پتروشیمیمبـین
وسعت مجتمع  84 :هکتار

تولیـدات  :برق ،بخار ،آب ش��یرین ،آب DMو کندانس ،آب آشامیدینی ،اکس��یژن( 44بار) ،اکسیژن( 29بار)،
نیتروژن ،هوای سرویس ،هوای ابزار دقیق ،آب سرویس ،آب خنک کننده

وضعیـت فضـای سبـز
میزان فضای سبز در سال  16 :1393هکتار
درصد فضای سبز به فضای صنعتی%20 :
پـروژه ها و تاسیسـات زیربنـایی زیسـت محیـطی
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تصفیه خانه فاضالب
زباله سوز زائدات صنعتی
خریداری و نصب پایلوت سیستم تصفیه MBR

خرید و نصب آنالیزورهای پایش لحظه ای دودکش ها و خروجی پساب
توسعه فضای سبز

اهـم برنـامـه هـا در سال آتـی
نصب سيستم هاي پايش آنالين بر روي دودكش هاي واحدهاي توربين گازي 7و 8و بويلرهاي كمكي
راه اندازي پايلوت تصفيه پساب به روش  MBRدر واحد تصفيه پساب
اجرای طرح توسعه واحد تصفيه پساب
اندازه گيري و كنترل گازهاي  VOCمنتشره از حوضچه ها در واحد تصفيه پساب
استفاده از خاكسترهاي واحد زباله سوز در كارخانه سيمان
 Nدر دودكش هاي واحدهاي گازي
راه اندازي يك سامانه جهت كنترل ميزان  OX
استفاده از آب بلودان برای آبياري فضاي سبز
احداث گلخانه تخصصي
بازنگري سيستم مديريت پسماند
اجراي سيستم آبياري قطره اي جهت صرفه جويي در مصرف آب
اجراي سيستم آراستگي صنعتي  5Sجهت زيباسازي سايت
برگزاري دوره هاي آموزشي تخصصي محيط زيستي
خرید و نصب سیستم پایش لحظه ای آالینده ها

مـوفقیـت ها و افتخـارات

برگزیده صنعت سبز در سال 1389
کاندید واحد خدماتی برگزیده سبز در سال 1391

دستاوردها
حل مشکل سیستم سیرکوله  Mixed bedها در واحد آب  DMو جلوگیری از هدررفت آب
صرفه جویی در مصرف منابع با تغییر دستورالعمل احیای رزین های  mixed bedها در واحد آب DM
جلوگيري از هدر رفت كندانس برگشتي
جلوگیری از دورریز آب  DMدر بویلرهای کمکی نیروگاه
استفاده از آب تصفیه شده واحد پساب به عنوان آب آتش نشانی
تعویض مسیر آب  Make upواحد  ASUو آب سرویس  WTPاز آب  DMبه Distillate
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گـواهینامـه ها و نظام هـای مدیریتی
ISO 9001 - 1387
ISO 14001 - 1387
OHSAS 18001 - 1387
ISO 10002-1389
ISO 10015-1389

