
FAALİYET ALANLARI

PETROL,
GAZ & SANAYİ
Endüstriyel otomasyon, günümüzde başta güvenlik olmak 
üzere, zaman verimliliği, optimizasyon, maliyet ve benzeri birçok 
argümanı iyileştirilmesiyle ihtiyaç haline geldi.

Adatech, sektörün lider firması ünvanlıya petrol ve ürünlerinin, 
kaynağından yaşam alanınıza gelene kadar ki bütün 
süreçlerde profesyonel ekibiyle sizin yanınızdadır.



WATER BATH HEATER
Water Bath Heater, gazın viskositesinin bozulmasını önlemek amacıyla gerekli santrallerde 
alternatifsiz bir çözümdür. Gazın viskositesinin bozulması, boruları ve bağlantı parçalarının 
kırılganlaşması, filtre ve regülatör/valf yuvalarının tıkanmasına neden olmaktadır. 

Adatech, riskleri analiz eder, sorunların çözümü için gerekli mühendislik hizmetini sizlere 
sunmaktadır.
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Uzmanlık Alanlarımız
Ham petrol,
LNG,
Isı Transfer sıvıları.



KİMYASALLAR VE PETROKİMYASALLAR
Kimyasallar ve petrokimyasallar, başta kimya endüstrisi olmak üzere tarım, iletişim, ulaşım vb. 
birçok alanda kullanılmaktadır. Petrokimyasallar ile yeni ürünler geliştirme, mevcut ürünün 
iyileştirilmesi mümkün hale gelmiştir.  

Petrokimyasal, kelime anlamı olarak petrolden üretilen kimyasal anlamına gelmektedir. Bu 
ürünler cep telefonları, bilgisayarlar, sentetik malzemeler, gübre ve benzeri birçok alanda ürünün 
üretilmesinde oldukça önemli bir bilişendir.

Adatech, alanında uzman ekibiyle fikirlerinizin teknik analizi yapar, sisteminize entegre 
edilebilecek hidrokarbonlar için yeni yaratıcı çözümlerin geliştirilmesinde sizlere yardımcı olur.

Adatech ‘in ana hedeflerinden biri, değerli hidrokarbon kaynağını gelecek nesiller için uzun vadeli 
bir değer zinciri döngüsüne dönüştürmenin yollarını bulmaktır.
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Uzmanlık Alanlarımız
Poliolefein tesisleri,
Pet ve polyester fabrikaları,
Amonyak, üre ve gübre fabrikaları,
Gazdan petrokimya üreten kompleksler,
Ksilenlerden polimer üreten kompleksler.



Uzmanlık Alanlarımız
Mevsimlik depolama tesisleri,
Depolama mağraları,
Tükenmiş petrol ve gaz sahaları için tesisler.

YERALTI DEPOLAMA
Enerjinin stabil olarak kullanılması birçok operasyonlar en önemli etkenlerden biridir. Kullanım 
miktarının artmasını etkileyen birçok nedenden dolayı stabilizasyonun korunması için stratejik 
depolama birimlerinin oluşturulması ve ihtiyaçlar dahilinde geliştirilmesi gerekmektedir.

Adatech, gaz depolama tesislerinin işletilmesinde yer alan tüm enjeksiyon ve geri çekme 
işlemlerinin simülasyonu, tüm tesis bileşenlerinin optimizasyonu ve tamamen uzaktan kontrol 
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Uzmanlık Alanlarımız
Sıvılaştırma teknolojileri,
Yeniden gazlaştırma teknolojileri,
Küçük ölçekli LNG (SSLNG),
Bunker çözümleri,
Yükleme boşaltma dahil dağıtım çözümleri,
Entegre gazdan güce çözümler,
Depolama tankları,
İskeletler ve tek noktadan demirlemeler,
Bağlama ve yanaşma çözümleri.

SIVILAŞTIRILMIŞ DOĞAL GAZ (LNG)
İşletmeler, bakım ve işletme maliyetlerini düşürmek ve benzeri birçok nedenlerden dolayı gelişen 
teknolojiyle yeni enerji oluşumları aramaktadır. LNG bu nedenler göz önüne alındığında en önemli 
enerji kaynağı olarak karşınıza çıkmaktadır.

Dünya çapında birçok ülke, gelecek için LNG kullanımını teşvik etmekte ve yeni LNG tesislerini 
kurup, mevcut tesisleri yenilemeyi amaçlamaktadır. 

En temiz yanan ve sayısız çevresel avantaja sahip bir fosil yakıt olan LNG, aynı zamanda uygun 
maliyetiyle dünya ekonomisinin istikrarlı ve sağlıklı bir şekilde büyümesini destekler.

Adatech, LNG projeleri için ilk çalışmadan başlayıp tasarım, devreye alma ve başlatmaya kadar 
entegre ve disiplinler arası hizmetler sunar.
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ENDÜSTRİYEL
Sanayi İnkılabından günümüze kadar endüstri, farklı teknolojilerin kullanıldığı dönemlerden 
geçmiştir. Günümüzde dijitalleşme ile endüstri dördüncü çağını yaşamaktadır. 

Tesisler, endüstrinin dördüncü çağına uygun olarak geliştirilmesiyle, çevre enerji ve malzeme 
verimliliğini artırılmış, operasyonları optimize edilmiş, depolama ve nakliye maliyetlerini azaltmış 
olur. Bu hedeflere ulaşmanın en zor yanı, güvenli IoT teknolojilerini kullanarak insan-makine 
etkileşimini optimize etmektir.

Adatech, tesislerinizi endüstriyel modernizasyon sürecini sürdürülebilir çözümler ve proje 
yönetimi deneyimiyle birleştirir.

Uzmanlık Alanlarımız
Metal endüstrisi,
Maden endüstrisi,
Yiyecek içecek endüstrisi,
Kişisel ve evde bakım endüstrisi,
İnşaat malzemeleri endüstrisi,
Kağıt endüstrisi,
Plastik işleme endüstrisi,
Cam endüstrisi,
Hammadde geri dönüşümü.
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Uzmanlık Alanlarımız
Hammadde, petrol damıtma tesisleri,
Nafta arıtma tesisleri,
Gaz artıma tesisleri,
Baca gazı arıtma tesisleri,
Hammadde ve ürün lojistiği tesisleri.

ARITMA
Petrol, günümüzde en önemli enerji kaynaklarından biri olarak kullanılmaktadır. Gelecekte ise 
rafineler değişen tüketici taleplerine cevap verebilecek durumda gelecektir. 

Rafinelerin, global standartlara göre optimize edilmesi, maliyetlerini düşürmesi açısından kritik 
öneme sahiptir.

Adatech alanında uzman kadrosuyla, bağımsız danışman olarak size çözümler sunarken, 
insanlığın geleceğe hazırlamasına olanak tanıyan, sürdürebilir değer yaratan hidrokarbonlar 
sağlama konusunda yardımcı olur.
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Uzmanlık Alanlarımız
Ham petrol ve kimyasallar için depolama tankları,
Bitmiş ürün,
LPG ve LNG,
Biyo yakıtlar, kimyasallar ve katkı maddeleri,
Vagonlar, kanyonlar, VLCC ve mavnalar için yükleme ve boşaltma tesisleri,
İskeletler,
Tek noktalı demirlemeler (SPM) vb.

PETROL SAHASI VE TERMİNALLERİ
Ana hizmet alanlarından biri petrol depoları ve terminallerinin inşası için danışmanlık, tasarım, 
proje yönetimi ve saha denetimidir. 

Adatech, Filyos Bölgesi, Saros Körfezi, Kuzey Marmara gibi ulusal projelerin yanı sıra Tunus, Mısır, 
Senegal gibi bir çok ülkede çözümler sunmaktadır. 
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