The CECON Group, Inc.

استشاريون في العلوم والهندسة

استشارات الهندسة الكيميائية
املشروعات السابقة للممثل:

ملخص:

تقوم  CECONبتكوين فرق من اخلبراء لتطوير حزم التكنولوجيا األساسية
الالزمة لتصميم وإنشاء مصانع املواد الكيميائية ووحدات تشغيل ألغراض
خاصة .ويقوم املهندسون الكيميائيون وكيميائيو املصنع الذين يتمتعون باخلبرة
معدات الطالء
باإلضافة إلى خبراء التنظيم وغيرهم (مثل جودة املنتج ،احملاكاة ،التخلص من
العادم ،وشراء املواد اخلام) بالعمل مع ًا للتركيز على متطلبات العميل.

الطالء الضوئي

مخرجات الهندسة الكيميائية:

يتمتع املهندسون الكيميائيون وغيرهم من أعضاء الفريق التقني باخلبرات
البيانات األساسية
العملية وخبرات التصنيع ذات الصلة بأعمال العميل .وهم يعملون م ًعا لصياغة
ملصنع بوليمر
البيانات الهندسية الكيميائية األساسية ،مبا في ذلك:
• مفهوم احلد األقصى لتشغيل املصانع وفلسفة عمليات التصنيع
مفاعل إزالة غازات
• تشغيل الوحدات ومعدات التشغيل الرئيسية
الفحم
• الرسم البياني النسياب عمليات التصنيع
• رسومات وقوائم شبكة األنابيب
تصنيع مركبات
• كيمياء املعاجلة واملواد احملفزة
الكربونات غير
• مواصفات املواد اخلام
العضوية
• املوازنة بني الكتلة واحلرارة
مصانع كلوريد
• وضع مناذج احملاكاة حسب االحتياج (آسنب أو غيرها)
الفينيل البولي فينيل
• مواصفات املنتج النهائي ومقاييس اجلودة
كلوريد
• اختبار املصنع وبروتوكوالت طرق االختبار
• احتياجات املرافق ومخطط سير العمليات
• توصيف نفايات املنتج ومعاجلتها
• مراجعة مخاطر عملية مرحلة التصميم املبكرة
• االمتثال للمعايير التنظيمية.
مصنع كيمياء حيوية
يطلب بعض العمالء أن تكون البيانات التقنية خالية من براءات االختراع
في الصني
السارية وغير منتهية الصالحية ومن التكنولوجيا االحتكارية لتجنب دفع
رسوم الترخيص.
سوف تتعاون  CECONمع العميل الختيار شركات الهندسة الكيميائية
املتخصصة في التصميم النهائي واملشتريات واإلنشاء .وسوف تعمل املؤسسة
دراسة جدوى
التصميم
من خالل حزمة البيانات األساسية التي وضعتها  CECONلالنتهاء من
مصنع فحم نباتي
الهندسي النهائي ورسومات شبكة األنابيب واآلالت واملشتريات واإلنشاء.
تساعدك  CECONعن طريق:

•توفير املال والوقت من خالل قيام فرق الهندسة املتفرغة وذات اخلبرة بتطوير
العملية املطلوبة ،مع جتنب رسومات الترخيص في أغلب األحيان.
•تكوين فرق من اخلبراء تغطي كل النواحي التقنية املطلوبة لوضع البيانات
الهندسية األساسية للعمليات واملصنع.
•صياغة حزم البيانات الهندسية األساسية لتشغيل الوحدة الكيميائية أو
مصانع املواد الكيميائية أو مصانع البوليمر أو املنشآت الصيدالنية.
•التنسيق مع الشركات األخرى للتوصل إلى التصميم النهائي ورسومات
شبكة األنابيب واآلالت واملشتريات وإنشاء املبنى.

حتويل الكتلة
احليوية  /الغاز
التخليقي إلى
سوائل

تصميم منشأة تصنيع إلنتاج البوليمر الذي يتأثر
بالضوء لعملية طالء ضوئي.

مبدأ وضع فريق مكون من ستة مهندسني كيميائيني
وميكانيكيني مفاهيم عملية فريدة لطالء مواد خاصة.
ومن خالل تفاعل العميل ،مت تصميم املعدات احملددة
وتصنيعها وتسليمها بنجاح.
مت جتميع البيانات الهندسية الكيميائية األساسية ،مبا في
ذلك محاكاة عملية آسنب ،بهدف تصنيع بوليمر هندسي
بطاقة أكبر من  50مليون طن متري في العام.
مت وضع البيانات الهندسية األساسية لتصميم وتشغيل
مفاعل إزالة غازات الفحم باستخدام تكنولوجيا
«فيشر-تروبش».
مت وضع البيانات الهندسية األساسية وتطوير عملية
لتصنيع كربون غير عضوي في الشرق األوسط.
ساعد الفريق الهندسي في صياغة عروض لصيانة أو
تعديل أو توسيع مصانع تنتج مونومر كلوريد الفينيل
والبولي فينيل كلوريد في أمريكا اجلنوبية .وقد ساعد
خبراء  CECONفي تصميم أو تشغيل منشآت لتصنيع
مونومر كلوريد الفينيل وكلوريد البولي فينيل في جميع
أنحاء العالم ،مبا في ذلك اإليثني وحتى مونومر كلوريد
الفينيل ونزع هيدروجني البروبيلني.
قام مهندسو الكيمياء احليوية وأخصائيو الكيمياء احليوية
بتقييم مصنع حامض أميني منخفض اإلنتاجية في الصني.
وقد جنحت زيارة املصنع وحتليل جودته وسجالت العمليات
في الكشف عن الطرق احملتملة لتحسني املنتجات.
طور املهندسون الكيميائيون التصميم املبدئي ،وقاموا
بوضع تقديرات تكاليف االستثمار والتشغيل إلنتاج الفحم
النباتي في إحدى البلدان النامية .وقد تطلب األمر إجراء
تقييم هندسي للمصنع وخيارات األفران ومستويات
املهارات والسالمة.
قام فريق صغير بوضع تكاليف رأس املال وتكاليف
التشغيل حلالتني تعمالن في حتويل الغاز التخليقي للكتلة
احليوية إلى مادة كيميائية سائلة ومنتجات وقود .وقد تطلب
األمر إجراء حتليل لألفران وتقنيات العامل احملفز الشبيهة
بتكنولوجيا فيشر-تروبش للفحم/الغاز التخليقي التقليدية،
واملطبقة في العديد من مصانع األخشاب/املطاط املتاحة
في الواليات املتحدة.
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