


"Казаньоргсинтез" ГАҖ – үзебезнең илдә этилен-полимерлар һәм

сополимерлар җитештерүче иң зур, ТАИФ компанияләре төркеменә керә торган,

Россия Федерациясенең химия сәнәгатендәге иң алдынгы предприятие.

Аңа 1958 елда нигез салына, продукциянең беренче партиясе – фенол һәм

ацетон – 1963 елда чыгарыла. Елына 1.5 млн тонна тирәсе продукция чыгара, ул

дөньяның 30 иленә җиткерелә.



"Казаньоргсинтез" ГАҖ гомуми мәйданы 4,2 кв. чакрымлы җитештерү

мәйданыннан гыйбарәт, бердәм транспорт, энергетика һәм телекоммуникация

инфраструктурасы бар.

Аның составына 7 үзара бәйләнгән эш тармагы керә.



Җитештерү структурасы

ПВД заводы

Сэвилен 
җитештерү

ПВД 
җитештерү

ПППНД ЗАВОДЫ

ПНД (HDPE)
җитештерү

Пластмасса эшләнмәләр 
җитештерү

ЭТИЛЕН ЗАВОДЫ

“Казаньоргсинтез” ААҖ барча товар 
продукциясе суммасында завод 
продукциясенең тулай өлеше

БИСФЕНОЛ    А
ЗАВОДЫ

Фенол 
һәм 

ацетон

Фенол һәм ацетон 
җитештерү

БИСФЕНОЛ   А  
җитештерү

ПОЛИКАРБОНАТЛАР ЗАВОДЫ

Техник газлар җитештерү

Техник газлар (азот, ксилород, салкын, техник 
һава) барлык заводларда кулланыла

Органик продуктлар 
җитештерү

ОРГАНИК ПРОДУКТЛАР
ҺӘМ ТЕХНИК ГАЗЛАР

ЗАВОДЫ



• Этилен

• Сэвилен

• Югары һәм түбән тыгызлыклы полиэтиленнар һәм аларның 
композицияләре

• Бимодаль полиэтилен

• Бисфенол-А

• Оптик, коелма һәм экструзион билгеләнештәге поликарбонатлар

• Этемле полиэтилен газ трубалары һәм ялганма детальләр

• Фенол

• Ацетон

• Этаноламиннар

• Этиленгликольләр

• Тукыма-ярдәмче матдәләр һәм модификаторлар

• Нефть деэмульгаторлары

• Бутилцеллозольв

• Медицина билгеләнешендәге сыек һәм газсыман кислород

• Газсыман азот

• Газсыман аргон

• Коррозия һәм парафин утырма ингибиторлары

Чыгарыла торган төп продукция төрләре:



Этилен заводы

Куәте – елына 640 мең тонна

Чыгарыла торган продукция: 

пропилен, бутилен бутадиен 

фракциясе, сыек пиролиз 

продуктлары, пиролизның сыек 

продуктларыннан кубик 

калдык, яраксызланган дизель 

ягулыгы.



Түбән басымлы полиэтилен 
җитештерү һәм эшкәртү заводы

Куәте – елына 510 мең тонна

Чыгарыла торган продукция: 

бимодаль тибындагы югары 

тыгызлыклы полиэтилен, түбән 

басымлы полиэтилен, аның 

нигезендәге композицияләр, 

сэвилен, су һәм газ этемле 

полиэтилен трубалар һәм 

ялганма детальләр.



Югары басымлы
полиэтилен заводы

Куәте – елына

241 мең тонна

Чыгарыла торган 

продукция: югары 

басымлы полиэтилен 

һәм аның нигезендәге 

композицияләр.



Поликарбонатлар 
заводы

Куәте – елына 66 мең тонна

Чыгарыла торган продукция: оптик, 

экструзион һәм коелма билгеләнешендәге 

поликарбонатлар, этиленгликоль



Бисфенол-А заводы

Куәте – елына 70 мең тонна

Чыгарыла торган продукция: бисфенол-А 

(дифенилолпропан), фенол, ацетон



Органик продуктлар һәм 
техник газлар заводы

Куәте – елына 16 мең тонна

Чыгарыла торган продукция: этаноламиннар, суыта торган сыекчалар, 
тукыма-ярдәмче матдәләр, дипроксамин, бутилцеллозольв, 

деэмульгаторлар, азот, кислород, аргон, суык һәм кысылган һава



Капиталь ремонтка әзерләү
һәм аны уздыру заводы

Предприятиенең барча бүлекчәләрендә җитештерү 

җайланмаларына агымдагы һәм капиталь ремонтка 

әзерләү һәм уздыру гамәлгә ашырыла



Экологик менеджмент

Экологик менеджмент системасы экологик файдалылыкны һәм

җитештерүдәге аварияләргә каршы торучанлыкны арттыруга, табигать

саклау объектларын үстерүгә юнәлдерелгән.

Пычраткычлар барлыкка килүгә 
чагыштырма сыйфатлама

Продукциягә нисбәтендә пычраткычларның 
суммар барлыкка килү дәрәҗәсе

Каты 
калдыклар

Агынтылардагы 
пычратучы 
матдәләр

Атмосферага 
ташландыклар

Продукция 
алынды

Пычраткыч 
барлыкка 
килде
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420051, Россия,

Татарстан Республикасы, Казан ш., 
Беломорская ур., 101 й.

Email: kos@kos.ru

www.kazanorgsintez.ru


