
                                                                                                                                                    

                                                                                                                          
 

 

 درصد پتروشیمی پردیس 46.6اوره 

بیشتری در بازارهای جهانی کرده است به شرح زیر می  پردیس را از دیگر اوره های تولیدی متمایز و باعث مشتری پسندی ترکیب اوره تفاوت های عمده که

 :باشد

 

 بیورت

 .و در واقع این ماده از ناخالصی های اوره می باشد .اوره در هرکجا که تولید شود یه ماده سمی بنام بیورت همراه با روند تولید آن تولید می شود

 .فته و کارشناسان متخصص پتروشیمی به حداقل ممکن و نزدیک به صفر می باشدکه این ماده سمی در اوره تولید پردیس با توجه به فرآیند پیشر

 

 

https://fertilita1.com/%d8%aa%d8%b1%da%a9%db%8c%d8%a8%d8%a7%d8%aa-%da%a9%d9%88%d8%af-%d8%a7%d9%88%d8%b1%d9%87/
https://fertilita1.com/%d8%aa%d8%b1%da%a9%db%8c%d8%a8%d8%a7%d8%aa-%da%a9%d9%88%d8%af-%d8%a7%d9%88%d8%b1%d9%87/


                                                                                                                                                    

                                                                                                                          
 

 سایز ذرات

حاللیت آن در آب آبیاری کشاورزی  میلی متر( باشد 4تا  2ریز و درشت اوره تولیدی نزدیک به هم)در واقع بین  از لحاظ فیزیکی هرچه تعداد سایز ذرات

 .میلی متر و نزدیک به هم است 4تا  2درصد سایز ذرات اوره تولیدی  98که در اوره پردیس بیش از  .باشد باالتر و جذب آن به خاک و گیاه بیشتر می

 

 کلوخه ای نشدن

 .تفاوت عمده و اساسی دیگر این است که محصوالت اوره تولیدی در هنگام جابجایی گرد اوره تولید می کنند

  .مثال از انبار به کامیون و یا جابه جایی به روی کشتی

 .گرد حاصله از جابجایی، اگر رطوبت به آن برسد کلوخه کلوخه و از کیفیت آن کم می کند

 .اوره پردیس بدلیل کیفیت باالی تولیدی که دارد گرد اوره در هنگام جابجایی تولید نمی کند

 .به اوره تولیدی در دیگر کشورها است و این از مزیت های بزرگ اوره پردیس نسبت

 .برای مثال کشور قطر که از میدان مشترک گازی برای تولید اوره استفاده می کنند

 

 داشتن اسکه اختصاصی

این کارخانه  بر روی کشورمان و اوره، داشتن اسکله اختصاصی است که دروازه ی جدیدی از داد و ستدهای جهانی را از دیگر مزیت های این کارخانه تولید

 .باز کرده است

، برای استفاده در کشاورزی به عنوان کود نیتروژن معدنی از … برای استفاده در صنعت به عنوان ماده اولیه برای تولید رزین ها، چسب ها و اوره گرانول

 .کمپلکس خشک در نظر گرفته می شود جمله کودهای

 :گرید تولید می شود 2بسته به هدف، اوره در 

 برای صنعت – A گرید

 برای کشاورزی به عنوان کود معدنی – B گرید

 .ید می شوددر کیفیت های درجه یک و درجه دو تول B اوره گرانول گرید

 پتروشیمی پردیس از نظر کیفیت عالی و درجه یک می باشد. اوره گرانول تولی

https://fertilita1.com/%da%a9%d9%88%d8%af-%d8%b4%db%8c%d9%85%db%8c%d8%a7%db%8c%db%8c-%d8%a7%d9%88%d8%b1%d9%87/

