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REMTECHSTROY Group предлага услуги по: 

РЕКОНСТРУКЦИЯ И КАПИТАЛЕН РЕМОНТ НА МАГИСТРАЛНИ ГАЗО-, НЕФТО- и ВОДО- ТРЪБОПРОВОДИ                          
и ПОДВОДНИ ТРАСЕТА. 

Газопровод «Заполярное – Уренгой».  

Обединението ни в партньорство с крупно регионално 
подразделения MS Ltd. в Русия взема активно участие в 
строителството на газо транспортни системи, 
осигуряващи доставката на газ в европейската част на 
Русия и Балканският регион. Един от тези обекти е  
газопровода «Заполярное – Уренгой».  

На отделни участъци се прилага до 10 типа полагания, 
включително подземна с поставяне на тежести от 
железобетонни пояси, полузакрита с използването на 
синтетични материали и надземна в насип. Голяма част е 
полаганията бяха с усилване на “леглото”, чрез 
последващо засипване и покритие с доставени тежести. 

На грундове със слаба носеща способност се използва 
без подемен начин за прокарване и полагане на 
предварително балансирани тръбопроводи. На грундове 
със силно подводно течение се извършваше 
балансиране с чугунени и железобетонни пояси. 
 

Прокарване на дюкер чрез река Пур.  
Най-сложният участък от газопровода «Заполярное-Уренгой» - са 17-кило метровите преходи през река Пур в крайно сложни 
хидротехнически условия. Наложи се пресичане на реката четири пътя: при строителството на три основни и едно резервно 
трасе на газопровода. На дъното на реката беше направена траншея в дълбочина 12 метра в която бяха положени 200-
метрови тръбопроводи. За полагането беше използвана мощна лебедка и 12 тръбо поставача работещи в синхрон.  

  

Обединение REMTECHSTROY Group  проявява интерес към поемане и цялостно изграждане (или чрез коопериране с 

партньори) на крупни магистрални трасета за нефт , газ и вик на суша и под вода в България и Балканският регион.   


