پتروشیـمیپـارس
وسعت مجتمع  13 :هکتار

تولیـدات  :اتان  ،پروپان ،بوتان ،پنتان ،اتیل بنزن ،استایرن منومر ،تولوئن

وضعیـت فضـای سبـز
میزان فضای سبز در سال  0/8 :1393هکتار  9/7 +هکتار خارج از مجتمع
درصد فضای سبز به فضای صنعتی % 81 :

پـروژه ها و تاسیسـات زیربنـایی زیسـت محیـطی
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کاهش فلرینگ و آلودگی هوا
پروژه های پیشگیری آلودگی خاک
پروژه های پیشگیری و کنترل آلودگی پساب
توسعه فضای سبز
بهینه سازی مصرف انرژی

پـروژه هـای پژوهشی زیسـت محیـطی
پروژه هاي پژوهشي انجام شده :

ارزيابي گستره آلودگي خاك ايجاد شده در محوطه بسته بندي واحد  LDشركت پليمر آريا ساسول
فراهم نمودن امکان بارگیری ثقلی محموله های گاز مایع
جایگزینی پروپان به جای پروپیلن به عنوان خوراک
تبدیل فلر گرم  F-491به فلر سرد به منظور جلوگیری از سوختن گاز طبیعی
تغییر فرآیند خنک سازی خطوط ارتباطی گاز مایع و صرفه جویی در انرژی تبرید
پروژه هاي پژوهشي جاري:

احياي كاتاليست راكتورهاي واحد اتيل بنزن جهت استفاده مجدد و پيشگيري از دفع آن

اولويت هاي پژوهشي:

رفع آلودگي خاك ايجاد شده در محوطه بسته بندي واحد  LDشركت پليمر آريا ساسول به روش SVE

اهـم برنـامـه هـا در سال آتـی

امكان سنجي اجراي پروژه  CDMبراي جلوگيري از انتشار گازهاي گلخانه اي
خريد و نصب سيستم پايش لحظه اي آالينده هاي هوا و پساب خروجي از مجتمع
كاشت درختان بومي منطقه در شهرستان عسلويه و روستاهاي حومه
اجراي پروژه تزريق بخار به مشعل  HP-Flareبرای بهسوزي آن
ارس��ال بوتان توليدي به وس��يله خط لوله به پتروشيمي جم به علت كاهش كشتي بارگيري و پيشگيري از
سوزاندن آن
پروژه پياده سازي و مديريت سيستم تله هاي بخار
تعويض مسير پساب واحد استايرن منومر برای پيشگيري از آلودگي خاك

مـوفقیـت ها و افتخـارات
اخذ گواهينامه مديريت كيفيت جامع از انجمن مديريت و كيفيت پاريس1391 -
اخذ گواهينامه جايزه تعالي و كيفيت  5قاره از انجمن تعالي و كيفيت پاريس 1391 -
اخذ تنديس و جايزه بين المللي انرژي از بنياد جهاني انرژي 1391 -
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گـواهینامـه ها و نظام هـای مدیریتی
ISO 9001 - 1386
ISO 14001 - 1386
OHSAS 18001 - 1386
HSE-MS - 1391
ISO50001- 1391
EFQM -1393

