
مالحظاتمنطقه

OL (45روز )AR (35روز )

VC(30روز )

MTBE(30روز )

BD/SR، LD و PP (30روز )

در دوره تعمیرات، بخش پیش تفکیک درمدار تولید قرار دارد و لذا خوراک دریافت می شود هفته4

 روز 35

 OL، HD، PP، EO/EGواحدهای بازیابی اتان و 
 روز30

( روز35 ) B و اسید سولفوریک 3، آمونیاک 2اوره

( روز35)1آمونیاک

( روز35) گوگردسازی جدید 

( روز17)تصفیه گاز  

 روز 35

 روز35اسید استیک و منوکسید کربن  روز25متانول 

تعمیرات اساسی بصورت پراکنده در طول سال و متناسب با زمان تعمیرات اساسی واحد منواکسید فن آوران و واحد کلرآلکالی اروند خواهد بود

 روز24

تعمیرات اساسی توربین های گازی و سایر تجهیزات در طول سال با حفظ تداوم تولید سرویس های جانبی انجام خواهد شد

OL : تعویض سیستم کنترلی واحد، شستشوی برج ها، مبدلها، ظروف و همچنین در صورت لزوم تعمیر آنها، ترمیم و

تعویض خطوط فرسوده هیدروکربنی، کولینگ، آب دریا

AR :تعویض مبدل های فرسوده 200، ریتیوب کویل های کوره های ناحیه 203احیای کاتالیست، نصب راکتور ،

MTBE : تعویض کاتالیستCCR 

VC :تعویض کاتالیست، شستشو و تعمیر مبدل و برج تقطیر، تعمیر کمپرسور

LD :همزمان با تعمیرات الفین تعمیر اکسترودر، مبدل، راکتور، درایر، نصب پمپ تزریق کاتالیست

BD/SR :همزمان با تعمیرات الفین تعمیر کمپرسور، مبدل، راکتور ، بدنه برج و ریتیوب مبدل

تعمیرات اساسی بصورت پراکنده در طول سال و متناسب با زمان تعمیرات اساسی واحد منواکسید فن آوران و واحد 

کلرآلکالی اروند خواهد بود

بندر امام

فرآورش

اروند

رازی

کیمیا

بسپاران

بوعلی سینا

(1فاز)تندگویان 

فن آوران

کارون 

 واحد EDC Purification و تاورهای DC، تعمیرات راکتور CAتعویض الینهای فرسوده آئولیت و کاتولیت واحد 

EDC/VCM واحد 51050، تعمیرمبدلهای SPVC الیروبی ،waste water و تعویض بستر شنی حوضچه واحد 

EPVC و .....

ماهشهر

خوزستان

فجر

1399    برنامه زمانبندی تعمیرات اساسی مجتمع های شرکت ملی صنایع پتروشیمی در سال 
اسفندبهمندیآذرآبانمهرشهریورمردادتیرخرداداردیبهشتفروردینمجتمع 

، تعویض روغن C1101، بازرسی کمپرسور اصلی هوای واحد CTAهای واحد RVFتعویض تیوب وبافل درایر و تعمیر 

.... و PTA1حرارتی واحد 

 های کوره های واحد آروماتیکelbow و u-bandsاصالح رفرکتوری و تعویض 

....... و2002 و 2001 و کمپرسورهای 1002 و 1001 بلورهای Cانجام روتین 

.... و 2007، تعویض مبدل 3001تعویض روتور توربین سنتز : متانول

.... مربوط به کلدباکس، تعویض کاتالیست های هیدروژناسیون و پری ریفرمرو 3002تعویض مبدل : منوکسیدکربن

.... ها و PSV، کالیبره کردن ولوها و 2101تعویض راکتور : اسید استیک

 محتمل می 99 تعویض کاتالیست مذکور در اسفند 1400 در فروردین EO/EG واحد BASFبا توجه به پایان عمر کاتالیست 

.باشد
مارون

امور هماهنگی و کنترل تولید 3  از  1  صفحه



مالحظاتمنطقه

OL : تعویض سیستم کنترلی واحد، شستشوی برج ها، مبدلها، ظروف و همچنین در صورت لزوم تعمیر آنها، ترمیم و

تعویض خطوط فرسوده هیدروکربنی، کولینگ، آب دریا

AR :تعویض مبدل های فرسوده 200، ریتیوب کویل های کوره های ناحیه 203احیای کاتالیست، نصب راکتور ،

MTBE : تعویض کاتالیستCCR 

VC :تعویض کاتالیست، شستشو و تعمیر مبدل و برج تقطیر، تعمیر کمپرسور

LD :همزمان با تعمیرات الفین تعمیر اکسترودر، مبدل، راکتور، درایر، نصب پمپ تزریق کاتالیست

BD/SR :همزمان با تعمیرات الفین تعمیر کمپرسور، مبدل، راکتور ، بدنه برج و ریتیوب مبدل

بندر امام

فرآورش

ماهشهر
1399    برنامه زمانبندی تعمیرات اساسی مجتمع های شرکت ملی صنایع پتروشیمی در سال 

اسفندبهمندیآذرآبانمهرشهریورمردادتیرخرداداردیبهشتفروردینمجتمع 

تعمیرات اساسی ندارد

تعمیرات اساسی ندارد

 کمپرسور مبرد و Cتعویض مولکوالرسیوها درایرها و کلدباکس های معیوب ترین یک، انجام روتین :  استحصال اتان

... و E-313توربین گازی چهارم، جایگزینی مبدل 

...، بازسازی ریفرکتوری و عایق کوره و 412تعویض کاتالیست راکتورها، تعویض تیوب بندل مبدل : اتیل بنزن روز همزمان با برنامه تعمیرات اساسی پاالیشگاه های اول و دوم پارس جنوبی 30واحد استحصال اتان 

 روز به صورت همزمان با واحد های باالدستی30واحدهای اتیل بنزن و استایرن منومربمدت 

 روز10

 روز 30

 روز45

 

تعمیرات بصورت ناپیوسته با توجه به وضعیت واحدهای مصرف کننده و حفظ تداوم تولید در زمان مقتضی انجام می گردد

تعمیرات بصورت ناپیوسته با توجه به وضعیت واحدهای مصرف کننده و حفظ تداوم تولید در زمان مقتضی انجام می گردد

 تعمیرات اساسی ندارد

 ( روز در آبان20) 1فاز 

( روز  در دی20) 2فاز 

( روز در بهمن20) 3فاز 

 تعمیرات اساسی ندارد

کاویان

 HTNدر دوره تعمیرات ، بخش پیش تفکیک در مدار تولید قرار دارد و لذا خوراک دریافت می شود و محصول میانی 

صادر می گردد

زاگرس

عسلویه

پردیس

انتخاب

مبین

آریاساسول

پارس

 convectionتعمیرات اساسی ماشین آالت حساس و دستگاه های دوار، رفع اشکال از تیوبهای قسمت : استایرن منومر

zone و 101 کوره، باز نمودن دریچه فوقانی راکتور ......

(زمان شروع تعمیرات متعاقبا اعالم می گردد)اصالح و رفع ایرادات فلر مجتمع جم

مروارید

دماوند

نوری

....تعویض کاتالیست راکتورها، بازرسی و کنترل وضعیت واحدها و : 1فاز 

....تعویض کاتالیست راکتورها، بازرسی و کنترل وضعیت واحدها و : 2فاز 

....بررسی و بازرسی و کنترل وضعیت واحدها و تجهیزات و  : 3فاز 

 MEGاجرای مرحله اول طرح توسعه الفین و تعویض کاتالیست 

امور هماهنگی و کنترل تولید 3  از  2  صفحه



مالحظاتمنطقه

OL : تعویض سیستم کنترلی واحد، شستشوی برج ها، مبدلها، ظروف و همچنین در صورت لزوم تعمیر آنها، ترمیم و

تعویض خطوط فرسوده هیدروکربنی، کولینگ، آب دریا

AR :تعویض مبدل های فرسوده 200، ریتیوب کویل های کوره های ناحیه 203احیای کاتالیست، نصب راکتور ،

MTBE : تعویض کاتالیستCCR 

VC :تعویض کاتالیست، شستشو و تعمیر مبدل و برج تقطیر، تعمیر کمپرسور

LD :همزمان با تعمیرات الفین تعمیر اکسترودر، مبدل، راکتور، درایر، نصب پمپ تزریق کاتالیست

BD/SR :همزمان با تعمیرات الفین تعمیر کمپرسور، مبدل، راکتور ، بدنه برج و ریتیوب مبدل

بندر امام

فرآورش
ماهشهر

1399    برنامه زمانبندی تعمیرات اساسی مجتمع های شرکت ملی صنایع پتروشیمی در سال 
اسفندبهمندیآذرآبانمهرشهریورمردادتیرخرداداردیبهشتفروردینمجتمع 

 تعمیرات اساسی ندارد

 تعمیرات اساسی ندارد

( روز30)کلیه واحدها 

 روز در مهر28

( روز35) 2واحدهای منطقه 
( روز15) 3اوره و آمونیاک 

تعمیرات اساسی ندارد

تعمیرات اساسی ندارد

( روز20)مالمین و سولفات آمونیوم ( روز20)اسیدسولفوریک 

تعمیرات اساسی ندارد

تعمیرات اساسی ندارد 

( روز در پاییز30) و متانول LPGواحدهای 

تعمیرات اساسی ندارد 

تعمیرات اساسی ندارد 

ایالم روز20

خارگ

شیراز

خراسان

کرمانشاه

بیستون

اصفهان

ارومیه

پلیمرکرمانشاه 

لرستان 

مهاباد 

کردستان

تبریز

پلی نار 

 واحد آمونیاک MGBرفع نشتی و تعویض کاتالیست راکتور سنتز واحد آمونیاک، تعویض مبدلهای : 2واحدهای منطقه 

E-1201/A,Bتعمیرات اساسی توربوکمپرسورها ،

 و تعمیرات ترانسفر الین و ریفرمر آمونیاک3406 و 3403تعمیر مبدلهای : 3اوره و آمونیاک 

زمان شروع اعالم نشده است

،

تعویض راکتور، تخلیه کاتالیست، تمیزکاری راکتور مالمین، بازرسی از راکتورو سیستم تاورها، تعویض اسپری : مالمین

.....نازل ها و 

 های آسیب دیده، تخلیه و تمیزکاری حوضچه گوگرد، سرویس کامل Expantion jointتعویض : اسیدسولفوریک

.....مشعل گوگرد سوز و 

،

،

......تعویض تیوبهای ریفرمر، شارژ تیوبهای ریفرمر، تخلیه و شارژ راکتور هیدروژناسیون و راکتور سنتز و : متانول

 آمین، شستشوی ریبویلرهای هر 2 خط HP contactor و  LP contactorتعویض سینی های برجهای : LPGواحدهای 

......دو خط آمین،شستشوی مبدل های حرارتی هر دو خط آمین و 

،

،

221 و راکتور 201، جت زنی و تمیزکاری راکتور 302تعمیرات درایر 

سایر

امور هماهنگی و کنترل تولید 3  از  3  صفحه


