
مجمع تكرير النفط ومصانع البتروكيماويات

"تانيكو". ع.م.ش



"تانيكو"الشركة المساهمة 

وهي تارستانتهي مؤسسة حديثة في صناعة تكرير النفط في روسيا ، وهي ذات أهمية استراتيجية لتنمية اقتصاد " تانيكو"م.ش
أول "تانيكو"أصبحت ". تاتنفت"وهم حكومة الجمهورية ٢٠٠٥كان المبادرون للبناء في عام ".  تاتنيفط"جزء من مجموعة شركات 

.عاًما الماضيةمنشأة استثمارية وصناعية واسعة النطاق تم بناؤها على كامل الفضاء السوفييتي بالكامل من الصفر على مدار الثالثين
"إنوكام"لإلنتاج المبتكر كامسكيوالشركة عضو في مجموعة 

،نيجنيكامينسك، مدينة تاتارستان، روسيا، جمهورية ٤٢٣٥٧٠

برومزونا، "تانيكو. "م.ش

02-02-49 (8555) 7+: الهاتف
(8555) 7+: الفاكس 49-02-00

E-mail: referent@taneco.ru
Web: http://taneco.ru

لشراء المنتجات

إدارة بيع النفط والمنتجات النفطية

"تانيكو. " م.ش

ألميتيوفسك، مدينة تاتارستان، جمهورية ٤٢٣٤٥٠: العنوان

٧٥، شارع لينين رقم 

307123 (8553) 7+: الهاتف
.307914 ,307528 (8553)7+الفاكس 

E-mail: urnin@tatneft.ru
Web: www.tatneft.ru 



أرقام و حقائق": تانيكو"

١ المركز
القدراتاستخدامحيثمنالروسيةالمصافيبين

٧ المركز
البتروليةالمنتجاتحجم

٣،٥ آالف
الشغلمواطن



"تانيكو"االنتاج الحالي للشركة القابضة 

قدرة المعالجة ، ألف طن ٨٧٠٠

عمق المعالجة ، ٪ ٩٩،٢٤

العائد من منتجات النفط الخفيف ، ٪ ٨٧،٥

تم تكرير أكثر من" تانيكو"في مجمع الشركة القابضة 

مليون طن نفط٥٦

٧-تي.في.أ-آلوي

سنة/طن٨.٧٠٠.٠٠٠

وحدة التكسير بالهيدروجين

سنة/ طن ٢.٩٠٠.٠٠٠

الوحدة المشتركة إلنتاج الكبريت العنصري

سنة/ طن ٢٧٨.٠٠٠

وحدة إنتاج الهيدروجين

سنة/ طن ٢٢.٠٠٠و ١٠٠.٠٠٠

وحدة إنتاج النفط األساسية

سنة/ طن ٢٥٠.٠٠٠

وحدة تفحيم الكوك

سنة/ طن ٢.٠٠٠.٠٠٠

النفتاوحدة المعالجة الهيدروجينية 

سنة/ طن ١.٠٠٠.٠٠٠

٢٠١٠

٢٠١٢

٢٠١٧

٢٠١٣

٢٠١٧

٢٠١٤

٢٠١٥

٢٠١٦

الخفيف النافتاايزوميراتوحدة 

سنة/ طن ٤٢٠.٠٠٠
٢٠١٨

وحدات المعالجة الهيدروجينية للكيروسين ووقود الديزل

سنة/ طن ١.٦٠٠.٠٠٠و ٥٠٠.٠٠٠
٢٠١٨



ТОВАРНАЯ ПРОДУКЦИЯ АО «ТАНЕКО»تانيكو"الشركة المساهمة منتجات"
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:الهدف الذي تحقق

ة ٪ منتجات نفطي٠

سائلة داكنة

نفط

البنزين المقطر  زية الغاالكبريتات
المحببة

-وقود الديزل أورو

٥

صيفي و )

(موسمي

الغاز المضغوط 
(خ.ه .و . ج)

زيت غاز فحم 
الكوك الثقيل

يكي التنظيف الهيدرول
لزيتيبالتفريغ للغاز ا

زفت 
بنزين غازي

ثابت 

-وقود الديزل أورو

٥

تانيكو

موسمي / صيفي)

(يأراكتيك/ شتوي/

وقود للمحركات 

النفاذة 

، آر ١-تي سي)

(١-تي، دجات أ

زيت الغاز 
المفرغ 

زيت غاز فحم 

الكوك

الكوك النفطي الزيت األساسي
٢،٥سي سي تي 

الزيت األساسي
٦سي سي تي 

الزيت األساسي
٦سي سي تي 

جزيء وقود 
الديزل المقطر 

جزيء الكيروسين 

المقطر 



ТОВАРНАЯ ПРОДУКЦИЯ АО «ТАНЕКО» تانيكو"وقود الديزل"

،٢٠١٤لسنة " الجودة الروسية" الحائز على ديبلوم -

٢٠١٥لسنة " أفظل منتوج روسي١٠٠"الفائز بمسابقة -

،٢٠١٥لسنة " تاتارستانأفضل منتوجات و خدمات جمهورية " الفائز بمسابقة -

٢٠١٦لسنة " ، عالمة الجودة للقرن الواحد و العشرين(األلفية الثالثة)العالمة الوطنية " عالمة الجودة الذهبية -

،٢٠١٧لسنة " أفضل منتجات روسيا١٠٠" الفائز بمسابقة -

RTحسب "  ٢٠١٧أفضل منتجات و خدمات في منطقة الفولغا وغاما لسنة " الميدالية الذهبية -

٢٠١٧لسنة " تاتارستانأفضل منتجات و خدمات في جمهورية " الفائز بمسابقة -



ДИЗЕЛЬНОЕ ТОПЛИВО ЕВРО, СОРТ С, ВИД II
ГОСТ P 32511-2013 (EH 590:2009)

مؤشر الجودة  المطلوب الفعلي

وقود الديزل أورو

الفعلي

تانيكووقود ديزل 

السيتانيالرقم -١ ٥١ال يقل عن  ٥٣-٥١ ٥٨-٥٤

المؤشر السيتان-٢ ٤٦ال يقل عن  ٥٦-٥٥ ٦٠-٥٨

٣م/ درجة مئوية ، كجم ١٥كثافة عند -٣ ٨٤٥-٨٢٠ ٨٢٨-٨٢٣ ٨٢٤-٨٢٢

(بالوزن)هيدروكربونات عطرية متعددة الحلقات ،٪  ٨ال يزيد عن  ٢-١ ١أقل من 

كغم/ محتوى الكبريت ، ملغم ١٠ال يزيد عن  ٩-٤ ٣أقل من 

С° درجة حرارة الوميض في بوتقة مغلقة ،  ٥٥ال يقل عن  ٦٢-٥٦ ٦٦-٦١

(حسب الحجم)تركيبة كسرية ،٪ 

(من حيث الحجم)درجة مئوية ، ٪ ٢٥٠عند درجة حرارة  ٦٥ال يقل عن  ٤٢-٣٧ ٣٣-٢٨

(من حيث الحجم)درجة مئوية ، ٪ ٣٥٠عند درجة حرارة  ٨٥ال يقل عن  ٩٦-٩٣ ٩٥-٩١

يقطر عند درجة الحرارة، درجة مئوية( من حيث الحجم)٪ ٩٥ ٣٦٠ال يفوق  ٣٥٦-٣٥٠ ٣٥٨-٣٥٣

درجة الحرارة القصوى للترشيح، درجة مئوية ٥ال تفوق تحت  ١٥أقل من تحت  ١٥أقل من تحت 

٢٠١٤-٠٨٥-١١٦٠٥٠٣١خ.متانيكو(/ ٥٩٠:٢٠٠٩أي ان )٢٠١٣-٣٢٥١١ح.ميورو : وقود الديزل

٣نوع سي، صنف 

.تستخدم كوقود للسيارات والشاحنات وحافالت الركاب



ДИЗЕЛЬНОЕ ТОПЛИВО ЕВРО, СОРТ С, ВИД II
ГОСТ P 32511-2013 (EH 590:2009)

مؤشر الجودة  المطلوب الفعلي

وقود الديزل أورو
الفعلي

تانيكووقود ديزل 

السيتانيالرقم  ٥١ال يقل عن  ٥٣-٥١ ٥٤-٥٨

المؤشر السيتان ٤٦ال يزيد عن  ٥٥ ٥٨-٦٠

٢٠١٣-٣٢٥١١حسب المعايير الحكومية : ٣م/مئوية، كغ١٥الكثافة عند درجة -٣

٢٠١٤-٠٨٥-١١٦٠٥٠٣١( المؤسساتية)حسب المعايير الخاصة 

٨٤٥-٨٢٠

٨٤٥-٨٠٠

٨٢٨-٨٢٣

٨٢٢-٨٢٤

(بالوزن)الهيدروكربونات العطرية متعددة الحلقات ، ٪ -٤ ٨ال يزيد عن  ٢-١ ١أقل من 

كغم/ محتوى الكبريت ، ملغم -٥ ١٠ال يزيد عن  ٩-٤ ٣أقل من 

С° نقطة الوميض في بوتقة مغلقة ، -٦ ٥٥ال يقل عن  ٦٢-٥٦ ٦٦-٦٢

(حسب الحجم)تركيبة كسرية ،٪ -٧

(من حيث الحجم)درجة مئوية ، ٪ ٢٥٠عند درجة حرارة - ٦٥ال يزيد عن  ٤٢-٣٧ ٣٣-٢٨

(من حيث الحجم)درجة مئوية ، ٪ ٣٥٠عند درجة حرارة  ٨٥ال يقل عن  ٩٦-٩٣ ٩٥-٩١

يقطر عند درجة الحرارة، درجة مئوية( من حيث الحجم)٪ ٩٥ ٣٦٠ال يفوق  ٣٥٦-٣٥٠ ٣٥٨-٣٥٣

درجة الحرارة القصوى للترشح ، درجة مئوية ١٥ال يفوق تحت  ١٥أقل من تحت  ١٥أقل من تحت 

٢٠١٤-٠٨٥-١١٦٠٥٠٣١خ.متانيكو(/ ٥٩٠:٢٠٠٩ن آي)٢٠١٣-٣٢٥١١. ح.مأورو : وقود ديزل
٣، صنف (صيفي)فيئة سي 

تستخدم كوقود للسيارات والشاحنات وحافالت الركاب



ДИЗЕЛЬНОЕ ТОПЛИВО ЕВРО, КЛАСС 2, ВИД III 
ГОСТ P 32511-2013 (EH 590:2009)

مؤشر الجودة  المطلوب

الفعلي

الفعلي

وقود الديزل أورو

تانيكووقود ديزل /

السيتانيالرقم  ٤٨ال يقل عن  ٥١-٤٩

المؤشر السيتان ٤٦ال يقل عن  ٥٥-٥٣

٣م/ درجة مئوية ، كجم ١٥كثافة عند  ٨٤٠-٨٠٠ ٨١٨-٨١٢

(بالوزن)هيدروكربونات عطرية متعددة الحلقات ،٪  ٨ال يزيد عن  ١أقل من 

كغم/ محتوى الكبريت ، ملغم  ١٠ال يزيد عن  ٣أقل من 

С°نقطة الوميض في بوتقة مغلقة ،  ٤٠ال يقل عن  ٥٤-٤٩

(حسب الحجم)تركيبة كسرية ،٪ 

درجة مئوية١٨٠دون  ١٠ال يزيد عن  ١٠-٧

С°يقطر عند درجة الحرارة ، ( من حيث الحجم)٪ ٩٥ ٣٦٠ال يفوق  ٣٣٥-٣٣٠

С°درجة الحرارة القصوى للترشيح ،  ٣٢ال يزيد عن تحت 
–٣٤تحت 
٤٤تحت 

درجة حرارة التعكر ٢٢ال يزيد عن تحت 
-٢٢تحت 

٢٦تحت 

٢٠١٤-٠٨٥-١١٦٠٥٠٣١خ.متانيكو(/ ٥٩٠:٢٠٠٩ن آي)٢٠١٣-٣٢٥١١. ح.مأورو : وقود ديزل
٣، صنف (شتوي)٢فيئة 

تستخدم كوقود للسيارات والشاحنات وحافالت الركاب



ДИЗЕЛЬНОЕ ТОПЛИВО ЕВРО, КЛАСС 2, ВИД III 
ГОСТ P 32511-2013 (EH 590:2009)

مؤشر الجودة  المطلوب

الفعلي

الفعلي

 /وقود الديزل أورو
تانيكووقود ديزل 

رقم السيتان-١ ٤٧ال يقل عن  ٦٢-٥٥

مؤشر السيتان-٢ ٤٣ال يقل عن  ٧٠-٦٣

٣م/ درجة مئوية ، كجم ١٥كثافة عند  ٨٤٠-٨٠٠ ٨١٠-٨٠٠

(بالوزن)الهيدروكربونات العطرية متعددة الحلقات ،٪  ٨ال يزيد عن  ١من زقل

كغم/ محتوى الكبريت ، ملغم  ١٠ال يزيد عن  ٣أقل من 

С° نقطة الوميض في بوتقة مغلقة ،  ٣٠ال يقل عن  ٧٠-٥٥

(حسب الحجم)تركيبة كسرية ،٪ 

درجة١٨٠الى درجة حرارة  ١٠ال يزيد عن  ٢-٠

C° المقطر في درجة الحرارة، ( من حيث الحجم)٪ 95 ٣٦٠ال يزيد عن  ٣٣٥-٣٠٥

درجة الحرارة الترشيح القصوى، درجة مئوية ٤٤ال يزيد عن تحت 
-٤٤تحت 

٥٢تحت 

درجة حرارة التعكر ٣٤ال يزيد عن تحت 
-٣٤تحت 

٥٠تحت 

٢٠١٤-٠٨٥-١١٦٠٥٠٣١خ.متانيكو(/ ٥٩٠:٢٠٠٩ن آي)٢٠١٣-٣٢٥١١. ح.مأورو : وقود ديزل
٣، صنف (أراكتيكي)٤فيئة 

تستخدم كوقود للسيارات والشاحنات وحافالت الركاب



:TS -1الوقود للمحركات النفاثة من ماركة 
؛٢٠١٦أفضل منتوج في روسيا لسنة ١٠٠"الفائز في مسابقة •

؛٢٠١٦لسنة  "أفضل المنتجات والخدمات في روسيا"الفائز في مسابقة •

٢٠١٦لسنة " عالمة الجودة القرن الواحد و العشرين(. االلفية الثالثة)العالمة الوطنية "عالمة الجودة الذهبية •

.؛٢٠١٧لسنة " غيما-منتوجات و خدمات في منطقة الفولغاأفظل"الفائز في مسابقة •

RTوقود المحركات النفاثة ماركة 
؛٢٠١٧لسنة " أفضل السلع في روسيا١٠٠”مسابقة دبلوم•

.٢٠١٧لسنة " أفضل المنتجات والخدمات في روسيا االتحادية"الفائز في مسابقة •

":JET A-1”الغازية من نوع التوربيناتوقود الطيران لمحركات 
٢٠١٦حاصل على شهادة الجمعية الدولية للنقل الجوي، لسنة •

.٢٠١٧لسنة " منتج في روسياأفظل١٠٠"المتوج بشهادة مسابقة •

الغازيةالتوربيناتوقود الطيران للمحركات النفاثة و محركات 



ТОПЛИВО ДЛЯ РЕАКТИВНЫХ ДВИГАТЕЛЕЙ МАРКИ ТС-1
ГОСТ 10227-86 С ИЗМ. 1-6

مؤشر الجودة  المطلوب الفعلي

٣م/ درجة مئوية ، كجم ٢٠الكثافة عند -١ ٧٨٠ال يقل  ٧٩٠

:التركيبة الكسرية-٢

С° نقطة الغليان األولي ،  ١٥٠ال يزيد عن  ١٤٢

С° ٪ تقطير عند درجة حرارة ، ١٠ ١٦٥ال يزيد عن  ١٦٢

С° ٪ تقطير عند درجة حرارة ، ٥٠ ١٩٥ال يزيد عن  ١٨٢

С° ٪ تقطير عند درجة حرارة ، ٩٠ ٢٣٠ال يزيد عن  ٢٠٩

С° ٪ تقطير عند درجة حرارة ، ٩٨ ٢٥٠ال يزيد عن  ٢٢٦

ثانية/ ٢درجة مئوية ، مم٢٠اللزوجة الحركية عند -٣ ١،٣ال يزيد عن  ١،٤

ارتفاع اللهب الذي ال يدخن ، مم-٤ ٢٥ال يقل عن  ٢٩

С° نقطة الوميض في بوتقة مغلقة، -٥ ٢٨ال يقل عن  ٣٨

С° درجة حرارة بداية التبلور، -٦ ٦٠ال يفوق تحت  ٨٣تحت 

نسبة كتلة الكبريت ،٪-٧ ٠،٢ال يقل عن  ٠،٠١٥أقل من 

كغ/ صافي القيمة الحرارية جول  ٤٣١٢٠ال يقل عن  ٨٣٢٧٠

حجم نسبة الهيدروكربونات العطرية ، ٪ ٢٠ال يفوق  ٧أقل من 

١-وقود للمحركات النفاذة دون سرعة الصوت نوعية تي سي

٦-١مع تغيير ٨٦-١٠٢٢٧ح.م

.تستخدم لتلبية احتياجات الطيران المدني بسرعة الطيران دون سرعة الصوت



ТОПЛИВО ДЛЯ РЕАКТИВНЫХ ДВИГАТЕЛЕЙ МАРКИ РТ
ГОСТ 10227-86 С ИЗМ. 1-6

مؤشر الجودة  المطلوب الفعلي

٣م/ ، كجم С°٢٠الكثافة عند -١ ٧٧٥ال يقل عن  ٧٨٩

:  التركيبة الكسرية-٢

С°درجة حرارة بداية الغليان،  ١٥٥-١٣٥ ١٤١

С° ٪ تقطير عند درجة حرارة ، ١٠- ١٧٥ال يفوق  ١٦٠

С° ٪ تقطير عند درجة حرارة ، ٥٠- ٢٢٥ال يفوق  ١٨٠

С° ٪ تقطير عند درجة حرارة ، ٩٠- ٢٧٠ال يفوق  ٢٠٧

С° ٪ تقطير عند درجة حرارة ، ٩٨- ٢٨٠ال يفوق  ٢٢١

ثانية/ ٢درجة مئوية ، مم٢٠اللزوجة الحركية عند -٣ ١،٢٥ال يقل عن  ١،٤٣

ارتفاع اللهب الذي ال يدخن ، مم-٤ ٢٥ال يقل عن  ٢٩

С°نقطة الوميض في بوتقة مغلقة ، -٥ ٢٨ال يقل عن  ٣٧

С°درجة حرارة بداية التبلور ، -٦ ٥٥ال يفوق تحت  ٨٤تحت 

نسبة كتلة الكبريت ٪-٧ ٠،١ال يفوق  ٠،٠١٥أقل من 

(  رقم)االرتفاع األقصى للهب الذي ال يدخن -٨ ٥٠ال يقل عن  ٦٨

كغ/كيلوجولالقيمة الحرارية الدنيا لالحتراق -٩ ٤٣١٢٠ال يقل عن  ٤٣٣٧٠

نسبة حجم الهيدروكربونات العطرية ، ٪-١٠ ٢٠ال يزيد عن  ٧أقل من 

آر تي وقود للمحركات النفاثة نوعية

٦-١. مع تغيير٨٦-١٠٢٢٧. ح.م

.الحتياجات الطائرات العسكرية دون الصوتيةتستخدم العالمة التجارية للوقود آر تي



ТОПЛИВО ДЛЯ РЕАКТИВНЫХ ДВИГАТЕЛЕЙ МАРКИ ТС-1
ГОСТ 10227-86 С ИЗМ. 1-6

مؤشر الجودة  المطلوب الفعلي

نسبة كتلة الكبريت-١ ٠،٢٥ال يزيد عن  ٠،٠١٥أقل من 

التركيبة الكسرية-٢

٪ تقطير عند درجة حرارة ، درجة مئوية١٠ ٢٠٥ال يزيد عن  ١٥٩

٪ تقطير عند درجة حرارة ، درجة مئوية٥٠ غير مصنفة ١٨٠

٪ تقطير عند درجة حرارة ، درجة مئوية٩٠ ٣٠٠ال يزيد عن  ٢٠٠

نقطة الوميض ، درجة مئوية-٣ ٣٨ال يقل عن  ٤٠

٣م/ درجة مئوية ، كجم ١٥كثافة عند درجة حرارة -٤ ٨٤٠-٧٧٥ ٧٩٠

درجة التجمد، درجة مئوية-٥ ٤٧ال يزيد عن تحت  ٨٥تحت 

ارتفاع اللهب الذي ال يدخن ، مم-٦ ٢٥ال يقل عن  ٢٨

كغ/جول.مالدرجة الدنيا لالحتراق -٧ ٤٢،٨ال يقل عن  ٤٣،٥

نسبة حجم الهيدروكربونات العطرية ، ٪-٨ ٢٥ال يزيد عن  ٧أقل من 

١-النفاذة الغازية نوعية دجيت أالتوربيناتالوقود لمحركات 

٢-١مع تغيير ٢٠٠٦-٥٢٠٥٠بي ح.م

.يتم استخدامه لتزويد الطائرات في االتحاد األوروبي والواليات المتحدة



زيت قاعدي

:HVI-2تاتنفطزيت قاعدي إيزوبارافين 
؛٢٠١٦لسنة " عالمة الجودة القرن الواحد و العشرين(. االلفية الثالثة)العالمة الوطنية "عالمة الجودة الذهبية •

؛٢٠١٧لسنة " أفضل منتوج في روسيا١٠٠"دبلوم مسابقة •

.٢٠١٧لسنة  "أفضل المنتجات والخدمات في روسيا االتحادية"الفائز في مسابقة •

:   VHVI-4تاتنفطزيت قاعدي إيزوبارافين 
؛٢٠١٦لسنة " عالمة الجودة القرن الواحد و العشرين(. االلفية الثالثة)العالمة الوطنية "عالمة الجودة الذهبية •

؛٢٠١٧لسنة " أفضل منتوج في روسيا١٠٠"دبلوم مسابقة •

.٢٠١٧لسنة  "أفضل المنتجات والخدمات في روسيا االتحادية"الفائز في مسابقة •

:  VHVI-6تاتنفطزيت قاعدي إيزوبارافين 
.٢٠١٨لسنة  "أفضل المنتجات والخدمات في روسيا االتحادية"الفائز في مسابقة 



مؤشر الجودة  المطلوب الفعلي

ث/ ٢اللزوجة الحركية ، مم-١

درجة مئوية١٠٠عند درجة حرارة - ٢،٦ال يزيد عن  ٢،٥

درجة مئوية٥٠عند درجة حرارة - ٩ال يزيد عن  ٧

مؤشر اللزوجة-٢ ١٠٠ال يقل عن  ١٠٦

٣م/ درجة مئوية ، كجم ١٥كثافة عند -٣ ٨٩٥ال يزيد عن  ٨٢٣

С° نقطة الوميض في بوتقة مغلقة، -٤ ١٣٥ال يقل عن  ١٧٥

С° درجة حرارة التصلب، -٥ ٤٥ال يفوق تحت  ٤٨تحت 

محتوى الكبريت، و٪-٦ ٠،٠٣ال يزيد عن  ٠،٠٠٠٣أقل من 

اللون ، في وحدات لون المنتجات النفطية مظلمة-٧ ١،٠ال يفوق  ٠،٥أقل من 

Используется в качестве основы для трансформаторных, гидравлических масел, масел рулевых механизмов и специальных
охлаждающих жидкостей для металлообработки, турбинных и других энергетических масел.

HVI-2برافينيزيت قاعدي ايزو  (TANECO base 2)

٢٠١٤-٤١٦-٥٨-٣٨.٤٠١. ت.م

وت الطاقة وزيوالتوربيناتيتم استخدامه كأساس للمحوالت والزيوت الهيدروليكية وزيوت تروس التوجيه ومبردات خاصة لتشغيل المعادن 
.األخرى



مؤشر الجودة  المطلوب الفعلي

س/٢د، مم100اللزوجة الحركية عند درجة حرارة -١ ٤،٩-٣،٩ ٤،٤

مؤشر اللزوجة-٢ ١٢٥ما ال يقل عن  ١٣٢

С° نقطة الوميض في بوتقة مفتوحة ، -٣ ٢١٠ما ال يقل عن  ٢٢٠

С° درجة حرارة التصلب -٤ ١٥ال يفوق تحت  ١٨تحت 

نسبة كتلة الكبريت، ٪-٥ ٠،٠٣ال يفوق  ٠،٠٠٠٣أقل من 

٣م/ درجة مئوية ، كجم ١٥الكثافة عند -٦ غير مصنفة ٨٢٨

اللون ، في وحدات لون المنتجات النفطية مظلمة-٧ ١،٠ال يزيد عن  ٠،٥أقل من 

VHVI-4 (TANECO base 4)تاتنفطااليزوبارافينزيت على أساس 

٢٠١٧-٤٢٧-٥٨-٣٨.٤٠١ت.م

تستخدم كأساس في إنتاج زيوت المحركات ذات االحتراق الداخلي



مؤشر الجودة  المطلوب الفعلي

ث/٢درجة ، مم١٠٠اللزوجة الحركية عند درجة حرارة -١ ٦،٣-٥،٧ ٦،١

مؤشر اللزوجة-٢ ١٣٠ال يقل عن  ١٤٢

С° نقطة الوميض في بوتقة مفتوحة ، -٣ ٢٢٠ليس أقل من  ٢٤١

С° درجة التصلب  -٤ ١٥ال يقل عن تحت  ١٧ناقص 

محتوى الكبريت، و٪-٥ ٠،٠٣ال يقل عن  ٠،٠٠٠٣اقل من 

٣م/ درجة مئوية ، كجم ١٥كثافة عند -٦ غير مصنفة ٨٣٠

اللون ، في وحدات لون المنتجات النفطية مظلمة-٧ ٠،١ال يقل عن  ٠،٥اقل من 

VHVI-6 (TANECO base 6)تاتنيفطزيوت على قاعدة المكررة 

٢٠١٧-٤٢٧-٥٨-٣٨.٤٠١ت.م

.تستخدم كأساس إلنتاج زيوت محركات االحتراق الداخلي



БЕНЗИН ГАЗОВЫЙ СТАБИЛЬНЫЙ
СТО 11605031-019-2007

Используется в качестве сырья пиролиза для нефтехимических производств и заводов органического синтеза.

مؤشر الجودة 
المطلوب الفعلي

تركيبة كسرية-١

С° نقطة الغليان األولي ، - ٣٠ال يقل عن  ٤٠

C° درجة حرارة الغليان النهائية، - ١٨٥ال يقل عن  ١٧٠

٣م/ درجة مئوية ، كجم ١٥كثافة عند -٢ ٧٣٥ال يقل عن  ٧٢٥

ضغط بخار ، كيلو باسكال-٣ ٧٩،٩ال يقل عن  ٣٥

جزء كبير من الكبريت ،٪-٤ ٠،١ال يقل عن  ٠،٠١٥أقل من 

مستقر البنزين الغاز

٢٠٠٧-٠١٩-١١٦٠٥٠٣١خ.م

تستخدم كمادة خام من االنحالل الحراري للصناعات البتروكيماوية و
.مصانع التوليف العضوي



ШИРОКАЯ ФРАКЦИЯ ЛЕГКИХ УГЛЕВОДОРОДОВ МАРКИ А
ТУ-38.101524-93

Используется в качестве сырья нефтехимическими предприятиями для получения индивидуальных углеводородов (пропана, 
бутана, пентана); в качестве сырья в процессе пиролиза.

مؤشر الجودة  المطلوب الفعلي

جزء كبير من المكونات ، ٪-١

C1-C2كمية الهيدروكربونات - ٣ال يقل عن  ٢

البروبان- ١٥ال يقل عن  ٢٣

C4-C5كمية الهيدروكربونات - ٤٥ال يقل عن  ٧٥

وما فوقها C6كمية الهيدروكربونات - ١٥ال يقل عن  ٠.٠١أقل من 

، كتلة٪ميركابتانجزء كبير من كبريتيد الهيدروجين وكبريت -٢ ٠،٠٢٥ال يقل عن  ٠،٠١أقل من 

محتوى الماء الحر والقلوي-٣ غياب غياب

المظهر-٤ سائل شفاف عديم اللون سائل شفاف عديم اللون

أجزء كبير من الكربوهيدرات الصنف الخفيفة 

٩٤-١٠١٥٢٤. ٣٨-ت.م

لخام في عملية ؛ كما المواد ا( ، البوتان ، البنتانالبروبان)تستخدم كمواد خام من قبل شركات البتروكيماويات إلنتاج الهيدروكربونات الفردية 
.االنحالل الحراري



؛٢٠١٤لعام " أفضل السلع في روسيا١٠٠"دبلوم مسابقة •

٢٠١٤لعام " تتارستانأفضل المنتجات والخدمات لجمهورية "الفائز في مسابقة •

المستخرجة من الغازات بطريقة تقنيةحبيبات الكبريت



مؤشر الجودة  المطلوب الفعلي

، ٪٧إلى ملم٢كتلة الحبيبات التي يبلغ قطرها -١ ٩٠ال يقل عن  ٩٨

٣م/غالكثافة الظاهرية، -٢ ١،٣-١،١ ١،٢

،٪(على أساس جاف)محتوى الكبريت -٣ ٩٩،٩٨ال يقل عن  ٩٩،٩٩

محتوى الماء،٪-٤ ٠،٢ال يزيد عن  ٠،٠١

،٪( من حيث المادة الجافة)نسبة كتلة الرماد -٥ ٠،٠٢ال يزيد عن  ٠،٠٠٥

،٪( من حيث المادة الجافة)نسبة كتلة األحماض من جملة حامض الكبريتيك -٦ ٠،٠٠١٥ال يزيد عن  ٠،٠٠٠١

Используется в химической, целлюлозно-бумажной, фармацевтической, текстильной промышленности, в производстве
серной кислоты, сероуглерода, красителей, черного пороха, пиротехники, для дезинфекции.

المستخرجة من الغازات بطريقة تقنيةحبيبات الكبريت

٢٠١٠-٣١٣٢٣٩٤٩-١٤٤-٢١١٢. ت.م٩٩٩٨نوع
ن  واألصباغ  السيليلوز واألدوية وصناعة النسيج كذلك في إنتاج حامض الكبريتيك و ثاني كبريتيد الكربوتستخدم في المواد الكيميائية وورق 

.والبارود األسود واأللعاب النارية و للتطهير



Предназначен для использования в оборудованных котельных.

مؤشر الجودة  المطلوب الفعلي

محتوى الكبريت، و٪-١ ٥،٠ال يزيد عن  ٣،٥

جزء من كتلة المواد المتطايرة،٪-٢ ١٢ال يزيد عن  ١١

الرماد،٪-٣ ٠،٨ال يزيد عن  ٠،٣

نسبة الكتلة ،٪-٤

الفاناديوم غير مصنفة ٠،٠٤

الحديد غير مصنفة ٠،٠٠٣

السيليكون غير مصنفة ٠،٠٣

درجة باألنودالبترول وفحم الكوك 

٢٠١٦-٠٣-٧٨٦٨٩٣٧٩. أو.تي.سي
.مصممة لالستخدام في صناعة األلمنيوم ، لحرق في أفران المراجل لمحطات الطاقة الحرارية والمراجل المجهزة خصيصا



Предназначен для использования в алюминиевой промышленности, для сжигания в топках котлов тепловых электростанций
и специально оборудованных котельных.

شكرا على االهتمام


