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Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΜΑΣ
 Η εταιρεία ΤΕΤΩΡΟΣ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΑ Α.Ε., που

βρίσκεται στα Μέγαρα, είναι μία οικογενειακή
επιχείρηση της οποίας κύριο αντικείμενο είναι ο
εξοπλισμός πτηνοτροφικών και κτηνοτροφικών
μονάδων.

 Τα τελευταία 11 χρόνια έχει δραστηριοποιηθεί σε
μεγάλο βαθμό στον τομέα της κατασκευής των
βιοαερίων έχοντας στο ιστορικό της πάνω από 16
έργα και επεκτάσεις ανά την Ελλάδα
δυναμικότητας 7,38 MW. Έχοντας την
αντιπροσωπεία της Γερμανικής κατασκευαστικής
εταιρείας Weltec - Biopower η οποία κατέχει 
πρωταγωνιστικό ρόλο στον τομέα του βιοαερίου 
στη Ευρώπη αλλά και στον κόσμο, με πάνω από 
300 έργα σε 25 χώρες, διαθέτει όλα τα εχέγγυα 
αναλαμβάνοντας έργα και μελέτες μονάδων 
βιοαερίου σε όλη την επικράτεια.



ΤΑ ΕΡΓΑ ΜΑΣ
 Φάρμα Χήτας Α.Ε. 2,4 ΜW – Φιλιππιάδα Πρεβέζης (3 έργα και επεκτάσεις)

 Βιοαέριο Κομοτηνής Α.Ε. 1 MW – Κομοτηνή (3 έργα και επεκτάσεις)

 Βιοαέριο ΑΦΟΙ ΣΕΪΤΗ Α.Ε. 0,5 MW – Αργυροπούλι Τυρνάβου 

 Καρανίκας Αντώνιος Ε.Π.Ε. 0,5 MW – Πλάτανος Ημαθίας 
(2 έργα και επεκτάσεις)

 Βιοαέριο Μεγάρων Α.Ε. 0,5 MW – Μέγαρα

 Λευκόπουλος – Θεοφράστου Α.Ε. 0,5 MW – Πτολεμαΐδα

 Heliotop Α.Ε. 0,5 MW – Ρίζια Αγ. Αθανασίου Δράμας

 Biogas Πελοποννήσου Α.Ε. 0,48 MW – Τρίπολη

 Αφοί Τσιαμάκη Α.Ε. 0,3 MW – Μεγάλη Χώρα Αγρινίου 

 Γκασνάκης Αντ. Α.Ε. 0,25 MW – Καμποχώρι Ημαθίας

 Βιοενενεργειακή Ο.Ε. 0,25 MW - Φιλιππιάδα

 Φάρμα Μητσόπουλος Α.Ε. 0,2 MW – Καλέτζι Κορινθίας



Σύγχρονες Τεχνολογίες Επεξεργασίας 
Στερεής Πρώτης ύλης (Multi-Mix) και 

Εξυγίανσης με την Μέθοδο της 
Παστερίωσης



ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ

Το ενεργειακό δυναμικό της ενσίρωσης
πρασίνου και της ενσίρωσης ολόκληρων
φυτών είναι πολύ υψηλό. Συχνά, τα βακτήρια
δεν είναι ικανά να επεξεργάζονται πλήρως τους
υδατάνθρακες και τις πρωτεΐνες για παραγωγή
βιοαερίου ως αποτέλεσμα των μακρών, λείων
επιφανειών τους και της υψηλής
περιεκτικότητας σε λιγνοκυτταρίνες.

Τώρα, υπάρχει λύση για αυτό το πρόβλημα.

Το καινοτόμο σύστημα εισαγωγής υγρών για 
εγκαταστάσεις βιοαερίου



Το MULTIMix τοποθετείται μεταξύ του συστήματος εισαγωγής στερεών και του χωνευτή. Από τον
δοσομετρητή, τα υποστρώματα εισάγονται στο MULTIMix, όπου αναμειγνύονται με το υλικό
ανακυκλοφορίας.





ΠΛΕΟΝΕΚΤΗΜΑΤΑ ΧΡΗΣΗΣ MULTIMIX
 Επεξεργάζεται ινώδη, κολλώδη και μαλακά υποστρώματα 

 Τεμαχισμός υποστρωμάτων με βακτήρια για άμεση 
παραγωγή βιοαερίου

 Εισαγωγή στον χωνευτή με ομοιογενείς πρώτες ύλες

 Ελαχιστοποιεί τον κίνδυνο δημιουργίας κρούστας και 
καθιζήσεων

 Ενεργειακή απόδοση μέσω της μείωσης της εργασίας 
ανάδευσης και της σημαντικής αύξησης της τυπικής 
διάρκειας ζωής της αντλίας

 Περισσότερα από ένα Digester μπορούν να τροφοδοτηθούν 
μόνο με ένα MULTIMix

 Μοναδικό χαρακτηριστικό του MULTIMix : Ο αξιόπιστος 
διαχωρισμός ξένων υλών (λίθους – μέταλλα) πριν από τις 
αντλίες μειώνει τη φθορά



Τα ινώδη υποστρώματα όπως η στερεή 
κοπριά μπορούν να επεξεργαστούν μέχρι 

υψηλό ποσοστό

Τοποθέτηση του MULTIMix μεταξύ του 
συστήματος εισόδου στερεών και του χωνευτή

Το Macerator (Τεμαχιστής) εξασφαλίζει 
αξιόπιστο τεμαχισμό των υποστρωμάτων και 

διαχωρίζει τα ξένα υλικά

Τεμαχισμός των στερεών υποστρωμάτων με 
ρευστό επανακυκλοφορίας στο πρώτο βήμα



ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΠΑΣΤΕΡΙΩΣΗΣ
Οι μονάδες παραγωγής βιοαερίου απαιτείται, πολλές φορές,
να διαθέτουν μονάδα παστερίωσης / εξυγίανσης προτού
εισέλθει το υλικό στον χωνευτή με σκοπό να
αδρανοποιηθούν παθογόνοι και παρασιτικοί
μικροοργανισμοί που είναι ικανοί να προκαλέσουν
επιμολύνσεις και διασπορά νοσημάτων επικινδύνων για την
δημόσια υγεία.
Μια εγκατάσταση βιοαερίου που διαθέτει μονάδα
εξυγίανσης, είναι διαιρεμένη σε δύο ζώνες.

Η «μαύρη ζώνη» (ακάθαρτη περιοχή) περιγράφει την
περιοχή, στην οποία βρίσκεται το μη επεξεργασμένο υλικό
πριν την εξυγίανσή του.
Στην «άσπρη ζώνη» (καθαρή περιοχή) βρίσκεται το υλικό
που έχει εξυγιανθεί με επιτυχία και που είναι διαθέσιμο για
τη διαδικασία παραγωγής βιοαερίου.
Οι δύο παραπάνω ζώνες είναι βασική προϋπόθεση σε
πολλές περιπτώσεις για την αδειοδότηση μιας μονάδας
βιοαερίου από την κτηνιατρική υπηρεσία.



Το υλικό που πρόκειται να υποβληθεί στην
εξυγίανση αναρροφάται μέσω μιας
αντλίας υποστρώματος της μαύρης ζώνης
από ένα δοχείο της και θερμαίνεται κατά
το πέρασμα από τον εναλλάκτη
θερμότητας σε περίπου 73°C προτού να
εισαχθεί στο δοχείο εξυγίανσης.
Μετά την πλήρωση του δοχείου
εξυγίανσης ξεκινά η τεκμηριωμένη
διαδικασία εξυγίανσης, κατά την οποία
πρέπει να διατηρείται η ελάχιστη
θερμοκρασία των >70°C για μία ώρα.Μετά
από την επιτυχή εξυγίανση εκκενώνεται το
δοχείο με τη βοήθεια της αντλίας της
«άσπρης ζώνης».

ΣΧΗΜΑΤΙΚΗ ΔΟΜΗ ΜΟΝΑΔΑΣ ΕΞΥΓΙΑΝΣΗΣ :



ΤΥΠΙΚΗ ΔΙΑΤΑΞΗ-ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ
Το τμήμα της παστερίωσης για μία τυπική μονάδα, αποτελείται από

τα παρακάτω μέρη :
• 1 Εναλλάκτη θερμότητας .

• 3 δεξαμενές παστερίωσης 10.000 λίτρων έκαστη.
• 2 αντλίες 5,5 kw έκαστη.

• Σωληνώσεις, βαλβίδες, στηρίγματα κλπ για την πλήρη διασύνδεση 
του συστήματος.

• 1 ηλεκτρολογικό πίνακα



ΕΛΕΓΧΟΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ
ΠΑΣΤΕΡΙΩΣΗΣ:

Η εκκένωση της δεξαμενής παστερίωσης θα επικυρωθεί
από τον υπολογιστή ελέγχου:
- εάν όλα τα ανοίγματα στη δεξαμενή έχουν παραμείνει
κλειστά κατά τη διάρκεια ολόκληρης της διαδικασίας
παστερίωσης
- εάν οποιαδήποτε στιγμή η θερμοκρασία ήταν πάνω
από τους 70 oC
- εάν έχει τηρηθεί ο χρόνος παστερίωσης 60 λεπτών.

Όλες οι βαλβίδες υποστρώματος συνδέονται απευθείας
με τις δεξαμενές, για να αποφευχθεί οποιαδήποτε νεκρή
ζώνη όπου το υπόστρωμα θα μπορούσε να κρυώσει και
να μην θεωρηθεί ως παστεριωμένο. Κατά τη διάρκεια
οποιασδήποτε παστερίωσης, δημιουργείται ένα
πρωτόκολλο και αρχειοθετείται αυτόματα σε ηλεκτρονική
μορφή. Μπορεί να εκτυπωθεί ανά πάσα στιγμή.



Η τεχνολογία της παστερίωσης μπορεί να χρησιμοποιηθεί με διάφορες παραλλαγές.

 Παστερίωση πριν τον χωνευτή

 Παστερίωση μετά τον χωνευτή

ΕΠΙΛΟΓΕΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ



Αυτή η λύση χρησιμοποιεί μια πρόσθετη αντλία στη μαύρη ζώνη για να αντλήσει την
παστεριωμένη πρώτη ύλη, επιτρέποντας την αποσύνδεση της διαδικασίας
παστερίωσης από τη διαδικασία τροφοδοσίας του χωνευτή.

ΠΑΣΤΕΡΙΩΣΗ ΜΕΤΑ ΤΟΝ ΧΩΝΕΥΤΗ



ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ -
ΠΛΕΟΝΕΚΤΗΜΑΤΑ

 Στην παστερίωση μετά τον χωνευτή, παστεριώνεται όλο το υλικό.
 Δεν χρειάζεται τεμαχισμός των υλικών σε συγκεκριμένες διαστάσεις πριν την 

παστερίωση.
 Δεν αντιμετωπίζεται πρόβλημα στην μετακίνηση του υλικού με αντλίες

Μικρότερη εγκατάσταση και απαιτήσεις σε σχέση με την παστερίωση πριν 
τον χωνευτή.

Μειονέκτημα είναι η μεγαλύτερη χρήση θερμικής ενέργειας που παράγεται, 
και οι μεγάλοι όγκοι που διαχειρίζεται το σύστημα.
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