
 3 мая 2011 года

КАЗАХМЫС ПРИМЕНИЛ ИННОВАЦИОННУЮ ТЕХНОЛОГИЮ В ПРОИЗВОДСТВЕННОМ
ПРОЦЕССЕ МЕДЕПЛАВИЛЬНОГО ЗАВОДА В Г. БАЛХАШ

Балхашский медеплавильный завод Группы Казахмыс впервые применил мазутно-
нагревательные устройства на агрегате печи Ванюкова №1. Применение данного устройства
является принципиально новым способом подачи тепла в печь. Усовершенствование
технологического процесса носит инновационный характер, направленный на повышение
эффективности и качества плавки меди. Внедрение новой технологии способно обеспечить
экономический эффект предприятию приблизительно $ 1,5 млн в год.     

В течение года на предприятии планируется ввод в эксплуатацию подобных установок на
второй печи Ванюкова. Общая сумма инвестиций в данный проект составляет более $ 700 тыс. 

Опытно-промышленные испытания мазутно-нагревательных устройств на агрегате печи
Ванюкова №1 проводились с 2010 года сотрудниками предприятия совместно со
специалистами ООО «Институт Стальпроект». Результаты испытаний показали:  увеличение
температуры в процессе плавки за счет использования нагревательных устройств позволяет
повысить эффективность переработки низкосернистых концентратов и снизить содержание
меди в отвальном шлаке. Мазутно-нагревательные устройства безопасны в эксплуатации и
удобны в обслуживании.            

Сергей Дяченко,  Генеральный операционный директор Группы Казахмыс,  прокомментировал: 
«Снижение содержания серы в процессе плавки за счет применения мазутно-нагревательных
устройств на Балхашском медеплавильном заводе является дополнительным шагом в сторону
повышения эффективности предприятия». 

Для получения дополнительной информации звоните по следующим телефонам: 

Казахмыс

Джон Смэлт Руководитель отдела
корпоративных связей  

Тел: +44 20 7901 7882
Тел: +44 78 7964 2675

Айрин Бэртон  Финансовый аналитик  Тел: +44 20 7901 7814
Максут Жапабаев Руководитель отдела корпоративных

связей в Алматы

Тел: +77 27 3304   556   

Зульфира
Мухамедьярова Старший менеджер по связям со СМИ

Тел: +77 27 3304   552   

Ляззат Смагулова  Менеджер по связям со СМИ Тел: +77 103 6624   29   

Мерлин  

Дэвид Саймонсон Тел: +44 20 7726 8400
Мария Бабкина  Тел: +44 20 7726 8400
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ПРИМЕЧАНИЕ ДЛЯ РЕДАКТОРОВ

Казахмыс является ведущей международной группой по добыче и переработке природных
ресурсов, владеющей значительными активами в области производства меди, золота, цинка, 
серебра, электроэнергии, а также нефти. 

Казахмыс является крупнейшим производителем меди в Казахстане и одним из лидирующих
производителей меди в мире, владеющим 17 действующими рудниками, 10 горно-
обогатительными фабриками и двумя медеплавильными производственными комплексами. 
Производство меди является полностью интегрированным, начиная с добычи руды и
заканчивая производством конечной продукции в форме катодной меди и медной катанки. В
2010 году из собственной руды было произведено 303 тыс. тонн меди в катодном эквиваленте. 
Производство поддерживается внутренними поставками электроэнергии и значительной
железнодорожной инфраструктурой.  

Подразделение «Kazakhmys Copper» производит значительные объемы других металлов, в том
числе цинка, серебра и золота. В 2010 году им произведено 167 тыс. тонн цинка в концентрате. 
Группа является одним из десяти крупнейших производителей серебра в мире (в 2010 году
было произведено 14 млн унций серебра).  

«Kazakhmys Power» владеет 50%-ной долей в крупнейшей в Казахстане Экибастузской ГРЭС-1, 
работающей на угле, с проектной мощностью 4 000 МВт. 

Подразделение «Kazakhmys Petroleum» продолжает рабочую программу на разведочном блоке
Восточный Акжар, расположенном в районе восточной границы Прикаспийской низменности и
приобретенном Компанией в апреле 2007 года. 

Группа Казахмыс входит в список компаний FTSE-100, котирующихся на Лондонской фондовой
бирже; она также котируется на Казахстанской фондовой бирже (KASE). В 2010 году доходы
Группы от реализации составили 3,2 млрд долларов при показателе EBITDA Группы (за
вычетом особых статей) в 2.8 млрд долларов. В Группе работает около 61 000 человек, 
главным образом, казахстанских граждан. Стратегической целью Казахмыса является
оптимизация производственных активов, реализация проектов по расширению производства и
участие в расширении возможностей разработки значительных природных ресурсов  
Центральной Азии. 



2011 жылғы 3 мамыр

ҚАЗАҚМЫС БАЛҚАШ ҚАЛАСЫНДАҒЫ МЫС БАЛҚЫТУ ЗАУЫТЫНЫҢ ӨНДІРІСТІК
ПРОЦЕСІНДЕ ИННОВАЦИЯЛЫҚ ТЕХНОЛОГИЯНЫ ҚОЛДАНЫП ОТЫР

Қазақмыс Тобының Балқаш мыс балқыту зауыты Ванюковтың №1 қазандығы агрегатында алғаш
рет мазут-ысытқыш құрылғыларды қолданды. Бұл құрылғыны қолдану қазандыққа жылу берудің
принципиалды жағынан жаңа тəсіл болып табылады. Технологиялық процесті жетілдіру мыс
балқытудың сапасы мен тиімділігін жоғарылата түсуге бағытталған инновациялық сипатта
болып отыр. Жаңа технологияны ендіру кəсіпорынға жылына 1,5 млн АҚШ доллары
шамасындағы экономикалық эффектіні қамтамасыз етуге қабілетті.      

Осы жыл ішінде кəсіпорында Ванюковтың екінші қазандығында сондай құрылғыларды орнатып, 
пайдалануға беру жоспарланып отыр. Сол жобаға салынатын инвестицияның жалпы сомасы
700 мыңнан астам  АҚШ доларын құрайды.    

Кəсіпорынның қызметкерлері «Стальпроект Институты» ЖШҚ мамандарымен бірлесіп 2010 
жылдан бастап Ванюковтың №1 қазандығы агрегатында мазут-ысытқыш құрылғыларына
өнеркəсіптік-тəжірибелік сынақтар жүргізіп келді. Сынақтардың нəтижелері мыналарды көрсетті: 
ысытқыш құрылғыларды пайдаланудың есебінен балқыту процесінде температураның
жоғарылағандығы күкірті аз концентраттардың қайта өңделуін əрі шөгінді шлактағы мыстың
құрамдылығын төмендетуге мүмкіндік туғызды. Мазут-ысытқыш құрылғылар пайдалану кезінде
қауіпсіз əрі қызмет көрсеткенде қолайлы болып отыр.  

Қазақмыс Тобының операциялық Бас директоры Сергей Дяченко өз сөзінде: «Мазут-ысытқыш
құрылғыларды Балқаш мыс балқыту зауытында қолданудың есебінен балқыту процесінде күкірт
құрамдылығының кемуі кəсіпорынның тиімділігін арттуры жағына қарай жасалған қосымша
қадам болып табылады» -деді. 

Қосымша ақпарат алу үшін мына телефондар арқылы хабарласыңыз: 

Қазақмыс   

Джон Смэлт
Корпоративтік байланыстар
бөлімінің басшысы

      Тел:+44 20 7901 7882 
      

Айрин Бэртон Қаржы талдаушысы       Тел:+44 20 7901 7814 

Мақсұт Жапабаев
Алматыдағы Корпоративтік
байланыстар бөлімінің басшысы

      Тел:+77 27 3304   556    

Зүлфира Мұхамедиярова
БАҚ-мен байланыс жасау
жөніндегі аға менеджері

      Тел:+77 27 3304   552    

Лəззат Смағұлова  
БАҚ-мен байланыс жасау
жөніндегі менеджер       Тел:+77 103 6624   29

  

Мерлин
  

Дэвид Саймонсон         Тел: +44 20 7726 8400
Мария Бабкина        Тел: +44 20 7726 8400
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РЕДАКТОРЛАРҒА АРНАЛҒАН ЕСКЕРТПЕЛЕР

Қазақмыс табиғи ресурстарды өндіру жəне өңдеу жөніндегі жетекші халықаралық компания
болып табылады жəне мыс, алтын, мырыш, күміс, электр энергиясын, сонымен қатар мұнай
өндіру салаларында елеулі активтерін иеленіп отыр.   

Қазақмыс Қазақстандағы ең ірі мыс өндіруші əрі 17 кенішке, 10 тау-кен фабрикаларына жəне екі
мыс балқытушы өндірістік кешенге ие болып отырған əлемдегі алда келе жатқан он мыс
өндірушінің бірі болып табылады. Мыс өндірісі руда өндіруден бастап мыс катанкасын жəне
катодты мыс түріндегі дайын өнім шығаруға дейін толықтай интеграцияланған. 2010 жылы
меншікті рудадан 303 мың тонна катодты теңгерімдегі мыс өндіріліп шығарылды. Бұл өндіріс
электр энергиясының ішкі жеткізілімдерімен жəне ауқымды теміржол инфрақұрылымымен
сүйемелденіп тұрады.  

«Kazakhmys Copper» бөлімшесі басқа да металлдардың ауқымды көлемін, соның ішінде
мырыш, күміс жəне алтын өндіріп отыр. 2010 жылы Қазақмыс 167 мың тонна мырыш
концентратын өндіріп шығарды. Топ əлемде ең ірі деген он күміс өндірушінің бірі боп табылады.  
(2010 жылы 14 млн. унция күміс өндірді).   

«Kazakhmys Power» жобалық қуаттылығы 4000 МВт құрайтын Қазақстандағы ең ірі деген
Екібастұз ГРЭС-1 көмір электр станциясының 50 пайыздық қатысу үлесіне ие.  

«Kazakhmys Petroleum» бөлімшесі 2007 жылдың сəуір айында иелігіне сатып алған Каспий маңы
ойпатының шығыс шекарасында орын тепкен Шығыс Ақжар барлау блогында өзінің жұмыс
бағдарламасын  жалғастырып келеді. 

Қазақмыс Тобы Лондон қор биржасында айналымға қабілетті FTSE-100 компаниялар тізіміне
кіреді; сондай-ақ Қазақстан қор биржасында (KASE) да саудаланып келеді. 2010 жылы EBITDA 
(ерекше баптардығ қоспағанда) көрсеткіші 2,8 млрд.АҚШ долларды құрағанда,Топ өнімдерінің
өткізілу көлемі 3,2 млрд.АҚШ доллары болған. Топта шамамен 61 000 адам жұмыс істейді, яғни
басым көпшілігі қазақстандық азаматтар. Қазақмыстың стратегиялық мақсаты – өндірістік
активтерді оңтайландыру, өндірісті ұлғайту жөніндегі жобаларды іске асыру жəне де Орталық
Азиядағы ауқымды табиғи ресурстарды игеру мүмкіншіліктерін кеңейтуге қатысу.  


