҚ-ның
жинақтау цехы

ҮЗДІКСІЗ ДАМУ ЖӘНЕ КЛИЕНТТІҢ
ҚАЖЕТТІЛІКТЕРІНЕ БЕЙІМДЕЛУ

БҰЛ КҮНДЕ КОМПАНИЯ - ҚУАТТЫЛЫҒЫ
ӘР ТҮРЛІ АВТОМАТТЫ ГАЗ ТАРАТУ СТАНЦИЯЛАРДЫҢ (АГТС) РЕСПУБЛИКАДАҒЫ
ЖАЛҒЫЗ ӨНДІРУШІСІ.

Өндірістің дамуы «Нефтегазоборудование» зауытымен (Саратов қ.) тиімді инженерлік - техникалық
серіктестіктің нәтижесінде қарқын алады.
Компаниялар бірлескен іс - қимылдың нәтижесінде
Қазақстанды газдандыру жобасына маңызды үлес
қосу және республиканың бірқатар газ тұтынушы
стратегиялық нысандарының жұмысын іске қосу
сәтіне ие болды. 2017 жылдың сәуірінде Қазақстан
Республикасының
премьер-министрі
Бақытжан
Сағынтаевтың қатысуымен, қуаттылығы 100 000
нм3/сағ. «Талдықорган» АГТС іске қосылды. Біздің
мамандар дайындаған бұл жабдықты іске қосу - үш
қаланың және Алматы облысының 6 ауданының
тұрғындарын, яғни 410 мыңнан астам адамды көгілдір отынмен қамтуға мүмкіндік берді.

«Нефтегазоборудование зауыты» ЖШҚ-мен серіктес болу өзіміздің өндірістік базамызды жеделдете
ұлғайтуға жағдай жасалды. Кәсіпорынның 11 жылғы
жұмысы ішінде Қазақстан бойынша 100 – ден аса нысан пайдалануға берілді, солардың ішінде шалғайда
орналасқан елді мекендер де бар. Қазіргі уақытта
біздің жабдықтар бүкіл елге: Батыс Қазақстан, Ақтөбе, Оңтүстік Қазақстан, Маңғыстау, Атырау, Қызылорда, Алматы облыстарына пайдалануға енгізілді.
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БҮГІНГІ ТАҢДА «БАТЫСМҰНАЙГАЗЖАБДЫҚТАРЫ» ЖШС - ҚАЗАҚСТАН РЕСПУБЛИКАСЫНДАҒЫ САЛА КӨШБАСШЫСЫ

ӘЛЕУМЕТТІК САЯСАТ – КӘСІПОРЫН ІСӘРЕКЕТІНІҢ АЖЫРАМАС БӨЛІГІ.

«БатысМұнайГазЖабдықтары»
ЖШС
дамуы
жылдары кезінде өзін жоғары сапалы және бәсекеге
қабілетті сенімді өнім шығарушы ретінде көрсете білді.
Кәсіпорын мұнайгаз жабдықтарының бүкілресейлік
және халықаралық көрмелеріне,
аймақтық,
сонымен қатар, федеральдық инвестициялық және
өнеркәсіптік бизнес - форумдарға тұрақты түрде
қатысып тұрады: «KIOGE», «WESTKAZINVEST –
2016», «Ұлы дала елі». Біздің кәсіпорын Орал қ.
өткізілген «Қазақстанның үздік тауары» өңірлік
байқау - көрмесінде «Өндірістік үздік тауарлар»
номинациясынан 1 орын алды. Компанияның
«Самұрық - Қазына» ұлттық әл-ауқат қоры» АҚ
тобының отандық тауарөндірушілер тізіліміне
енгізілгенін де атап айту маңызды.

«БатысМұнайГазЖабдықтары»ЖШС даму стратегиясы пайда табуды ғана ұйғармайды, қоғамдық бастамалар мен мемлекеттік жобаларды қолдау көрсетеді. Компания басшылығы балалар үйіне, білім
және оқу мекемелеріне қолдау көрсетуге бағытталған қайырымдылық акцияларын тұрақты түрде
өткізіп тұрады; балалардың спортпен және көркем
шығармашылықпен айналысуға тарту шараларды
ұйымдастырады. Біздер жас ұрпақтың дарыны мен
қабілетінің дамуына қолдау жасай отырып, біздің
кәсіпорынның ғана емес, бүкіл Қазақстан Республикасының сенімді әрі жарқын болашағын қалыптастырамыз.
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Республикамыздың аса ірі және
өте ықпалды бизнес-рейтингінде көшбасшы болу – компанияның Қазақстан экономикасына
елеулі үлес қосқанын және өз
саласында клиенттері, серіктестері және бәсекелестері
алдында беделге ие болғанын
растайды.

Біз – өзара сыйластық приципімен жұмыс істейтін, сөзі
мен ісі сай, өзара көмектесетін және жалпы нәтижені
көздейтін командамыз.
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Әлемдік деңгейдегі
серіктес
БІЗ ӨЗАРА ІСКЕРИ ҚЫЗМЕТТЕСТІК ЖОЛЫН КЕҢЕЙТУДІ КӨЗДЕЙМІЗ ЖӘНЕ ӘРҚАШАН СЕРІКТЕС БОЛУҒА ДАЙЫНБЫЗ!
Біз саланың ірі компанияларымен бірлесе тиімді қызмет жасап келеміз, олардың пайдалы тәжірибелерін қабылдап, кейін өзіміздің іс-әрекетімізді жетілдіруге пайдаланамыз. Осылайша, жабдықтар сапасының жоғары
деңгейі және шарттардың барлық жағдайларының сақталуы «Карачаганак Петролиум Оперейтинг B.V.» ЖАҚ
мен «НГСК КазСтройСервис» АҚ тапсырысшыларының оң бағасын алды, бұл бізге халықаралық ірі жобаларға қатысуға мүмкіндік берді: «Қазақстан –Қытай» газқұбырының құрылысы, «Бейнеу-Бозой-Шымкент»,
«Қарашығанақ - Орал». Бұл зауыттың сапалы заманауи жабдықтардың сенімді жеткізіп берушісі беделін
көтеріп, халықаралық нарыққа шығуына жол ашты.

АЛДЫҢҒЫ ҚАТАРЛЫ ҚЫТАЙ ҰЛТТЫҚ МҰНАЙ КОРПОРАЦИЯСЫНЫҢ ТАҢДАУЫ – СЕНІМДІЛІК БАСЫМДЫЛЫҒЫ МЕН ӨНІМ САПАСЫНЫҢ НӘТИЖЕСІ!
Біздің кәсіпорын 2013 жылдан бастап, «China Petroleum Engineering & Construction Corporation» («СPEСС») –
«China National Petroleum Corporation» («CNPC») Қытай мұнайгаз компаниясының еншілес ұйымымен табысты еңбек етіп келеді. Тәуелсіз Қазақстанның бар тарихындағы ірі құбыр жолдары жобаларының -«Қазақстан – Қытай» және «Бейнеу-Бозой-Шымкент» газ құбырларының 11 компрессорлық станциясы үшін
өнім дайындау және жеткізіп беруге келісім – шарт жасау - біздің шынайы мақтанышымыз болып табылады,
өйткені, қытайлық компаниялар отандық өз өнімдерінің жабдықтарын пайдаланатыны құпия емес.
Бірқатар тапсырысшылардың – шет ел компанияларының сенімдеріне ие болып, біз қол жеткен жетістіктермен тоқтап қалмаймыз және саланың соңғы беталыстарына сәйкес, жаңа жобалармен белсенді түрде
айналыса береміз. Алдағы мақсатымыз – өндірістің күш – қуатын арттыру және біздің жабдықтарымыздың
жеткізілетін шегін кеңейту!
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компрессорлық
станциясы
«Газаппарат»
[www.gazapparat.ru]

ау

БРП

Соңғы
пайдаланушы

ары

МПП «Волгостальмонтаж»

ел
е

м ет

рі

ал

қ

л

Завод «Газаппарат»

БГДП

Газ тазалау
пункті
«Газаппарат»
[www.gazapparat.ru]

ымд

Завод «Нефтегазоборудование»

ыл

ҮКС

Комплексті
өндіру

ұр

Газ шығының
есептеу пункті
«Газаппарат»
[www.gazapparat.ru]

та с ы м а л д

ЭБЖ

Электр беру желілері
«Волгостальмонтаж»
[www.vsmsar.ru]

га з

ГШЕП

ГСЖС

Газды сақтау
жерастылық
станциясы

ГАС

Газ анықтау станциясы
Завод «Нефтегазоборудование»
[www.ngosar.ru]

ГӨЗ

Газ өңдейтін
зауыты

КС

Компрессорлық
станциясы

ГРПШ

Шкафты
газреттегіш пунктері

ГРУ

газ бақылау орнату
«Газаппарат»
[www.gazapparat.ru]

Газ қысымы реттегіштер:
РДСГ
РДНК
РДБК
РДГ

ГГРП

Клапандар:
ПСК
КПЗ
КПЭГ

головной
газреттегіш
пунктері
«Газаппарат»
[www.gazapparat.ru]

Газ жылытқыш.
Газ сүзгі тор

БКУ

к блок
қазандық бөлмесі
Завод «Нефтегазоборудование»
[www.ngosar.ru]
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БРП «Голубое пламя»
Блокты
газреттегіш пунктері
«Газаппарат»
[www.gazapparat.ru]

Блок-бокстар
Тіректер
Деңгекті
жарықтандыру
Қоршаулар
«Волгостальмонтаж»
[www.vsmsar.ru]

АГРС

«Голубое пламя»

Автоматтандырылған
газтарату станциясы

Завод
«Нефтегазоборудование»
[www.ngosar.ru]
«БатысМунайГазЖабдыктары»
[www.agrs.kz]

Қысым датчиктер
«Газаппарат»
[www.gazapparat.ru]
Оңай салынған ғимарат
Б лок бокстар
Тіректер
Өтетін көпір
Деңгекті жарықтандыру.
қоршаулар

ЦШЖ

ГИА

Газ импульсты
«Волгостальмонтаж»
аккумуляторы
[www.vsmsar.ru]
Завод
«Нефтегазоборудование»
[www.ngosar.ru]

ИІҚОДҚ

Циклондық
шаң жинаушы
Завод «Нефтегазоборудование»
[www.ngosar.ru]

Импульстік іске қосу жəне
отындық газды дайындау қондырғысы
Завод «Нефтегазоборудование»
[www.ngosar.ru]
«БатысМунайГазЖабдыктары»
[www.agrs.kz]
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АВТОМАТТАНДЫРЫЛҒАН
ГАЗТАРАТУ СТАНЦИЯСЫ
«Голубое пламя» АГТС
14 бет

12

ИМПУЛЬСТІК, ІСКЕ ҚОСУ
ЖӘНЕ ОТЫНДЫҚ ГАЗДЫ
ДАЙЫНДАУ ҚОНДЫРҒЫСЫ ИІҚОДҚ
15 бет

ГАЗ ӨЛШЕУ СТАНЦИЯСЫ
«Голубое пламя» ГӨС
16 бет

ГАЗ ДАЙЫНДАУ ПУНКТІ
(БЛОГЫ) ГДП
17 бет

ГАЗДЫ АВТОМАТТЫ ОДОРИЗАЦИЯЛАУ БЛОГЫ
(ТОРАБЫ) ГАОБ
18 бет

ГАЗ ЖЫЛЫТУ БЛОГЫ
(ТОРАБЫ) ГЖБ
19 бет

ГАЗ ТАЗАЛАУ БЛОГЫ
(ТОРАБЫ) ГТБ (ГТТ)
20 бет

ГАЗ ШЫҒЫНЫН ЕСЕПТЕУ
БЛОГЫ (ТОРАБЫ) ГШЕБ
(ГШЕТ)
21 бет

БЛОКТЫ ГАЗ РЕТТЕГІШ
ПУНКТІ «Голубое пламя» БГРП
22 бет

ШКАФТЫ ГАЗ РЕТТЕГІШ ПУНКТІ ШРП
(ШГРП)

ГАЗТЕХНОЛОГИЯЛЫҚ
ЖАБДЫҚТАРЫ
24 бет

ЫДЫС ЖАБДЫҚТАРЫ
25 бет

Газбен

жабдықтау
Біздің кәсіпорын газ саласы үшін халықаралық стандарттарға сай
шығарылатын жабдықтың жоғарғы сапасын көрсетеді

«БАТЫСМҰНАЙГАЗЖАБДЫҚТАРЫ» ЖШС
экономикалық, энергетикалық және экологиялық
барлық стандарттарға сай, жоғары сапалы газ жабдықтарын өндіреді. Біз өзімізді мұнай-газ нарығында
сапалы өнім жеткізуші ретінде таныттық және саладағы ір компаниялармен жұмыс істейміз.

23 бет
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АВТОМАТТАНДЫРЫЛҒАН ГАЗТАРАТУ
СТАНЦИЯСЫ
«Голубое пламя» АГТС

АГТС берілген төменгі қысым және оны қажетті нақтылықта ұстау негізінде, табиғи, ілеспе газдың жоғарғы қысымын төмендету, сонымен қатар
тұрғылықты пункттер, өнеркәсіптік кәсіпорындар
мен басқа да тұтынушыларға берер алдындағы газды одоризациялау, газдың шығынын өлшеу, тазалау,
қыз-дыру үшін арналған. АГТС-сы заманауй автоматтандырылған басқару жүйесі АГТС АБЖ ТП, негізгі
технологиялық процестерді сақтық қорда сақтайтын,
пайдалануда сенімді болып табылады.
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ИМПУЛЬСТІК, ІСКЕ ҚОСУ ЖӘНЕ ОТЫНДЫҚ ГАЗДЫ ДАЙЫНДАУ ҚОНДЫРҒЫСЫ
ИІҚОДҚ

• Кәсіпорымыздың қайта құру мен күрделі құрылыс
ГТС объектілері үшін, тораптарды (блоктарды) өндіру және жеткізу мүмкіншілігі бар:
• Қайта қосу торабы (блогы)
• Газ тазалау торабы (блогы)
• Газ қыздыру торабы (блогы)
• Газ тұжыру торабы (блогы)
• Газ шығынын есептеу торабы (блогы)
• Газды автоматты одоризациялау блогы
• АжБӨА блогы («Оператор үйі).

ИІҚОГДҚ газ турбиналық, газды айдап қотару агрегаттары мен қажетті газ турбиналық жетектеріме
электростанциялары бар компрессорлық цехтарын
импульстік, іске қосу және отындық газбен қамта-масыз ету ушін арналған

• ИІҚОГДҚ блокты – кешендік бұйым болып табылады және құрамына келесілер кіреді:
• Газ тазалау блогы (торап);
• Газ кептіру блогы (торабы);
• Газ қыздыру блогы (торабы);
• Өз қажеттілігіне керек отын газын, сонымен қатар
импульстік, іске қосу және отындық тұжыру бло-гы
(торап);
• Газдың шығынын есептеу блогы (торап).
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ГАЗ ӨЛШЕУ СТАНЦИЯСЫ
«Голубое пламя» ГӨС

ГӨС қызу шығару және сапалық – сандық құрамы
анықталған, өлшеу құбырлары арқылы өтетін, газшығынын үзбей автоматты өлшеу үшін арналған.
Сапасын анықтайтын әдістерден бөлек, өлшеу
құралдары төмендегідей қолданыла алады:
• Ультрадыбыстық есептегіш;
• Тартылу құралдары;
• Турбиналық есептегіштер;
• Ротациондық есептегіштер;
• Вихревейлік есептегіштер.
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ГАЗДЫ ДАЙЫНДАУ
ПУНКТІ ГДП (БГДП)

Коммерциялық газ шығынын есептеу үшін, газ температурасы, сонымен қатар абсолюттік дифференциалды қысым құрылғыларымен шығынды бақылау
базасында Floboss 107, СуперФлоу, ГиперФлоу т.б.
сертификатталған өлшеу кешендері қолданылады.
• ГӨС құрамына келесі тораптар, блоктар және
жүйелер кіреді:
• блок-бокс құралы;
• газ тазалау торабы;
• автоматтандырылған басқару жүйесі АБЖ;
• блокты-кешендік электростанция (Тапсырыс берушінің талабы бойынша ГӨС құрамына кіре алады).

Газды дайындау пункті ГДП сығатын компрессорлық
қондырғыларға тазарған табиғи газды үзбей беру
үшін,, бугаз қондырғылары БГҚ құрылысы кезінде
газтурбиналық қондырғы ГТҚ үшін газ тазалауға, сонымен қатар комрессорлық станциялардағы газтурбиналық газқотарғыш агрегаттар компрессорлық
цехы мен газтурбиналық жетектердің қажеттілік
электрстанциясын импульстік, іске қосу және отын
газымен қамтамасыз ету үшін арналған.

• БГДП құрамына келесі тораптар, блоктар және жүйелер кіреді:
• газ тазалау торабы;
• газ шығынын коммерциялық есептеу торабы (тех.
тапсырмасы бойынша – газдың сапалы көрсеткішін өлшеу);
• Автоматты басқару жүйесі ТП АБЖ және БӨАжА аспабтары;
• Автоматты өрт сөндіру жүйесі.
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ГАЗДЫ АВТОМАТТЫ
ОДОРИЗАЦИЯЛУ
БЛОГЫ (ТОРАБЫ) ГАОБ

ГАОБ автоматты, жартылай автоматты және қолдық режимдегі тұтынушыға берер алдындағы табиғ
газдың ағынына (этилмеркаптан С2Н5SH) берілетін
одоранттың сандық есебі және өлшемдік берілуі
үшін арналған.
ГАОБ екі жағдайда орындалуы мүмкін: жылы шкафта
және блок-бокс бөлігінде.
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ГАЗ ЖЫЛЫТУ БЛОГЫ (ТОРАБЫ)
ГЖБ

ГАОБ келесі негізгі элементтер кіреді:
1. Шығын ыдысы;
2. Одорант беруді реттегіш және деңгейін өлшеу
3. Өлшегіш сызғышымен деңгейін көрсеткіш;
4. Деңгейлік сигнал бергіш СУ-60;
5. Газ эжекторы;
6. Манометрлер;
7. Газ редукторы;
8. Одорантты мөлшерлеудегі торапты бекіткіш арматурасы;
9. Басқару блогы БУ-103М.

ГЖБ берілген температураға дейін газ жылыту үшін
арналған және дросселирование кезіндегі гидраттың пайда болуын жою, сонымен қатар ГТС және Газ
дайындау блогы (ГДБ )-нан шығатын кездегі берілген
газ температурасын ұстап тұру үшін, газ тарату және
газ қолдану жүйесінде қолдануы мүмкін.

•
•
•

ГЖБ келесіден тұрады:
Газ жылыту блогы (торабы);
Жылу таратуды дайындау блогы (торабы).

Газ жылыту торабы блокта, сонымен қатар рамада
қалқамен де , қалқасыз да болуы мүмкін.
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ГАЗДЫ ТАЗАРТУ
БЛОГЫ (ТОРАБЫ)
ГТБ (ГТТ)

ГТТ газ құрғақ заттар арқылы тазалау, және одан әрі
контейнерді жинау конденсатын оны алып тастау бар
қоюландырылған ылғал конденсациясын бөлу үшін.
ГТБ автоматтандырылған газ тарату станциясының
АГТС газ құбырлары, компрессорлық станциясында
және газ турбиналары ЖЭО, ЖЭС және басқа да
технологиялық

ГАЗ ШЫҒЫМЫН ЕСЕПТЕУ
БЛОГЫ (ТОРАБЫ)
ГШЕБ (ГШЕТ)

Қажеттіліктері үшін газ өңдеу нүктелеріне қолданылады.ГТТ негізінде жасалады:
• циклондық шаң жинаушы ЦШЖ;
• фильтр-сепараторлар ФС;
• фильтр-құрғатқыштар ФҚ;
• Фильтрлеу кез келген дәрежесі фильтрі.

Тапсырысшы талаптарына байланысты, біз жақтауында орналасқан бұл ГТТ өндіре алады, сондай-блок контейнерде климаттық факторлар мен
рұқсатсыз кіруден зиянды әсерiнен қорғауды қамтамасыз етеді
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Температура мен қысым автоматты түрде электрондық түзету оқулары арқылы стандартты шарттарға
қысқарды табиғи газ көлемінің технологиялық және
коммерциялық есепке алу үшін ГШЕБ (ГШЕТ).
Қажетті қысым үшін әзірленген ГШЕТ ГАЖ, АГТС,
ППГ және басқа да технологиялық қажеттіліктеріне
қолданылады..

Блок (торап) өлшеу газ ГШЕБ (ГШЕТ) есепте сәйкес мынадай желілері және олардың ықтимал конфигурациясы тұруы мүмкін:
• байпаспен негізгі газ шығын; 100% резервтеумен
негізгі газ шығын; 100% резервтеу және төмен ағыны
желісімен негізгі газ шығын;
• Z-тәрізді тұйықталу конфигурация, және тағы басқалар.

Тапсырысшы ЖШС «БатысМұнайГазЖабдықтары»
талаптарына сәйкес ГШЕТ жасай алады, жылу өткізбейтін контейнерде, қалқаның отырып немесе онсыз, жақтауында орналасқан.

21

ТП АБЖ ЖӘНЕ
ТЕЛЕМЕТРИЯСЫНДАҒЫ
БЛОКТЫ ГАЗ
РЕТТЕГІШ ПУНКТІ
«Голубое пламя» БГРП

БГРП келесі үшін арналған:
• белгіленген шектегі автоматтық қолдау және талап
етілген жоғарғы және орта қысымдағы табиғи газдың
қысымын төмендету;
• механикалық қоспадан газды тазалау;
• газ шығынын технологиялық немесе коммерциялық
есептеу;
• газдың апаттық көтерілуі немесе шығыс қысымының төмендеуі кезіндегі газдың берілуін автоматты
айыру.
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ШКАФТЫ ГАЗ РЕТТЕГІШ
ПУНКТІ ШРП (ШГРП)

БГРП-ға техникалық тапсырмаларға байланысты келесілер кіруі мүмкін: газ тазалау торабы, газ шығынын есептеу торабы, газ қысымын тұжыру торабы,
блогты жылыту торабы (қазандық), телеметрия және
ТП АБЖ АжБӨА бөлмесі.
БГРП коммуналды – тұрмыстық және өнеркәсіпте газ
тарату және газды тұтыну жүйесінде қолданылады.

ШРП (ШГРП) талап етілген жоғарғы және орта қысымды табиғи газ қысымын тұжыру, сонымен қатар,газдың апаттық көтерілуі немесе шығыс қысымының
төмендеуі кезіндегі газдың берілуін автоматты айыру, газды механикалық қоспалардан тазалау және
берілген шекте автоматты ұстау тұру үшін арналған.
Пунктер газ шығынының коммерциялық және технологиялық есебін қамтамасыз ететін, температура және қысым бойынша коррекциялау арқылы газ
шығынын өлшейтін кешендермен жабдықталған.

ШРП- ғатехникалық тапсырмаларға байланысты келесілер кіруі мүмкін:
• тиекті арматура;
• әртүрлі газ сүзгіштер;
• екі қорғағыш басқышы бар газ қысымын реттегіштер;
• шығынын есептеу кешені;
• манометрлер;
• қысым айырмасы индикаторлары;
• сақтандырғыш қашыртқы клапандары.
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Газды технологиялық жабдықтар

Ыдыстық жабдықтар
«БатысМұнайГазЖабдықтары» ЖШС-ң сауалнама парағына сәйкес тапсырысқа әртүрлі ыдыстарды дайындау үшін, қажетті өндірістік ресурстары
бар. Өндірісте қолданылатын материалдар барлық
сапа стандарттары мен нормаларына сәйкес, оның
дәлелі жоғары деңгейдегі төзімділігі мен ұзақтығы.

Біздің кәсіпорын әртүрлі жиынтықтағы тораптардың
кең таңдауын ұсынады. Оны жобалау мен монтаждаудан бөлек Сіздің тапсырысыңызға сай мамандармен
таңдалатын тораптарды қажет жабдықтармен жиынтықтау мүмкіндігі бар.

ГАЗ ЖЫЛЫТҚЫШ ГЖ

ФИЛЬТРЛЕР–СЕПАРАТОРЛАР ФС

ЦИКЛОНДЫҚ ТҮРДЕГІ
ТОЗАҢ ТҰТҚЫШ ЦТТТ

ИМПУЛЬСТІК ГАЗ
АККУМУЛЯТОРЫ ИГА

ОДОРАНТ САҚТАЙТЫН
ЖӘНЕ ШЫҒАРАТЫН
ЫДЫС СШЫ

КОНДЕНСАТ
ЖИНАЛАТЫН ЫДЫС
КЖЫ

ГЖ берілген температураға дейінгі өжет қоспалары жоқ, табиғи
газды жылытуға арналған. Газ
жылытқыш темір құбырдан жасалған U – бейнелі былғары құбырлы жылу алмастырғыш.

ФС механикалық қоспалар мен
ылғалдан
сақтайтын,
агрессивті емес газ бен ауадан тазалау үшін арналып, ғи-маратта,
сонымен қатар ашық алаңдада
газ қондырғылары дайындалып,
газ реттеу пунктерінде және газ
таратқыш станцияларында қондырылады.

ПЦТ табиғи және басқа газды
механикалық қоспалардан және
тамшылық сұйықтықтан тазалауға арналған. ПЦТ тіректегі әкеліп
және әкетіп тұратын келте құбырларымен, эллиптикалық түбімен
вертикалды тамыры бар, магистральды және технологиялық газ
құбырында орнатылады. Тіректің
негізінде фундаментке бекітілу
үшін жырығы бар.

Импульстік газ аккумуляторы газ құбырындағы герметизацияны жоюға байланысты, апаттық
жағдайлар туындаған кездегі,
АГТС, КС, ИІҚОГДҚ, ГӨС объектілерінде және магистральдық
газ құбырында қолданылатын,
кез-келген арматураға пневматикалық және пневмогидравликалық тетігі берілетін, осындағы
апаттық құрғақ газ қорын сақтап
және орнату үшін арналған.

Одорант сақтайтын және шығаратын ыдыс одоризациялау блогындағы ыдысқа, одорантты (қотару)
шығарып, сақтау үшін арналған.
Тіректегі әкеліп және әкетіп тұратын келте құбырларымен, эллиптикалық түбімен көлбеу тамыры бар ыдыс.

Конденсат жинайтын, сақтайтын
және шығаратын ыдыс, АГТС,
ГТП және басқа да газбен қамту
объек-тілеріндегі тазалау торабында, газ тазалауда және конденсатты жинау үшін арналған.
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Тіректегі әкеліп және әкетіп тұратын келте құбырларымен, эллиптикалық түбімен көлбеу тамыры бар ыдыс.
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РЕАГЕНТТЕРДІ МӨЛШЕРЛЕУІШ БЛОГЫ
28 бет
ІЛГЕКТІ
(АЙЫРҒЫШ),АУЫСТ
ЫРЫП-ҚОСҚЫШ
АРМАТУРАЛАРЫНЫ
Ң БЛОГЫ ІАБ (ААБ), АҚАБ
29 бет

Мұнай

жабдықтары

МҰНАЙ САПАСЫ
МЕН МӨЛШЕРІН
ӨЛШЕУ ЖҮЙЕСІ МСМӨЖ
30 бет
ГРЕБЕНКА БЛОГЫ,
ТЕГЕУРІНДІ ГРЕБЕНКА
БЛОГЫ ГБ, ТГБ
30 бет
СҰЙЫТЫЛҒАН
КӨМІРСУТЕКТІ ГАЗДЫ
ОДОРИЗАЦИЯЛАУ БЛОГЫ
РМБ ОД СКГ
31 бет

«БАТЫСМҰНАЙГАЗЖАБДЫҚТАРЫ» ЖШС

осы кәсіпшіліктің кең шоғырын жүзеге асыра
отырып, мұнай кен орнына орналастыру үшін
қызмет кешендерін ұсынады.

АВТОМАТТАНДЫРЫЛҒАН
ӨЛШЕУ ҚОНДЫРҒЫЛАРЫ
АӨҚ
31 бет
АВТОМОБИЛЬДІҢ СЫҒЫМДАЛҒАН ГАЗ
ЖИНАҚТАҒЫШ СТАНЦИЯСЫ
АСГЖС
35 бет
ЭНЕРГЕТИКАЛЫҚ ҚОНДЫРҒЫЛАР
36 бет
БЛОКТЫ ЖЫЛЫТУ ПУНКТІ
38 бет
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27

РЕАГЕНТТЕРДІ
МӨЛШЕРЛЕУ БЛОГЫ
РМБ

РМБ құбырлардың жанында және жабдықтауларда
тұздың жиналуын азайту, мұнайдың құбыр ішіндегі деэмульсациясын жүзеге асыру, сонымен қатар
құбырлар мен жабдықтарды коррозиядан қорғаумақсатында, мұнайды дайындау және кәсіптік тасымалдау жүйесіндегі құбырларға әр түрлі сұйық химреагенттерді автоматты дайындап және мөлшерлеп
енгізу үшін арналған.
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ІЛГЕКТІ (АЙЫРҒЫШ),
АУЫСТЫРЫП-ҚОСҚЫШ
АРМАТУРАЛАРЫНЫҢ
БЛОГЫ ІАБ (ААБ), АҚАБ

РМБ ГОСТ Р 15150-69 мемлекеттік стандарт талаптарына сай келетін, қоңыржай макроклиматты, қоңыржай – суық климатты (ҚҚСК,), суық климатты аудандарда (СЛ, ) пайдалану үшін арналған.

ІАБ - ішінде газдық жабдық пен арматурасы қондырылған, жарылудан қорғайтын, табиғи және күштеу
вентиляция жүйесімен, қызу шығармайтын бөлмесі
бар-контейнер.

РМБ технологиялық (В1-а өртке қауіпті аумақ) және
аппараттық (жалпы өнеркәсіптік орындау) бір негіздегі бөліктен тұрады. РМБ өртке қауіпсіз аумақта
қондырылады.

Ілгекті арматура блогының басты құндылығы ІАБ –
құрастырудың жеңілділігі, сенімділігі, эстетикалық
және пайдаланудың жоғарғы сапасы. Блок-бокстық
кешені қызмет көрсету қызметкерлерінің қатысуынсыз жұмыс істей беретін жағдайға жобаланған.

Ұсынылып отырған өнім ұшқын қауіпсіздігі мен жарылыс қауіпсіздігін жүзеге асырады. Тапсырыс берушінің тілегі бойынша, ілгекті арматураның блогын
ІАБ жиынтықтап және жеке жобалап өңдеуге болады.
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МҰНАЙ САПАСЫ МЕН
МӨЛШЕРІН ӨЛШЕУ ЖҮЙЕСІ
МСМӨЖ

СҰЙЫТЫЛҒАН
КӨМІРСУТЕКТІ ГАЗДЫ
ОДОРИЗАЦИЯЛАУ
БЛОГЫ РМБ ОД СКГ

МСӨЖ (СМСӨЖ) құрамы Тапсырушының жеке
талаптары және мұнайдың параметрлік есебімен
анықталады.

Мұнайдың сапа көрсеткіші мен мөлшерін өлшеу жүйесі МСӨЖ және сұйық мұнайдың сапа көрсеткіші
мен мөлшерін өлшеу жүйесі СМСӨЖ келесі үшін арналған:
• Тікелей немесе жанама динамикалық әдіспен
мұнай және мұнай өнімдерінің (көлемін) массасын
автоматтандырылған өлшеу;
• Мұнай және мұнай өнімдерін технологиялық және
сапалы параметрлермен автоматтандырылған өлшеу (тығыздығын, жабысқақ, ылғалды ұстап тұратын
қысым,)
• Автоматтандырылған өлшеу қорытындыларының
көрінуі (индикация), өңделуі және тіркелуі.

МСӨЖ (СМСӨЖ) жалпы жағдайда технологиялық бөлім
мен жинау жүйесі және ақпаратты өңдеуден тұрады.
Технологиялық бөлімнің негізгі құрамы:
• Сүзу блогы (СБ);
• Желілік өлшеу блогы (ЖӨБ);
• Мұнайдың сапасын өлшеу блогы (СӨБ);
• Қондырғыны байқау блогы (ҚББ);
• Ақпаратты өңдеу жүйесі (АӨЖ).
• Технологиялық бөлім құрамына сонымен қатар келесілер де кіре алады:
• Қысым мен шығынын реттейтін торап;
• Жылжымалы қосу торабы;
• Технологиялық және сусіңгіш құбырлар.

ГРЕБЕНКА БЛОГЫ,
ТЕГЕУРІНДІ ГРЕБЕНКА БЛОГЫ
ГБ, ТГБ

ГБ, ТГБ қабатты қысымын ұстап тұратын ҚҚҰТ,
қысып толтыру жүйесі ұңғымасына құйылатын,
судың технологиялық қысымымен, бөлу және
өлшеу үшін арналған.
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СКГ одоризациялау блогы (сұйытылған көмірсутекті
газ) заманауй газдың кеміп қалуы мақсатында спецификалық иіс шығарып тұру үшін, құбыр бойымен
жүретін, СКБ ағымындағы одорантты қалыпты мөлшерлеу үшін арналған.
СКБ белгіленген параметрлерге сай, қажетті мөлшерде СКБ құбырына одорантты беруді қамтамасыз
етеді.

Блок - технологиялық жабдықтау ревизиясы және
жоспарлы тоқтату кезіндегі регламенттік жұмыстарды жүргізу арқылы, үзіліссіз режимде, әр кез қызмет
көрсетуді қажет етпейтін жұмыс үшін арналған.
СКГ одоризациялау блогы (РМБ ОД СКБ) Қоңыржай макроклиматты (Қ), қоңыржай – суық климатты
(ҚСЛ), суық климатты(СЛ) аудандарда пайдалану
үшін арналған. Блогты климаттық орындау ГОСТ Р
15150-69 мемлекеттік стандарт талаптарына сай келетін, құрылыс жүру ауданына қарай таңдайды.

АВТОМАТТАНДЫРЫЛҒАН
ӨЛШЕУ ҚОНДЫРҒЫЛАРЫ
АӨҚ
Автоматтандырылған өлшеу қондырғылары мұнайгаз ұңғымасынан алынған, еркін мұнайгаз және сұйық
газдың санын тікелей және жанама өлшеудің дүркін
– дүркін өлшеу әдісі үшін арналып, әрі қарай жиналу мақсатында өлшеу қорытындысын аппараттық –
программалық өңдеу, пайдаланушының анықтаған
байланыс каналы бойынша телеметрия жүйесіне
мұрағаттау және берілуін қамтамасыз етеді.
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телеметрия
шкафы

Басқару және

байланыс жүйесі

Ішкі
жарықтандыру
жүйесі

байланыс
шкафы

сыртқы
жарықтандыру
жүйесі

вентиляция
жүйесі

автоматты
өрт сөндіру
жүйесі (ұнтақты)

Біздің кәсіпорын ТП АБЖ және телеметрия жүйесін кез-келген қыиындықта дайындайды және жасайды. Қажет техникалық және интелектуалды ресурстарының арқасында, топтамамаға жібере алдық және
Тапсырыс берушінің барлық қатаң талаптырына сай ГТС ТП АБЖ 5 жылдан астам уақыт жеткізіп келеміз.

баспалдақ

күзет
өрт дабылы
жүйесі

автоматты
өрт сөндіру
жүйесі (газды)

ТЕХНОЛОГИЯЛЫҚ
ПРОЦЕСПЕН АВТОМАТТАНДЫРЫЛҒАН БАСҚАРУ
ЖҮЙЕСІ ТБ АБЖ

Кәсіпорын Siemens компаниясы атынан SIMATIC S7
программалық контроллерлер жанұясы базасындағы, технологиялық процестермен автоматтандырылған басқару жүйесін ТП АБЖ өңдеді және шығарды.
Осы жүйе нақты технологиялық конфигурацияға сай,
тапсырыспен анықталатын функционалдық саны
мен құрамы, жобалық – құрамдас бұйым болғандықтан, ГТС, ГРП, ТК, КС және ГӨС технологиялық
объектілерінде ықпалдануы мүмкін.

ТЕЛЕМЕТРИЯ ЖӘНЕ
БАЙЛАНЫС ШЕЛТЕРІ
(БЛОК-КОНТЕЙНЕР)

Тапсырыс берушінің талаптарына сай «БатысМұнайГазЖабдықтары» ЖШС-ң тәжірибелі инженерлері
сенімді жоғарғы жылдамдық деректерді беру ортасы
мен WinCC, АВВ заманауй программасын пайдалану есебінен, сонымен қатар сызықтық телемеханика
жүйесімен интеграциялау СТМЖ (SCADA), тестілеу
ТП АБЖ жинауды іске асырады. .

Телеметрия және байланыс шелтері
(блок - контейнер), өнім құбырларының сызықтық бөлігінен және сонымен
қатар технологиялық объектілердегі
жабдықтаулардан дабыл беру, құрастыру, сақтау, өңдеу үшін арналған.
Шелтер оперативтік қызметті қолдану,
сонымен қатар, иесіз технологиялық
жүйеде, кез-келген байланыс түрімен
қамтамасыз ету тапсырмасы шешілетін
өнеркәсіптің кез-келген саласында қолданылады.

үздіксіз
қуат көзі
жүйесі

үздіксіз
қуат көзі
жүйесі

кондициялау
жүйесі

Телеметрия және байланыс шелтері (блок - контейнер) келесіден тұрады:
1. Үзіліссіз қуат жүйесі
2. Вентиляция жүйесі
3. Кондиционерлік жүйе
4. Жарық түсіру жүйесі (сыртқы және ішкі)
5. Күзет-өрт дабылы жүйесі
6. Автоматты өрт сөндіру жүйесі (газдық және ұнтақты)
7. Телеметрия шкафы
8. Байланыс шкафы
9. Баспалдақ
*Тапсырыс берушінің талабы бойынша шелтер құрамына кіруі
мүмкін
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Энергетикалық
жабдықтар

Біз пайдалану кезіндегі көп шығынды талап етпейтін, оңай қондырылуы мен іске қосылуын және жақсы экологиялық сипаттамасын ұсына отырып, жоғары деңгейдегі сенімді энергетикалық жабдықтың жобалау, өндіру және пайдалануға енгізу бойынша толық циклін жүзеге асырамыз.

АСГЖС

«Завод «Нефтегазоборудование»
ЖШҚ-мен бірлескен өндіріс

Автомобильдің сығымдалған газ жинақтағыш станциясы (АСГЖС) - бүгінгі таңда автомобильдерге құятын
отынның сұйық түрлерінің бірден – бір нақты баламасы. Бар әлемде олардың бірнеше мыңдаған түрлері
(оның ішінде екі жүзден астам АГЖКС Ресейде) орнатылды.

АГЖКС БАҒЫТЫ

АГЖКС ҚҰРАМЫ

АСГЖС – газбаллонды автомобилдерге
мотор майлары ретінде қолданылатын,
ГОСТ 27577-2000 бойынша сығылған
табиғи газды дайындау, сығу және құю
үшін арналған.

1.
2.
3.
4.
5.
6.

Блок подготовки и учета газа (БПУ)
Компрессор блогы (КБ)
Газтаратушы блок (БГ)
Аккумуляторлар блогы (БА)
Құю бағаны (ҚБ)
Автоматты басқару жүйесі (АБЖ)

Шамасы
Сығылатын газ
Компрессордың түрі
АГНКС – ке кіру қысымы, МПа (кгс/см2)
Станцияның өнімділігі нм3/ч

Мәні
ГОСТ 5542-87 бойынша табиғи
газ
поршеньді, IODM 115-3-16
1,4-1,7 (14-17)
1230-1500

Автомобильге құятын газдың қысымы, МПа (кгс/см2) аспайды

20 (200)

Аккумулятордағы газдың қысымы, МПа (кгс/см2) аспайды

25 (250)

Бір жолғы құю мөлшерін 55 м3 есептегенде, бір тәулікте газ құятын
автомобильдер саны

Табиғи газдағы күкіртті сутегі концентрациясы, г/м3 аспайды

500
0,02

БЛОЧНЫЕ КОТЕЛЬНЫЕ
УСТАНОВКИ
БКУ
ҚҚБ жеке бұйым ретінде, мәдени – тұрмыстық, әкімшілік және өндірістік объектілерді жылыту үшін арналған. ҚҚБ-ң
бір орталықтан жылыту алдындағы
ең басты және сөссіз артықшылығы,
энергия шығындары мен ысырапты
маңызды төмендетіп, өзгерген температуралық жағдайға жедел әрекет ету
мүмкіндігі мен ұзындығы шағын коммуникациясы.
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ҚҚБ-ң өндірілуі мен модификациясы, қолданылатын
отынның түріне байланысты:
• табиғи газ
• мазут
• дизельдік отын
• кесек отын
• құрамдастырылған отын (газ – мазут, газ – дизельдік отын).
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Энергетикалық
қондырғылар

«Завод «Нефтегазоборудование»
ЖШҚ-мен бірлескен өндіріс

ТЕХНИКАЛЫҚ СИПАТТАМАЛАР
Шамасының атауы

БАҒЫТЫ
Энергетикалық қондырғылар былайша бөлінеді:
•

ТРСЭҚ (тез әсер етуші редукциялық-салқындатқыш энергетикалық қондырғылар);

•

РСЭҚ (редукциялық-салқындатқыш энергетикалық қондырғылар);

•

РЭҚ(редукциялық энергетикалық қондырғылар);

•

СЭҚ (салқындатқыш энергетикалық қондырғылар).

Энергетикалық қондырғылар будың қысымын азайту және оның температурасын талап етілген шамаларға дейін төмендету үшін арналған.
РСҚ қазандарға от жағуға, орта және төменгі қысымды энергоблоктар сызбасындағы турбинаның
өндірістік шығарындыларын сақтауға, электростанцияның өз қажеттіліктері үшін және будың талап
етілген шамасының басқа көзі болмаған жағдайда
өнеркәсіптік шығарындыларға бу жіберуге арналған.

мәні

Бастапқы будың максималь қысымы, МПа

24

Жеңілдетілген будың максималь қысымы, МПа

10

Бастапқы будың минималь қысымы, МПа

0,7

Жеңілдетілген будың минималь қысымы, МПа

0,12

Бастапқы будың максималь температурасы, °К

843

Жеңілдетілген будың минималь температурасы, °К

403

ЖҰМЫСТЫҢ СИПАТЫ
Фильтр

Редукциялық-салқындатқыш
қондырғыдағы
бу
кіретін ысырмадан соң, бу сеператоры арқылы қысымды басатын және оны берілген шамаға дейін
суытатын эжектордың реттеуіш клапанына түседі.

Нормативтік
эжектор клапан

Клапанын реттеу
су салқындату

Будың сууы реттеуші клапанның тұрқына тікелей су
бүркілуден болады. Будың қысымы мен температурасының берілген мәні автоматты түрде реттеуші
клапанның ауа жетектер арқылы сақталады. Су клапанға бөлек желілермен: ине ұшты клапан және тор
сүзгі арқылы, эжекторге белгіленген шамадағы қажетті су көлемін беретін реттеуші – елеуші клапанға
түседі. Осы клапан температурасы датчигінің көрсеткішіне байланысты ішкі белгімен басқарылады.

Суытылған судың жолын толықтай бөгеу (ашу) үшін
тиекті инелері бар тығын қарастырылған. Кері клапан желідегі судың кері қарай кетуінен сақтауға арналған.
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Реттеуші клапаннан соң импульстік-сақтандырғыш
қондырғы орнатылған (КСҚ), оның құрамында: бас
сақтандырғыш клапан (БСК) және импульстік клапан
(КК). Сақтандырғыш құрылғылар істен шығу қысымы
кестеде келтірілген мәндерден асып кетпейтіндей
етіп ретке қойылған:
ТРСЭҚ, РСЭҚ коллекторындағы жұмыс қысымы РР,
Мпа;
0,3 қоса алғанға дейін

Максималь рұқсат етілген
мәні, Мпа
РР+0,05(РР+0,5)

0,3-тен аса және 6 қоса
алғанда

1,15РР

6-дан аса

1,1РР

КСҚ реттеуші клапан істен шыққан кезде азаймаған
бу өтіп кетуі мүмкін жағдайда жабдықтарды қорғау
үшін арналған. КК басқарылатын БСК жұмыс ортасының артықтығы салдарынан атмосфераға шығарынды шығарады. КК қысым датчигінің көрсеткішіне
байланысты ішкі белгі арқылы басқарылады.
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Блокты жылыту
пункті (БЖП)

«Газаппарат» АҚ-мен
бірлескен өндіріс

«БатысМұнайГазЖабдықтары» ЖШС Қазақстан Республикасы аумағындағы «Газаппарат» ААҚ ресми өкілі
болып табылады.

БАҒЫТЫ
Блокты жылыту пункттері жылыту және вентиляция,
ыстық сумен қамту жүйелерінде және оның температурасын тапсырылған деңгейде ұстау үшін жылу тасығыштарды дайындау арналған. Қолдану аумағы:
жеке және орталық жылыту жылыту пункттері (ЖЖП
және ОЖП). БДП жаңа құрылыста да, қайта құру (мысалы, ЫСҚ контурын жабу кезінде) кезінде де қолданыла алады.

«Газаппарат»
ААҚ

Жабдықтар және бақылау-өлшеу аспаптарының кешені жылу тасығыштың параметрлерін қабылдау,
өзгерту (қажет болғанда), тұтынушылар арасында
жылу энергиясын тарату, сонымен бірге, оны шығындалуын есепке алуға арналған.
Жылу тасығыш: бу,су, гликол ерітінділері.

ҚҰРАМЫ
•
•
•
•

Жылу энергиясын енгізу және есептеу торабы;
Гидравлика режимін қамтамасыз ету торабы;
қоректендіру торабы;
Басқару және автоматтандыру жүйесі.

Ескерту: Жылу энергиясын енгізу және есептеу торабын бөлек блок жеткізіп отырады, себебі тораптың
есебі жобаның басқа бөлігінде орындалады, жылумен қамтамасыз етуші ұйыммен жеке келісіледі және
қабылданады.

ГАЗ ҚЫСЫМЫН РЕТТЕГІШ

ҚЫСЫМ ҚҰРЫЛҒЫЛАРЫ

ТЕХНИКАЛЫҚ СИПАТТАМАЛАРЫ
Параметрі

Мәні

ДЖылу беруші құбыр желісіндегі қысым, аспайды, МПа

1,6

Жылу беруші құбыр желісіндегі жылу тасымалдағыш температура, аспайды, °С

150

Газ беруші және кейін айдаушы құбыр желісіндегі қысымның Перепад,
ΔР аспайды, Па

0,15

СО жылыту желісін қосу сызбасы

СЕРІППЕЛІ
ҚАШЫРТҚЫСБРОСНЫЕ

тәуелсіз

ТИЕКТІ-САҚТАНДЫРҒЫШ
КЛАПАНДАРЫ

ГАЗ ЖЫЛЫТҚЫШ
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РЕТТЕГІШ ҚОНДЫРҒЫЛАР

ГАЗ ШЫҒЫНЫН ЕСЕПТЕУ ПУНКТІ

ТОРЛЫ ГАЗ СҮЗГІШ
39

Атқарылған
жобалар

«Қазақстан - Қытай» ГҚ – «БРГ
- ТБА» Ақбұлақ КС жалғайтын
қосқыш
Газ жылыту блогы өнімділігі
500.000 нм3/сағ. ТП АБЖ,
диспетчерлік, телеметрия
Тапсырыс беруші «Интергаз
Центральная Азия» АҚ

КС-7 үшін ИІҚОГДҚ «Қазақстан - Қытай» газқұбыры
өнімділігі 30.000 нм3/сағ.
Тапсырыс беруші «Азиатский Газопровод» ЖШС

40

41

КС-7 үшін ИІҚОГДҚ «Қазақстан - Қытай» газқұбыры
өнімділігі 20 000 нм3/сағ.
Тапсырыс беруші «Азиатский Газопровод» ЖШС

42

ИІҚОГДҚ «Қазақстан - Қытай» газқұбыры,
ГШӨТ «Налабай» өнімділігі 1 000 нм3/сағ.
Тапсырыс беруші «Азиатский Газопровод» ЖШС
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Құрылыс объектілерінің аумағы «Казақстан-Қытай», «КС-2», «КС-6»
«Голубое пламя» ОГДБ өнімділігі 22 000 нм3/сағ. Тапсырыс беруші
«Дочерняя организация Китайской Нефтяной ИнженерноСтроительной Группы» ЖШС («СPEСС» ЖШС) Оңтүстік Қазақстан филиалы

44

ГГРП-3 Алматы қаласы
«Операторлық» БӨАжА блогы, газ шығынын есептеу торабы
өнімділігі 180 000 нм3/сағ., ШГРП–1–1Н
Тапсырыс беруші Алматы қаласының әкімдігі
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ГТС–270, Талгар қ. – Қазақстандағы орасан зор газтарату станциясы
«Голубое пламя» АГТС өнімділігі 270 000 нм3/сағ.(шығу жолы 2: I – 225 000 нм3/сағ.,
II – 45 000 нм3/сағ.) Тапсырыс беруші Алматы облысы «Энергетика және коммуналдық
шаруашылық басқармасы»
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ГТС–160, Кызылорда қ.
«Голубое пламя» АГТС өнімділігі 160 000 нм3/ағ.
(шығу жолы 2: I – 90 000 нм3с, II – 70 000 нм3/сағ.)
Тапсырыс беруші: «КазТрансГаз Аймак» АҚ

47

Құрылыс объектісінің аумағы Кеңейту «Орбита» ГТС–1, Алматы қ.
«Голубое пламя» АГТС өнімділігі 150 000 нм3/сағ. (шығу жолы 2: I – 130 000 нм3/сағ.,
II – 20 000 нм3/сағ.)
Тапсырыс беруші «Интергаз Центральная Азия» АҚ

48

АГТС–100,Түркістан
«Голубое пламя» АГТС өнімділігі 100 000 нм3/сағ. (шығу жолы
2: I – 50.000 нм3/сағ., II – 50.000 нм3/сағ.)
Тапсырыс беруші «КазТрансГаз Аймак» АҚ
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АГТС–80, «Қордай-Шу» «Голубое пламя» АГТС
өнімділігі АГТС 80.000 нм3/сағ
(шығу жолы 2: I - 50.000 нм3/сағ., II - 30.000 нм3/сағ.)
Тапсырыс беруші «КазТрансГаз Аймак» АҚ
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«Алматы-Байсерке-Талгар» МГ, Байсерке ауылы
«Голубое пламя» АГТС өнімділігі 55 000 нм3/час (шығу жолы
2: I – 30 000 нм3/сағ., II – 25 000 нм3/сағ.)
Тапсырыс беруші Алматы облысының әкімшілігі
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АГТС–50, Қобда, Ақтөбе обл. «Голубое пламя» АГТС өнімділігі 50 000 нм3/сағ
Тапсырыс беруші Ақтөбе облысының Энергетика және коммуналдық
шаруашылық басқармасы»
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«Қарашығанақ–Орал–Жымпиты, газқұбыры. Жымпиты
«Голубое пламя» АГТС өнімділігі 20 000 нм3/сағ Тапсырыс
беруші: Karachaganak Petroleum Operating B.V.
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АГТС–5, Ақтөбе облысы Карабулак ауылы,.
Компания топтары «Голубое пламя» АГТС өнімділігі 5 000 нм³/сағ.
Тапсырыс беруші Ақтөбе облысының әкімдігі

Компания топтары

«БатысМұнайГазЖабдықтары» ЖШС
«БатысМұнайГазЖабдықтары»
Қазақстан Республикасындағы
мұнай жəне газ жабдығын жетекші
өндіруші жəне жеткізуші болып
табылады.
Құрылған кезден бастап Кəсіпорын,
нарықта өзін жоғары сапалы өнім
дайындаушы ретінде танытып,
өз өндірісінің даму жолына түсті.

ГАЗТАСЫМАЛДАУ
ЖҮЙЕСІ

Қазақстан, Орал қ. Достык даңғ., 194/1,
303 кеңсе Тел./факс: +7 (7112) 51–36–88
agrskaz@gmail.com
www.agrs.kz

ГАЗТАСЫМАЛДАУ
ЖҮЙЕСІ

«Завод «Нефтегазоборудование» жшқ
ТП АБЖ жүйесін, мұнай жəне газ
жабдығының кең спекторын жасаушы
жəне дайындаушы бола отырып,
соның ішінде энергетикалық сектор
объектісі үшін,
«Нефтегазоборудование» Зауыты
біріңғай мұнай жəне газ жабдығын
пайдалануға беріп, көптеген
халықаралық жобаларға қатысты.

Ресей, Саратов қ., Песчано-Уметский тракт, б/н
Тел./факс: +7 (8452) 45–77–77
mail@ngosar.ru
www.ngosar.ru

ГАЗТАРАТУ
ЖЕЛІЛЕРІ

«Газаппарат» ААҚ
1945 жылы құрылған «Газаппарат»
ААҚ КСРО газ саласында лидер
болып табылады жəне Ресейдегі
алдыңғы орындарды сақтап келеді.
Көп жылдық тəжірибе мен өндіріске
заманауй технологияларды енгізу,
кəсіпорынды өнімнің жоғарғы
сапасына кепіл беретін сенімді
серіктес ретінде қарауға мүмкіндік
береді.

Ресей, Саратов қ., Б. Казачья көшесі, 125
Тел./факс: +7 (8452) 51–76–26
mail@gazapparat.ru
www.gazapparat.ru

МЕТАЛЛ
КОНСТРУКЦИЯЛАРЫ

«Волгостальмонтаж» МЖК АҚ
«Волгостальмонтаж» 56 жыл бойына
өндірістегі тез салынатын ғимараттар
мен əртүрлі белгідегі металл конструкиялар базасындағы құрылыстар, соның
ішінде энергетика жəне мұнай-газ
объектілері үшін, мамандандырылатын
бірден-бір ірі Ресейдегі кəсіпорын
болып табылады.
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Ресей, Саратов қ., Строителей, б/н даң.
Тел./факс: +7 (8452) 39–31–31
mppvsm@mail.ru
www.vsmsar.ru
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РЕФЕРЕНЦ-ПАРАҒЫ

2010 жыл

Жоба/елді мекен

Ақтөбе облысы, Ақтөбе қ..

Ақтөбе облысы, Ақтөбе қ..

ГТС-2, «Дарьинск» ГТС,
«Январцево» ГТС, Уральского ОМГ
газтарату станциялары үшін одоризациялау торабын қайта жаңарту

2009 жыл

Жоба/елді мекен
Маңғышылақ обл., Сай-Утес ауылын
газдандыру

Маңғыстау обл. Тажен ауылын
газдандыру

Өнімдердің атауы

Тапсырыс беруші

«Голубое пламя» АГТС
өнімділігі 5 000 нм3/сағ.

Маңғыстау облысының энергетика
және тұрғын үй-коммуналдық шаруашылық басқармасы.

«Голубое пламя» АГТС
өнімділігі 10 000 нм3/сағ.

Маңғыстау облысының энергетика
және тұрғын үй-коммуналдық шаруашылық басқармасы.

Жамбылс обл, Тараз қаласын газдандыру.

Шкафты газреттегіш
пункті (ШPП) 32 дана.

«КазТрансГаз Аймак» АҚ

БҚО, Орал қаласын газдандыру

Блокты газреттегіш пункт (БГПБ) АБЖ
және газ жылытқышымен
2 дана

Батыс Қазақстан облысының энергетика және тұрғын үй-коммуналдық
шаруашылық басқармасы

Циклондық түрдегі тозаңтұтқыш ЦТТ
базасындағы газ тазалау торабы (ГТТ)
өнімділігі 350 000 нм3/сағ.

«КазТрансГаз Аймак» АҚ

Маңғыстау обл. Ақтау қ. ГТС-1 күрделі жөндеу.

БҚО, Қаратөбе ауылы, «Жымпиты-Қаратөбе магистральды газқұбырының құрылысы

БҚО, Жымпиты ауылы, «Қарашығанақ-Орал-Жымпиты» газқұбыры
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«Голубое пламя» АГТС өнімділігі
10 000 нм3/сағ.

«Голубое пламя» АГТС
өнімділігі 20 000 нм3/сағ.

Батыс Қазақстан облысының энергетика және тұрғын үй-коммуналдық
шаруашылық басқармасы

Өнімдердің атауы
Газтурбиналық қондырғылар үшін
газды іске қосу және отын дайындау
қондырғысы ГІОДҚ
өнімділігі 50 000 нм3/сағ. дейін

ІҚОДК үшін Газишығынын есептеу торабы ГШЕТ өнімділігі 50 000 нм3/сағ. дейін
БСУ базасында

Тапсырыс беруші

«Казахойл Актобе» ЖШС

«Казахойл Актобе» ЖШС

Газды автоматты одоризациялау торабы (ГАОГ) 3 дана.

«Интергаз Центральная Азия» АҚ

БӨАжА жиынтығымена газ тазалау
торабы ГТТ-2/4-У1

«КазТрансГаз Аймак» АҚ

МГ «Қазақстан-Қытай» МГ Узынагаш ауылы МГ «БГР-ТБА» жалғайтын қосқыш

ТП АБЖ, диспетчерлігі, телеметриясы

«Интергаз Центральная Азия» АҚ

«Қазақстан-Кытай» МГ – ПХГ
Акыртобе МГ «БГР-ТБА» жалғайтын
қосқыш

ТП АБЖ, диспетчерлігі, телеметриясы

«Интергаз Центральная Азия» АҚ

Чинаревское НГКМ

«Голубое пламя» АГТС
өнімділігі 5 000 нм3/сағ.

«Жаикмунай» ЖШС

Сары-Өмір ауданы, Алғабас
ауылын газдандыру

«Голубое пламя»
АГТС өнімділігі 5 000 нм3/сағ.

Батыс Қазақстан облысының энергетика және тұрғын үй-коммуналдық
шаруашылық басқармасы

Маңғыстау обл., Ақтау қ.

2011 жыл
Ақтөбе облысының энергетика және
тұрғын үй-коммуналдық шаруашылық басқармасы

Ақтөбе обл., Байғанин, Тамды ауылдарын газдандыру

«Голубое пламя» АГТС
өнімділігі 10 000 нм3/сағ. 2 дана.

Газификация п. Узын-ата, Шардаринский район, ЮКО

«Голубое пламя» АГТС
өнімділігі 20 000 нм3/сағ.

«Қазақстан-Қытай» МГ – КС Ақбұлак
МГ «БГР-ТБА» жалғайтын қосқыш

ТП АБЖ газ жылыту блогы
өнімділігі 500 000 нм3/сағ.

«Интергаз Центральная Азия» АҚ

ОҚО газдандыру

ТП АБЖ Блокты газреттегіш пунктері
(БГП), 4 дана

Оңтүстік Қазақстан облысының
энергетика және тұрғын үй-коммуналдық шаруашылық басқармасы

«Карачаганак Петролиум Оперейтинг B.V.» ЖАҚ

ОҚО, Шардара ауданы
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Жоба/елді мекен

«Қазақстан-Қытай», КС-2 газқұбыры

«Қазақсан-Қытай», «Налабай»
ГШӨТ газ құбырының құрылысы

«Ақшабұлак» ГТЭС

«Ақсай» ГТС және «Орал» ГТС

«Қазақстан-Қытай», КС–7 газқұбыры

Өнімдердің атауы
КС-2 компрессорлық станциясы үшін
газды іске қосу және отын дайындау
қондырғысы ГІҚОД өнімділігі 20 000 нм3/
сағ.
газды іске қосу және отын дайындау
қондырғысы ГІҚОД
өнімділігі 1 000 нм3/сағ.
V=10м3 белгі деңгейі мен бекіткіш
жиынтығымен газ конденсатын жинайтын, сақтайтын және шығаратын ыдыс
- 1 жиынт.; газ конденсатын жинайтын,
сақтайтын және шығаратын ыдыс - 1
жиынт.

Тапсырыс беруші

Жоба/елді мекен

Өнімдердің атауы

Ақтөбе обл., Шетиргиз ауылы

«Голубое пламя» АГТС
өнімділігі 1 000 нм3/сағ.

Ақтөбе облысының энергетика
және тұрғын үй-коммуналдық шаруашылық басқармасы

Ақтөбе обл., Ырғыз ауылы

«Голубое пламя» АГТС
өнімділігі 12 500 нм3/сағ.

Ақтөбе облысының энергетика
және тұрғын үй-коммуналдық шаруашылық басқармасы

Ақтөбе обл., Қарабұтақ ауылы

«Голубое пламя» АГТС
өнімділігі 10 000 нм3/сағ.

Ақтөбе облысының энергетика
және тұрғын үй-коммуналдық шаруашылық басқармасы

«Азиатский Газопровод» ЖШС

«Азиатский газопровод» ЖШС

«Кристалл Менеджмент» ЖШС

Газды автоматты одоризациялау блогы
(ГАОБ) – 3 жиынт.

«Интергаз Центральная Азия» АҚ

КС-2 компрессорлық станциясы үшін
газды іске қосу және отын дайындау
қондырғысы ГІҚОД
өнімділігі 30 000 нм3/сағ.

«Азиатский Газопровод» ЖШС

2012 жыл

Тапсырыс беруші

2013 жыл
г. Шымкент қ. «Шардара» АГТС

«Голубое пламя» АГТС
өнімділігі 50 000 нм3/час

ОҚО, Шардара ауданының
әкімдігі

Маңғыстау обл.,
Маңғышылақ КЗХ

Реагенттерді мөлшерлеу блогы

«Технологический центр –
ASIA» ЖШС

Алматы қ., «Орбита» ГТС–1 кеңейту

«Голубое пламя» АГТС
өнімділігі 150 000 нм3/сағ.

«Интергаз Центральная Азия»
АҚ

Түркістан қ., АГТС–100

«Голубое пламя» АГТС
өнімділігі 100 000 нм3/сағ

«КазТрансГаз Аймак» АҚ

МГ-бұру, Алматы обл., Іле ауданы,
Батыр ауылы

«Голубое пламя» АГТС өнімділігі
20 000 нм3/сағ.

«КазТрансГаз Аймак» АҚ Маңғыстау
өндірістік филиалы

Қызылорда қ., ГТС–160

«Голубое пламя» АГТС
өнімділігі 160 000 нм3/сағ.

«КазТрансГаз Аймак» АҚ

Жамбыл обл., «Қордай-Шу» жоғары
қысым өтетін газқұбыры

«Голубое пламя» АГТС
өнімділігі 80 000 нм3/сағ.

«КазТрансГаз Аймак» АҚ

Қызылорда қ., Тұжыру пункті–60

«Голубое пламя» АГТС
өнімділігі 60 000 нм3/сағ.

«КазТрансГаз Аймак» АҚ

Байсерке ауылы «Алматы-Байсер-ке-Талғар» МГ құрылысы

«Голубое пламя» АГТС
өнімділігі 50 000 нм3/час

Алматы облысының әкімдігі

«Голубое пламя» АГТС
өнімділігі 10 000 нм3/сағ

«КазТрансГаз Аймак» АҚ

Маңғыстау обл., Жанаөзен ауылы

Блокты газреттегіш пункті (БГП)
өнімділігі 60 000 нм3/сағ.

«КазТрансГаз Аймак» АҚ

Атырау облысындағы Біріктірілген
химиялық кешенге жоғары қысымды бұру газқұбырының құрылысы
ГТС–10

«Голубое пламя» АГТС
өнімділігі 5 000 нм3/сағ.

«СНПС-Актобемунайгаз» АҚ

«КазГПЗ» ЖШС

«Кумсай надсолевое» кен орнына
жоғары қысымды газқұбырының
құрылыс ГТС–5000 м3/сағ
Ақтөбе обл., Алға ауданы, Қарабұлақ ауылына газқұбырының
құрылысы

«Голубое пламя» АГТС
өнімділігі 5 000 нм³/сағ

Ақтөбе облысының
әкімдігі

Маңғыстау обл., Жанаөзен ауылы

V=1 м³ жиынтықта одорант сақтау
үшін ыдысымен Газды автоматты
одоризациялау блогы (ГАОБ)

ОҚО, Төле би ауданы, Зертас ауылы

АГРС «Голубое пламя» производительностью 35 000 нм3/час

Оңтүстік Қазақстан облысының
энергетика және тұрғын үй-коммуналдық шаруашылық басқармасы
Ақтөбе облысының энергетика
және тұрғын үй-коммуналдық шаруашылық басқармасы

Маңғыстау обл., Ақтау қаласы

Ақтөбе обл., Қобда ауылы

«Голубое пламя» АГТС
өнімділігі 50 000 нм3/сағ

« г. Жанаозен қ., Болашак ст. газқұбыры» объектісі

«Голубое пламя» АГТС
өнімділігі 3 000 нм3/сағ

«НК «КТЖ» АҚ

БҚО, Ақтөбе қ.

Газды тұжыру блогы
өнімділігі 800 нм³/сағ

Алматы қ. ЖЭС-1 газбен қамту үшін
ГТС-2 қайтақұру

Газды автоматты одоризациялау блогы
(ГАОБ), газ өлшеу торабы, өнімділігі 50
000 нм3/сағ., газ тұжыру торабы
50 000 нм3/сағ

«Интергаз Центральная Азия» АҚ

Қазақстан, Алматы қ., БГРП–3 үшін
қосарланушы торап

Блок КИПиА «Операторлық» БӨАжА, газ
шығынын есептеу торабы
өнімділігі180 000 нм3/сағ., ШГРП–1–1Н
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Газды автоматты одоризациялау блогы
(ГАОБ), басқару шкафы, технологиялық
бекіткіштерімен одорантты сақтайтын және
шығаратын ыдыс

«Актаугаз» ЖАҚ

«Fire House» ЖШС

Акимат г. Алматы
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Жоба/елді-мекен
Алматы қ., БГРП–3

Өнімдердің атауы
Басты газреттегіш пункт
өнімділігі 180 000 нм3/сағ.

Тапсырыс беруші

Жоба/елді-мекен

Өнімдердің атауы

Тапсырыс беруші

ҚР ОҚО, «Ески Икан» ГТС

«Голубое пламя» АГТС өнімділігі 30 000
нм3/сағ.
(өндірісте)

ҚР ОҚО энергетика және тұрғын
үй-коммуналдық шаруашылық
басқармасы, бас мердігер «Отау-Строй» Шымкент қ.

ҚР Маңғыстау обл.,
«Кендерли» АГТС

«Голубое пламя» АГТС
өнімділігі 20 000 нм3/сағ.

Маңғыстау облысы Әкімдігінің
энергетика және тұрғын үй-коммуналдық шаруашылық басқармасы

ҚР ОҚО «Жанакогам» ГТС

«Голубое пламя» АГТС
өнімділігі 75 000 нм3/сағ. (өндірісте)

ҚР ОҚО энергетика және тұрғын
үй-коммуналдық шаруашылық
басқармасы, бас мердігер «Отау-Строй» Шымкент қ

ҚР Тараз қ., «Химический парк Тараз» ГТС

«Голубое пламя» АГТС
өнімділігі 120 000 нм3/сағ

«Социально-экономическая
зона «Химпарк» УК АҚ бас
мердігер «КАТЭК» ЖШС Алматы
қ

ҚР Алматы қ, «GateCity» ГТС

«Голубое пламя» АГТС
өнімділігі 115 000 нм3/сағ.

«Алатау по развитию Алма-тинской области» АҚ бас мердігер
«Тепломонтаж» ЖШС, Алматы қ.

ФС–200 фильтр-сепаратор базасындағы газ тазалау торабы ГТТ, ҚР
Алматы қ.

ФС–200 фильтр-сепаратор базасындағы
газ тазалау
торабы ГТТ –200, 2 дана

«Жанажольская ГТЭС» ЖШС
Ақтөбе қ.

«Жанажольская ГТЭС», г. Актобе,
РК

Газды іске қосу және отын дайындау қондырғысы ГІҚОД
өнімділігі 73 000 нм3/сағ.

«Жанажольская ГТЭС» ЖШС

«Төлеп» ГТС, ҚР Маңғыстау обл.

«Голубое пламя» АГТС
өнімділігі 3 000 нм3/сағ

ҚР Маңғыстау облысының
Әкімдігі

«Бейнеу-Атамекен» ГТС, ҚР Маңғыстау обл.

«Голубое пламя» АГТС
өнімділігі 20 000 нм3/сағ

ҚР Маңғыстау облысының
Әкімдігі

«Қазақстан-қытай», «КС–4» газқұбыры

«Голубое пламя» ОГДП
өнімділігі 18 000 нм3/сағ

«Қазақстан-қытай», «КС–8» газқұбыры

«Голубое пламя» ОГДП
өнімділігі 17 000 нм3/сағ

«Қазақстан-қытай», «КС–1» газқұбыры

«Голубое пламя» ОГДП
өнімділігі 30 000 нм3/сағ

«Қазақстан-қытай», «КС–3» газқұбыры

«Голубое пламя» ОГДП
өнімділігі 21 000 нм3/сағ

Акимат г. Алматы

2014 жыл
Түркістан қ., «БРП–1 АГТС»

Блокты газреттегіш пункті

«КазТрансГаз Аймак» АҚ

Түркістан қ., «БРП–2 АГТС»,

Блокты газреттегіш пункті

«КазТрансГаз Аймак» АҚ

«Саксаульская» ГТС («Бейнеу-Бозой-Шымкент» газқұбырларының
құрылысы)

«Голубое пламя» АГТС
өнімділігі 1 000 нм3/сағ.

«Газопровод Бейнеу-Шымкент»
ЖШС

ГРС «Аксаут» ГТС («Бейнеу-Бозой-Шымкент» газқұбырларының
құрылысы)

«Голубое пламя» АГТС
өнімділігі 1 000 нм3/сағ.

«Газопровод Бейнеу-Шымкент» ЖШС

Атырау облысындағы Біріктірілген
химиялық кешенге жоғары қысымды бұру газқұбырының құрылысы
ГТС–10

Газ тазалау торабы, газ шығынын есептеу
торабы, конденсат
жинайтын ыдыс

«КазТрансГаз Аймак» АҚ

Талғар қ., ГТС–270

«Голубое пламя» АГТС
өнімділігі 270 000 нм³/сағ

Алматы облысының энергетика
және тұрғын үй-коммуналдық
шаруашылық басқармасы

«Алматы қаласындағы Батыс жылу
кешенін газбен қамту (БЖК)»

«Голубое пламя» АГТС
өнімділігі 140 000 нм3/сағ

Алматы облысының энергетика
және тұрғын үй-коммуналдық
шаруашылық басқармасы

«Алматы қаласындағы Батыс жылу
кешенін газбен қамту (БЖК)»
АГТС үшін қосарланушы торап

«Операторлық» Блок-бокс, газ өлшеу
торабы өнімділігі 90 000 нм3/сағ.,
газ шығынын есептеу торабы өнімділігі 50
000 нм3/сағ

Алматы облысының энергетика
және тұрғын үй-коммуналдық
шаруашылық басқармасы

«Алматы қаласындағы Батыс жылу
кешенін газбен қамту (БЖК)»

Басты газреттегіш пункт
өнімділігі 90 000 нм3/сағ

Алматы облысының энергетика
және тұрғын үй-коммуналдық
шаруашылық басқармасы

Алматы обл., «Алматы-Байсерке-Талғар» магистральды газқұбырының құрылысы ГТС–10, Төңкеріс
ауылы

«Қазақстан-Қытай», «КС–2»
газқұбыры

«Қазақстан-Қытай», «КС–6» газқұбыры
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«Голубое пламя» АГТС
өнімділігі 10 000 нм3/сағ

«Голубое пламя» ОГДП
өнімділігі 22 000 нм3/сағ

«Голубое пламя» ОГДП
өнімділігі 22 000 нм3/сағ

Алматы облысының энергетика
және тұрғын үй-коммуналдық
шаруашылық басқармасы

«Дочерняя организация Китайской Нефтяной Инже-нерно-Строительной Группы»
ЖШС Оңтүстік-Қазақстандық
филиалы («СРЕСС» ЖШС)
«Дочерняя организация Китайской Нефтяной Инже-нерно-Строительной Группы»
ЖШС Оңтүстік-Қазақстандық
филиалы («СРЕСС» ЖШС)

«Дочерняя организация Китайской Нефтяной Инженерно-Строительной Группы» ЖШС
Оңтүстік-Қазақстандық филиалы
(«СРЕСС» ЖШС)
«Дочерняя организация Китайской Нефтяной Инже-нерно-Строительной Группы» ЖШС
Оңтүстік-Қазақстандық филиалы
(«СРЕСС» ЖШС)
«КазСтройСервис» НГСК АҚ

«КазСтройСервис» НГСК АҚ
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Жоба/елді-мекен

Өнімдердің атауы

Тапсырыс беруші

Жоба/елді-мекен

Өнімдердің атауы

Тапсырыс беруші

«Қазақстан-қытай», «КС–5» газқұбыры

«Голубое пламя» ОГДП
өнімділігі 20 000 нм3/сағ.

«КазСтройСервис» НГСК АҚ

АГТС «Үңгіртас», ҚР,
Алматы қаласы

АГТС «Голубое пламя»
өнімділігі 20.000 нм3/сағ. (өндірісте)

«Азия-Ресурс» ЖШС , ҚР

«Қазақстан-қытай», «КС–7» газқұбыры

«Голубое пламя» ОГДП
өнімділігі 21 000 нм3/сағ.

«КазСтройСервис» НГСК АҚ

«Кандыагаш» АГТС,
ҚР, Ақтөбе облысы

«Голубое пламя» АГТС өнімділігі 30.000
нм3/сағ. (өндірісте)

ҚР, «Азия-Ресурс» ЖШС

2015 жыл
2016 жыл
АГТС ҚР Қызылорда обл.,
Жаңақорған ауылы

«Голубое пламя» АГТС
өнімділігі 20.000 нм3/ сағ.

«Акмарал» ЖШС, ҚР

АГТС ҚР Алматы облысы,
Талдықорған ауылы

«Голубое пламя» АГТС
өнімділігі100.000 нм7сағ. (өндірісте)

ҚР «Сапа-Курылыс» ЖШС

АГТС ҚР Қызылорда обл., Шиелі-Сұнақат газқұбыры

«Голубое пламя» АГТС
өнімділігі 25.000 нм3/ сағ.

«Акмарал» ЖШС, ҚР

АГТС ҚР Ақтөбе облысы,
Юбилейное ауылы

«Голубое пламя» АГТС
өнімділігі 5.000 нм3/сағ. (өндірісте)

ҚР «Сапа-Курылыс» ЖШС

АГТС ҚР Қызылорда обл., Аральск
ауылы

«Голубое пламя» АГТС
өнімділігі 31.000 нм3/сағ.

«Акмарал» ЖШС, ҚР

«Бейнеу-Бозай -Шымкент» газ
құбыры

«Голубое пламя» ОГДП
өнімділігі 32 000 нм3/сағ (өндірісте)

АГТС ҚР Қызылорда обл.,
Айтеке Би ауылы

«Голубое пламя» АГТС
өнімділігі 40.000 нм3/сағ.

«Акмарал» ЖШС, ҚР

«Голубое пламя» АГТС
өнімділігі 50.000 нм3/ сағ.

«Голубое пламя» АГТС
Өнімділігі50.000 нм7сағ. (өндірісте)

ҚР «Комби - Строй» ЖШС

АГТС ҚР Қызылорда обл., Байқоңыр
ауылы

АГТС ҚР,
Оңтүстік Қазақстан облысы
Қызылжар ауылы

«Акмарал» ЖШС, ҚР

«Голубое пламя» АГТС
Өнімділігі170.000 нм7сағ

ҚР «Шымкентгаз» ЖШС

«Жанажольская ГТЭС» ЖШС, ҚР

газды іске қосу және отын дайындау қондырғысы ГІҚОД
өнімділігі 20.000 нм3/сағ.

АГРС ҚР,
Оңтүстік Қазақстан облысы
Кызыләскер ауылы

«Жанажольская ГТЭС» ЖШС, ҚР

ГІҚОД «Голубое пламя» үшін жылутасығышты дайындауды басқару шкафы
өнімділігі 20.000 нм3/сағ. және ГІҚОД «Голубое пламя» үшін өнімділігі
73.000 нм3/сағ.

«Жанажольская ГТЭС» ЖШС, ҚР

«Уил»АГТС, ҚР

«Голубое пламя» АГТС
өнімділігі 10.000 нм3/ сағ.

«Оксибилд» ЖШС ҚР

«КордайГазИнвест» ЖШС, ҚР

V=3,0м3 одорантты сақтайтын және шығаратын ыдысымен газды автоматты одоризациялау блогы (ГАОБ)

«КордайГазИнвест» ЖШС, ҚР

АГТС ҚР, Ақтөбе облысы «Комсомол
ауылы»

АГТС «Голубое пламя»
өнімділігі 15.000 нм3/сағ.

«А.Т.Е. – Жол» ЖШС, ҚР

« ГТС шығу қуаттылығы «Орбита»
ҚР Алматы қаласы

Газ шығынын есептеу қосарланушы торабы өнімділігі 20.000 нм3/сағ.

«ТЕХИНТЕРСЕРВИС» ЖШС, ҚР

«ГТС-2 «шығу қуаттылығы»
ҚР, Алматы қаласы

Газ шығынын есептеу қосарланушы торабы өнімділігі 20.000 нм3/сағ.

«ТЕХИНТЕРСЕРВИС» ЖШС, ҚР

ГРП «Боралдай»
ҚР, Алматы қаласы

Блокты газреттегіш пункті өнімділігі 30.000
нм3/сағ.

«ТЕХИНТЕРСЕРВИС» ЖШС, ҚР

ГМТ «Шалдар» ҚР, Оңтүстік
Қазақстан облысы

Айырғыш-сүзгіш базасындағы газ тазалау
торабы АС-200-100 өнімділігі 120.000 нм3/
сағ.

«Азия-Ресурс» ЖШС, ҚР
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«Жанажольская ГТЭС» ЖШС, ҚР

ҚР «Дочерняя организация
Китайской Нефтяной Инженерно- Строительной Группы» ЖШС
(«СРЕСС» ЖШС)

Референц-парақ 2016 жылдың мартына дейін өзекті.
Барлық талаптарды ескере отырып, жабдықтарды таңдап және конструкциясын өндеу
үшін, Сізден біздің сайтта көрсетілген сауалнама қағазын толтыруыңызды сұраймыз.
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«БатысМұнайГазЖабдықтары» ЖШС Қазақстан,
Орал қаласы, Достық даңғ., 194/1,. 303 кеңсе.
Тел.: 8 (7112) 51-36-88, 50-79-09
e-mail: agrskaz@gmail.com
www.agrs.kz

