
ل  ی: ۵٠ا وری اسال ی   ون اسا

یات  عد باید  آن  ی  سل  وز و  سل ا ه  ت  ط ز ت  فا ی  وری اسال  

ی ی  ی ت و ه ع ند، و ه با دی دا ی رو ر ما رو  ا تود. از ا صادی و عا ی ا

وع  ند،  ه پیدا  ران آن مالز ل  ر ت یا   ط ز ی  ود ه با آ ر آن 

ت.    ا
It shall be considered a public duty in the Islamic Republic of IRAN to protect the Environment 
in which the present as well as future generations shall have a developing social life. Therefore, 
economic activities or otherwise which cause pollution or an irreparable damage to the 

environment shall be prohibited. 
  

رار گرفته، به رايگان در اختيار بشر قمحيط زيست سالم بستري مناسب براي شكوفائي و توسعه پايدار است كه بي اعتنائي به اين منبع ارزشمند كه 
زمين و تمام موجودات زنده اي كه زيست شان در گرو سالمت آن است، آسيب هاي جبران ناپذيري وارد مي نمايد. با توجه به پيشرفت كنوني 

از  نت از محيط زيست، حفاظتتكنولوژي و همسوئي آن با حفظ محيط زيست و اصول توسعه پايدار و همچنين گرايش روزافزون صنعتگران به صيا
آن اهتمام  ي در رعايتاين كره خاكي به تالشي همــگاني تبديل شده بطوريكه مي توان از آن بعنوان يك مسئوليت پذيرفته شده ياد كرد كه همگ

و حركت در مسير اهداف شركت پتروشيمي مرواريد نيز در همين راستا، رعايت اصول و قواعد زيست محيطي، پاسخگوئي به ذينفعان  مي ورزند.
  .زيست محيطي منطقه را همواره در راس برنامه هاي خود قرار داده و اقدامات محيط زيستي در قالب محورهاي زير به مرحله اجرا رسانده است

  

  

  



  رعايت الزامات زيست محيطي-1

فصل  4اي خود را در هاي دورهسازمان حفاظت محيط زيست، پايشمجتمع پتروشيمي مرواريد، مطابق مقررات  :هاي فصليگيريها و اندازهالف) پايش
الزامات  %100) در نمودارهاي ذيل مقايسه شده است؛ كه گوياي رعايت 2و  1دهد. نتايج آن با استانداردهاي سازمان حفاظت محيط زيست (درجه انجام مي

  باشد.مي

   
  1398بهار  –2 و 1با استاندارد درجه  2مقايسه گازهاي خروجي كوره   1398بهار  –2 و 1با استاندارد درجه  1مقايسه گازهاي خروجي كوره 

  

  
 1398ضلع سايت با استاندارد محيط زيست در سال  4) در ppm(برحسب  3Oمقايسه ميزان 
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  مديريت پسماند-2
نمايد. از زيست در بخش پسماند را رعايت ميمجتمع پتروشيمي مرواريد، تمامي الزامات زيست محيطي سازمان حفاظت محيط  :الف) الزامات

جمله تمامي پسماندهاي ويژه خود را با ثبت در سامانه و اخذ مجوز سازمان حفاظت محيط زيست، به پيمانكاران معتمد سازمان واگذار كرده 
  اشاره نمود. Light Oilتوان به كك، پليمر و است؛ كه از آن جمله مي

  
  

  
  

 
 
 
 
 

 
  پالت زني، بسته بندي، برچسب زني و بارگيري پسماند فرآيندي به منظور واگذاري به پيمانكار ذيصالحمراحل مختلف 

 
اري، بردمجتمع پتروشيمي مرواريد، به منظور كاهش مصرف كاغذ در واحدهاي بهره :كارگيري ديتاالگر ديجيتالحذف پسماند كاغذي با به ب)

  روز و پيشرفته ديتاالگر ديجيتال را خريداري نموده و بكار گرفته است. هاي بهدستگاه

  
  برداريتصوير دستگاه ديتاالگر ديجيتال مورد استفاده در واحد بهره

ريت مديبايست به شيوه مناسبي هاي سوخته ميبا توجه به خطرناك بودن  جيوه موجود در المپ ها، المپ :كارگيري دستگاه امحاء المپج) به
  خريداري و در اختيار واحد برق قرار داده شد. 1398شوند. به همين منظور يك دستگاه امحاء المپ در سال 

 

   



  مديريت پساب-3
ه يي كه داراي بارآلودگي باال هستند، پس از شناسايي بهاانيجرمنظور كاهش ميزان بارآلودگي پساب، به :تصفيهكارگيري سيستم پيشالف) به

 ppm 600به  ppm 1700 (از مقدار طراحي CODقسمت پيش تصفيه هدايت شده و ضمن جداسازي مواد هيدروكربني و كاهش قابل توجه 

  ي شوند.، مطابق نمودار ذيل)، باقيمانده جهت ارسال به تصفيه خانه مركزي مبين به حوضچه ذخيره هدايت م700 -

 

  تصوير تانك پيش تصفيه پساب فرآيندي
تصفيه  5پتروشيمي مرواريد بعنوان اولين شركت صنعتي مستقر در منطقه، اقدام به احداث  :كارگيري سيستم تصفيه فاضالب بهداشتيبه ب)

مترمكعب بر شبانه روز با صرف هزينه  50 واحد رستوران، با ظرفيت تصفيه احداث تصفيه خانه مربوط بهنموده است. مجزا خانه فاضالب بهداشتي 
پكيج تصفيه فاضالب بهداشتي  4اندازي نصب و راه .بهر برداري رسيدماه به  8شروع و پس از گذشت  97 ميليون تومان، در فروردين 300بالغ بر 

  باشد. مربوط به چهار بخش ديگر سايت، هم اكنون در دست انجام مي

  
  واحد رستوران فاضالب بهداشتينماي بيروني تصفيه خانه 

  
و لزوم  MEGشركت پتروشيمي مرواريد؛ با توجه به پائين بودن بار آلودگي پساب واحد  :MEGج) پروژه تصفيه پساب فرآيندي واحد 

نموده است. دبي ورودي اين پكيج پس از نصب  MEGكاهش هدررفت آب، اقدام به طراحي، مهندسي و خريد سيستم تصفيه كامل پساب واحد 



كاهش دهد و خروجي آن در آبياري فضاي سبز مورد  ppm 60پساب را تا  CODمترمكعب بر ساعت بوده، كه قادر خواهد بود ميزان  115
 .استفاده قرار گيرد

 

 

  الزامات فضاي سبز -4

هاي اخير مطابق نمودار ذيل افزايش داده؛ بطوريكه هم خود را در سال مجتمع پتروشيمي مرواريد، مساحت فضاي سبز :الف) مساحت فضاي سبز
     باشد.درصد مساحت كل مجتمع مي14اكنون مساحت فضاي سبز آن بيش از 

  
هاي بومي، از كاشت گياهان بومي در افزايش مساحت با بررسي شرايط آب و هوايي منطقه و شناسائي گونه :هاي گياهي كاشته شدهب) گونه

، كرت (بابل)، كنار معمولي، كنار پيوندي، كهور ايرانيهاي توان به گونهشود. از جمله گياهان بومي كاشته شده مياي سبز بهره برده ميفض
  خرزهره و نخل خرما اشاره نمود.

ب در به منظور كاهش مصرف آگردد. همچنين اي انجام ميكارگيري سيستم آبياري قطرهآبياري فضاي سبز مجتمع، با به :ج) آبياري فضاي سبز
ها بهره برده شده كه با تاثير مطلوبي بر كاهش آب مورد نياز گياهان داشته، موجب صرفه جوئي آبياري فضاي سبز، از عملكرد مثبت سوپر جاذب

  اقتصادي نيز گرديده است.

صورت نياز) به اندازه مرحله كاشت گياه داراي  پاشي درمرحله نگهداري پس از كاشت (شامل آبياري، كوددهي و سم :د) نگهداري فضاي سبز
  باشد كه به صورت مرتب در حال انجام مي باشد.اهميت مي
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  فلرينگ كاهش منظور به شده انجام ) اهم اقدامات5
را  Zero Flaring هدف به نيلهمواره ميزان فلرينگ را پايش نموده و  ،مجتمع پتروشيمي مرواريد در راستاي انجام تعهدات حرفه اي خود
  . باشدبه شرح ذيل مي ،صورت پذيرفته استتاكنون سرلوحه كار خود قرار داده است. از جمله اقداماتي كه در اين زمينه 

  
با توجه به اينكه نقص فني برخي از تجهيزات و مشكالت  تعميرات: و فرآيند مهندسي برداري،بهره واحدهاي توسط شده انجام موثر اقدامات) الف

هاي برداري با بررسيهاي اخير بوده است، واحدهاي مهندسي فرآيند و بهرههاي رخ داده در سالفرآيندي از جمله عوامل دخيل در فلرينگ
  .اندميداني، نواقص موجود را شناسائي كرده و با همكاري واحد تعميرات جهت برطرف سازي آن اقدام نموده

ته ي گذشهاسالمشكالت ناشي از قطعي برق از شبكه برق داخلي و يا نيروگاه باالدست كه در  :برق واحد توسط شده انجام موثر اقدامات) ب
ي كه ممكن است در آينده منجر به وقوع فلرينگ گردد، ايبرقسهم باالئي در توقف واحد و فلرينگ ناخواسته داشته است و همچنين مشكالت 

 ن اقدام گرديده است.توسط واحد برق شناسائي شده و براي برطرف سازي آ

گاز فلر شده، پروژه هاي  تناژمجتمع پتروشيمي مرواريد به منظور به حداقل رساندن دفعات فلرينگ و  :Methane Runپروژه  سازيپياده) ج
را تاكنون تعريف نموده است. ليكن هم اكنون بررسي مطالعاتي پروژه  MEGمطالعاتي مختلفي از جمله بازيابي گازهاي فلر واحدهاي الفين و 

انجام شده و براي عملياتي  »در هنگام استارت و توقف واحد الفين Zero-Flaringبراي ايجاد  )Methane Run(استقرار چرخه گردش متان «
اندازي و توقف درصد از ارسال گاز به سمت فلر در هنگام راه 90يزي شده است. انتظار مي رود با اجرائي شدن اين پروژه بالغ بر ربرنامهشدن آن 

  .ابدييمهاي دو عمليات مذكور نيز كاهش درصد از هزينه 70كامل واحد الفين كاسته شود كه به تبع آن بالغ بر 
 

  كنترل تجهيزات پايش زيست محيطي -6
كه بر  COD meterها نصب است و هاي پايش آنالين كه بر روي كورهتجهيزات پايش زيست محيطي آنالين مجتمع؛ از جمله سيستمف) ال

   باشند.باشد، صحت عملكردشان تحت كنترل بوده و فعال ميروي الين ارسال پساب به تصفيه خانه مبين نصب مي
 

 

  مديريت انرژي -7
هاي گذشته مستقر نموده و را در سال ISO50001مجتمع پتروشيمي مرواريد كه سيستم مديريت انرژي  :مديريت انرژياستقرار نرم افزار الف) 

رژي هاي مربوط به انتاثيرات چشمگير آنرا در مصرف انرژي شاهد بوده است؛ به منظور استقرار هرچه موثرتر آن سيستم و مديريت و تحليل داده
هاي ها با قابليت تعريف فرآيندها و شاخصها در يك بانك دادهآوري و ذخيره دادهكه قابليت جمعافزار مديريت انرژي نرمبطور سيستماتيك، 
  .استتعريف نموده  ISO50001سيستمي و فني جهت پوشش دادن تمامي الزامات استاندارد باشد، با دو رويكرد سازماني را دارا مي

  
به منظور استقرار موثرتر سيستم مديريت انرژي  :CMMSدر سامانه  ISO 50001م انطباق با استاندارد اندازي سيستم گردش عدب) راه

ISO50001  سيستم گردش عدم انطباق در سامانهCMMS ي شده است.اندازراه  

ي بخار معيوب كه سبب نشتي بخار و هدر رفت انرژي هاتلههاي بخار شماره گذاري و تست شد و در اين طرح تله: هاي بخاراي تلهپايش دوره ج)
رژي صورت مستند در سيستم مديريت اني بخار بههاتلهي عملكرد ريگاندازهشد تعمير و يا تعويض شد و با تعريف كنترل عمليات، پايش و مي

  و تعويض شده اند.هاي بخار معيوب، تعمير و يا خريداري انجام شده كه در راستاي اين طرح، بخش زيادي از تله



  هاي زيست محيطيپروژه -8
: مجتمع پتروشيمي مرواريد در راستاي كاهش انتشار آالينده هاي محيطي بعنوان اولين ايجاد اطلس انتشار و استقرار سيستم مديريت كربنالف) 

مطالعاتي پروژه ايجاد اطلس انتشار و فاز  97شركت مستقر كننده سيستم مديريت كربن در صنايع پتروشيمي در سطح كشور از ابتداي سال 
  به اتمام رسانيد. 28/11/97مديريت كربن را با همكاري دانشگاه صنعتي شريف آغاز نموده و در تاريخ 

  
   پروژهيكي از سناريوها ميزان كاهش انتشار در صورت پياده سازي 

  
ديريت م انتشار مطرح شده در انتهاي فاز مطالعاتي پروژه از بين پيشنهادهاي مختلف كاهش :دريافت يك نمونه گواهي كاهش انتشار )ب

كسيدكربن ااكسيدكربن به كربنات معدني، تبديل دياكسيدكربن جهت توليد يخ خشك، تبديل ديتوان به استفاده از دي، كه ميكربن
  ار، اجرائي خواهد شد.  يكي از مجوزهاي كاهش انتش به زيست توده و ... اشاره نمود، يك مورد مناسب انتخاب و ضمن اخذ

  

  

 راهكارهاي بررسي شده جهت كاهش انتشار دي اكسيدكربن


