
Η αναδυόμενη παγκόσμια αγορά βιοαερίου δημιουργεί εξαιρετικά 
σύνθετες προκλήσεις. Η Schaumann BioEnergy GmbH είναι ο 
ειδικός για την παραγωγή ενέργειας από ανανεώσιμες πηγές - 
από την προετοιμασία του υποστρώματος έως τη βιολογία της 
ζύμωσης.

 Τι προσφέρουμε: 

● Εξατομικευμένη Συμβουλευτική από τις ομάδες 
εξειδικευμένων συμβούλων μας που είναι σε άμεση 
διαθεσιμότητα σε κάθε χώρα.

● Δεκαετίες εμπειρίας στην παραγωγή μιγμάτων ορυκτών 
και δραστικών συστατικών ανώτερης ποιότητας.

● Εκτεταμένη εξειδίκευση στη διατήρηση του οργανικών 
υποστρωμάτων.

● Αξιόπιστες αναλύσεις για την παρακολούθηση της 
διαδικασίας (διαπιστευμένο εργαστήριο εξυπηρέτησης)

● Πρωτοποριακή έρευνα και ανάπτυξη με χρήση 
ιδίων εργαστηρίων, ερευνητικών χωνευτήρων και 
εγκαταστάσεις πλήρους κλίμακας

Μεγαλύτερη ικανότητα στο βιοαέριο

• Εργαστηριακές αναλύσεις με διαδικασία ζύμωσης 
• Βιολογία Χωνευτήρα
• Δοκιμασίες BMP
• Συνεχείς Δοκιμασίες σε Χωνευτήρες 
• Δοκιμές αναστολής/παρεμπόδισης
• Υπολειπόμενο δυναμικό μεθανίου

• Αναλύσεις ενσιρωμάτων
• Αναλύσεις αξίας λιπάσματος
• Αναλύσεις αποδεκτές ως αποδεικτικά στοιχεία στο  
 δικαστήριο (COD, BOD, ανάπτυξη μεθοδολογίας)
• Ειδικές αναλύσεις

• Συμβουλευτική βιολογικών διαδικασιών
• Εκκίνηση παραγωγής έως πλήρες φορτίο
• Μετρήσεις διαρροής αερίου
• Ολιστική συμβουλευτική για τη μονάδα βιοαερίου

• Μελέτες σκοπιμότητας
• Αμερόληπτη αξιολόγηση του project
• Έρευνα σε συμβάσεις
• Συμβουλευτικές υπηρεσίες διαχείρισης καλλιεργειών

προσφέρει... ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ ΑΣΦΑΛΕΙΑ
Παρέχουμε ακριβή δεδομένα για τη λήψη αποφάσεων

Διαπιστευμένες Υπηρεσίες Αναλύσεων
Το θεμέλιο για τη διαχείριση της διαδικασίας και τη στρατηγική των πρώτων υλών

Υπηρεσίες
Πολύ έμπειροι και αξιόπιστοι σύμβουλοι κοντά σας
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Εξαλείφει το υδρόθειο από το βιοαέριο
στα εξωτερικά φίλτρα

  
Εξαλείφει το υδρόθειο από ξηρό βιοαέριο
(<50%) στα εξωτερικά φίλτρα

  
Αποτρέπει την απόθεση στρουβίτη και ανθρακικών 
αλάτων σε σωλήνες και μηχανικές μονάδες (π.χ. αντλίες, 
αναδευτήρες)

Ειδικά προϊόντα
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• Για συντήρηση θρεπτικών ουσιών
• Για μειωμένες απώλειες ενέργειας
• Για αυξημένες αποδόσεις μεθανίου ανά εκτάριο

• Στελέχη βακτηρίων ειδικά επιλεγμένα για παραγωγή  
 βιοαερίου

➜ Κόκκοι
  

Ιχνοστοιχεία και μακρο στοιχεία για εξατομικευμένες
ανάγκες, πιθανή συμπλήρωση με ένα ευρύ φάσμα
συμπλόκων δραστικού παράγοντα.

  
Στοχευμένη συμπλήρωση με μικρο και μακρο
στοιχεία

  
Στοχευμένη συμπλήρωση με ιχνοστοιχεία σε χαμηλότερα 
ποσοστά εφαρμογής

➜ Υγρά
  

Συγκεντρώσεις υγρών ιχνοστοιχείων

  
Ειδικά σχεδιασμένα για βιομηχανική παραγωγή βιοαερίου

➜ Πρόσθετα Συμπληρώματα

   
Εξαιρετική βιολογική διαθεσιμότητα για μείωση
των ποσοστών συμπλήρωσης

  
Επιταχυνόμενες βακτηριακές μεταβολικές διεργασίες για 
μεγαλύτερες αποδόσεις βιοαερίου

➜ Ειδικά μείγματα
  

Για γρήγορη και ασφαλή εκκίνηση  λειτουργίας.

  
Ταχεία και αξιόπιστη βοήθεια σε περίπτωση διαταραχών 
της διαδικασίας.

  
Πιστοποιημένα προϊόντα ιχνοστοιχείων για βιολογική 
καλλιέργεια

  
Δευτερεύοντες μεταβολίτες φυτών για την 
ελαχιστοποίηση της ανασταλτικής επίδρασης της 
αμμωνίας.

  
Μειώνουν τις ανασταλτικές επιδράσεις σε μονάδες 
υψηλού αζώτου.

  
Δεσμεύουν το υδρόθειο στον Χωνευτήρα

®  
Εξισορροπούν τις ελλείψεις μακρο-θρεπτικών ουσιών

  
Σταθεροποιούν την χωρητικότητα buffer

´

  
Μειώνουν και εμποδίζουν τον αφρισμό

  
Μειώνουν τα ιζήματα και τις επιφανειακές κρούστες

  
Αυξάνουν την χωρητικότητα του buffer

 
Σταθεροποιούν τη βιολογία του  
ζυμωτήρα με αυτο-θέρμανση

Εξισορροπούν τη ζήτηση μικροβίων για σίδηρο  
και επιταχύνουν τις μεταβολικές διεργασίες

 
Προστατεύουν από τις επιφανειακές  
κρούστες στην τελική αποθήκευση

προσφέρει... προσφέρει...

•  Προσαρμοσμένες συνταγές
•  Προσαρμοσμένες σε όλες τις απαιτήσεις ασφάλειας  
 εργασίας

•  Για επιταχυνόμενο και βελτιστοποιημένο  
 σχηματισμό μεθανίου 

• Για τη σταθεροποιημένη βιολογία του Χωνευτήρα

Προϊόντα ιχνοστοιχείων Βιολογικοί παράγοντες ενσίρωσης

Συγκεκριμένα σύμπλοκα δραστικών συστατικών

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΗ ΑΠΟΔΟΣΗ 
Βελτιστοποιούμε τις διαδικασίες ζύμωσης

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑ
Διασφαλίζουμε μεγαλύτερη αποδοτικότητα στην παραγωγή βιοαερίου

Συντηρητικά
• Διατήρηση φρέσκων, υγρών υποστρωμάτων
• Προστασία κατά της αλλοίωσης

• Πρόληψη μούχλας και βακτηριακής ανάπτυξης

 
Για αντλήσιμα υποστρώματα βιοαερίου  
(π.χ. αποστάγματα ή πολτούς)

 
Για ελεύθερα ρέοντα υποστρώματα βιοαερίου  
(π.χ. υγρό σιτάρι δημητριακών)

Για να αποτρέψετε δευτερεύουσα θέρμανση σε ένα 
ευρύ φάσμα τύπων ενσίρωσης. pH-ουδέτερο και μη 
διαβρωτικό.

•  Ειδικό-φυτικό δομοστοιχειωτό σύστημα 

•  Για βέλτιστο ιξώδες

•  Εξειδικευμένα Σύμπλοκα ενζύμων για τα  
 επιμέρους υποστρώματα

•  Στοιχείο 1: Για βελτιωμένες ιδιότητες ροής

•  Στοιχείο 2: Στοχευμένη διάσπαση ανεπαρκώς  
 αποικοδομήσιμων ενώσεων

•  Για αυξημένη απόδοση ανάδευσης

•  Για βελτιωμένες ιδιότητες ροής

•  Για βελτιστοποιημένη χρήση υποστρώματος

Ένζυμα 
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Στοιχείο 1 
Σύμπλοκα ιξώδους

Στοιχείο 2
Ειδικά σύμπλοκα

Στοιχείο 3
Συγκεκριμένα  

φυτικά μείγματα

BC.ZYM VK 1 BC.ZYM VK 2

BC.ZYM VK 3 BC.ZYM VK 4

BC.ZYM SK 1 BC.ZYM SK 2

BC.ZYM SK 3 BC.ZYM SK 4

BC.Z YM SMITH

  
Ταχεία συντήρηση ενεργειακών  
καλλιεργειών με υψηλή  
περιεκτικότητα υδατανθράκων

  
Συγκεκριμένα για τις ενεργειακές  
καλλιέργειες με υψηλή περιεκτικότητα  
υδατανθράκων

 
Για υγρές, πλούσιες σε πρωτεΐνες και χαμηλής 
περιεκτικότητας σε ζάχαρη ενεργειακές καλλιέργειες.

  
Συνδυασμένο προϊόν για υγρές, πλούσιες σε πρωτεΐνες 
ενεργειακές καλλιέργειες χαμηλής περιεκτικότητας 
σε ζάχαρο - κατάλληλο και για παραγωγή βιοαέριου 
παραγωγή και  ζωοτροφές.

 
Συνδυασμένο προϊόν για ενσιρώματα πλούσια σε 
υδατάνθρακες - κατάλληλο τόσο για βιοαέριο όσο και για 
ζωοτροφές


