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PRZEROBU  
ODPADÓW



Wzrost liczby ludności na 
świecie, urbanizacja i po-
prawa jakości życia skutkują 
zwiększeniem produkcji 
odpadów. Równocześnie 
brakuje nam surowców 
a zapotrzebowanie na 
energię ciągle rośnie. Te 
globalne wyzwania środo-
wiskowe zmuszają nas do 
przyjęcia nowych technolo-
gii produkcji energii i prze-
twarzania odpadów.

Wraz ze wzrostem świadomości ekologicznej, 
związane z tym ustawodawstwo określa rów-
nież nowe wymogi dla społeczeństw w celu 
wsparcia stosowania paliw neutralnych pod 
względem emisji dwutlenku węgla. Zachęca 
nas to do wprowadzania zasad gospodarki 
o obiegu zamkniętym i odzyskiwania
energii z odpadów.

NOWE PODEJŚCIE DO  
GOSPODARKI ODPADAMI I  
PRODUKCJI ENERGII ELEKTRYCZNEJ

DLACZEGO WARTO  
ROZDRABNIAĆ ODPADY?

Instalacja TYRANNOSAURUS® rozdrabnia odpa-
dy do pożądanych rozmiarów i przerabia je na 
wysokiej jakości paliwo oddzielając substancje 
obojętne i materiały nadające się do recyklingu. 
Wstępne przetwarzanie odpadów zapewnia 
znaczące korzyści w porównaniu ze zwykłym 
spalaniem zmieszanych odpadów.

Rozdrabnianie odpadów wyrównuje strumień 
materiału, co ułatwia jego transport i spalanie. 
Oddzielanie substancji obojętnych, takich jak 
kamienie, cegły, szkło i ziemia, również popra-
wia jakość paliwa poprzez zwiększenie jego 
wartości opałowej. Po rozdrobnieniu odpadów 
na drobne kawałki można je skutecznie sorto-
wać za pomocą urządzeń do sortowania me-
chanicznego, elektrostatycznego i inteligent-
nego. Automatyczne sortowanie poprawia 
jakość paliwa, a także oddziela surowce 

nadające się do recyklingu i dal-
szego wykorzystania.

WAŻNE TERMINY

DLA NIEKTÓRYCH 
STANOWI TO PROBLEM,  

ALE DLA NAS TO SZANSA.

WYKORZYSTANIE 
SRF UMOŻLIWIA 
KORZYSTANIE ZE 

ZBYWALNYCH 
UPRAWNIEŃ DO 

EMISJI CO
2
.

ILE ODPADÓW PRODUKUJEMY?

Gospodarka odpadami stałymi jest 
prawdopodobnie jednym z najważniejszych 
zadań władz lokalnych. Kiedy wszystko 
działa jak należy, na pierwszy rzut oka nie 
jest to dostrzegalne, ale kiedy funkcja ta 
jest nieodpowiednio realizowana może 
powodować problemy.

Średnia produkcja odpadów na osobę 
bardzo się różni i zależy głównie od statusu 
społeczno-ekonomicznego i położenia 

geograficznego. Z badań wynika, że 
rocznie na świecie produkowanych 

jest 2,01 miliarda ton stałych 
odpadów komunalnych. 

Przewiduje się, że do 
2050 roku wartość 

ta wzrośnie do  
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UZYSKIWANIE WARTOŚCI Z ODPADÓW

LOKALNE PALIWO TO ROZWIĄZANIE 
NA SKALĘ GLOBALNĄ

Technologia odzysku energii z odpadów to 
przyjazne dla środowiska i oszczędne roz-
wiązanie umożliwiające zastępowanie paliw 
kopalnych. Umożliwia uzyskanie tańszego 
i produkowanego lokalnie paliwa, zapew-
niając jego dostępność na stałym poziomie 
cenowym jak również ograniczenie emisji. 
BMH Technology oferuje kompleksowe 
rozwiązania umożliwiające przerabianie 
odpadów na wartościowe paliwo i materiały 
nadające się do recyklingu.

OP – Odpady przemysłowe i komercyjne
• Zwykle dość suche odpady o wysokiej 

kaloryczności. Głównie papier, tektura 
i plastik. Różne materiały opakowa-
niowe i zazwyczaj partie gotowych lub 
niegotowych produktów, które są na 
przykład odrzucane podczas produkcji. 
Gęstość jest dość niska, a jakość materiału
stosunkowo jednolita.

OK – Stałe odpady komunalne
• Odpady z gospodarstw domowych

o różnej jakości, zawierające różne rodzaje 
odpadów, takie jak resztki spożywcze, 
tekstylia, papier i tektura, szkło, ceramika, 
cegły, pył, metale itp. Zazwyczaj dość 
wilgotne.

SRF - Stałe paliwa wtórne 
RDF - Frakcja palna odpadów
• SRF i RDF to paliwa alternatywne produ-

kowane z odpadów, takich jak odpady 
komunalne (OK) i odpady przemysłowe 
oraz komercyjne (OP), dostępne w nad-
miarze na całym świecie, często po cenie 
ujemnej. Różnią się głównie sposobem 
kontroli i rejestracji produkcji. Stałe 
paliwa wtórne (SRF) to znormalizowane 
paliwo wytwarzane z odpadów innych 
niż niebezpieczne, przygotowywane 
zgodnie z kryteriami jakości (tj. wartość 

opałowa netto, zawartość rtęci i chloru) 
określonymi w normie EN ISO 

21640:2021.

Średnia produkcja odpadów (1)

1) W oparciu o dane zawarte w raporcie „What a Waste 2.0: A Global Snapshot of Solid Waste Management to 2050”, https://openknowledge.worldbank.org/handle/10986/30317, str. 40, 47, 54, 60, 67, 70, 78.

3.40 miliarda ton. W krajach o niższych 
dochodach wskaźniki produkcji odpadów 
mogą wzrosnąć nawet ponad trzykrotnie. (1) 

Dzięki odpadom dostępnym wokół 
nas i zaawansowanej technologii 
umożliwiającej przekształcenie ich w paliwo 
odnawialne, producenci energii mają nowe 
zrównoważone, a równocześnie opłacalne 
możliwości.

0 do 0,49
0,50 do 0,99
1,00 do 1,49
Ponad 1,50
Brak danych

Kg/osobę/dzień



ILE PALIWA SRF/RDF POTRZEBA, ABY 
ZASTĄPIĆ JEDNĄ JEDNOSTKĘ WĘGLA
Węgiel ma wysoką wartość opałową, ale 
emituje dużo CO2. Z drugiej strony paliwa 
SRF/RDF generują znacznie mniej emisji CO2, 
przy stosunkowo wysokiej wartości opałowej. 
Zastąpienie paliw kopalnych przez zrównowa-
żone paliwa alternatywne wymaga pewnej 
liczby ludności, która wytwarza wymaganą ilość 
odpadów. BMH zna sposoby oceny optymalnej 
liczby ludności i wydajności (Wydajność = Mate-
riały wejściowe - Odrzuty - Materiały nadające 
się do recyklingu) jaką można uzyskać stosując 
odpady określonego rodzaju.

Po dokonaniu naszych obliczeń doszliśmy do 
następującego wniosku: stosując SRF zamiast 
węgla, emisja CO2 pochodzącego z paliw kopal-
nych może zostać ograniczona o jedną trzecią.

JAK OCENIĆ WPŁYW PALIWA SFR/RDF 
NA EMISJE CO

2
?

Paliwa SRF i RDF zwykle zawierają dużą ilość 
odnawialnych materiałów organicznych, 
takich jak resztki żywności, karton i drewno, 
które nie zwiększają emisji CO2 z paliw kopal-
nych. Emisje CO2 z paliw kopalnych w przy-
padku paliwa SFR/RDF pochodzą głównie 
z plastiku zawartego w paliwie. BMH może 
dla Państwa oszacować wpływ na wartość 
emisji CO2 z paliw kopalnych w przypadku 
wykorzystania paliw SRF/RDF. Możemy 
przedstawić obliczenia przemawiające za 
przejściem z paliw kopalnych na paliwa opar-
te na odpadach (SRF/RDF).

Precyzyjny skład SRF/RDF zależy od surowca, 
dlatego nie ma bezwzględnej metody określa-
nia poziomu ograniczenia emisji CO2 z paliw 
kopalnych na dłuższą metę. W rzeczywistości 
pobierane są próbki paliwa i podlega ono 
analizie. Ostateczny bilans redukcji emisji CO2 
pochodzących z paliw kopalnych w przypadku 

PALIWO 
KOPALNE

1 TONA WĘGLA

1 TONA KOKSU NAFTOWEGO

1 TONA OLEJU OPAŁOWEGO

SRF*

1,4 TONY PALIWA SRF 

1,7 TONY PALIWA SRF 

2 TONY PALIWA SRF

MOŻE  
ZOSTAĆ 
ZASTĄPIONA 
PRZEZ
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*** Zakłada się, że dla typowego paliwa SRF średnia ilość emisji CO2 z paliw kopalnych wynosi w długim okresie około 30%, w porównaniu z typowym węglem.

* Klasy 2 zgodnie z EN ISO 21640:2021    ** W odniesieniu do przypadku odniesienia.

PALIWO WARTOŚĆ OPAŁOWA Tona CO2 / tona paliwa

Węgiel 25 MJ/kg 2,41

Koks naftowy 33 MJ/kg 3,34

Olej opałowy 42 MJ/kg 3,16

SRF* 20MJ/kg** 0,64**

ZASTĘPOWANIE 
PALIW KOPALNYCH 
TO PRZYSZŁOŚĆ

SYSTEM TYRANNOSAURUS® ZAPEWNIA  
ZRÓWNOWAŻONY ROZWÓJ I KORZYŚCI FINANSOWE

ZNACZENIE WARTOŚCI OPAŁOWEJ Dzięki rozwiązaniom BMH 
od 1980 r. zaoszczędzono

553
milionów ton emisji CO2 

z paliw kopalnych

Odpowiada to emisji 
CO2 równej 229 

milionom pojedynczych 
lotów dookoła świata.

Kaloryczność jest istotnym parametrem 
każdego paliwa, ponieważ określa jego 
wartość pod względem zdolności do 
wytwarzania energii. Po przerobieniu 
odpadów na SRF/RDF, wartość kaloryczna 
paliwa istotnie wzrasta, dzięki usunięciu 
substancji obojętnych. Kamienie, szkło, cegły 
i ziemia nie wytwarzają ciepła w procesie 
spalania, dlatego warto usunąć te materiały 
z paliwa. Materiały podlegające recyklingowi 
również zostają oddzielone w tym procesie.

Norma EN 1ISO 21640:2021 określa 
klasyfikację SRF w oparciu o zakres wartości 
opałowej, zawartość chloru i rtęci.

SRF nie ma stałej wartości opałowej, ale 
zazwyczaj SRF łatwo porównać z węglem. 
Wartość opałowa węgla wynosi około  
21-25 MJ/kg, podczas gdy wartość opałowa 
wysokiej jakości SRF wyprodukowanego 
z OK wynosi około 18 MJ/kg. W przypadku 
SRF klasy premium wartość kaloryczna może 
przekraczać 20 MJ/kg.

Wysokiej jakości SFR oznacza stałą wielkość 
cząstek, brak niebezpiecznych substancji 
i pozwala na ograniczenie emisji CO2 
pochodzącego z paliw kopalnych.

stosowania paliw SRF/RDF można wiarygod-
nie obliczyć dzięki pomiarom dokonywanym 
podczas pracy danego zakładu.

WARTOŚĆ ROZWIĄZAŃ 
TYRANNOSAURUS®

Korzyści dla środowiska wynikające z przejścia 
z paliw kopalnych na bardziej zrównoważo-
ne rozwiązania są znaczące. Od 1980 roku 
rozwiązania BMH w zakresie gospodarki 
biomasą i przerabiania odpadów pozwoliły 
oszczędzić ponad 553 miliony ton emisji CO2 z 

paliw kopalnych, a liczba ta wciąż rośnie. 
Odpowiada to emisji CO2 równej 229 milio-

nom pojedynczych lotów dookoła świata. 
Oprócz pozytywnego wpływu na środowisko, 
oczywiste są również korzyści finansowe dla 
użytkowników paliw SRF/RDF.
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SRF NISKIEJ JAKOŚCI SRF ŚREDNIEJ JAKOŚCI SRF WYSOKIEJ JAKOŚCI WĘGIEL ŚREDNIEJ JAKOŚCI

Dolna wartość 
opałowa (LHV) 
(MJ/kg)

12 15 18 25

Masa wymagana 
do zastąpienia

210% 170% 140% 100%

Emisja CO2
~30% ~30% ~30% 100%

Tabela 1 Zastępowanie jednej jednostki węgla paliwem SRF różnej jakości.***

Obliczenia te nie uwzględniają oszczędności w emisji metanu, które uzyskiwane są dzięki 
uniknięciu składowania odpadów. Pozytywny wpływ SRF na środowisko wykracza więc 
znacznie poza te liczby.



JEDEN 
DOSTAWCA 

- SKROJONYCH NA

MIARĘ ROZWIĄZAŃ

- OD ANALIZY I PROJEKTOWANIA

PO INSTALACJĘ I ROZRUCH

- GWARANCJA NA

INSTALACJĘ

OPTYMALNY 
PROFIL CIĘCIA

Rozdrabnianie powoduje 
intensywne zużycie noży. 

Rozdrabnianie ZeroGap®oznacza, 
że wielkość cząsteczki i jakość zostają 

zachowane również w przypadku 
zużytych noży. Ta opatentowana przez 
BMH technologia, hydraulicznie redukuje 
przestrzeń tnącą niemal do zera, zapewniając 
optymalny profil cięcia. Dzięki technologii 
ZeroGap® rozdrabniacz TYRANNOSAURUS® 
jest w stanie przetwarzać nawet najcieńsze 
odpady takie jak folia. Noże rozdrabniacza 
są hydraulicznie ustawiane w sposób 
umożliwiający optymalną pracę i wydłużając 
czas między przeglądami.

SEPARACJA MATERIAŁÓW 
NADAJĄCYCH SIĘ DO RECYKLINGU

Po rozdrobnieniu odpadów instalacja sortuje 
wartościowe nadające się do recyklingu 
materiały i usuwa pozostałe wybrane 
frakcje. Metale żelazne są oddzielane od 
rozdrobnionych odpadów za pomocą 
magnesów, natomiast separatory wirowo-
prądowe usuwają inne metale przewodzące, 
takie jak miedź i aluminium. 

W niektórych przypadkach, kiedy czystość 
paliwa należy zmaksymalizować, bardzo 
drobne niepalne materiały, takie jak trociny, 
piasek, żwir i ziemia są również odsiewane 
od odpadów za pomocą przesiewacza frakcji 
drobnej TYRANNOSAURUS®. Zwiększa to 
wartość kaloryczną przetwarzanego paliwa 
usuwając równocześnie składniki, które mogą 
powodować problemy podczas ich spalania.

Na końcu procesu znajduje się separator 
powietrzny TYRANNOSAURUS®, który jest 
decydującym urządzeniem w odniesieniu 
do jakości paliwa. Ta część instalacji oddziela 
większe substancje obojętne, takie jak 
kawałki cegieł, kamienie, odpady metalowe 
i inne ciężkie trójwymiarowe przedmioty.

INSTALACJA WSTĘPNEGO 
PRZEROBU ODPADÓW

Istnieją różne procesy spalania odpadów, 
wymagające różnej jakości paliwa. Instalacja 
może zostać dostosowana do potrzeb 
klienta poprzez zintegrowanie bardziej 
wyspecjalizowanych faz recyklingu. Może 
to być na przykład usuwanie substancji 
organicznych, dodatkowe suszenie, dalsze 
przerabianie na biopaliwo lub wyższy 
odzysk materiałów poprzez zastosowanie 
inteligentnego sortowania.

W przypadku dużych ilości mokrych 
substancji organicznych w odpadach, 
co przeważnie ma miejsce w przypadku 
odpadów komunalnych, mogą one zostać 
odseparowane przed właściwą instalacją 
produkcji paliw SRF/RDF. Rozdrabniacz 
wstępny TYRANNOSAURUS® produkuje 
cząstki o wielkości około 250 mm, co jest 
wielkością akceptowalną w przypadku 
kotłów z paleniskiem rusztowym. W takim 
przypadku rozdrabniacz wstępny mógłby 
zostać zastosowany jako rozdrabniacz 
główny. Sito bębnowe lub sito tarczowe 
oddziela mokre substancje organiczne 
i materiały, które nie nadają się do recyklingu. 
Na końcu frakcje o wyższej wartości 
kalorycznej przekazywane są na dalszy etap 
instalacji TYRANNOSAURUS® do produkcji 
paliw SRF/RDF.

znajduje się wystarczająca ilość odpadów 
do pracy, podajnik zwalnia umożliwiając 
linii produkcyjnej pracę przy maksymalnej 
prędkości. Surowiec może być podawany 
do systemu żurawiem, ładowarką kołową 
lub wywrotką bezpośrednio z samochodu 
ciężarowego.

TRWAŁY I INTELIGENTNY 
ROZDRABNIACZ

Efektywne rozdrabnianie jest najważniejszym 
etapem przetwarzania odpadów na paliwa 
SRF/RDF. Rozdrabniacz TYRANNOSAURUS® 
w jednym kroku dostosowuje ich rozmiar 
do potrzeb klienta. Rozdrabniacz waży 
do 90 ton i ma sztywną stalową ramę. 
Jest trwały i inteligentny. System Ochrony 
Przed Uszkodzeniami Mechanicznymi 
(MIPS®) oznacza, że rozdrabniacz wykrywa 
i odrzuca wszelkie elementy, które nie 
podlegają rozdrabnianiu bez przerywania 
pracy instalacji. Ta funkcja jest całkowicie 
automatyczna i ma istotny wpływ na 
dyspozycyjność systemu.
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Emisje CO2 z paliw 
kopalnych w przypadku 
SRF są znacznie niższe 
niż w przypadku węgla. 
Dzięki zaawansowanej 
technologii przerabiania 
odpadów BMH możliwe 
jest tanie i skuteczne 
produkowanie ogromnej 
ilości zrównoważonej 
energii.

ROZWIĄZANIE SKROJONE NA MIARĘ

BMH Technology oferuje kompleksowe 
rozwiązanie w zakresie przerobu odpadów 
w lokalne, przyjazne dla środowiska paliwo, 
które może zastąpić węgiel i inne paliwa 
kopalne w produkcji energii. Nasze systemy 
dostarczamy wraz z kompleksową 
gwarancją, obsługą serwisową, 
odpowiednim interfejsem oraz kompaktową 
budową. Instalacja przerobu odpadów 
TYRANNOSAURUS® dostarczana w formule 
pod klucz, zapewnia skrojone na miarę 
i zawsze optymalne paliwo. Tylko jedna 
linia produkcyjna może przetworzyć 
nawet 1200 ton odpadów komunalnych 
lub 600 ton odpadów przemysłowych 
i komercyjnych dziennie.

INSTALACJA  
TYRANNOSAURUS®

Kluczowe funkcje systemu 
TYRANNOSAURUS® to wysoka 
dyspozycyjność i wydajność, niskie koszty 
produkcji i konserwacji oraz wysoki poziom 
automatyzacji. Instalację można dostosować 
podczas działania, uzyskując oczekiwanej 
jakości paliwo.

ADAPTACYJNY SYSTEM PODAWANIA

Proces produkcji paliw TYRANNOSAURUS® 
rozpoczynamy od podania materiału na 
ruchomą podłogę, która pełni funkcję 
magazynu podręcznego. Ruchoma podłoga 
w sposób ciągły wprowadza optymalną 
ilość odpadów do instalacji, ponieważ 
komunikuje się ona z rozdrabniaczem 
TYRANNOSAURUS®. Jeśli w rozdrabniaczu 

JAK MOŻNA ZMIENIĆ ODPADY NA PALIWO I ZYSK?

Mokre OK Podajnik 
TYRANNOSAURUS® 3200

Rozdrabniacz wstępny 
TYRANNOSAURUS® 6600

Wstępnie 
rozdrobione 
OK <300 mm

Przesiewacz bębnowy

Substancje organiczne
do instalacji TYRANNOSAURUS®

Al, CuFe

Suche 
OK, OP

Rozdrabniacz 
TYRANNOSAURUS® 9900

Rozdrobnione 
odpady <80 mm

Magnes

Separator frakcji drobnej 
TYRANNOSAURUS® 1500

Separator 
wirowo-prądowy

Frakcja lekka

Frakcja 
ciężka
- kamienie
- metal
- szkło
- ceramika

Frakcja średnia
- twarde 

tworzywa 
sztuczne (PVC)

- substancje 
organiczne

Rozdrabniacz wtórny
TYRANNOSAURUS® 1200

SRF/RDF
<80 mm

SRF/RDF
<25 mm

Zautomatyzowane
silosy

Wygarniacz ślimakowy TYRANNOSAURUS®

Podajnik 
TYRANNOSAURUS® 3200

Cząstki drobne
- piasek
- szkło
- ceramika
- substancje organiczne
- inne cząstki drobne

Odrzuty 
MIPS®

Wys. 1

Wys. 2

Separator powietrzny
TYRANNOSAURUS® 2500

Instalacja wstępnego przetwarzania TYRANNOSAURUS®

Instalacja TYRANNOSAURUS®

Mała wielkość cząstki = Precyzyjna separacja ZeroGap® = Wysoka wydajność i niskie koszty eksploatacji MIPS® = Wysoka dyspozycyjność

Kod QR umożliwia podgląd  
instalacji TYRANNOSAURUS®



TYRANNOSAURUS® 3200 
Podajnik

TYRANNOSAURUS® 9900 
Rozdrabniacz

TYRANNOSAURUS® 2500 
Separator powietrzny

Magnes

TYRANNOSAURUS® 1500
Przesiewacz frakcji drobnej

Separator  
wirowo-prądowy

Silos z wygarniaczem ślimakowym 
TYRANNOSAURUS® typu LPE

Automatyczne odrzucanie 
elementów nienadających się do 

rozdrobnienia (przez MIPS®)

Przy skromnych 4000 godzin rocznie, ilość 
przetworzonego materiału wejściowego 
wynosić będzie około 320 000 ton. Przy 
wydajności 75% i paliwie SRF 15 MJ/kg 
moc cieplna wystarczyłaby do działania 
nowoczesnego kotła CFB o mocy 130 MW 

Ta przykładowa instalacja 
została zaprojektowana w 
celu przerabiania odpadów 
przemysłowych lub suchych 
odpadów komunalnych w 
paliwo SRF do wykorzystania 
w produkcji cementu lub 
w elektrowniach.

zmiennych, takich jak godziny pracy 
w skali roku, charakterystyka odpadów 
przemysłowych wymagania i ilość paliw 
SRF/RDF, dostępny rodzaj i wydajność 
kotła itp.
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przez rok, przy założeniu że kocioł działa 
7800 godzin rocznie. Przekłada się to na 
moc odpowiadającą około 40-50 MWe. 
W skali rocznej odpowiadałoby to około 
390 000 MWh. Wszystkie te wartości 
mogą ulec zmianie w zależności od wielu 

Ten dwuliniowy zakład przetwórczy jest 
w stanie przetworzyć do 80 ton suchych 
odpadów przemysłowych i komercyjnych 
lub odpadów komunalnych na godzinę, w 
zależności od jakości materiału wejściowego. 
Produktem końcowym są wysokiej jakości 
paliwa SRF/RDF o wydajności od 60% do 
95% w zależności od ustawień urządzeń 
separujących i wymagań w zakresie 
właściwości paliwa.

PRZETWARZANIE  
ODPADÓW  
ENERGETYCZNYCH  
W WYSOKIEJ  
JAKOŚCI PALIWO

Genco (General Environmental Conservation 
Public Company Limited) to ważne tajskie 
przedsiębiorstwo zajmujące się gospodarką 
odpadami, które odbiera odpady przemysłowe 
i przerabia je na paliwo alternatywne. Paliwo 
może zostać wykorzystane w elektrowniach i 
cementowniach. Instalacja ta oddziela ponadto 
materiały nadające się do recyklingu i surowce.

Instalacje dostarczone przez BMH do Genco
Waste to Fuel: Platforma rozdrabniająca, 
stacja separowania metali i system 
magazynowania (2017).

Posco E&C to duża południowokoreańska 
firma EPC specjalizująca się w realizacji 
kompleksowych projektów przemysłowych. 
Zakład Pohang przetwarza odpady 
komunalne (OK) na paliwo SRF, 
wykorzystywane przez własną elektrownię. 
Linia technologiczna ma dużą wydajność 
rozdrabniania wynoszącą 40 ton na godzinę.

Instalacje dostarczone przez BMH do Posco
Waste to Electricity: Pełna linia 
TYRANNOSAURUS® produkująca paliwa 
alternatywne (SRF) (2018).

Rauman Biovoima to elektrociepłownia do-
starczająca parę technologiczną dla lokalnego 
zakładu papierniczego oraz ciepło dla miasta 
Rauma, a także energię elektryczną. Inne 
paliwa, używane w zakładzie, poza SRF to 
kora, odpady leśne i torf. Kompleks elektrowni 
obejmuje kocioł BFB i kocioł CFB, które zuży-
wają łącznie prawie 100 000 ton SRF rocznie.

Instalacje dostarczone przez BMH do 
Rauman Biovoima
Waste to Electricity: Zakład produkcji paliwa 
SRF TYRANNOSAURUS® jest zintegrowany 
bezpośrednio z kotłami BFB i CFB i 
składa się z linii przetwarzania odpadów 
energetycznych, magazynu paliwa SRF oraz 
systemu dozowania i podawania paliwa do 
kotła, włącznie z niezbędnymi systemami 
pomocniczymi (2014).

TAJLANDIA
KOREA POŁUDNIOWA

FINLANDIA

SUCHE

Odpady 
komunalne 

i opakowaniowe

SRF/RDF
< 80mm



Magnes TYRANNOSAURUS® 1500 
Przesiewacz frakcji drobnej

TYRANNOSAURUS® 2500 
Separator powietrzny

TYRANNOSAURUS® 3200
Podajnik

TYRANNOSAURUS® 6600 
Rozdrabniacz

TYRANNOSAURUS® 9900 
RozdrabniaczPrzesiewacz bębnowy

MOKRE 
ODPADY 

KOMUNALNE  

SRF/RDF
< 80mm

1110

Ta przykładowa instalacja 
została zaprojektowania 
do przerabiania odpadów 
komunalnych o wysokiej 
zawartości substancji 
organicznych na paliwa SRF/
RDF. Celem jest maksymalizacja 
ilości i jakości paliw SRF/RDF 
przy jednoczesnej minimalizacji 
ilości odrzutów wymagających 
składowania na wysypiskach. 
Materiał wejściowy jest różny, 
zawiera duże ilości substancji 
organicznych i obojętnych 
takich jak kamienie i ziemia.

Zakład może przetworzyć do ok. 70-80 
ton odpadów komunalnych na godzinę, 
w zależności od jakości. Produkty końcowe to 
paliwa SRF/RDF i odzyskane materiały nadające 
się do recyklingu. W przypadku zastosowań 
specjalnych odseparowane substancje 
obojętne mogą zostać wykorzystane jako 
surowiec w produkcji cementu.

Przy standardowych 4000 godzin 
pracy rocznie wydajność wynosi 
około 300 000 ton rocznie. Przy 
szacunkowej wydajności produkcji 
paliwa SRF wynoszącej 70%, ilość 
wyprodukowanego paliwa SRF 
wyniesie 210 000 ton rocznie, 
a pozostałe 90 000 ton to będą 
dobrej jakości obojętne surowce 
alternatywne. Roczna produkcja 

paliwa SRF wystarczy cementowni do 
produkcji klinkieru wynoszącej około 
6000 ton dziennie. Stopa zastąpienia 
paliwa wyniesie ok. 30-40%. 
Wszystkie te wartości mogą ulec 
zmianie zależnie od wielu zmiennych, 
np. ilości godzin pracy w skali roku, 
parametrów odpadów komunalnych, 
wymogów w stosunku do SRF/RDF 
oraz wydajności itp.

ODPADY KOMUNALNE O 
WYSOKIEJ WILGOTNOŚCI 
JAKO PALIWO 
ALTERNATYWNE

Zakład GPSC (Global Power Synergy Public 
Company Limited) w Rayong został zbudowa-
ny w celu rozwiązania lokalnych problemów 
z odpadami oraz produkcji paliw alternatyw-
nych na potrzeby produkcji energii. Zakład 
przerabia odpady komunalne o ekstremalnie 
wysokiej wilgotności 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.

Estre to największa brazylijska firma 
świadcząca usługi w zakresie ochrony 
środowiska, która codziennie odbiera 
6 milionów ton odpadów. Postrzega odpady 
jako punkt wyjścia dla szeregu możliwości 
i przekształca je w zrównoważoną energię.

Instalacje dostarczone przez BMH do 
Estre Ambiental
Waste to Fuel: Kompletny zakład 
TYRANNOSAURUS® do produkcji paliw 
RDF z instalacją wstępnego przetwarzania 
odpadów komunalnych (OK) (2011).

HJJ (Hangzhou Jin Jiang Group) jest jedną 
z największych firm wykorzystujących 
technologię kotłów CFB do produkcji energii 
z odpadów w Chinach. W ramach programu 
modernizacji kotła HJJ, linia przetwarzania 
odpadów w elektrowni Xiaoshan została 
całkowicie zastąpiona wysokowydajnym 
systemem TYRANNOSAURUS®.

Instalacje dostarczone przez BMH do HJJ
Waste to Electricity: Kompletny zakład 
TYRANNOSAURUS® do produkcji paliwa SRF 
(2016).

TAJLANDIA BRAZYLIA CHINY
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Ta przykładowa instalacja 
została zaprojektowana 
w celu przerabiania 
odpadów przemysłowych 
lub suchych odpadów 
komunalnych w paliwo 
SRF do wykorzystania 
w produkcji cementu lub 
w elektrowniach.

PRZETWARZANIE ODPADÓW 
ENERGETYCZNYCH  
W WYSOKIEJ  
JAKOŚCI PALIWO

Cztery rozdrabniacze cząstek drobnych 
znajdujące się w zakładzie umożliwiają 
wydajne dojście do rozmiaru <25 mm, 
umożliwiając ich szybkie spalanie w 
przypadku dowolnych technologii 
termicznego przekształcania odpadów. 
Ten zakład przetwórczy, wyposażony w dwa 
rozdrabniacze główne i cztery rozdrabniacze 
końcowe, jest w stanie przerobić do 80 ton 
odpadów przemysłowych lub suchych 
odpadów komunalnych na godzinę, 
w zależności od jakości odpadów i wymagań 
dotyczących rozdrabniania wtórnego.

Przy standardowych 4000 godzin pracy rocznie wydajność omawianej instalacji około 

300 000 ton rocznie. Produktem końcowym jest wysokiej jakości paliwo SRF o wielkości 

cząstki wynoszącej <25 mm, a także odseparowane materiały do przerobienia na surowce 

podlegające recyklingowi.

SITA Starol to pionier w produkcji paliw alter-
natywnych w Polsce. Stanowi część globalnej 
grupy Suez Environnement Group, jednego ze 
światowych liderów w dziedzinie gospodarki 
wodnej i gospodarki odpadami. Jedna trzecia 
udziałów Suez Environnement Group należy 
do ENGIE, największego niezależnego produ-
centa energii elektrycznej na świecie.

Instalacje dostarczone przez BMH do SITA
Waste to Flame: Kompletny zakład produkcji 
paliwa SRF TYRANNOSAURUS® do przetwa-
rzania odpadów komunalnych i przemy-
słowych oraz specjalnych frakcji odpadów do 
produkcji SRF (2008).

Posco E&C to duża południowokoreańska 
firma EPC specjalizująca się w realizacji 
kompleksowych projektów przemysłowych. 
Zakład Gwangju przerabia okoliczne 
odpady komunalne na paliwo SRF o 
wielkości cząstki wynoszącej 50 mm.

Instalacje dostarczone przez BMH 
do Posco
Waste to Fuel: Dwie kompletne linie 
TYRANNOSAURUS® produkujące paliwa 
alternatywne (SRF) (2015).

Langezaal B.V. to organizacja działająca w wielu 
dziedzinach usług dla przemysłu budowlanego 
oraz budownictwa drogowego i wodnego. Zwra-
ca dużą uwagę na kwestie środowiskowe i dąży 
do ograniczenia emisji CO2. Według niej jednym 
ze sposobów zmniejszenia wpływu na środowi-
sko jest wykorzystanie paliwa z odpadów.

Instalacje dostarczone przez BMH do 
Langezaal B.V.
Waste to Fuel: Kompletny zakład przetwarzania 
odpadów TYRANNOSAURUS® do przygotowy-
wania paliwa SRF i pozyskiwania innych materia-
łów nadających się do recyklingu (2009).

POLSKA

KOREA POŁUDNIOWA

HOLANDIA

TYRANNOSAURUS® 9900 
Rozdrabniacz

TYRANNOSAURUS® 3200 
Podajnik

TYRANNOSAURUS® 1500 
Przesiewacz frakcji drobnej

Magnes

Zasilacz hydrauliczny

Separator wirowo-prądowy

TYRANNOSAURUS® 2500 
Separator powietrzny

TYRANNOSAURUS® 1200 
Rozdrabniacz końcowy

Odpady  
przemysłowe/

Suche odpady komunalne  

SRF
< 25mm



Współczesne społeczeństwa potrzebują coraz więcej energii, aby móc 
funkcjonować i rozwijać się. Paliwo z odpadów oferuje nowe rozwiązania 
w zakresie wytwarzania, z zyskiem, przyjaznej dla środowiska energii 
elektrycznej, przy jednoczesnym ograniczeniu ilości składowanych odpadów.

PRZETWARZANIE ODPADÓW 
W CZYSTĄ ENERGIĘ

DOBRE DLA NATURY, 
DOBRE DLA SPOŁECZEŃSTWA
Ponieważ elektrownie buduje się głównie 
w pobliżu odbiorców energii elektrycznej, 
znajdują się one również w pobliżu źródeł 
wytwarzania odpadów. Oznacza to nowe 
możliwości w zakresie produkcji energii 
elektrycznej.

Ograniczenie składowania odpadów 
poprzez wykorzystanie paliw z odpadów 
w elektrowniach przynosi korzyści zarówno 
lokalnej społeczności, jak i elektrowni. 
Wykorzystanie paliwa z odpadów w produkcji 
energii elektrycznej, zamiast wyrzucania ich 
na wysypisko, ogranicza też negatywne skutki 
składowania, takie jak emisja metanu, kwestie 
sanitarne i problemy z zapachem.

Paliwo SRF/RDF produkowane w instalacji 
TYRANNOSAURUS® ma znacznie wyższą 
jakość w porównaniu do odpadów 
nieprzetworzonych. Przygotowywanie paliwa 
przekłada się na wyższą wydajność, mniej 
problemów ze spalaniem i zmniejszenie 
emisji. Instalacja przetwarzania odpadów 
umożliwia również odzyskiwanie surowców 
takich jak metal.

ROZWIĄZANIA DO WSZYSTKICH 
ZASTOSOWAŃ PRODUKCJI ENERGII 
Z ODPADÓW
Najstarszą metodą spalania odpadów stałych 
jest spalanie ich w kotłach z paleniskiem 
rusztowym. Gdy wymagany jest większy 
rozmiar kotła, większa moc lub zdolność 
do obsługi różnych mieszanek paliwowych, 
kotły CFB/BFB (z cyrkulacyjnym złożem 
fluidalnym/ z pęcherzykowym złożem 
fluidalnym) stają się bardziej pożądane. 
Te technologie kotłowe charakteryzują 
się wysoką sprawnością spalania i niższym 
poziomem emisji.

WYSOKIEJ JAKOŚCI PALIWO DO DOWOLNYCH ZASTOSOWAŃ TERMICZNYCH
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Lahti Energia to duża spółka energetyczna, 
dostarczająca energię elektryczną w całej Finlandii 
i zapewniająca ciepło pobliskiemu obszarowi. 
Jej elektrownia Kymijärvi to największy w Finlandii 
zakład wykorzystujący paliwo SRF.
Instalacje dostarczone przez BMH do Lahti Energia
Waste to Electricity: Kompletny system 
odbioru i przesiewu paliwa SRF z systemem 
rozdrabniania elementów ponadwymiarowych 
i pobierania próbek TYRANNOSAURUS®, duży 
zautomatyzowany system magazynowania 
w formie silosu z wygarnianiem i podawaniem 
paliwa do zgazowania (2012).

Elektrociepłownia Fortum w Zabrzu ma na 
celu zwiększenie wydajności energetycznej i 
ograniczenie emisji. Zapewnia ogrzewanie około 
70 000 gospodarstw domowych. Zakład może 
produkować energię z kilku rodzajów paliw a 
udział odpadów palnych (RDF) może wynosić 
do 40%.
Instalacje dostarczone przez BMH do Fortum
Fuel handling: Kompletny system przetwarzania 
odpadów stałych obejmujący rozładunek pojazdów 
i automatyczne pobieranie próbek (2018).

Mälarenergi AB to jedna z największych elektro-
ciepłowni w Szwecji. Wykorzystuje ona wyłącznie 
paliwa odnawialne do produkcji energii i dostarcza 
zarówno energię elektryczną, jak i ciepło do okolicz-
nego miasta Västerås.
Instalacje dostarczone przez BMH do Mälarenergi
Biomass fuel handling: Kompletny system pro-
dukcji paliw z biomasy stałej wykorzystujący trociny, 
odpady leśne, korę i torf (2000). Kompletny system 
produkcji paliw z biomasy stałej wykorzystujący 
drewno, pellet i torf (2002).
Waste to Electricity: Kompletna instalacja produkcji 
paliw alternatywnych (RDF) TYRANNOSAURUS® 
z wykorzystaniem odpadów komunalnych i od-
padów przemysłowych (2014). Kompletny system 
przetwarzania paliw z wykorzystaniem drewna z 
recyklingu (2020).

FINLANDIA

POLSKA

SWEDEN

BMH Technology 
oferuje rozwiązania 
dla wszystkich technologii 
spalania i przetwarzania, 
takich jak zgazowanie lub 
piroliza do produkcji chemikaliów 
i paliw alternatywnych. Nie tylko nowe 
obiekty, ale również istniejące elektrownie 
mogą być łatwo modyfikowane w sposób 
umożliwiający wykorzystanie paliw SRF/ RDF 
jako paliwa podstawowego.

Wyjątkowa elastyczność rozwiązań BMH 
umożliwia spalanie szerokiej gamy paliw. 
W przypadku rozwiązań dla elektrowni 
dostarczanych przez BMH paliwo SRF może 
być wykorzystywane do produkcji energii 
elektrycznej poprzez spalanie go wraz z 
biomasą, torfem, paliwami pochodzenia 
rolniczego i kopalnego.

Wiele elektrowni woli produkować paliwo 
w swoim zakładzie i integrować jego 
produkcję ze swoim systemem wytwarzania. 
W takim przypadku kluczowe wymogi 
w stosunku do linii produkcji paliwa 
stanowią niezawodność i dyspozycyjność.

ROZWIĄZANIA DO PRODUKCJI 
ENERGI ELEKTRYCZNEJ Z PALIW 
ALTERNATYWNYCH
Wymagania dotyczące jakości i ilości 
paliwa są sprawdzane wspólnie 
z klientem. Po określeniu składu odpadów 
i zapotrzebowania na paliwo można wybrać 
odpowiedni projekt przygotowywania 
paliwa. Na tym etapie jakość i dostępność 
odpadów wejściowych to istotne czynniki, 
ponieważ kocioł wymaga stałego 
i odpowiedniego przepływu paliwa.
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PRODUKCJA CIEPŁA 
Z ODPADÓW – ZASILANIE 
PIECÓW CEMENTOWYCH

 

Produkcja cementu jest procesem bardzo energochłonnym. 
Typowa linia cementowa średniej wielkości może każdego dnia 
zużywać ponad 600 ton węgla. Dobrą wiadomością jest to, 
że może on zostać w pełni zastąpiony przez paliwo SRF.

Cementownie mogą być rzeczywiście 
ogromnymi odbiorcami paliw SRF, przynosząc 
korzyści zarówno zakładowi, jak i lokalnej 
społeczności. W procesie przetwarzania SRF 
jest wykorzystywane zarówno jako energia, 
jak i surowiec. Dzięki unikalnemu podejściu 
BMH możliwe jest osiągnięcie współczynnika 
substytucji termicznej (WST) do 100%, przy 
użyciu SRF zarówno na kalcynato rze, jak i 
na palniku głównym. Jednocześnie proces 
produkcji cementu bezpiecznie wiąże popiół 
z cementem, ograniczając zapotrzebowanie 
na surowce kopalne i eliminując konieczność 
składowania popiołu.

Poza korzyściami ekonomicznymi, zastąpienie 
paliw kopalnych przez SRF prowadzi również 
do zmniejszenia emisji NOx oraz emisji CO2 z 
paliw kopalnych.

ROZWIĄZANIA DO PRODUKCJI CIEPŁA  
Z ODPADÓW
Rozwiązania BMH dostosowują proces produckji 
SRF i jego wdrożenie do indywidualnych potrzeb 
cementowni i charakterystyki chemicznej produk-
tu. Planowanie projektu z wykorzystaniem odpa-
dów do produkcji ciepła rozpoczyna się od analizy 
wykonalności, składającej się ze studium odpadów, 
analizy procesu, włącznie z obliczeniową mechani-
ką płynów (CFD), w zależności od potrzeb,  
i projektowania zakładu. Dokład-
na analiza odpadów jest pod-
stawą wszystkich później-
szych badań. Po analizie 
odpadów możliwa jest 
ocena dostępnych 
możliwości uzyskania 
określonej jakości 
paliwa SRF.
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Firma BMH ma bogate doświadczenie w 
dostarczaniu zrównoważonych rozwią-
zań systemowych w zakresie wytwarzania 
energii. Szczególną uwagę zwrócono na 
niezawodność działania, dyspozycyjność 
i ograniczenie pylenia i innego rodzaju wpły-
wy na środowisko. Stała jakość paliwa jest 
starannie kontrolowana przez zautomatyzo-
wane magazyny, przygotowujące optymalną 
mieszankę paliwową.

Przekazywanie odpadów pomiędzy 
urządzeniami dokonywane jest przez 
pyłoszczelne i całkowicie zamknięte 
technologie transportowania materiałów. 
Rozmieszczenie urządzeń jest proste, a ilość 
przenośników ograniczona do minimum.

Cały proces magazynowania i przetwarzania 
paliwa, aż do podawania i dozowania 

komplekso wej realizacji możliwe jest do-
stosowanie własnej linii produkcyjnej TY-
RANNOSAURUS® do strumienia odpadów 
stałych innych niż niebezpieczne w celu 
zaspokojenia indywidualnych potrzeb 
w zakresie produkcji paliwa. Pomagamy 
w określeniu odpowiedniej wydajności, 
wielkości cząstek, optymalnego sprzętu 
sortującego i ewentualnych instalacji 
dodatkowych, a wszystko to w kompakto-
wej, wydajnej i zoptymalizowanej formie.

Niezależnie od tego, czy celem jest 
maksymalizacja jakości paliwa, minimalizacja 
odrzutów, osiągnięcie najwyższej możliwej 
wydajności czy optymalizacja konkretnej 
mieszanki w paliwie lub w odrzutach, 
instalacja TYRANNOSAURUS® będzie 
idealnym rozwiązaniem, dzięki modułowej 
formie i elastycznej technologii.

Odpady 
komunalne1

Odpady 
komunalne1

Odpady  
komunalne2

Odpady 
przemysłowe i 

komercyjne (OP)

Odpady zmieszane

Właściwości odpadów na wejściu*

CV (Wartość kaloryczna)
6-8 MJ/kg

1430-1910 kcal/kg
6-8 MJ/kg

1430-1910 kcal/kg
10-12 MJ/kg

2390-2870 kcal/kg
18-21 MJ/kg

4300-5010 kcal/kg
15-18 MJ/kg

3590-4300 kcal/kg

Wilgotność 45%-55% 45%-55% 30%-40% 5%-15% 25%-35%

Typowa Wydajność 1000 ton dziennie 1000 ton dziennie 1000 ton dziennie 800 ton dziennie 1000 ton dziennie

Cel Jakość SRF/RDF Wydajność SRF/RDF Wydajność SRF/RDF Jakość SRF/RDF Wydajność SRF/RDF

Proces

Przetwarzanie wstępne X X

Instalacja 
TYRANNOSAURUS® 

SRF/RDF
X X X X X

Uwagi Większość substancji 
organicznych jest 
oddzielona w celu 

maksymalizacji jakości 
SRF. Ten strumień 
organiczny może 
być, na przykład, 
wykorzystywany 
jako surowiec w 

zakładzie fermentacji 
beztlenowej.

Aby 
zmaksymalizować 

ilość paliwa SRF 
(wskaźnik odzysku), 
większość substancji 

organicznych jest 
zachowywana w 

paliwie SRF kosztem  
wartości kalorycznej.

Instalacja wstępnego 
przetwarzania nie 

jest wymagana 
ze względu na 

względnie niską 
zawartość substancji 
organicznych. Linia 

produkcyjna SRF jest 
dostosowywana w 
celu optymalizacji 

jakości i ilości 
produkowanego 

paliwa SRF.

Ze względu na 
bardzo niską 

zawartość materiałów 
niepalnych i 

wysoką zawartość 
tworzyw sztucznych, 
wydajność produkcji 

SRF i wartość 
kaloryczna są bardzo 

wysokie.

 Wydajność produkcji 
SRF i wartość 

kaloryczna mogą 
zostać dostosowane 

przez zmianę 
mieszania materiałów 

wejściowych. 
Instalacja 

umożliwia również 
dostosowywanie 

wyjściowego 
paliwa SRF podczas 

pracy linii.

Właściwości gotowych paliw SRF/RDF*

CV (Wartość kaloryczna)
11.8 MJ/kg

2 820 kcal/kg
7.4 MJ/kg

1 770 kcal/kg
12.3 MJ/kg

2 940 kcal/kg
22.0 MJ/kg

5 260 kcal/kg
18.3 MJ/kg

4 370 kcal/kg

Wilgotność 47% 56% 36% 15% 30%

Wydajność produkcji SRF/RDF 270 ton dziennie 760 ton dziennie 850 ton dziennie 728 ton dziennie 880 ton dziennie

Ilość SRF/RDF 27% 76% 85% 91% 88%

Odrzuty 13% 22% 11% 6% 8%

Materiały podlegające 
recyklingowi i inne

60% 2% 4% 3% 4%

Moc paliwa 37 MWf 65 MWf 121 MWf 185 MWf 186 MWf

Moc elektryczna** 11 MWe 20 MWe 36 MWe 56 MWe 56 MWe

Przykładowe instalacja Patrz strona 10-11 Patrz strona 8-9 Patrz strona 8-9 Patrz strona 8-9

do kotła, działa automatycznie. Przepływ 
paliwa jest równomierny i automatycznie 
dostosowywany do zapotrzebowania kotła. 
Urządzenia spełniają aktualne wymagania 
ATEX i międzynarodowych norm dotyczących 
projektowania.

IDEALNE ROZWIĄZANIE DLA 
WSZYSTKICH ODPADÓW
Odpady różnią się w zależności od kraju 
i kultury, a ich charakterystyka może 
zmieniać się z biegem czasu. Z drugiej 
strony, aby odnieść sukces, instalacje 
wykorzystujące paliwo z odpadów 
zawsze mają własne wymagania, które 
muszą być zawsze rzetelnie realizowane. 
Dlatego tak kluczowe znaczenie 
ma wybranie właściwej instalacji do 
przekształcania odpadów w paliwo.
Dzięki naszemu doświadczeniu i 

Odpady komunalne1 = Typowe azjatyckie odpady komunalne z wysoką zawartością odpadów organicznych, dużą wilgotnością i dużą zawartością 
materiałów obojętnych. Powoduje szybsze zużywanie się urządzeń.
Odpady komunalne2 = Typowe odpady komunalne państw członkowskich OECD, mniejsza ilość substancji organicznych i obojętnych oraz mniejsza 

wilgotność w porównaniu do Odpadów komunalnych1.
Odpady przemysłowe= Typowe odpady przemysłowe i komercyjne zawierające głównie suche materiały opakowaniowe.

Odpady zmieszane = Typowe europejskie odpady komunalne zmieszane z odpadami przemysłowymi. Proporcje mogą się zmieniać.
*Właściwości odpadów przychodzących oparte są na ogólnych danych i doświadczeniu. Właściwości gotowych odpadów SRF/RDF 

zależą od konkretnych przypadków.
**Rzeczywista produkcja energii elektrycznej zależy od wybranej technologii spalania.

Produkcja cementu wymaga ekstremalnie wysokich temperatur i stabilnego płomienia. Osiągnięcie wysokich temperatur 
w sposób zrównoważony wymaga SRF o powtarzalnej jakości i wysokiej wartości opałowej. Zoptymalizowane mieszanie, 

spalanie oraz czas retencji (CR), jak również wyższe temperatury w porównaniu z innymi technologiami spalania odpadów 
sprawiają, że wykorzystanie odpadów w cementowni jest bezpieczniejszym rozwiązaniem dla środowiska i dla ludzi.
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Badanie głównego procesu 
technologicznego stosując MI-CFD

ROZWIĄZANIE
DO

PRODUKCJI
CIEPŁA

Z ODPADÓW

OPTYMALIZACJA PROCESU
Wyniki uzyskane za pomocą metody 

obliczeniowej są dostosowywane 
do potrzeb klienta, aby znaleźć 
rozwiązania w zakresie produk-

cji cementu i emisji 
symulując wykorzysta-
nie zdefiniowanych 
paliw  alternatywnych i 
surowców (AFR) w pro-
cesie produkcji cementu. 
Celem badania głów-
nego procesu jest opty-
malizacja produkcji, aby 
umożliwić osiągnięcie 
do 100% współczynnika 
substytucji termicznej w 
najlepszym możliwym 
terminie.

Wykorzystanie metody 
obliczeniowej umożliwia 

optymalizację punktów i tempa 
podawania paliwa, zapewniając 

techniczną wykonalność procesu z 
zastosowaniem SRF przy wskaźnikach 

współczynnika substytucji termicznej 
przekraczających 35%. Umożliwia też 
sprawdzenie krzywej zwiększenia zdolności 
produkcyjnej dla wyższych wskaźników 
współczynnika substytucji termicznej i pro-
blemów z mieszaniem. Jeśli zakład ma jakieś 
niezauważone wcześniej rezerwy i możliowści 
zwiększenia wydajności, można to również 
wykryć wykorzystując metody obliczeniowej 
mechaniki płynów.

Po wykonaniu analiz zoptymalizowane pręd-
kości i lokalizacje podawania paliw zostają 
wykorzystane do sfinalizowania rozwiązania 
technicznego, które jest następnie uzupeł-
niane silosami i przenośnikami. Odpowied-
nie urządzenia do podawania i dozowania 
wybierane są również zgodnie z wynikami 
przeprowadzonych analiz.

DOSTAWA
Produkcja ciepła z wykorzystaniem instalacji 
TYRANNOSAURUS® wykorzystuje głównie 
istniejącą infrastrukturę cementowni. 
Urządzenia do przetwarzania paliw BMH, 
wymagają jedynie niewielkiej ilości miejsca w 
celu zintegrowania z istniejącymi instalacjami.

Nasze rozwiązania mogą zostać dostarczo-
ne w formie gotowej. Studium wykonalno-
ści, planowanie, projektowanie, instalacja 
produkcji paliwa SRF, urządzenia gospo-
darki paliwem w cementowni, jak również 
urządzenia dozujące i podające to wszyst-
ko opcje, które mogą zostać uwzględnione 
w naszej dostawie.

1918

Lassila & Tikanoja to fińska firma usługowa zajmu-
jąca się zarządzaniem nieruchomościami i budyn-
kami, a także zapewnianiem usług pomocniczych. 
Jej centrum recyklingu w Turku przetwarza odpady 
prze mysłowe i komercyjne oraz odpady budowlane i 
rozbiórkowe, wytwarzając materiały nadające się do 
recyklingu, surowce i paliwa alternatywne.

Instalacje dostarczone przez BMH do L&T
Waste to Flame: Kompletny układ produkcji 
SRF TYRANNOSAURUS® do przygotowywania 
wysokiej jakości paliwa dla głównego palnika pieca 
cementowego (2005).

BBMG (Beijing Building Material Group) jest trzecim 
co do wielkości producentem cementu na północy 
Chin i jednym z 10 największych producentów na 
świecie. Ich zakład w Handan produkuje paliwo dla 
pobliskiej cementowni.

Instalacje dostarczone przez BMH do BBMG
Waste to Flame: Kompletny system 
TYRANNOSAURUS® do produkcji stałych paliw 
wtórnych SRF  jak i wydzielania surowców, zgodnie 
z koncepcją zero waste (2017).

Zakład CIMPOR w Souselas (Coimbra) to znaczący 
producent cementu, będący częścią grupy Intercement, 
jednego z największych producentów cementu na 
świecie. Produkuje on w Portugalii 2,4 miliona ton 
cementu rocznie. Zakład wykorzystuje paliwo SRF na 
palniku głównym i kalcynatorze

Instalacje dostarczone przez BMH do Cimpor
Waste to Flame: Gotowy układ  do produckji paliw 
alternatywnych w cementowni, wraz z systemami 
badania na obecność substancji niepożądanych, 
dozowania i podawania paliwa do pieca lub 
magazynowania (2011).

FINLANDIA

CHINY

PORTUGALIA

WSZYSTKIE  
CEMENTOWNIE  

SIĘ RÓŻNIĄ.  
KAŻDE ROZWIĄZANIE  
DO PRODUKCJI CIEPŁA 

Z ODPADÓW JEST  
WYJĄTKOWE.
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CR (sekundy)

O2(%)Typowe paliwo SFR o wielkości 50 mm produkowane w instalacji TYRANNOSAURUS®

Typowe paliwo SFR o wielkości 100 mm produkowane przez inne rozdrabniacze wstępne

Porównanie czasów retencji (RT) wypalenia dla paliwa SRF (50 mm i 100 mm) w temperaturze 900°C

Cel O2 dla kalcynatorów przy zastosowaniu 
100% zastąpienia dla paliwa SRF powinien wynosić 2,5%.

WIELKOŚĆ PALIWA – SEKRET SUKCESU

Na poniższym rysunku porównano wypalenie materiału o wielkości 100 mm, typowego dla 
innych rozdrabniaczy wstępnych, w porównaniu z typowym produktem z rozdrabniacza TY-
RANNOSAURUS® – przedstawia on zalety tego rozwiązania w przypadku cementowni.

Wielkość cząstki paliwa w spotaci 50 mm jest dobra nawet w przypadku kalcynatorów o 
czasie retencji wynoszącym tylko 2 sekundy (pod warunkiem, że instalacja przetwarzania 
dostarczy je w odpowiednie miejsca i przy zapewnieniu odpowiedniego zmieszania odpadów, 
na przykład, podawanie SFR z dużą prędkością).

GŁÓWNY PALNIK
•  temperatura płomienia 1800-2000°C
•  gazy spalinowe > 1100°C
•  wyłącznie wysokiej jakości paliwo SRF
•  preferowana wartość kaloryczna > 

20 MJ/kg
•  wielkość cząstki < 25 mm
•  brak cząstek trójwymiarowych
•  maks. wilgotność 20%
•  jak najniższa zawartość chloru

TYPOWE PUNKTY PODAWANIA PALIWA SRF

KALCYNATOR WSTĘPNY
• gazy >900°C
•  mniej restrykcyjne wymogi 

dotyczące jakości paliwa SRF/RDF
•  wielkość cząstki 2D przeważnie 

< 80 mm
• wielkość cząstki 3D < 50 mm
•  maks. preferowana 

wilgotność 35%
• jak najniższa zawartość chloru

Aby określić potrzeby klientów, starannie 
analizowane są ich cele biznesowe. Mogą 
nimi być na przykład zdolności przerobowe, 
zwiększenie współczynnika substytucji 
termicznej lub skoncentrowanie się na 
kalcynatorze lub palniku głównym. Następnie 
łączone są z wiedzą BMH o odpadach i 
możliwej do uzyskania jakości SRF. W ten 
sposób określa się zakres projektu, który może 
zakładać osiągnięcie nawet do 90% wartości 
współczynnika substytucji termicznej 
i  zastąpienia surowca  
na poziomie 10%.

BADANIA INŻYNIERYJNE 
I TECHNOLOGICZNE
W następnym etapie, oceniany jest 
bieżący proces produkcyjny i szacowane 
są granice dla wskaźników jakości SRF, 
takie jak zawartość wilgoci, poziom chloru, 
zawartość materiałów alkalicznych i rozkład 
wielkości cząstek. Jednocześnie w projekcie 
uwzględniany jest wpływ warunków 
lokalnych, prędkości podawania, wydajności 
wentylatora obejściowego i wentylatora 
spalin, spadku ciśnienia w cyklonach 
wstępnego ogrzewania itp.

Główne badanie procesu wykonane za 
pomocą analizy obliczeniowej mechaniki 
płynów można rozpocząć po określeniu i 

ustaleniu wyżej wymienionych granic.
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CZYSTE PALIWA 
PRZYSZŁOŚCI

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