
Ανανεώσιμες Πηγές 
Ενέργειας



Η επιτυχής παραγωγή υψηλής 
ποιότητας ανανεώσιμων καυσίμων 
απαιτεί συνοχή στην εκτέλεση, 
υψηλoύς βαθμούς μετατροπής και 
εντατικούς ελέγχους λειτουργίας. 

Με την χρόνια εμπειρία της TWD, μέσω 
των συνεργασιών της με μεγάλες εταιρείες 
παραγωγής αιθανόλης και βιοντίζελ και της 
επιπρόσθετης εμπειρίας μας στο χώρο της 
βιομηχανίας πετρελαίου και χημικών, μπορούμε να 
προσφέρουμε τις βέλτιστες λύσεις, σε οποιοδήποτε 
στάδιο του έργου. Από την αρχή μέχρι και το τέλος 
του έργου και ανεξαρτήτου μεγέθους. Ανεξαρτήτως 
της πρώτης ύλης (καλαμπόκι, σιτηρά, λίπη και 
λάδια ή κυτταρίνη), η TWD έχει βοηθήσει τους 
πελάτες της να βελτιστοποιήσουν τους διάφορους 
τρόπους και μεθόδους μετατροπής και παραγωγής 
υγρών καυσίμων:

• Αιθανόλη
• Βιοντίζελ
• Ανανεώσιμο ντίζελ

Η TWD κατέχει σημαντική εμπειρία στην παραγωγή 
συνθετικού αερίου (syngas), τη μετατροπή του σε 
φυσικό αέριο, ηλεκτρισμό, χημικά ή υγρά καύσιμα. 
Αξιοποιώντας και εφαρμόζοντας πάντοτε την 
τελευταία λέξη της τεχνολογίας, προσφέρουμε 
λύσεις χαμηλού κόστους, αξιοποιώντας τη 
χρήση άφθονης πρώτης ύλης όπως υπολείμματα 
γεωργικών καλλιεργειών, απόβλητα ξυλείας και 
οργανικά υποπροϊόντα και λοιπά απόβλητα.

• Υπολείμματα γεωργικών καλλιεργειών:
 Φλοιοί ρυζιού, υπολείμματα εκχύλισης   
 σακχάρου (βαγγάση), τεύτλα, αγρωστώδη,   
 στελέχη και φύλλα φυτών  

• Απόβλητα ξυλείας:
 Ροκανίδια, ρινίσματα ξύλου, δασικά απόβλητα

• Οργανικά υποπροϊόντα και λοιπά απόβλητα:
 Αστικά στερεά απόβλητα, απορρίμματα τροφών,  
 λίπη, περιττώματα ζώων

ΚΑΥΣΙΜΑ        ΒΙΟΑΕΡΙΟ ΚΑΙ

Είτε πρόκειται για την εμπορική εφαρμογή μιας 
νέας τεχνολογίας, την κατασκευή μιας νέας 

μονάδας ή την ανάπλαση και βελτιστοποίηση μίας 
υπάρχουσας, η TWD είναι η λύση που ψάχνετε.

Η κατασκευή και η λειτουργία εγκαταστάσεων ανανεώσιμων πηγών ενέργειας 
απαιτεί ένα ευρύ φάσμα τεχνογνωσίας. Από τη διαχείριση του έργου και 
τις ρυθμιστικές απαιτήσεις, μέχρι τη βελτιστοποίηση και την αποδοτική 

λειτουργία μίας εγκατάστασης, η TWD παρέχει την εμπειρία,την τεχνογνωσία, 
την αφοσίωση και τις κατάλληλες λύσεις για την επιχείρηση σας.

ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΗ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗ 
ΕΝΕΡΓΕΙΑ



• Ανάπτυξη έργου
 • Ανεξάρτητη τεχνολογική αξιολόγηση
 • Τεχνολογική αναθεώρηση και επιλογή
 • Οικονομική μελέτη επιχείρησης
 • Μελέτη εκτίμησης κεφαλαιακών δαπανών
• Μελέτη και κατασκευή
 • Διαχείριση έργου (project management)
 • Μελέτη μεθόδου διεργασίας
 • Τρισδιάστατη αποτύπωση μονάδας και    
  βελτιστοποίηση
 • Μελέτη, προμήθεια εξοπλισμού και διαχείριση   
  κατασκευής (EPCM)
 • Κανονιστική και περιβαλλοντική άδεια λειτουργίας
 • Προγραμματισμός χρονοδιαγράμματος
 • Κοστολογικός έλεγχος
• Βελτιστοποίηση
 • Αξιολόγηση μεθόδου διεργασίας και μοντελοποίηση
 • Βελτιστοποίηση μεθόδου μετατροπής 
 • Διαχείριση και επεξεργασία βιομάζας
 • Έλεγχος ποιότητας και αξιοποίηση εφαρμογών   
  παραπροϊόντων
 • Ατμοσφαιρική και “υπό κενό” απόσταξη

• Αιθανόλη
 • Υγρή και ξηρή άλεση
 • Μετατροπή αμύλου
 • Ζύμωση κατά παρτίδες ή συνεχής
 • Αποξήρανση
 • Ξήρανση
 • Βελτιστοποίηση χρήσης αιθανόλης (καύσιμα, ποτά,  
  βιομηχανική χρήση)
 • Βελτιστοποίηση παραπροϊόντων (υγρή/ξηρή   
  απόσταξη κόκκων με ή χωρίς διαλύτες, διοξείδιο του  
  άνθρακα)
 • Υδρόλυση ενζύμων
 • Σύνθεση αιθανόλης
 • Εξόρυξη πετρελαίου
• Βιοντίζελ και ανανεώσιμο ντίζελ
 • Προ επεξεργασία πρώτης ύλης
 • Καταλυτική μετατροπή
 • Σύνθεση fisher-tropsch
 • Απόσταξη
• Αεριοποίηση
• Παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας
• Αναβάθμιση φυσικού αερίου

ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ           ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΕΣ



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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