
(��تجهيزات لتوليد الطاقة (محطات الطاقة الحرارية، التوليد ا�ش�ك، التوليد الث

ندرج أدناه بعض ا�شاريع التي عملت

عليها أعضاء ا�جموعة

تجهيزات ب�وكي�وية، النفط و الغاز

ENICHEM :ال�كة
ا��وع: تجهيزات MDI - منطقة فوسج�

ا��وع: محطة جديدة لضغط الهواء 7 بار/ 13 بار

 ا��وع: إزالة الغبار " تجهيزات HD/LDPE الجبيل EPC التصنيع

ا��وع: تجهيزات "MP1" كاتالوي أوربا (هو�ندا )

ا��وع: تحس� تجهيزات "PP1" لبثق جديد

MB3 ا��وع: اختبار تحليل ا¥جهادات �جمعي البخار

ا��وع: LAB-COMPLEX إيران 

ا��وع: وحدة توليد م©دة جديدة - مصنع كّسينو

ا��وع: تجديد محطة توليد الطاقة الحرارية و دورة الطاقة  - مصنع كّسينو

RR أربع محركات - MWe 29 ا��وع: تجهيزات جديدة للتوليد ا�ش�ك 

T3 - T2 - T1 ت الطاقة�ا��وع: ناق

ا��وع: تجهيزات جديدة للتوليد ا�ش�ك

RR محركان - MWe 17 ��ا��وع: تجهيزات جديدة للتوليد الث

ال�كة: AVTOVAZ RUSSIA - مصنع توليا»

ال�كة: TECNIMONT - مي�نو

MONTELL :ال�كة

ال�كة: MONTELL مصنع ت®¬

ال�كة : EDISON (ISE سابقا) - تارانتو

SNAM PROGETTI Sud :ال�كة

FIAT :ال�كة

ال�كة: ECOESPANSO - مصنع سانتا كروت¯ سوّ�رنو

ال�كة: FPT - مصنع ت®مو°

ال�كة: Pasti²cio Monteregale - مصنع موندو±

ال�كة:  FERRARI - مصنع مارانيلو

FIAT :ال�كة



 ,TSC Metallurgy إ«اف ميكاني¸ لدعم ا¥نتاج �دلفنات ساخنة لل�ائط، تنظيم ورشة العمل ا�ركزية، التدريب با�وقع
صيانة فرن النفق، صيانة Skin Pass، E.A.F. L.F ،لدى ورشة EFS الع� السخنة (م¼)

ا¥ختبار ا¥عدادي ¿لة الصب ا�ستمر، تنظيم ورشة العمل ا�ركزية لدي ورشة Xinyu Iron & Steel Co (الص�)

ا¥«اف عÁ تجميع اÀنابيب ¿لة الصب ا�ستمر لدى ورشة Engineering Steel (إنجل�ا)

ا¥«اف عÁ التجميع ا�يكاني¸- الكهرباÃ- أنابيب LAF للعروق لدى ورشة Saudi & Iron Steel Co (حديد- السعودية)

ا¥«اف عÁ عملية تشغيل فرن القوس الكهرباEAF Ã و تسي® : 

تشغيل آلة الصب ا�ستمر للعروق لدى ورشة SONASID (ا�غرب) 

إ«اف ميكاني¸ - سوائل التوزيع الكهرباÃ و محفزات ا¥نتاج AC - ورشة BKV GROUP LLP (كازاخستنان)

ا��وع: رافعات هيدروليكية خلفية جديدة بقسم الكوك

FNA-1 ذرع ا�تحركة للفائف - قسمÀا��وع: تجديد و تعديل ميكانيكية ا

TUL-2 نابيب 56 - قسمÀ ذرع ا�تحركةÀا��وع: تجديد قسم التجليخ و ا

TUB-1 ”48 نابيب منÀ ا��وع: تصاميم جديدة ± اللحام الطو° الخارجي

LAM ا��وع: لوحة شحن و ناقلة بأذرع  دوارة للنورات - قسم

LAM-3 ك القضبان -قسم�ا��وع: هياكل تابثة و متنقلة لح�ية و صيانة مشغل خط أس

LAM ا��وع: أقفاص ميكانيكية لح�ية ا�شغل لتغليف مدلفنة ال�ائط  -قسم

مراجع ± مجال ا¥ستشارات

ا¥«اف عÁ إعادة تشغيل الفرن العا° N.2 و تدريب ا�وظف� Bhushan Steel Ltd (أوديشا- الهند)

ال�كة: ILVA SPA - مصنع تارانتو 

ال�كة: RIVA ACCAIO - مصنع ليزينيو

ال�كة: RIVA ACIER S.A  - مصنع ALPA GANGERVILLE  - فرنسا

مراجع ± التصميم ± مجال صناعة الحديد و الصلب

ال�كة: RIVA ACCAIO - مصنع ليزينيو

ال�كة: ILVA SPA - مصنع تارانتو

ال�كة: ILVA SPA - مصنع تارانتو

ال�كة: ILVA SPA - مصنع تارانتو

ندرج أدناه بعض ا�شاريع التي عملت

عليها أعضاء ا�جموعة


