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Od czasu naszych pierwszych realizacji dla celulozowni i papierni w latach 
60. XX wieku stało się dla nas jasne, że rozwiązania technologiczne w tym 
sektorze muszą być niezawodne. System gospodarki paliwem, 
tak jak cały zakład, musi działać 24 godziny na dobę przez 
cały rok. Jesteśmy dumni, że nasze portfolio jest 
wypełnione zadowolonymi klientami, 
którzy w pełni polegają na  
naszej specjalistycznej 
wiedzy.

NIEZWYKŁE INSTALACJE ROZŁADUNKU, 
MAGAZYNOWANIA I TRANSPORTU PALIW

ROZWIĄZANIA 
BMH

ODBIÓR PRZYGOTOWANIE
KONTROLA 

JAKOŚCI 
PALIWA

  MAGAZYNOWANIE
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 TRANSPORT
  PODAWANIE     

 PALIWA DO 
KOTŁA

BIOFLAME®

Rozwiązania BMH polegają na doskonałej 

znajomości biomasy, wieloletnim 

doświadczeniu i ciągłym rozwoju 

produktu, a także solidności konstrukcji 

produkowanych bezpośrednio przez nas,  

co pozwala zapewnić wysoką jakość i trwałość, 

oraz oczywiście, na profesjonalnym podejściu 

do bezpieczeństwa i kwestii środowiskowych.

Nasze rozwiązania są doskonałe pod względem 

konstrukcji, jakości osprzętu i znajomości 

automatyki, a także pod względem know-how. 

IDEALNE ROZWIĄZANIE DLA 
WSZYSTKICH RODZAJÓW PALIW

Stosowanie różnych rodzajów paliw 

wymaga elastycznych rozwiązań. Dzięki 

wieloletniemu doświadczeniu i zrozumieniu 

złożoności zagadnień związanych z 

rozładunkiem, magazynowaniem i transportem 

materiałów oraz jakością paliw, BMH oferuje 

doskonałe rozwiązania dostosowane do 

potrzeb naszych klientów. Mamy bogate 

doświadczenie w pracy z niemal wszystkimi 

paliwami stałymi, jak na przykład trociny, 

karpina, odpady leśne, gałęzie, wierzba 

energetyczna, torf, pellet, kora, 

eukaliptus i SRF/RDF.

 Firma BMH dostarczyła dotąd systemy 

gospodarki paliwem do setek zakładów 

na całym świecie. Zapewniamy gotowe 

rozwiązania i gwarantujemy perfekcyjne 

dopasowanie każdego z elementów.

MAKSYMALNA DYSPOZYCYJNOŚĆ

Instalacje rozładunku, magazynowania 

i transportu paliw stałych dostarczane przez 

BMH zapewniają najwyższą dyspozycyjność 

w branży. Zbieraliśmy doświadczenia przez 

ponad 70 lat sprawdzając wszelkie potencjalne 

nowe technologie i stosując wyłącznie te 

najlepsze. Poszukiwanie jeszcze lepszych 

rozwiązań trwa – pracuje nad tym nasz 

zespół badawczo-rozwojowy. Użytkownik 

może mieć pewność, że oferowane przez 

nas rozwiązania są najbezpieczniejsze 

i niezawodne. Dlatego też możemy śmiało 

zapewnić o ich maksymalnej dyspozycyjności.

WSZYSTKO OD JEDNEGO DOSTAWCY

Zamówienie instalacji gospodarki paliwem 

od jednego dostawcy to najlepsze 

ROZWIĄZANIA DZIAŁAJĄCE WIECZNIE?
Żadne urządzenia wytworzone przez 

człowieka nie są wieczne, jednak w BMH 

jesteśmy niezwykle dumni z długiej 

żywotności produkowanych urządzeń. 

Nasze stacje rozładunku sprzed kilku 

dekad nadal działają bez zarzutu. Solidna 

konstrukcja, łatwa konserwacja, prosta 

wymiana części zużywających się, wybór 

materiałów - wszystko zaprojektowane by 

dać Państwu trwałe i bezobsługowe 

rozwiązanie.

Awaryjna kieszeń 
podająca

Silosy magazynowe

Stacja kontroli 
jakości paliwa

Jednostki odpylające

Przejezdna stacja rozładunku dla 
samochodów z ruchomą podłogąRozładunek  

boczny

Stacja 
rozładunku

3

rozwiązanie. Łączenie pojedynczych 

urządzeń w kompletny, sterowalny i wydajny 

system wymaga pełnego zrozumienia 

wszystkich elementów. Dostawa z jednego 

źródła umożliwia zaprojektowanie systemu 

zapewniającego maksymalną dyspozycyjność.

Instalacje rozładunku, magazynowania 

i transportu paliw stałych BMH znane są 

z najwyższej wydajności i dyspozycyjności. 

Bardzo dobrze znamy nasze produkty 

i tworzymy rozwiązania działające płynnie, 

których eksploatacja jest łatwa i tania.



Węzły rozładunku stanowią pierwszy etap zagospodarowania paliwa. Czasami pełnią one 
także funkcję niewielkiego tymczasowego magazynu. Odbiór musi być szybki i bezpieczny, 
a ponadto musi zapewniać dużą przepustowość.

STACJE ROZŁADUNKU –  
ODPOWIEDŹ NA WSZELKIE POTRZEBY

SAMOCHÓD CIĘŻAROWY, POCIĄG 
LUB STATEK – ODBIÓR Z DOWOLNEGO 
ŚRODKA TRANSPORTU

BMH dostarczyło kilkaset stacji rozładunku do 

wielu krajów. Istnieje wiele różnych sposobów 

rozładunku. Zwykle zależy on od tego, jakie 

pojazdy są powszechnie używane w danym 

kraju lub regionie. Nasze instalacje możemy 

dostosować do dowolnego z nich.

BEZPIECZEŃSTWO 
PRZEDE WSZYSTKIM

Instalacje umożliwiające rozładunek 

samochodów z ruchomą podłogą 

wyposażone są w osłony zabezpieczające. 

Zwykle rozładunek nadzorowany jest 

z nastawni i odbywa się bez obecności 

ludzi w miejscu rozładunku.

Najszybszym sposobem rozładunku 
jest rozładunek boczny z wywrotki.

Wygarniacz łańcuchowy z możliwością najazdu ciężarówki 
stanowi połączenie magazynu paliwa i stacji odbiorczej.

Stacja rozładunkowa dla statków umożliwia transport dużych ilości 
materiałów dostarczanych z odległych krajów w przystępnej cenie.

Realizacja BMH dla Göteborg Energi AB to kompletny 
układ rozładunku, magazynowania i transportu biomasy. 
W jego skład wchodzą układ rozładunku dla naczep z 
wywrotką boczną, węzeł kontroli jakości paliwa obejmujący 
separację magnetyczną oraz przesiewanie i rozdrabnianie 
frakcji nadgabarytowej, dwa silosy o pojemności 5 000 m3 
wyposażone w obrotowe wygarniacze ślimakowe 
TYRANNOSAURUS® oraz ciągi transportowe do kotła. 
Wydajność instalacji wynosi 700 m3 na godzinę do silosów 
magazynowych oraz 300 m3 na godzinę do kotła (2004). 

Zakład wykorzystujący biomasę Fort St. James w Kolumbii 
Brytyjskiej rocznie zużywa 400 000 m3 biomasy w kotle 
o mocy 40 MWe. Zakład wykorzystuje głównie odpady 
drewnopochodne z lokalnych tartaków i z wycinki drzew, 
a także odpady przydrożne. Instalacja BMH składa się 
z dwóch stacji rozładunku samochodów ciężarowych 
(700 m3 na godzinę), stacji kontroli jakości paliw (700 m3 
na godzinę) z rozdrabniaczem nadziarna i trzema silosami 
do magazynowania o pojemności wynoszącej 6500 m3 
każdy (2013).

Elektrociepłownia Pursiala w Mikkeli, należąca do Etelä-
Savon Energia, zapewnia ogrzewanie miejskie i energię 
elektryczną okolicznym mieszkańcom. Instalacja BMH 
stanowi kompletny system gospodarki biomasą obejmujący 
stację rozładunku samochodów ciężarowych, stację kontroli 
jakości paliwa, zawierającą separator metali żelaznych, 
przesiewanie materiału i rozdrabnianie nadziarna, a także 
system magazynowania, przenośniki i wyposażenie 
pomocnicze. Wydajność rozładunku paliwa wynosi 1000 m3 
na godzinę, pojemność magazynu paliwa wynosi 7500 m3. 
Silos wyposażony jest w obrotowy wygarniacz ślimakowy 
TYRANNOSAURUS® a wydajność podawania paliwa do 
kotła wynosi 600 m3 na godzinę (2017).

Nokianvirran Energia Oy zapewnia ciepło sieciowe miastu Nokia 
oraz parę technologiczną okolicznym zakładom przemysłowym. 
Całkowita moc cieplna kotła fluidalnego BFB wynosi 68 MWt. 
Kocioł wykorzystuje biomasę w postaci odpadów leśnych, 
torfu, kory, trocin oraz zrębki. Zakres dostaw BMH obejmował 
w tym przypadku kompletną instalację gospodarki biomasą, 
w skład której wchodzą: węzeł rozładunku, kontroli jakości 
paliwa (przesiewanie), magazynowania, ciągi transportowe 
oraz instalacje pomocnicze (2016). 

SZWECJA

FINLANDIA

FINLANDIA 
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ELASTYCZNY 
ROZŁADUNEK MA 

KLUCZOWE ZNACZENIE 
DLA WYDAJNEJ PRACY 

ELEKTROCIEPŁOWNI.

Rozładunek naczep 
typu wywrotka

Rozładunek naczep 
z ruchomą podłogą

BRAK PYŁU TO PODSTAWA

W przypadku nowoczesnych 

instalacji emisje pyłu to zagadnienie 

traktowane z najwyższą powagą. 

Powodują zanieczyszczenie produktu, 

a ponadto stanowią zagrożenie pożarem lub 

wybuchem. Instalacje BMH doskonale radzą 

sobie z usuwaniem pyłu. Wszystko zaczyna się 

na etapie rozładunku, gdzie dbamy o to, aby 

samochody ciężarowe i cały obszar pozostawały 

czyste, dbając równocześnie o wymogi ATEX.

KANADA
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Typowy system gospodarki paliwem 
BMH z dwoma rodzajami stacji 
rozładunkowych.

Kod QR  
umożliwia podgląd  

danego obiektu 
referencyjnego.

ROZWIĄZANIA 
BMH

ODBIÓR PRZYGOTOWANIE
KONTROLA 

JAKOŚCI 
PALIWA

  MAGAZYNOWANIE   TRANSPORT
  PODAWANIE     

 PALIWA DO 
KOTŁA

BIOFLAME®



ROZDRABNIACZ BIOMASY
TYRANNOSAURUS® 
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Instalacja BMH dla Bloku 7 Mälarenergi AB to komplet-
ny system gospodarki paliwem przetwarzający drew-
no odpadowe. Składa się on z kieszeni odbiorczej dla 
ładowarki kołowej, a także samochodów ciężarowych 
z wywrotką boczną i tylną, układu kontroli jakości pa-
liwa z magnetyczną separacją zanieczyszczeń metalo-
wych i przesiewaniem/rozdrabnianiem ponadwymia-
rowych materiałów, silosu do magazynowania paliw 
o pojemności 6000 m3 z wygarniaczem ślimakowym 
TYRANNOSAURUS® oraz ciągami  transportowymi do 
kotła. Wydajność wynosi 700 m³ na godzinę do silosu 
i 350 m³ na godzinę do kotła (2020).

Instalacja rozdrabniająca do przetwarzania 
odpadów z wycinki leśnej UTE Biomasa Curtis 
w Galicji, (Hiszpania) to największy tego rodzaju 
zakład produkujący rocznie 550 000 ton paliwa 
dla elektrowni o mocy 50 MWe. Instalacja 
BMH zawiera siedem różnych rozdrabniaczy 
TYRANNOSAURUS®. Trzy z nich, zainstalowane 
w węźle rozładunku, to największe tego typu 
urządzenia na świecie. Jeden, mniejszy z 
rozdrabniaczy, pracuje jako jednostka pomocnicza. 
Instalacja wyposażona jest również w stację 
kontroli jakości paliwa i magazyn typu A-frame o 
pojemności 20 000 m3 wyposażony w wygarniacz 
ślimakowy TYRANNOSAURUS®. Ponadto instalacja 
wyposażona jest w system automatycznego 
pobierania próbek umożliwiający kontrolę jakości 
przetwarzanego materiału (2019).

Päijät-Hämeen Jätehuolto Oy posiada w Lahti 
instalację składającą z dwóch linii, produkującą 
wysokiej jakości stałe paliwa wtórne (SRF) z od-
padów drewnopochodnych oraz z selektywnej 
zbiórki zawierających głównie plastik, tekturę 
i papier. Linia przetwarzająca odpady drewno-
pochodne wyposażona jest w dwuwirnikowy 
wolnoobrotowy rozdrabniacz TYRANNOSAU-
RUS®. Instalacja ta wyposażona jest w separator 
metali i radzi sobie z zanieczyszczeniami takimi 
jak kamienie (2011).

SZWECJA

HISZPANIA

FINLANDIA

Niezawodne i efektywne przygotowywanie biomasy stanowi pierwszy etap 
produkcji wysokiej jakości paliwa. Kiedy gotowa biomasa nie jest dostępna lub jeśli 
klient życzy sobie produkować ją samodzielnie, dostarczamy kompaktowe systemy 
przygotowania paliw.

INSTALACJE PRZYGOTOWANIA 
BIOMASY – PIERWSZY ETAP 
PRODUKCJI NAJWYŻSZEJ  
JAKOŚCI PALIWA

STACJA ROZDRABNIAJĄCA
Rozwiązania BMH do przygotowywania 

biomasy stanowią doskonały wybór 

w przypadku rozdrabniania odpadów 

drewnopochodnych (takich jak odpady 

budowlane, drewno rozbiórkowe, odpady 

tartaczne, podkłady kolejowe, palety itp.) 

lub odpadów leśnych (takich jak odpady 

z wycinki, pniaki itp.). Stacja rozdrabniająca 

może stanowić część kompletnego systemu 

gospodarki paliwem lub całkowicie osobną 

jednostkę. Zwykle posiada ona funkcję 

separacji zanieczyszczeń metalowych, 

a rozdrobnione odpady do dalszego 

przetwarzania mają nie więcej niż 60 mm.

Stacja rozdrabniająca TYRANNOSAURUS® 

posiada wiele przyjaznych 

użytkownikowi rozwiązań. Jej serce 

stanowi wolnoobrotowy rozdrabniacz 

TYRANNOSAURUS®, który w bezpieczny, 

ekonomiczny i wydajny sposób rozdrabnia 

np. odpady drewnopochodne, bale, palety, 

pniaki jak również tekturowe rolki oraz 

inne materiały opakowaniowe.

Rozdrabnianie wolnoobrotowe 

oznacza mniej pyłu oraz frakcji 

drobnej. Ogranicza również ryzyko 

wystąpienia iskier, pożaru lub wybuchu 

pyłu, a także prawdopodobieństwo 

wystąpienia uszkodzeń spowodowanych 

przez metale i kamienie. 

Rozdrabniacz TYRANNOSAURUS® 

zapewnia stałą wydajność przy wysokiej 

dyspozycyjności i niskich kosztach 

eksploatacji.

Wysokowydajny rozdrabniacz 

TYRANNOSAURUS® wyposażony jest 

w umieszczony nad nim lej zasypowy 

umożliwiający rozładunek albo 

z przenośnika albo bezpośrednio 

z ciężarówki (nawet całej naczepy na 

raz). Rotor wyposażony jest w wykonane 

ze specjalnej stali noże, które można 

obracać i łatwo wymienić. Kierunek 

obrotów rotoru można zmieniać dzięki 

czemu rozdrabnianie odbywa się 

w obu kierunkach.
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Przenośnik ze 
stacji rozładunku

Odpylacz

Separator magnetyczny nad 
przenośnikiem taśmowym

Przesiewacz
TYRANNOSAURUS® 

Rozdrabniacz nadziarna 
TYRANNOSAURUS®

88

Instalacja BMH dla Jönköping Energi AB to kompletny system 
rozładunku, magazynowania i transportu biomasy takiej jak 
trociny, odpady leśne i kora. Składa się ona ze stacji rozładunku, 
umożliwiającej wykorzystanie ładowarki lub samochodów 
ciężarowych zarówno z wywrotką boczną jak i tylną, kontroli jakości 
paliwa z separacją magnetyczną zanieczyszczeń metalowych 
i przesiewaniem/rozdrabnianiem ponadwymiarowych materiałów, 
dwóch silosów do magazynowania paliw o pojemności 5000 m³ 
z wygarniaczami ślimakowymi TYRANNOSAURUS® oraz systemów 
przenośników kotła. Wydajność instalacji od rozładunku do silosów 
wynosi 700 m3 na godzinę a wydajność ciągów transportowych 
do kotła 300 m3 na godzinę. (2014).

Vantaan Energia to jedna z największych miejskich spółek 
energetycznych w Finlandii, należąca do mieszkańców, 
produkująca energię elektryczną i zapewniająca ogrzewanie 
miejskie. Stary kocioł elektrociepłowni o mocy 120 MWt 
wykorzystywał paliwa kopalne i został przerobiony w sposób 
umożliwiający stosowanie biomasy. Dostarczona tu instalacja 
BMH to kompletny system rozładunku, magazynowania 
i transportu biomasy, obejmujący dwie stacje rozładunku 
(wydajność 1000 m3 na godzinę), stację kontroli jakości 
paliwa, dwa silosy o pojemności 7500 m3, a także przenośniki 
podające paliwo do kotła (2019).

Elektrociepłownia w Częstochowie zapewnia ogrzewanie i 
energię elektryczną. Instalacja BMH Technology dla Fortum to 
kompletny system rozładunku, magazynowania i transportu 
paliwa zasilający kocioł o mocy 120MWt. System gospodarki 
biomasą składa się ze stacji rozładunku samochodów 
ciężarowych, stacji kontroli jakości paliwa, dwóch silosów 
do magazynowania paliw z wygarniaczami ślimakowymi 
TYRANNOSAURUS®, przenośnikami do kotła oraz niezbędnymi 
systemami pomocniczymi (2009).

Instalacja przygotowania biomasy CEASA w Navia (Hiszpania) 
zaprojektowana na odpady z procesu pozyskiwania drewna 
wyposażona jest w rozdrabniacz TYRANNOSAURUS® BioCrusher. 
Rozbudowany system kontroli jakości paliwa wyposażono 
w separator powietrzny, którego zadaniem jest oddzielenie 
piasku, kamieni (również tych płaskich), metali oraz nadziarna, 
które kierowane jest do rozdrabniania. Instalacja produkuje 
najwyższej jakości paliwo o rozmiarach właściwych dla kotła 
oraz pozbawione materiałów inertnych (2015).

SZWECJA

FINLANDIA

POLSKA 

HISZPANIA
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INSTALACJE KONTROLI 
JAKOŚCI BIOMASY – SEKRET 
OPTYMALIZACJI PALIW

We wcześniej określonych odstępach czasu urządzenie próbkujące 
pobiera cały przekrój materiału z przenośnika. Próbki przechodzą przez 

rozdrabniacz i lądują w zbiorniku mieszalnika. To tutaj pobierana jest 
ostateczna próbka. Na koniec pozostałe paliwo wraca do systemu.

Urządzenia do kontroli jakości paliw stanowią kompaktowy, zintegrowany i zamknięty 
system. Jego celem jest poprawa jakości, a także optymalizacja wielkości cząstek dla 
danego kotła.

Ponieważ wymagania kotła i jakość biomasy 

różnią się w zależności od klienta konieczne 

jest stosowanie różnorodnych działań, 

urządzeń i projektów. Nasze doświadczenie 

stanowi gwarancję, że kocioł otrzyma 

dokładnie takie paliwo, jakie jest wymagane 

do uzyskania optymalnych wyników.

JEDNOSTKA KONTROLI JAKOŚCI PALIWA

Jednostka kontroli jakości paliwa BMH zwykle 

składa się z separatora metali, kontroli wielkości 

paliwa w postaci przesiewacza i rozdrabniacza 

nadziarna, oraz systemu pobierania 

próbek. Stacja przesiewania zapewnia, że 

zanieczyszczenia zostaną usunięte a wielkość 

elementów paliwa zoptymalizowana.

SEKRET WYSOKIEJ JAKOŚCI PALIWA

Sekretem kontrolowania jakości paliwa jest 

przesiewacz. Specjalnie zaprojektowane 

tarcze sprawiają, że jego efektywność 

jest wyjątkowo wysoka. Przesiewacz 

TYRANNOSAURUS® to kompaktowe, 

niezawodne, pyłoszczelne, opłacalne 

i trwałe urządzenie, które posiada funkcję 

samoczyszczenia i zapewnia niskie koszty 

eksploatacji. Przesiewacz zapewnia 

odpowiednie parametry paliwa, dzięki czemu 

nie dochodzi do powstawania zatorów 

ani spiętrzania. Przesiewacze tarczowe, 

opracowane dla wymagających paliw takich 

jak drewno rozbiórkowe i paliwa SRF/RDF, 

to jedna z najnowszych innowacji BMH.

ODPOWIEDNIA PRÓBKA, 
ODPOWIEDNIA CENA

Rzetelne pobieranie próbek stanowi 

podstawę spełnienia wymogów 

nakładanych przez władze. Ma ono wpływ 

również na odpowiednią cenę paliwa. 

Błąd pomiaru w przypadku ręcznego 

pobierania próbek zwykle wynosi 5-10%. 

Firma BMH opracowała znormalizowany, 

automatyczny system pobierania próbek. 

Zapewnia on precyzyjne informacje, 

wyklucza zanieczyszczenia, ujednolica wsad 

i gwarantuje odpowiednią cenę paliwa. 

Ważenie może zostać zintegrowane z 

przenośnikami powiązanymi ze stacją 

pobierania próbek.
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Idealny magazyn powinien 
mieć kilka określonych 
funkcji. My zapewniamy 
je wszystkie.

INSTALACJE MAGAZYNOWANIA –  
DOŚWIADCZENIE MA ZNACZENIE

Elektrociepłownia Fortum w Zabrzu to idealny przykład połączenia 
przetwarzania odpadów przy jednoczesnym wytwarzaniu energii 
elektrycznej i ciepła. To największy tego typu zakład w Polsce 
spalający do 250 000 ton paliw z odpadów (RDF) rocznie. Instalacja 
BMH obejmuje system nawęglania oraz układ rozładunku, 
magazynowania i transportu paliw z odpadów (RDF) składający 
się ze stacji rozładunku, systemów kontroli jakości paliwa dla 
materiałów ponadwymiarowych i drobnych oraz metali żelaznych 
i nieżelaznych, silosu o pojemności 7500 m3 do magazynowania 
paliwa RDF oraz przenośników do kotła. Wydajność rozładunku 
i przesiewania dla paliwa z odpadów (RDF) wynosi 700 m3 na 
godzinę. Wydajność podawania paliwa do kotła wynosi 350 m3 na 
godzinę. Moc nowego kotła to 220 MW: 145 MW – wytwarzanie 
ciepła i 75 MW – wytwarzanie energii elektrycznej (2019). 

 Zakład GESTAMP w Garray Soria, w Hiszpanii ma moc 
wynoszącą 17 MWe i wykorzystuje biomasę leśną. Instalacja 
BMH obejmuje odbiór, kontrolę jakości paliwa z separacją 
powietrzną, której celem jest usunięcie kamieni (również 
płaskich), metali i nadziarna oraz magazyn typu A-frame 
o pojemności 6000 m³. Wydajność rozładunku wynosi 350 m³ 
na godzinę od wyładunku do magazynu i 150 m³ na godzinę 
do kotła (2013).

Instalacja BMH dla Ørsted, Asnæsværket to kompletny system 
gospodarki biomasą. Składa się ona z ruchomego, znajdującego 
się na nadbrzeżu, leja zasypowego do rozładunku statków, 
przenośników taśmowych transportujących biomasę do 
magazynu na wolnym powietrzu lub do silosu na paliwo 
o pojemności 5000 m³, z wygarniaczem ślimakowym 
TYRANNOSAURUS®, przez stację kontroli jakości paliwa. 
Stacja kontroli jakości paliwa obejmuje separację magnetyczną 
zanieczyszczeń metalowych i przesiewanie materiału. 
Wydajność systemu wynosi 1000 m³ na godzinę dla każdego 
leja odbiorczego, 1000 m³ na godzinę dla stacji kontroli jakości 
paliwa i 300 m³ na godzinę do kotła (2019).

PGE to największa polska spółka energetyczna. 
Jej elektrociepłownia dostarcza ciepło do połowy z 400 000 
mieszkańców Szczecina i sprzedaje zieloną energię elektryczną 
krajowej sieci elektroenergetycznej. Instalacja BMH obejmuje 
system rozładunku, magazynowania i transportu biomasy 
dostarczony w postaci gotowej linii zintegrowanej z kotłem o 
mocy 180 MWt. System gospodarki biomasą składa się ze stacji 
rozładunku samochodów ciężarowych, kontroli jakości paliwa, 
magazynu na zrębki na otwartym powietrzu oraz dwóch silosów 
na wierzbę i pellet, zintegrowanych ze wspólnym systemem 
transportującym paliwo do kotła fluidalnego. Wydajność 
instalacji rozładunku wynosi 800 m³ na godzinę a  
podawania do kotła 300 m³ na godzinę (2011).

POLSKA

HISZPANIA

DANIA

POLSKA
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Równomierny przepływ 
materiału do różnych  

części magazynu  
ma kluczowe znaczenie  

dla wyrównywania
jakości paliwa.

Rozwiązania magazynowe BMH są 

wynikiem intensywnego rozwoju produktu. 

W przypadku silosów, magazynu typu 

A-frame, czy też magazynu zewnętrznego na 

materiały niepylące, równomierny przepływ 

do i z magazynu ma istotne znaczenie.

SILOS WIELOFUNKCYJNY

Systemy magazynowania zostały zaprojektowane 

mając na uwadze wiele istotnych funkcji. 

W rezultacie są one doskonałym sposobem 

składowania paliw stałych.

Po pierwsze magazyn ma kompaktową 

konstrukcję. Wymaga niewielkiej powierzchni 

pod zabudowę, a jednocześnie zapewnia 

dużą pojemność magazynową.  

Po drugie magazyn stanowi 

całkowicie zamknię-

tą konstrukcję 

Magazyny typu A-frame to najbardziej wydajne 
systemy gwarantujące niezmienną jakość paliwa.

co oznacza, że zapobiega emisji pyłu i zapachu 

oraz wyciekom. Kolejna zaleta związana jest 

z przepływem paliwa do i z magazynu. Silos 

działa zgodnie z zasadą „pierwsze przyszło, 

pierwsze wyszło”, co zapewnia wysoką jakość 

paliwa, a także zwiększa bezpieczeństwo 

znacząco ograniczając ryzyko samozapłonu. 

Istotną zaletą jest również wyrównywanie 

jakości paliwa. Ponieważ kolejne warstwy w 

magazynie rzadko są takie same pod wzglę-

dem ogólnej jakości i wilgotności, kluczowe 

jest pozyskiwanie odpowiedniej mieszanki 

wszystkich warstw. Dzięki strukturze silosu i 

zasadzie działania wygarniacza ślimakowe-

go na jego dnie, ogólna jakość a także wil-

gotność paliwa jest zbilansowana. Na koniec, 

należy podkreślić, że silos zapewnia równo-

mierny i kontrolowany przepływ materiału. 

Pobieranie paliwa jest zautomatyzowane i 

dostosowane do potrzeb określonego proce-

su. Odpowiednio zwymiarowana przestrzeń 

magazynowa zapobiega spiętrzaniu się 

paliwa. Zapewnia to stały przepływ 

materiału do wygarniacza 

ślimakowego. 

Wygarniacze ślimakowe TYRANNOSAURUS® 

mają solidną, zapewniającą długą 

żywotność, konstrukcję. Są one 

zaprojektowane tak, aby pozyskiwać 

materiał równomiernie ze wszystkich 

części przestrzeni magazynowej w celu 

jeszcze lepszego wyrównywania jakości. 

Śruby wygarniaczy wyposażone są w łatwo 

wymienialne zęby umożliwiające szybką 

wymianę. Konserwację ułatwia również 

swobodny dostęp do części wymagających 

serwisowania oraz system smarowania 

automatycznego. Śruby wygarniaczy mają 

specjalne powłoki trudnościeralne i są 

wykonane z materiałów dobranych do 

rodzaju transportowanego paliwa.
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Każda chwila, kiedy kocioł nie robi tego, co powinien, kosztuje dużo pieniędzy. 
Dlatego też elektrownia musi być szczególnie ostrożna przy wyborze dostawcy 
systemu gospodarki paliwem.

INSTALACJE PODAWANIA  
PALIWA – DO DOWOLNEGO  
RODZAJU KOTŁA
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INSTALACJE TRANSPORTU –  
GWARANCJA DOSTAWY

Firma BMH Technology dostarcza układy 
przykotłowe do wszystkich typów kotłów. 
Oprócz dostarczenia oryginalnych systemów, 
wykonaliśmy wiele modernizacji istniejących 
urządzeń.

NIE MA MIEJSCA NA WYMÓWKI

Kocioł musi dostać to czego potrzebuje. 
Jest to miejsce, gdzie nie dopuszcza się 
żadnych słabości ani awarii urządzeń. 
Wszystko po prostu musi działać. Należy 
wykluczyć wszelkie ryzyko wystąpienia 
zatoru paliwa. System podawania paliwa 
BMH stanowi gwarancję takiego stanu rzeczy 
od samego początku tj. stacji rozładunku. 
W tym miejscu stosujemy jednak także inne 
metody zapewniające absolutną pewność. 
Równomierne podawanie uzyskuje się 
dzięki odpowiednio zaprojektowanym 
i wyprodukowanym zbiornikom buforowym 
i podajnikom ślimakowym. Technologia 
pomiaru poziomu jest bardzo dokładna 
i zautomatyzowana, i jest sterowana 
z poziomu nastawni kotła.

JAK WAŻNE SĄ PRZENOŚNIKI?

Transport jest często uważany za 
nieinteligentną część gospodarki paliwem, 
bez wartości dodanej. Jednakże w BMH 
podchodzimy do tej kwestii z wielką powagą, 
ponieważ na tym etapie wiele rzeczy może 
się nie udać. Wszystkie węzły i punkty 
przeładunku, a także oczywiście zużycie 
urządzeń, mogą spowodować zablokowanie 
lub spiętrzenie materiału, powodując 
kosztowne odstawienia i przestoje. Dzięki BMH 
tego typu problemy są rozwiązane.

KNOW HOW W ZAKRESIE PALIW

Kluczem do zaprojektowania działającej 
bez zakłóceń instalacji jest dokładne 
poznanie różnych paliw i warunków 

Transport paliwa to ta część procesu, która jest niemal niezauważalna, jeśli działa 
prawidłowo. Dostarczane przez nas rozwiązania w tym zakresie są: niezawodne, 
trwałe, pyłoszczelne i łatwe w eksploatacji.
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środowiskowych. To po części decyduje 
czy zastosować przenośnik taśmowy, 
łańcuchowy, rurowy czy śrubowy, a jeśli 
przestrzeń pod zabudowę jest ograniczona, 
przenośnik kubełkowy. Naszym założeniem 
jest zminimalizowanie zużycia energii 
elektrycznej i kosztów konserwacji oraz 
maksymalizacja okresu eksploatacji 
urządzeń. Osiągamy to stosując liczenie 
wstecz, tj. zaczynając od wymagań kotła. 
Pozwala to określić wymaganą wydajność 
i szybkość przenośników, uwzględniając 
właściwości danego paliwa.

Kod QR umożliwia 
podgląd danego obiektu 
referencyjnego.
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Faktem jest, że przepisy dotyczące ochrony środowiska stają 
się coraz bardziej rygorystyczne, ceny energii rosną, a zasoby 
paliw kopalnych maleją. W porównaniu do węgla i ropy, 
spalanie biomasy i paliw SRF/RDF stanowi szansę znaczącego 
ograniczenia emisji gazów cieplarnianych i naszego 
śladu węglowego.

BIOFLAME® – PODAWANIE  
PYŁU BIOMASOWEGO DO KOTŁA
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KORZYŚCI FINANSOWE WYNIKAJĄCE 
Z GLOBALNYCH TRENDÓW

W wielu krajach opodatkowanie 

i ustawodawstwo ulegają zmianie (lub 

już zostały zmienione) na korzyść spalania 

biomasy sprawiając, że rozwiązanie to stało 

się alternatywą niezwykle korzystną cenowo. 

Biomasa, pod względem logistycznym 

i ekonomicznym, zachowuje się tak jak 

jakiekolwiek inne paliwo. Biomasa nie 

zależy już od lokalnej produkcji. Na przykład 

pellet stał się dostępny globalnie dzięki 

transportowi morskiemu a jego cena zależy 

od notowań na światowych rynkach. 

BMH oferuje kompleksowe rozwiązania, 

od portu do kotła.

KOMPLETNE ROZWIĄZANIE 
WSPÓŁSPALANIA BIOMASY 
OD JEDNEGO DOSTAWCY

Kompleksowe, gotowe rozwiązanie 

współspalania biomasy dla elektrowni 

węglowych i zasilanych olejem ciepłowni 

obejmuje:

• systemy odbioru biomasy i SRF/RDF 

z samochodów ciężarowych, pociągów 

i statków

• systemy magazynowania

• systemy dozowania i podawania materiału 

do kotła

• know-how procesu obejmujący urządzenia 

zabezpieczające i zapobiegające pyleniu.

BEZPIECZNA I WYDAJNA 
GOSPODARKA PALIWEM

Firma BMH posiada rozległy know-how 

i doświadczenie w zakresie systemów 

rozładunku, magazynowania i transportu 

różnych rodzajów biomasy, włącznie 

z materiałami suchymi, takimi jak pellet, 

brykiet i odpady drewnopochodne 

z przemysłu meblarskiego. Zapewniamy 

stacje rozładunku dla różnego rodzaju 

samochodów jak i transportu kolejowego, 

wraz z efektywnymi rozwiązaniami w zakresie 

rozładunku materiałów ze statków.

Oferujemy również pełną gamę rozwiązań 

magazynowych, od zasobników buforowych 

kotła po zautomatyzowane magazyny  

w portach, o dużej pojemności, nawet 

na ponad 100 000 m3 paliwa. Kwestie 

bezpieczeństwa są niezwykle ważne 

przy przetwarzaniu paliw suchych. 

Bezpieczne przetwarzanie biomasy i paliw 

SRF/RDF to priorytet dla BMH a prawidłowy 

dobór urządzeń odgrywa kluczową rolę 

w zapewnianiu bezpieczeństwa. Urządzenia 

BMH są zaprojektowane w sposób spełniający 

wymagania dyrektywy ATEX, i posiadają 

najskuteczniejsze systemy odpylające, 

tłumienia wybuchu i przeciwpożarowe.

Fortum Power and Heat Oy wytwarza ciepło dla miasta Espoo. 
W zakładzie Kivenlahti w Espoo firma Fortum zdecydowała 
się wymienić dwa wykorzystywane wcześniej kotły olejowe na 
kotły na pellet drzewny. Rozwiązanie BMH Bioflame® obejmuje 
rozładunek pelletu drzewnego, kontrolę jakości paliwa, systemy 
magazynowania i przenośniki zasilające młyny. Wydajność 
instalacji wynosi 250 m3 na godzinę (2015).

FINLANDIA

 Instalacja BMH dla Hofor, Amagerværket to kompletny 
system gospodarki peletem drzewnym. Składa się z 
ruchomego, znajdującego się na nabrzeżu leja zasypowego 
dla statków, przesiewacza tarczowego i magnesu taśmowego 
dbającego o jakość paliwa oraz przenośników taśmowych 
transportujących pellet drzewny do silosu na paliwo 
o pojemności 20 000 m3 z wygarniaczami łańcuchowymi na 
jego dnie. Wydajność instalacji wynosi 1000 m³ na godzinę 
do silosu i 1000 m³ na godzinę do kotła (2003).

DANIA

Znajdująca się w miejscowości Selby, w hrabstwie North 
Yorkshire, w Anglii elektrownia Drax była kiedyś dużą 
elektrownią węglową. Część kotłów elektrowni przerobiono w 
sposób umożliwiający spalanie pelletu. Instalacja BMH obejmuje 
system rozładunku samochodów ciężarowych typu wywrotka 
zdolny odbierać kilka samochodów na godzinę. Cztery silosy do 
magazynowania paliw o pojemności 3200 m³ z wygarniaczami 
ślimakowymi TYRANNOSAURUS®. Wydajność rozładunku 
pelletu wynosi 550 m3 na godzinę i 750 m3 w przypadku 
transportu z silosu (2009).

WIELKA BRYTANIA
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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
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