Възобновяема енергия от
Биомаса

Вашият партньор за Биогаз
Инсталации
Производство на Зелена
енергия и приложение на
топлината

Топлина и електрическа енергия от
Биомаса – органични отпадъци

&
Фирмата Агринц Технолоджис ГмбХ и българският й партньор Биогаз Енерджи
ЕООД, проектира, изгражда, осъществява връзките с институциите, организира,
консултира по финасирания, дава точни технологично указания.
Ние изпълняваме Вашите желания и проектираме Вашата индивидуална Биогаз
инсталация.

Ние Ви предлагаме дългогодишен
практически опит и
множество референтни инсталации
- Най-висок коефициент на полезно действие
- Икономическа ефективност
- Сигурност при работа
- Възможност за разширение
- Най-новите постижения на техниката

Типове Биогаз
Инсталации

• Селскостопански БГИ (оборски торпресен и отлежал от говеда, крави,
телета, прасета, птици и други
селскостопански продукти, респ.
отпадни продукти)

• Кo-ферментационни БГИ
(Основни входящи субстрати са
селскостопански отпадъци и
продукти комбинирани с
биогенни отпадъци)

• Ферментационни Инсталации
за отпадни продукти (биогенни
отпадъци от гастрономията,
кланциите, фуражи,
биоразградими битови отпадъци
…)

• Индустриални БГИ (индустриални
отпадъци – отпадъци от
производството на Биоетанол,
Биодизел и др.)
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Функции на една Биогаз Инсталация
Входящите субстрати се подават след
приемането им във ферменторите.
Във ферменторите тези субстрати се
хомогенизират,
ферментират
при
температура между 35º C – 55º C и без
достъп на въздух в анаеробна среда под
въздействието
на
метанообразуващи
бактерии се преобразуват в Метан (CH4),
въглероден двуокис (CO2) и органичен тор.

Възникващия по време на този
процес Биогаз може да се
преработва допълнително или се
преобразува директно в Газ Мотор
Генератори в електрическа и
топлинна енергия.

Крайни продукти
Остатък след ферментацията:
80 – 90 % от входящите субстрати, след
ферментацията остават като т.н. краен субстрат.
Този краен субстрат намира приложение в селското
стопанство за наторяване на различни култури и е
ценен, естествен минерализиран тор.
Благодарение на по-лесното му приложение и найвече на наличността на Азот в него намалява
нитратното натоварване и по този начин се щадят
подпочвените води.

Използване на Биогаз в Газ Мотор Генератори
Получаваният от този процес Биогаз може да се
преобразува в Газ Мотор Генератори в
електрическа и топлинна енергия.

Други възможности:
- Производство на Биогориво
- Пречистване до качествата на природен газ и
подаване в газопреносната мрежа
- CO2 сепариране (тор)
- CO2 търговия със сертификати
- Компресорни станции за пълнене в газови
бутилки
- Топлопреносни мрежи
- Охлаждане
- Други

Вашият Партньор за
комплексна реализация
на проекта
Какво можем да направим за Вас?
- Проектиране и получаване на разрешителни
- Кратки срокове на изграждане и индивидуални концепции
- Консултации за технологията и обслужването
- Компютърно управление на инсталацията и регистрация на
данните
- Изготвяне на изследвания на икономическата ефективност
- Оказване на помощ при финансиране, грантови схеми и
подвързване към мрежата
- Строителен надзор и въвеждане в експлоатация
- Комплексно изграждане на Инсталацията
- Контролинг

Нашите Инсталации намаляват разходите за строителство
и повишават икономическата ефективност.
Ние Ви предлагаме всичко от една ръка!
Възползвайте се от от нашия опит и работете заедно с
Професионалисти!

Партньор в България : Партньорско бюро София
Биогаз Енерджи ЕООД
Маг. инж. Яна Жекова
тел./факс +359 2 887 17 69
Мобилен +359 884 35 53 53
Email
jana_jekova@biogas-energy.eu
Home www.biogas-energy.eu

www.agrinz.com
office@agrinz.com
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