
Πετρέλαιο & Φυσικό Αέριο



Αμίνη
Αλκυλίωση
Άσφαλτος
Καταλυτική πυρόλυση 
Μονάδες αργού και υπό κενό
Κρίσιμα συμπιεστικά συστήματα
Εξανθράκωση (delayed coking)
Απόσταξη
Περιβαλλοντικές μονάδες
Μονάδες μείωσης αποθείωσης 
καπναερίων (FGD)
Μονάδες επιλεκτικής καταλυτικής 
μείωσης (SCR)
Μονάδες μείωσης οξειδίου του 
αζώτου (NOx)
Μονάδες μείωσης διοξειδίου του 
άνθρακα (CO2)
Συστήματα πυρσών καύσης / 
πυρσοί επανάκτησης αερίου
Ανάμιξη, εγκαταστάσεις τερματικών 
σταθμών αποθήκευσης και 
μεταφορά

Αναμόρφωση
Μονάδες υδρογόνου
Υδρογονοπυρόλυση
Υδρογονοκατεργασία νάφθας 
και υδρογονοκατεργασία 
αποστάγματος
Μονάδες ισομερισμού
Διύλιση λιπαντικών
Επεξεργασία λιπαρών υδάτων
Ανάκτηση θείου
Διαλύτες απασφάλτωσης και 
ιξωδόλυσης
Πύργοι ψύξης / συστήματα ψύξης 
ύδατος 
Παραγωγή ατμού
Συμπαραγωγή
Πρόσμιξη ανανεώσιμων καυσίμων
Αιθανόλη
Βιοντίζελ
Διαχωρισμός όξυνων υδάτων
Ενσωμάτωση θερμότητας

Η TWD Technologies κατέχει σημαντική εμπειρία στη 
βιομηχανία της διύλισης, καθώς διαθέτει στελέχη 
με προϋπηρεσία σε θέσεις ευθύνης σε εταιρείες 
του χώρου στους τομείς λειτουργίας, συντήρησης, 
εκτέλεσης έργων, διεργασιών, logistics και διοίκησης 
και εξακολουθεί να παρέχει υποστήριξη με διάθεση 
έμπειρου προσωπικού στους πελάτες της.

Οι δυνατότητες μας κυμαίνονται από παροχή υπηρεσιών για αναβάθμιση 
μικρών εγκαταστάσεων έως και μεγάλες πολύπλοκες πλήρεις εγκαταστάσεις 
(grass roots facilities). Η TWD παρέχει υπηρεσίες βελτιστοποίησης, με 
σκοπό να βοηθήσουμε τους πελάτες μας με τη βελτίωση των υπαρχόντων 
λειτουργικών τους υποδομών. Το ιστορικό μας στον τομέα της διύλισης 
περιλαμβάνει εμπειρία με τις ακόλουθες διεργασίες και κρίσιμο εξοπλισμό.

ΔΙΥΛΙΣΗ ΚΑΙ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ

Η ασφαλής, αξιόπιστη, αποδοτική, καθαρή και 
ευέλικτη λειτουργία συστημάτων διεργασίας 

πετρελαίου και φυσικού αερίου είναι παράγοντες 
ζωτικής σημασίας για την επιτυχία.



ΑΝΑΚΤΗΣΗ ΑΣΦΑΛΤΙΚΗΣ ΑΜΜΟΥ (OIL SANDS RECOVERY) 

MIDSTREAM ΚΑΙ ΑΓΩΓΟΙ

Η εμπειρία της TWD περιλαμβάνει την ανάπτυξη, εφαρμογή και 
βελτίωση έργων σε περιοχές εξορυκτικών εγκαταστάσεων.

Η TWD παρέχει επίσης υπηρεσίες με τις οποίες μπορεί να 
βοηθήσει τους πελάτες μας στη βελτιστοποίηση υπαρχόντων 
λειτουργικών υποδομών στους ακόλουθους τομείς:

 • Συμβατικά συστήματα παραγωγής / επεξεργασίας πετρελαίου
 • Πρωτογενής παραγωγή αργού πετρελαίου
 • Συστήματα αποστράγγισης βαρύτητας με ατμό (SAGD)
 • Συστήματα σωληνώσεων και παραγωγής ατμού
 • Μεταφορά υλικών και σχεδιασμός εξοπλισμού
 • Αποθήκευση δεξαμενών και μεταφορά

Η εμπειρία της TWD περιλαμβάνει μονάδες διεργασίας midstream 
και αγωγών, συμπεριλαμβανομένων των ακόλουθων:

• Υγροποιημένο φυσικό αέριο (LNG), υγρά φυσικού αερίου (NGL),  
  αιθάνιο, προπάνιο, βουτάνιο, συμπυκνώματα, αργό  
  πετρέλαιο 
• Αεριοποίηση
• Υγροποίηση
• Επεξεργασία αερίου
• Εξόρυξη 
• Κλασμάτωση
• Αποθείωση
• Αγωγοί
• Στεγανότητα και συντήρηση αγωγών
• Σταθμοί άντλησης και συμπίεσης
• Συστήματα επιτήρησης μεταφοράς
• Τερματικοί σταθμοί, αποθήκευση και ανάμιξη

Οι δυνατότητες μας κυμαίνονται από 
παροχή υπηρεσιών για αναβάθμιση μικρών 
εγκαταστάσεων έως και μεγάλες πολύπλοκες 
πλήρεις εγκαταστάσεις (grass roots facilities). 



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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