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ШЫНЫ-ПЛАСТИКАЛЫҚ ҚҰБЫРЛАР ЗАУЫТЫ

«Шыныпластикалық
құбырлар
зауыты»
ЖШС-і Қазақстан Республикасының аумақтарында бірегей өндіріс болып келеді. Қазақстан
Республикасының мұнай газды секторына
арналған 2003 жылдан бері бірінші болып
63мм ден бастап 500мм дейін диаметрлермен,
биік қысымды шыныпластикалық құбырларын
өндіріп бастады.
Əлдеқашан мұнайшыларға арналған сондай өндіріс қажеттілігі жетілді, өйткені, жаңа
болат құбырлар барынша толық 3-4 жылға
дейін қызмет етті, болат құбырлардың тозыуы – кейбір аймақтарда 80% жетті, олардың
жөндеуіне шығын геометриялық прогрессияда
өсіп бастады жəне құбырдың өз құнынан бір
шама асып кетті.
2003 жылдың сəуірінде ашылу рəсіміне
қатысқан Қазақстан Республикасының президенті Нұрсұлтан Əбішұлы Назарбаев мына
құбыр зауытының дер кезіндегі қажеттілігін
атап кеткен.
Өндірістің компьютерленген АҚШ «Entec
Composites Mashines» компаниясының станоктарын жəне тап осы кездегі жетілдірілген
«HiTec» америкалық компания технологиясын
президент жоғары бағалады.
Шыныпластикалық құбырлар зауытының басшылары зауытта шығарылатын өнімнің тек
қана мұнай өндірісінің қажеттілігінен басқа,
өнімді ауыз-су құбыры ретінде пайдалануға
болатының ескере отырып, ҚР СЭС органдарының қатаң жəне мұқият тексерісінен кейін
өнімді ауыз-су құбыры ретінде пайдалануға болатын рұқсатнама қағазын алды.
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ТОО «ЗСПТ» является первым в Казахстане
предприятием, выпускающим стеклопластиковые трубы высокого давления различных диаметров, как для нефтегазовой отрасли, так
и для хозяйственно-бытовых нужд, с рабочими диаметрами от 63 до 500 мм. Рабочее давление в таких трубах может варьироваться от
22 до 152 кг/см2. Основными преимуществами
стеклопластиковых труб перед стальными являются: долгий срок эксплуатации - до 50 лет,
100 % антикоррозионная защита, стойкость к
химически агрессивным средам и отложению
парафина, малый вес труб и простота монтажа. Предприятие обеспечивает свою продукцию всеми необходимыми фитингами, для
сборки трубопровода «под ключ».
ТОО «ЗСПТ» образовано в ноябре 2002 года
для обеспечения нужд АО «ММГ» в стеклопластиковых трубах и уже в феврале 2003 года заводом были выпущены опытные образцы труб,
а с июля месяца 2003 года начались регулярные поставки стеклопластиковых изделий на
месторождения.
В апреле 2003 года завод посетил Президент
Республики Казахстан Нурсултан Абишевич
Назарбаев, который отметил необходимость
данного предприятия для молодой республики.
Он осмотрел производство, выпускаемую продукцию и высоко оценил ее эксплуатационные
характеристики.

ЗАВОД СТЕКЛОПЛАСТИКОВЫХ ТРУБ

Шыныпластикалық
құбырлардың
болат құбырлармен салыстырғанда бір қатар
маңызды артықшылықтары бар екен:
биік беріктік, қоспаланған болаттардың
беріктігіне жету;
ұқсас тағайындаудың болат құбырлардан
салмағы төрт есе азырақ;
биік коррозиялық беріктік;
агрессиялық сұйықтықтарға биік химиялық
беріктік;
бөлініп шығатын тұздардың болмау жəне
бөлініп шығатын парафиннің төмендеуі;
динамикалық жүктемелерге биік беріктік;
кəдімгі болат құбырлармен салыстырғанда 3-4 есеге гидравликалық кедергі
коэффициентінің азаюы;
ұзақ қызмет мезгілі (50жыл);
эксплуатациялық шығынның азаюы.

ТОО «ЗСПТ» выпускает стеклопластиковые
трубы по Стандартам предприятия, основанным на мировых стандартах API 15 и BS, что
гарантирует высокое качество продукции, ведь
эти стандарты – одни из самых жестких в мире.
Посудите сами: приемочным испытаниям подвергается 100 % продукции завода, независимо от ее вида и рабочих давлении. Заводская
лаборатория подвергает проверке весь объем
сырья, необходимый для производства труб.
Всю свою продукцию ТОО «ЗСПТ» обеспечивает необходимыми фитингами и вспомогательными материалами для сборки трубопроводов «под ключ». Мы оказываем всемерную
поддержку всем нашим клиентам, которые
имеют доступ ко всем технологическим процессам изготовления стеклопластиковых труб
и фитингов, что позволяет им участвовать в
контроле выполнения заказа.

ШПҚЗ ЖШС-і шыныпластикалық құбірларды
кəсіпорын стандарты бойынша жəне API-15,
BS əлем стандарты негізінде шығарылады.
Осы стандарттар өнімнің сапасын жақсартады,
өйткені бұл стандарттар – əлемдегі ең қатаң
стандарттардың бірі болып табылады. Өздерің
ойланып қарасаңдар зауытта шығарылатын
өнімнің 100% сынақтан өтеді. Құбыр өндіру
үшін зауыт зертханасы келіп жатқан барлық
шикі заттарды тексеруден өткізеді.
Осының арқасында, тұтынушыларға тек
қана өте сапалы өнімдер түседі. ММГ АҚның кенорындарында қолданысқа жіберілген
шыныпластикалық
құбырлар
аймақтың
экология жағдайын жақсарта тұрып жəне
мұнайшылардың құбырдың монтажына, эксплуатациясына қатынасын толықтай өзгертті.
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«ШПҚЗ» ЖШС өнімнің сапасын жақсарту
үшін үнемі əр-түрлі іс-шаралар өткізеді.
Осы іс-шараның бірінші кезеңі отандық тауар шығарушылар фонды Самрук-Қазына
АҚ тізіміне кіруі болды жəне мекемені
сапа менеджментін ISO-9001, экология
менеджментін ISO-14001, кəсіби қауіпсіздік
жəне денсаулық менеджментін OHSAS-18001
енгізу жəне сертификаттау болды. Қазіргі
таңда АРI Specification Q1 стандарты енгізілу
жұмыстары жүргізіліп жатыр. Осылай біздің
зауыт өзінің шығаратын өніміне кепілдік бере
тұра, қоршаған ортаны, жұмысшылардың
денсаулығын қорғау саласындағы халықаралық
стандарттарға сəйкес болуды көздейді.
Осы
міндеттемелердің
орындалуының
дəлелділігі «ШПҚЗ» ЖШС қоршаған аумағы
жартылай шөл далалы жерлер, жасыл
оазистердің өзіне тəн келеді. Əрбір жыл
біздің кəсіпорнымыз жасыл отырғызулардың
ауданын көбейтеді, сол үшін материалды
қаражат бөлінеді. Зауытта жұмысшылардың
техникалық қауіпсіздігін жəне еңбек қорғау
ережелерін қатаң түрде сақтау үшін бақылау
жүреді. Оларды барлық қажетті жекеше
қорғаныс құралдармен, тегін ыстық тамақпен
жəне дұрыс демалу уақытымен қамтамасыз
етеді.

С каждым годом ТОО «ЗСПТ» совершенствует свою работу, на предприятии внедряются
новые методы работы, закупается необходимое оборудование. В 2009 году завод внедрил
международную систему менеджмента и в
2010 году сертифицировал интегрированные
системы менеджмента качества (СТ РК ИСО
9001:2008, ISO 9001:2008), экологического
менеджмента (СТ РК ИСО 14001:2006, ISO
14001:2004) и менеджмента профессиональной безопасности и здоровья (СТ РК OHSAS
18001:2008, OHSAS 18001:2007). На сегодняшний день на заводе ведется работы по внедрению стандарта АРI Specification Q1.
В 2010 году ТОО «ЗСПТ» получило сертификат по казахстанскому содержанию СТ – KZ и
было внесено в реестр Казахстанских Товаропроизводителей Фонда Развития «Самрук - Казына», реестровый № 003664.

ЗАВОД СТЕКЛОПЛАСТИКОВЫХ ТРУБ

Өндірістік мекеменің 9 жыл жұмыс жасаған
уақытында Қаламқас, Жетыбай, Прорва, Өзен,
Солтүстік Бұзашы, Жалғызтөбе кенорындарында 2200 км-ден асатын шыныпластикалық
құбырлар салынған.
Құбырларды «кілтті астына» құрастыруына
байланысты ШПҚЗ ЖШС-і барлық өз өнімдерін
қажетті фитингтерімен жəне арналған қосалқы
материалдармен қамтамасыздандырады.

За 9 лет производственной деятельности заводом выпущено более 2200 км стеклопластиковых труб различных типоразмеров, которые
смонтированы и эксплуатируется на месторождениях Каламкас, Жетыбай, Узень, Жалгызтобе, Прорва, Северный Бузачи, и за это время
нефтяниками отмечены преимущества стеклопластиковых труб перед стальными трубами:
уменьшение количество порывов трубопроводов на месторождениях;
улучшилась экологическая обстановка;
стала намного легче работа монтажников,
ведь на монтаж стеклопластиковых труб не
требуется ни дорогостоящая техника, ни
специальное оборудование.

Біз
өзіміздің
барлық
клиенттерімізге
жəрдем көрсетеміз, оларға тапсырыс орындау жұмыстарына қатысуға рұқсат етіледі,
шыныпластикалық құбырлардың жəне фитинг
даярлау технологиялық процестеріне қатысуға
болады.
Төменде шығарылатын өнімнің ассортименті
келтірілген:

Ішкі номиналды
диаметр, мм
Диаметр внутренний
номинальный, мм

Қосылыс түрі
Тип
соединения

100
бұранда
резьбовое

152

Ниже представлен ассортимент выпускаемой продукции, по которому Вы можете оценить весь спектр труб, который производит завод:

217

Жұмыс қысымы, атм (техн.)
Рабочие давления, атм (техн.)
45

58

70

83

95

107

118

130

141

152

30

39

47

55

63

72

80

88

95

103

111

118

126

22

28

24

40

46

52

58

64

70

76

81

87

93

250

98

50
раструбношиповое

300

40

500

30
Жалғастырғы еміктік
резьбовое

НКТ 73

79

91

103

114

126

137

148

Сорғы - компрессорлық шыныпластикалық құбырлар
Ішкі номиналды диаметр, мм
Диаметр внутренний номинальный, мм
63
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Жұмыс қысымы, атм (техн.)
Рабочие давления, атм (техн.)
79

91

103

114

126

137

148
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