
Χημικές Διεργασίες



Η TWD εξειδικεύεται στην ανάπτυξη, 
εφαρμογή, βελτιστοποίηση και αναβάθμιση 

χημικών και βιοχημικών μονάδων.

Η TWD εξειδικεύεται στην ανάπτυξη, 
εφαρμογή, βελτιστοποίηση και αναβάθμιση  
χημικών και βιοχημικών μονάδων παραγωγής, 
που δραστηριοποιούνται σε ένα ευρύ φάσμα 
παραγωγής βιομηχανικής και οικιακής χρήσης 
προϊόντων. Παράγωγα αυτών των μονάδων 
χρησιμοποιούνται σε φαρμακοβιομηχανίες, 
βιομηχανίες τροφίμων και ποτών και 
μεταποιητικές βιομηχανίες.
Οι δυνατότητες μας κυμαίνονται από παροχή υπηρεσιών 
αναβάθμισης μικρών μονάδων μέχρι και μεγάλες πολύπλοκες 
πλήρεις εγκαταστάσεις (grass roots facilities). Η TWD έχει επίσης 
τη δυνατότητα να εξυπηρετεί τους πελάτες της μέσω παροχής 
υπηρεσιών βελτιστοποίησης υπαρχόντων λειτουργικών μονάδων.



ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΚΑΙ ΒΕΛΤΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ 
ΔΙΕΡΓΑΣΙΩΝ
• Διεργασίες κατά παρτίδες
• Διεργασίες συνεχούς τύπου
• Καταλυτικές διεργασίες
• Εξώθερμες / ενδόθερμες διεργασίες

ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΔΙΕΡΓΑΣΙΩΝ 
(PSM) ΚΑΙ ΜΕΡΙΜΝΑ
• Έλεγχοι συμμόρφωσης
• Προκαταρκτικές αξιολογήσεις προδιαγραφών   
 υγείας και ασφάλειας (PSRs)
• Μελέτες ασφάλειας διεργασιών 
 (PHAs, HAZOPs, FMEAs)

ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΔΙΕΡΓΑΣΙΩΝ 
(PSM) ΚΑΙ ΜΕΡΙΜΝΑ
• Αποθείωση σκόνης καυσαερίων (FGD)
• Επιλεκτική καταλυτική μείωση (SCR)
• Αφαίρεση διοξειδίου του άνθρακα (CO2)
• Μείωση NOx 

ΑΝΑΜΙΞΗ, ΤΕΡΜΑΤΙΚΟΙ ΣΤΑΘΜΟΙ, 
ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗ ΚΑΙ ΜΕΤΑΦΟΡΑ
• Συστήματα πρόσμιξης (εν σειρά, κατά παρτίδες,  
 αυτοματοποιημένη κατά παρτίδες, σε δεξαμενή)
• Εγκαταστάσεις φόρτωσης και εκφόρτωσης φορτίων  
 χύδην (φορτηγά, σιδηρόδρομοι, λιμενικά)
• Συστήματα καρτών ελέγχου και ασφάλειας
• Συστήματα διανομής
• Συστήματα διακίνησης υλικών
• Συστήματα συντήρησης (pigging systems)
• Συστήματα σωληνώσεων
• Συστήματα μέτρησης δεξαμενών και διαχείρισης  
 αποθέματος
• Δεξαμενές και σιλό αποθήκευσης

Οι δυνατότητες μας κυμαίνονται από 
αναβάθμιση μικρών μονάδων μέχρι 
και μεγάλες πολύπλοκες πλήρεις 
εγκαταστάσεις (grass roots facilities).
 Στο πελατολόγιο μας συμπεριλαμβάνονται παραγωγοί και διανομείς οργανικών και ανόργανων χημικών 
προϊόντων και η εμπειρία μας περιλαμβάνει τα ακόλουθα:



Η TWD είναι μία δυναμική και ραγδαία αναπτυσσόμενη 
εταιρεία ηγέτης στο χώρο της διαχείρισης, τεχνικών μελετών και 
συμβουλευτικών υπηρεσιών, καθώς εδώ και 20 χρόνια προσφέρει με 
αξιοπιστία υψηλής ποιότητας υπηρεσίες διαχείρισης, ανάπτυξης και 
εκτέλεσης έργων, καθώς και εξειδικευμένες υπηρεσίες μελετών στον 
τομέα της ενέργειας, της βαριάς βιομηχανίας και των έργων υποδομής.

Η ομάδα μας διακρίνεται από την αφοσίωση στον πελάτη, 
προσφέροντας πάντα αποτελεσματικές συμβουλευτικές και τεχνικές 
λύσεις. Διακρινόμαστε για τις εξαιρετικής ποιότητας, καινοτόμες και 
ευέλικτες υπηρεσίες μας.

Αποστολή μας είναι να είμαστε η αξιόπιστη εταιρεία της επιλογής σας, 
που θα προσφέρει τεχνικές λύσεις υψηλού επιπέδου, μέσω front-
end project development, design engineering, optimization και risk 
management.
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