
EFEKTIVNÍ BIOPLYNOVÉ STANICE
Bioplynová technologie na vysoké úrovni  •  Zpracování odpadů  •  Biometan



Kompetentní ve všech oblastech
Všechny podstatné stavební a technologické prvky si sami vyvíjíme a vyrábíme. Tím vám zaručíme spolehlivost  
a kvalitu. Profitujte z našich dlouholetých zkušeností.

Na základě našich zkušeností jsme vyvinuli komponenty odpovídající požadavkům a přizpůsobené přesně k jejich 
účelu. Při konstrukci a výrobě klademe důraz nejen na robustní a masivní provedení, ale také na vysokou účinnost.

Při každém zvýšení výkonu nebo rozšíření vaší stanice stoupá její rentabilita. Zůstaňte nezávislí a vždy o krok napřed 
– s našimi technickými inovacemi!

Výstavba bioplynové stanice sice zabere pouhé týdny, ovšem následná spolupráce v rámci servisních služeb 
je dlouhodobá. Pracujeme na výzkumu a rozvoji, abyste mohli být úspěšní. Od nás očekávejte vždy to nejlepší –  
a to v každé oblasti!

Ať už jsou vaše vstupní suroviny jakékoliv, nabízíme vám individuální přístup a široké portfolio služeb šitých na míru.
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Historie společnosti 

2005 počáteční aktivity v oblasti 
 obnovitelných zdrojů  

2006 založení společnosti s ručením 
 omezeným agriKomp Bohemia  

2006 účast na mezinárodním veletrhu 
 TECHAGRO Brno

2007 výstavba první bioplynové stanice  
 v Bohuňovicích 

2010 první agriKonference pro zákazníky   
 společnosti v Zubří

2011 Obdrženo ocenění

2012 výstavba a spuštění 2MW 
 BPS Dříteč a Městský Dvůr 

2013 výstavba a spuštění odpadové  
 BPS Všebořice  

2016 výstavba a spuštění biometanové  
 BPS Chaumont ve Francii  

2016 10 let působení společnosti 
 agriKomp Bohemia na trhu  

2019 zahájení realizací prvních tří BPS v Polsku  
 podle nového zákona

2020 pokračování výstavby dalších BPS v Polsku

na trhu působíme od roku 2006 
a od té doby jsme stihli postavit 

a vybavit technologií agriKomp 

bezmála 100 bioplynových stanic  
v České republice a na Sloven-

sku? 

VÍTE, ŽE:

agriKomp Bohemia s.r.o. 

Ostopovická 756/10
664 47 Střelice

 

Profil společnosti
 

Cílem naší společnosti bylo, je a bude 
vytvářet pro zemědělce šance, aby mohli 
rychle a s přehlednými náklady vstoupit 
do energetického hospodářství. Výroba  
a prodej elektrické energie z obnovitelných 
zdrojů představují velmi zajímavý poten-

ciál pro vaše podnikání. Zemědělství se 
muselo odjakživa zabývat rentabilní výro-

bou energie ve formě paliv, krmiv, potravin 
apod. Soudobé moderní bioplynové tech-

nologie vám dnes dávají šanci využít vaše 
zkušenosti ke vstupu do ziskového odvětví, 
které vám umožní ekonomickou prosperitu.

Naše služby při výstavbě nejen bioply-

nových stanic zahrnují všechny kroky 
od zemních prací, výstavby betonových 
jímek a zděných částí stavby, přes montáž 
technologií jako jsou potrubí, zabudování 
míchadla, vkládací techniky, topení, 
kogenerační jednotky atd. až po elektrické 
připojení.

Jsme členem



Bioplynové stanice

- efektivní a flexibilní

Kompletní nabídku našich služeb tvoří:
       

poradenství a návrhy

projekční činnost

vyřizování dotačních titulů

výpočet ekonomické rentability, finanční zabezpečení
dokumentace pro územní řízení, stavební povolení 
a EIA

stavební a technologická realizace všech typů 
betonových a zemědělských staveb

uvedení do provozu pod odborným dohledem

čištění bioplynu a realizace CNG stanic

rekonstrukce a navyšování výkonu stanic

komplexní servis a údržba

koncepce využití tepelné energie včetně výstavby 
teplovodů

výzkum a vývoj nových technologií a vlastních 
komponentů

dodávky náhradních dílů



Špičková technologie    

 

agriPure®: kompletní řešení

agriPure je inovativní a ekologické zařízení pro bioply-

nové stanice na úpravu bioplynu.  agriPure® byl vyvinutý 
společností agriKomp ve spolupráci s VORWERK-ASA 
GmbH, dceřinou společností skupiny FRIEDRICH VOR-

WERK Group. 

Vyprodukovaný bioplyn je pomocí speciálních, vysoce 
účinných membrán čištěn na biometan. Systém mem-

brán má vynikající separační vlastnosti a je založen na 
rozdílné rychlosti průtoku a vlastnostech jednotlivých 
složek bioplynu. 

Surový bioplyn protéká přes několik specifických techno-

logických stupňů a následně je dodáván do distribuční 
rozvodné sítě v kvalitě zemního plynu. 

S agriPure® nabízíme kompletní řešení pro anaerobní 
fermentaci a úpravu bioplynu:

agriKomp je tou správnou volbou pro váš 

projekt 

Výsledkem je kompletní a bezchybná instalace zařízení 
na čištění bioplynu. Díky rozsáhlé síti, bohatým 
zkušenostem a snadné dostupnosti náhradních dílů 
zajišťujeme vhodné podmínky pro dlouhodobou a bez-

problémovou živostnost vaší agriPure®.  

Membránové moduly pro optimální 

výsledky

Pro vyčištění bioplynu jsou použity speciálně vyvinuté 
membránové moduly. Separační membrány pracují na 
principu selektivní permeace. Membrány jsou vyrobeny 

z několika tisíc jemných dutých vláken, která zaručují 
velmi účinnou selektivitu. Čistí surový bioplyn a produkují 
metan v koncentraci až 99 % ve výsledném produktu.

Proces inovativní technologie se skládá ze tří kroků, které 
umožňují efektivní zpracování bioplynu s minimální ztrá-

tou. Tímto je dosažena maximální produkce biometanu.

Výhody zařízení agriPure®:

nízké provozní náklady    
   
ztráta metanu během procesu zpracování <0,5 %

velmi dobrá energetická účinnost čisticího procesu 
(0,34 kWel. pro vyčištění 1Nm3 surového bioplynu, 
kvalitu biometanu zahrnující odsíření, chlazení  
a kompresi) 

bez použití čisticích chemikálií

bez odpadní vody k čištění

suchý plyn po odseparování vody

očekávaná životnost membrány > 7 let

Budoucnost je agriPure®

Biometanové stanice  
     a čištění bioplynu

technologie výroby bioplynu

čištění bioplynu na biometan

vtláčení biometanu do sítě

výdejní stojany CNG/LNG



využití v bioplynové stanici
Odpady k energetickému

Biologicky rozložitelné komunální odpady jsou vhodné 
pro zpracování v bioplynové stanici. Při zpracování 
odpadů technologií anaerobní digesce je produkován 
bioplyn, vhodný pro výrobu biometanu nebo elektrické 
energie a tepla. Vedlejším produktem výrobního procesu 
je organické hnojivo, tzv. digestát.

Elektrická energie

Elektrickou energii, vyrobenou v bioplynové stanici, lze 
využít například v objektech veřejné infrastruktury: škola, 
školka, úřad, ČOV, nebo k napájení veřejného osvětlení 
či nabíjení elektromobilu, apod.

Tepelná energie

Tepelnou energií lze vytápět objekty občanské vy-

bavenosti, podnikatelské a obytné budovy.

Bioplyn

Bioplyn je možné zpracovat na biometan, který se vtláčí 
do distribuční sítě nebo využívá jako motorové palivo ve 
formě CNG a LNG.

Energetické využívání odpadů 
významně přispívá:

k úspoře fosilních paliv    
    
ke snížení množství odpadů ukládaných na skládky

Vhodné biologicky rozložitelné odpady 
pro zpracování v bioplynové stanici 

jsou:

gastroodpady z jídelen a restaurací, včetně použitých 
olejů       
 
tráva z údržby zeleně

odpady z potravinářského průmyslu (ze zpracování 
potravin živočišného a rostlinného původu)

odpady z pekárenského průmyslu

odpady z výroby alkoholických a nealkoholických 
nápojů

kaly z čištění komunálních odpadních vod

kal ze septiků a žump

Společnost agriKomp Bohemia  
vám nabízí: 

návrh bioplynové stanice od A do Z zdarma  
     
zpracování projektové dokumentace pro stavební 
povolení

žádost o dotaci na výstavbu

realizaci stavby

Společnost agriKomp Bohemia

Společnost agriKomp Bohemia v České republice vy-

budovala bezmála 100 bioplynových stanic s výkonem 
od 160 kW do 2 MW. O spolehlivosti a kvalitě použité 
technologie vypovídá zejména to, že všechny podstatné 
konstrukční díly bioplynových stanic byly vyvinuty a vy-

robeny přímo agriKompem.   

Jako zkušení odborníci v tomto oboru  vás provedeme 

krok za krokem na cestě k vaší odpadové bioplynové 
stanici. 

Garantujeme vám stabilní a rentabilní provoz, 
zaručujeme dlouhodobou servisní péči, podpořenou 
modelovou věrností stanic a disponujeme rozsáhlým 
skladem náhradních dílů. 

Poskytujeme rychlý a spolehlivý servis technologie  
a kogeneračních jednotek, laboratorní servis a biologický 
dozor. Náš servisní tým je vám plně k dispozici i po 
dokončení a zprovoznění stanice.

Na výstavbu odpadové bioplynové stanice je možné 
čerpat investiční dotace z Operačního programu Životní 
prostředí ve výši až 85 % ze způsobilých výdajů.



Bioplyn vám může uspořit energii, 
využijte teplo efektivněji! 

Flexibilní výroba proudu a schopnost energii kumulovat                 
a ukládat jsou obrovskou výhodou právě energií z obno-

vitelných zdrojů. Ta se pak dá chytře využít v okamžiku, 
kdy ji nejvíce potřebujete. Vaše bioplynová stanice musí 
fungovat tak, aby mohla pružně reagovat na poptávku 
a výkyvy při výrobě a odběru energie. Pomůžeme vám 
zpeněžit odpadní teplo návrhem a realizací teplovodu, 
sušičky či jiným vhodným  smysluplným zařízením.

Revitalizace – ne vždy jde o pouhou 
výměnu!

S každým opatřením a s ním spojeným využitím moderní 
technologie zvýšíte rentabilitu a bezpečnost vaší bio-

plynové stanice. Vždy sázíme na energeticky efektivní 
komponenty. Mnoho z nich je do současnosti v provozu 
a funguje stále dobře bez větších změn.

V rámci úprav stanic, jejich rozšíření 
a dovybavení technologiemi nabízíme:

  výstavbu dalších fermentorů (jímek)
  zastřešení stávajících skladovacích jímek 
       a jejich čištění
  rozšíření o dodatečné technologie 
     (jako např. teplovody a sušičky) v následujících        
       oblastech:
  - míchání

  - jímání plynu

  - vkládání biomasy

  - biologie

  - využití tepla a spotřeby vlastní energie

Paddelgigant® 

– nejúčinnější způsob míchání biomasy

Paddelgigant je vyvinut speciálně pro substráty  
s vysokým podílem vláknitých surovin. Čtyři šikmo 
postavené lopatky vyvolávají různé směry proudění, 
čímž je zajištěno optimální promíchání biomasy  
ve fermentační nádrži.

Vielfraß® – spolehlivé vkládání biomasy

Vielfraß je optimálně navržen pro vkládání biomasy do 
fermentoru. Princip je jednoduchý a efektivní: biomasa 
je dvěma protiběžnými šneky uvolňována a jedním  
vkládacím šnekem tlačena do horní části fermentoru.  
Pro zajištění automatického dávkování biomasy do fer-
mentoru dodáváme zásobníky až do objemu 50 m3 – 22 t. 

Biolene®  – flexibilní zásobník plynu

Membránový bioplynový jímač Biolene vám umožní 
vysoké vytížení kogenerační jednotky. Membrána je 
vyrobena z vysoce kvalitního EPDM kaučuku. Materiál 
je stabilní vůči ultrafialovému záření a ozónu, je velmi 
elastický a má dlouhou životnost. V závislosti na kolísa-

jící produkci bioplynu nebo při údržbě kogeneračních 
jednotek se plynule mění objem plynu v zásobníku.  
Stav naplnění našeho zásobníku Biolene je vždy zřejmý  

  

 

ihned. Prostředí membránového zásobníku skýtá navíc
v kombinaci s dřevěným trámovým stropem účinné 
odsíření bioplynu sirnými bakteriemi usazenými na velké 
ploše stropu.

Quetschprofi®  – výkonný separátor

Quetschprofi rozděluje digestát na tekutý a tuhý podíl   
a tím usnadňuje jak skladování, tak i vyvážení digestátu 
a  optimalizuje využití skladovacích kapacit. Byl vyvinut  
podle nejnovějších standardů v oboru a je zvláště výkon-

ným a robustním zařízením. Použitím separátoru lze 
omezit i náklady na pořízení drahé a energeticky náročné 
míchací techniky.

Havarijní fléra – bezpečná pojistka

Havarijní fléra slouží ke spalování přebytečného bio-

plynu převážně v případech odstavení kogeneračních 
jednotek. Dne 1.6.2013 bylo schváleno technické 

doporučení TDG 983 02 plynové hospodářství bioply-

nových stanic, kde je v článku 4.5.2.1. uvedeno: 
“Bioplynová stanice musí být vybavena stacionárním 
hořákem nespotřebovaného plynu (flérou).” Nabízíme 
vám atmosférickou fléru, která splňuje všechny 
požadavky zmíněného TDG.

Rozšíření BPS a komponenty

- promyšlené a osvědčené

ROZŠÍŘENÍ



Laboratorní servis a biologický dozor 

Naše firma provozuje vlastní moderní analytickou 
laboratoř. Je vybavena nadstandardním technickým 
zařízením, které je potřebné pro kvalitní zpracování 
vzorků a vyhodnocení parametrů, jež běžně sledujeme 
při biologickém dozoru. Náš laboratorní tým se stará  
o to, aby námi dozorované stanice běžely na maximální 
výkon.

Rádi vám poradíme z hlediska fermentace a vhod-

ných vstupních surovin pro vaši bioplynovou stanici. 
Fermentační testy vám mohou ukázat potenciál  
energie, kterou lze získat ze substrátu. Měření zbyt-
kového bioplynu napoví, kolik plynu ještě zůstává  
v digestátu. Využijte naplno vaši stanici – kolegové  
z laboratoře vám předvedou širokou škálu možností!

Rychlý servis kogeneračních jednotek

K zásahům při údržbě a opravách kogeneračních 
jednotek je vám k dispozici tým servisních techniků. 
Údržbářské práce a odstraňování závad probíhá na 
místě i prostřednictvím  dálkového dohledu přes internet.

Již nepatrné rozdíly v účinnosti vaší kogenerační jed-

notky mají podstatný vliv na to, jak vysoký bude výnos. 
Proto je pro hospodárnost zařízení rozhodující účinná 
přeměna vyráběného bioplynu na elektrickou energii. 
Navíc bioplyn klade zvláštní požadavky na kogenerační 
jednotku. Nabízíme kogenerační jednotky se zápalným 
paprskem i plynové, které splňují přísné emisní limity 
dané legislativou.

Kompletní servis 
– rychlý a spolehlivý 

 kogenerační jednotky laboratoř

Spolehlivý servis technologie a elektro

Bioplynové stanice jsou postaveny během několika 
měsíců. Aby zařízení pracovalo spolehlivě po desítky 
let, jsme vaším dlouhodobým servisním partnerem.

Naši specialisté a technologové  
– vždy na vaší straně

Stavební inženýři, elektrikáři, stavaři, topenáři, montéři, 
zemědělští inženýři, biologové, laboranti, mechanici  
a servisní technici jsou zde pro vás. 

 
Laboratorní servis  
fermentační testy za účelem zjištění zbytkového 
plynu a potenciálu substrátu, laboratorní analýzy 
pro kontrolu fermentačních a biologických procesů

Servis KJ  
údržba a servisní zásahy pomocí vzdáleného 
přístupu nebo přímo na místě
 

Servis technologie 
biologické a technické poradenství a uvedení do 

provozu, pozáruční servis

Servis elektro   
poradenství a servis ohledně elektrotechniky  
a ovládání zařízení, pravidelná údržba 

Sklad náhradních dílů   
rozsáhlý sklad náhradních dílů, tisíce položek 
pro kompletní BPS skladem, spolupráce  
se spolehlivými dodavateli

 



Nabídka dalších
doplňkových služeb

Služby

Služby projekce
úvodní konzultace, studie, projektová dokumentace 
včetně inženýrské činnosti

Výkaznictví
odborné zpracování veškerých vykazovaných služeb 
pro kontrolní orgány

Management revizí
zajištění provozních revizí BPS dle platné legislativy

Lokální distribuční sítě
zabezpečení soběstačnosti při výpadku distribuční 
sítě

Silnoproudé a slaboproudé rozvody
dodávka připojení elektroinstalace, připojení VN, 
LPS, VO

 

Produkty

Termokamera
včas rozpozná vadné komponenty nebo spojení 
elektrických zařízení

Lokátor inženýrských sítí 
zjistí místo, uložení a hloubku trasy vedení

Mobilní záložní zdroj elektrické energie
spolehlivé řešení při výpadku elektrické energie

Mobilní fléra
je připravena k dodání na BPS v řádu několika hodin

Sušárny řeziva
vhodně doplňují vybavení BPS a optimalizují její  
ekonomiku

Biologie

Měření kvality bioplynu
analyzátory bioplynu pro okamžitou kontrolu jeho 
složení

Přípravky na odsíření bioplynu
speciální látky, které snižují množství síry  
v bioplynu a chrání motory

Fermaxx®

zvýší výkonnost vašich metanogenních bakterií 
a tím i produkci bioplynu

Fermentační test
modeluje reálné podmínky ve fermentoru a zjistí 
výtěžnost bioplynu vámi zvoleného substrátu

Hnojivářské rozbory
kontrola živin a mikroorganismů v digestátu

a produktů
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2 31 Bioplynová stanice Bohuňovice 750 kW Bioplynová stanice Obora 500 kW Bioplynová stanice Žlutice 750 kW

Bioplynová stanice Nový Dvůr 1.500 kW Bioplynová stanice Dolní Lhotka 170 kW Bioplynová stanice Milná 250 kW
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Referenční stanice:
postavené na míru 

− zkrátka optimální řešení!



BPS Chotěvice
Provozovatel:  EKOMASO s.r.o.
Uvedení do provozu:  2013
Výkon:  500 kW

el.
Instalovaná 
technologie:  2 x 250 kW KJ Schnell
  1 x fermentor
  1 x dofermentor
  1 x koncový sklad
 

BPS Knapovec

Provozovatel:  AVENA s.r.o.
Uvedení do provozu:  2011
Výkon:  1.500 kW

el.
Instalovaná 
technologie:  6 x 250 kW KJ Schnell
  2 x fermentor
  2 x dofermentor
  2 x koncový sklad

BPS Bořetice
Provozovatel:   RM Energy s.r.o.
Uvedení do provozu:  2011
Výkon:  750 kW

el.
Instalovaná 
technologie:  3 x 250 kW KJ Schnell
  1 x fermentor
  1 x dofermentor
  1 x koncový sklad

BPS Všebořice
Provozovatel:   Bioplyn Energy s.r.o.
Uvedení do provozu:  2013
Výkon:  500 kW

el.
Instalovaná 
technologie:  1x fermentor
  1x dofermentor
  1x koncový sklad

Zvláštnosti:  Stanice je vybavena hygienizační  
   linkou pro zpracování gastro odpadu.

BPS Dětenice
Provozovatel:  ARTOUR ENERGY, a.s.
Uvedení do provozu:  2012
Výkon:  1.000 kW

el.
Instalovaná 
technologie:  4 x 250 kW KJ Schnell
  2 x fermentor
  1 x dofermentor
  1 x koncový sklad

Zvláštnosti:  

BPS Dříteč
Provozovatel:   Agrokras Energo s.r.o.
Uvedení do provozu:  2013
Výkon:  2.000 kW

el.
Instalovaná 
technologie:  8 x 250 kW KJ Schnell
  2 x fermentor
  2 x dofermentor
  2 x koncový sklad zastřešený a otevřený
  
Zvláštnosti:  Bioplynová stanice v Dříteči patří co do 
   výkonu k našim největším realizacím.

Využívá kompletně celý svůj potenciál  
z výroby bioplynu k vytápění nejen svých 
vlastních objektů (zámek, hotel, piv-
ovar), ale zásobuje elektrickou energií 
prostřednictvím lokální distribuční sítě  
i přilehlou obec.
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