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Проанализированы результаты модернизации казахстанских нефтеперераба-
тывающих заводов (НПЗ). В результате модернизации Атырауского нефтепере-
рабатывающего завода (АНПЗ) построено 14 новых установок, введена в эксплуа-
тацию установка каталитического риформинга CCR, каталитического крекинга, 
комплекс по производству параксилола. Индекс сложности Нельсона достиг 13,9. 
Комплекс производства ароматических углеводородов полностью интегрирован с 
комплексом глубокой переработки нефти. Весь объем бензинов и дизельного топлива 
соответствует 4-му и 5-му экологическому классу. Выход светлых нефтепродуктов 
увеличился на 26%. 

Основной результат модернизации Павлодарского нефтехимического завода 
(ПНХЗ) – обеспечение качества К4,5 по бензину и дизельному топливу, индекса слож-
ности Нельсона до 10,5. Введены в эксплуатацию новые установки по изомеризации, 
сплиттер нафты, производству серы, закончена реконструкция установок гидроо-
чистки нафты, дизеля и керосина.

Модернизация ПетроКазахстан Ойл Продактс (ПКОП) реализована в максимально 
короткие сроки, на 19% увеличен выход светлых нефтепродуктов, обеспечено каче-
ство продукции К4,5. Налажен выпуск зимнего дизеля с ПТФ -23°С, индекс сложности 
Нельсона увеличился в два раза.

Затронуты проблемные вопросы по повышению операционной эффективности 
НПЗ, строительства дополнительных мощностей по переработке, строительства 
интегрированного газохимического комплекса в Атырау, о перетоках светлых не-
фтепродуктов из Казахстана в соседние страны в условиях сравнительно низких 
внутренних цен, открытия экспорта и паритета поставок нефти на экспорт и на 
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внутренний рынок, прогнозного баланса рынка светлых нефтепродуктов. Обсужде-
ны основные задачи даунстрим-бизнеса АО НК «КазМунайГаз», текущее состояние и 
перспективы развития компании.

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: НПЗ, модернизация, лицензиары, нефтепереработка, не-
фтехимия, даунстрим-бизнес.
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ХИМИЯСЫНЫҢ БОЛАШАҒЫ
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Қазақстандық мұнай өңдеу зауыттарының жаңғырту нәтижелері (МӨЗ) талданды. 
Атырау МӨЗ (АМӨЗ) модернизациялау нәтижесінде 14 жаңа қондырғыны, CCR катали-
тикалық риформинг қондырғысы іске қосылды, каталитикалық крекинг, параксилол өн-
діру кешені пайдалануға берілді. Нельсонның күрделілік индексі 13,9-ға жетті. Ароматты 
көмірсутектерді өндіру кешені терең мұнай өңдеу кешенімен толығымен біріктірілген. 
Бензиннің және дизель отынынының барлық көлемі 4-ші және 5-ші экологиялық класына 
сәйкес келеді. Жеңіл мұнай өнімдерінің шығымы 26% -ға артты.

Павлодар мұнай-химия зауытын (ПМХЗ) жаңғыртудың негізгі нәтижесі – бензин мен 
дизельдік отынның K4,5 сапасы қамтамасыз етіліп, Нельсонның күрделілік индексі 10,5 
дейін жетті. Жаңа изомерлеу қондырғылары, нафта сплиттері, күкірт өндірісі іске қосыл-
ды, нафта, дизель және керосинді гидротазарту қондырғыларын қайта құру аяқталды.

ПетроКазахстанОйл Продактс (ПКОП) жаңғырту мүмкіндігінше қысқа мерзімде іске 
асырылды, ашық түсті мұнай өнімдерін шығымы 19% -ға өсті, K4,5 өнімінің сапасы қамта-
масыз етілді. Қысқы дизельдік отынының шектік фильтрация температурасы -23°С 
теңелді, Нельсонның күрделілік индексі 2 есеге өсті.

Мұнай өңдеу зауыттарындағы жұмыс тиімділігін арттыру, қосымша мұнай өңдеу 
қуаттылықтарды ұлғайту, Атыраудағы интеграцияланған газ-химия кешенін құру және 
Қазақстаннан көрші елдерге жеңіл мұнай өнімдерінің экспорты жайлы отандық экспорттық 
бағалардың салыстырмалы түрде төмен болуымен экспорттау және ішкі нарық, жеңіл 
мұнай өнімдері нарығының болжамдық балансы мәселелері қарастырылды. «ҚазМұнайГаз» 
ҰК АҚ-ның даунстрим-бизнес негізгі міндеттері, компанияның қазіргі жағдайы мен даму 
перспективалары талқыланды.

НЕГІЗГІ СӨЗДЕР: МӨЗ, жаңғырту, лицензиярлар, мұнай өңдеу, мұнай химиясы, даун-
стрим-бизнес.

FUTURE OF OIL REFINING AND OIL CHEMISTRY  
OF KAZAKHSTAN

D.S. TIYESSOV, Deputy Chairman of the Board for the transportation, processing and marketing

JSC NC «KazMunayGas», 19, Kabanbai batyr ave., 
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The results of modernization of Kazakhstani refineries (refineries) are analyzed. As a result of 
the modernization of the Atyrau Oil Refinery Plant (AORP), 14 new units were built, a CCR catalytic 
reforming unit, catalytic cracking unit, and a para-xylene production complex were commissioned. 
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Nelson’s complexity index reached 13.9. The complex for the production of aromatic hydrocarbons 
is fully integrated with the complex for deep oil refining. The entire volume of gasoline and diesel 
fuel corresponds to the 4th and 5th environmental class. The yield of light petroleum products 
increased by 26%.

The main result of the modernization of the Pavlodar Petrochemical Plant (PPCP)- ensuring 
the quality of K4.5 for gasoline and diesel fuel, the Nelson complexity index to 10.5. New 
isomerization units, a naphtha splitter, sulfur production were put into operation, the reconstruction 
of hydrotreatment units for naphtha, diesel and kerosene was completed.

Modernization of Petro Kazakhstan Oil Products (PKOP) was implemented as soon as 
possible, the yield of light petroleum products was increased by 19%, the quality of K4.5 products 
was ensured. The production of a winter diesel engine with a LFT of -23°С has been adjusted, the 
Nelson complexity index has increased twice.

Concerns were raised on improving operating efficiency at refineries, building additional refining 
capacity, building an integrated gas and chemical complex in Atyrau, and about the flow of light oil 
products from Kazakhstan to neighboring countries in the context of relatively low domestic export 
opening prices and parity of oil supplies for export and domestic market, the forecast balance of 
the market of light petroleum products. The main tasks of the downstream business of JSC NC 
KazMunayGas, the current state and development prospects of the company were discussed.

KEY WORDS: refineries, modernization, licensors, oil refining, petrochemistry, downstream 
business.
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