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 TẦM NHÌN
Tiếp năng lượng cho một tương lai 

sạch hơn.

BMH Technology đi tiên phong trong lĩnh 
vực cung cấp các hệ thống xử lý nhiên liệu 
sinh học rắn yêu cầu cao cho các nhà máy 
điện. Chúng tôi cũng là công ty hàng đầu 
thế giới về thiết kế và sản xuất các giải pháp 
tinh chế rác quy mô công nghiệp nhằm đáp 

nhau. Quá trình này thể hiện rõ nét trong 
hồ sơ năng lực đồ sộ của công ty với những 
công trình lớn tại các nhà máy điện, trong 
ngành công nghiệp giấy và bột giấy, minh 
chứng cho phương châm công nghệ và sự 
hài lòng của khách hàng.

 CHIẾN LƯỢC
Tăng cường sản xuất năng 
lượng bền vững và tái chế.

GIÁ TRỊ
Thành công 

Hợp tác 
Đam mê

90
năm kinh nghiệm

SỨ MỆNH
Chúng tôi làm chủ các giải 

pháp công nghệ thông minh về thu 
hồi vật liệu và sản xuất nhiên liệu 

bền vững.

Ngày nay chúng ta phải đối phó với hai vấn đề 
toàn cầu: lượng chất thải đổ ra các bãi chôn 
lấp và khí thải CO2 từ nhiên liệu hóa 
thạch. Mục tiêu của chúng tôi là giải 
quyết cả hai thách thức này và 

đẩy mạnh thu hồi vật 
liệu.

ứng nhu cầu của các công ty quản lý chất 
thải, ngành sản xuất năng lượng và chế biến 
nhiên liệu.

Trong nhiều thập kỷ, BMH đã phát triển 
nhiều ứng dụng xử lý nguyên liệu khác 
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THẾ MẠNH CỦA BMH
Bí quyết công nghệ toàn diện.

Giải pháp quy mô công nghiệp.
Hợp tác chặt chẽ với khách hàng.

Công trình thực tế uy tín và hiện diện nhiều nơi.
Máy cắt quy mô công nghiệp mạnh mẽ nhất.

TIẾP NĂNG LƯỢNG CHO MỘT TƯƠNG LAI SẠCH HƠN

Từ năm 1980,

Con số này tương đương 
với lượng khí thải của 
213 triệu chuyến bay 
vòng quanh thế giới.

BMH đã giảm được 
 
 
 514

triệu tấn khí thải hóa 
thạch CO2 



 
KHẢ DỤNG LÀ YẾU TỐ 
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TỐI ĐA HÓA VÒNG  
ĐỜI THIẾT BỊ

GIẢI PHÁP CÔNG NGHỆ 
SẠCH CHO NHIÊN LIỆU 
BỀN VỮNG

XỬ LÝ NHIÊN LIỆU  
SINH HỌC RẮN
Với hơn 60 năm kinh nghiệm về xử lý nhiên 
liệu sinh học rắn cho lò hơi phát điện quy mô 
lớn, BMH Technology là công ty tiên phong 
trong lĩnh vực này. Trong nhiều thập kỷ qua, 
chúng tôi đã tinh chỉnh các hệ thống của mình 
thành giải pháp chìa khóa trao tay thực sự. 
Các bộ phận chính bao gồm tiếp nhận và kiểm 
soát chất lượng nhiên liệu, lưu chứa và cấp liệu 
cho lò hơi. Ngoài ra còn có các tính năng giá trị 
gia tăng khác như lấy mẫu tự động.

Hệ thống của chúng tôi có khả năng xử lý tất 
cả các loại nhiên liệu sinh học rắn như dăm 
gỗ, gỗ tròn và các loại phế phẩm lâm nghiệp, 
bạch đàn, liễu năng lượng, hạt ô liu và viên 
gỗ nén từ khâu nhận đến khâu tiếp liệu cho 
lò hơi.

TINH CHẾ VÀ XỬ LÝ RÁC
BMH Technology cung cấp các giải pháp 
tinh chế và xử lý rác thải tích hợp toàn 
diện trên quy mô công nghiệp. Dây chuyền 
TYRANNOSAURUS® của BMH sẽ biến MSW 
(Rác sinh hoạt Đô thị) và ICW (Rác Công 
nghiệp và Thương mại) thành SRF (Nhiên 
liệu thu hồi dạng rắn) hoặc RDF (Nhiên liệu 
tái chế từ rác thải). SRF/RDF tại địa phương 
với giá cả phải chăng và thân thiện với môi 
trường có thể thay thế than và nhiên liệu hóa 
thạch khác trong các lò hơi phát điện và lò 
nung xi măng.

DỊCH VỤ TRỌN ĐỜI
BMH Service cung cấp dải dịch vụ và chuyên 
môn rộng, từ bảo trì phòng ngừa đến hiện đại 
hóa dây chuyền. Với vai trò đối tác, mục tiêu 
của chúng tôi là tối đa hóa lợi tức đầu tư của 
Quý vị suốt vòng đời thiết bị.

Trong nhiều thập kỷ, BMH đã thu 
thập các thông tin cơ bản có 
giá trị về các quy trình 
công nghiệp và vòng 
đời thiết bị. Chúng 
tôi biết các loại nguyên 
liệu khác nhau với các đặc 
tính riêng phản ứng như thế 
nào trong nhà máy của khách 
hàng nên có thể cung cấp cho Quý vị 
các giải pháp phù hợp để hoạt động sản 
xuất thông suốt.

Mạng lưới bảo trì của BMH Service đảm bảo 
đáp ứng và hành động nhanh khi cần. Các 
giải pháp kiểm soát từ xa và mạng lưới bảo 
trì tại địa phương giúp giảm thiểu gián đoạn 
trong vận hành. Đảm bảo vận hành liên tục là 
ưu tiên hàng đầu của chúng tôi.
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Chúng tôi cung cấp toàn bộ dịch vụ: thiết kế, xây dựng, lắp đặt, bảo dưỡng. Kinh nghiệm và bí 
quyết công nghệ của chúng tôi sẽ đảm bảo việc cung cấp, lắp đặt trọn gói các công trình trên 
toàn thế giới. 

Sức mạnh của các giải pháp BMH nằm ở sự 
bền bỉ, khả năng sẵn sàng vận hành và công 
suất cao của thiết bị. Các công trình đã bàn 
giao chính của chúng tôi bao gồm các nhà 
máy sản xuất SRF/RDF được tích hợp hiệu 
quả vào lò hơi và lò nung xi măng với công 
suất xử lý rác thải hàng năm đạt 100-1000 
nghìn tấn/năm.

 
TÁI TẠO GIÁ  
TRỊ TỪ RÁC



Công nghệ đặc 
biệt của chúng tôi 
được thiết kế và 
phát triển ở Phần 
Lan. Cho đến nay, 
chúng tôi đã cung  
cấp hơn 70 dây chuyền 
TYRANNOSAURUS® và hơn 170  
hệ thống xử lý nhiên liệu sinh  
học rắn trên toàn thế giới.

BBMG (Tập đoàn Vật liệu xây dựng Bắc Kinh) là 
nhà sản xuất xi măng lớn nhất miền bắc Trung 
Quốc và là một trong 10 nhà sản xuất lớn nhất 
trên toàn thế giới. Nhà máy của BBMG ở Hàm 
Đan sản xuất nhiên liệu cho nhà máy xi măng 
gần đó.

Nhà máy của GPSC (Global Power Synergy 
Public Company Ltd) ở Rayong được xây dựng 
để xử lý rác tại địa phương và sản xuất nhiên 
liệu thay thế cho sản xuất năng lượng. Nhà máy 
tinh chế MSW tại địa phương thành SRF, đồng 
thời tách riêng nguyên liệu tái chế và nguyên 
liệu thô.

Dự án của BMH với GPSC
Sản xuất nhiên liệu từ chất thải: Toàn bộ dây 
chuyền sản xuất SRF TYRANNOSAURUS® (2017) 
bao gồm cả khâu xử lý sơ bộ.

Posco E&C là một công ty EPC lớn của Hàn 
Quốc chuyên thi công trọn gói các nhà máy lớn. 
Nhà máy Pohang tinh chế MSW thành SRF dùng 
cho lò hơi BFB 50MW tích hợp tại cùng địa điểm 
nhà máy. Chỉ một dây chuyền chế biến của nhà 
máy đã có công suất cắt rất lớn, 40 tấn/giờ.

Dự án của BMH với Pohang
Sản xuất điện từ rác: Toàn bộ hệ thống tinh chế 
MSW và rác công nghiệp TYRANNOSAURUS® 
(2018).

Nhà máy sinh khối Miajadas của ACCIONA 
Energy là nhà máy đầu tiên ở Châu Âu sử dụng 
hai loại sinh khối (rơm rạ và phế phẩm gỗ) làm 
nhiên liệu. Khả năng đa dạng hóa nguồn cung 
cấp nhiên liệu giúp đảm bảo nguồn cung và tối 
ưu hóa chi phí. Nhà máy sản xuất trung bình 
128GWh mỗi năm.

Dự án của BMH với Acciona Energy
Xử lý nhiên liệu sinh học rắn: Trọn gói hệ thống 
xử lý sinh khối với bồn chứa đệm và cấp liệu cho 
lò hơi (2010).

Nhà máy đồng phát nhiệt và điện (CHP) mới của 
Fortum ở Zabrze hướng tới mục tiêu tăng hiệu 
suất năng lượng và giảm khí thải. Nhà máy cung 
cấp nhiệt sưởi ấm trung tâm cho khoảng 70.000 
hộ gia đình. Nhà máy có thể sử dụng linh hoạt 
một số loại nhiên liệu và lượng RDF có thể lên 
tới 40%. 

Dự án của BMH với Fortum
Xử lý nhiên liệu: Toàn bộ hệ thống xử lý nhiên 
liệu rắn bao gồm cả công đoạn bốc dỡ từ tàu 
hỏa và lấy mẫu tự động (2018).

Mälarenergi AB là một trong những nhà máy đồng 
phát điện và nhiệt lớn nhất Thụy Điển. Nhà máy này 
chỉ sử dụng nhiên liệu tái tạo để sản xuất năng lượng, 
đồng thời cung cấp cả điện và nhiệt sưởi ấm trung 
tâm cho thành phố Västerås bao quanh nhà máy

Dự án của BMH với Mälarenergi AB
Xử lý nhiên liệu sinh học rắn: Toàn bộ hệ thống 
xử lý nhiên liệu sinh học rắn cho dăm gỗ, phế 
phẩm lâm nghiệp, vỏ cây và than bùn (2000). 
Toàn bộ hệ thống xử lý nhiên liệu sinh học rắn 
cho gỗ, viên gỗ nén và than bùn (2002).
Sản xuất điện từ rác: Toàn bộ nhà máy sản xuất 
RDF từ MSW và rác công nghiệp (2014). Toàn bộ 
hệ thống xử lý nhiên liệu bên ngoài cho gỗ tái 
chế (2020).

THÁI LANTHÁI LAN

TÂY BAN NHATÂY BAN NHA BA LANBA LAN

Nhà máy của CIMPOR tại Souselas (Coimbra) là 
một nhà máy xi măng lớn của Intercement – một 
trong những tập đoàn xi măng lớn nhất thế giới. 
Hàng năm, nhà máy này sản xuất 2,4 triệu tấn xi 
măng ở Bồ Đào Nha. Nhà máy sử dụng SRF từ rác 
cho lò quay và buồng tiền nung (precalciner).

Dự án của BMH với Cimpor
Đốt rác làm nhiên liệu: Giải pháp chìa khóa trao 
tay (2011) để xử lý nhiên liệu thay thế tại nhà 
máy xi măng, bao gồm các hệ thống sàng, định 
lượng và cấp liệu cũng như lưu chứa.

PHẦN LANPHẦN LAN

Etelä-Savon Energia Oy (ESE) có bề dày lịch 
sử trong sản xuất năng lượng và được biết đến 
với sứ mệnh tiên phong sử dụng các nguồn tài 
nguyên tái tạo. Nhà máy điện Pursiala ở Mikkeli 
cung cấp nhiệt sưởi ấm trung tâm cho thành 
phố và các vùng lân cận.

Dự án của BMH với ESE Oy
Xử lý nhiên liệu sinh học rắn: Toàn bộ hệ thống xử lý 
nhiên liệu sinh khối rắn (2017) gồm các công đoạn 
tiếp nhận, chuẩn bị, lưu chứa và tiếp liệu cho lò hơi.

Nhà máy tinh chế rác 
TYRANNOSAURUS®

Nhà máy xử lý nhiên liệu 
sinh học rắn

THỤY ĐIỂNTHỤY ĐIỂN

TRUNG QUỐCTRUNG QUỐC

BỒ ĐÀO NHABỒ ĐÀO NHA

HÀN QUỐCHÀN QUỐC

Dự án của BMH với BBMG
Đốt rác làm nhiên liệu: Toàn bộ nhà máy sản 
xuất SRF TYRANNOSAURUS® (2017) để tinh chế 
rác, sản xuất cả nhiên liệu thay thế (SRF) và 
nguyên liệu thô theo mô hình không chất thải.

THỤY ĐIỂNTHỤY ĐIỂN

Jönköping Energi AB là công ty sản xuất năng 
lượng của thành phố với nhà máy điện Torsvik 
cung cấp cả điện và nhiệt sưởi ấm trung tâm. Dây 
chuyền mới nhất được lắp đặt vào năm 2014 vận 
hành bằng nguyên liệu sinh khối, chủ yếu là phế 
phẩm lâm nghiệp, ngoài ra còn cả phế phẩm gỗ 
công nghiệp.

Dự án của BMH với Jönköping Energi AB
Xử lý nhiên liệu sinh học rắn: Hệ thống xử lý nhiên 
liệu bên ngoài (2014) gồm các công đoạn nhận, 
chuẩn bị, lưu chứa và tiếp liệu cho lò hơi.

HƠN 200 GIẢI PHÁP NHÀ MÁY 
TRÊN TOÀN THẾ GIỚI
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BMH Technology Oy
P.O. Box 32 (Sinkokatu 11)
FI-26101 Rauma, Phần Lan 
T: +358 20 486 6800
E: bmh@bmh.fi 
www.bmh.fi

TIẾP NĂNG LƯỢNG 
CHO MỘT TƯƠNG  
LAI SẠCH HƠN


