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Национальная компания «КазМунайГаз» сообщает о начале
последней фазы программы увеличения мощности НПЗ Petromidia
Национальная компания «КазМунайГаз» сообщает, что Rompetrol Rafinare
- компания-участница The Rompetrol Group (дочерняя организация АО НК
«КазМунайГаз») вступила в последнюю фазу программы увеличения мощности
НПЗ Petromidia до 5 млн. тонн. Объем капиталовложений, произведенных на эти
цели, на сегодняшний день составляет 234 млн. долл. США, при этом общая
стоимость проекта оценивается в 377 млн. долл. США.
Программа модернизации НПЗ Petromidia 2010, начатая в 2006 году,
будет завершена в первом квартале 2012 года, когда в производственный
процесс будут интегрированы еще три новых установки: установка мягкого
гидрокрекинга, установка производства водорода и установка производства серы.
- Эта программа является частью стратегии The Rompetrol Group и ее
единственного акционера – АО НК «КазМунайГаз», имеющего целью
консолидацию и наращивание присутствия в Центральной и Восточной Европе.
Также данная программа содействует достижению цели компании по вхождению
в число крупнейших 25 НПЗ в Европе по рентабельности и операционным
результатам, - сказал Арман Каирденов, генеральный директор Rompetrol
Rafinare.
После завершения модернизации основной эксплуатационной установки,
объем переработки НПЗ Petromidia будет увеличен c 4-х до 5 миллионов тонн
сырья, а также будет увеличен выход дизельного топлива. При этом 100%
продукции будет соответствовать стандарту Евро-5 в соответствии с
требованиями Европейского Союза, сократятся технологические потери и
воздействие на окружающую среду (выбросы в атмосферу и хранение опасных
отходов), а себестоимость сырья будет снижена за счет возможности полностью
перейти на нефть марки Urals.
В текущем году Rompetrol Rafinare также планирует провести
модернизацию установки очистки газа, преобразование установки вакуумной
очистки и дистилляции в установку очистки дизельного топлива, а также
строительство новой установки по производству азота и новой факельной
системы.
Работы по модернизации координировала компания Rominserv генеральный подрядчик The Rompetrol Group, в сотрудничестве с лицензиарами,
а также с крупными местными и международными инжиниринговыми компаниями,
такими как IPIP Romania, UOP, Axens, Technip, Haldor Topsoe и LGI.
Кроме того, с целью поддержки программы модернизации, The Rompetrol
Group произвела дополнительные работы на платформе Petromidia, в т.ч.
строительство терминала на побережье Черного моря для снабжения нефтью,
расширение экспортного потенциала по топливу (дизельному
топливу и
бензину) и СНГ (сжиженному нефтяному газу) через причал №9 порта Midia, а
также модернизацию и автоматизацию резервуарного парка.
В текущем году The Rompetrol Group планирует переработать 4,17 млн.
тонн сырья (в т.ч. 3,94 млн. тонн нефти) и осуществить инвестиции в размере

216 млн. долл. США, из которых 180 млн. долл. США будут направлены на
выполнение программы увеличения мощности по переработке НПЗ Petromidia.
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«ҚазМұнайГаз» ұлттық компаниясы Petromidia МӨЗ соңғы фазасы
бағдарламасы қуатының арттырылғаны туралы хабарлайды
«ҚазМұнайГаз» ұлттық компаниясы Rompetrol Rafinare - The Rompetrol
Group-тың («ҚазМұнайГаз» ҰК АҚ еншілес ұйымы) қатысушы-компаниясы
Petromidia мұнай өңдеу заводының қуатын 5 млн. тоннаға дейін арттыру
бағдарламасын орындауға кіріскендігі туралы хабарлайды. Бүгінде осы мақсатқа
234 млн. АҚШ доллары жұмсалды, ал жобаның жалпы құны 377 млн. АҚШ
долларына бағаланған.
2006 жылы басталған Petromidia 2010 мұнай өңдеу заводын жаңарту
бағдарламасы өндіріс процесіне үш жаңа қондырғыны: жұмсақ гидрокрекинг, сутегі
жəне күкірт өндірісі орнатылып, осылар шоғырландырылғаннан кейін, 2012
жылдың бірінші тоқсанында аяқталады.
Орталық жəне Шығыс Европада өз жұмысын одан əрі арттыру мен
шоғырландыруды мақсат тұтқан бұл бағдарлама The Rompetrol Group жəне оның
бірден бір акционері - «ҚазМұнайГаз» ҰК АҚ стратегиясының бір бөлігі болып
табылады. Сонымен қатар осы бағдарлама компанияның рентабельділік жəне
операциялық нəтижелер бойынша Европаның 25 ірі МӨЗ қатарынан орын алуына
ықпал етеді,- деді Rompetrol Rafinare-дің бас директоры Арман Қайырденов.
Негізгі пайдалану қондырғысын жаңарту аяқталған соң Petromidia МӨЗ
өңдеу қуаты 5 миллион тонна шикізатқа дейін жеткізіледі, сонымен қатар дизель
отынын сыртқа шығару арта түседі. Бұл ретте өнімнің 100 пайызы Евро-5
стандартына сай келеді, ал мұнайдың Urals маркасына толықтай көшуге мүмкіндік
алудың нəтижесінде технологиялық шығын жəне қоршаған ортаға кері əсер
(зиянды қалдықтарды сақтау жəне олардың атмосфераға тасталымы) азаяды,
шикізаттың өзіндік құны төмендейді.
Сонымен қатар ағымдағы жылы Rompetrol Rafinare газ тазалау
қондырғысын жаңартудан өткізуді, вакуумдық тазалау қондырғысын қайта
жаңартуды, дизель отынын тазарту қондырғысын дистилляциялауды, сондай-ақ
азот өндіру жəне жаңа шырақ жүйесі қондырғысы құрылысын жаңадан салуды
жоспарлап отыр.
Қайта жаңарту жұмыстарын лицензиарлармен, сондай–ақ IPIP Romania,
UOP, Axens, Technip, Haldor Topsoe, LGI сынды жергілікті жəне халықаралық
инжиниринг компанияларымен ынтымақтаса отырып, The Rompetrol Group-тың бас
мердігері – Rominserv компаниясы үйлестірді.
Сонымен қатар The Rompetrol Group жаңарту бағдарламасын қолдау
мақсатында Petromidia платформасында қосымша жұмыстар жүргізді. Олар мұнаймен жабдықтауды қамтамасыз ету үшін Қара теңіз жағалауында терминал
салу, Midia портының №9 айлағы арқылы отын (дизель отыны мен бензин) жəне
сұйытылған мұнай газы жөніндегі экспорт əлеуетін арттыру, сондай-ақ резервуар
паркін жаңартып, автоматтандыру.
Ағымдағы жылы The Rompetrol Group 4,17 млн. тонна шикізат (сонымен
бірге 3,94 млн. тонна мұнай) өңдеуді жəне 216 млн. АҚШ доллары көлемінде
инвестицияны жүзеге асыруды жоспарлап отыр. Оның ішінде 180 млн. АҚШ
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доллары Petromidia мұнай өңдеу заводының қуатын арттыру бағдарламасын
орындауға жұмсалады.
The Rompetrol Group-тың корпоративтік коммуникация жəне қоғаммен
байланыс жөніндегі департаменті.

«ҚазМұнайГаз» ұлттық компаниясы» АҚ – Қазақстанның мұнай-газ саласындағы
мемлекеттің мүдделерін білдіретін көмірсутегілерін барлау, өндіру, өңдеу жəне тасымалдау,
жөніндегі қазақстандық ұлттық оператор. «ҚазМұнайГаз» ҰК АҚ акцияларының 100%-і
«Самұрық-Қазына» ұлттық əл-ауқат қоры» АҚ-қа тиесілі.
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«ҚазМұнайГаз» ұлттық компаниясы»АҚ
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