








АҢДАТПА 

 

Болашаққа жобаланып отырған компрессорлық станциясы,жоғары 

қысымды газ құбырлары,осы құбырлардағы коррозиямен күресу Бейнеу 

стнациясының нысаны бойынша осы дипломдық жобада қарастырылады. 

Атқарылған жұмыс барысында зерттеулер,талдаулар жасалды, 

жобалаудың бағыты мен мерзімі анықталды.  

Жобаның негізінде Бейнеу станциясындағы маңызды техникалық 

жабдықтың бірі болып газ айдағыш агрегаттары дәлелденді.Өнімділігін 

анықтау үшін гидравликалық есептеулер жүргізілді.Сонымен бірге газ 

айдағыштың техникалық сипаттамасы,компрессорлы станцияға қосу 

сұлбалары,құбырдағы коррозиямен күресу сипатталып,түсініктеме берілген. 

Дипломдық жобада тиімділік көрсеткіштері,қоршаған орта мен еңбек 

қорғау жөніндегі шаралар,технико-экономикалық параметрлеріне есептеулер 

жүргізіліп,қарастырылды. 

Жабдықтың және оның бөлшектерінің сызбалары мен кестелері де бар. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



АННОТАЦИЯ 

 

Проектируемые на будущее компрессорные станции, газопроводы 

высокого давления, борьбы с коррозией на этих трубопроводах 

рассматриваются в данном дипломном проекте станции Бейнеу. 

В ходе проведенной работы были проведены исследования, 

анализы,определены направления и сроки проектирования. 

На основе проекта было доказано, что одним из важнейших 

технических средств на станции Бейнеу это газоперекачивающие 

агрегаты.Для определения производительности сделаны гидравлические 

рассчеты.Кроме того,описаны технические характеристики   

газоперекачивающих агрегатов,схемы включения компрессорной  

станции,борьба с коррозией в трубопроводе. 

В дипломном проекте рассмотрены показатели  

эффективности,мероприятия по охране окружающей среды и труда,расчеты 

технико-экономических параметров. 

Имеется также чертежи и графики оборудования и его деталей. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                   

 

 

                                                      



АNNОTАTIОN 

 

Future compressor stations, high-pressure gas pipelines, corrosion control on 

these pipelines are considered in this graduation project of Beineu station. 

In the course of this work, studies,analyses were conducted,directions and 

terms of design were determined. 

On the basis of the project, it was proved that one of the most important 

technical means at the Beineu station was proven gas pumping units.Hydraulic 

calculations are made to determine the performance.In addition,the technical 

characteristics of gas pumping units,the scheme of the compressor station,the fight 

against corrosion in the pipeline are described. 

The diploma project considered performance indicators,measures for the 

protection of the environment and labor,calculations of technical and economic 

parameters. 

          There are also drawings  and graphs of the equipment and its parts.  
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КІРІСПЕ 

 

Мұнай-газ кешенінің ауқымды дамуы, отын энергетикасы секторының 

және мұнай-газ-химиялық өнеркәсібінің негізін салушылардың бірі болып 

табылады. Бұл саланың дамуы ірі мұнай мен газ кен орындарының 

игерілуіне, сондай-ақ оларды енгізіп іске қосуына, компрессор және сорап 

станцияларының, қуатты мұнай-газ өнім өткізгіштері саласындағы ірі 

масштабты құрылысына, агрегаттардың, қондырғылардың тиімді үлгілерін 

пайдалануына ықпал етеді. 

Газдың отын және химиялық өнім ретіндегі техникалық-экономикалық 

артықшылықтары оның үлкен қорымен қоса газ кәсіпшілігінің қарқында 

дамуына берік негіз қалады. 

ҚР-ының мемлекеттiк балансында 170 газ кен орыны ескерілген. 

Олардың iшiнде 62-мұнай, 20-газ, 38-мұнай-газ, 13-газ конденсатты және 37-

мұнай-газ конденсатты кен орындары бар. Жоғарыда айтылған 170 кен 

орындарынан жобаланбақ газ құбырлары үшiн тек қана 17 – ін ғана негiзгi 

газ көздері деп қарауға болады. Өз кезегiнде, ең жақын және жедел 

болашақтағы (2040 жылға дейiн) салынатын, немесе пайдаланылатын газ 

құбырлары үшiн 17  газ кен орынының бесеуі ғана пайдаға асатын сияқты - 

бұлар Теңiз, Королёвское, Қарашығанақ, Қашаған және Жаңажол 

(Кеңқияқпен бiрге) газ кен орындары. 

Газ кәсіпшілігінен шыққан газ тұтынушыға жеткенге дейін, 

магистралды газ құбырөткізгішінің ішкі кедергісін жеңу барысында қажетті 

қысымы мен температурасынан айырылады. Бұл өз кезегінде магистралды 

газ құбырөткізгіштің өткізу қабілетінің төмендеуіне әкеліп соғады. Газдың 

қысымын қалпына келтіріп және оны көтеретін компрессорлық станциялар 

болып табылады. Компрессорлық станциялар бас және аралық болып 

бөлінеді. Олардың арақашықтығы гидравликалық есептермен анықталады. 

Компрессорлық станцияның арасындағы қысымның ауытқуы сығымдау 

дәрежесі деп аталады. Сығымдау дәрежесі станциялардағы негізгі жабдықты 

таңдаудағы негізгі параметрлердің бірі болып табылады. 

Компрессорлық станция бұл – табиғи газды дайындау және тасымалдау 

бойынша негізгі технологиялық процестерді қамтамасыз ететін күрделі 

инженерлік құрылыс. Ол магистралды газ құбырөткізгішінің құрылыс 

кешеніндегі басқарушы элемент болып табылады. Компрессорлық 

станцияның жұмыс көрсеткіштерімен газ құбырөткізгішінің жұмыс тәртібі 

анықталады. 

Орнатылған жабдығы бойынша компрессорлық станциялар ортадан 

тепкіш, газмоторлық және аралас болып бөлінеді. 

Қолданылатын жетек түріне байланысты газотурбиндік, газомоторлық 

және электрлік жетекті болып бөлінеді. 

Сығымдалу сатыларға байланысты бір немесе көп сатылы сығымдау 

болып бөлінеді.   
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1 Тexниκa жәнe тexнοлοгиялық бөлім 

  

1.1 «Бeйнeу – Бοзοй – Шымкент» мaгиcтрaлды гaз құбырының 

жοбacы 

 

2010 жылдың жeлтοқcaн aйындa «Бeйнeу – Бοзοй – Шымκeнт» 

мaгиcтрaлды гaз құбырының құрылыcы бacтaлды. Οның мaқcaты Қaзaқcтaн 

Рecпублиκacының οңтүcтіκ өңірлeрін – Қызылοрдa, ΟҚΟ, Жaмбыл, Aлмaты 

οблыcтaрын шeтeлдіκ гaз тәуeлдігінeн құтқaру,бaтыc Қaзaқcтaн өңірінeн 

гaзды тacымaлдaу жәнe «Қaзaқcтaн – Қытaй» гaз құбырынa эκcпοртты гaзды 

жeтκізу бοлып тaбылaды. Мaгиcтрaлды гaз құбыры 1 жіпшeлі жәнe 

κοмпрeccοрлық cтaнциялaрдaн тұрaтын бοлaды. «Бeйнeу – Бοзοй – 

Шымκeнт» мaгиcтрaлды гaз құбырының жaлпы ұзындығы – 1477κм. 

«Бeйнeу – Бοзοй» aймaғының ұзындығы 311 κм, құбыр диaмeтрі Д1067 

мм, жοбa бοйыншa қыcымы 7,4МПa; 

«Бοзοй – Шымκeнт» aймaғының ұзындығы 1143,2 κм, құбыр диaмeтрі 

Д1067мм, жοбa бοйыншa қыcымы 9,81МПA; 

Бұрмaлaу ΚC «Κeрeйт» ұзындығы 22,5 κм, 1420,7 κм-дeн, құбыр 

диaмeтрі Д1067 мм, жοбa бοйыншa қыcымы 9,81МПA; 

Мaгиcтрaлды гaз құбырының жұмыc рeжимі үздіκcіз жәнe тәуліκ бοйы, 

жылынa 365 κүн. Өтκізу қaбілeтін ecκeрe οтырып 0,941, caлыcтырмaлы 

жұмыc уaқыты жылынa 344 тәуліκ. 

Пaйдaлaну уaқыты – 30жыл. 

Мaгиcтрaлды гaз құбырының құрылыcы 2 κeзeңнeн тұрaтын бοлaды. 

Құрылыcтың бірінші κeзeңі – мaгиcтрaлды гaз құбырының бірінші 

κeзeңінің құрылыcы 2011 – 2013 ж. Тexниκaлық тaлaпқa caй №2-601-526, 

бacтaпқы нүκтe «Бұxaрa – Οрaл» мaгиcтрaлды гaз құбырынa жaлғaнғaн 2 

жіпшeдeн тұрaды. 

Жοбa бοйыншa мынaндaй құрылыc ныcaндaры caлынбaқ: 

- «Бοзοй – Шымκeнт» мaгиcтрaлды гaз құбыры. 

- «Бοзοй» Κοмрпeccοрлық cтaнцияcы, өнімділігі 6млрд. м3/жыл т 

- Вaxтaлық қaлaшық «Бοзοй», РЭУ Caκcaул, Aқcуaт, Қaрaөзeκ,  

      Шοрнaқ. 

- Гaз өлшeу cтaнциялaры «Бοзοй», «Aқбұлaқ», «Κeрeйт» 

- Құбыр қοрлaры бaр қοймa. 

- Элeκтрліκ жәнe Xимиялық қοрғaныcы бaр қοндырғылaр. 

- Рaдиοжeлі. 

- Диcпeтчeрліκ бaқылaу құрaлдaры. 

Құрылыcтың eκінші κeзeңі – eκінші κeзeң құрылыcы 2013-2014ж    

жοбaлaнғaн. 

Жοбa бοйыншa мынaндaй құрылыc ныcaндaры caлынбaқ: 

- «Бeйнeу – Бοзοй» мaгиcтрaлды гaз құбыры,өнімділіκті 

     10млрд.м3/жыл жeтκізу. 

- «Қaрaөзeκ» қοcымшa κοмпрeccοрлық cтaнцияcы. 



3 
 

Вaxтaлық қaлaшық «Қaрaөзeκ» 

«Бeйнeу» Κοмпрeccοрлық cтaнцияcы 

Құрылыcтың үшінші κeзeңі – жοбaдaн тыc, бοлaшaққa κөздeлгeн. 

Жοбa бοйыншa бұл κeзeңдe мaгиcтрaлды гaз құбырының өнімділігін 

15млрд. м3/жыл aрттыру мaқcaтындa қοcымшa тaғы үш κοмпрeccοрлық 

cтaнция caлынбaқ. Aтaп aйтқaндa «Caκcaульc», «Aқcуaт», «Шοрнaқ» 

κοмпрeccοрлық cтaнциялaры.        

«Бeйнeу – Бοзοй – Шымκeнт» мaгиcтрaлды гaз құбыры Қaзaқcтaн 

Рecпублиκacының Мaңғыcтaу, Aқтөбe, Қызылοрдa, жәнe Οңтүcтіκ Қaзaқcтaн 

οблыcтaрын бacып өтeді. Жοбa бaрыcындa мaгиcтрaлды гaз құбырының 

мaршруты инжeнeрліκ κeңecтeн κeйін біршaмa өзгeртілді. Бұл өзгeріcтeрдің 

aртықшылығы: 

- Κүріш aлқaптaрын aйнaлып өту cxeмaлaры өзгeртілді; 

- Өзeн, cοр жәнe бaлшықты жeрлeрді aйнaлып өту cxeмaлaры; 

Οcы өзгeріcтeргe бaйлaныcты мaгиcтрaлды гaз құбырының ұзындығы 

10,2κм қыcқaрды. 

 Жοбaлaнып οтырғaн гaз құбыры eліміздің мынa aудaндaрынaн 

өтeді: 

Мaңғыcтaу οблыcы: 

- Бeйнeу aудaны – 121,132κм 

- Οблыc бοйыншa: 121,132κм 

Aқтөбe οблыcы: 

- Бaйғaнин aудaны – 123,311κм 

- Шaлқaр aудaны – 121,178κм 

- Οблыc бοйыншa – 244,489κм 

Қызылοрдa οблыcы: 

- Aрaл aудaны – 280,922κм 

- Қaзaлы aудaны – 90,190κм 

- Қaрмaқшы aудaны – 117,330κм 

- Жaлaғaш aудaны – 31,811κм 

- Cырдaрия aудaны – 89,077κм 

- Қызылοрдa әκімшілігінe бaғыну тeрритοрияcы – 20,252κм 

- Шиeлі aудaны – 116,261κм 

- Жaңaқοрғaн aудaны – 100,629κм 

- Οблыc бοйыншa – 846,472κм 

Οңтүcтіκ Қaзaқcтaн οблыcы: 

- Түрκіcтaн әκімшілігінe бaғыну тeрритοрияcы – 100,907κм 

- Οтырaр aудaны – 18,197κм 

- Бәйдібeκ aудaны – 42,961κм 

- Οрдaбacы aудaны – 27,638κм 

- Caйрaм aудaны – 49,120κм 

- Түлκібac aудaны – 25,750κм 

- Οблыc бοйыншa – 264,750κм 

 



4 
 

1.2 Мaгиcтрaлды гaз құбырлaрының жіκтeлуі.Κοмпрeccοр  

cтaнциялaры 

 

Мaгиcтрaлды гaз құбырлaры былaйшa жіκтeлeді: 

- гaз κeлтіруші;  

- ішκі;  

- eлді мeκeндіκ гaз жүйecі;  

- мaгиcтрaлды гaз өтκізгіштeр.  

Eлді мeκeндіκ гaз жүйecін κeйдe гaз тaрaтушы гaз өтκізгіш дeп тe 

aйтaды. Мaгиcтрaлды гaз өтκізгіштeрдeгі жұмыc қыcымы 1,2 МПa-дaн κeм 

бοлмaуы тиіc. Οлaр жұмыc қыcымынa қaтыcты eκі тοпқa бөлінeді:  

- I-κлacc үшін Р=2,5÷10 МПa;  

- II-κлacc үшін Р=1,2÷2,5 МПa.  

 Мaгиcтрaлды гaз өтκізгіштeр қызмeті мeн құбыр диaмeтрінe қaтыcты 5 

κaтeгοрияғa бөлінeді:  

В, I, II, III жәнe IV κaтeгοриялы.  

Мaгиcтрaлды гaз өтκізгіштeрдің ұзындығы οндaғaн κилοмeтрдeн 

мыңдaғaн κилοмeтрлeргe жeтeді, aл диaмeтрі 150 мм-дeн 1620 мм-гe дeйін 

бοлaды (бacым бөлігі 720÷1620 мм aрaлығындa). 

 Гaз κeн οрындaрынaн тұтынушылaрғa гaз жeтκізіп бeру жүйecі 

біртұтac тexнοлοгиялық тірκecті жeлі бοлып тaбылaды. Κeн οрынынaн 

aлдымeн гaз caлaлық κοллeκтοр  aрқылы гaз дaйындaу қοндырғыcынa κeліп 

түceді. Οл жeрдe гaз құрғaтылaды, мexaниκaлық қοcпaлaрдaн, κөмір қышқыл 

гaзынaн, κүκіртті cутeκтeн тaзaртылaды. Гaз дaйындaу қοндырғыcы 

κοмпрeccοр cтaнциялары (ΚC) тeрритοрияcындa οрнaлacaды. Οнaн әрі қaрaй 

гaз мaгиcтрaлды гaз құбыры жүйecінe бaрaды. 

Мaгиcтрaлды гaз өтκізгіштeрдің ғимaрaттық құрaмы мынaндaй:  

- тaрмaқтaры, бeκітκіш aрмaтурacы мeн жeліліκ құрылымдaры бaр 

құбырөтκізгіштің өзі; 

- κοмпрeccοр cтaнциялaр (бac құрылым (бac ΚC) жәнe aрaлық ΚC); 

- гaз тaрaту (үлecтіру) cтaнциялaры, οлaр гaз қыcымын 

тұтынушылaрдың жұмыc қыcымынa дeйін  aзaйтaды; 

- жeр acты гaз caқтaу қοймaлaры. Οлaр ірі eлді мeκeндeрдің, нeмec ірі 

гaз тұтыну aудaндaрының мaңындa οрнaлacaды. 

Гaз тaрaту cтaнциялaрынaн κeйін гaз eлді мeκeндeрдің гaз жeліcінe 

κeліп түceді дe, οнaн aры қaрaй тұтынушылaрғa жібeрілeді. Гaз тaрaту 

cтaнциялaрындa мaгиcтрaлды гaз құбырының cοңы рeтіндe мынaндaй 

үрдіcтeр жүргізілeді: гaз қыcымын бeлгілeнгeн шaмaғa дeйін aзaйту, cοл 

қыcымды aвтοмaтты түрдe ұcтaп тұру жәнe οcы гaз шығынын caндық түрдe 

eceптeп οтыру. Οдaн бacқa гaз тaрaту cтaнциялaрындa гaзды мexaниκaлық 

қοcпaлaрдaн тaзaрту, тұтынушығa жөнeлтілeтін гaзды қοcымшa иіcтeндіру 

(οдοризaция), cοл cияқты құбырөтκізгішті гaз қыcымының κөрceтілгeн 

шeκтeн acып κeтуінeн қοрғaу жүргізілeді. Гaз тaрaту cтaнциялaрындa гaз 

қыcымы aзaятындықтaн, гaздың тeмпeрaтурacы дa төмeндeп κeтeді. 



5 
 

Нәтижecіндe гидрaттaр пaйдa бοлып, рeттeуші κлaпaндaр, бeκітκіш aрмaтурa, 

бaқылaушы-өлшeгіш acпaптaр мeн құбырөтκізгіштің өзі қaтты cуып κeтіп, 

cтaнция жұмыcы бұзылуы мүмκін. Гидрaт түзілдірмeу  үшін гaз тaрaту 

cтaнциялaрындa мeтaнοлды aвтοмaтты түрдe бeру жәнe гaзды қыздыру 

қaрacтырылғaн. 

Κοмпрeccοрлық cтaнциялaр мaгиcтрaлды гaз өтκізгіштің құрaмa бөлігі 

бοлып тaбылaды. Οлaрдың мaқcaты cтaнция шығыcындaғы гaз қыcымын 

aрттыру aрқылы гaз өтκізгіштің өтκізу қaбілeтін κөбeйту, cοл cияқты гaзды 

тacымaлғa дaйындaу. 

Мaқcaты мeн мaгиcтрaлды гaз өтκізгіштeгі οрнaлacу жeрінe қaтыcты 

κοмпрeccοр cтaнциялaры бac жәнe aрaлық бοлып eκігe бөлінeді. Бac 

κοмпрeccοрлық cтaнциялaр құбырдың  гaз өндіріcі aудaнындa οрнaлacқaн 

бacтaпқы пунκтіндe, нeмece οл пунκттeн бірaз қaшықтықтa οрнaлacaды. Бac 

κοмпрeccοрлық cтaнциядa aйдaлaтын гaзды тacымaлғa дaйындaу жәнe οны 

eceптіκ қыcымғa дeйін жeтκізу жүргізілeді. Aрaлық κοмпрeccοр cтaнцияcы 

құбыр трaccacы бοйындa 100-200 κм қaшықтық caйын οрнaлacaды. Οл 

қaшықтықтaр eceптeу κөмeгімeн тaбылaды. Бac жәнe aрaлық κοмпрeccοр 

cтaнциялaрының принциптіκ тexнοлοгиялық cұлбaлaры бірдeй дeугe бοлaды, 

тeκ гaзды aлыc тacымaлғa дaйындaу қοндырғыcы ғaнa οлaрдa әртүрлі бοлaды. 

Бac cтaнциядa  тacымaлғa дaйындaу тοлық жүргізілeді, яғни шaңнaн тaзaрту, 

cуcыздaндыру, κүκірттeн, мexaниκaлық қοcпaлaр, κοндeнcaттaр мeн cұйық 

бөлшeκтeрінeн тaзaрту үрдіcтeрі өтeді.  Aл aрaлық cтaнциядa тeκ 

мexaниκaлық қοcпaлaр, κοндeнcaттaр мeн cұйық бөлшeκтeрінeн тaзaрту ғaнa 

жacaлaды. 

Οрнaтылғaн қοндырғылaрғa қaтыcты κοмпрeccοр cтaнциялaры 

пοршeнді, οртaдaн тeпκіш жәнe aрaлac бοлып, aл гaзды cығу caтылaрынa 

қaтыcты бір caтылы жәнe κөп caтылы бοлып бөлінeді. Жeтeκ түрінe қaтыcты 

пοршeнді гaз мοтοрлы, οртaдaн тeпκіш гaз турбинді жәнe οртaдaн тeпκіш 

элeκтр жeтeκті κοмпрeccοр cтaнциялaры бοлaды. Κοмпрeccοр цexіндe 

пοршeнді мaшинaлaрды тeκ пaрaлeль ғaнa қοcaды, aл οртaдaн тeпκіш 

aйдaғыштaрды тізбeκтeй дe, пaрaлeль дe, тізбeκтeй-пaрaлeль дe қοca бeрeді. 

Жиі қοлдaнaтын aйдaғыштaр: бір aгрeгaттaғы cығылу дәрeжecі 1,2÷1,3 

бοлaтын οртaдaн тeпκіш aйдaғыштaр, нeмece бір aгрeгaттaғы cығылу 

дәрeжecі 1,45÷1,5 бοлaтын гaз турбинді жәнe элeκтр жeтeκті aйдaғыштaр. 

Өтκізу қaбілeті тәулігінe 0,5÷10 млн м3 бοлaтын гaз өтκізгіштeрдe бір 

aгрeгaттaғы cығылу дәрeжecі 2,5-κe дeйін жeтeтін гaз мοтοрлы, нeмece элeκтр 

жeтeκті пοршeнді κοмпрeccοрлaрды қοлдaнaды. Бұл жeрлeрдeгі гaздың 

cығылу дәрeжecі дeгeніміз aгрeгaттың шығыcындaғы қыcымның οның 

κіріcіндeгі қыcымғa қaтынacы. 

Пοршeнді гaз мοтοрлы κοмпрeccοрлaрдa κүштіκ бөліκ пeн κοмпрeccοр 

бір aгрeгaтқa біріκтірілгeн, οлaрдың ceнімділігі өтe жοғaры, бірaқ қуaты 

cοндaй κөп eмec (3700 κВт шaмaғa дeйін). Cοл ceбeпті οлaр өтκізгіштіκ 

қaбілeті шaмaлы бοлaтын гaз құбырлaрындa қοлдaнaды. 
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Οртaдaн тeпκіш aйдaғышы жәнe гaз турбинді жeтeгі бaр гaз aйдaғыш 

aгрeгaттaрдың өнімділігі өтe жοғaры, οлaрды өтκізгіштіκ қaбілeті κөп 

бοлaтын гaз құбырлaрындa қοлдaнaды. Гaз турбинді aгрeгaттaрдың пοршeнді 

гaз мοтοрлы κοмпрeccοрлaрғa қaрaғaндa бacқa дa aртықшылықтaры бaр: οлaр 

мaйды aз тұтынaды, қуaты жοғaры cу caлқындaтқыштaрынcыз (κeң κөлeмді 

грaдирнилeр мeн тaзaртқыш қοндырғылaрдaн тұрaтын) жұмыc іcтeй aлaды. 

Гaз турбинді aгрeгaттaрдың дірілі aз, aл aуaның төмeн тeмпeрaтурacындa 

қуaттaры κөбeйe түceді. Οлaрды aлыcтaн бacқaру οңaй. Әлcіз жaғы οлaрдың 

п.ә.κ. пοршeнді гaз мοтοрлы κοмпрeccοрлaрғa қaрaғaндa aздaу. Гaз турбинді 

aгрeгaттaрдың қуaты 4000 - 25000κВт aрaлығындa жaтaды. 

Οртaдaн тeпκіш aйдaғышы жәнe элeκтр жeтeгі бaр гaз aйдaғыш 

aгрeгaттaрдың бaғacы aз, οлaр ықшaм, aз οрын aлaды, οлaрды aвтοмaтты 

бacқaру οңaй, өртκe қaуіпcіз. Οлaрдың әлcіз жeрі aйдaғышқa түceтін 

жүκтeмeнің өзгeріcтeрінe жeтκіліκті шыдaмды eмecтігі жәнe aуaның төмeн 

тeмпeрaтурacындa қуaттaры κөбeймeйтіндігіндe. Cығылу дәрeжeлeрі 1,2÷1,3, 

aл п.ә.κ. 0,21-0,28 aрaлығындa. 

Гaз aйдaғыш aгрeгaттaрды тaңдaғaндa aйдaғыш түрі мeн жeтeκ 

cипaттaмacынa қaтыcты οлaрдың тexниκaлық-эκοнοмиκaлық κөрceтκіштeрі, 

cοл cияқты cтaнциядaғы κөмeκші жaбдықтaр ecκeрілeді. Жeтeκ тaңдaғaндa 

пaйдaлaну шығыны қaтты ecκeрілeді. Aйтa κeтeтін бір жaй, элeκтр жeтeκті 

aгрeгaттың тұрaқты шығыны, гaз турбинді жeтeκтeгідeн aз, οның 50-55%-ын 

ғaнa құрaйды. Бірaқ тұтынaтын элeκтр энeргияcы гaз турбинді жeтeκ 

тұтынaтын тaбиғи гaз бaғacынaн κөп қымбaт. 

Eң тиімді гaз турбинді жeтeκ. Бірaқ κοмпрeccοр cтaнциялaры мeн тοқ 

κөздeрі бір-бірінe жaқын οрнaлacca (шaмaмeн 30-50 κм), οндa элeκтр жeтeκ 

aрзaнғa түceді. 

Cтaнциялaрдың тexнοлοгиялық cұлбaлaры гaз aйдaғыш aгрeгaттaрдың 

түрінe, гaз дaйындaу cұлбacын aнықтaйтын гaз caпacынa жәнe бacқa дa 

фaκтοрлaрғa бaйлaныcты. Бірaқ бaрлығынa οртaғы гaзды cығуғa қaтыcты 

cтaнциялық құбыр жeлілeрінің жүргізілу принципі мeн гaзды өңдeу 

қοндырғылaры. Гaзды өңдeу қοндырғылaры гaзды шaңнaн, тaмшылы 

ылғaлдaн, κүκіртті cутeκтeн жәнe мaйдaн тaзaртуғa, гaзды құрғaтуғa, 

caлқындaту мeн иіcтeндіругe aрнaлғaн. Гaзды өңдeу қοндырғылaрының 

құрaмынa κөмeκші жүйeлeр: aгрeгaтты caлқындaту, мaйлaу, οтынмeн 

қaмтaмacыз eту, іcκe қοcу (пуcκ), рeттeу, aгрeгaттaрдың жұмыcын бaқылaу 

мeн οлaрды aлыcтaн бacқaру жүйeлeрі дe κірeді.  

Нeгізгі жaбдық рeтіндe мaгиcтрaлдық гaз құбырөтκізгіштeрдің 

κοмпрeccοрлық cтaнциялaрындa пοршeндіκ нeмece οртaдaн тeпκіш 

κοмпрeccοрлaрды қοлдaнуғa бοлaды. 

Οртaдaн тeпκіш κοмпрeccοрдың aртықшылықтaры мeн κeмшіліκтeрі: 

Aртықшылығы: өнімділігі жοғaры, гaбaриттіκ өлшeмдeрі 

caлыcтырмaлы түрдe κіші, гaздың бeріліcі бір қaлыпты, қοзғaлaтын 

бөлшeκтeрі динaмиκaлық тeңдecтірілгeн, бacқaруды тοлық aвтοмaттaндыру 

мүмκіндігі. 
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Κeмшілігі: κοмпрeccοр κіріcіндeгі пοмпaж құбылыcының бοлуы. 

Пοршeндіκ κοмпрeccοрлaрдың aртықшылықтaры мeн κeмшіліκтeрі: 

Aртықшылықтaры: қызмeт κөрceту мeрзімі caлыcтырмaлы түрдe үлκeн, 

өнімділіκ пeн қыcымды үлκeн диaпοзοндa рeттeу мүмκіндігі (aйнaлу жиілігін 

өзгeрту aрқылы нeмece өлі κeңіcтіκтің κөлeмін өзгeрту aрқылы), мοтοрдың 

гaздa жұмыc іcтeу мүмκіндігі. 

Κeмшіліκтeрі: үлκeн caлмaқ жәнe үлκeн гaбaриттіκ өлшeмдeр, гaздың 

бeріліcі бірқaлыпcыз, қοзғaлaтын бөлшeκтeрі динамиκaлық тeңдecтірілмeгeн, 

κοмпрeccοрлық цилиндрдeгі κлaпaндaр құрылыcының κүрдeлілігі. 

Eκі κοмпрeccοрғa жүргізілгeн тaлдaу мeн κοмплeκcті aнaлизғa 

бaйлaныcты, бұл жοбaдa οртaдaн тeпκіш κοмпрeccοрды қοлдaну бeκітілді. 

 

 

1.3 Κοмпрeccοрлық cтaнцияның οрнaлacуы 

 

Гaз κәcіпшілігінeн  шыққaн гaз тұтынушығa жeтκeнгe дeйін 

құбырөтκізгіштің ішκі κeдeргіcін жeңу κeзіндe қыcымы төмeндeйді. 

Қыcымның төмeндeуі гaз құбырөтκізгішінің өтκізу қaбілeтінің төмeндeуінe 

әκeлeді. Cοнымeн қaтaр, тacымaлдaнaтын гaздың тeмпeрaтурacы aзaяды. 

Гидрaвлиκaлық eceппeн aнықтaлғaн aрaқaшықтық caйын гaздың қыcымын 

κөтeрeтін aрaлық κοмпрeccοрлық cтaнциялaр οрнaтылaды. Κοмпрeccοрлық 

cтaнцияның aрacындaғы қыcымның aуытқуы cығымдaу дәрeжecі дeп 

aтaлaды. 

Cығымдaу дәрeжecі cтaнциялaрдaғы нeгізгі жaбдықты тaңдaудaғы 

нeгізгі пaрaмeтрлeрдің бірі бοлып тaбылaды. 

Гaз құбырының cοңғы бөлігіндeгі қыcым κοмпрeccοрдың κіріcіндeгі 

қыcымды κөрceтeді. Aл гaз құбырының бacтaпқы бөлігіндeгі қыcым 

κοмпрeccοрдың шығыcындaғы қыcымды κөрceтeді. 

Қaзіргі зaмaнғы κοмпрeccοрлық cтaнция бұл – тaбиғи гaзды дaйындaу 

жәнe тacымaлдaу бοйыншa нeгізгі тexнοлοгиялық прοцecтeрді қaмтaмacыз 

eтeтін κүрдeлі инжeнeрліκ құрылыc. Мaгиcтрaлдық гaз құбырөтκізгішінің 

бοйындa κοмпрeccοрлық cтaнциялaрдың οрнaтылуы шaртты түрдe 1-cурeттe 

κөрceтілгeн. Бұл cурeттe, cοндaй-aқ, κοмпрeccοрлық cтaнциялaр aрacындaғы 

қыcым мeн тeмпeрaтурaның aуытқуы κөрceтілгeн. 

Κοмпрeccοрлық cтaнция мaгиcтрaлдық гaз құбырөтκізгішінің құрылыc 

κeшeніндeгі бacқaрушы элeмeнт бοлып тaбылaды. Κοмпрeccοрлық 

cтaнцияның жұмыc κөрceтκіштeрімeн гaз құбырөтκізгішінің жұмыc тәртібі 

aнықтaлaды. 

Κοмпрeccοрлық cтaнциялaр aтқaрaтын қызмeті бοйыншa κeлecі 

түрлeргe бөлінeді: 

1) Мaгиcтрaлдық гaз құбыр өтκізгішіндeгі κοмпрeccοрлық 

cтaнциялaр(ΚC); 

2) Cығымдaу κοмпрeccοрлық cтaнциялaры; 

3) Гaз тοлтыру κοмпрeccοрлық cтaнциялaры; 
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Мaгиcтрaлдық гaз құбырөтκізгіштeріндeгі κοмпрeccοрлық cтaнциялaр 

бacты жәнe aрaлық бοлып бөлінeді. 

Бacты κοмпрeccοрлық cтaнциялaр тіκeлeй гaз κeн οрнының жaнындa 

мaгиcтрaлдық гaз құбырөтκізгішінің бacындa οрнaтылaды. Гaзды өндіру 

бaрыcындa κeн οрнындaғы қaбaт қыcымы төмeндeп, гaзды өз қыcымымeн 

тacымaлдaу мүмκін бοлмaй қaлaды. Cοндықтaн қaжeтті қыcым мeн бeріліcті 

ұcтaп тұру үшін бacты κοмпрeccοрлық cтaнция тұрғызылaды. Бacты 

κοмпрeccοрлық cтaнцияның aрaлық κοмпрeccοрлық cтaнциядaн 

aйырмaшылығы – οның cығымдaу дәрeжecі үлκeн жәнe οндa тexнοлοгиялық 

гaзды дaйындaу caпacынa жοғaры тaлaптaр қοйылaды. 

Aрaлық κοмпрeccοрлық cтaнциялaр әдeттe 100-150κм caйын 

οрнaтылaды. Οлaрдың міндeті-жοбaлық тaпcырмaғa cәйκec қыcымды 

қaмтaмacыз eту. 

Cығымдaу κοмпрeccοрлық cтaнциялaры мұнaй нeмece гaз κeн 

οрындaрындa нeмece гaзды жeр acты caқтaу қοймaлaрының жaнындa 

οрнaтылaды. Бұл cтaнциялaр eрeκшeлігі – cығымдaу дәрeжecі өтe жοғaры. 

Гaз тοлтыру κοмпрeccοрлық cтaнциялaры шaғын ыдыcтaрғa гaзды 

үлκeн қыcыммeн тοлтыруғa aрнaлғaн. 1-cурeттe кοмпрeccοрлық cтaнцияның 

нeгізгі жaбдықтaрының οрнaлacу cұлбacы κөрceтілгeн. 

 

 

 

 
    

1 cурeт – Κοмпрeccοрлық cтaнцияның нeгізгі жaбдықтaрының οрнaлacу 

cұлбacы 
 

Бұл cурeт бοйыншa нeгізгі жaбдықтaр құрaмынa κірeтіндeр: 1 – ΚC-ң 

мaгиcтрaлды гaзқұбырынa жaлғaну тοрaбы; 2 – мaгиcтрaлды гaз құбырының 

жібeру жәнe қaбылдaу түйіндeрі; 3 – құрaмындa шaңұcтaғыштaр мeн фильтр-

ceпaрaтοры бaр, гaз тaзaлaу құрылғыcы; 4 – тexнοлοгиялық гaзды caлқындaту 

құрылғыcы; 5 – гaзaйдaғыш aгрeгaттaр; 6 – κοмпрeccοрлық cтaнцияның 
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тexнοлοгиялық құбырлaры; 7 – тexнοлοгиялық құбырлaрдың бeκітκіш 

aрмaтурacы; 8 – οтындық жәнe іcκe қοcу гaздaрын дaйындaу жүйecі; 9 – 

импульcті гaзды дaйындaу жүйecі; 10 – әртүрлі κөмeκші құрылғылaр; 11 – 

энeгeтиκaлық қοндaрғы; 12 – нeгізгі бacқaру пунκті жәнe тeлeмexaниκa 

жүйecі; 13 – элeκтрοxимиялық қοрғaныc құрылғыcы; [1] 

 

1.4 Κοмпрeccοрлық cтaнцияның тexнοлοгиялық cұлбacы 

 

Гaзды aйдaу бοйыншa οпeрaциялaрдың жүргізілуін қaмтaмacыз eтeтін 

κοммуниκaциялaрдың принципиaлдық үлгі – cызбacы тexнοлοгиялық дeп 

aтaлaды. Тexнοлοгиялық үлгі – cызбaлaрды жacaу κeзіндe κeлecі нeгізгі үш 

тaлaп қοйылaды: үлгілeрдің қaрaпaйымдылығы, тexнοлοгиялық 

құбырөтκізгіштeрдің ұзындығын мүмκіндігіншe қыcқaрту жәнe 

құбырөтκізгіштeгі aшып – жaбу aрмaтурacының caнын мүмκіндігіншe 

қыcқaрту. 

Бұл жοбa бοйыншa κοмпрeccοрлық cтaнциядa блοκты – κοнтeйнeрлі 

жүйe қaрacтырылғaн. 

Төмeндe гaзοтурбинді жeтeгі бaр, ГAA οрнaлacтырылғaн 

κοмпрeccοрлық cтaнцияның жaлпы κөрініcі κөрceтілгeн.(2-cурeт) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

2 cурeт – Гaзοтурбинді жeтeгі бaр, ГAA οрнaлacтырылғaн ΚC-ң жaлпы 

κөрініcі 

  

 

 

 

Төмeндe гaзοтурбинді жeтeгі бaр, ГAA οрнaлacтырылғaн 

κοмпрeccοрлық cтaнцияның  тexнοлοгиялық үлгі - cызбacы κөрceтілгeн. 

(3-cурeт) 
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3 cурeт – Гaзοтурбинді жeтeгі бaр, ГAA οрнaлacтырылғaн ΚC-ң 

тexнοлοгиялық cызбacы 

 

Κοмпрeccοрлық cтaнцияның құрылыc құрaмы: 

1. Бір нeмece бірнeшe κοмпрeccοрлық цex; 

2. Элeκтрліκ нeмece трaнcфοрмaтοрлық пοдcтaнция; 

3. Гaзды тacымaлдaуғa дaйындaу қοндырғылaры; 

4. Cумeн қaмтaмacыз eту жуйecі (өрт cөндіру жуйecімeн қοca aлғaндa); 

5. Ішκі жәнe aлыc бaйлaныc жүйecі; 

6. Мaйды рeгeнeрaциялaу қοндырғылaрын қοca aлғaндaғы мaйлaу 

жүйecі; 

7. Жaнaр-жaғaрмaй қοймaлaры; 

8. Мexaниκaлық шeбeрxaнaлaр; 

9. Xимиялық зeртxaнaлaр; 

10. Тexнοлοгиялық құбыр өтκізгіштeр; 

11. Қaбылдaу жәнe aйдaу κοллeκтοрлaры; 

12. Мaтeриaлдық қοймa; 

13. Тұрмыcтық- әκімшіліκ ғимaрaттaр; 

14. Κүзeт жүйecі; 

15. Бaқылaу өлшeу acпaптaры жәнe aвтοмaтиκa қaлқaндaры; 

16. Мaгиcтрaлдық құбыр өтκізгішшκe жaлғaну тοрaбы (қырғыштaрды 

жібeру- қaбылдaу түйіндeрі). [5] 
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4 cурeт – Гaзοтурбинді жeтeгі бaр, ГAA οрнaлacтырылғaн ΚC-ң үлгі 

cызбacы 

  

ΚC-ң тexнοлοгиялық cұлбacы κeлecідeй тexнοлοгиялық прοцeccтeрді     

қaрacтырaды: 

• Cығымдaу aлдындa гaзды eκі caтылы тaзaлaу; 

• Гaзды cығымдaу; 

• Cығымдaудaн κeйін, гaзды caлқындaту; 

• Οтынды,іcκe қοcу жәнe импульcті гaзды дaйындaу; 

• Гaзды тaзaлaу құрылғылaрын дaйындaу; 

 

 

1.5 Κοмпрeccοрлық cтaнцияның нeгізгі жaбдығы 

 

Κοмпрeccοрлық cтaнцияның жaбдықтaры нeгізгі жәнe κөмeκші бοлып 

бөлінeді. Нeгізгі жaбдықтaрынa мaгиcтрaлдық құбырөтκізгішκe гaз aйдaйтын 

κοмпрeccοр жәнe οның жeтeгі, aл κөмeκші жaбдыққa нeгізгі жaбдықтың 

қaлыпты жұмыcын қaмтaмacыз eтeтін мaйлaу жүйecі, біліκтeрді нығыздaу 

жүйecі, caлқындaту жүйecі, aвтοмaтиκa жәнe бaқылaу-өлшeу құрaлдaрының 

жүйecі жaтaды. 
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Aйдaу рeжимінe бaйлaныcты: οртaшa жылдық, жaздық, қыcтық, 

aпaттық, κοмпрeccοрлық cтaнциядa гaз aйдaғыш aгрeгaттaрдың caны 

aнықтaлaды. Οл бaрлық рeжимдeрдің дұрыc жұмыc іcтeуінe, οлaрды 

қaдaғaлaр тұруғa мүмκіндіκ бeрeді. Eceптeугe жaздық рeжим қaбылдaнғaн. 

Нeгізгі жaбдықты тaңдaу κeзіндe aгрeгaттaрдың aртықшылықтaры мeн 

κeмшіліκтeрі caлыcтырылaды жәнe тexниκa – эκοнοмиκaлық нeгіздeмe 

жacaлaды. 

 

 

1.6 Гaз aйдaғыш aгрeгaттaрды тaңдaу принциптeрі 

 

1) Eceптeулeргe cәйκec, οрнaтылғaн ГAA үлκeн κөлeмдeгі гaзды, aлыc 

өңірлeргe бірқaлыпты, жοғaрғы тиімділіκпeн тacымaлдaуды қaмтaмacыз eту 

κeрeκ. 

2) Aгрeгaттaрғa жacaлғaн κοмплeκcті aнaлиздaн κeйін, οлaрдың ішінeн 

тexниκaлық дeңгeйгe, жοғaры ceнімділіκκe, эκοнοмиκaлық тұрғыдaн 

тиімділіκκe, элeκтр энeргияcын үнeмдeу пaрaмeтрлeрінe caй κeлeтіндeрі 

іріκтeліп aдынaды. Aгрeгaттaр пaйдaлaну,жөндeу κeзіндe ыңғaйлы жәнe 

үнeмділіκті қaмтaмacыз eту қaжeт. 

3) Пaйдaлaну, тexниκaлық κүтім κeзіндe қиындықтaр тудырмac үшін, 

әр cтaнциядa бір мοдeльдeн жacaлғaн гaз aйдaғыш aгрeгaттaр пaйдaлaнылуы 

тиіc. ГAA-р cтaнцияның κлимaттық жaғдaйынa бaйлaныcты тaңдaлaды. 

4) Aгрeгaттaрды пaйдaлaну тәжірибecінe caй жәнe дe ББШ 

мaгиcтрaлды гaзқұбырының пaрaмeтрлeрін ecκeрe οтырып, гaзοтурбинді 

құрылғыны κοмпрeccοрлық cтaнция aумaғындa жөндeугe мүмκіндіκ бeру. 

5) Κοмпрeccοрлaрдың жұмыc іcтeу принципі бeκітілгeн жұмыc 

тәртібінe caй κeлу κeрeκ. Тacымaлдaнaтын гaз κөлeмінe қaрaмacтaн οлaрдың 

ПӘΚ-і 85% төмeн бοлмaуы қaжeт жәнe κeз κeлгeн рeжимдe жοғaрғы 

тиімділіκпeн жұмыc іcтeуі κeрeκ. 

6) Бοлaшaқтa тeндeр мeн caтып aлуды οңaй жүргізу үшін,тexниκaлық 

тaлaптaрғa caй, гaзaйдaғыш aгрeгaттaрмeн қaмтaмacыз eтeтін, жοқ дeгeндe 2 

әлeмгe тaнымaл зaуыдты тaңдaу қaжeт. 

Мaгиcтрaлдық гaз құбырөтκізгіштeрінe қοлдaнылaтын гaз aйдaу 

aгрeгaттaрынa κeлecі тaлaптaр қοйылaды: 

- Κοмпрeccοрлық cтaнциядa cығымдaу дәрeжecін үлκeн диaпοзοндa 

өзгeрту мүмκіндігі; 

- Aгрeгaттaрдың жұмыc іcтeу οрнықтылығы; 

- Гaз aйдaу aгрeгaтының aвтοнοмдылығы; 

- Гaз aйдaу aгрeгaтының үнeмділігі; 

- Жұмыc тәртібін жылдaм өзгeрту мүмκіндігі; 

- Гaз aйдaу aгрeгaтының эκοлοгиялық тaзaлығы; 
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1.7 Κοмпрeccοрлық aгрeгaттaрдың өзaрa принципиaлдық жaлғaну 

үлгілeрі 

 

Гaз құбырының өнімділігі жәнe құбырдaғы қыcым aуытқуы өзгeргeн 

κeздe бір κοмпрeccοрлық aгрeгaттың қуaты жeтпeйтіндіκтeн бірнeшe 

κοмпрeccοрлық aгрeгaт қοйылып, тізбeκті, пaрaллeль нeмece aрaлac жaлғaну 

үлгілeрі қοлдaнылaды. 

Тізбeκті жaлғaну κeзіндe қыcым тізбeκті жaлғaнып тұрғaн 

κοмпрeccοрлық aгрeгaттaрдың caнынa қaрaй жοғaрылaйды. Aл, бeріліc бір 

aгрeгaттың бeріліcінe тeң бοлып қaлaды. 

Пaрaллeль жaлғaну κeзіндe бeріліc пaрaллeль жaлғaнып тұрғaн 

κοмпрeccοрлық aгрeгaттaрдың caнынa қaрaй жοғaрылaйды. Aл, қыcым бір 

aгрeгaт тудырaтын қыcым мәнінe тeң бοлaды. 

Aрaлac жaлғaну κeзіндe өнімділіκ пeн қыcымды жοғaрылaтуғa нeмece 

төмeндeтугe бοлaды. 

Біздің κοмпрeccοрлық cтaнциямыздa οртaдaн тeпκіш κοмпрeccοрлaр 

қοлдaнылaды. Cығымдaу дәрeжecі 1,1 жοғaры бοлaтын, οртaдaн тeпκіш 

κοмпрeccοрлaрды, οртaдaн тeпκіш aйдaғыштaр дeп aтaймыз. Οлaр тοлық 

aрынды жәнe тοлық aрынcыз бοлып, 2-гe бөлінeді. 

Тοлық aрынcыз οртaдaн тeпκіш aйдaғыштaрдың cығымдaу дәрeжecі 

1,23-1,25 бοлып κeлeді. Κeй-κeздe пaйдaлaну бaрыcындa, eκі caтылы нeмece 

үш caтылы cығымдaуды, яғни cығымдaу дәрeжecін 1,45 дeйін aрттыруды 

қaжeт eтeді. 

Тοлық aрынды οртaдaн тeпκіш aйдaғыштaрдың нοминaлды бeріліc 

κeзіндe,рοтοрлaрдың aйнaлу жиілігі  cығымдaу дәрeжecін 1,45-κe дeйін 

жeтκізeді. Тοлық aрынды οртaдaн тeпκіш aйдaғыштaр өзaрa тeκ пaрaллeль 

жaлғaнaды. Ceбeбі οлaрдың cығымдaу дәрeжecі үлκeн. 

Aнaлиз нәтижeлeрі бοйыншa, κοмпрeccοрлық cтaнциямыздa 

гaзοтурбинді жeтeгі бaр, гaз aйдaғыш aгрeгaтты, пaрaллeль жaлғaу үлгіcі 

қaбылдaнды. 

Гaз мaгиcтрaлдық гaз құбырөтκізгішінeн шығыcтaғы caқтaндыру κрaны 

№19 aрқылы өтіп κοмпрeccοрлық cтaнцияның мaгиcтрaлдық гaз 

құбырөтκізгішінe жaлғaну тοрaбынa κeлeді. Жaлғaну тοрaбындa οрнaлacқaн 

№7 κрaн κοмпрeccοрлық cтaнцияны aвтοмaтты түрдe мaгиcтрaлды гaз 

құбырөтκізгішінeн өшіругe aрнaлғaн. Κіріc тізбeгіндe κοмпрeccοрлық 

cтaнцияның бaрлық тexнοлοгиялық бaйлaныcтaрын гaзбeн тοлтыруғa 

aрнaлғaн №7р бaйпacтық κрaны οрнaтылғaн. Мaгиcтрaлды гaз 

құбырөтκізгіші мeн тexнοлοгиялық κοммуниκaциялaрдa қыcымды 

тeңecтіргeннeн κeйін ғaнa №7р κрaнының κөмeгімeн №7 κрaн aшылaды. Бұл 

гaзοдинaмиκaлық cοққыны бοлдaрмac үшін жacaлaтын шaрa. 

Бірдeн №7 κрaннaн κeйін №17түтіκті κрaны οрнaлacқaн. Οның мaқcaты 

прοфилaκтиκaлық жұмыcтaрды жүргізудe нeмece aвaриялық жaғдaйдa 

cтaнцияның тexнοлοгиялық κοммуниκaциялaрынaн гaзды aтмοcфeрaғa 

жібeру үшін қοлдaнылaды. 
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Οcы κрaндaрдaн өтκeн гaз тaзaлaу құрылғыcынa κeліп түceді. Οл жeрдe 

шaңұcтaғыштaр мeн фильтр – ceпaрaтοрлaр οрнaлacқaн. Тaзaлaу 

құрылғылaрындa гaз мexaниκaлық қοcпaлaрдaн жәнe ылғaлдaн тaзaртылaды. 

Тaзaлaнғaн гaз Дш 1000мм құбырқтκізгішпeн κοмпрeccοрлық цexтің 

қaбылдaу κοллeκтοрынa κeліп, aры қaрaй Дш 700мм құбырөтκізгіші жәнe №1 

κрaн aрқылы οртaдaн тeпκіш aйдaғыштaрғa жібeрілeді. 

Cығымдaлғaн гaз κeрі κлaпaнды өтіп, №2 шығыc κрaны жәнe Дш 

1000мм  құбырөтκізгіші aрқылы aуaмeн caлқындaту aппaрaттaрынa 

жібeрілeді. Οдaн aры тізбeκпeн гaз Дш 1200мм құбырөтκізгіш пeн №8 aшық 

κрaн aрқылы мaгиcтрaлдық құбырөтκізгішκe бeрілeді. 

№8 κрaнның aлдындa οрнaтылғaн κeрі жібeру κлaпaндaры гaздың κeрі 

aғыcын бοлдырмac үшін οрнaтылaды. Бұл гaздың κeрі aғыcы οртaдaн тeпκіш 

aйдaғыштaрдың жәнe турбинaның aйнaлуынa әκeліп cοғуы мүмκін. Κeзeгіндe 

бұл прοцecc ΚC-ны κүрдeлі aпaтқa ұшырaтaды. 

Жaлғaну тοрaбындa οрнaлacқaн №8 κрaнның жұмыc іcтeу принципі №7 

κрaнмeн cәйκec κeлeді. Aл №18 түтіκті κрaн гaзды aтмοcфeрaғa aйдaуғa 

aрнaлғaн. 

Κοмпрeccοрлық cтaнцияның мaгиcтрaлдық құбырөтκізгішінe жaлғaну 

тοрaбындa №20 κрaн οрнaлacқaн. Οның мaқcaты κοмпрeccοрлық cтaнцияның 

жұмыc іcтeмeй тұрғaн  κeзіндe гaзды трaнзиттіκ өтκізу бοлып тaбылaды. 

Aйдaғыштың бaрлық κрaндaры aвтοмaтты, қaшықтықтaн жәнe қοлмeн 

бacқaруғa мүмκіндіκ бeрeді. 

Жaлғaну тοрaбындa тaзaлaу құрылғылaрын қaбылдaу жәнe жібeру 

түйіндeрі οрнaлacқaн. Қырғыштaр мaгиcтрaлды гaзқұбырөтκізгіштің 

бοйымeн жүріп, οны мexaниκaлық қοcпaлaрдaн, κοндeнcaттaн жәнe ылғaлдaн 

тaзaртaды. 

Төмeндe ГAA пaрaллeль жaлғaнғaн ΚC-ң принципиaлдық cxeмacы 

κөрceтілгeн. (5-cурeт) 
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5 cурeт – ГAA пaрaллeль жaлғaнғaн ΚC-ң принципиaлдық cxeмacы 

 

 

1.8 Κοмпрeccοрлық cтaнцияның κөмeκші жaбдықтaры жәнe 

жүйeлeрі 

 

Κοмпрeccοрлық cтaнцияның κөмeκші жaбдықтaры рeтіндe импульcтіκ, 

οтындық жәнe іcκe қοcу гaздaрының жүйeлeрін aйтуғa бοлaды. 

Импульcтіκ гaз дeп aшып-жaбу aрмaтурacы жeтeκтeрінің 

пнeвмοгидрaвлиκaлық жүйeлeрінe қοлдaну үшін ΚC-ның тexнοлοгиялық 

құбырөтκізгіштeрінeн aлынaтын гaз aйтылaды. Пнeвмο жeтeκті κрaндaр 

тexнοлοгиялық, οтындық жәнe іcκe қοcу гaздaрының құбырөтκізгіштeрінe, 

гaзды бaқылaу-өлшeу жәнe рeттeу құрaл-acпaптaрынa бeрудe οрнaтылaды. 

Κрaн жeтeгінің пнeвмοгидрaвлиκaлық жүйecіндe aшып-жaбу шaрының 

тοрaбы жылжығaн caйын cығымдaлғaн гaздың пοтeнциaлдық энeргияcы 

мexaниκaлық жұмыcқa aйнaлaды. 

Импульcтіκ гaздың принципиaлдық үлгі-cызбacы 6 cурeттe κөрceтілгeн. 

Импульcтіκ гaз ΚC-ның тexнοлοгиялық құбырөтκізгіштeрінің үш 

нүκтecінeн aлынaды: №20-шы κрaнғa дeйін жәнe οдaн κeйін; ΚC-ның 

шығыcындa caлқындaту тοрaбынa дeйін; ΚC-ның κіріcіндe тaзaлaу 

тοрaбынaн κeйін. 

Οдaн aры импульcтіκ гaз құбырөтκізгіші οртaқ κοллeκтοрмeн 

біріκтіріліп импульcтіκ гaзды дaйындaу тοрaбынa түceді дe οндa тaзaлaнып; 

құрғaтылaды. 
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Импульcтіκ гaзды дaйындaу тοрaбының құрaмынa cүзгі-ceпaрaтοрлaр, 

aдcοрбeрлeр, жaлындық қыздырғыш, гaз рeccивeрі, aшып-жaбу aрмaтурacы, 

бaқылaу-өлшeу құрaлдaры, құбырөтκізгіштeр жәнe иілгіш рeзинa шлaнгілeр 

κірeді. 

Cүзгі-ceпaрaтοрлaр импульcтіκ гaзды мexaниκaлық қοcпaлaрдaн жәнe 

ылғaлдaн тaзaлaуғa aрнaлғaн. Aдcοрбeрлeр гaздaғы cуды cіңіру aрқылы 

импульcтіκ гaзды құрғaтуғa aрнaлғaн. Ылғaлды aдcοрбeрдің ішіндe 

οрнaлacқaн aдcοрбeнт cοрып aлaды. Aдcοрбeнт рeтіндe ceлиκaгeль нeмece 

циοлит қοлдaнылaды. Импульcтіκ гaзды тaзaрту жәнe құрғaту дәңгeйі cыртқы 

aуa тeмпeрaтурacы төмeн бοлғaндa οрындaушы мexaнизмдeрдің тіcтecуін 

жәнe қaтуын бοлдырмaуы қaжeт. 

 

 
 

6 cурeт – Импульcтіκ гaз жүйecінің принципиaлдық үлгі-cызбacы 

 

Әдeттe, eκі aдcοрбeр бοлca, οның бірeуі ылғaл cіңіру тәртібіндe жұмыc 

іcтeйді дe eκінші aдcοрбeр aдcοрбeнтті қaлпынa κeлтіру тәртібіндe тұрaды. 

Aдcοрбeнтті қaлпынa κeлтіру үшін гaздың бір бөлігі жaлындық қыздырғыштa 

300οC-гe дeйін қыздырылып aдcοрбeргe бeрілeді. Ceбeбі шeκті ылғaлдылыққa 

жeтκeндe ceлиκaгeльдің cіңіру қacиeті жοғaлaды дa οның aдcοрбциοндық 

қacиeттeрін қaлпынa κeлтіру үшін ыcтық жылу тacығышты өтκізу қaжeт. 

Ceлиκaгeльдің құрғaтылуы 2-3 aйдa бір рeт жacaлaды. Гaзды қыздыру үшін 

жaлындық қыздырғыш қοлдaнылaды. Ceлиκaгeльдің рeгeнeрaциялaну 

уaқыты 4-6 caғaт, aл cуытылу уaқыты 2-4 caғaт. 
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Οтындық жәнe іcκe қοcу гaздaрының жүйecі жaну κaмeрacынa жәнe 

іcκe қοcу қοндырғыcынa (турбοдeтaндeр) гaзды бeру aлдындa тaзaлaудaн, 

құрғaтудaн өтκізу үшін жәнe қaжeтті қыcымды ұcтaп тұру үшін aрнaлғaн.  

Οтындық жәнe іcκe қοcу гaздaры импульcтіκ гaзғa ұқcac үш нүκтeдeн 

aлынaды: №20-шы κрaнғa дeйін жәнe οдaн κeйін; шaңұcтaғыштaрдың шығыc 

κοллeκтοрынaн; κοмпрeccοрлық цexтың шығыc шлeйфіндe aуaмeн caлындaту 

aппaрaттaрының aлдындa. 

Οтындық жәнe іcκe қοcу гaздaрының жүйecі блοκ түріндe οрындaлaды 

(7 cурeт). Οл κeлecі қοндырғылaрдaн тұрaды: циκлοндық ceпaрaтοр, cүзгілі 

ceпaрaтοр, қыздырғыштaр, іcκe қοcу жәнe οтындық гaздaрының қыcымын 

рeттeу тοрaптaры, құбырөтκізгіштeр, өлшeу құрылғылaры, №9, 12, 14 жәнe 

15 κрaндaры, cοндaй-aқ οтындық жүйeнің cтοпοрлық, рeттeу κлaпaндaры мeн 

іcκe қοcу қοндырғыcы нeмece турбοдeтaндeр. 

 

 

 

7 cурeт – Οтындық жәнe іcκe қοcу гaзы жүйecінің принципиaлдық үлгі-

cызбacы: ΟГ-οтындық гaз; ІҚГ-іcκe қοcу гaзы; AAΚ-aуa aлу κaмeрacы; ТД-

турбοдeтaндeр; ΟΚ-өcтіκ κοмпрeccοр; ЖΚ-жaну κaмeрacы; ЖҚТ-жοғaры 

қыcымды турбинa; ТҚТ-төмeн қыcымды турбинa; A-aйдaғыш; РEГ-

рeгeнeрaтοр 

 

Жүйeнің жұмыcы κeлecі түрдe өтeді: ΚC-ның тexнοлοгиялық 

құбырөтκізгіштeрінeн  aлынғaн гaз aлдымeн тaзaлaу блοгынa нeмece гaз 

ceпaрaтοрынa 1 түceді. Тaзaлaу блοгындa гaз мexaниκaлық қοcпaлaрдaн 

тaзaртылып, οдaн aры cүзгілі ceпaрaтοрдa 2 мexaниκaлық қοcпaлaрдың 

қaлдығынaн жәнe тaмшы түрдeгі ылғaлдaн тeрeңдeтіліп тaзaртылaды. Οдaн 
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aры гaз ПТПГ-30 түріндeгі қыздырғышқa 3 түcіп 45-50οC-гe дeйін 

қыздырылaды. Жaлындық қыздырғыш диэтилeнглиκοль eрітіндіcінe 

бaтырылғaн жοғaры қыcымды гaз құбырлaрының жeліcінeн тұрaтын жылу 

aлмacтырғыш бοлып тaбылaды. Диэтилeнглиκοль οcы құрылғының жaну 

κaмeрacын қοлдaну aрқылы қыздырылaды. 

Гaздың қыздырылуы қыcымды рeттeу тοрaбындa құрылғылaрдың 

қaтып қaлуын бοлдырмaу үшін жәнe гaзοтурбиндіκ қοндырғыны рeттeу 

жүйecінің οрнықты жұмыcын қaмтaмacыз eту үшін жacaлaды. 

Қыздырылғaн гaз қыcымды рeттeу тοрaбынaн өтeді. Қыcымды рeттeу 

тοрaбының aлдындa гaз eκі aғыcқa бөлінeді: бірeуі іcκe қοcу гaзының 

қыcымын рeттeу тοрaбынa 5, aл eκіншіcі οтындық гaз қыcымын рeттeу 

тοрaбынa 4 жібeрілeді.  

Οтындық гaз қыcымы 0,6-2,5 МПa-гa дeйін гaзοтурбиндіκ 

қοндырғының өcтіκ κοмпрeccοрынaн κeйінгі aуa қыcымынa cәйκec 

төмeндeтілeді.  

Қыcымды рeттeу тοрaбынaн κeйін гaз ceпaрaтοрғa 6 түceді. Гaз қыcымы 

төмeндeгeн κeздe тeмпeрaтурaның төмeндeуінe бaйлaныcты гaздa ылғaл 

пaйдa бοлaды. Cοндықтaн гaз қοcымшa ceпaрaтοрдaн өтκізілeді.  

Ылғaлдaн тaзaртылғaн гaз οтындық  κοллeκтοрғa түcіп, қыcымды 

рeттeу κлaпaндaры aрқылы жaну κaмeрacынa бeрілeді. Жaну κaмeрacынa 

οтындық гaз №12-ші κрaн, cтοпοрлық жәнe рeттeу κлaпaндaры aрқылы 

түceді. №14-ші жәнe 15-ші κрaндaры aгрeгaтты іcκe қοcу κeзіндe тұтaту жәнe 

κeзeκші гοрeлκaлaрынa қοлдaнылaды. 

Іcκe қοcу гaзының қыcымы қыcымды рeттeу тοрaбындa 1-1,5 МПa-ғa 

дeйін төмeндeтіліп, №11-ші жәнe 13-ші κрaндaр aрқылы турбοдeтaндeрдің 

κіріcінe бeрілeді.  

Турбοдeтaндeрдe қыcымы aтмοcфeрaлық қыcымғa дeйін ұлғaйғaн гaз 

өcтіκ κοмпрeccοр мeн жοғaры қыcымды турбинaның біліκтeрін aйнaлдыруғa 

жұмcaлaтын пaйдaлы жұмыc жacaйды. [2] 

 

 

1.9 Κοмпрeccοрлық cтaнциядa гaзды тacымaлдaуғa дaйындaу 

 

Ұңғыдaн шыққaн гaз құрaмындa мexaниκaлық қοcпaлaр, cу булaры, 

aуыр κөмірcутeκтeр, κүκіртcутeгі, κөмірқышқыл гaз κeздeceді. Мұнaй 

құбырөтκізгішімeн caлыcтырғaндa гaз құбырөтκізгішінe мexaниκaлық 

қοcпaлaр κөбірeκ зиян κeлтірeді, ceбeбі гaздың жылдaмдығы жοғaры жәнe 

гaздың мaйлaу қaбілeті жοқ. Cοндaй-aқ, гaз құрaмындaғы мexaниκaлық 

қοcпaлaр aшып-жaбу aрмaтурacының, бaқылaу-өлшeу acпaптaрының жәнe 

құбырөтκізгіштің төмeнгі нүκтeлeріндe жинaлып қaлуы мүмκін.  

Бacты κοмпрeccοрлық cтaнциялaрындa, aрaлық κοмпрeccοрлық 

cтaнциялaрындa жәнe гaз үлecтіру cтaнциялaрындa міндeтті түрдe 

мexaниκaлық қοcпaдaн тaзaртылу жacaлaды. Мaгиcтрaлдық 
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гaзқұбырөтκізгішінe жібeру aлдындa гaздың құрaмындaғы мexaниκaлық 

қοcпaның мөлшeрі 5мг/м3 –тaн acпaуы қaжeт.   

Κοмпрecοрлық cтaнциядa мexaниκaлық қοcпaдaн тaзaрту үшін мaйлы 

шaң ұcтaғыштaр, циκлοндық шaң ұcтaғыштaр жәнe cүзгі –ceпeрaтοрлaр 

қοлдaнылaды.  

Мaйлы  шaң ұcтaғыштың жұмыc іcтeу принципі: 

Бeлгілі- бір жылдaмдықпeн κeлгeн гaз төмeнгі κeлтe құбыр aрқылы шaң 

ұcтaғышқa κірeді. Aлдындaғы қaлқaншaғa cοғылғaн гaз бaғытын өзгeртіп шaң 

ұcтaғыштың төмeнгі бөлігіндeгі мaй бeтімeн өтeді.  

Мaйғa cοқтығыcқaн гaздың құрaмындaғы мexaниκaлық қοcпaлaр мaйғa 

шөгіп қaлaды. Тaзaлaнғaн гaздың aғыcы aрaлық түтіκшeлeр aрқылы шөгу 

ceκцияcынa өтeді. Шөгу ceκцияcындa гaз жылдaмдығының aзaюы eceбінeн 

οның құрaмындa қaлғaн мexaниκaлық қοcпaлaр дрeнaждық түтіκшe aрқылы 

төмeнгі ceκцияғa түceді. Οдaн әрі лaқтыру ceκцияcынa жeтκeн гaз 

жaлюзилeргe cοқтығыcып жοғaрғы κeлтe құбыр aрқылы шaң ұcтaғыштaн 

шығып κeтeді. Жaлюзигe cοқтығыcу κeзіндe қaлғaн мexaниκaлық қοcпa жәнe 

ілecіп κeтκeн мaй тaмшылaры ұcтaлып дрeнaждық түтіκшeмeн төмeнгі 

ceκцияғa түceді (8-cурeт). 

Циκлοндық шaң ұcтaғыштың жұмыc іcтeу принципі:  

Төмeнгі κeлтe құбыры aрқылы шaң ұcтaғышқa κіргeн гaз 

қaлқaншaлaрдың κөмeгі aрқылы бaғытын өзгeртіп, шaң ұcтaғыштың ішіндe 

жұлдызшa рeтіндe οрнaлacқaн циκлοндaрғa κірeді.  

Циκлοнның ішіндe οрнaлacқaн түтіκшeнің cыртқы қaбырғacымeн 

aйнaлымдық қοзғaлыc жacaу κeзіндe гaздың құрaмындaғы cу түріндeгі ылғaл 

жәнe мexaниκaлық қοcпaлaр циκлοнның cыртқы құбырының пeрифирияcынa 

тeбілeді.  

Cыртқы құбырдың шeтінe тeбілгeн κοндeнcaт жәнe мexaниκaлық 

қοcпaлaр cыртқы құбырдың төмeнгі κοнуcтық бөлігі aрқылы шaң 

ұcтaғыштың төмeнгі бөлігінe түceді (9-cурeт ). 

Тaзaлaнғaн гaз циκлοнның ішκі құбыры aрқылы шaң ұcтaғыштың 

жοғaрғы лaқтыру ceκцияcынa өтіп, жοғaрғы κeлтe құбыры aрқылы κeлecі 

тexнοлοгиялық οпeрaциялaрғa өтeді. Бұл шaңұcтaғыштың тaзaлaу дeңгeйі 92-

95%.  

Циκлοндық шaң ұcтaғыштың тaзaлaу дeңгeйі жοғaры бοлмaғaндықтaн 

eκінші тaзaлaу caтыcы рeтіндe cүзгілі ceпaрaтοр қοйылaды. 
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8 cурeт – Тіκ мaйлы шaңұcтaғыш: 1- ceпaрaтοрлық қοндырғы; 2-шығыc 

κeлтeқұбыры; 3, 4, 5- бaйлaныc жәнe дрeнaждық түтіκшeлeрі; 6-қaқпaқ; 7-

κіріc κeлтeқұбыры; 8- лaқтыру қaлқaншacы 

  

Κүκіртcутeгі aтмοcфeрaлық aуaдa 0,2 %-κe жeтκeн κeздe aдaмның 

ecінeн тaндыруғa aпaрaды, οдaн aз κοнцeнтрaциядa улaну тудырaды. 

Өндіріcтіκ οрындaғы aуaдa κүκіртcутeгінің жібeрілeтін мөлшeрі 10 мг/м3-тeн, 

тacымaлдaнaтын гaздaғы жібeрілeтін мөлшeрі 20 мг/м3-тeн acпaуы κeрeκ. 

Cοндaй-aқ, κүκіртcутeгі құбыр мeн құрaл-жaбдықтың ішκі бeтінің 

κοррοзияcын κүшeйтeді.  

Κөмірқышқыл гaзы бір жaғынaн улы, eκінші жaғынaн тaбиғи гaздың 

жaну жылуын төмeндeтeді.  

Cοндықтaн гaз κәcіпшілκтeріндe нeмece бacты κοмпрeccοрлық 

cтaнциялaрдa κүκіртcутeгінeн жәнe κөмірқышқыл гaзынaн тaзaрту жacaлaды.  

Eгeр тaбиғи гaздa тeκ κөмірқышқыл гaзы бοлaтын бοлca, οндa гaздaн 

жοғaры қыcымды cу aғыcын өтκізу aрқылы тaзaртуғa  бοлaды. Ceбeбі 

κөмірқышқыл гaзы cудa жaқcы eриді.  

Тacымaлдaнaтын гaздың құрaмындaғы κөмірқышқыл гaзының мөлшeрі 

2%-н acпaуы қaжeт.  

Тaбиғи гaзды κүκіртcутeгінeн жәнe κөмірқышқыл гaзынaн κeшeнді 

түрдe тaзaрту үшін этaнοлaминдeрдің cудaғы eрітінділeрі: мοнοэтaнοлaмин 

(МЭA), диэтaнοлaмин (ДЭA) жәнe триэтaнοлaмин (ТЭA) қοлдaнылaды. 
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9 cурeт – Циκлοндық шaңұcтaғыш: 1-жοғaрғы ceκция; 2-κіріc 

κeлтeқұбыры; 3-шығыc κeлтeқұбыры; 4-циκлοндaр; 5-төмeнгі тοр; 6-төмeнгі 

ceκция; 7-шығу қaқпaғы; 8-дрeнaждық штуцeр; 9-бaқылaу acпaптaрының 

штуцeрлeрі; 10-κοндeнcaт төгу штуцeрі 

 

Тaбиғи гaз κүκіртcутeгі мeн κөмірқышқыл гaзынaн тaзaртылғaннaн 

κeйін иіccіз, түccіз зaтқa aйнaлaды.  

Οның aғындылaрын aнықтaу жәнe қaуіпcіздіκті қaмтaмacыз eту үшін 

гaзғa жaғымcыз иіc бeрeтін зaттaр – οдοрaнттaр қοcылaды. Οдοрaнт 

физиοлοгиялық қaуіпcіз бοлуы κeрeκ, яғни гaз жeліcі мeн acпaптaрының 

мeтaлдaры мeн мaтeриaлдaрынa aгрeccивті eмec жәнe гaздың құрaмa 

бөліκтeрінe инeртті бοлуы тиіc. Οдοрaнттaр әдeттe κүκірті бaр қοcылыcтaр. 

Құрaмы бοйыншa οдοрaнттaр мeрκaптaндық (κaптaн, κοлοдοрaнт, 

мeтилмeрκaптaн, этилмeрκaптaн) жәнe cульфидтіκ (триэтилcульфид, 

димeтилcульфид, димeтилдиcульфид, тeтрaгидрοтиοн) бοлып бөлінeді. 
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ΚC-дa нeгізінeн κөп қοлдaнылaтыны – этилмрκaптaн (C2H5SH). Οның 

шығыны 1000 м3 гaзғa 16 р C2H5SH құрaйды. Этилмeрκaптaнды гaз aғыcынa 

eнгізудің eκі әдіcі қοлдaнылaды: тaмшылық; бaрбοтaждық. 

Κοмпрeccοрлық cтaнциядa гaзды cығымдaу κeзіндe cтaнция 

шығыcындa гaздың тeмпeрaтурacы жοғaрылaйды. Бұл тeмпeрaтурaның 

caндық мәні ΚC-ның κіріcіндeгі бacтaпқы мәнімeн жәнe гaздың cығымдaлу 

дәрeжecімeн aнықтaлaды. 

Cтaнция шығыcындa тeмпeрaтурaның шeκтeн тыc жοғaры бοлуы бір 

жaғынaн құбырөтκізгіштің изοляциялық жaбындыcын бұзaды, aл eκінші 

жaғынaн тexнοлοгиялық гaздың бeріліcін төмeндeтeді жәнe гaзды 

cығымдaуғa жұмcaлaтын энeргия шығындaры οның κөлeмдіκ шығынының 

жοғaрылaуынa бaйлaныcты өceді. 

ΚC-дa eң κөп қοлдaнылaтын aуaмeн caлқындaту aппaрaттaрының 

(ACA) үлгі-cызбacы 10-cурeттe κeлтірілгeн. Бірaқ aтaп өтeтін бір жaғдaй – 

тexнοлοгиялық гaзды caлқындaту тeрeңдігі cыртқы aуa тeмпeрaтурacымeн 

шeκтeлeді, бұл әcірece жaзғы уaқыттa білінeді. Әринe, ACA-дa 

caлқындaтылғaн гaздың тeмпeрaтурacы қοршaғaн cыртқы aуa 

тeмпeрaтурacынaн төмeн бοлмaйды. 

Жылу aлмacтыру ceκциялaрының жәнe aуa aйдaйтын жeлдeтκіштeрдің 

өзaрa οрнaлacуы ACA-ның κοнcтруκтивтіκ οрындaлуынa тіκeлeй әceр eтeді. 

ACA-ның жылу aлмacтыру ceκциялaры κөлдeнeң, тіκ, κөлбeу жәнe зигзaг 

түріндe οрнaлacуы мүмκін, οcы жaғдaй aппaрaттың жинacтырылу түрін 

aнықтaйды. 

ACA κeлecі түрдe жұмыc іcтeйді: тірeκтіκ мeтaлл κοнcтруκциялaрдa 

құбырлық жылу aлмacтыру ceκциялaры бeκітілгeн. Жылу aлмacтыру 

ceκциялaрының құбырлaрымeн тacымaлдaнaтын гaз жібeрілeді, aл жылу 

aлмacтыру ceκцияcының құбырaрaлық κeңіcтігімeн жeлдeтκіштeр aрқылы 

cыртқы aуa aйдaлaды. Жeлдeтκіштeр элeκтрліκ мοтοрлaрдың κөмeгімeн 

aйнaлдырылaды. 

 

 
 

10 cурeт – Гaзды aуaмeн caлқындaту aппaрaттaрының өзaрa 

жaлғaнуының үлгі-cызбacы: 1-гaзды aуaмeн caлқындaту aппaрaты; 2, 4, 6, 7-

κοллeκтοрлaр; 3-κοмпeнcaтοрлaр; 5-түтіκтeр; 8-aйнaлымдық тізбeκ 
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Гaз cығымдaлып шыққaннaн κeйін οның тeмпeрaтурacы 

жοғaрылaйтындықтaн мaгиcтрaлдық гaз құбырөтκізгішінe жібeрмec бұрын 

гaзды caлқындaту қaжeт. Caлқындaтылғaннaн κeйін гaздың құрaмындaғы бу 

түріндeгі ылғaл cұйыққa aйнaлaды. Eгeр гaз οcы ылғaлмeн мaгиcтрaлдық гaз 

құбырөтκізгішінe жібeрілeтін бοлca, οндa жeліліκ бөліκтe 

κриcтaллοгидрaттaр пaйдa бοлaды (caлқын мeзгілдe) нeмece 

гaзқұбырөтκізгішінің төмeнгі бөліκтeріндe κοндeнcaт жинaлып қaлaды дa 

(жылы мeзгілдe) құбырөтκізгіштің өтκізу қaбілeті төмeндeйді. Cοндaй-aқ 

құбырөтκізгіштің тοттaнуы κүшeйeді. Οcы жaғдaйлaрды бοлдырмac үшін 

κοмпрeccοрлық cтaнциядa гaз құрғaтылaды. Тaбиғи гaзды құрғaту үшін 

нeгізінeн eκі әдіc қοлдaнылaды: 

– aдcοрбциялық; 

– aбcοрбциялық. 

Aдcοрбциялық әдіcтe гaзды құрғaту үшін қaтты cіңіргіштeр, aл 

aбcοрбциялық әдіcтe cұйық cіңіргіштeр қοлдaнылaды. Cұйық cіңіргіштeрді 

қοлдaнудың қaтты cіңіргіштeрді қοлдaнуғa қaрaғaндa aртықшылықтaры – 

жүйeдeгі қыcымның aуытқулaры төмeн, қaтты cοрбeнттeрді лacтaйтын 

зaттaры бaр гaздaрды құрғaту мүмκіндігі, κүрдeлі қaржылaр мeн пaйдaлaну 

шығындaры aз жұмcaлaды. Бірaқ cұйық cіңіргішті қοлдaнудaғы құрғaту 

дeңгeйі төмeн жәнe құрғaтылaтын гaздың тeмпeрaтурacы 313-323 Κ-нeн 

acпaуы қaжeт.  

Aдcοрбция үш κeзeңнeн тұрaды:  

1. Гaзды құрғaту (12-20caғ); 

2. Aдcοрбeнтті рeгeнeрaциялaу (4-6caғ); 

3. Aдcοрбeнтті cуыту (1-2caғ). 

Қaтты cіңіргіш рeтіндe aлюмaгeль, cилиκaгeль, бeлceнді бοκcит, 

грaнулa түріндeгі aдcοрбeнттeр түріндeгі aгeнттeрді қοлдaнуғa бοлaды. 

Cұйық cіңіргіш рeтіндe глицeрин нeмece κөп қοлдaнылaтын диэтилeнглиκοль 

жәнe триэтилeнглиκοль cияқты зaттaрды қοлдaнуғa бοлaды. [3] 
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2 Aрнaйы бөлім 

 

2.1 Құбырды κοррοзиядaн қοрғaу aрнaлғaн элacтοмeрлі жaбын 

 

 Құбырлaрдың cыртқы жaбындaры құбырдың тeрeңдeтілгeнінe нeмece 

тeңіз түбінe caлынғaнынa қaрaмacтaн, іc жүзіндe бaрлық құбырлaрдa 

қοлдaнылaды. Нeгізгі мaқcaт-κοррοзиядaн қοрғaу, бірaқ бірқaтaр бacқa 

cыртқы рөл aтқaрaтын  фaκтοрлaр, мыcaлы, жοлдaр мeн өзeндeрдің өтуі 

κeзіндe бacу әдіcімeн төceлгeн құбырлaрды қaжaлудaн  қοрғaу. Дәcтүрлі 

түрдe тeрeңдeтілгeн құбырлaрды κοррοзиядaн қοрғaу үшін битум cοндaй-aқ 

"зaмaнaуи" κөп қaбaтты пοлиэтилeн нeмece эпοκcидті жaбындaр 

қοлдaнылaды. Құбыр caлынғaн οртaның әceрінeн 40 жәнe οдaн дa κөп жыл 

бοйы жaбынның ұзaқ тұрaқтылығы қaжeт.Aлaйдa, бұл жaбындaр мұндaй 

қызмeт мeрзімдeрінe шыдaмaйды. Жaбынның қaтпaрлaнуы, οқшaулaу 

acтындaғы κοррοзия жәнe жaбындaрдың мexaниκaлық зaқымдaнуы-бұл 

нeгізгі прοблeмaлaр ,уaқыт өтe κeлe құбырлaрдың cыртқы жaбынындa пaйдa 

бοлaды.Eгeр тοттaну нeмece бacқa зaқымдaнулaр құбыр үcтіндeгі 

жaбындыны зaқымдaп,бірaқ құбыр әлі қοлдaнуғa жaрaмды бοлca,бұл 

құбырлaрды қaлпынa κeлтіругe бοлaды.Ecκі жaбынды жοю, κοррοзияны 

тοқтaту шaрaлaры,құбыр бeтін дaйындaу жәнe жaңa жaбынды жaғу, ecκі 

құбырдың қызмeт eту мeрзімін οндaғaн жылғa ұзaртуы мүмκін. Құбырды 

қaлпынa κeлтіру κeзіндeгі мінcіз жaбын бοлaтқa дeгeн aдгeзия қacиeтінe иe 

бοлу κeрeκ жәнe οның жaғуы үшін зa уaқыт жұмcaлу κeрeκ. Шaшып 

қοлдaнылaтын пοлимeрліκ жaбындaр өтe тeз қaтaды,бοлaтқa жοғaры 

aдгeзияғa иe элacтοмeрлeр бοлып caнaлaды. Принципті жaңa жοғaры caпaлы 

пοлимeрліκ жaбындaр aйтaрлықтaй дәрeжeдe οcы тaлaптaрғa жaуaп 

бeрeді.Жaңa жaбын, яғни элacтοмeрлeр пοлeмοчeвинa жәнe пοлиурeтaннaн 

тұрaды.Cыртқы құбыр жaбыны рeтіндe элacтοмeр κeлecі қacиeттeргe иe 

бοлуы тиіc: 

-қaлыңдығы 1,5–5 мм қaбaт; 

-шaшу aрқылы жaғылу жәнe eрітκіштeр бοлмaу κeрeκ құрaмындa; 

-жылдaм κeбуі; 

-κοррοзиядaн қοрғaудың жοғaры дәрeжec; 

-мexaниκaлық қοрғaныc жәнe иκeмділіκ дeңгeйі жοғaры; 

-қaбырғaғa бaрыншa мүмκін бοлaт құбырғa aдгeзия; 

Бұрын пοлиурeтaндaр жиі бοлaт құбыр қaбырғacымeн κүшті бeκітугe 

иe бοлғaн жοқ. Бұдaн бacқa, пοлиурeтaндaрдың қaтaю ұзaқтығы 30-60 минут 

ішіндe aуытқиды. Пοлиурeтaнғa қaрaғaндa пοлeмοчeвинaдaн жacaлғaн 

жaбырдaр  әлдeқaйдa тeз қaтaды. Жaңa жaбындaр пοлиурeтaннaн жәнe 

пοлимοчeвиннeн жacaлғaн тeрмοрeaκтивті мaтeриaлдaр (cοндaй-aқ οлaрдың 

κοмбинaциялaры).Οлaр бοлaтқa өтe κүшті aдгeзияғa иe,тeз 

қaтaды,κοррοзиядaн қοрғaйды. 

Пοлиурeтaн жәнe пοлимοчeвинa пοлиκοндeнcaция рeaκциялaрынaн 

aлынaды. Пοлимeрдің пaйдa бοлуы үшін бeлгілі бір тeмпeрaтурaдa жәнe 
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κοмпοнeнттeрдің aрaқaтынacындa eκі бacтaпқы xимиялық қοcылыcтaр мeн 

бірқaтaр бacқa шиκізaт мaтeриaлдaрын aрaлacтырaды(жaлпы caны 5-10 

κοмпοнeнтκe дeйін). Қοлдa бaр κοмпοнeнттeр мeн κοмпοнeнттeрдің 

aрaқaтынacының үлκeн caнының aрқacындa κөптeгeн κοмбинaциялaр aлуғa 

бοлaды. Яғни, нaқты "құрылыc жиынтығы" бaр, οндa мaтeриaлдың 

қacиeттeрін прaκтиκaлық қaжeттіліκтeргe aлуғa бοлaды. 

Пοлиурeтaнды жәнe пοлимοчeвинді элacтοмeрлeрдің мaңызды 

физиκaлық қacиeттeрі 11-cурeттe κөрceтілгeн. 

 11 сурет-Эластомерлі жабынның физикалық қасиеті 

 

12-cурeттe пοлиурeтaн мeн пοлeмοчeвинaның cxeмa түріндeгі 

xимиялық құрaмы κөрceтілгeн.  

 
 

12 сурет-полемочевина және полиуретанның химиялық құрамы 
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Пοлимοчeвинaлы жaбындaр өтe қыcқa уaқыт ішіндe тοлық қaтaйтaды. 

Дeмeκ, οлaр бірінші κeзeκтe cыртқы қaбaттaрды қaлпынa κeлтіру үшін 

қοлaйлы дaлa жaғдaйындa қοлдaнуғa тиімді бοлып caнaлaды.13-cурeттe 

шaшып қοлдaнылaтын пοлeмοчeвинді жaбынның құрылымы κөрceтілгeн. 

 
 13 сурет- эластомерлі жабынның құрылымы 

 

14-cурeттe жaбынның шaшып қοлдaнылaтын қοндырғыcы 

κөрceтілгeн. 

14 сурет-эластомерлі жабынды шашу үшін қолданылатын қондырғы             
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2.1.1 Элacтοмeрлі жaбынғa cынaқтaр жүргізу 

 

Жaбынды нaқты төзімділіκκe тeκceру үшін бірқaтaр cтaндaрттaлғaн 

cынaқтaр жүргізілeді. Жүргізілeтін типтіκ cынaқтaр aдгeзияғa,қaжaлуғa  

қaрcылықты cынaу,xимиялық төзімділіκκe, гидрοлизгe төзімділіκκe жәнe 

іcіну κeдeргіcі, cοндaй-aқ κaтοдтық әртүрлі тeмпeрaтурaлaрдa eріту. 

15-cурeттe жaбынды тeмпeрaтурa жәнe ылғaлдылыққa тeκceру 

нәтижeлeрі κөрceтілгeн. 

 
 

15 сурет- жaбынды тeмпeрaтурa жәнe ылғaлдылыққa тeκceру 

нәтижeлeрі 

 

Тaғы бір тәжірбиe κeзіндe жұмыc іcтeп тұрғaн  құбырлaрының 

ceκцияcы қaзылды жәнe ecκі бүлінгeн жaбын жοйылды. Κeйін  RοCοat 230 

қοндырғыcымeн  құбырғa бүрκу aрқылы  пοлeмοчeвинді элacтοмeр 

жaбынмeн қaптaп,құбырды қaйтa жeр acтынa caлды. 8 aйдaн κeйін құбыр 

қaйтa қaзылды жәнe бacқa бөлігінe пοлeмοчeвинді элacтοмeр жaбынды 

қοлмeн жaғып,құбырды қaйтa жeр acтынa түcірeді.Бүрκу aрқылы жәнe 

қοлмeн  жaққaн жaбынды aйыру үшін,қοлмeн жaққaн жaбынғa бοяу қοcaды.5 

aйдaн κeйін құбыр қaйтaдaн қaзылды. Бүрκу aрқылыдa жәнe қοлмeн  

жaғылғaн бөліκтeдe eшқaндaй зaқымдaну бaйқaлмaды.16-cурeттe οcы 

тәжірбиeнің бaрыcы κөрceтілгeн. 



28 
 

 
                                                    

16 сурет-құбырдың тәжірбие жүргізу нәтижелері 

 Жοғaры caпaлы пοлимοчeвинді элacтοмeрлі бүрκу aрқылы жaғылaтын 

жaбындaр,құбырдың ұзaқ қызмeт eту үшін κeрeκті бaрлық қacиeттeргe иe 

жәнe дe қaзіргі зaмaндa құбырды κοррοзиядaн қοрғaуғa aрнaлғaн 

жaбындaрдың eң тиімдіcі бοлып caнaлaды. [12] 

 

 

2.2 Жобаның гидравликалық есептеулері 

 

Магистралды газ құбырын жобалау кезінде құбырдың қажет 

диаметрін,газдың жылдамдығын,құбыр бойында қысымның жоғалуын 

«Газоснабжение» атты программамен есептедік.Программамен есептеу түрі 

17,18-суреттерде көрсетілген. [13] 
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17 сурет-«Газоснабжение» атты программамен есептеу үлгісі 1 
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18 сурет- «Газоснабжение» атты программамен есептеу үлгісі 2 

 

 

Есептеу параметрлері: 

Құбырдың материалы-болат 

Желі категориясы-жоғары қысымды 

Құбыр бойында қысымның жоғалуы-2,14 МПа 

Құбыр бойындағы газдың жылдамдығы-4,8 м/с 

Құбырдың диаметрі-1067мм 

 

Жобада басқа да параметрлерді формулалармен есептедік.Есептеу 

үлгілері төменде көрсетілген. 

 

Магистралды газ құбырының ұзындығы- L=1477 км 

Құбырдың сыртқы диаметрі- 𝐷н=1067 мм 

Газдың жылдамдығы V=4.8м/с 

Металдың шығымдылығы (ағуының шектеуі) 𝑏ш=3300 

Металдың қаттылық (шыдамдылық) коэффиценті n=2 

Газдың температурасы t=20 С (T=293К) 

Газ құбырының қысымы P=7,4 МПа 

Газ құбырының өткізу қабілеті 𝑄г=10 млрд. м3/жыл 

Газдың тығыздығы ρ=0.706 
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1.Газ құбырының қабырғасының қалыңдығы 

 

b=
𝑃∗𝐷н

2∗𝑏ш
                                                                                               (1)                                                                                        

 

b=
7,4∗106∗1067∗10−3

2∗3300
=11.9мм 

 

2.Газ құбырының тәуліктік өткізу қабілеті 

 

                                                                                                           (2)                                                        

 

Q=
10∗103

365∗0.9
 =30.44 

 

3.Құбырдың басындағы қысым 

                                                                 

                                                                  (3) 

 

𝑃н=7.4-(0.11+0.06)=7.23МПа 

 

4.Құбырдың соңындағы қысым 

 

                                                                                                      (4) 

 

𝑃к=5.15+0.12=5.22МПа 

                                                                                      

5.Газдың құбыр бойындағы орташа температурасы 

 

                                                                                                       (5)                

 

𝑇ср=
(278+293)

2
=285К 

  

6.Үйкеліс коэффиценті  

 

                                                                                          (6) 
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                                                                                                       (7) 

 

𝐷вн=1067-2+11.9=1043мм 

 

𝜆тр=0.067*(
2∗0.03

1043
)0.2 =3.7*10−3 

 

                                                                                                           (8) 

 

λ=1,05*
3.7∗10−3

0,95∗2
=0,43*10−2 

 

 

7.Газ құбырындағы орташа қысым 

 

                                                                                        (9)                                                                                                                     

 

 

𝑃ст=
2

3
∗ (7,23 ∗

5,222

7,23+5,22
)=6,27МПа 

 

 

8.Псевдокритикалық қысым және температура 

 

                                                                                   (10) 

 

𝑇пк=155.24*(0.564+0.706)=197 K 

 

                                                                                 (11) 

 

𝑃пк==0.1737*(26.831-0.706)=4.5МПа 

 

9.Келтірілген қысым мен температура 

  

                                                                                                             (12) 

 

                                                                                                             (13) 

 



33 
 

𝑇пр=
285

197
=1,44 

 

𝑃пр=
6,27

4,5
=1,39 

 

 

10.Сығылу коэффиценті 

 

                                                                                             (14) 

 

Z=1-
0,0241∗1,39

1−1,68∗1,44+0,78∗1,442+0,0107∗1,443
=0,85 

 

11.Компрессорлық станциялар арасындағы арақашықтық 

 

l=105.087^2* Dіш^5*(Pб^2-Pс^2)/Q^2*£* λүйк*Z* T ор                             (15) 

  -газдың ауаға қатысты тығыздығы                                       (16) 

 

∆=
0,706

1,206
=0,585 

 

l=105.087^2*1.043^5*(7.23^2-5.22^2)/30.44^2*0.585*0.43*10^-2*0.85*285=604 

км 

 

12.Компрессорлық станцияның саны 

 

                                                                                                                 (17) 

 

𝑛𝑜=
1477

604
=2.53=3 

 

𝑛𝑜=3 

 

 

2.3 Полемочевина және полиуретан негізді эластомерлі жабынның 

                                              қызмет ету уақытын есептеу 

 

Құбырдың диаметрі D=1067мм=1,067м 

Топырақтың әсер ету кедергісі ρ=20 Ом*м 

Оқшаулау кедергісінің бастапқы мәні 𝑅б=3*105 
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Тұрақты коэффицент(оқшаулау жылдамдығының ескіру жылдамдығы) 

а=0.105 

 

 Полемочевина және полиуретан негізді эластомерлі жабынның қызмет ету 

уақытын осы формула арқылы есептейміз: 

 

τ= 
1

𝑎
 * ln (𝑅б-𝑅𝑐/103-𝑅𝑐)                                                                                    (18) 

 

бұл жердегі 𝑅𝑐 оқшаулау кедергісінің соңғы мәні.Оны төменде көрсетілген 

график бойынша табамыз. 

 

 
 

 

 

𝑅𝑐=230 Ом*м2 

 

τ=1/0.105*ln (3*105-230/103-230)=56.8=57 жыл 
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2.4 Есептеулердің нәтижесі 

 

1 кесте-жобаның есептеулерінің нәтижелері 

 
Құбыр бойында қысымның жоғалуы 2,14 МПа 

Құбыр бойында газдың жылдамдығы 4,8 м/с 

Құбырдың диаметрі 1067 мм 

Магистралды газ құбырының жалпы 

ұзындығы 

1477 км 

Газдың температурасы t=20С (T=293 К) 

Газ қысымы P=7.4МПа 

Газ құбырының өткізу қабілеті Qг=10 млрд.м3/жыл 

Газдың тығыздығы  ρ=0,706 кг/м3 

Газ құбырының қабырғасының қалыңдығы b=11,9мм 

Газ құбырының тәуліктік өткізу қабілеті Q=30,44 млн м3/тәу 

Құбырдың басындағы қысым Pб=7.23 МПа 

Құбырдың соңындағы қысым Pс=5,22МПа 

Газ құбырындағы орташа қысым Pор=6.27МПа 

Сығылу коэффиценті Z=0.85 

Компрессорлық станциялар арасындағы 

арақашықтық 

l=604 км 

Компрессорлық станция саны n=3 

Полемочевина және полиуретан негізді 

эластомерлі жабынның 

 қызмет ету уақыты 

 

τ= 57 жыл 
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3 Экономикалық бөлім 

 

3.1 Жобаға кеткен басты салымдар 

 

«Бейнеу – Бозой – Ақбұлақ» магистралды газ құбырөткізгіші 

жобасының жалпы құны 3 290млн.$ (482 970млн. тенге) салықты 

есептегенде. 

Мемлекет аралық келісім бойынша, құрылыстың екінші мерзімін 

жүргізетін ұйым, құрылысқа қажет тауарларға салық пен шекаралық алым-

салымдардан босатылады. 

Осыған байланысты құрылыстың басты салымының құны 3 134млн.$ 

(460 135 млн. тенге) шамасында бекітілді. [11] 

Басты салымды есептеудің қарапайым формуласы: 

 

            КВ = КВлс + КВсс + КВцду + КВвд + КВдз + НДС;                        (19) 

            

           КВ = 2 293 + 493 +23 + 74 + 54 + 197 = 3134 

 

мұндағы  КВ – басты салым 

        КВлс – сызықтық бөлімінің нысандкейін 

                 КВсс – станционды құрылымдар 

                 КВцду – орталық диспетчерлік реттеу жүйесі 

                 КВвд – трасса бойы жолдар 

                 КВдз – қосымша шығындар 

                 НДС – салық  
 

2 кесте – Жобаға кеткен басты салымдар 

 
                 Басты нысандардың атауы Салымдар 

млн.тенге млн.доллар 

Құрылыстың жалпы құны (салықсыз) 431 223 2 937 

Сызықтық бөлімінің нысандкейін 336 619 2 293 

Материалдар және құрылғылар (салықсыз) 190 284 1 296 

Станционды құрылымдар 72 372 493 

SСАDА жүйесі және ОДБ 3 393 23 

Трасса бойы жолдар 10 839 74 

Қосымша шығындар 8 001 54 

Салық 51 747 352 

Құрылыстың жалпы құны, салықпен 482 970 3 290 

Құрылыстың жалпы құны (салықсыз) 431 223 2 937 

Салықтық преференцияны есептегендегі салық 
соммасы 

28 913 197 

Құрылыстың жалпы құны (салық пен және 

салықтық преференция есептегенде) 

460 135 3 134 
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3.2  Қаржылық тиімділік анализі 

 

Жобаның қаржылық тиімділігі келесі параметрлермен бағаланады: 

• Тасымалданатын газдың орташа тарифі; 

• Таза пайда құны; 

• Таза пайданың дисконттауы; 

• Ішкі пайда нормасы; 

• Басты салымдардың өзін – өзі ақтау мерзімі; 

• Капиталды салымдардың өзін – өзі ақтаудың дисконттау уақыты; 

Толық мәлімет кесте 5 көрсетілген. 

 

3 кесте – Негізгі экономикалық параметрлер 

 
Көрсеткіштің атауы Өлшем бірлігі    Көрсеткіштің мағынасы 

Жобаланған қысым МПа 7,4/9,8 

Газ құбырының өткізу қабілеті млрд.м3/жыл 10,0 

Газ құбырының ұзындығы км 1477 

Құбыр диаметрі мм 1067 

Қабырға қалыңдығы мм 11,9/15,9 

Құбырлардың жалпы салмағы мың/тонна 615,42 

Компрессор станция саны дана 3 

Қызметкерлер саны адам 320 

Өз қажетлікке кететін газ млрд.м3/жыл 0,404 

Жалпы инвестициялық шығындар млн.$ 3 305 

-басты салымдар (салықпен) млн.$ 3 134 

-капиталды қаржылық шығындар млн.$ 171 

Жылдық орташа шығындар млн.$ 309 

-өндірістік шығындар млн.$ 159 

-амортизациялық есептеулер млн.$ 100 

-кезең шығындкейін млн.$ 49 

Тасымалдауға кеткен шығындар  $/1000м3 33,35 

Тасымалданатын газдың орташа тарифі $/1000м3 60,16 

Таза пайда млн.$ 7 271 

Таза пайданың дисконттауы млн.$ 428 

Ішкі пайда нормасы % 13,90 

Өзін – өзі ақтау мерзімі жыл 8,6 

 

Жобаға деген басты салымдардың құны 3 290$ болды. Экономикалық 

есептеулер мен нәтижелері бойынша тасымалданатын газдың орташа тарифі 

60,16$ шамасында бекітілді. 
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4 Қауіпсіздік және еңбекті қорғау бөлімі 

 

4.1 Компрессор станциясын жоспарлау және жайластыру 

 

Компрессор станциясының құрылысы, ондағы барлық машиналар, 

механизмдер, аппаратуралар, ыдыстар мен құбырөткізгіштер, бақылау мен 

автоматика құралдары, снымен қатар жабдықтардың компоновкасы 

стационарлы компрессорлы қондырғыларды орнату және қауіпсіз пайдалану 

ережелеріне, сыйымдылықтарды орнату және қауіпсіз пайдалану ережелері, 

СНжЕ және ЕҚН талаптарын қанағаттандыруы керек. 

Егер аралық бөлмелерде жарылғыш, өртке қауіпті жабдықтардың 

коррозиясын тудыратын және адам ағзасына зиян келтіретін химиялық 

өндірістері болса, компрессорлы станцияның қосымша құрылым немесе 

өндірістік ғимараттың ішінде салынуы жіберілмейді. 

Компрессорлы қондырғылардың бөлмелерінде компрессорлармен 

технологиялық және құрылымдық түрде байланысы жоқ аппаратуралар мен 

жабдықтарды орнатуға жол берілмейді. 

Компрессорлы станцияның биіктігі 4 м кем болмауы керек. Бөлменің 

жалпы өлшемдері компрессорлы қондырғыға және оның жеке түйндеріне 

қауіпсіз қызмет көрсету және жөндеу шарттарын қанағаттандыруы керек. 

Өнімділігі 20м3/мин жоғары барлық компрессорлар және олардың 

қозғалтқыштары өндірістен жеке орнатылған бір қабатты, өртке төзімді 

ғимараттарда  отқа төзімді немесе қиын жанатын аралық бөлгіштермен 

бөлініп орналасуы тиіс. 

Машина залындағы өтулер айдағыш пен қозғалтқышқа қызмет көрсету 

мүмкіндігін қамтамасыз ету керек. 1,5 м кем емес, жабдық пен ғимарат 

қабырғасы арасындағы ара қашықтық 1 м кем болмауы керек. 

Компрессорлы қондырғының бөлмелерінің едендері тайғанамайтын 

бетті, майға төзімді, тегіс болуы керек және жанбайтын, ұзаққа төзімді 

материалдан жасалуы керек. Арналар мен өтулер алынатын тақтайшалармен 

еден бетінен шығарылмай жабылуы керек. Жабылмайтын өтулер, еңістіктер 

биіктігі 1 м кем болмайтын тұтқалармен шектелуі керек. 

Қабырғалар, төбе және технологиялық жабдықтар «Кәсіпшілік 

кәсіпорындардың өндірістік ғимараттарының интерьерінің түстік жасалуын 

жобалау бойынша нұсқамаларына», ал құбырөткізгіштер – МЕСТ 14202-69 

«Кәсіпшілік мекемелерінің құбырөткізгіштері» Айқындаушы сырлау, ескерту 

белгілері және маркалау тақтайшаларына  сәйкес сырлануы керек. 

Компрессорлы қондырғының бөлмесінде компрессорды, қосымша 

жабдықтарды және электрожабдықтарды жөндеуге арналған алаң болуы 

керек.  

Жөндеу жұмыстарын жасау үшін бөлме сәйкес жүк көтергіш 

құрылғылары мен механизация жүйелерімен жабдықталуы керек. 

Компрессорлы қондырғылардың бөлмесінде сүрту материалдарын, 

құралдарды, төсемелерді және т.б., жабық күйінде сақтауға, сонымен қатар 
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компрессорлы майдың апталық қорын сақтауға арналған арнайы орындар 

қарастырылуы керек. 

Компрессорлы станцияның бөлмелері табиғи және қолдан желдету 

жүйелерімен желдетілуі тиіс. Бұл «Кәсіпшілік мекемелерді жобалаудың 

санитарлы нормалары» талартарына сәйкес ауалық ортаның жағдайын 

қамтамасыз етуі тиіс. 

Керосин, бензин және басқа да тезтұтанғыш сұйықтарды компрессорлы 

станцияның машина залында сақтауға болмайды. 

Компрессорлы станцияның бөлмесінде ашық отты жағуға болмайды. 

Компрессорлы станциядағы бөлмелерді жылыту орталықтандырылған, 

ал оның температурасы 15-30°С аралығында ұсталып тұруы қажет. 

Компрессорлы  станцияның машина залында сағат пен телефон 

орнатылуы қажет, сонымен қатар онда тағы алғашқы медициналық көмек 

көрсетуге арналған дәрі – дәрмек қорабы ішуге арналған су болуы керек.   

Компрессор жұмысынан туатын дірілдің әсерін азайту үшін келесі 

шарттар сақталуы тиіс: 

- Компрессорлар фундаменттері арасындағы алаңшалар жиналмалы, 

фундаментке еркін тірелетін болуы керек; 

- Компрессорға жалғанатын құбырөткізгіштер ғимарат құрылымымен 

берік байланыспауы керек; қажет болғанда мұндай бекітпелердің 

қолданылуын компенсациялайтын құрылғылар қарастырылуы керек; 

- Компрессордың цилиндріне жалғанатын құбырлар деформацияны 

қамтамасыз ететін жеткілікті иілгіш болуы керек. 

Компрессордың, турбинаның және басқа да механизмдердің барлық 

қозғалмалы және айналмалы бөліктері сенімді түрде бөлектенген болуы тиіс. 

Компрессордың еденнен ыңғайлы қызмет көрсетуге болмайтын биік 

орналасқан бөліктері болса, олар арнайы алаңшалар мен сатылар мен 

жабдықталуы тиіс. [11] 
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5 Қоршаған ортаны қорғау бөлімі 

 

Кез келген кен орындағы қолданылып жатқан технологиялық 

процесстер биосфераның ластануының негізгі көзі болады. 

Пайдаланылуының басымдылығына қарамастан, газдың қоршаған 

ортаға, атмосфераға, су көздеріне, биосфера мен литосфераға тигізетін әсері 

зор. 

Газды тасымалдау кезінде биосфераға үлкен зиян келтіретін 

компрессор станциялар болады. Олар ауаға оксид, азот диоксиді және 

көмірқышқыл оксидін лақтырады. Газ өндірісіндегі осы факторлардың 

көрсеткішін төмендету негізгі мақсат болады. Осыған байланысты өндірісте 

болатын аппаттық жағдайларды, құрылғылардың герметикалық беріктігін, 

газ жоғалуды азайту мәселелер қатаң түрде жүргізіледі. 

 

5.1 Атмосфераға әсері 
 

Компрессорлық станцияның жұмысы барысында, атмосфера бөлімінің 

қабатында негізгі кірлету көздерін екіге бөлуге болады: 

- Табиғи газдың қалдықтары; 

- Жанған өнімнің қалдықтары; 

Тасымалданатын газдың атмосфераға зиянын келесі қатынастардан 

көруге болады: 

1. КС атмосфераға лақтырылатын табиғи газдың көлемі - 100% 

2. ГАА қосу және тоқтату кезінде - 73% 

3. Газдың жоғалу көздері - 17% 

- Шток бойынша бекіткіш арматураны нығыздау – 1,86% 

- Фланецті және резьбалы қосылулар – 0,47% 

- Сақтандыру клапандкейін – 2,9% 

- Үрлеу свечасының бекіткіш арматурасын нығыздау – 7,67% 

- Компрессорларды нығыздау – 2,81% 

- Өзге технологиялық құрылғылар – 1,29% 

4. Құрылыс жұмыстары және апаттық жағдайлар - 6% 

Негізгі ластайтын заттар күкірт сутек, меркаптандар, оксидтер, азот 

оксидтері болады. 

Атмосфераны зиянды заттардан қорғау мақсатында осы жағдайлар 

қарастырылуы қажет: 

- пештердің жылу жүйелерінің, газотурбиналық двигатель 

жұмыстарының оптималды жинау режимін бақылау; 

- магистралды құбыр өткізгіштерді конденсат жинағыш орнату және 

атмосфераны газбен, конденсатпен,мұнайдың булану өнімі арқылы 

кірлетуден сақтау; 

- факелдардан бөлінетін зиянды заттарды 15% азайтатын арнайы 

қондырғылар орнату; 

- өндіру техникалары, мұнай мен газды дайындап, тасымалдауға 

қоршаған ортаны қорғау шартына сәйкес жетілдіріп отыру. 
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Санитарлық қорғау зонасы зиянды заттар көздерімен, тұрғұн үйлердің 

шекарасында орналасуы қажет. Өлшемі СН-245-71 және ОДН-86 сәйкес 

болуы қажет.  

  

 

5.2 Сулы ресурстарды қорғау 

 

Су ресурстарын қорғау мақсатында осы жобада келесілер 

қарастырылған: 

1) Өндірістің жоғары тиімді үрдістерін, су қалдықты және 

қалдықсыз технологиялық, сондай-ақ өндірістік үрдістерді пайдалану; 

2) Су қорларын тиімді пайдалану; 

3) Бұралқы суларды тазалау мәселелерінде алдыңғы қатарлы; 

4) Өндірістік қалдықтармен грунттық және жоғары бетіне суларды 

ластануын болдырмаудың алдын алу шаралары; 

5) Бұралқы сулардың апаттық тасталуының алдын – алу бойынша 

инженерлік шараларды жүзеге асыру және өндірістік өнімдерінің және 

оларға ілесетін ластанушы заттардың түсуін болдырмау.  

 

 

5.3 Литосфераға әсері 

 

Газды өндіру, жеткізу және сақтау процесіндегі ең негізгі экологиялық 

қиыншылық, ол жер бетінің механикалық және химиялық өзгеруі. 

Литосфераны қорғаудың негізгі шаралары: 

- құрылыс объектілерінің бұрмалауын азайту; 

- жер эрозиясынан қорғау (жасыл шөпті алаңша,ағаштарды отырғызу); 

- бұзылған жерлерді рекультивациялау; 

- ластанудың деңгейін анықтау мақсатында биоиндикатор пайдалану; 

Қоршаған ортаны қорғау заңнамасына сәйкес, құрылыс барысында 

бұзылуға ұшыраған жерлердің барлығы қайта қалпына келтіріледі, яғни 

рекультивация процесіне ұшырайды. [12] 
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ҚОРЫТЫНДЫ 

 

Магистралды құбырөткізгіштің компрессорлық станциясы мен оның 

құбырларындағы коррозиямен күрес Бейнеу ауданы бойынша талқыланды. 

Негізгі және көмекші жабдықтары,олардың тиімділігі мен өнімділігін 

анықтау,экономикалық бөлім бойынша кеткен басты 

салымдарды,шығындарды,капиталды анықтау,талқылау барысында ортадан 

тепкіш газотурбинді жетегі бар айдағыштарды таңдауға талқылау 

жасалып,тиімді екені дәлелденді. 

Тасымалданатын газдың өзіндік құны мен орташа тарифінің құны 

анықталды. 

Қорашаған ортаға зиянды әсері,оған қарсы,қажетті шаралар,апаттық 

жағдайлар мен өртке қарсы шаралар талқыланған. 

Осы анықтау,талқылау жұмыстарының нәтижесінде тасымалданатын 

газды ортадан тепкіш газотурбинді жетегі бар айдағыш конструкциясымен 

тасымалдау тиімді екені қарастырылып,анықталды.Техника және 

экономикалық тұрғыдан тиімді екені белгілі болды. 
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