


МІНДЕТ / КӘСІПОРЫН ТУРАЛЫ МИССИЯ / О ПРЕДПРИЯТИИ

Мы производим высокотехнологичную 
урановую, бериллиевую, танталовую 
продукцию для нужд атомной энергетики, 
электронной, металлургической 
промышленности и других областей 
деятельности.

Акционерное общество «Ульбинский 
металлургический завод» – один из 
крупнейших мировых производителей 
топливных таблеток из диоксида урана для 
атомных электростанций и продукции, 
содержащей бериллий, тантал и ниобий. 
Дата создания предприятия 29 октября 1949 
года. С 1997 года Ульбинский 
металлургический завод входит в состав 
Национальной атомной компании 
«Казатомпром». 

АО «НАК «Казатомпром» – национальный 
оператор Казахстана по экспорту урана и его 
соединений,  редких металлов, ядерного 
топлива для атомных электрических станций, 
специального оборудования, технологий и 
материалов  двойного назначения. 
Основными направлениями деятельности 
компании являются: геологоразведка; добыча 
урана; производство продукции ядерного 
топливного цикла; реакторостроение; 
атомные электростанции; производство 
конструкционных материалов; энергетика; 
наука; социальное обеспечение и подготовка 
кадров. На сегодняшний день в компании 
работает свыше 23 000 человек. Казатомпром 
входит в число ведущих уранодобывающих 
компаний мира.

100% акций компании 
принадлежат государству в лице Фонда 
национального благосостояния «Самрук – 
Казына».

Біз атом энергетикасының, электрондық, 
металлургиялық өнеркәсіп және басқа 
қызмет салаларының мұқтаждары үшін  
жоғары  технологиялық уран, 
бериллий,тантал өнімін  өндіреміз.

«Үлбі металлургиялық зауыты» акционерлік 
қоғамы атом электр станциялары үшін  уран 
диоксидінен отын таблеткаларын  және 
бериллий, тантал,  ниобий құрамдас өнімінің 
әлемдегі   аса ірі  өндірушілерінің бірі болып 
табылады. 
Кәсіпорынның құрылған күні 29 қазан 1949 
жыл. 1997 жылдан бері Үлбі металлургиялық 
зауыты «Қазатомөнеркәсіп» Ұлттық атом 
компаниясының құрамына кіреді. 

 
«Қазатомөнеркәсіп» ҰАК» АҚ – Қазақстанның 
уран және оның қосындыларын, сирек 
металдар, атом электр станцияларына 
арналған ядролық отын, арнайы құрал-
жабдықтар, технологиялар және екіұдай 
мақсаттағы материалдар экспортымен 
айналысатын ұлттық оператор. Компания 
қызметінің басты бағыттары геологиялық 
барлау, уран өндірісі, ядролық отын циклы 
өнімдерін өндіру, реактор жасау, АЭС 
құрылысы, конструкциялық материалдар 
өндірісі, энергетика, ғылыми зерттеу, 
әлеуметтік қамту және мамандар дайындау 
болып табылады. Бүгінгі күнде компанияда  
23 мыңнан астам адам еңбек етеді. 
Қазатомөнеркәсіп әлемнің жетекші уран 
өндіруші компанияларының  қатарына  кіреді.

Компанияның 100% акцияларына «Самұрық-
Қазына» ұлттық әл-ауқат Қоры арқылы 
мемлекет ие болады. 
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ULBA

We produce hi-tech uranium, beryllium, 
tantalum and niobium products for the needs 
of nuclear power, electronic, metallurgical 
and other industries.

Ulba Metallurgical Plant Joint-Stock Company is 
one of the world largest producers of Uranium 
Dioxide fuel pellets for nuclear power plants and 
also Beryllium, Tantalum and Niobium products. 
The Company was established on 29 October, 
1949. In 1997 it was incorporated into National 
Atomic Company «Kazatomprom». 

.
Kazatomprom is a national operator of the 
Republic of Kazakhstan for export of Uranium 
and Uranium compounds, rare metals, nuclear 
fuel for power plants, special purpose 
equipment, and dual-use technologies and 
materials. Key activities of the Company are as 
follows: geologic exploration, Uranium mining, 
fabrication of  nuclear fuel cycle products, 
reactor construction, nuclear power plants, 
production of structural materials, electrical 
power, scientific support of the production, social 
welfare and staff training. Today more than 
23,000 people are working in Kazatomprom. It is 
now amongst the leading Uranium mining 
companies in the world.

100% of the 
Company's stock is held by the Government 
under the National Welfare Fund SAMRUK-
KAZYNA JSC
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ҚҰРЫЛЫМЫ СТРУКТУРА
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«Қазатомөнеркәсіп» ҰАК»АҚ  
 жеті негізгі  бағыт бойынша  қызметті басқару жөніндегі  холдинг болып танылады

АО «НАК «Казатомпром» представляет собой холдинг по управлению семью основными 
направлениями деятельности.

Kazatomprom is a holding - managing seven following core activities.

Геологиялық барлау, 
уран өндіру

Геологоразведка, 
добыча урана 

Geological exploration, 
uranium mining 

Ядролық отын 
циклды өнім өндірісі

Производство 
продукции ядерного 

топливного цикла

Fabrication of 
nuclear fuel cycle 

products

Түсті  
металлургия  және 

құрылма  материалдар 
өндірісі 

Цветная металлургия и 
производство 

конструкционных материалов

Non-ferrous metallurgy and 
construction materials 

production

Реактор құрылысы, 
атом электр станциялары

Реакторостроение, 
атомные электростанции

Reactors building 
and nuclear power plants

Энергетика 

Power industry

Ғылым

Наука

Science

Әлеуметтік 
қамтамасыздандыру 
және кадр даярлау

Социальное обеспечение 
и подготовка кадров 

Social welfare and 
personnel training

Үлбі 
металлургия зауыты

Ульбинский 
металлургический 

завод

Ulba Metallurgical 
Plant



ULBA

STRUCTURE
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Уран өндірісі
Урановое производство

Uranium Division

Бериллий өндірісі
Бериллиевое производство

Beryllium Division

Тантал өндірісі
Танталовое производство

Tantalum Division

«Үлбі-ФторКомплекс» ЖШС
ТОО «Ульба-ФторКомплекс»

Ulba Fluorine Complex LLP  

«МАШЗАУЫТ» ЖШС
ТОО «Машзавод»
MashZavod LLP

Көрме-ақпарат орталығы
Выставочно-информационный центр

Exhibition & Information Center

Үлбі жоба-конструкторлық институты
Ульбинскиий проектно-конструкторский институт

Ulba Design Institute

Сервис орталығы / Сервисный  центр / Service Center 

Сынақ орталығы / Испытательный  центр / Test Center

Энергетикалық орталық
Энергетический центр

 Power Center

Орталық ғылыми-зерттеу зертханасы
Центральная научно-исследовательская лаборатория

Central Research Laboratory

«Үлбі металлургиялық 
зауытының Мәдениет

Сарайы» ЖШС

ТОО «Дворец  Культуры
  Ульбинского 

металлургического завода»
UMP Culture Palace LLP

«Үлбі демалыс базасы» ЖШС
ТОО «База отдыха Ульба»

Ulba recreation department LLP

 
ұйымы» ЖШС

ТОО «Дошкольная организация 
«Ульбиночка»

Ulbinochka Preschool organization LLP

«Ульбиночка» мектепке дейінгі 

 «Үлбі-Көлік» ЖШС
ТОО «Ульба-Транспорт»

Ulba Transport LLP 

 «Үлбі-Электро» ӨКФ» ЖШС
ТОО «ПКФ «Ульба-Электро»

Ulba-Electro CME LLP

«Үлбі Конверсия» ЖШС
ТОО «Ульба-Конверсия»

Ulba Conversion LLP

«Үлбі Шайн Ко., Лтд» БК
СП «Ульба Шайн Ко., Лтд»

JV Ulba Shine Co., Ltd.

Центр Информационных технологий
Ақпараттық технологиялар орталығы 

IT Center

«ҮМЗ» АҚ қатысуымен құрылған кәсіпорындар
Предприятия, созданные с участием АО «УМЗ»

Ulba Based Enterprises 

«ҮМЗ» АҚ корпоративтік құрылымы
Корпоративная структура АО «УМЗ»

UMP JSC corporate structure

«БериллиУМ» ЖШҚ
ООО «БериллиУМ»

BerilliUM , Ltd.

«Үлбі-Қытай» металлургиялық 
буйымдар  компаниясы» ЖШҚ

ООО «Компания металлургических 
изделий  «Ульба -Китай» 

Ulba China Co., Ltd.

 «Волковгеология» АҚ
АО «Волковгеология»

Volkovgeology JSC

 «Жоғары технологиялар 
институты» ЖШС

ТОО «Институт высоких технологий»
Institute of High Technologies LLP
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САПА ЖӘНЕ СЕРТИФИКАЦИЯ  /  КАЧЕСТВО И СЕРТИФИКАЦИЯ  / QUALITY & CERTIFICATION 
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ТАРИХЫ ИСТОРИЯ HISTORY

Бериллий өндірісін консервациялау
Консервация бериллиевого производства
Beryllium production shut-down

Ве қоласы өндірісі құрылды
Создано производство Ве бронзы
Beryllium bronze production started

“БериллиУМ” АБҚ құрылды
Создано ООО “БериллиУМ”
BerylliUM Ltd. formed

Керамика өндірісі бойынша учаске пайдалануға енгізілді
Введен в эксплуатацию цех по производству керамики
Ceramics production put into operation

Uf –тен төмен байытылған керамика сортының 4 

ядролық тазалығының  UO  өндірісі меңгерілді2

Освоено производство UO  ядерной чистоты 2

керамического сорта низких обогащений из Uf4

Production of UO2 of ceramic grade of low enrichment 
from UF4 completed

ВВЭР-1000 арналған  UF -тен алынған отын 4

таблеткаларын сериялы шығару басталды 
Начат серийный выпуск топливных 
таблеток из UF для ВВЭР-10004  

Large-scale production of fuel pellets 
from UF4 for WWER-1000 started

" ”
тәжірибелі өңдеуге лицензия алынды
Получена лицензия на опытную отработку 
месторождения плавикового шпата "Караджал”
License for experimental mining of Karadzhal 
fluorspar deposit 

Қаражал  балқымалы шпатының кен орнын 

HF  өндіру цехі “Ульба-ФторКомплекс” 
ЖШС-нің құрамына енді
Цех по производству HF вошёл в 
состав ТОО “Ульба-ФторКомплекс”
HF production included into 
UlbaFluorineComplex LLC

Жоғары өткізгіш материалдар өндірісі құрылды
Создано производство сверхпроводящих материалов
Superconducting material production started

Сыйымдылығы жоғары ұнтақтар өндіру бойынша 
зертханалық құрылғы жасалды
Создана лабораторная установка 
по производству высокоёмких порошков (ВЕКП)
Laboratory facility designed for high CV powder 
production 

Ниобий өндірісі құрылды
Создано ниобиевое производство
Niobium production created

ВЕКП өндірісі құрылды
Создано производство ВЕКП
High CV powder production created

Айға бірінші ұщу
Первый полет на Луну

Бірінші ғарыш кемесі
Первый космический челнок

Токамак-15 қондырғысының қосылуы
Пуск установки Токамак-15

First flight to Moon Republic of Kazakhstan acting as Chairman in OSCEDeclaration on the independency of the Republic of KazakhstanFirst space shuttle Tokamak-15 started-up National Atomic Company Kazatomprom formed

Қытаймен БК құрылды
Создано СП с Китаем
JV with China created

Курчатов қаласында флюорит 
рудасын қайта өңдеу бойынша  
байыту фабрикасы пайдалануға қосылды
Введена в эксплуатацию 
обогатительная фабрика 
по переработке флюоритовой руды 
в г. Курчатове
Enrichment plant put into operation to 
convert Fluoride raw material in Kurchatov

1994

Жанып кететін сіңіргіш қосылған отын таблеткалары 
өндірісінің технологиясы енгізілді
Внедрена технология производства топливных таблеток 
с добавками выгорающего поглотителя 
A process of producing fuel pellets as with the burnt- out 
absorber addition implemented

(1997)
Уран гексафторидінің плазмалық конверсиясы процесі меңгерілді
Освоен процесс плазменной конверсии гексафторида урана 
A process of plasma conversion of Uranium Hexafluoride implemented 

1997

Уран гексафторидін қайтаконденсаттау 
мен гомогендеу бойынша учаске пайдалануға қосылды
Запущен в эксплуатацию участок по переконденсации 
и гомогенизации гексафторида урана
UF6 decanting and homogenization site put into operation1998

1999

Қазақстандық кен орындарының 
химиялық концентраттарынан алынған 
табиғи уранның U O өндірісі меңгерілді3 8 

Освоено производство U O из химического 3 8 

концентрата природного урана  
казахстанских месторождений
Production of U3O8 of natural Uranium as 
chemical concentrate started

2001
Регенерацияланған шикізаттын аланған ВВЭР типті реакторларға 
арналған отын таблеткаларының өндірісі меңгерілді
Освоено производство топливных таблеток для реакторов 
типа ВВЭР из регенерированного сырья
Production of fuel pellets for WWER type reactors 
of the reprocessed feed material started

БН-350 реакторының жылу бөлгіш  
жинақтарын аз байытылған уранға 
қайта өңдеу іске асырылды
Осуществлена переработка тепловыделяющих 
сборок реактора  БН-350 в низкообогащенный уран
Fuel assemblies from BN-350 type reactor 
converted into low enriched Uranium

2005 2010
Урановое производство сертифицировано, как 
поставщик порошка диоксида урана,  для NFI 
(Япония), проведена сертификация производства 
таблеток для топливных сборок AFA 3G 
французской компанией AREVA NP и китайской 
компанией СJNF

(2010) Уран өндірісі NFI (Жапония) арналған уран 
диоксиді ұнтағының жабдықтаушысы ретінде  
сертификатталған, AREVA NP француз 
компаниясы және СJNF қытай компаниясы 
AFA 3G отын жинағына арналған өндіріске 
сертификация өткізген

Uranium production was certified as the supplier of UO2 powder for NFI 
(Japan), production of pellets for AFA 3G fuel assemblies was certified 
by French AREVA company as well as by the Chinese CJNF

Шикізаттан дайын бұйымға дейінгі 
ниобиі өнімі өндірісінің толық 
циклі жасалды
Создан полный цикл производства
ниобиевой продукции от сырья 
до готовых изделий
Full cycle of producing Niobium products
from raw material to finished 
products created 

TIC 52-шы Ассамблеясы
52-я Ассамблея TIC
52th TIC Assembly 

20112010

Катализаторлар өндірісінің  бастапқы  құрылысы 
Начало создания производства катализаторов
Catalyst production started

Металл теңге мен мемлекеттік наградалар өндірісі  
құрылды ("М" цехі) 
Создано производство металлических монет 
и государственных наград  (цех “М”)
Production of metal coins and state signs 
of awards created (M Shop) (1999)

"М" цехі  ерікті "Қазақстан теңге сарайы" 
кәсіпорнына  айналды     
Цех “М”  преобразован в самостоятельное 
предприятие “Казахстанский монетный двор”
M Shop became an independent facility called 
Kazakhstan Mint

Қазақстан Республикасының мемлекеттік тәуелсіздігін жариялау
Провозглашение государственной независимости Республики Казахстан

«Қазатомөнеркәсіп» Ұлттық атом компаниясы құрылды
Создана Национальная атомная компания «Казатомпром»

Қазақстан Республикасының ОБСЕ төрағалығы
Председательство Республики Казахстан в ОБСЕ
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Керамика өндірісі бойынша учаске пайдалануға енгізілді
Введен в эксплуатацию участок по производству керамики
Ceramics production put into operation

Металл Ве-нен бұйымдар өндіру бойынша учаске құрылды
Создан участок по производству изделий из металлического Ве
Production of items of Beryllium metal put into operation

Металл Ве алу бойынша цех салынды
Построен цех по получению металлического Ве
Beryllium metal production put into operation

Ве гидрооксидін алу цехі пайдалануға енгізілді
Введён в эксплуатацию цех получения гидроксида Ве
Beryllium Hydroxide production put into operation

Табиғи U-дан U O -ға дейінгі концентратты 3 8

өңдеу бойынша цехтар кешенін пайдалану енгізілді 
Введён в эксплуатацию комплекс цехов по 
переработке концентратов природного U до U O3 8

A system of shops designed for processing U natural as 
concentrate into U3O8 put into operation Табиғи және екінші шикізаттан UF  өндіру меңгерілді4

Освоен выпуск UF  из природного и вторичного сырья4

Production of UF4 of natural and reprocessed feed material operated

Ядролық авиациялық қозғалтқыштың белсенді аймағына арналған жоғары байытудың BeO 
және  UO негізінде үш қабатты керамика ТВЭЛ-дардың штаттық партиясы шығарылды2 

Выпущены штатные партии трёхслойных керамических  ТВЭЛов на основе 
BeO и UO  высокого обогащения для активной зоны ядерных авиационных двигателей2

Standard lots of three-layer ceramic fuel elements produced as
BeO based and UO2 of high enrichment for air motor nuclear reactor core

Атом сүңгуір қайықтарына арналған U-Be композициясынан 
жасалған ТВЭЛдердің жүрекшелерін өндіру құрылды
Создано производство сердечников ТВЭЛов 
из композиции U-Be для атомных подводных лодок
Production of U-Be composed fuel element core 
for nuclear submarines created 

20%-дық балқытушы қышқыл өндіру басталды
Начат выпуск 20% плавиковой кислоты
20% HF acid production started 

Калий фтортанталат – алғашқы өнімі шығарылды
Выпущена первая продукция - фтортанталат калия
First product as Potassium Fluorotantalate produced

Металл ТА-дан бірінші штабиктер алынды, 
карталық илек өндіру меңгерілді
Получены первые штабики из металлического Та,
освоен выпуск карточного проката
First Tantalum metal rods produced, 
mill production put into operation  

Бірінші атом сүңгуір қайығы
Первая атомная подводная лодка

КСРО алғашқы атом бомбасы
Первая в СССР атомная бомба

Бірінші ғарышкер
Первый космонавт

First nuclear submarineFirst nuclear bomb in USSR First cosmonaut 

Электрондық-сәулелік Та әдісімен бірінші құймалар балқытылды
Выплавлены первые слитки Та методом электронно-лучевой плавки
First Tantalum ingots melted by electron-beam method

Бірінші илек алынды, сым өндірісі басталды
Получен первый прокат, началось производство проволоки
First mill products produced, wire production started

Алғашқы өнім — торий  оксалаты  қоймаға өткізілді. 
Үлбі  металлургиялық  зауытының құрылу жылы

Год образования Ульбинского металлургического завода 
На склад сдана первая продукция — оксалат тория 

The year of Ulba Metallurgical Plant formation.  
First products as Thorium oxalate stocked 
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УРАН ӨНІМДЕРІНІҢ ӨНДІРІСІ ПРОИЗВОДСТВО УРАНОВОЙ ПРОДУКЦИИ

На Ульбинском металлургическом заводе 
урансодержащие материалы перерабатывают 
для использования в атомной области с 1954 
года.
Урановое производство оказывает услуги по 
переработке самого широкого спектра 
урансодержащих материалов:
-  химического концентрата природного урана;
- традиционных видов низкообогащенного 
уранового сырья (гексафторид урана, оксиды 
урана);
- регенерированного низкообогащенного 
урана;
- трудновскрываемых урансодержащих 
материалов, в том числе содержащих 
выгорающие поглотители нейтронов (эрбий и 
гадолиний);

Продукция уранового производства 
Ульбинского металлургического завода 
используется в качестве компонентов топлива 
для энергетических ядерных реакторов 
атомных электростанций.

Продукция:
ҹ

ядерной чистоты, пригодные для прямого 
фторирования) из урановых концентратов 
казахстанских месторождений;

ҹпорошки диоксида низкообогащенного 
урана керамического сорта ядерной 
чистоты;

ҹ топливные таблетки для реакторов типа 
ВВЭР российского дизайна, в том числе с 
использованием регенированного урана;

ҹ топливные таблетки для реакторов типа 
РБМК российского дизайна, в том числе с 
использованием регенированного урана и с 
добавкой выгорающего поглотителя 
нейтронов в виде оксида эрбия;

ҹ топливные таблетки для топливных сборок 
типа AFA 3G французского дизайна.

Применение:

оксиды природного урана (в том числе 

Уран өндірісі келесі уранқұрамдас 
материалдарды аса кең ауқымда қайтаөңдеу 
бойынша қызметтер көрсетеді:
- табиғи уранның химиялық  концентратын;
- төмен байытылған уран шикізатының 
дәстүрлі түрлерін (гексафториді, уран оксиді);
- жаңғыртылған  төмен байытылған уранды;
- ашылуы қиын уран құрамдас күлді, 
жиындыларды, шөгінділерді, оның ішінде 
жанатын нейтрон сіңіргіш құрамды (эрбий мен 
гадолиний) шөгінділерді.

Үлбі металлургиялық зауытының уран 
өндірісінің өнімдері атомдық 
электростанциялардың энергетикалық 
ядролық реакторларына арналған отынның 
құрамдас бөлшегі ретінде қолданылады.

Өнімдер:
ҹ табиғи уран оксиді (оның ішінде тікелей 

фторлауға жарамды ядролық тазалықтағы), 
қазақстандық кен орындарынның уран 
концентраттарынан;

ҹядролық тазалықтағы керамикалық сұрыпты 
төмен байытылған уран диоксидінің 
ұнтақтары; 

ҹресейлік дизайндегі РБМК типті 
реакторларға арналған отын таблеткалары, 
оның ішінде жаңғырталған уран 
пайдаланылған отын таблеткалары;

ҹресейлік дизайндегі РБМК типті 
реакторларға арналған отын таблеткалары, 
оның ішінде жаңғырталған уран 
пайдаланылған және эрбий оксиді түріндегі 
жанғыш нейтрон сіңіргіш қосылған отын 
таблеткалары;

ҹфранцуз дизайніндегі AFA 3G типті отын 
жинағына арналған отын таблеткалары. 

Қолданылуы:
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URANIUM PRODUCTION

Ulba Metallurgical Plant JSC has been 
processing uranium-containing materials for 
further use in the nuclear industry since 1954. 

The uranium production provides services 
related to processing of a wide range of 
uranium-containing materials:
- Natural Uranium chemical concentrate; 
- Common kinds of low enriched Uranium raw 
materials (UF6, uranium oxides);
- Reprocessed low enriched Uranium;
- Hard Uranium containing materials, including 
those containing burnable absorbers of neutrons 
(Gd, Er).

Uranium products of Ulba Metallurgical Plant 
JSC are used as fuel elements for power 
reactors of nuclear power stations. 

Products:
ҹ

nuclear quality used for direct fluorination) 
obtained from uranium concentrates delivered 
from Kazakhstan deposits; 

ҹLow enriched uranium dioxide powders of the 
nuclear quality ceramic grade;

ҹFuel pellets for WWER-type of the 
Russian design, including those with the use 
of reprocessed Uranium;

ҹFuel pellets for RBMK-type reactors of the 
Russian design, including those with the use 
of reprocessed Uranium and addition of 
burnable absorbers of neutrons as Erbium 
oxide;

ҹFuel pellets for AFA 3G fuel assemblies of the 
French design.

Application:

Natural Uranium oxides (including those of the 

reactors 
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БЕРИЛЛИЙ ӨІМДЕРІНІҢ ӨНДІРІСІ ПРОИЗВОДСТВО БЕРИЛЛИЕВОЙ ПРОДУКЦИИ

Технологическая схема производства бериллия 
включает все переделы от переработки рудных 
концентратов до получения готовых изделий
Реализация продукции на рынках Западной 
Европы, России, Китая и Юго-Восточной Азии 
осуществляется через дочерние предприятия: 
ООО «БериллиУМ» (Российская Федерация, 
г. Москва) и компанию «Ulba-China Co. Ltd» 
(Китайская Народная Республика, г. Шанхай). 
Для производства и реализации плоского 
проката из бериллиевой бронзы на территории 
КНР создано китайско-казахстанское 
совместное предприятие «Yingtan Ulba Shine 
Metal Materials Co., Ltd.» (Китайская Народная 
Республика, Индустриальный парк Интань).

Применение: медно-бериллиевые лигатуры и 
сплавы используются в качестве 
полуфабрикатов для изготовления компонентов 
телекоммуникационных устройств, 
компьютерной технике, электронике, материала 
для изготовления искробезопасного 
инструмента. Сплавы бериллия на основе 
алюминия применяются в авиационной и 
автомобильной промышленности, бериллий 
металлокерамический (конструкционный) 
используется в аэрокосмической, оборонной и 
атомной промышленности, в качестве 
элементов ускорительной техники, а также для 
изготовления рентгеновских окон.

Продукция:
ҹ

ҹбериллий конструкционного назначения и 
изделия из него;

ҹ алюминиевобериллиевые, 
меднобериллиевые, никельбериллиевые 
лигатуры и сплавы;

ҹ оксид бериллия - порошок, изделия;
ҹбериллиевая бронза – заготовки и изделия;
ҹфторид магния;
ҹизделия из графита.

бериллий металлический - слитки и порошок;

Бериллий өндірісінің технологиялық сызбасына 
кен концентраттарын өңдеуден дайын бұйым 
алуға дейінгі қайта өңдеу шаралары кіреді. 
Батыс Еуропа, Ресей, Қытай және Оңтүстік-
Шығыс Азия нарықтарында өнімді өткізу келесі 
еншілес кәсіпорындар арқылы жүзеге 
асырылады: «БериллиУМ» ЖШҚ (Ресей 
Федерациясы, Мәскеу қаласы) және «Ulba-
China Co. Ltd» компаниясы (Қытай Халық 
Республикасы, Шанхай қаласы). Бериллий 
қоласынан алынған жалпақ илекті өндіру және 
өткізу үшін Қытай Халық Республикасы 
аумағында Қытай-Қазақстан «Yingtan Ulba Shine 
Metal Materials Co., Ltd.» бірлескен кәсіпорыны 
құрылды (Қытай Халық Республикасы, Интань 
индустриялық бағы).

Қолданылуы: мыс-бериллий лигатурасы мен 
балқымалары телекоммуникациялық 
құрылғыларда, компьютерлік техникада, 
электроникада, құрамдас бөлшектерді жасауда, 
ұшқынқауіпсіз аспаптар жасайтын материалдар 
алуда жартылай фабрикаттар ретінде 
қолданылады. Алюминий негізіндегі бериллий 
балқымасы авиа және автомобиль өндірісінде,  
металкерамикалық (құрылғылық) бериллий 
аэроғарыштық, қорғаныс және атом 
өнеркәсібінде жетелдетуші техника элементтері 
ретінде, сонымен қатар, рентген терезесін 
жасауға пайдаланылады. 

Өнім:
ҹметаллды бериллий - құйма мен ұнтақ;
ҹ конструкциялық арналымдағы бериллий және 

одан жасалған бұйымдар;
ҹ алюминий-бериллий, мыс-бериллий, 

бериллий лигатурасының никелі және 
балқымалар;

ҹбериллий тотығы- ұнтақ, бұйым;
ҹбериллий қоласы – дайындамалар мен 

бұйымдар;
ҹмагний фториді;
ҹ графиттен жасалған бұйымдар.

12
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BERYLLIUM PRODUCTION

The beryllium process production cycle includes 
all processing phases from ore concentrate 
processing to finished products .

Products are sold in the markets of Western 
Europe, Russia, China and South-East Asia 
through subsidiaries as follows: BerilliUM Ltd. 
(Russian Federation, Moscow) and Ulba-China 
Co. Ltd. (P.R. of China, Shanghai). To produce 
and sell flat mill products of Beryllium Copper in 
P.R. of China the Chinese-Kazakhstan Joint 
Venture Yingtan Ulba Shine Metal Materials Co., 
Ltd. (P.R. of China, Industrial Park, Yingtan) was 
established.

Application: Copper-beryllium master alloys are 
used as semi-products for producing 
components in telecommunication devices, 
computer equipment, electronics, as material for 
the production of sparkproof tools. Beryllium 
alloys on the basis of aluminum are used in the 
aircraft and car industry, beryllium metal of 
structural grade is used in the space, defence 
and nuclear industries, as accelerating device 
components as well as for X-ray windows 
manufacture.

manufacturing

Products:
ҹberyllium metal as ingots and powder;
ҹberyllium of structural grade and its de-

rivatives;
ҹaluminum-beryllium, copper-beryllium, and 

nickel-beryllium master alloys;
ҹberyllium oxide powder and items;
ҹberyllium copper as billets and items;
ҹmagnesium fluoride;
ҹcarbon items.

13



ТАНТАЛ МЕН НИОБИЙ ӨНДІРІСІ ПРОИЗВОДСТВО ТАНТАЛА И НИОБИЯ

Производство тантала и ниобия включает в 
себя полный производственный цикл: от 
переработки сырья до получения готовой 
продукции. Производство отличает гибкая 
технология переработки любых видов 
танталового и ниобиевого сырья (в том числе 
трудновскрываемого), обеспечивающая 
выпуск продукции с заданными параметрами 
качества.

Тантал применяется в качестве 
конструкционного материала в химической, 
электронной, авиакосмической 
промышленности, в производстве 
конденсаторов, сверхсплавов.

Ниобий применяется в ракетостроении, 
авиационной и космической технике, 
радиотехнике и атомной энергетике, 
производстве сверхпроводящих материалов.

Продукция:
ҹслитки вакуумной плавки;
ҹ конденсаторные порошки;
ҹчипсы;
ҹплоский и круглый прокат;
ҹизделия высокой чистоты;
ҹслитки сплавов на основе тантала и ниобия.

Применение тантала:

Применение ниобия:

Тантал мен ниобий өндірісі толық өндірістік 
циклден тұрады: шикізатты қайта өңдеуден 
бастап дайын өнім алғанға дейін. Өндіріс 
өнімді сапаның берілген өлшемдерімен 
шығаруды қамтамасыз ететін тантал мен 
ниобий шикізаттарының кез келген түрін 
(оның ішінде ашылуы қиын) қайта өңдеудің 
икемді технологиясымен ерекшеленеді 

Тантал конструкциялық материал ретінде 
химиялық, электрондық, авиағарыштық 
өндірісте,  конденсаторлар, 
жоғарыбалқымалар өндірісінде қолданылады.

Ниобий зымыран құрылысында, 
радиотехникада, атом энергетиткасында, 
өткізгіштігі жоғары материал өндірісінде 
қолданылады.

Өнім: 
ҹвакуумда балқытылған құйма;
ҹ конденсаторлық ұнтақ;
ҹчипсылар;
ҹжалпақ және дөңгелек илек;
ҹжоғары тазалықтығы бұйым;
ҹбалқымалар құймасы

Танталдың қолданылуы:

Ниобийдің қолданылуы:
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TANTALUM AND NIOBIUM PRODUCTION

Tantalum and Niobium production has a full 
production   cycle from the raw material 
processing to finished products . 
Production is remarkable for its flexible 
technology for processing of any kind of 
Tantalum and Niobium raw materials, including 
hardly recoverable ones, which provides for 
manufacturing products of specified quality.

manufacturing

Products:
ҹvacuum melted ingots;
ҹcapacitor grade powders;
ҹchips;
ҹ flat and round mill products;
ҹhigh pure products;
ҹ tantalum and niobium based alloy ingots.

Tantalum Application:

Niobium Application:

Tantalum is used as structural material in 
chemical, electronic, aerospace, and in the 
production of capacitors and super alloys.

Niobium is used in rocket engineering, 
aerospace, radio engineering and nuclear power 
industry, and in the production of supercon-
ducting materials.
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«ҮЛБІ-ФТОРКОМПЛЕКС» ЖШС

ТОО «Ульба-ФторКомплекс» является 
вертикально интегрированной компанией, 
объединяющей горно-обогатительное 
производство и производство плавиковой 
кислоты, предлагая продукцию высочайшего 
качества и чистоты и обеспечивая 
экологическую безопасность производства. 
Компания объединяет в себе три 
производственных подразделения: рудник 
Караджал, обогатительную фабрику и цех по 
производству плавиковой кислоты.

Республика Казахстан, 070005, 
г. Усть-Каменогорск, проспект Абая, 102, 
тел: 8 (7232) 29-85-16, 
факс: 8 (7232) 29-85-40

http://www.ftor.kz 
e-mail: ufk@ulba.kz 
skype: ufk_glmarket

Продукция: 
ҹфлюоритовый кусковой концентрат фк-65, 

фк-75;
ҹ кварц-флюоритовая руда;
ҹ концентрат плавикошпатовый кислотный 

фф 95а;
ҹ кислота фтористоводородная (плавиковая), 

40% марки а, в, г, д, е, ж;
ҹ гипс.

Применение:

Контакты:

Фтористоводородная (плавиковая) кислота 
используется в металлургическом 
производстве, стекольной промышленности, 
радиоэлектронике, а также для 
восстановления дебета заиленных нефтяных 
скважин

«Үлбі-ФторКомплекс» ЖШС кен байыту 
өндірісі мен балқытушы қышқыл өндірісін 
біріктіретін вертикальді шоғырланған 
компания болып табылады, ол жоғары 
сапалы және таза өнім ұсына отырып, 
өндірістің экологиялық қауіпсіздігін 
қамтамасыз етеді. Компания бір өзінде үш 
өндірістік бөлімшені біріктіріп отыр: Қаражал 
кеніші, байыту фабрикасы, балқытқыш 
қышқыл өндірісі бойынша цех. 

Қазақстан Республикасы, 070005, 
Өскемен қаласы, Абай даңғылы, 102, 
тел: +7 (7232) 29-85-16, 
факс: +7 (7232) 29-85-40

http://www.ftor.kz 
e-mail: ufk@ulba.kz 
skype: ufk_glmarket

Өнімі:  
ҹфлюоритті кесек  концентрат фк-65; фк-75;
ҹ кварц-флюоритті кен;
ҹбалқытушышпатты қышқылдық концентрат 

фф 95а;
ҹфторлысутекті қышқыл (балқытушы), 40% 

маркасы а, в, г, д, е, ж;
ҹ гипс.

Қолданылуы:

Хабарласу деректері:

Фторлы сутекті (балқытқыш) қышқыл 
металлургия өнеркәсібінде, шыны 
өнеркәсібінде, радиоэлектроникада, сондай-
ақ тұнбаланған мұнай ұңғымаларының 
дебетін қалпына келтіру үшін пайдаланылады

ТОО «УЛЬБА-ФТОРКОМПЛЕКС»
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ULBA FLUORINE COMPLEX LLP

Ulba Fluorine Complex LLP is a vertically 
integrated company which combines mining site 
and the production of Hydrofluoric (HF) acid and 
offers products of high quality and purity and 
provides for production environmental safety. 
The company includes three production sites as 
Karadzhal mine, enrichment plant and HF acid 
production site.

Hydrofluoric (HF) acid is used for metallurgy, glass 
industry, radio electronics and also for the improved 
penetration of dirty oil drills.

102 Abay Ave., Ust-Kamenogorsk, 070005, 
Republic of Kazakhstan, 
Tel.: +7 (7232) 29-85-16, 
Fax: +7 (7232) 29-85-40

http://www.ftor.kz 
e-mail: ufk@ulba.kz 
skype: ufk_glmarket

Products: 
ҹbulk fluorite concentrate fk-65, fk-75;
ҹquartz-fluorite ore;
ҹ fluorspar concentrate, фф 95а acid grade;
ҹ40% hydrofluoric (hf) acid, а, в, г, д, е, ж 

grade;
ҹgypsum

Application:

Contacts:



«МАШЗАУЫТ» ЖШС ТОО «МАШЗАВОД»

Машиностроительное производство в АО 
«УМЗ» создано в 1972 г., преобразовано в 
ТОО «Машзавод» в 1996 г. Предприятие 
имеет большой опыт в изготовлении сложного 
высокоточного оборудования из 
углеродистых, нержавеющих, 
химическистойких, коррозийностойких и 
термостойких сталей и сплавов для атомной, 
горнодобывающей, перерабатывающей, 
химической и нефтегазовой промышленности.

Республика Казахстан, 070005, 
г. Усть-Kаменогорск, пр. Абая, 102, 
тел. +7 (7232) 47-36-00, 
факс: +7 (7232) 55-17-44 

http www.mzavod.kz 
e-mail: mzukg@mail.ru

Продукция и услуги:

ҹизготовление и монтаж технологического 
оборудования по индивидуальным 
требованиям заказчиков из любых марок 
сталей и сплавов;  

ҹпроектирование и изготовление запасных 
частей к буровому и 
нефтегазопромысловому, 
сельскохозяйственному оборудованию;

ҹоборудования для пищевой 
промышленности, строительной индустрии;

ҹметизных изделий, клапанов, задвижек, 
кранов; 

ҹспециального и нестандартного 
инструмента из любых марок сталей и 
сплавов (в т.ч. из бериллиевой бронзы), 
насосов для перекачивания агрессивных 
жидкостей по индивидуальным 
требованиям заказчиков;

ҹразработка и изготовление штамповой и 
прессовой оснастки.

Контакты:

«ҮМЗ» АҚ-да машина жасау өндірісі 1972 
жылы құрылған, 1996 жылы ол «Машзауыт» 
ЖШС-не өзгертілді. Көміртектік, тот 
баспайтын, химиялық төзімді, коррозияға 
берік және жылуға төзімді болаттардан және 
атом, кен өндіру,  өңдеу, химиялық және 
мұнайгаз өнеркәсібіне арналған 
балқымалардан жасалған күрделі, дәлдігі 
жоғары құрал-жабдық жасауда үлкен 
тәжірибеге ие. 

Қазақстан Республикасы, 070005, 
Өскемен қаласы, Абай даңғылы, 102, 
тел. +7 (7232) 47-36-00, 
факс: +7 (7232) 55-17-44 

http www.mzavod.kz 
e-mail: mzukg@mail.ru

Өнім мен қызмет:

ҹболаттың және балқыманың кез келген 
маркаларынан тапсырысшының жеке 
талабы бойынша технологиялық құрал-
жабдық жасау және құру;

ҹ тапсырысшының жеке талабы бойынша 
бұрғылау және мұнайгаз өнеркәсібінің, ауыл 
шаруашылық саласы құрал-
жабдықтарының; 

ҹ тамақ өнеркәсібіне, құрылыс индустриясына 
арналған құрал-жабдықтардың қосалқы 
бөлшектерін; 

ҹметиздік бұйымдар, клапандар, ысырмалар, 
крандар; 

ҹболаттың және балқыманың кез келген 
маркаларынан (оның ішінде бериллий 
қоласынан) арнайы және стандарттан тыс 
аспаптар, агрессиялы сұйықтықтарды 
айдайтын насостар жобалау және әзірлеу;

ҹмөртабандық және нығыздаушы 
жабдықтарды ойластыру және жасау. 

Хабарласу деректері:
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MASHZAVOD LLP

Engineering production of Ulba Metallurgical 
Plant was established in 1972 and in 1996 it 
became MashZavod LLP. The company has 
great experience in producing sophisticated 
high-accurate equipment from carbon, stainless, 
chemically-proof, corrosion-proof and heat-
resistant steel and alloys for nuclear, mining, 
process, chemical and gas and oil industries.  

102 Abay Ave., Ust-Kamenogorsk, 070005, 
Republic of Kazakhstan, 
Tel.: +7 (7232) 47-36-00, 
Fax: +7 (7232) 55-17-44 

http www.mzavod.kz 
e-mail: mzukg@mail.ru

Products and services:

ҹmanufacture and installation of process 
equipment against individual requirements by 
the customers from any grade of steel and 
alloys;

ҹdesign and manufacture of spare parts to drill 
and gas and oil and farm machinery;

ҹequipment for food and building industries;
ҹhardware products, valves, taps; 
ҹspecific and optional tools from any grades of 

steel and alloys (including those of beryllium 
copper), pumps to run aggressive liquids 
against individual requirements of the 
customers;

ҹdesign and manufacture of die and press 
tooling.

Contacts:
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ЭКОЛОГИЯ ЖӘНЕ ҚАУІПСІЗДІК

«Үлбі металлургиялық зауыты» Акционерлік 
қоғамының экология саласындағы 
саясатының маңызды сұрағы қоршаған ортаға 
жағымсыз әсерді минимальдандыру. Бұл 
саясат атмосфераға шығарылатын зиянды 
шығарылымдардың және көміуге жіберілетін 
өндіріс қалдығының көлемін төмендететін, 
уран, бериллий, тантал, ниобий сияқты негізгі 
құрамдас бөлшекті алуды жоғарылататын, 
және осы арқылы олардың табиғи ортаға 
түсуін барынша шектейтін заманауй 
технологияларды ендіру есебінен жүзеге 
асырылады.  
Зиянды заттарды екінші қайтара пайдаға 
жаратудың жоғары деңгейі – кәсіпорын 
конструкторлары мен технологтарының 
жетістіктерінің бірі. Ауа бассейініне зиянды 
заттарды бекітілген нормативтен айтарлықтай 
кем шығару қоршаған ортаға теріс әсерін 
тигізбейді. Біз үшін өңір халқының 
денсаулығын жақсартуға жол ашу ғана емес, 
сонымен бірге, Шығыс Қазақстанның бірегей 
табиғатын сақтау маңызды 
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ECOLOGY AND SAFETYЭКОЛОГИЯ И БЕЗОПАСНОСТЬ

Важнейшим вопросом политики АО «УМЗ» в 
области экологии является минимизация 
негативного воздействия на окружающую 
среду. Эта политика реализуется за счет 
внедрения современных технологий, 
позволяющих добиваться снижения выбросов 
вредных веществ в атмосферу и объемов 
производственных отходов, направляемых на 
захоронение, повышать извлечение основных 
компонентов (уран, бериллий, тантал, ниобий) 
и тем самым максимально ограничивать их 
попадание в природную среду. Высокая 
степень утилизации вредных веществ - одно 
из достижений конструкторов и технологов 
предприятия. Выбросы вредных веществ в 
воздушный бассейн значительно меньше 
установленных нормативов и практически не 
оказывают отрицательного влияния на 
окружающую среду. Для нас важно не только 
способствовать улучшению здоровья 
населения региона, но и сохранить 
уникальную природу Восточного Казахстана.

The most important issue in of UMP JSC policy 
in the field of ecology is minimization of adverse 
effect on the environment. This policy is realized 
due to the implementation of the up-to-date 
processes which allow reduction of deleterious 
substances emissions and the quantity of 
industrial effluents for disposal as well as 
increase the recovery of basic components as 
Uranium, Beryllium, Tantalum and Niobium at the 
utmost and, thus limiting their penetration into 
the environment. High degree of hazardous 
substances utilizing is one of the achievements 
of the plant's design and process specialists. 
Hazardous emissions to the air are significantly 
lower than the established allowable limits and 
do not almost have an adverse effect on the 
environment.
It is important for us not only to promote 
improvement of health of the region population, 
but also to preserve the unique nature of East 
Kazakhstan.
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Өскемен атмосферасының  
ластануындағы «ҮМЗ» АҚ үлесі

Доля АО "УМЗ" в загрязнении 
атмосферы Усть-Каменогорска     

Air pollution of Ust-Kamenogorsk, 
share of UMP JSC

0,1%
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БИЗНЕСТІҢ ӘЛЕУМЕТТІК ЖАУАПКЕРШІЛІГІ 

Бизнестің әлеуметтік жауапкершілігі – 
қоғамның әлеуметтік, экономикалық және 
экологиялық саласын дамытуға ықпал ету, 
мемлекеттік басқару органдарының, қоғамдық 
ұйымдардың және қала құраушы өнеркәсіп 
кәсіпорындарының  күшін біріктіру жолымен 
өңірдің әлеуметтік проблемаларын шешу. ҮМЗ 
базасында қуатты өнеркәсіп кластері пәрменді 
дамуда, кәсіпорынның үлес капиталымен 
еншілес ұйымдардың бай инфрақұрылымы 
жасалуда. Компания барлық жерде жаңа 
өндіріс, жаңа жұмыс орындарын құруда, 
корпортативтік қатынасты, корпоративтік 
мәдениетті  дамытуда. Осының бәрі жайлы 
ішкі және сыртқы-әлеуметтік-психологиялық 
ортаның қалыптасуына жол  ашады, 
қызметкерлерде зауытқа, өз саласына  деген 
берілгендік сезімін тәрбиелейді, корпоративті 
норма мен құндылықтарды қалыптастырады 
және ендіреді. Бұл мақсаттарға қол жеткізу  
корпоративті бұқаралық ақпарат құралдары  
арқылы, корпоративті, мәдени және спорттық 
ісшаралар  арқылы жүзеге асырылады. 

Біздің мақсатымыз өнімділігі жоғары еңбек 
және кәсіпорын қызметкерлері мен 
олардың отбасының мүшелерінің жанға 
жайлы демалысына жағдай туғызу болған 
және бола береді де. 
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SOCIAL BUSINESS RESPONSIBILITYСОЦИАЛЬНАЯ ОТВЕТСТВЕННОСТЬ БИЗНЕСА

Социальная ответственность бизнеса - 
содействие в развитии социальной, 
экономической и экологической сфер 
общества, решение социальных проблем 
региона путём объединения усилий органов 
государственного управления, общественных 
организаций и градообразующих 
промышленных предприятий. На базе УМЗ 
интенсивно развивается мощный 
промышленный кластер, создается 
насыщенная инфраструктура дочерних ор-
ганизаций с долевым капиталом предприятия. 
Компания повсеместно создает новые произ-
водства, новые рабочие места, развивает 
корпоративные отношения, корпоративную 
культуру. Всё это способствует созданию 
благоприятной внутренней и внешней 
социально-психологической среды, 
воспитывает у работников чувство 
приверженности к заводу, к отрасли, формирует 
и внедряет корпоративные нормы и ценности. 
Реализация этих задач  осуществляется через 
заводские СМИ, корпоративные, культурные и 
спортивные мероприятия. 

Главной целью для нас было и остается 
создание условий для 
высокопроизводительного труда и 
комфортного отдыха работников 
предприятия и членов их семей.

The social responsibility of business is a 
contribution to the development of social, 
economic and ecological spheres of society, 
solution of social problems of the region by 
combination of efforts of state authorities, public 
organizations and urban industrial enterprises. A 
powerful industrial cluster is developing 
intensively, an intense infrastructure of 
subsidiaries with the participatory share is 
established on the UMP JSC basis. The 
company commonly builds up new production 
sites and creates new work positions as well as 
improves its corporate relations and culture.
All this contributes to favorable internal and 
external social environment, imbues the 
institutional loyalty, makes and implements 
corporate principles and values.
Realization of the above objectives is carried out 
through corporate mass media and corporate, 
sport and social events of various kinds. 

The overall objective for us was and remains 
a creation of conditions for high-efficiency 
work and comfortable rest of workers of the 
enterprise and members of their families.
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