
مالحظاتمنطقه

NF3 (30روز زمستان )

AR (45روز )

MTBE(45روز پاییز )

HD  (30روز پاییز )

( روز بهار 15 )الفین و بوتادین

( روز پاییز 15 )الفین و بوتادینHD,LD,LLD: روز زمستان7 روز پاییز و 8روز تابستان، 10روز بهار،10 

 OL، HD، PP، EO/EGواحدهای سرویس جانبی و  

 روز30

 روز35

( روز35 ) Aو اسید سولفوریک  (35روز  )2اوره

( روز45)1آمونیاک

( روز35) گوگردسازی جدید 

( روز17)تصفیه گاز  

(سه ماهه سوم  ) روز15متانول (سه ماهه اول  ) روز16اسید استیک و منوکسید کربن 

 روز10 روز15 روز10

تعمیرات اساسی برج شیشه ای

سیستم یوتیلیتی-تعمیرات اساسی برج شیشه ای

PSS-102 و بازرسی DCSبهسازی سیستم کنترل 

فاقد تعمیرت اساسی برنامه ریزی شده

،

 روز 30

روز در سه ماهه اول35 

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

فن آوران

کیمیا

بسپاران

فارابی

(ویرایش صفر) 1401    برنامه زمانبندی تعمیرات اساسی مجتمع های شرکت ملی صنایع پتروشیمی در سال 

اسفندبهمندیآذرآبانمهرشهریورمردادتیرخرداداردیبهشتفروردینمجتمع 

فجر

...،وDC-201 راکتورSteam tracing، تعویض DC-201،بازرسی راکتورFA-103،تعمیر سقف مخزن DC-101بررسی نازل های راکتور غدیر

ماهشهر

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

MTBE : تمیزکاری اسکرین راکتور بخشD-H2شستشوی مبدل ها و برج ها، 

VC : شارژ کاتالیست راکتورO-XY ,شستشوی مبدل ها و برج ها

LD :همزمان با تعمیرات الفین شستشوی مبدل ها

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

بندر امام

فرآورش

رازی

امیرکبیر
 روز پاییز20روز بهار و 15: الفین و بوتادین

 روززمستان7 روز پاییز و 8 ، 10 روز تابستان، 10 روز بهار، 10: 1پلی اتیلن سنگین، سبک و سبک خطی و بوتن

 فاقد تعمیرات اساسی برنامه ریزی شدهنوید زرشیمی

شیمی بافت

مارون
تعمیر همزن : HD/تعویض کاتالیست و تعمیرات کلیه تجهیزات:EO/ تعمیر کمپرسوراصلی و کلیه تجهیزات: الفین

تعمیر کلیه تجهیزات: PP/ راکتورها و تعمیرات کلیه تجهیزات

چک و بازرسی و ترمیم دیواره و داکت دود کوره های ریفرمر- 1

رفع نشتی مسیر دود و هوای مبدل - 2

تعویض کاتالیست راکتور های پری ریفرمر -3

…انجام تعمیرات مورد نیاز کلیه تجهیزات شامل پمپ ها،فن ها،مبدل ها،کمپرسورها و -4

H-2001-1/2چک و بازرسی و ترمیم دیواره و داکت دود کوره های ریفرمر  - 1:متانول

E-2005-1/2رفع نشتی مسیر دود و هوای مبدل - 2

R-2001-1/2تعویض کاتالیست راکتور های پری ریفرمر -3

…انجام تعمیرات مورد نیاز کلیه تجهیزات شامل پمپ ها،فن ها،مبدل ها،کمپرسورها و -4

E-1006تعویض مبدل -1:منوکسیدکربن

تعویض کاتالیست  راکتورهای هیدروژناسیون ،سولفورزدایی و پری ریفرمر-2

 و رفع نشتی از بدنهT-2002تعویض پکینگ - 3

اروند

امور هماهنگی و کنترل تولید 3  از  1  صفحه



مالحظاتمنطقه

(ویرایش صفر) 1401    برنامه زمانبندی تعمیرات اساسی مجتمع های شرکت ملی صنایع پتروشیمی در سال 

اسفندبهمندیآذرآبانمهرشهریورمردادتیرخرداداردیبهشتفروردینمجتمع 

ماهشهر

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

MTBE : تمیزکاری اسکرین راکتور بخشD-H2شستشوی مبدل ها و برج ها، 

VC : شارژ کاتالیست راکتورO-XY ,شستشوی مبدل ها و برج ها

LD :همزمان با تعمیرات الفین شستشوی مبدل ها

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

بندر امام

فرآورش
 روز دی ماه25

تعمیرات اساسی ندارد

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

...توربین گازی اول  و 

...، بازسازی ریفرکتوری و عایق کوره و 412تعویض کاتالیست راکتورها، تعویض تیوب بندل مبدل : اتیل بنزن(شهریور و مهر) روز همزمان با برنامه تعمیرات اساسی پاالیشگاه های اول و دوم پارس جنوبی 35واحد استحصال اتان 

(متناسب با تامین خوراک اتیلن و بنزن واحدهای باالدست ) روز 25واحدهای اتیل بنزن و استایرن منومربمدت 

تعویض کاتالیست راکتورها، پلیمر زدایی برج های تقطیر، تعمیرات اساسی ماشین آالت حساس و دستگاه : استایرن منومر

 کوره، بازرسی و تعمیر ریفرکتوری و عایق کوره ها و convection zoneهای دوار، رفع اشکال از تیوبهای قسمت 

......

تکمیل و اجرای طرح توسعه الفین  روز در بهار45 

(DCS& ESD)بروزرسانی سیستم کنترل روز14

 

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

تعمیرات به مدت یک هفته جهت رفع اشکال از خطوط آب دریای شرکتهای مهر و بوشهر همزمان با تعمیرات اساسی این شرکت ها

روز در بهمن ماه30

(15تعمیرات برنامه ریزی نشده احتمالی به مدت  )بدون تعمیرات اساسی

روز در دی  و بهمن ماه35 ) )

.به دلیل انجام تعمیرات اضطراری در فروردین ماه احتمال لغو برنامه تعمیرات وجود دارد

ول و  و ) روز 21  د متان (asuواح

ات اسایس فاز  ا تعمیر خ 12همزمان ب ن ایل 20 که شفاها از تاری     د30 فروردی بهشت اعالم گردی . اردی

ه تناوب  در هر ترین  ه صورت  مجزا  و ب ل قطع یم شود28 ایل 21از  )ب ه صورت کام بهشت خوراک ب . اردی

 روز 30

 روز30

R-1004، تعویض کاتالیست هاس سنتز ،ریفرمر  و  R-1004  کمپرسور و توربین سنتز، تعویض آجر های Cانجام روتین ( روز در زمستان35 )تعمیرات اساسی واحد دو
 زمان مشخصی ذکر نشده و تنها به ذکر واحد و فصل زمستان اشاره شده

پتروپاالیش کنگان

سبالن

نوری

اهتمام جم 

آریاساسول

پارس

مروارید

مبین

ه مدت فرساشیمی ات اسایس ب  روز در سه ماهه چهارم سال30تعمیر

دماوند

تعویض کاتالسیت خط دوم 

بوشهر

عسلویه

مرجان

کاویان

زاگرس

امور هماهنگی و کنترل تولید 3  از  2  صفحه
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(ویرایش صفر) 1401    برنامه زمانبندی تعمیرات اساسی مجتمع های شرکت ملی صنایع پتروشیمی در سال 

اسفندبهمندیآذرآبانمهرشهریورمردادتیرخرداداردیبهشتفروردینمجتمع 

ماهشهر

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

MTBE : تمیزکاری اسکرین راکتور بخشD-H2شستشوی مبدل ها و برج ها، 

VC : شارژ کاتالیست راکتورO-XY ,شستشوی مبدل ها و برج ها

LD :همزمان با تعمیرات الفین شستشوی مبدل ها

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

بندر امام

فرآورش

 واحد پلی اتیلن،تعمیرات واحد بوتادین400، تعمیر کمپرسور 201تعویض روتور توربو کمپرسور : الفین( روز7 )واحد الفین

( روز15 )5 و 3ناحیه 

 روز کلیه واحدها28

بدون تعمیرات اساسی

بدون تعمیرات

( روز25) تعمیرات اساسی احتمالی در زمان محدودیت مصرف  گاز 

ات اسایس پیش بینی نشده است .برنامه تعمیر

(500 و 400واحد های  ) مرداد15 روز از 45

(تولوئن و زایلین ها و  نیروگاه-واحد های بنزن )  روز بدون ذکر تاریخ 14

 روز تعمیرات اساسی احتمالی15

 روز تعمیرات اساسی احتمالی15

 روز تعمیرات اساسی احتمالی15

 روز تعمیرات اساسی احتمالی15

(در صورت تامین استایرن ) روز15

 روز20تعویض کاتالیست : واحد وینیل استات (تعویض کاتالیست) روز20

تعمیرات اساسی همزمان با اورهال احتمالی پاالیشگاه آبادان در اردیبهشت ماه

 AMINE، UT،CP، NFواحدهای  

 روز30

تبریز

بدون تعمیرات اساسی

بیستون

پلیمرکرمانشاه 

اصفهان

HOLD SHUT DOWNدستور کارهای  / انجام روتین ها/بازرسی دوره ای کلیه تجهیزات 

مسجد سلیمان

آبادان

،

،

شازند

لرستان 

مهاباد 

کردستان

سایر

. زمان تعمیرات اساسی با توجه به شرایط واحدهای باالدست و پایین دستی برنامه ریزی خواهد شدبیدبلند

قاِید بصیر

C1 , C2، تعمیرات واحدهای E-404احیا کاتالیست های راکتورهای اتیل بنزن،  نصب مبدل: 3ناحیه

شیراز

.  ارسال برنامه به آینده موکول گردید80580 نامه 

. اشاره ای به برنامه تعمیرات اساسی نشده است87784 در نامه 

در زمان تعمیرات اساسی از برق شبکه استفاده نمی گردد/ بازدید از تاورها، درامها و تجهیزات دوار

خراسان

کرمانشاه

امور هماهنگی و کنترل تولید 3  از  3  صفحه


