
Повышение профессиональных 
навыков и раскрытие интеллекту-
ального потенциала сотрудников 
АрселорМиттал Актау

Современные требования к уровню организации производства и 
обеспечению качества продукции постоянно повышаются, поэтому 
для руководства компании АрселорМиттал Актау обучение и раз-
витие профессиональных навыков персонала является одной из 
приоритетных задач. 

Для максимального удовлетворения потребностей рынка и повы-
шения конкурентоспособности производимой продукции Компани-
ей была принята стратегия по непрерывному образованию, кото-
рая предполагает увеличение количества обучающих программ и 
стажировок для сотрудников предприятия. В результате, количе-
ство проводимых тренингов в 2013 г. увеличилось в 2 раза по срав-
нению с 2011 г., а по сравнению с 2009 г.  - в 4 раза. При этом  тре-
нинги проводятся для всех категорий персонала. Ежегодно каждый 
сотрудник проходит не менее двух видов обучающих программ, а 
менеджеры и специалисты  - от трех до восьми видов. 

Помимо занятий в классах, Компания предоставляет бесплатное 
обучение через интернет ресурс Университета ArcelorMittal, что 
позволяет осваивать новые знания без отрыва от производства и  
в удобное для сотрудников время. На данный момент программы 
таких курсов предлагают различные направления: начиная от на-
выков написания делового письма до курсов по эффективному ис-
пользованию времени, курсы иностранных языков, по управлению 
бизнес-процессами, развитию лидерских качеств, управлению ка-
чеством и многие другие.

В рамках процесса производственного обучения и обмена опы-
том Компания направляет своих сотрудников на предприятия 
Трубного Управления ArcelorMittal. Особо тесное сотрудниче-
ство установлено с заводом АрселорМиттал Острава в Чехии, 
это обусловлено, с одной стороны, приблизительно одинаковы-
ми производственными базами (оба предприятия имеют цеха 
спирально-шовных труб, цеха защитных покрытий и многофунк-
циональные лабораторные комплексы), а с другой,  опыт работы 
чешского завода в поставке спирально-шовных труб для нужд 
нефтегазовой промышленности ЕС, который полезен и для ка-
захстанских специалистов.  В 2010-2012 гг. около 16 работников 
прошли обучение на заводе  АрселорМиттал Острава. 

Кроме этого, в 2012 г. сотрудники компании проходили обучение 
по программе «Talent Pipeline» в Люксембурге, где расположен го-
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Өндірісті ұйымдастыру мен өнімнің сапасын қамтамасыз ету 
деңгейіне заманауи талаптар тұрақты арттырылып отырады, 
сондықтан АрселорМиттал Ақтау компаниясының басшылығы үшін 
қызметкерлерді оқыту мен кәсіби дағдыларын дамыту басымдық 
міндеттерінің бірі болып табылады. 

Нарықтың қажеттілігін қанағаттандыру мен өндірілетін өнімнің 
бәсекеге қабілеттілігін арттыру үшін Компания үзіліссіз білім 
стратегиясын қабылдады, ол арқылы кәсіпорын қызметкерлері 
үшін бағдарламаны оқитындар мен тәжірибеден өтетіндер санын 
ұлғайту жоспарланып отыр. Нәтижесінде 2013 жылы өткізілетін 
тренингтер саны 2011 жылмен салыстырғанда 2 есеге, ал 2009 
жылмен салыстырғанда – 4 есеге ұлғайды. Бұл жағдайда тренинг-
тер қызметкерлердің барлық санаттары үшін өткізіледі. Жыл сайын 
әрбір қызметкер кемінде екі оқу бағдарламасының түрінен, ал ме-
неджерлер мен мамандар – үштен бастап сегіз түріне дейін өтеді. 

Сыныптардағы сабақтардан басқа Компания ArcelorMittal 
Университетінің интернет ресурсы арқылы тегін оқуды да ұсынады, 
бұл өндірістен қол үзусіз және қызметкерлер үшін қолайлы уақытта 
жаңа білімді игеруге мүмкіндік береді. Қазіргі кезде осындай 
курстардың бағдарламалары іскерлік хаттарды жазу дағдысынан 
бастап, уақытты тиімді пайдалану бойынша курстарға, шет тілдер 
курстарына, бизнес-процестерді басқару, көшбасшылық сапа-
ны басқару курстарға дейін және көптеген басқалардың әртүрлі 
бағыттарын ұсынады.  

Өндірістік оқу және тәжірибе алмастыру процесінің аясында Ком-
пания өзінің қызметкерлерін ArcelorMittal Құбыр Басқармасының 
кәсіпорнына жіберіп отырады. Әсіресе Чехиядағы АрселорМиттал 
Острава зауытымен тығыз ынтымақтастық орналасқан, бұл бір 
жағынан, шамамен бірдей өндірістік базамен (екі кәсіпорынның 
да спиральды-жапсарлы құбырлар цехы, қорғаныс жабыны мен 
көп функционалды зертханалық кешендері бар) түсіндірілсе, ал 
екінші жағынан, мұнайгаз өнеркәсібінің қажеттілігі үшін спиральды-
жапсарлы құбырларды жеткізуде чех зауытының жұмыс тәжірибесі 
ЕС, бұл қазақстандық мамандар үшін де пайдалы. 2010-2012 жыл-
дары шамамен 16 қызметкер АрселорМиттал Острава зауытында 
оқудан өтті. 

Сонымен қатар 2012 жылы компания қызметкерлері Люксембургтегі 
«Talent Pipeline» бағдарламасы бойынша оқудан өтті, мұнда 



ловной офис Компании, в научно-исследовательской лаборатории 
Трубного Управления в Бельгии, а также на заводах АрселорМит-
тал во Франции. Сотрудники отдела маркетинга и продаж стажиро-
вались на трубных заводах Компании в Румынии и проходили об-
учение по программе «Лидер управления изменениями» на заводе 
АрселорМиттал Кривой Рог в Украине. 

«Уникальная корпоративная культура, высокие международ-
ные стандарты работы в АрселорМиттал Актау способствуют 
накоплению богатого профессионального опыта. Для меня  
прохождение стажировок на предприятиях Трубного Управ-
ления ArcelorMittal и обмен опытом с нашими коллегами из 
других стран — это всегда волнующий и увлекательный про-
цесс, при котором удается как получить новые колоссальные 
знания, так и усовершенствовать уже приобретенные навыки, в 
дальнейшем позволяющие ускорить и улучшить выполняемую 
работу,» - отметила Корлан Адамбаева, менеджер по прода-
жам защитных покрытий АрселорМиттал Актау. В 2012 г. Кор-
лан Адамбаева прошла десятидневную стажировку на заводе  
АрселорМиттал Острава в Чехии, а также приняла участие  в 
проходившей в Великобритании, г. Эдинбург, конференции по 
технологиям покрытия труб «Field Joint Coating». Кроме этого, 
в апреле 2013 г. г-жа Адамбаева приняла участие в испытани-
ях покрытия типа «DLFBE» в GL Nobel Denton, международной 
компании, предоставляющей технические услуги для нефтяной 
и газовой промышленности, которые проходили в г. Лафборо, 
Великобритания.

До конца 2013 года Компания планирует провести ряд меропри-
ятий по повышению квалификации сотрудников, в частности, за-
планировано проведение курсов повышения квалификации в РК, 
а также в Люксембурге и Острава; предусмотрены стажировки в 
сбытовом офисе Трубного Управления в Англии.

Обновленную информацию по стажировкам и программам 
обучения можно получить на нашем веб сайте: http://aktau.
arcelormittal.com

Компанияның бас кеңсесі, Бельгияда Құбыр Басқармасының 
ғылыми-зерттеу зертханасы, сондай-ақ Францияда Арселор-
Миттал зауыты орналасқан. Маркетинг және сату бөлімінің 
қызметкерлері Румыниядағы Компанияның құбыр зауыттарында 
тәжірибеден және Украинадағы  АрселорМиттал Кривой Рог зауы-
тында «Өзгерістерді басқару көшбасшысы» бағдарламасы бойын-
ша оқудан өтті. 

«АрселорМиттал Ақтаудағы бірегей корпоративтік мәдениет, 
жұмыстағы жоғары халықаралық стандарттар бай кәсіби 
дағдыны жинақтауға ықпал етеді. Мен үшін ArcelorMittal Құбыр 
Басқармасының кәсіпорнында тәжірибеден өту және басқа 
елдердегі біздің әріптестермен тәжірибе алмасу – бұл әрқашан 
тебірентерлік және қызықтыратын процесс, мұнда жаңа мол білім 
алуға, сондай-ақ бұдан әрі орындалған жұмыстарды жеделдету мен 
жақсартуға мүмкіндік беретін бұған дейін алған дағдыны жетілдіруге 
болады», - деп атап өтті АрселорМиттал Ақтау қорғаныс жабынын 
сату жөніндегі менеджер Қорлан Адамбаева. 2012 жылы Қорлан 
Адамбаева Чехиядағы АрселорМиттал Острава зауытында он 
күндік тәжірибеден өтіп қайтты, сондай-ақ Ұлыбританияның Эдин-
бург қаласында өткен «Field Joint Coating» жабын құбырларының 
технологиясы бойынша конференцияға қатысты. Сонымен бірге 
2013 жылы сәуірде Адамбаева ханым Ұлыбританияның Лафбо-
ро қаласында өткен мұнай және газ өнеркәсібі үшін техникалық 
қызметтерді ұсынатын GL Nobel Denton халықаралық компания-
сында «DLFBE» түріндегі жабынды зерттеуге қатысты. 

2013 жылдың соңына дейін Компания қызметкерлердің біліктілігін 
арттыру бойынша бірқатар шараларды өткізуді жоспарлап 
отыр, атап айтқанда ҚР-да, сондай-ақ  Люксембург пен Остра-
вада біліктілікті арттыру курстарын өткізу жоспарланған; Англи-
яда Құбыр Басқармасындағы сату кеңсесінде тәжірибеден өту 
қарастырылған.

Тәжірибеден өту мен оқу бағдарламасы бойынша жаңартылған 
ақпаратты біздің http://aktau.arcelormittal.com веб-сайтынан 
ала аласыздар.

Корлан Адамбаева, менеджер по продажам защитных покрытий 
АрселорМиттал Актау, на конференции по технологиям покрытия 
труб «Field Joint Coating» в г. Эдинбург, Великобритания



Цель строительства магистрального газопровода Бейнеу – Бо-
зой – Шымкент заключается в стабильном снабжении природным 
газом с нефтегазовых месторождений Западного Казахстана юж-
ного региона республики: Кызылординской, Южно-Казахстанской, 
Жамбылской и Алматинской областей, а также налаживание экс-
портных поставок газа по газопроводу «Казахстан – Китай». Длина 
газопровода Бейнеу – Бозой – Шымкент составляет около 1,500 км. 
и проходит по территории Мангистауской, Актюбинской, Кызылор-
динской и Южно-Казахстанской областей,  и на его строительство 
требуется порядка 3,6 миллиарда долларов.

С вводом в эксплуатацию линии газопровода Бейнеу-Бозой-Сам-
соновка, срок эксплуатации которого составит не менее тридцати 
лет, объемы подачи газа увеличатся в 5 раз по Кызылординской 
области, в 2,5 раза по Южно-Казахстанской области, в 3 раза по 
Жамбылской области и в 4,4 раза по Алматы и Алматинской об-
ласти.

Бейнеу – Бозой – Шымкент магистральдық газ құбыры 
құрылысының мақсаты Батыс Қазақстан, республиканың оңтүстік 
өңірлері: Қызылорда, Оңтүстік Қазақстан, Жамбыл және Алма-
ты облыстарын мұнайгаз кен орындары арқылы табиғи газбен 
тұрақты жабдықтау, сондай-ақ «Қазақстан - Қытай» газ құбыры 
бойынша газды экспорттық жеткізуді реттеу болып табылады. Бей-
неу – Бозой – Шымкент газ құбырының ұзындығы шамамен 1,500 
км. құрайды және Маңғыстау, Ақтөбе, Қызылорда және Оңтүстік 
Қазақстан облыстарының аумақтары бойынша өтеді және оның 
құрылысы 3,6 миллиард долларды талап етеді. 

Бейнеу-Бозой-Самсоновка газ құбырының желісін пайдалануға 
енгізу арқылы пайдалану мерзімі кемінде отыз жылды құрайды, 
газ беру көлемі Қызылорда облысы бойынша 5 есеге, Оңтүстік 
Қазақстан облысы бойынша 2,5 есеге, Жамбыл облысы бойынша 
3 есеге және Алматы қаласы және Алматы облысы бойынша 4,4 
есеге ұлғаяды. 

Проекты успешного
сотрудничества
КазСтройСервис использует трубы 
Актауского трубного завода при  
строительстве газопровода Бейнеу-
Бозой-Шымкент 

Табысты ынтымақтастық  
жобалары
ҚазСтройСервис Бейнеу-Бозой-
Шымкент газ құбырының құрылысы 
кезінде Ақтау құбыр зауытының 
құбырларын пайдаланады



Компания КазСтройСервис, генподрядчик строительства маги-
стрального газопровода, провела аудит производственных воз-
можностей АрселорМиттал Актау и по его результатам приняла 
решение о привлечении завода в качестве поставщика трубной 
продукции для потребностей проекта.

Основная часть труб для нужд строительства была поставлена 
трубными заводами Украины, РФ и Китая, но благодаря поддержке 
КазСтройСервис казахстанские производители труб из Актау также 
приняли участие в реализации столь значимого проекта, поставив 
около 2 км. труб. Следует отметить, что налаженное взаимодей-
ствие с КазСтройСервис позволило заводу освоить новый вид про-
дукции  - трубы Ф1420х16мм с трехслойным защитным покрыти-
ем, который ранее на предприятии не производился. Ранее такие 
трубы завозились в страну исключительно из-за ее пределов по 
значительно более высоким ценам и требовали большего количе-
ства времени на их логистику,  что заметно отражалось на сроках 
строительства. 

Производство и отгрузка труб такого типоразмера (вес 1 трубы 
составляет около 6,5 тонн) были сопряжены с определенными 
трудностями, которые тем не менее, были успешно преодолены 
сотрудниками предприятия. 

По итогам обязательного аудита качества предоставленных услуг 
руководство КазСтройСервис отметило актауский трубный завод 
за ответственный подход к организации производства и рекомен-
довало предприятие заинтересованным организациям в качестве 
надежного партнера. Со своей стороны, АрселорМиттал Актау вы-
разило благодарность генподрядчику проекта за оказанное дове-
рие и возможность приобрести бесценный опыт производства труб 
для строительства магистральных газопроводов.

Сотрудничество КазСтройСервис и АрселорМиттал Актау являет-
ся наглядным примером развития казахстанского содержания в не-
фтегазовой промышленности Казахстана.

Магистральдық газ құбыры құрылысының бас мердігершісі 
ҚазСтройСервис компаниясы АрселорМиттал Ақтаудың өндірістік 
мүмкіндіктерінің аудитін өткізді және оның нәтижесі бойынша 
жобаның қажеттілігі үшін құбыр өнімдерін жеткізімші ретінде зауыт-
ты тарту туралы шешім қабылдады. 

Құрылыс қажеттілігіне арналған құбырлардың негізгі бөлігін 
Украинаның, РФ-ның және Қытайдың құбырлық зауыттары жеткізді, 
алайда ҚазСтройСервистің қолдауының арқасында Ақтаудағы 
қазақстандық құбыр өндірушілер шамамен 2 км. құбыр жеткізе 
отырып, біршама елеулі жобаларды жүзеге асыруға қатысты.  
ҚазСтройСервиспен жолға қойылған өзара іс-әрекет зауытқа 
өнімнің жаңа түрін – бұрын кәсіпорында өндірілмеген үш қабатты 
қорғаныс жабыны арқылы Ф1420х16мм құбырды игеруге мүмкіндік 
бергенін атап өткен жөн. Бұрын мұндай құбырлар елге барынша 
жоғары бағамен одан тысқары жерлерден әкелінді және оның 
логистикасы біршама уақыт мөлшерін талап етті, бұл құрылыс 
мерзімінде елеулі көрініс берді.  

Осындай типті көлемдегі құбырларды өндіру мен тиеу (1 құбырдың 
салмағы шамамен 6,5 тоннаны құрайды) белгілі қиындықтармен 
түйіседі, соған қарамастан, кәсіпорын қызметкерлері қиындықтарды 
сәтті еңсере білді.  

Ұсынылған қызметтер сапасының міндетті аудитінің қорытындысы 
бойынша ҚазСтройСервис басшылығы өндірісті ұйымдастыруға 
жауапты қадам үшін Ақтау құбыр зауытын атады және мүдделі 
ұйым кәсіпорнын сенімді әріптес ретінде ұсынды. АрселорМит-
тал Ақтау өзінің тарапынан жобаның бас мердігершісіне көрсеткен 
сенімі және магистральдық газ құбырының құрылысы үшін құбыр 
өндірісінде баға жетпес  тәжірибе алуға мүмкіндік бергені үшін 
алғысын білдірді.  

ҚазСтройСервис пен АрселорМиттал Ақтау әріптестігі 
Қазақстанның мұнайгаз өнеркәсібіндегі қазақстандық маңызды 
дамытудың көрнекті үлгісі болып табылады. 



Компания «АрселорМиттал  
Актау» с успехом проходит  
аттестацию крупнейших  
компаний нефтегазовой  
промышленности

Предварительная аттестация потенциальных поставщиков яв-
ляется принятой международной практикой организации закупок 
товаров, работ и услуг. Целью аттестации является  всесторон-
няя оценка способности проверяемой компании качественно 
выполнить работу. При оценке принимаются во внимание такие 
факторы как опыт компании и качество выполнения работ по по-
добным контрактам в прошлом; уровень квалификации работни-
ков, технических возможностей машин и оборудования, а  также   
заводских мощностей; соответствие внутренним нормам и стан-
дартам компании; требованиям национальных и международных 
стандартов в области системы менеджмента промышленной без-
опасности и охраны окружающей среды,  системы менеджмента 
качества.

В текущем году компания АрселорМиттал Актау успешно про-
шла  аттестацию и была включена в перечень потенциальных 
поставщиков таких крупных компаний нефтегазового сектора, 
как Karachaganak Petroleum Operating B.V. (KPO) и North Caspian 
Operating Company (NCOC). 

По результатам прохождения предквалификации актауский трубный 
завод был приглашен к участию в тендере КРО на поставку около 
35км нефтепроводных труб с защитным покрытием. Особенностью 
проекта является нанесение особого теполозащитного покрытия на 
трубы, которые должны обеспечить практически неизменную темпе-
ратуру прокачиваемой нефти вне зависимости от температуры окру-
жающей среды. В связи с тем, что такое покрытие в Казахстане ни-
когда не наносилось, Трубное 
Управление АрселорМиттал 
организовало взаимодействие 
между актауским трубным за-
водов и компанией PIH (Вели-
кобритания) по организации 
соответствующего производ-
ственного участка на заводе 
АрселорМиттал Актау. В на-
стоящее время предложения 
потенциальных поставщиков 
находятся на рассмотрении 
тендерной комиссией, реали-
зация самого проекта заплани-
рована на 2014 г.

«Мы обеспечиваем соответ-
ствие требуемым законода-
тельным, нормативным и корпо-
ративным требованиям путем 
поддержания процессного под-
хода, регулярной оценки, мони-
торинга, а также непрерывного 
улучшения вопросов качества, 
охраны труда, окружающей сре-
ды и  безопасности,» - отметила 
Динара Хаирова, начальник от-
дела обеспечения качества Ар-
селорМиттал Актау. 

«АрселорМиттал Ақтау»  
компаниясы мұнайгаз 
өнеркәсібі ірі омпанияларының 
аттестациясынан табысты 
өтуде

Әлеуетті жеткізімшілердің алдын-ала аттестациясы тауарлар-
ды, жұмыстар мен қызметтерді сатып алуды ұйымдастырудың 
халықаралық іс-тәжірибесімен қабылданады. Аттестацияның 
мақсаты жұмыстың сапалы орындалуын тексеретін компанияның 
қабілетін жан-жақты бағалау болып табылады. Бағалау кезінде 
компанияның тәжірибесі ретіндегі факторлар және өткен 
жылдардағы ұқсас келісімшарттар бойынша орындалған жұмыс 
сапасы; қызметкерлер біліктілігінің деңгейі, машиналар мен 
қондырғылардың техникалық мүмкіндіктері, сондай-ақ зауыттық 
қуаттылығы; компанияның ішкі нормалар мен стандарттарға 
сәйкестігі; өнеркәсіп қауіпсіздігі менеджменті мен қоршаған ортаны 
қорғау жүйесінің, сапа менеджменті жүйесінің саласындағы ұлттық 
және халықаралық стандарттарға сәйкестігі  назарға алынады.   

Өткен жылы АрселорМиттал Ақтау компаниясы аттестациядан та-
бысты өтті және Karachaganak Petroleum Operating B.V. (KPO) және 
North Caspian Operating Company (NCOC) сияқты ірі мұнайгаз сек-
торы компанияларының әлеуетті жеткізімшілер тізбесіне енгізілді. 

Алдын-ала біліктіліктен өту нәтижесі бойынша Ақтау құбыр за-
уыты қорғаныс жабыны бар шамамен 35 км. мұнай құбырын 
жеткізуге ҚРО тендеріне қатысуға шақырылды. Жобаның 
ерекшелігі құбырларға айрықша жылу-қорғаныс жабынын салу 
болып табылады, ол қоршаған ортаның температурасына 
қарамастан, айдалатын мұнайдың мүлдем өзгермейтін тем-
пературасын қамтамасыз етуі тиіс. Соған байланысты мұндай 
жабын Қазақстанда ешқашан салынбаған, АрселорМиттал 

Құбыр Басқармасы Арселор-
Миттал Ақтау зауытында 
тиісті өндірістік учаскені 
ұйымдастыру бойынша 
Ақтау құбыр зауыты мен PIH 
(Ұлыбритания) компаниясы 
арасында өзара іс-әрекетті 
ұйымдастырды. Бүгінгі 
таңда әлеуетті жеткізімшілер 
ұсынысы тендерлік 
комиссияның қарауында, 
жобаның өзін жүзеге асыру 
2014 жылға жоспарланып 
отыр. 

«Біз процестік ұстанымды 
қолдау жолымен тұрақты 
бағалаудың, мониторингтің, 
сондай-ақ сапаның, еңбекті 
қорғаудың, қоршаған орта мен 
қауіпсіздік мәселелерін үздіксіз 
жақсартудың талап етілетін 
заңнамаға, нормативтік және 
корпоративтік талаптарға 
сәйкестігін қамтамасыз 
етеміз», - деп атап өтті Ар-
селорМиттал Ақтау сапаны 
қамтамасыз ету бөлімінің 
бастығы Динара Хаирова.

Динара Хаирова, начальник отдела обеспечения  
качества АрселорМиттал Актау



Казахстанские производители 
обеспечивают 100% местного 
содержания в проекте  
«Мультифазный трубопровод  
Туркменой – Тасбулат»

Компания АрселорМиттал Актау успешно завершила работы по 
нанесению антикоррозионного покрытия на нефтепроводные тру-
бы для Tasbulat Oil Corporation, дочерней компании OMV Petrom 
S.A. в Казахстане. Как известно, Petrom S.A. является крупнейшим 
нефтегазовым концерном Румынии, сфера деятельности включает 
геологоразведку и добычу, переработку углеводородного сырья и 
производство нефтепродуктов. Прогнозные запасы нефти и газа 
Petrom S.A. составляют 1 млрд. БНЭ, перерабатывающие мощно-
сти составляют 8 млн. тонн.

Впервые в истории казахстанской нефтегазовой промышленности 
технологическая цепочка производства и покрытия труб для про-
мыслового нефтепровода была произведена исключительно мест-
ными производителями. KSP Steel (г. Павлодар) произвел для нужд 
проекта около 12,5 км горячекатанных бесшовных труб диаметром 
219,1 мм (8”), в то время как  АрселорМиттал Актау обеспечил на-
несение наружного антикоррозионного трехслойного полиэтилено-
вого покрытия по спецификации TOC-XDS-SPC-MEC-10-001-0. 

Нанесение покрытия на актауском трубном заводе позволило обе-
спечить практически 100% казахстанское содержание в трубной 
продукции, поскольку до этого все трубы с защитным покрытием 
завозились из-за рубежа. 

Высокое качество предоставленных услуг и надлежащая органи-
зация производства и поставки продукции была отмечена предста-
вителями  Tasbulat Oil Corporation которые выразили надежду на 
продолжение взаимовыгодного сотрудничества с АрселорМиттал 
Актау и рекомендовали предприятие  в качестве надежного пар-
тнера по нанесению защитных покрытий. 

Қазақстандық өндірушілер 
«Түркмен-Тасболат» 
мультифазалық құбыр»  
жобасында жергілікті маңызды 
100% қамтамасыз етеді

АрселорМиттал Ақтау компаниясы Tasbulat Oil Corporation, 
Қазақстандағы OMV Petrom S.A. еншілес компаниясы үшін 
мұнай құбырларына тоттануға қарсы жабынды салу бой-
ынша жұмыстарды табысты аяқтады. Белгілі болғанындай, 
Petrom S.A. Румынияның ірі мұнайгаз концерні болып табыла-
ды, қызметінің саласы геологиялық барлауды және өндіруді, 
көмірсутегі шикізатын қайта өңдеу мен мұнай өнімдерін өндіруді 
қамтиды. Petrom S.A. мұнай мен газдың болжамдық қоры 1 
млрд. БНЭ құрайды, қайта өңдеу қуаттылығы 8 млн. тоннаны 
құрайды. 

Қазақстандық мұнайгаз өнеркәсібінің тарихында тұңғыш рет 
өндірістің технологиялық тізбегі мен кәсіпшілік мұнай құбыры үшін 
жабын құбырын тек жергілікті өндірушілер өндірді. KSP Steel (Пав-
лодар қ.) жобаның қажеттілігі үшін диаметрі 219,1 мм (8”) шама-
мен 12,5 км ыстықтай тегістейтін жапсарсыз құбырларды жүргізді, 
сол кезеңде АрселорМиттал Ақтау TOC-XDS-SPC-MEC-10-001-0 
ерекшелігі бойынша сыртқы тоттануға қарсы үш қабатты 
полиэтилендік жабынды салуды қамтамасыз етті. 

Ақтау құбыр зауытында жабынды салу құбыр өндірісінде 
қазақстандық маңызды іс жүзінде 100% қамтамасыз етуге мүмкіндік 
берді, өйткені бұған дейін қорғаныс жабыны бар барлық құбырлар 
шет елдерден тасымалданды.  

Ұсынылған қызметтердің жоғары сапасы және өндіріс пен өнімді 
жеткізуді тиісті ұйымдастыруды АрселорМиттал Ақтаумен өзара 
тиімді әріптестікті жалғастыруға сенім білдірген Tasbulat Oil 
Corporation өкілдері белгіледі және кәсіпорынды қорғаныс жабы-
нын салу бойынша сенімді әріптес ретінде ұсынды.



Производственно-испытательная 
лаборатория  АрселорМиттал 
Актау расширяет спектр услуг

Производственно-испытательная  лаборатория  АрселорМиттал Ак-
тау была запущена в 2011 году. Лаборатория располагает современ-
ной технической базой, в том числе новейшими измерительными и 
вспомогательными приборами, которые соответствуют требованиям 
национальных и международных стандартов. Отбор и испытания 
образцов проходят при помощи установленного высокотехнологиче-
ского оборудования ведущих производителей мира (США, Германия, 
Япония), что позволяет проводить анализы и исследования с макси-
мальной точностью и аккуратностью и гарантирует получение досто-
верных результатов. 

В лаборатории проводятся испытания на соответствие качества ме-
талла и сварных соединений требованиям соответствующих стан-
дартов, а также анализы для установления причин разрушения ме-
таллических изделий путем проведения механических испытаний, 
металлографических исследований и определения  химических эле-
ментов в стали. 

Определение механических свойств и установление причин разруше-
ния металла труб является на сегодняшний день наиболее востре-
бованными услугами которыми уже воспользовались такие крупные 

АрселорМиттал Ақтау 
өндірістік-сынақ зертханасы 
қызметтер аясын ұлғайтып 
келеді

АрселорМиттал Ақтау өндірістік-сынақ зертханасы 2011 жылы іске 
қосылды. Зертхана заманауи техникалық базаны, оның ішінде жаңа 
өлшеу және қосалқы аспаптарды орналастырады, олар ұлттық және 
халықаралық стандарттар талаптарына сәйкес келеді. Үлгілерді 
іріктеу мен сынау әлемнің жетекші өндірушілерінің (АҚШ, Германия, 
Жапония) белгіленген жоғары технологиялық қондырғыларының 
көмегімен өтеді, бұл жоғарғы дәлдік пен ұқыптылық арқылы талдау 
мен сынауды өткізуге мүмкіндік туғызады және сенімді нәтижелер 
алуға кепілдік береді. 

Зертханада металл сапасының және дәнекерлеу 
қосылыстарының тиісті стандарттар талаптарына сәйкестігіне 
сынақ, сондай-ақ механикалық сынақтар, металлографикалық 
зерттеулер жүргізу мен болаттағы химиялық элементті анықтау 
жолымен металл бұйымдардың бұзылу себептерін белгілеу үшін 
талдау өткізіледі. 

Механикалық қасиетін анықтау мен металл құбырлардың бұзылу 
себептерін белгілеу бүгінгі күні құбырлардың ондаған үлгілерін 
зерттеуге бағытталған ӨзенМұнайГаз және ҚарақұдықМұнай 
сияқты жергілікті ірі мұнайгаз кәсіпорындары пайдаланған барын-

Шынар Ерниязова, инженер лаборант  по механическим испытаниям 
производственно-испытательной лаборатории АрселорМиттал Актау
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местные предприятия нефте-
газовой промышленности, как 
ОзеньМунайГаз и КаракудукМу-
най направившими для иссле-
дования десятки образцов труб.

Другим направлением разви-
тия взаимодействия с местной 
промышленностью является 
сотрудничество с актауским 
Центром Обучения который 
заключил уже несколько со-
глашений с лабораторией Ар-
селорМиттал Актау на аттеста-
цию сварщиков по результатам 
испытаний качества сварного 
шва.   

Спектр предоставляемых ла-
бораторией услуг расширяется, 
и помимо традиционных, уже 
оказываются услуги по испы-
таниям защитных покрытий не-
фте и газопроводов для таких 
компаний, как  Тенгизшевройл и 
Дайтоба Констракшн

Одним из значимых проектов 
стало проведение анализов и 
исследований в производствен-
но-испытательной лаборатории 
нового двухслойного антикорро-
зионного покрытия труб в рам-
ках аттестации актауского труб-
ного завода компанией ТШО. 

Система нанесения данного 
двухслойного антикоррозионно-
го покрытия на основе порош-
ковых эпоксидных материалов 
со 100% сухим остатком была 
освоена АрселорМиттал Актау 
специально для нужд компании 
Тенгизшевройл.

Однако, качество нанесения 
такого покрытия еще было не-
обходимо подтвердить положи-
тельными результатами целого 
комплекса испытаний с продол-
жительностью проведения свы-
ше 70 рабочих часов. При этом 
было недостаточно заключения 
только актауской лаборатории, 
окончательное решение прини-
малось по результатам испыта-
ний в независимой лаборатории 
GL Nobel Denton в Великобрита-
нии. 

Вся процедура отбора образцов, проведения и анализа испытаний 
и выдачи заключений заняла свыше 6 месяцев, но в конечном итоге 
высокое качество нанесения покрытия было подтверждено как актау-
ской, так и независимой лабораторией что позволило ТШО включить 
АрселорМиттал Актау в перечень поставщиков услуг по нанесению 
двуслойного эпоксидного защитного покрытия. 

В настоящее время производственно-испытательная лаборатория  
АрселорМиттал Актау  оказывает услуги по тестированию защитных 
покрытий как самой компании Тенгизшевройл так и ее подрядным ор-
ганизациям, например, Сичим С. п. А., Сенимди Курылыс и другим.

ша талап етілетін қызметтер 
болып табылады. 

Жергілікті өнеркәсіп арқылы 
өзара іс-әрекетті дамытудың 
басқа бағыты Ақтау Оқу 
Орталығымен әріптестік бо-
лып табылады, ол дәнекерлеу 
жапсарының сапасын сынау 
нәтижесі бойынша Арселор-
Миттал Ақтау зертханасымен 
дәнекерлеушілерді аттестаци-
ядан өткізуге бірнеше келісім 
жасады. 

Зертхана қызметі ұсынатын 
спектр ұлғайып келеді және 
дәстүрлі қызметтерден басқа, 
қазірдің өзінде Теңізшевройл 
және Дайтоба Констракшн 
компаниялары үшін мұнайдың 
қорғаныс жабыны мен газ 
құбырын сынау жөніндегі 
қызметтерді көрсетеді. 

Бірден-бір маңызды жоба ТШО 
компаниясының Ақтау құбыр 
зауытын аттестациядан өткізу 
шеңберінде жаңа екі қабатты 
тоттануға қарсы құбыр жабы-
нын өндірістік-сынақ зертха-
насында талдау мен зерттеу 
жүргізу болды. 

АрселорМиттал Ақтау 100% 
құрғақ қалдығы бар ұнтақты 
эпоксидті материалдар 
негізінде осы екі қабатты 
тоттануға қарсы жабынды 
салу жүйесін Теңізшевройл 
компаниясының қажеттілігі 
үшін арнайы игерді. 

Алайда, осындай жабынды салу 
сапасы 70 жұмыс сағатынан 
артық өткізу ұзақтығы бар 
сынақтың жалпы кешенінің оң 
нәтижесімен куәландырылуы 
қажет. Бұл жағдайда тек Ақтау 
зертханасының қорытындысы 
жеткіліксіз болды, түпкілікті 
шешім Ұлыбританиядағы 
GL Nobel Denton тәуелсіз 
зертханасындағы сынақ 
нәтижесі бойынша 
қабылданды. 

Үлгілерді іріктеудің, сынақ 
өткізу мен талдаудың 
және қорытынды берудің 

барлық рәсіміне 6 айдан артық уақыт жұмсалды, бірақ түпкілікті 
қорытындыда жабынды салудың жоғары сапасын Ақтау зертхана-
сы, сондай-ақ тәуелсіз зертхана куәландырды, бұл ТШО-ға Арсе-
лорМиттал Ақтауды екі қабатты эпоксидті қорғаныс жабынын салу 
бойынша жеткізімшілер тізбесіне енгізуге мүмкіндік берді. 

Қазіргі таңда АрселорМиттал Ақтау  өндірістік-сынақ зертханасы 
Теңізшевройл компаниясының өзіне, сондай-ақ оның мердігерлік 
ұйымдарына, мысалы, Сичим С. п. А., Сенімді Құрылыс және 
басқаларға қорғаныс жабынын тестілеу бойынша қызметтер 
көрсетеді.

Жаныл Кенешова, инженер лаборант высшей категории 
производственно-испытательной лаборатории АрселорМиттал Актау


