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پـروژه ها و تاسیسـات زیربنـایی زیسـت محیـطی
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بازيافت كاستيك  5درصد در واحد فسژن
نصب آناليزور فنل در واحد بيس فنل آ
اصالح فرآيندي وجود  BPAدر پساب (كاهش مقدار  BPAباقيمانده از حدود  4000 ppmبه حدود ) 400 ppm
پروژه اسيدزني و خنثي سازي پساب واحد پلي كربنات
راه اندازي و بهره برداري از پروژه فيلتر پرس به منظور كاهش  CODو حذف  BPAاز پساب
پروژه بازیافت حالل و کاتالیست در واحد تولید پلی کربنات
نصب درام هاي فاز مياني در واحد اپوكسي رزين با هدف توليد رزين با كيفيت مطلوب و كاهش ضايعات و
پسماندهايتوليدي
نصب سيستم  Aspirationواحد بيس فنل آ
شستشوي گازهاي ورودي به Cold Stack
خريد ،نصب و راه اندازي سيستم پايش آنالين بر روي دودكش Combustion
نصب اجكتور زير سيلوها به منظور بهبود سيستم ارسال و جلوگيري از ريزش بيس فنل آ در محيط
ارتقاء راندمان گردش آب چيلد مجتمع
اصالح مصرف توان راكتيو مجتمع
جلوگيري از تبخير كندانس بخار كم فشار مجتمع
استفاده از كندانس راكتورهاي رزين به عنوان Process water
اندازه گيري و پايش مصارف سرويسهاي جانبي در واحدهاي توليدي مجتمع

اهـم برنـامـه هـا در سال آتـی

اجرا و پايش طرح مديريت ريسك و كنترل جنبه هاي محيط زيستي
اجراي پروژه مديريت پسماندهاي فرايندي و غير فرايندي مجتمع
اجراي پروژه خود اظهاري در پايش آالينده هاي محيط زيستي
اجراي پروژه مديريت انرژي EN-16001
گسترش و نگهداشت فضاي سبز مجتمع
طراحي و تدوين فلودياگرام نشر آالينده هاي مجتمع
اجراي دوره هاي آموزشي مرتبط با محيط زيست و انرژي

مـوفقیـت ها و افتخـارات

تقدیرنامه دو ستاره و گواهینامه اهتمام به تعالی
كانديد صنعت سبز در سال 1393

دستاوردها
ثبت دانش فني پلي كربنات
تحقق  100درصد از الزامات سازمان حفاظت محيط زيست در بخش هوا
تحقق 100درصد از الزامات سازمان حفاظت محيط زيست در بخش پساب (عدم ارسال پساب به
خوريات و آبهاي سطحي)
عدم وقوع حوادث محيط زيستي
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گـواهینامـه ها و نظام هـای مدیریتی
ISO 9001 - 1386
ISO 14001 - 1386
OHSAS 18001 - 1386
ISO TS29001- 1388
HSE-MS

