
INSTALACJE BIOGAZU
Elastyczność i perfekcja.

KOMPONENTY
Sprawdzone. Solidne. Niezawodne.

INSTALACJA
Wydajna. Innowacyjna. Trwała.

WYKORZYSTANIE
CHP. Biometan. Biogaz.

USŁUGI
Wsparcie. Serwis. Laboratorium.

Śledź nas na:

agriKomp Polska
Ostrzeszów Pustkowie 34a
63-500 Ostrzeszów
Polska

Dział Realizacji Projektów (62) 59-74-575

Dział Projektowy (71) 71-99-525

Dział Księgowości (62) 59-745-73

Dział Administracji (62) 59-74-572 

Laboratorium (62) 59-74-574

 
info@agrikomp.pl 
www.agrikomp.pl

Współpracujemy z:

Rada OZE 
Konfederacja Lewiatan
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Robert Bugar,

Założyciel i Dyrektor 

zarządzający

Michael Engelhardt,

Założyciel

agriKomp - Nr 1 w branży biogazu! 

W wyniku aktualnej ankiety prze-

prowadzonej przez Niemieckie To-

warzystwo Rolnicze (dlg) agriKomp 

znalazł się wśród 5 najlepszych firm 

w sektorze energii odnawialnej w 

Niemczech!

W branży biogazu agriKomp jest 

marką o najlepszym wizerunku w 

2020 roku.

INFORMACJE:

DOBREJ ENERGII
JEST W POD DOSTATKIEM

Przemysł rolniczy jest znaczącym konsumentem 

paliw kopalnych i nawozów chemicznych. Celem 

większości krajów, poprzez politykę rządową, 

jest zmniejszenie tej zależności z punktu widze-

nia ochrony środowiska i zrównoważonego 

 rozwoju. Odnawialne źródła energii są po prostu 

nieuchronnym kierunkiem - musimy jedynie z 

nich korzystać!

PRAWO DOT. ENERGII ODNA-
WIALNEJ – HISTORIA SUKCESU!

Na początku lat 90-tych w Niemczech powstały 

pierwsze warunki ramowe wsparcia rozwoju 

systemów energii odnawialnej. Wprowadzenie 

w 2000 roku Erneuerbaren Energien Gesetz (EEG 

- Ustawa o energiach odnawialnych) umożliwiło 

rozwój bardzo postępowej branży energii 

 odnawialnych. Obecnie ok. 50% konsumowanej 

energii elektrycznej w Niemczech opiera się o 

odnawialne źródła energii.

ZYSK DZIĘKI NASZYM  
WARTOŚCIOM!

W agriKomp od połowy lat 90-tych ubiegłego 

wieku rozwijamy przełomowe instalacje 

 biogazowe. Do tej pory zrealizowaliśmy u  naszych 

klientów ponad tysiąc biogazowni o łącznej mocy 

zainstalowanej około 400 MW
el

. Od początku 

 naszym celem jest umożliwienie przedsiębior-

stwom rolnym wejścia na rynek energetyczny, 

szybko i przy minimalnych nakładach.

PODARUJ SWOJEJ FIRMIE
PRZYSZŁOŚĆ
– Z „DOBRĄ” ENERGIĄ!

Pozyskiwanie energii z biogazu – wszystko co 

najlepsze dla twojej firmy. Mogą Państwo 

 osiągnąć szereg benefitów nie tylko dzięki 

 regionalnym programom motywacyjnym. 

 Wykorzystując gnojowicę i gnojówkę z 

 własnego gospodarstwa można poprawiać 

 bilans  składników odżywczych. Spełniając 

 ustawowe wymagania dotyczące emisji uzysku-

jesz lepszy bilans emisji CO2. Zastosowanie 

 cennego ciepła i sprzedaż energii elektrycznej 

lub biometanu zapewnia Państwa firmie lepszą 

płynność  finansową.

SZEROKIE KOMPETENCJE
- JEDNO ŹRÓDŁO

Projektujemy i produkujemy wszystkie istotne komponenty biogazowni, gwarantując niezawodność i wysoką jakość.  

Skorzystaj z naszego wieloletniego doświadczenia!

Niezależnie od tego, czy chodzi o instalację ze 100% ilością gnojowicy, z systemem podawania substratu stałego czy też 

o projekt na większą skalę oferujemy Państwu wyjątkowo obszerne portfolio - sprawdzone, przetestowane i innowacyjne!

Strona 10 – 17INSTALACJE

Bazując na naszym doświadczeniu, opracowaliśmy komponenty spełniające najwyższe wymagania i dopasowaliśmy je w 

najdrobniejszych szczegółach. Projektując i budując kładziemy nacisk nie tylko na solidność i wytrzymałość, ale również na 

wysoką wydajność.

Strona 18 – 19KOMPONENTY

Strona 20 – 25

Biogaz może być wykorzystywany na wiele sposobów. Oferujemy Państwu różne możliwości min. efektywne wykorzystanie 
za pomocą modułu kogeneracyjnego lub przetwarzanie na biometan. Oba ww. produkty mogą być wprowadzane do sieci 
gazu ziemnego lub wykorzystywane jako paliwo w branży transportu. Mamy dla Państwa innowacyjne rozwiązania również 
w zakresie przetwarzania odpadów pofermentacyjnych i odzysku surowców.

WYKORZYSTANIE

Budowa biogazowni zajmuje tylko kilka miesięcy, ale nasze usługi serwisowe zapewniamy przez dekady. Stale prowadzimy 

badania i rozwijamy się, aby przyczynić sie, do Państwa sukcesu we wszystkich dziedzinach!

Strona 26 – 29USŁUGI

Biogaz bez tajemnic
– energia,  

gdy jest potrzebna.

2 / 3



21 INSTALACJI

5 INSTALACJI

Merkendorf, DE

agriKomp GmbH

172 INSTALACJI

La Chaussée St. Victor, FR

agriKomp France SARL

560 INSTALACJI

3

Warwickshire, UK

agriKomp Ltd.

5 INSTALACJI

KANADA / 2 ZAKŁADY

CHINY / 1 ZAKŁAD

KENIA / 1 ZAKŁAD

Střelice, CZ

agriKomp Bohemia s.r.o.

87 INSTALACJI

ŚWIAT

Ostrzeszów, PL

agriKomp Polska Sp. 

15 INSTALACJI

5 3

6

2

62

PONAD 
1.000 INSTALACJI

NA ŚWIECIE

Karlshamm, SE

Circular Energy Sweden AB

Brescia, IT

agriKomp Italia, s.r.l.

122 INSTALACJI

MIĘDZYNARODOWY SUKCES

W międzynarodowej sieci agriKomp pracuje około 
650 pracowników. Obok głównej siedziby w Niemc-
zech mamy własne oddziały i partnerów w  Wielkiej 
Brytanii, Irlandii, Francji, Szwajcarii, Włoszech, 
Szwecji, Czechach i Polsce. Ponadto realizujemy 
projekty w Kandzie, Kenii i Chinach.

W siedzibie firmy we frankońskiej miejscowości 
 Merkendorf tworzona jest szeroka sieć kompet-
entnych i niezawodnych partnerów handlowych i 
 serwisowych.

ŹRÓDŁO KORZYŚCI  
ŚWIATOWE DOŚWIADCZENIE 
Z KORZYŚCIĄ DLA TWOJEGO PROJEKTU

Na przestrzeni lat opracowaliśmy różne biogazownie 

dostosowane do charakterystyki i przepisów każdego 

kraju, każdego rynku i każdego operatora. Do tej pory 

zrealizowaliśmy ponad 1000 biogazowni o łącznej mocy 

prawie 400 MWel.

Zaopatrujemy w prąd około 950 000 gospodarstw 

 domowych i dostarczamy ciepło do 200 000 gospodarstw 

domowych. W ten sposób unikamy produkcji około 1,5 mi-

liona ton CO2 rocznie i zastępujemy 40,000 ton  nawozów 

mineralnych.

Za wszystkimi tymi instalacjami stoją odnoszący sukce-

sy przedsiębiorcy rolni, którzy dzięki produkcji zielonej 

 energii zabezpieczyli przyszłość swoich gospodarstw.

Dobra sieć:
Zawsze w pobliżu, zawsze po 
Twojej stronie!
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WYSOKA INNOWACYJNOŚĆ
– DZIĘKI PEŁNEMU POŚWIĘCENIU

Holistyczne i wizjonerskie myślenie założycieli firmy - Roberta Bugara i 

Michaela Engelhardta w sposób decydujący charakteryzują rozwój firmy 

do dnia dzisiejszego. Nazwa agriKomp kojarzy się nie tylko z wydajną 

 technologią i niezawodnym serwisem, ale także z innowacyjnością i dużą 

dozą przedsiębiorczej odwagi: przełomowe systemy, takie jak pierwsza 

mobilna biogazownia Güllewerk® lub mieszadło Paddelgigant® to tylko 

kilka przykładów genialnej inżynierii działu R&D firmy agriKomp.

CIĄGŁOŚĆ - NAJWYŻSZA JAKOŚĆ

Wszystkie istotne elementy biogazowni są projektowane i produkowane przez 

agriKomp. Takie podejście gwarantuje absolutną niezawodność i stałą, dosko-

nałą jakość. Kluczowe komponenty, takie jak elastyczny zbiornik gazu (Biole-

ne®), mieszadło łopatkowe (Paddelgigant®) i solidna technologia zasilania 

(Vielfraß®) wyznaczają międzynarodowe standardy w zakresie stabilności, 

niezawodności i efektywności energetycznej.

NIEZAWODNA TECHNOLOGIA

Budowa biogazowni trwa tylko kilka miesięcy ale nasze usługi serwisowe 

zapewniany przez dziesiątki lat. To jest to, co producent biogazowni 

 powinien móc zaoferować w każdej sytuacji. Istotnymi parametrami, które 

decydują o długofalowej rentowności Państwa instalacji są stabilna 

 technologia, niezawodny serwis i przede wszystkim nieustanny rozwój.

Stale prowadzimy badania i rozwijamy się, aby w przyszłości mogli Państwo 

być zawsze o krok do przodu. W związku z tym możecie oczekiwać od nas 

tego, co najlepsze - w każdej branży!

„Jeżeli chcesz pozostawać w czołówce musisz być innowacyjny, 
musisz posiadać w swoim portfolio niezawodne i wydajne produkty, 
a także zapewnić bezpieczny serwis. To wymaga zaangażowanych 
ludzi i solidnej technologii”, Robert Bugar.

PEŁNE KOMPETENCJE
Z JEDNEGO ŹRÓDŁA

Podstawy

Badania, rozwój i produkcja własnych 

komponentów i konstrukcji urządzeń

Najpierw

Planowanie budowy

A po zakończeniu budowy

Kompleksowa obsługa (techniczna i 

biologiczna)

Koncepcje wykorzystania 

- Kogeneracja ciepła i energii  

   elektrycznej 

- Biometan 

- Uzdatnianie odpadów przefermen-

towanych

Przebudowa / rozbudowa

Koncepcje wykorzystania ciepła 

Sieci ciepłownicze i mikro-gazowe

Usługi o wartości dodanej 

- Obrót energią elektryczną 

- Power2Heat

Zawsze po Twojej stronie!

2000 Założenie firmy agriKomp (Bawaria)

2001 Pierwsza biogazownia w Niemczech

2002 Wprowadzenie produktów  
Paddelgigant® i Biolene®

2003 Wprowadzenie Vielfraß®

2004 agriKomp West

2005 1sza biogazownia w Kenii

2006 budowa setnej biogazowni

Założenie: 

agriKomp Bohemia (Republika Czeska); 

agriKomp France (Francja); 

agriKomp Süd (Niemcy)

2007 Wprowadzenie Quetschprofi®

2008 Innowacja: Powstaje Güllewerk®

2009 agriKomp otrzymuje nagrodę za 
innowacyjność od władz Środkowej  
Frankonii

2010 Założenie:

agriKomp Slovakia (Słowacja) 
agriKomp Polska (Polska) 
agriKomp UK (Wielka Brytania)

2011 Założenie agriKomp CSS (Kanada)

Na rynek zostaje wprowadzony Formprotect®

2012 Uruchomienie pierwszego kompaktowego 
zakładu asenizacyjnego

1sza biogazownia w Kanadzie

2013 Udziały w SCHNELL Motoren AG

2014 wprowadzenie agriSelect®

Opracowanie i produkcja BGA086

2015 Wprowadzenie systemu wzbogacania gazu 
agriPure®

2016 Wprowadzenie agriFer®

Rozwój i produkcja BGA136 
GmbH (sieć serwisowa)

2017 Certyfikacja wg DIN ISO 9001:2015

2018 Założenie ServiceUnion SAS (Francja)  
Inwestycja /udziały w BIORESTEC

Wprowadzenie agriFer® Plus (system  
wzbogacania masy pofermentacyjnej)

2019 Trzy-setna mało-skalowa biogazownia  
(rolnicza)

2020 Partnerstwo z Biemme Impianti (Włochy) 
Setna działająca biogazownia we Francji

2021 1szy agriFer® Plus

2022 Założenie agriKomp Italia

BGA 136 ETA, DC 13 ETA –  
zestawy do modernizacji.

HISTORIA FIRMY
– NASZE KAMIENIE MILOWE - HISTORIA PONAD 20 LAT

Przekonująca technologia  
biogazu:
Znamy nasz biznes.
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PROFIL FIRMY

agriKomp Polska wywodzi się od ambitnej idei, tworzenia 

niespotykanych dotychczas perspektyw dla rolnictwa po-

przez wejście w nowy segment rolnictwa energetycznego.

Od rozpoczęcia działalności agriKomp w Polsce w 2010 roku 

pomyślnie zrealizowaliśmy kilkanaście projektów. Obecnie 

nasz zespół liczy już ponad 40 osób odpowiedzialnych za 

przygotowanie inwestycji, począwszy od spraw administra-

cyjnych, przez budowę , po serwis i laboratorium.  Ponadto 

aktywnie działamy na rzecz wprowadzenia niezbędnych 

rozwiązań w zakresie biogazowni rolniczych w polskim 

porządku prawnym oraz sektorze energetycznym.

OGRANICZENIA ZAMIENIAMY  
W MOŻLIWOŚCI

Produkcja i sprzedaż energii elektrycznej ze źró-

deł  odnawialnych niesie ze sobą ogromny potencjał. 

 Odnawialne źródła energii posiadają jedną zasadniczą ce-

chę – są niewyczerpalne.  I to wykorzystujemy!  Przyglądając 

się ogólnie pojętej branży rolniczej, zauważamy trudności, 

z którymi rolnik czy przedsiębiorca musi sobie radzić. Są 

to przede wszystkim coraz bardziej restrykcyjne normy 

 korzystania ze środowiska przy prowadzeniu hodowli 

zwierząt, wysokie koszty zakupu nawozów naturalnych, a 

także  ograniczenia w zakresie dywersyfikacji przychodów. 

Nasza oferta wychodzi naprzeciw oczekiwaniom i pozwala 

osiągnąć stałe i pewne źródło dochodu!

HISTORIA FIRMY:

2010 założenie agriKomp Polska sp. 
z o.o.

2011 budowa pierwszej biogazowni 

 w miejscowości Szklarka 

Myślniewska

2016 rozpoczęcie współpracy z Radą 

OZE przy Ministerstwie Klimatu 

i Środowiska

2016 rozpoczęcie współpracy z 

 Wielkopolskim Związkiem 

 Pracodawców Lewiatan

2017 otwarcie nowoczesnego biura 

agriKomp Polska sp. z o. o.

2018 otrzymanie tytułu „Biogaz 
 Dostawca Roku 2018

2022 powołanie Prezesa agri-

Komp Polska na członka Rady 

 Koordynacyjnej ds. Rozwoju 

Sektora Biogazu i Biometanu 

przy Ministerstwie Klimatu i 

Środowiska

Przemysław Krawczyk
Prezes agriKomp 
Polska

agrikomp Polska 
– Postaw na biogaz!  
Z nami możesz więcej!
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TWOJA INWESTYCJA POD NASZYM  
PARASOLEM

agriKomp Polska przeprowadzi Państwa przez wszystkie 

etapy procesu inwestycji. Jesteśmy dla Państwa wsparciem 

począwszy od prac formalno- administracyjnych, aż po 

 zakończenie budowy. Na tym jednak nie poprzestajemy. W 

trosce o najlepszy interes naszych klientów oraz prawidło-

we i efektywne funkcjonowanie biogazowni, świadczymy 

 profesjonalne usługi laboratoryjne oraz serwisowe w za-

kresie technologii oraz jednostek kogeneracyjnych. W na-

szym laboratorium mogą Państwo zbadać zarówno wartość 

 energetyczną planowanych do zastosowania substratów jak 

i właściwości wytworzonego pofermentu.

OSTRZESZÓW:

• DZIAŁ ADMINISTRACJI (62) 59-74-572

• DZIAŁ KSIĘGOWOŚCI (62) 59-745-73

• DZIAŁ REALIZACJI PROJEKTÓW (62) 59-74-575

• LABORATORIUM (62) 59-74-574

• SERWIS 531 438 870

WROCŁAW: 
• DZIAŁ PROJEKTOWY (71) 71-99-525 

PEŁNE KOMPETENCJE W 
JEDNYM MIEJSCU

  Podstawa …

  Badania, rozwój, własna konstrukcja urządzeń 

oraz   produkcja komponentów (w oddziałach 

zagranicznych) 

  Najpierw …

 Indywidualny projekt inwestycji

  Następnie …

  Postępowania administracyjne i kompleksowa 

budowa

  A po zakończeniu budowy …

 Obsługa laboratoryjna i serwisowa oraz hotline!

1

2

1

2
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INSTALACJE INDI

AGRISELECT

ŚWIAT

~ 700 INSTALACJI

~ 200 INSTALACJI

NASZA INSTALACJA INDI –
INDYWIDUALNA, TAKA JAK TY!

Szeroka oferta komponentów umożliwia 

 liczne konfiguracje systemu. Stosowanie 

 naszych sprawdzonych komponentów zapew-

nia spójność projektu. Daje to Państwu  wysoki 

stopień bezpieczeństwa i niezbędną elastycz-

ność. W ten sposób powstają indywidualne 

biogazownie, dopasowane do wymogów 

 eksploatacyjnych.

Dostępne są moce instalacji od 55 kWel do 2,5 

MWel i większa – zarówno w przypadku 

 kogeneracji, jak i wzbogacania biometanu.

Opracowujemy i produkujemy dla Państwa 

indywidualne i wysoce ekonomiczne 

 rozwiązania, które będą dopasowane do 

 Państwa wizji i potrzeb; rezultatem jest to, co 

nazywamy instalacją „Indi”.

ZALETY W 
SKRÓCIE!

  Indywidualny projekt instalacji

  Standardowa technologia

  Najwyższe standardy bezpieczeństwa

  Wydajne i sprawdzone komponenty 

AgriKomp

  Idealnie dopasowane interfejsy

  Szeroka oferta kogeneracji (seria 

agriKomp BGA) i uszlachetniania 

biogazu (agriPure®) w celu efektywne-

go wykorzystania biogazu

  Kompetentny serwis i najlepsze za-

opatrzenie w części zamienne

  Ciągłe aktualizacje

LICZNE WARIANTY UMOŻLIWIAJĄ 
SPROSTANIE PAŃSTWA WYMAGANIOM!

Wynik naszego ponad 20-letniego doświadczenia i rozwoju w 

dziedzinie budowy biogazowni i komponentów to obszerne 

i wszechstronne portfolio komponentów i instalacji. Czy to 

gnojowica, obornik, pozostałości rolne, trawa czy kiszonka 

- wydajna technika i szeroki wachlarz specjalnie zaprojek-

towanych komponentów i instalacji dają  Państwu wiele 

możliwości.

WYKORZYSTAJ CAŁY POTENCJAŁ

Produkcja biogazu z obornika i gnojowicy, resztek organicz-

nych i surowców odnawialnych zyskuje w ostatnich latach 

coraz większą popularność na całym świecie. Zwłaszcza 

wykorzystanie obornika, gnojowicy i resztek organicznych 

sprawia, że eksploatacja biogazowni jest dla Państwa 

 opłacalna.

Na przykład, jeżeli konieczne są działania związane z 

 budową budynków inwentarskich warto uwzględnić w tej 

koncepcji biogaz. Często przy niewielkich nakładach  można 

znaleźć znacznie bardziej ekonomiczne i przyjazne 

 rozwiązanie.

DOSTOSOWANE DO
TWOJEJ FIRMY

Nasi doradcy są praktykami i znają się na swojej branży. 

Wspólnie z Państwem ustalą optymalną konfigurację 

 systemu dla Państwa gospodarstwa. W koncepcji biogazowni 

uwzględniane są różne warunki i parametry robocze, takie 

jak powierzchnia upraw, materiały wsadowe, plany 

 odnośnie eksploatacji oraz czas, jaki chcą Państwo zainwe-

stować w eksploatację instalacji.

NAJWYŻSZY STANDARD

Wysoki stopień standaryzacji, certyfikat ISO 9001 oraz 

 zgodność z normą CE są dla nas wyznacznikami jakości i 

bezpieczeństwa. Nie chodzi tu jedynie o spełnienie ważnych 

wytycznych dotyczących bezpieczeństwa i wymogów 

 prawnych. Identyczne systemy i komponenty umożliwiają 

najwyższą jakość w zakresie wykorzystania i przetwarzania 

materiałów. Zapewniamy długotrwałe i niezawodne 

 zaopatrzenie w odpowiednie części zamienne oraz 

 kompetentny serwis.

Nowoczesne biogazownie
Efektywne. Innowacyjne.
Zrównoważone.

INSTALACJI
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akCockpit®  

– Webapplication

Nasze komplekso-

we rozwiązanie do 

monitorowania i 

sterowania instalac-

jami biogazowymi, 

elektrociepłowniami 

lub instalacjami 

wzbogacania bio-

gazu.

Aplikacja w jednym 

miejscu podsu-

mowuje wszystkie 

ważne informacje o 

Państwa instalacji. 

Dzięki temu można 

przeprowadzać 

obszerne analizy 

i monitoring oraz 

zaoszczędzić mnóst-

wo czasu.

AGRISELECT® 
– NAJWYŻSZA JAKOŚĆ

„Select” w nazwie naszego systemu instalacji oznacza 

 starannie dobrane komponenty w połączeniu z szeroką 

gamą opcji. Markowe komponenty inteligentnie  zestawione 

i łączone w elastyczny sposób. Na życzenie również z 

 własnym wkładem.

Kompaktową biogazownię można zbudować w ciągu 

 zaledwie kilku tygodni. Wstępnie zmontowane moduły, 

technologia „pod klucz” i kontenerowa jednostka kogene-

racyjna, unikalny system konstrukcji zbiorników 

 Form protect® oraz obecność doświadczonego inspektora 

nadzoru na miejscu gwarantują szybki montaż instalacji.

SELECT - SOLIDNA PLATFORMA  
I SZEROKI WYBÓR

Podstawą są standaryzowane konfiguracje systemów 

 wyposażone w sprawdzoną technologię marki agriKomp. 

Dzięki sprawdzonym komponentom marki agriKomp oraz 

szerokiej gamie dodatkowych pakietów i opcji mogą 

 Państwo indywidualnie skonfigurować agriSelect® na 

 podstawie własnych potrzeb.

Oferujemy konstrukcje zbiornika fermentacyjnego w 

 wykonaniu Formprotect® lub konwencjonalnym, jedno lub 

dwu membranowe zadaszenie Biolene®, kontenery 

 kogeneracyjne z różnymi agregatami kogeneracyjnymi 

AgriKomp serii BGA, kontenery techniczne i kontenery 

przestrzeni pośredniej oraz mieszadło zanurzeniowe lub 

łopatkowe. Wizualnie atrakcyjne kontenery mają konstrukcję 

betonową i są prefabrykowane, dzięki czemu są szybko 

gotowe do eksploatacji.

SWOBODNY WYBÓR SUROWCA

AgriSelect® można eksploatować w 100 % z ciekłym 

 obornikiem. Dzięki doposażeniu agriSelect® w podajnik 

materiałów stałych Vielfrass® i mieszadło łopatkowe 

 Paddlegigant®, można pracować również z materiałami 

stałymi (np. rośliny energetyczne, pozostałości rolnicze, itp.), 

a  nawet z 100 % obornikiem.

WYKORZYSTANIE CIEPŁA

Dzięki efektywnemu wykorzystaniu energii i przemyślanemu 

systemowi wykorzystania ciepła powstaje wystarczająco 

dużo wartościowego ciepła, aby bezpłatnie i regeneracyjnie 

ogrzewać budynki.

POJEMNOŚĆ

System agriSelect® jest dostępny w zakresie 

mocy od 55 do 265 kW
el

Model 55 – 80 kW
el

 

Klasyczna biogazownia rolnicza. Obecnie 

 eksploatowanych jest ponad 150 instalacji tego 

typu. Instalacja jest seryjnie wyposażona w 

jednostkę Agrikomp BGA 086.

Model 75 – 150 kW
el

 

Dla naszego średniego modelu agriSelect® 

 używamy naszego BGA 095 z najnowszym 

5-cylindrowym silnikiem rzędowym SCANIA 

DC09.

Model 150 – 265 kW
el

 

Bardzo udany model - BGA 136 ETA wykorzy-

stuje biogaz wytwarzany niezawodnie i 

 efektywnie w naszym największym modelu 

agriSelect®. Eksploatowanych jest już w ponad 

50-ciu instalacjach. Na potrzeby wstępnego 

oczyszczania gazu stosuje się agriClean 150.

ZALETY W  
SKRÓCIE!

  3 podstawowe modele pokrywają 

zapotrzebowanie na moc urządzeń od 

55 do 265 kW
el

  Wyposażenie w sprawdzone kompo-

nenty AgriKomp

  Możliwość zastosowania szerokiego 

zakresu materiałów wejściowych

  Indywidualnie konfigurowana

  Konstrukcja modułowa

  Wiele dodatkowych pakietów i opcji

  Wysoki stopień standaryzacji

  Krótki czas budowy

  Prefabrykowane kontenery

  Gotowe modułyn

  Atrakcyjny wygląd

agriSelect® 
– nasz wszechstronny
system
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Obieg chłodzący

Obieg ciepła

Obieg gazu

1 Komora ferment 3 Magazyn 5 Chłodzenie 7 Sprężarka 9 kompresja końcowa
(dla sieci wysokociśnieniowych)

2 Komora poferment 4 Jednostka 
grzewcza

6 Odsiarczanie 8 Oczyszczanie gazów 
za pomocą membran 10 Stacja wtryskowa

1

2

3

4

5 6 7 8

9

10

V. WYKORZYSTANIE
IV. ZASILANIE SIECI  
GAZOWEJ

III. PRODUKCJA METANUII. OBRÓBKA

I. PRODUKCJA BIOGAZU

OD BIOGAZU
DO BIOMETANU

Innowacyjna i zrównoważona instalacja do uszlachetniania 

biogazu agriPure® została opracowana przez firmę 

 agriKomp w roku 2015.

Proces uszlachetniania biogazu przekształca biogaz powsta-

jący w procesie fermentacji beztlenowej w biometan przy 

użyciu specjalnych membran. W celu oczyszczenia i 

 uzdatnienia biogazu przeprowadza się kilka etapów obróbki 

wstępnej. Biogaz jest następnie sprężany przed wejściem 

do membran, które służą do oddzielenia metanu (CH
4
) i 

dwutlenku węgla (CO
2
) na poziomie molekularnym. Po 

procesie uszlachetniania produkt, jakim jest biometan może 

zostać przesłany do sieci gazowej lub jest dalej sprężany 

bądź skraplany w celu wykorzystania jako paliwo 

transportowe.

Biometan może być stosowany po uszlachetnieniu biogazu 

wszędzie tam, gdzie wykorzystywany jest również gaz 

 ziemny. Oba warianty są równoważne pod względem 

 chemicznym, a różnią się jedynie pochodzeniem - kopalnym 

lub biogenicznym. Stąd mamy bardzo szerokie spektrum 

możliwości zastosowania.

AGRIPURE®

– KOMPLETNE ROZWIĄZANIE

Wraz z agriPure® oferujemy kompletne rozwiązanie w 

 zakresie fermentacji beztlenowej i uszlachetniania biogazu: 

od biogazowni, poprzez wstępne oczyszczanie biogazu aż 

po systemy uszlachetniania biogazu. agriKomp to właściwy 

wybór dla Państwa projektu!

Efektem jest wysokiej jakości instalacja powstała z różnych 

skoordynowanych ze sobą komponentów. Dzięki rozległej 

sieci serwisowej, doświadczonym technikom serwisowym 

i dobrej dostępności części zamiennych instalacja agriPure® 

będzie miała zapewnione niezawodne wsparcie serwisowe 

skutkujące długą i bezproblemową eksploatacją instalacji.

ELASTYCZNOŚĆ

Dzięki procesowi uszlachetniania agriPure® możemy 

 realizować szerokie spektrum projektów – od małych do 

dużych instalacji uszlachetniania biogazu. Ze względu na 

dużą elastyczność procesu, technologia membranowa może 

zostać z łatwością dostosowana do zmieniających się 

 strumieni objętości i składu gazu. Standardowy zakres wy-

dajności naszego produktu agriPure® zaczyna się od 

150 Nm/h3 do 2.000 Nm/h3 surowego gazu.

MODUŁY MEMBRANOWE
DLA OPTYMALNYCH REZULTATÓW

W celu oczyszczenia biogazu stosowane są specjalnie opracowane 

moduły membranowe. Nasz system uszlachetniania agriPure® 

 wyposażamy w membrany SEPURAN® Green firmy EVONIK. Membrany 

separujące działają na zasadzie selektywnego przesiąkania. Membrany 

wykonane są z kilku tysięcy drobnych włókien, które gwarantują bardzo 

dobrą selektywność. Oddzielają gazy w surowym biogazie i wytwarzają 

metan o koncentracji do 99 %. Ta innowacyjna technologia składa się 

z trzech etapów i umożliwia optymalną wydajność oczyszczania przy 

minimalnych stratach biogazu (poślizg metanowy), a tym samym 

 maksymalny uzysk biometanu.

SYSTEM ODZYSKU CIEPŁA

Odbiór nadmiaru ciepła z instalacji cieplnej oczyszczalni zapewnia 

 wysoką sprawność całej instalacji. Sprężarka biogazu do smarowania 

wykorzystuje olej. Podczas pracy olej nagrzewa się i wymaga chłodze-

nia. Chłodzenie można zapewnić za pomocą chłodnic awaryjnych lub, 

jak w przypadku naszego systemu AgriPure®, poprzez zintegrowanie z 

zaawansowanym systemem odzysku ciepła.

W celu uzyskania jeszcze wyższej sprawności z systemem odzysku  ciepła 

zintegrowaliśmy więcej komponentów (np. chłodzenie gazu). System 

odzysku ciepła jest umieszczony w zbiorniku systemu grzewczego.

IHRE VORTEILE 
AUF EINEN BLICK

  W pełni zautomatyzowany i łatwy w 

obsłudze system

  Odzysk metanu ≥ 99,4%

  Wyselekcjonowane komponenty

  Wysoka efektywność energetyczna / 

niskie koszty eksploatacji

  Zaawansowany odzysk ciepła

  System modułowy: nadaje się  

do rozbudowy

  Szybkie ponowne uruchomienie syste-

mu na gaz o jakości sieciowej

  Wiodąca wydajność membran

  Nie wymaga ciepła procesowego

 Kompleksowe wsparcie serwisowe

  Dostępność krytycznych części  

zamiennych w magazynie

  Funkcje kontroli online

agriPure® – 
System do uszlachetniania  
biogazu.
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NASZ INNOWACYJNY PROCES OBRÓBKI 
ODPADÓW POFERMENTACYJNYCH

Składowanie i wykorzystanie gnojowicy i odpadów 

 pofermentacyjnych prowadzi do coraz większych obciążeń 

finansowych. Większość dostępnych obecnie na rynku 

 procesów polega na redukcji objętości i koncentracji skład-

ników odżywczych. Do tej pory jednak żaden system nie 

był w stanie usunąć nadmiaru azotu pochodzącego z rol-

nictwa.

Wysoki poziom azotanów w glebie i wodach gruntowych 

wynika m.in. z nadmiernego nawożenia gnojowicą 

 zawierającą amon, odpadami przefermentowanymi i 

 obornikiem stałym. Duża część stosowanego amonu 

 przekształca się w glebie w azotan.

ODPAROWANIE I ODZYSK

Innowacyjny kompletny proces uzdatniania agriKomp to 

ekonomiczne rozwiązanie problemu azotanów przy 

 jednoczesnej redukcji objętości. W tym procesie odpady 

pofermentacyjne zawierające azotany są oczyszczane za 

pomocą procesu odparowania w połączeniu z odwróconą 

osmozą.

Azot jest przetwarzany na dostępny na rynku roztwór 

 amoniaku, który jest wykorzystywany w przemyśle chemicznym 

(np. w oczyszczaniu spalin).

W procesie agriFer® Plus materiał wsadowy jest rozdzielany 

na ok. 3 % wody amoniakalnej (która zawiera do 50 % 

 całkowitego azotu z materiału wsadowego), ok. 49 % wody, 

21 % fazy stałej z separacji i ok. 27 % koncentratu NPK (azot, 

fosfor i potas), który może zostać wykorzystany jako nawóz.

ZRÓWNOWAŻONE ZARZĄDZANIE
ZASOBAMI

W porównaniu z dotychczasowymi procesami uzyskuje się 

wartościowe składniki odżywcze w postaci produktów 

 rynkowych. Koncepcja charakteryzuje się również wysokim 

poziomem neutralności dla środowiska, ponieważ 

 ograniczono ilość dodatków chemicznych.

Nasz proces oczyszczania znacznie poprawia rentowność, 

chroni wody gruntowe i oferuje zrównoważone zarządzanie 

zasobami.

Bio
gaz

CHP Odparowanie i odwrócona 
osmoza

Faza ciekła

Odpad pofermentac

Separator

N
aw

óz
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ły
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óz
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ły
nn
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Biogazownia
Biomasa

Roztwór amoniaku

Woda
Przemysł (mocznik, farby, 

farmaceutyki, AdBlue, itp.)

Ciepło

RYSUNEK PONIŻEJ PRZEDSTAWIA
CZTERY PODPROCESY

1. Oddzielanie odpadów pofermentacyjnych

Masa pofermentacyjna jest w pierwszej kolejności mechanicznie 

 rozdzielana na fazę ciekłą i fazę stałą. Podczas gdy faza ciekła, 

 przefiltrowana przez sito jest podawana do parowników, oddzielona 

faza stała może być tymczasowo składowana na odpowiedniej 

 powierzchni  magazynowej.

2. Odparowanie

Konstrukcja agriFer® Plus opiera się o nowo opracowany proces 

 odparowania frakcyjnego. Wykorzystuje ono różne ciśnienia pary amo-

niaku i wody do oddzielenia ich na kilku etapach procesu.

3. Rektyfikacja

Zadaniem rektyfikacji w instalacji agriFer® Plus jest zwiększenie stężenia 

wody amoniakalnej w zależności od potrzeb. W ten sposób redukowane 

są koszty magazynowania i transportu oraz generowany jest dochód 

ze sprzedaży wody amoniakalnej.

4. Odwrócona osmoza

Kondensat powstający w parownikach jest dociskany do półprzepusz-

czalnych membran odwróconej osmozy. Powstały roztwòr „permeat” 

(woda) może zostać wykorzystywany do celów operacyjnych lub zostać 

odprowadzony do wód odbiorczych bez dalszego uzdatniania. Retentat 

(koncentrat) jest albo zawracany do odparowania frakcyjnego, albo w 

zależności od potrzeb może być stosowany jako wysokiej jakości nawóz 

mineralny NPK.

KORZYŚCI W
SKRÓCIE

  Objętość odpadów pofermentacyjnych 

zostaje znacznie zmniejszona

  Uszlachetnianie odpadów pofermenta-

cyjnych do postaci skoncentrowanego, 

wysokiej jakości nawozu płynnego i 

wody amoniakalnej (podstawowe 

chemikalia dla przemysłu)

  Minimalizacja emisji (amoniak)

  Zwiększenie ekonomicznej opłacalności 

zakładu

  agriFer® Plus jest jedynym jak dotąd 

procesem, który usuwa azot z rolnictwa

  Niższe koszty uzdatniania

  Stabilny popyt rynkowy na produkty 

procesowe

  Operator instalacji zmienia się z produ-

centa substancji problematycznych w 

producenta ważnych podstawowych 

chemikaliów

agriFer® Plus
Następna generacja
w procesie obróbki odpadów  
pofermentacyjnych.
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Formprotect®  

Konstrukcja:  

Panele wewnętrzne i 

zewnętrzne

agriMix – małe, 

dokładne mieszadło 

do gnojowicy

TU POTRZEBNI SĄ  
SPECJALIŚCI!

W praktyce okazuje się, że przetwarzanie obornika, trawy, 

resztek rolnych i kiszonki wymaga pewnych rozwiązań 

technicznych. W związku z tym, na podstawie naszych 

 doświadczeń opracowaliśmy komponenty, które spełniają 

takie wymogi i dopasowaliśmy je do siebie. Solidne, 

 wytrzymałe, wydajne i niezawodne – gwarantują 

 maksymalną dyspozycyjność.

DOBRE I PRZETESTOWANE
– NIEUSTANNIE INNOWACYJNE!

Sami projektujemy i produkujemy wszystkie istotne 

 komponenty. Wszystkie cechuje ta sama, wysoka jakość i 

zgodność z odpowiednimi międzynarodowymi normami 

CE i bezpieczeństwa. Dzięki naszemu ciągłemu rozwojowi 

i nowatorskiemu podejsciu Ty i Twoja biogazownia jesteście 

zawsze w czołówce!

PADDELGIGANT®  
– SILNE MIESZADŁO

Energooszczędna technika mieszania została zaprojekto-

wana specjalnie dla substratów strukturalnych o wysokiej 

zawartości suchej masy. Takie parametry operacyjne 

 otwierają szeroki zakres substratów dla użytkowników 

 biogazowi. Cztery skośnie ustawione, wolnoobrotowe 

 łopatki gwarantują optymalne i przyjazne biologicznie 

mieszanie w możliwie najkrótszym czasie. To ważne w 

 kontekście  optymalnego uzysku gazu oraz unikania warstw 

typu  „sink-and-float”.

VIELFRAß® – NIEZAWODNY PODAJNIK 
MATERIAŁÓW SYPKICH

Zasilanie komór fermentacyjnych odgrywa kluczową rolę 

na polu ekonomicznej i efektywnej pracy biogazowni. 

 Niezawodny i efektywny system podawania zapewnia 

 optymalne wprowadzenie biomasy do komory fermenta-

cyjnej, co prowadzi do zwiększenia uzysku gazu, obniżenia 

zużycia energii oraz zmniejszenia zużycia mieszadeł i pomp. 

W celu maksymalizacji wydajności instalacji coraz ważniej-

szy staje się wybór techniki podawania, która może 

 obsługiwać również trudniejsze w obróbce materiały.  Dzięki 

naszemu port folio Vielfraß® do dyspozycji mamy szeroką 

gamę opcji podawania substratu.

Różnorodność rodziny Vielfraß® jest jedyna w swoim  rodzaju 

na rynku: jednostki podstawowe od 5 do 13 m³, zbiornik 

wyładowczy o pojemności 20, 30 i 40 m3 pozwalają na 

wiele możliwych kombinacji, aż do pojemności 90 m3 

 włącznie. Uzupełnieniem oferty jest Vielfraß® LEF o 

 pojemności do 139 m3. Vielfraß® LEF wyposażono w tech-

nologię ruchomej podłogi oraz jednostkę PreMix 

 umożliwiającą homogeniczne podawanie płynnej paszy do 

komór fermentacyjnych.

BIOLENE®  
– ELASTYCZNY MAGAZYN GAZU

Nasza jednopłaszczowa membrana do magazynowania 

biogazu Biolene®, sprawdzona tysiące razy w praktyce jest 

ekonomicznym rozwiązaniem dla Państwa biogazowni. 

Biolene® jest zbiornikiem do magazynowania gazu i 

 pokrywą zbiornika w jednym, dlatego stanowi wysokowy-

dajne rozwiązanie dla małych biogazowni rolniczych i 

 przemysłowych.

QUETSCHPROFI® –  
NOWOCZESNA TECHNOLOGIA 
SEPARACJI

W przypadku separacji odpadów pofermentacyj-

nych z dużą zawartością stałej gnojowicy i trawy, 

konwencjonalna technika separacji osiąga granice 

swoich możliwości. W związku z tym skonstruowa-

liśmy ekonomiczny i wytrzymały separator do od-

padów pofermentacyjnych i gnojowicy. Drobne 

bębny sitowe i bezstopniowo sterowany siłownik 

pneumatyczny, który elastycznie reaguje na zmien-

ną zawartość suchej masy zapewniają wysoki sto-

pień separacji i niezawodny, stały wynik separacji.

PODWÓJNA MEMBRANA
MAGAZYNOWANIE GAZU

Elastyczna i efektywna praca biogazowni jest ściśle 

związana z magazynowaniem biogazu. Nasz wyso-

kiej jakości i trwały podwójny dach membranowy 

jest idealnym rozwiązaniem do elastycznego ma-

gazynowania biogazu. Pokrycie zewnętrzne jest 

osłoną chroniącą przed wpływami atmos ferycznymi, 

która chroni wewnętrzną membranę gazową przed 

czynnikami zewnętrznymi.

Nasze membrany chroniące przed niekorzystnymi 

warunkami pogodowymi, wykonane z tkaniny 

 poliestrowej powlekanej PCV są specjalnie 

 przystosowane do wysokich temperatur i tym sa-

mym gwarantują najdłuższy możliwy okres 

 użytkowania. Znajdująca się pod spodem  

membrana do magazynowania gazu również cha-

rakteryzuje się wysoką stabilnością temperaturo-

wą, jest bardzo elastyczna i jednocześnie niezwy-

kle trwała. Kilka wspomagających dmuchaw 

utrzymuje membranę zewnętrzną w stanie szczel-

ności i stabilności. Dzięki temu membrana chro-

niąca przed wpływami atmosferycznymi jest od-

porna zarówno na silne wiatry, jak i na duże 

wahania temperatury.

FORMPROTECT® – SPRYTNY 
SYSTEM BUDOWY ZBIORNIKÓW

Jako jedyni możemy zaoferować niepowtarzalny 

system budowy komór fermentacyjnych z łatwych 

w obsłudze modułów PVC, w którym szalunek 

 pozostaje na miejscu i staje się częścią zbiornika. 

Ani dodatkowa powłoka ani izolacja i impregnacja 

nie są konieczne, ponieważ beton i środki ochrony 

przed warunkami atmosferycznymi są już 

 zintegrowane. System jest całkowicie odporny na 

gaz i wodę, jak również odporny na korozję 

 indukowaną siarczkiem wodoru i kwasami. Ściana 

zewnętrzna nie musi być izolowana, malowana ani 

pokrywana żadną okładziną. Formprotect® jest 

również dostępny jako system naprawczy, np. do 

renowacji już istniejących zbiorników.

Wyjątkowa trwałość. Od 2002.
Komponenty – solidne i niezawodne.
Polegaj na oryginałach!

KOMPONENTY
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BGA 095  
80 KW

el
 – 150 KW

el

Nasza seria kogeneratorów BGA 095 została zoptymalizowa-

na pod kątem możliwie najlepszej wydajności i dostępności. 

Model BGA 095 jest często wybieranym urządzeniem ko-

generacyjnym w zakresie mniejszych mocy i dobrym 

uzupełnieniem przy rozbudowie biogazowni.

BGA 095 wyposażono w najnowszy 5-cylindrowy silnik 

rzędowy SCANIA DC09. CHP przekonuje niskimi wymaga-

niami w zakresie konserwacji i bardzo wysoką dostępnością 

części zamiennych. Wszystkie komponenty, łącznie z 

urządzeniem do zdalnej konserwacji i monitoringu, są za-

montowane na ramie o zminimalizowanych wibracjach.

KORZYŚCI W SKRÓCIE
  Najnowszy, technicznie dopracowany 5-cylindrowy 

silnik rzędowy SCANIA (DC09)

  9-litrowa jednostka o solidnej konstrukcji

  Niskie wymagania konserwacyjne z bardzo dobrą 

dostępnością części zamiennych

  Wszystkie komponenty zamontowane na jednej 

ramie wraz z urządzeniem do zdalnej konserwacji i 

monitorowania

BGA 086  
55 KW

el
 – 80 KW

el

Wytrzymały i niezawodny agregat biogazowy serii 086 (BGA

086) w zakresie małych mocy od 2014 r. jest sprawdzonym 

i popularnym wynalazkiem firmy AgriKomp. W klasie mocy 

od 55 kWel do 80 kWel agregat kogeneracyjny jest ideal-

nym rozwiązaniem dla niewielkich biogazowni rolniczych. 

Małe gospodarstwa czerpią korzyści z długiego okresu 

pracy kogeneracyjnej, stabilnej wydajności eksploatacyjnej 

i dużej dostępności części zamiennych. BGA 086 posiada 

zmodyfikowany 6-cylindrowy silnik rzędowy, który został 

zoptymalizowany pod kątem jak najlepszej wydajności i 

dostępności. Dobrze zaprojektowany silnik rzędowy za-

chęca niskimi wymaganiami w zakresie konserwacji. Dzięki 

8-litrowej pojemności silnik jest wyjątkowo wytrzymały oraz 

zapewnia dobre parametry.

KORZYŚCI W SKRÓCIE
  Dopracowany, technicznie dojrzały 6-cylindrowy 

silnik rzędowy

  8-litrowa pojemność w solidnej konstrukcji

  Niskie wymagania konserwacyjne przy dużej do-

stępności części zamiennych

  Bardzo kompaktowa, oszczędzająca miejsce kon-

strukcja: Wszystkie komponenty są zamontowane 

w jednej szafie, łącznie z urządzeniem do zdalnej 

konserwacji i monitorowania.

BGA 136 ETA
150 KW

el
 – 265 KW

el

Dzięki serii CHP 136 wyprodukowanej po raz pierwszy w 

2016 roku, obsługujemy istotny i popularny zakres mocy.

Nasz sprawdzony BGA 136 zmodernizowano pod kątem 

wydajności. Nowa wersja „ETA“ o poprawionej do 43 % 

sprawności będzie jest dostępna od 2022 r.

Agregaty kogeneracyjne typu BGA 136 są przeznaczone 

dla gospodarstw średniej wielkości i przystosowane do 

elastycznej pracy w układzie podwójnym lub większych 

zespołach.

Seria BGA 136 jest szczególnie imponująca dzięki solidnej 

konstrukcji, doskonałym właściwościom rozruchowym i 

niezawodnej, sprawdzonej w praktyce technologii, która 

zapewnia doskonałą dostępność.

KORZYŚCI W SKRÓCIE

  Gama produktów BGA 136 opiera się na najnowszej 

generacji silnika Scania DC13

  Sprawność elektryczna do 43 %

  Zoptymalizowany układ hydrauliczny, szczególnie 

pod kątem elastycznej pracy

POTĘŻNA WYDAJNOŚĆ
– PEŁNA NIEZAWODNOŚĆ

Bloki kogeneracyjne (CHP) dzięki ich wszechstronnemu 

zastosowaniu stanowią obecnie ekonomiczną i wydajną 

technologię ochrony klimatu. Wszystkie jednostki działają 

zgodnie z zasadą kogeneracji (CHP), zdecentralizowanego 

wytwarzania energii elektrycznej i ciepła dostępnych bez-

pośrednio w miejscu, w którym są zużywane.

agriKomp oferuje Państwu indywidualne koncepcje ener-

getyczne dla zastosowań kogeneracyjnych. Opracowujemy 

zoptymalizowane moduły kogeneracyjne z nowoczesną 

techniką silnikową renomowanych producentów, takich jak 

SCANIA, w zakresie małych i średnich mocy.

Nasze moduły charakteryzują się solidnością i niezawodno-

ścią. Wynikiem tego są niskie koszty utrzymania.

Wszystkie nasze jednostki kogeneracyjne można nabyć 

jako kompletnie zmontowane rozwiązania kontenerowe 

(betonowe lub stalowe kontenery) lub jako indywidualne 

rozwiązania kogeneracyjne, np. do montażu w istniejącym 

budynku.

CHP. Marki agriKomp.
Wydajne. Niezawodne.
Elastyczne.

WYKORZYSTANIE
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BGA 222 
265 KW

el
 – 350 KW

el

W 2008 roku wprowadziliśmy na rynek dużą, stabilną i 

niezawodną serię jednostek biogazowych typ 222. Od 

tego czasu ta mocna i wydajna seria cieszy się uznaniem 

naszych klientów i jest często instalowana w klasie mocy do 

350 kWel. Moduły sprawdziły się nie tylko w Niemczech, ale 

również na arenie międzynarodowej w dużych gospodarst-

wach rolnych. Jednostki te są wydajne a przy tym bardzo 

łatwe w konserwacji.

Seria BGA 222 składa się z wytrzymałego 12-cylindrowego 

silnika w układzie V, który gwarantuje długą żywotność. 

Dzięki ciągłemu rozwojowi moduł został zoptymalizowany 

pod kątem wydajności i wysokiej dostępności.

ZALETY W SKRÓCIE

  Ulepszony 12-cylindrowy silnik w układzie V

  Wytrzymała i solidna konstrukcja

  Niski koszt utrzymania

  Bardzo dobra dostępność części zamiennych

  Regulacja temperatury poszczególnych cylindrów

BGA 252 
– BIS ZU 530 KW

el

Mocna jednostka przekonująca swoją stabilną i wytrzymałą 

konstrukcją. Dzięki zajmującemu niewiele miejsca 

12- cylindrowemu silnikowi MAN w układzie V oraz wysokiej 

dostępności jest często wybieraną jednostką kogeneracyjną 

w średnim zakresie mocy.

Dzięki zastosowaniu zoptymalizowanego układu 

 hydraulicznego, który został specjalnie zaprojektowany pod 

kątem elastycznej pracy osiągana jest wysoka i stabilna 

temperatura zasilania. Zapobiega to kondensacji spalin w 

wymienniku ciepła spalin. W BGA 252 zamiast akumulato-

rów zastosowano standardowy rozrusznik sieciowy. 

 Gwarantuje to bezpieczny rozruch ze stałą prędkością 

 obrotową, co stanowi niezastąpione rozwiązanie zwłaszcza 

w przypadku pracy elastycznej.

ZALETY W SKRÓCIE

  12- cylindrowy silnik MAN (E3262 LE212)

  Solidna i niezawodna konstrukcja

  Niskie koszty utrzymania, bardzo dobra dostępność 

części zamiennych

  Zoptymalizowany układ hydrauliczny, szczególnie 

do pracy w trybie flex

  Rozrusznik sieciowy zwiększający prędkości rozru-

chową

AGRICLEAN
Przepustowość bioga-

zu z chłodzeniem od/

do w Nm³ / h 35 / 20 °C: 45 / 20 °C:

AC 120 120 80

AC 150 150 104

AC 300 330 199

AC 600 670 458

*Informacje producenta

AGRICLEAN - NAJWYŻSZA WYDAJNOŚĆ
I MAKSYMALNE OCZYSZCZANIE

Asortyment produktów agriClean ma za zadanie oczyszcza-

nie gazu wytwarzanego w biogazowni. Oczyszczanie gazu 

może być stosowane względem gazów spalinowych: bioga-

zu, gazu ściekowego i gazu wysypiskowego. Przeznaczone 

także do ciągłej pracy na zewnątrz, dodatkowo przy stałym 

przepływie instalacja jest mrozoodporna.

agriClean 150, 300, 600:

Kompletny system w konstrukcji modułowej do montażu na 

zewnątrz, składa się z:

Moduł chłodzący

Chłodzenie biogazu poprzez oddzielenie kondensatu

  Chłodzenie za pomocą generatora zimnej wody 

wraz z chłodnicą, zbiornikiem magazynowym i ze 

spozem bezpieczeństwa.

  Z separatorem kropelkowym (nawiew)

 

Moduł zwiększania ciśnienia i moduł sterujący

Zwiększanie ciśnienia do poziomu wymaganego ciśnienia 

roboczego dla CHP, system sterowania i regulacji

  Energooszczędna sprężarka bocznokanałowa stero-

wana przez przemiennik częstotliwości (przeciwwy-

buchowa)

  Wyświetlacze temperatury i ciśnienia

  Wyłącznik ciśnieniowy służący do bezpiecznego 

odcinania nad- i podciśnienia

  Szafa rozdzielcza do sterowania systemem

Modul Entschwefelung

Usuwanie związków siarki i cząstek pyłu

  Pojemnik z węglem aktywnym wykonany ze stali 

nierdzewnej

  W komplecie z nagrzewnicą do wstępnego 

 podgrzewania gazu

  Izolacja odporna na promieniowanie UV

CHP. Marki agriKomp.
Wydajne. Niezawodne.
Elastyczne.
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ODNAWIALNE ŹRÓDŁO ENERGII
O POZYTYWNYCH WŁAŚCIWOŚCIACH

Biogaz powstaje w sposób naturalny w wyniku rozkładu 

odpadów organicznych lub surowców odnawialnych. 

 Wytwarzany biogaz jest mieszaniną gazów składającą się 

w 50-75% z metanu, 25-45% z dwutlenku węgla, niewielkich 

ilości wody i gazów śladowych, takich jak siarkowodór, tlen, 

azot, amoniak i wodór.

Biogaz może być wykorzystywany do wytwarzania energii 

elektrycznej i ciepła w odpowiednich jednostkach kogene-

racyjnych. Ten sposób wykorzystania jest jednak silnie 

 uzależniony od lokalizacji i nie wykorzystuje wszystkich 

zalet tego pierwotnego źródła energii. Poprzez uszlachet-

nianie biogazu do biometanu można rozwinąć wiele innych 

pozytywnych właściwości i zastosowań. 

CO TO JEST BIOMETAN?

Dostępny komercyjnie gaz ziemny zawiera wysoki procent 

metanu z mniejszymi ilościami azotu i dwutlenku węgla. 

Jego wartość kaloryczna lub energetyczna może się różnić 

w zależności od miejsca jego pozyskiwania na świecie. W 

wyniku uszlachetniania biogazu powstaje biometan, który 

może zostać wprowadzany do sieci gazowej jako substytut 

gazu ziemnego i wykorzystywany w ten sam sposób.

OD BIOGAZU
DO BIOMETANU

Wytworzony biogaz, zwany również gazem surowym jest 

najpierw poddawany obróbce wstępnej, która usuwa z 

niego zanieczyszczenia zanim trafi on do sprężarki i 

 membran separacyjnych. Obróbka obejmuje suszenie gazu, 

filtr z węglem aktywnym i sprężanie wstępne. 

W kolejnym procesie uszlachetniania, CO
2
 i inne gazy 

 zawarte w surowym biogazie są oddzielane za pomocą 

technologii membranowej. Uszlachetniony gaz zawiera do 

99 % metanu i jest obecnie nazywany biometanem lub 

 biogazem. Pozostałe oddzielone gazy, takie jak CO2 i H2 

mogą być wykorzystane do innych zastosowań.

1. PRODUKCJA BIOGAZU
Jako producent biogazowni z ponad 20-letnim 

doświadczeniem i prawie tysiącem działających 

instalacji na całym świecie oferujemy szeroką 

gamę konfiguracji instalacji wykonanych ze 

standardowych komponentów wysokiej 

 jakości, dostosowanych do potrzeb naszych 

klientów. Bezproblemowe zaopatrzenie w 

 części zamienne, rozbudowana sieć serwisowa 

oraz aktualizacje techniczne zapewniają 

 bezproblemową eksploatację przez cały okres 

użytkowania instalacji.

2. UZDATNIANIE
Biogaz pochodzi z biogazowni jako mieszanina 

CO2, metanu i niewielkiej ilości innych gazów i 

jest odsiarczany w fazie obróbki wstępnej za 

pomocą aktywnego węgla, a następnie 

 filtrowany i osuszany w celu ochrony dalszych 

komponentów przed zużyciem lub uszkodze-

niem. Wstępnie oczyszczony gaz jest następnie 

sprężany do poziomu 16 barów i podawany do 

etapu membranowego. Urządzenie do 

 wstępnego oczyszczania jest również 

 opracowane i produkowane przez AgriKomp.

3. OCZYSZCZANIE
Wstępnie oczyszczony i sprężony biogaz 

 poddawany jest procesowi separacji membra-

nowej, w wyniku którego powstaje bogaty w 

metan gaz - produkt i bogaty w CO2 strumień 

gazów wylotowych. Innowacyjna 3-stopniowa 

konfiguracja membran pozwala na uzyskanie 

czystości biometanu do 99%. Etap separacji 

membranowej wraz z systemem sterowania 

umieszczono w wykonanym na zamówienie 

kontenerze.

4. WPROWADZANIE/WTRYSK

Jednostka wtryskowa biometanu jest podłączona 

pomiędzy instalacją uszlachetniania biogazu a 

siecią gazową. jej zadaniem jest nie tylko 

 skalibrowany pomiar biometanu - pomiar 

 jakości gazu, kondycjonowanie, nawanianie i 

podwyższanie ciśnienia do poziomu ciśnienia 

sieciowego.

5. ZASTOSOWANIA CO
2

CO2 usunięty z biogazu może być wychwyty-

wany i odzyskiwany za pomocą skraplania. CO2 

można wykorzystać w wielu gałęziach przemy-

słu, na przykład do wzbogacania powietrza w 

szklarniach oraz w produkcji żywności i 

 napojów.

Zbiornik agriPure®

Oczyszczanie 

wewnątrz zbiorników

Od biogazu do biometanu.
Uzdatnianie za pomocą membran.
Wydajność i rentowność.
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POPRZED POPRZED

ZWIĘKSZENIE WYDAJNOŚCI DZIĘKI 
MODYFIKACJI MIESZADŁA

Modernizacja technologii mieszadeł przekłada się na szczególnie 

wysoki wzrost wydajności. Szczególnie w przypadku zmiany 

mieszadła z silnikiem zatapialnym na mieszadło łopatkowe.

Wiele instalacji zostało zaprojektowanych z myślą o wyko-

rzystaniu kukurydzy, kiszonki z całych roślin i gnojowicy. 

Często wybierano mieszadła zanurzalne. W sytuacji, gdy 

chce się stosować szerszy zakres substratów technologia 

często osiąga granice swoich możliwości. Dzięki mieszadłu 

łopatkowemu – Paddelgigant®, nawet trudne materiały 

takie jak trawa i obornik mogą zostać optymalnie wymie-

szane na potrzeby procesu.

Cztery pochyłe łopatki pracujące powoli i z niewielką pręd-

kością zapewniają optymalne i biologicznie staranne mie-

szanie w możliwie jak najkrótszym czasie. Oznacza to, że 

materiały sypkie oraz gnojowica lub gnojówka są mieszane 

w komorze fermentacyjnej w sposób idealny i energo-

oszczędny. W dużej mierze unika się powstawania warstw 

tonących lub pływających przy zachowaniu efektywnego 

wymieszania gazów.

ISTNIEJĄ DOBRE POWODY DLA  
WYMIANY MIESZADŁA:

  Wysoka wydajność – zmniejszone zużycie energii

  Dobre i powolne mieszanie - łagodne dla bakterii

  Rozszerzone opcje substratów

  Szczególnie sprawdza się w przypadku trudnych, 

strukturalnych materiałów i wysokiej zawartości 

suchej masy

  Solidne, trwałe, niewymagające konserwacji

REWIZJA ZBIORNIKA

Bezpieczna, elastyczna i wydajna praca biogazowni jest 

ściśle związana ze stanem zbiorników i magazynowaniem 

biogazu. Po kilku latach eksploatacji zbiorniki i zasobniki 

gazu muszą zostać odnowione. Jest to idealny moment na 

całościową modernizację zbiorników, a tym samym przy-

gotowanie znacznej części biogazowni na „przyszłości”.

W naszej ofercie mamy dla Państwa szeroki wachlarz działań 

w zakresie przywracania sprawności:

  Pojemnik przecieka lub konieczna jest wymiana 

powłoki? Dzięki systemowi FormProtect® Państwa 

pojemnik znów staje się gazoszczelny i  

kwasoodporny 

  Potrzebujesz większej pojemności zbiornika?  

Konieczna jest wymiana zbiornika na gaz? Czy 

planują Państwo zmianę zbiornika jednopłaszczo-

wego na dwupłaszczowy lub dach z  

łożyskiem powietrznym? 

Nasza wysokiej jakości i trwała osłona łożyska 

powietrznego jest idealnym rozwiązaniem dla 

elastycznego magazynowania biogazu.

  Zanurzalne mieszadło zanurzeniowe? Mieszanie nie 

jest optymalne? Wysoki pobór mocy podczas  

mieszania? Planowane są wymagające substraty? 

Przestaw się na mieszadło łopatkowe!

GOTOWI NA 
PRZYSZTOŚĆ!

Postęp techniczny jest ogromny, zwłaszcza w dziedzinie 

energii odnawialnych. Modernizacja lub rozbudowa istnie-

jącej instalacji w okresie jej eksploatacji oraz wymiana po-

szczególnych komponentów jest często mądrą inwestycją - 

zarówno pod względem ekonomicznym, jak i ekologicznym. 

Dzięki każdemu zabiegowi i związanemu z nim zastosowaniu 

nowoczesnych technologii zwiększają Państwo efektywność, 

komfort obsługi i bezpieczeństwo biogazowni oraz spełnia-

ją wymogi prawne. Celem jest konsekwentne zwiększanie 

wydajności i niezawodności ekonomicznej wykraczającej 

daleko poza okres obowiązywania taryfy gwarantowanej.

Modernizacja to inwestycja w teraźniejszość, a przede 

wszystkim w przyszłość. Niezależnie od tego, czy szukają 

Państwo systemu zasilania, podwójnego dachu membra-

nowego, mieszadeł, uzdatniania substratów czy techniki 

separacji - z nami mogą być Państwo pewni, że wszystko 

będzie do siebie pasować. Także w przypadku nowego i 

nowoczesnego zbiornika możemy Państwu służyć w ramach 

modernizacji lub remontu biogazowni zapewniając jej dłu-

gą i trwałą przyszłość.

Na początku ekspertyzy nasi doradcy przeprowadzają tech-

niczną i biologiczną inwentaryzację Państwa instalacji. Na 

podstawie analizy danych powstaje odpowiedni katalog 

działań dla rozbudowy lub modernizacji. Otrzymają Pań-

stwo kompleksowe doradztwo, rekomendacje działań i ich 

realizację w jednym miejscu.

Zapewniamy możliwie najlepszą, wydajność - dzięki naszym 

kompletnym rozwiązaniom, poprzez doposażenie i moder-

nizację biogazowni i agregatów kogeneracyjnych. 

To inwestycja która szybko się zwraca!!

ZESTAW DOPOSAŻENIOWY DO  
SCANII DC 13 ETA

ETA oznacza silnik SCANIA DC13, który 

 został udoskonalony przez agriKomp 

 uzyskując znaczny wzrost wydajności. We 

współpracy z ServiceUnion zostały 

 opracowane nowe rozwiązania dla silnika 

SCANIA DC 13 ETA Oprócz kompletnych 

zestawów do konwersji i silników wymien-

nych do różnych jednostek oferujemy Państwu również 

indywidualne zestawy wydajnościowe umożliwiając osią-

gnięcie wyższej wydajności nawet w przypadku silników, 

które zostały już przekonwertowane na silnik gazowy DC13.

  Przejście na najnowocześniejszą technologię 

 gazową Otto (SCANIA DC13 ETA)

  Wzrost wydajności: do 43 % sprawności

  Obniżenie kosztów konserwacji

  Możliwość zaplanowania przebudowy bez dodatko-

wych przestojów

  Maksymalne bezpieczeństwo dzięki 2-letniej gwa-

rancji producenta na blok silnika DC13 wraz z 

głowicami cylindrów, turbosprężarką i materiałami 

do prac konserwacyjnych

Odbudowa i rozbudowa mocy
Dobry zwrot z 
inwestycji!
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NASI SPECJALIŚCI
- ZAWSZE PO TWOJEJ STRONIE

Do Państwa dyspozycji są, inżynierowie budownictwa, elek-

trycy, mechanicy, inżynierowie procesów, biolodzy:

  Usługa kogeneracyjna

Serwis i usuwanie awarii za pomocą funkcji zdalnej 

konserwacji lub lokalnej na miejscu

  Obsługa instalacji

Doradztwo biologiczne i techniczne oraz urucho-

mienie

  Usługi elektryczne

Doradztwo i usługi związane z elektrotechniką i 

sterowaniem instalacjami

  Usługi laboratoryjne

Laboratorium testujące fermentację beztlenową w 

celu określenia potencjału gazu resztkowego i 

substratów, laboratorium analityczne do kontroli 

biologii komory fermentacyjnej

  Usługa planowania

Indywidualne planowanie różnych projektów 

budowlanych

KONTROLA JAKOŚCI - CERTYFIKOWA-
NA TECHNOLOGIA I PERSONEL

Wysoki standard - certyfikat ISO 9001 i zgodność z normą 

CE to ścisłe warunki ramowe, którym poddajemy się dobro-

wolnie, aby zapewnić i stale podnosić wysoką jakość naszej 

technologii oraz umiejętności naszych pracowników.

Obecnie:

Certyfikacja ISO: DIN ISO 9001 

Testy laboratoryjne: corocznie

KOMPLEKSOWA OBSŁUGA
– MOŻESZ NA NAS POLEGAĆ!

Przy założeniu, że okres eksploatacji biogazowni wynosi 

minimum 20 lat staje się jasne, jak duże znaczenie dla wyni-

ków instalacji ma niezawodny partner serwisowy. Wysokiej 

jakości technologia, niezawodny serwis i ciągłe aktualizacje 

w dłuższej perspektywie czasowej decydują o rentowności 

Państwa biogazowni. W agriKomp nie chodzi tylko o tech-

niczne i biologiczne innowacje i ulepszenia, ale także o stały 

rozwój i poprawę know-how naszych pracowników.

GRUNTOWNIE PRZESZKOLENI SPECJA-
LIŚCI – WYSOCE ZMOTYWOWANI!

Wielu naszych pracowników wywodzi się ze społeczności 

rolniczej lub jest z nią ściśle związanych. W pełni popierają 

energię odnawialną i szanse, jakie te formy energii niosą dla 

regionów wiejskich. Nasze zespoły regularnie uczestniczą w 

seminariach i programach szkoleniowych. Kładziemy przy 

tym szczególny nacisk na to, aby nasi specjaliści rozumieli 

wszystkie procesy związane z eksploatacją biogazowni, 

nie tylko w zakresie swojej specjalizacji. Ponadto nasza 

konsekwencja modelowa zapewnia, że każdy komponent 

ma swoje miejsce.

ZNORMALIZOWANA TECHNOLOGIA
– BEZPIECZNE ZAPASY!

Nasza technika kładzie nacisk na jakość i długą żywotność. 

Wysoki stopień standaryzacji naszych instalacji i kompo-

nentów zapewnia długotrwałe i niezawodne zaopatrzenie 

w części zamienne. Obszerny i centralnie położony magazyn 

materiałów zapewnia niezawodne zaopatrzenie w części 

zamienne - od najmniejszej śrubki aż po kompletną stację 

elektrociepłowniczą!

BLISKO CIEBIE
– KRÓTKI CZAS REAKCJI

W nagłych wypadkach czas jest najważniejszy! Nieważne, 

ile kilometrów dzieli nas od siebie. Nasi pracownicy serwi-

sowi mogą szybko dokonać analizy dzięki funkcji zdalnej 

konserwacji równie szybko usterkę usunąć.

Nasz personel składa się z pracowników, instalacji, serwisu 

i części zamiennych, pracujących, siedem dni w tygodniu! 

Dyżury techniczne w dni powszednie i świąteczne są dla 

nas oczywistością.

Doskonała obsługa
Kompleksowo i  
dokładnie.
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Nasze realizacje REFERENCJE

Działyń

Data realizacji: 2013 – 2014

Moc: do 999 kW
el

Zainstalowana 
technologia: 

jednostki MWH Deutz: o mocy 
do 400kW oraz  o mocy do 
600kW

IJarnołtowo (II)

Data realizacji: 2019 – 2020

Moc: do 800 kW
el

Zainstalowana 
technologia: 

jednostka kogeneracyjna TCG 
2020V12 o mocy do 1 MW

E

Tragamin

Data realizacji: 2012 – 2013

Moc: do 800 kW
el

Zainstalowana 
technologia: 

2 jednostki kogeneracyjne 
PETRA 500C o mocy do 400 kW 
każda

B Michałowo

Data realizacji: 2014 – 2015

Moc: do 600 kW
el

Zainstalowana 
technologia: 

jednostka kogeneracyjna PET-
RA 750C o mocy do 600 kW

F

Szklarka Myślniewska

Data realizacji: 2011 – 2013

Moc: do 999 kW
el

Zainstalowana 
technologia: 

3 jednostki kogeneracyjne BGA 
180 o mocy do 330 kW każda

A

Sikory

Data realizacji: 2020 – 2022

Moc: do 499 kW
el

Zainstalowana 
technologia: 

2 jednostki kogeneracyjne BGA 
136 o mocy do 250kW każda

J Brudzew

Data realizacji: 2020 – 2021

Moc: do 499 kW
el

Zainstalowana 
technologia: 

2 jednostki kogeneracyjne BGA 
136 o mocy do 250kW każda

L

Jarnołtowo (I)

Data realizacji 2014 – 2015

Moc: do 250 kW
el

Zainstalowana 
technologia: 

jednostka kogeneracyjna 
SCHNELL 6R20.1.BO o mocy do 
250 kW

C

Niedamowo

Data realizacji: 2018 – 2019

Moc: do 490 kW
el

Zainstalowana 
technologia: 

BGA 222 o mocy do 330 kW 
oraz BGA 136 o mocy 160kW

H

Kaski

Data realizacji: 2020 – 2022

Moc: do 330 kW
el

Zainstalowana 
technologia: 

jednostka kogeneracyjna BGA 
222 o mocy do 330 kW

K

Matowy Małe

Data realizacji: 2018 – 2020

Moc: do 500 kW
el

Zainstalowana 
technologia: 

2 jednostki kogeneracyjne BGA 
136 o mocy do 250kW każda

G

Kobyla Łąka

Data realizacji: 2020 – 2021

Moc: do 496 kW
el

Zainstalowana 
technologia: 

2 jednostki kogeneracyjne BGA 
1136 o mocy do 250 kW każda

D
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