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WIZJA
Czyste Paliwa Przyszłości

BMH Technology to firma będąca 
pionierem w zakresie realizacji najbardziej 
wymagających systemów przygotowania 
i gospodarki biomasą. Jesteśmy również 
światowej klasy graczem w zakresie 
projektowania i produkcji przemysłowych 
rozwiązań przerobu odpadów na 

portfolio kluczowych obiektów 
referencyjnych obejmujące energetykę i 
firmy działające w przemyśle celulozowo-
papierniczym, stanowiące dowód 
słuszności zastosowanych koncepcji 
technologicznych i potwierdzenie 
satysfakcji naszych klientów. 

STRATEGIA
Preferowany partner w 

całym cyklu życia produktu w 
obszarze zrównoważonej produkcji 

energii oraz zaawansowanych 
technologi odzysku 

materiałowego.

WARTOŚCI
Sukces 

Współpraca
Pasja

514
miliony ton oszczędzonych 

emisji CO2 dzięki BMH

90
lat doświadczenia

MISJA
Opracowujemy inteligentne 

technologie odzysku materiałowego 
oraz zrównoważonej 

produkcji paliw. 

Walczymy obecnie z dwoma globalnymi 
problemami: rosnącą ilością odpadów na 
wysypiskach i wzrostem emisji CO2,
wynikającym z wykorzystania paliw 
kopalnych. Naszym celem jest 
reagowanie na oba te wyzwania 

i wpływanie na wzrost 
poziomu odzysku 

materiałowego.  

potrzeby firm zajmujących się gospodarką 
odpadami, produkcji energii oraz branży 
przetwórczej.

BMH od dziesięcioleci oferuje rozwiązania 
dla różnych zastosowań przetwarzania 
materiałów. Odzwierciedla to bogate 
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JESTEŚMY TUTAJ
Siedziba | Rauma, Finlandia 

Oddział  | Pori, Finlandia
Biura sprzedaży | Szwecja | Polska | Hiszpania  |  Chiny 

Przedstawiciele | Cały świat 
Internet | www.bmh.fi 

MOCNE STRONY BMH

Know-how całego procesu produkcji   
RDF/SRF oraz biomasy pochodzenia  

drzewnego.Doświadczony zespół realizacji  
projektów.Profesjonalny serwis dostępny na całym 
świecie. Wysoko wydajne instalacje przemysłowe.

CZYSTE PALIWA PRZYSZŁOŚCI

Od 1980 roku

To ilość 
odpowiadająca emisjom 

213 milionów ludzi 
latających po całym 

świecie.



ZNACZENIE 
DYSPOZYCYJNOŚCI

LOKALNE PALIWO 
TO ROZWIĄZANIE NA 

SKALĘ GLOBALNĄ

MAKSYMALIZACJA 
OKRESU EKSPLOATACJI 

INSTALACJI

INTELIGENTNE TECHNOLOGIE 
ZRÓWNOWAŻONEJ 
PRODUKCJI PALIW

INSTALACJE 
GOSPODARKI BIOMASĄ
BMH Technology to pionier w zakresie 
przetwarzania paliw z biomasy na 
potrzeby dużych kotłów, działający w tym 
obszarze od ponad 60 lat. W ostatnich 
dziesięcioleciach udoskonaliliśmy 
nasze systemy tworząc w pełni gotowe 
rozwiązania. Ich główne elementy to 
odbiór paliwa, kontrola jakości paliwa, 
magazynowanie i podawanie paliwa do 
kotła. Dostarczamy również instalacje 
pomocnicze, stanowiące wartość dodaną, 
jak na przykład automatyczne pobieranie 
próbek.

Nasze instalacje mogą przetwarzać 
wszelkiego rodzaju biomasę, taką jak 
trociny, drewno okrągłe i inne odpady 
leśne, eukaliptus, wierzbę energetyczną, 
pellet i odpady oliwne, od odbioru do 
podawania paliwa do kotła.

PRZERABIANIE I 
PRZETWARZANIE ODPADÓW

BMH Technology zapewnia w pełni zin-
tegrowane, przemysłowe rozwiązania 
z zakresu przerabiania i przetwarzania 
odpadów. Instalacje TYRANNOSAURUS® 
BMH Technology pozwalają na przero-
bienie stałych odpadów komunalnych 
(MSW) i odpadów przemysłowych 
i komercyjnych (ICW) na stałe paliwa 
wtórne (SRF) lub frakcję palną odpadów 
(RDF). Lokalne, przystępne cenowo 
i przyjazne dla środowiska paliwa SRF/
RDF mogą następnie być wykorzystywa-
ne do zastąpienia węgla i innych  
paliw kopalnych w kotłach elektrow-
ni i piecach cementowych.

USŁUGI W OKRESIE 
EKSPLOATACJI
BMH Service oferuje szeroką gamę usług 
i know-how od konserwacji prewencyjnej 
po modernizacje instalacji. Naszym celem 
jako partnera jest maksymalizacja 
zwrotu z inwestycji w całym okresie
eksploatacji urządzeń.

Firma BMH od 
dziesięcioleci 
gromadziła cenne 
informacje na temat 
instalacji przemysłowych 
i okresów eksploatacji 
urządzeń. Wiemy, w jaki sposób 
różne materiały o specyficznych 
właściwościach zachowują się 
w instalacjach klientów i jesteśmy w stanie 
zaoferować rozwiązania dostosowane do 
ich potrzeb, zapewniając ciągłość produkcji.

Sieć serwisu BMH Service zapewnia szybką 
reakcję i interwencje, kiedy jest to potrzebne. 
Rozwiązania zdalnego sterowania i lokalne 
sieci serwisowe umożliwiają ograniczenie 
przerw w pracy do minimum. Zachowanie 
ciągłości procesów technologicznych 
uważamy za najwyższy priorytet.
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Oferujemy: projektowanie, realizację, roboty montażowe oraz usługi serwisowe. Nasze 
doświadczenie i know-how umożliwiają dostawę gotowych instalacji na całym świecie.

Silną stroną rozwiązań BMH jest solidność 
i wysoka wydajność naszych urządzeń. 
Kluczowe pozycje w naszym portfolio 
zajmują instalacje przetwarzania paliw SRF/
RDF zintegrowane z wydajnymi kotłami 
i piecami cementowni, o rocznej wydajności 
przetwarzania odpadów na poziomie od 
100 000 do 1 miliona ton rocznie.

ODZYSKIWANIE 
WARTOŚCI 

Z ODPADÓW



Nasze wyjątkowe 
technologie są 
projektowane i 
opracowywane w 
Finlandii. Do chwili  
obecnej, na całym świecie, 
dostarczyliśmy ponad 
70 urządzeń TYRANNOSAURUS® 
i ponad 170 systemów 
gospodarki biomasą.

BBMG (Beijing Building Material Group) to 
największy producent cementu na północy 
Chin i jeden z 10 największych producentów 
na świecie. Zakład w Handan produkuje 
paliwo dla pobliskiej cementowni.

Zakład GPSC (Global Power Synergy Public 
Company Ltd) w Rayong został zbudowany 
w celu rozwiązania lokalnych problemów 
z odpadami oraz produkcji paliw 
alternatywnych na potrzeby produkcji 
energii. Zakład przerabia dostępne lokalnie 
odpady komunalne (MSW) w paliwa 
alternatywne (SRF) i oddziela materiały 
nadające się do recyklingu i surowce.

Instalacje dostarczone przez BMH do GPSC
Waste to Fuel: Pełna linia TYRANNOSAURUS® 
produkująca paliwa alternatywne (SRF) (2017) 
obejmująca wstępną obróbkę.

Posco E&C to duża południowokoreańska 
firma EPC specjalizująca się w wielkoskalo-
wych, kompletnych instalacjach przemysło-
wych. Zakład w Pohang przerabia odpady 
komunalne na stałe paliwa wtórne (SFR), 
wykorzystywane w znajdującym się w tym 
zakładzie kotle fluidalnym o mocy 50 MW.

Instalacje dostarczone przez BMH do Pohang
Waste to Electricity: Dwa kompletne 
systemy przerabiania odpadów 
TYRANNOSAURUS® z wykorzystaniem 
odpadów komunalnych (MSW) i odpadów 
przemysłowych (2018).

Zakład wykorzystujący biomasę Miajadas 
należący do ACCIONA Energy to pierwszy zakład 
w Europie wykorzystujący dwa rodzaje biomasy 
(bale słomy i odpady drewnopochodne) jako 
paliwo. Możliwość dostarczania zróżnicowanego 
paliwa zapewnia ciągłość dostaw i pozwala 
na optymalizację kosztów. Zakład produkuje 
średnio 128 GWh energii rocznie.

Instalacje dostarczone przez BMH do 
Acciona Energy
Biomass fuel handling: Gotowy system prze-
twarzania biomasy z silosem magazynowym 
i podawaniem paliwa do kotła (2010).

Nowa elektrociepłownia (CHP) Fortum 
w Zabrzu ma na celu zwiększenie wydajności 
energetycznej i ograniczenie emisji. Zapewnia 
ogrzewanie około 70 000 gospodarstw 
domowych. Zakład może produkować 
energię z wielu źródeł a udział paliw 
alternatywnych (RDF) może wynosić do 40%.

Instalacje dostarczone przez BMH do Fortum
Fuel handling: Kompletny system 
przetwarzania odpadów stałych obejmujący 
rozładunek samochodów i automatyczne 
pobieranie próbek (2018).

Mälarenergi AB to jedna z największych 
elektrociepłowni w Szwecji. Do produkcji energii 
wykorzystuje ona wyłącznie paliwa odnawialne 
i dostarcza zarówno energię elektryczną, 
jak i ciepło do okolicznego miasta Västerås.

Instalacje dostarczone przez BMH do Mälarenergi
Biomass fuel handling: Kompletne systemy 
rozładunku, magazynowania i transportu 
biomasy z wykorzystaniem drewna, pelletu 
i torfu (2002), trocin, odpadów leśnych, 
kory i torfu (2000).
Waste to Electricity: Kompletny 
zewnętrzny system gospodarki biomasą 
z drewna z recyklingu (2020). Kompletna 
instalacja produkcji RDF z wykorzystaniem 
odpadów komunalnych (MSW) i odpadów 
przemysłowych (2014).

TAJLANDIA

HISZPANIA POLSKA

Zakład CIMPOR w Souselas (Coimbra) to duży 
zakład produkujący cement, stanowiący część 
największej grupy produkującej cement w 
Portugalii CIMPOR Industria de Cimentos, S.A., 
która działa w 11 krajach. Produkuje on 
2,4 miliona ton cementu rocznie.

Instalacje dostarczone przez BMH do Cimpor
Waste to Flame: Gotowe rozwiązanie (2011) 
do przetwarzania paliw alternatywnych 
w cementowni, włącznie z systemami 
badania na obecność określonych substancji, 
dozowania i podawania paliwa do pieca.

FINLANDIA

Etelä-Savon Energia Oy (ESE) ma długą historię 

w sektorze produkcji energii i jest znana ze 

swojej misji polegającej na byciu pionierem 

w wykorzystaniu zasobów odnawialnych. 

Elektrociepłownia Pursiala w Mikkeli 

zapewnia ogrzewanie miastu i jego okolicom.

Instalacje dostarczone przez BMH do ESE Oy

Biomass fuel handling: Kompletny system 

rozałdunku, magazynowania i trasnportu 

biomasy (2017) obejmujący przygotowanie, 

magazynowanie i podawanie paliwa do kotła.

TYRANNOSAURUS® 

Instalacje przerobu 
odpadów

Instalacje gospodarki 
biomasą

SZWECJA

CHINY             

PORTUGALIA

KOREA POŁUDNIOWA

Instalacje dostarczone przez BMH do BBMG
Waste to Flame: Kompletna instalacja 
TYRANNOSAURUS® do produkcji stałych 
paliw wtórnych SRF (2017) do przerabiania 
odpadów, wytwarzająca zarówno paliwa 
alternatywne (SRF), jak i surowce zgodnie 
z koncepcją zero waste.

SZWECJA

Jönköping Energi AB to miejski producent energii, 
którego elektrownia Torsvik dostarcza zarówno 
energię elektryczną, jak i ogrzewanie. Najnowszy 
blok zbudowany w 2014 roku produkuje energię 
z biomasy, głównie odpadów leśnych, a także 
z przemysłowych odpadów drewnopochodnych.

Instalacje dostarczone przez BMH do 
Jönköping Energi AB
Biomass fuel handling: Przetwarzanie paliw 
z biomasy: Zewnętrzny system rozładunku, 
magazynowania i transportu paliw (2014) do 
odbioru, przygotowywania, magazynowania 
i podawania paliwa do kotła.

PONAD 200 INSTALACJI 
W ZAKŁADACH NA CAŁYM 
ŚWIECIE
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BMH Technology Oy

P.O. Box 32 (Sinkokatu 11)
FI-26101 Rauma, Finlandia
Tel.: +358 20 486 6800
E-mail: bmh@bmh.fi 
www.bmh.fi

CZYSTE PALIWA 
PRZYSZŁOŚCI


