
Regionalny Klaster BNL Clean Energy wykorzystuje 
lokalne surowce do produkcji czystej energii o zerowej 
emisji i paliw, jest źródłem stałych miejsc pracy i 
lokalnego dochodu, a także surowców pochodzących z 
recyklingu (górnictwo miejskie). 

Klaster Clean Energy 

Grupa BNL Clean Energy
Alte Steinhauserstrasse 1, 6330 Cham, Szwajcaria  
Tel.: +41 415 613 872, Fax: +41 415 613 879, E-Mail: info@bnlce.com

AUSTRIA • KANADA • NIEMCY • FRANCJA • POLSKA • SZWECJA • WIELKA BRYTANIA • USA

Usługa dzierżawy  
Instalacje BNL Clean Energy, produkujące czystą energię, 
lub instalacje BNL Clean Recycling, pozwalające na czysty 
recykling, można wydzierżawić, na zasadach podobnych 
jak w przypadku dzierżawy sprzętu lub statków 
powietrznych. Dzięki temu finansowanie własnego klastra 
czystej energii jest proste. 

Dzierżawę można połączyć z konserwacją instalacji, 
serwisem i przeglądami, które zmniejszają ryzyko 
nieprzewidzianych kosztów naprawy lub konserwacji. 

Grupa BNL Clean Energy 
Grupa BNL Clean Energy oferuje znormalizowane, 
modułowe instalacje odpowiedzialne za czystą energię i 
recykling, gwarantujące zerową emisję i brak pozostałości, 
idealne dla klastrów czystej energii z biomasy lub do 
przetwarzania odpadów w energię. Rozwiązanie w zakresie 
zrównoważonej, czystej energii, zapewniające dodatkowe 
zyski! 

Grupa BNL Clean Energy świadczy usługi konieczne dla 
planowania, instalowania, działania i utrzymywania klastra 
czystej energii o zerowej emisji i bez pozostałości. 

Nasza grupa jest partnerem w dziedzinie przyjaznych dla 
środowiska klastrów zrównoważonej, czystej energii. 

Więcej informacji znajduje się na naszej stronie 
internetowej: http://www.bnlce.com 
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Klaster BNL Clean Energy oferuje czystą energię, paliwa i 
surowce z lokalnych surowców odpadowych, takich jak 
biomasa, resztki organiczne i odpady. Klaster składa się z 
kilku instalacji BNL Clean Energy, które produkują czystą 
energię, i jednej instalacji BNL Clean Recycling, która 
zamienia popiół, metale i osady na surowce.

Zalety Klastra BNL Clean Energy to: 

 

Local Feedstock
such as biomass, organic 
residues, MSW, sludge etc.

Flexible Clean Energy
such as electricity, hot air, process 
steam, district heating etc.

Zero Emission
means no CO2, no air pollution, no 
environmental or climate effects etc.

Synthetic Fuel
such as synthetic diesel, fuel oil, 
gas oil,  kerosene etc.
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Zero pozostałości 
Całkowity recykling popiołu, metali, pozostałości itp., pozwalający na 

produkcje nowych wartościowych surowców (górnictwo miejskie) 

Klaster Clean Energy 

FE/Non-Fe Metals Ash/Inert Material Hazardous Elements

Elastyczna czysta energia np. 
elektryczność, gorące powietrze, para 
technologiczna, sieć ciepłownicza itp.

Synthetischer Kraftstoff wie 
synthetischer Diesel, Heizöl, Gasöl, 
Kerosin, usw.

Paliwo syntetyczne np. syntetyczny 
olej napędowy, olej opałowy, olej 
gazowy, nafta itp.

Paliwo syntetyczne np. syntetyczny 
olej napędowy, olej opałowy, olej 
gazowy, nafta itp.

Paliwo syntetyczne np. syntetyczny 
olej napędowy, olej opałowy, olej 
gazowy, nafta itp.

Zerowa emisje oznacza brak CO2, 
brak zanieczyszczenia powietrza, brak 
negatywnego oddziaływania na 
środowisko lub klimat itp.
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Zerowa emisje oznacza brak CO2, 
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negatywnego oddziaływania na 
środowisko lub klimat itp.

Lokalny surowiec np. biomasa, 
osady organiczne, odpady 
komunalne, szlam itp.

Lokales Ausgangsmaterial wie 
Biomasse, organische 
Rückstände, kommunale 
Feststoffabfälle, Schlamm, usw.

Czysta zrównoważona energia z wartością dodaną

Popiół / materiał obojętny Niebezpieczne elementy Metale żelazne/nieżelazne 

Lokalny surowiec np. biomasa, 
osady organiczne, odpady 
komunalne, szlam itp.

Elastyczna czysta energia np. 
elektryczność, gorące powietrze, para 
technologiczna, sieć ciepłownicza itp.

Elastyczna czysta energia np. 
elektryczność, gorące powietrze, para 
technologiczna, sieć ciepłownicza itp.
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Lokalny surowiec np. biomasa, 
osady organiczne, odpady 
komunalne, szlam itp.

Lokalny surowiec np. biomasa, 
osady organiczne, odpady 
komunalne, szlam itp.

✔ Wykorzystanie licznych lokalnych surowców do produkcji 
odnawialnej zrównoważonej czystej energii bez szkody dla 
środowiska. 
✔ Popiół, metal i pozostałości podlegają całkowitemu 
recyklingowi na nowe, wartościowe surowce bez pozostałości 
lub konieczności korzystania ze składowiska odpadów. 
✔ Dodatkowy przychód z lokalnej produkcji wartościowej 
czystej energii, paliw i surowców. 
✔ Tworzenie stałych miejsc pracy, które wymagają 
kwalifikacji, a także zapewnianie dochodu dla regionalnych 
usługodawców. 
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