پتروشیمی نـوری( برزویـه)
وسعت مجتمع  61 :هکتار

تولیـدات  :پارازایلین ،بنزن ،ارتوزایلین ،برش س��نگین  ،آروماتیک س��نگین ،رافینیت ،برش س��بک  ،گاز
مایع( ،)LPGبرش پنتان

وضعیـت فضـای سبـز
میزان فضای سبز در سال  12/8 :1393هکتار
درصد فضای سبز به فضای صنعتی % 13/3 :
34

پـروژه ها و تاسیسـات زیربنـایی زیسـت محیـطی
طراحي و احداث شبکه های مجزای جمع آوري ،انتقال و بازيافت پسابهای تولیدی
طراحي و احداث مشعل Smokeless

طراحي و احداث سامانه بازیافت بخارات ( ) Vapor Recovery Unitبرای بازوهای بارگیری محصوالت
مدیریت بهینه ساالنه  700تن پسماند خاک صنعتی  Clayو استفاده مجدد از آن در فرایند تولید سیمان
طراحي كوره هاي با پارامترهای هاي در محدوده مجاز گاز خروجي از دودكش
عایقکاری خطوط و نصب Silencer

نصب بانک خازنی در  SUB -Aمجتمع برای افزایش ضریب توان و کاهش تلفات راکتیو
پروژه استفاده از گازهای ارسالی به فلربه عنوان سوخت کوره
پروژه بازیافت پالتین از پسماندهای کاتالیستی

اهـم برنـامـه هـا در سال آتـی
پروژه نصب و راه اندازی آناالیزرهای آنالین پایش لحظه ای آالینده های  SO2 ، Noxکوره ها
پروژه بازیافت گازهای ارسالی به مشعل و کاهش فلرینگ
پروژه تعمیرات اساسی سیستم پیش تصفیه پساب صنعتی
پروژه بازیافت آب Blow downهای واحد 400و 300
پروژه مطالعاتی بازیافت پاالدیم از کاتالیستهای مستعمل
حمایت مالی از پروژه مطالعاتی بررسی تأثیر صنعت بر اکولوژی دریایی تحت نظر سازمان حفاظت محیط زیست

دستـاوردهـا
کاهش مصرف سوخت گاز طبیعی کوره های مجتمع به میزان  12000مترمکعب و صرفه جوئي اقتصادي
حدود  6/2ميليارد ريالي در ماه
بازیافت صددرصدی تمام پسماندهای مایع روغنی و هیدروکربنی با ارسال آنها به مخازن و فراوری مجدد

مـوفقیـت ها و افتخـارات
احراز عنوان صنعت سبز کشور در سال 1388
اخذ تأییدیه عدم آالیندگی در سالهای  1389و  1390از اداره کل محیط زیست استان
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گـواهینامـه ها و نظام هـای مدیریتی
ISO 9001 - 1387
ISO 14001 - 1387
OHSAS 18001 - 1387
ISO TS 29001-1387
HSE-MS-1387
SUGGESTION SYSTEM - 1387

