
Innowacje dla przemysłu



BIPROMET od ponad 65 lat jest obecny na krajowym i międzynarodowym rynku 
projektowym i wykonawczym. Spółka w 2007r. debiutowała na Giełdzie Papierów 
Wartościowych w Warszawie. Wówczas 66% akcji nabył KGHM Polska Miedź SA,               
natomiast w 2015r. przejął cały pakiet własnościowy. Tym samym BIPROMET został 
jedną ze spółek należących do Grupy Kapitałowej KGHM.

KGHM Polska Miedź SA prowadzi zaawansowaną technologicznie działalność 
poszukiwawczo-wydobywczą oraz hutniczą. Firma posiada aktywa zlokalizowane na 
trzech kontynentach. Skupia się na wydobyciu rud, produkcji miedzi oraz innych metali 
nieżelaznych.

Pozycja nr 6 wśród największych producentów miedzi na świecie (574 tys. ton) *

Pozycja nr 2 wśród największych producentów srebra na świecie (1283 tony) *

* Źródło: Raport Zintegrowany KGHM Polska Miedź SA za 2015r.



Bipromet SA
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175
zatrudnionych 
pracowników

>1000
zrealizowanych 
inwestycji

350 000
m3 kubatury 
największego projektu

13 500
ton największej 
zaprojektowanej 
konstrukcji stalowej

2 000 
mln PLN - koszt 
największej realizacji

1950
rok rozpoczęcia 
działalności





Analizy i prace koncepcyjne
Ten etap wymaga niezwykle szczegółowego analizowania potrzeb i oczekiwań przyszłych 
użytkowników innowacji. Dlatego też BIPROMET SA angażuje Kierowników Kontraktu                         
w konsultacje i doradztwo inżynieryjne, których efektem są opracowywane studia i analizy 
przedprojektowe oraz analizy techniczno-ekonomiczne, prowadzące do zidentyfikowania 
przedmiotu, zakresu i wykonalności planowanego przedsięwzięcia. Ponadto na tym etapie 
formułowane są założenia i wymagania odnośnie wytycznych oraz podkładów do 
projektowania, które pozwalają na ukierunkowanie dalszych prac nad przyjęciem 
odpowiednich rozwiązań technologicznych w projekcie.

Kompleksowa dokumentacja 
projektowa i wykonawcza
Sporządzamy kompleksową dokumentację projektową na etapach: koncepcji, projektu 
podstawowego, projektu budowlanego oraz projektów wykonawczych. Do dokumentacji 
dołączamy opracowania kosztowe, w tym orientacyjne i zbiorcze zestawienia kosztów, 
przedmiary oraz kosztorysy inwestycyjne. Tym samym dostarczamy dokumenty 
przedstawiające rozwiązania projektowe planowanej inwestycji, które stanowią podstawę 
uzyskania opinii, dalszych uzgodnień oraz wymaganych zgód i pozwoleń, w tym pozwoleń na 
budowę. Projekt wykonawczy stanowi uszczegółowienie przyjętych rozwiązań technicznych               
i uwzględnia m.in. dobór potencjalnych wykonawców i dostawców oraz definiuje technologie 
robót, zakresy kontroli jakości i odbioru oraz doprecyzowuje przyjęte rozwiązania 
budowlano-konstrukcyjne i materiałowe.
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Generalna realizacja inwestycji
„pod klucz” tzw. model EPCM
W strukturze spółki jest również pion Generalnej Realizacji Inwestycji wykonujący zadania                  
w formule „pod klucz” w modelu EPCM. Oznacza to, że spółka oferuje kompleksowe 
wykonawstwo zadań inwestycyjnych w systemie „zaprojektuj i wybuduj”, dedykowane 
zwłaszcza dużym projektom inwestycyjnym. Tym samym model EPCM obejmuje realizację 
pełnego nadzoru nad kolejnymi etapami wykonawczymi tj. uzyskania wszystkich pozwoleń 
administracyjnych, opracowania koncepcji i projektów budowlanych, projektów 
wykonawczych, realizacji prac budowlanych, dostawy i montażu urządzeń, przeprowadzenia 
rozruchu instalacji oraz na etapie zamykającym, przekazania gotowego obiektu do 
eksploatacji. W efekcie oferowane kompleksowe podejście zapewnia inwestorowi najwyższy 
poziom jakości oraz wysoką oszczędność w zakresie użytkowania obiektów. Co więcej 
BIPROMET SA pełni również funkcję Generalnego Projektanta Inwestycji - w tym zakresie 
zapewnia właściwy przebieg oraz całościową koordynację prac w wielu obszarach inwestycji 
jednocześnie. 

Nasze realizacje:

Wieża pełnego odparowania schładzająca gazy z pieca obrotowego do wypalania 
klinkieru w Cementowni Górażdże;
Przemiałownia mączki kamienia wapiennego dla WKG Trading w Raciszynie;
Zabudowa dwóch Elektrofiltrów Taśmy Spiekalniczej DL2 w ArcelorMittal Poland SA 
Oddział Dąbrowa Górnicza;
Elektrofiltr suchy do odpylania gazów z podwyższoną zawartością związków siarki 
pochodzących z konwertorów do świeżenia miedzi, zabudowany w Wydziale Rafinacji 
Ogniowej w Hucie Miedzi Legnica;
Instalacja odpylania oparów ze spustów miedzi i żużla z Pieca Zawiesinowego oraz 
instalacja mokrego odsiarczania gazów ze spustów miedzi i żużla z Pieca Zawiesinowego 
w Hucie Miedzi Głogów;
Zespół filtrów workowych dla Odpylni Pieca Elektrycznego w Hucie Miedzi Głogów;
Elektrofiltr Hali Lejniczej WP5 w ArcelorMittal Poland SA Oddział Kraków;
Elektrofiltr mokry do odpylania gazów palnych i wybuchowych pochodzących                                
z konwertorów do świeżenia stali w Energetyce Třinec w Czechach.
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Przygotowujemy projekty technologiczne i konstrukcyjne specjalistycznych instalacji 
przemysłowych z uzwględnieniem sposobów pracy, jakości, wydajności i wymagań linii 
technologicznych, jak również perspektywy finansowej inwestycji. Opracowujemy koncepcje 
oraz wykonujemy prace konstrukcyjne maszyn i urządzeń, niezbędnych do osiągnięcia 
założeń technologicznych.

Sektory, które m.in. obsługujemy to: metalurgia, energetyka, ochrona środowiska, 
cementownie, koksownie, górnictwo i inne.

Z naszych rozwiązań korzystają m.in.



Model BIM
Pracujemy w zintegrowanym systemie informatycznym, który 
umożliwia zebranie danych w jednym miejscu, co w efekcie 
oznacza, że przeprowadzamy zaawansowane analizy                               
i symulacje skomplikowanych konstrukcji. Dzięki temu 
podnosimy jakość projektów i przygotowujemy precyzyjne 
schematy rysunków technicznych, uwzględniające 
obowiązujące warunki eksploatacyjne i ekonomiczne.
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Realizujemy kompleksowe prace projektowe w zakresie budowy instalacji odpylających                    
w tym m.in. elektrofiltrów, filtrów workowych, konwersji elektrofiltrów na filtry workowe, 
wież i reaktorów do schładzania/kondycjonowania gazów z pełnym odparowaniem, chłodnic 
gazów z wymuszonym obiegiem chłodzenia, chłodnic konwekcyjnych, chłodnic masowych, 
instalacji transportu pyłów (w tym przenośników zgrzebłowych), dozowników specjalnych, 
przepustnic i innych urządzeń stanowiących wyposażenie instalacji odpylających. Ponadto 
wykonujemy remonty, modernizacje i wymiany wyposażenia wewnętrznego urządzeń 
odpylających.

Z naszych rozwiązań korzystają m.in.



Co więcej, w obszarze ochrony środowiska specjalizujemy się w kompleksowych realizacjach 
inwestycji pod klucz tj. projektujemy, opracowujemy wnioski niezbędne do uzyskania 
pozytywnych decyzji administracyjnych, kompletujemy dostawy, wykonujemy montaż jak 
również uruchomienie i rozruch. Dodatkowo prowadzimy nadzory inwestorskie i autorskie, 
serwis gwarancyjny i pogwarancyjny oraz szkolimy załogę z obsługi.
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BATERPOL S.A.

Obszar naszej działalności obejmuje głównie metalurgię metali nieżelaznych oraz metalurgię 
żelaza, począwszy od metalurgii ekstrakcyjnej poprzez pirometalurgię, aż do przeróbki 
plastycznej na zimno i gorąco. Zajmujemy się również zagadnieniami z obszaru energetyki 
hutniczej oraz energetyki zawodowej. 

Co ważne, wykonujemy analizy studialne, prace koncepcyjne w zakresie wielowariantowych 
koncepcji procesowych oraz koncepcje programowo-przestrzenne ukierunkowane na dobór 
optymalnych rozwiązań i technologii.

Z naszych rozwiązań korzystają m.in.



Modelowanie procesów
W poszukiwaniu rozwiązań bazujemy na własnych badaniach                               
i pomiarach oraz analizach numerycznych procesów realizowanych             
z wykorzystaniem specjalistycznego oprogramowania. Modelujemy 
numerycznie i analizujemy przepływy masy i ciepła dla wybranych 
obszarów. Tworzymy symulacje całościowych procesów 
technologicznych.
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W naszych analizach i opracowaniach uwzględniamy 
problematykę ryzyka i bezpieczeństwa oraz 
niezawodności funkcjonowania, optymalizację 
kosztów inwestycyjnych, jak również kosztów 
funkcjonowania instalacji.



Opracowujemy dokumentację budowlano-montażową dla przemysłu, budownictwa 
ogólnego oraz w ramach dużych inwestycji związanych z ochroną środowiska. W tym 
zakresie przygotowujemy projekty architektoniczne, które zapewniają efektywne 
wykorzystanie powierzchni pod względem jej funkcjonalności, trwałości, komfortu                               
i bezpieczeństwa użytkowników. Wykonujemy projekty konstrukcyjne na poziomie zarówno 
projektu wykonawczego jak i projektu warsztatowego wraz z obliczeniami związanymi                      
z optymalizacją konstrukcji stalowych.

Z naszych rozwiązań korzystają m.in.

Pracownia konstrukcyjno -
- architektoniczna



Konstrukcje stalowe i żelbetowe
Planujemy rozmieszczenie instalacji, urządzeń i maszyn w obiekcie z uwzględnieniem 
restrykcyjnych wymagań pod kątem wprowadzenia racjonalnego rozwiązania pewności 
ruchowej instalacji. Ponadto prowadzimy projekty modernizacji obiektów oraz zadania                  
z zakresu zabudowy oraz przebudowy instalacji i parku maszynowego, w ramach istniejących 
linii technologicznych. Wykonujemy również dokumentację budowlaną dla 
nowobudowanych obiektów tj. zakładów przemysłowych, kopalń i hut.
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Dokumentację projektową tworzymy na podstawie modelu 3D, który pozwala w znacznym 
stopniu zmniejszyć ryzyko kolizji, mogących wystąpić podczas realizacji projektów na placu 
budowy. Co istotne, przygotowywana dokumentacja zawiera komplet informacji 
niezbędnych do wykonania zaprojektowanych sieci i instalacji wraz ze szczegółowym opisem 
technicznym, zestawieniem materiałów, kosztorysem oraz przedmiarem robót.

Ponadto wykonujemy dokumentację w poszczególnych fazach projektowania - począwszy 
od koncepcji, poprzez projekt budowlany skończywszy na projektach wykonawczych oraz 
powykonawczych dla następujących zakresów:

Instalacje sanitarne: kanalizacji 
sanitarnej oraz deszczowej, ciepłej 
wody użytkowej i wody pitnej;
Instalacje hydrantowe;
Instalacje gazowe;
Instalacje grzewcze: centralnego 
ogrzewania i ciepła technologicznego;
Sieci i przyłącza sanitarne: wodno – 
kanalizacyjne, cieplne i gazowe;
Klimatyzacja, wentylacja bytowa oraz 
oddymiania;

Sieci podziemne oraz nadziemne 
doprowadzające media energetyczne: 
woda chłodząca zasilająca, powrotna                 
z układami chłodzenia i pompowniami;
Kanalizacja kwaśna oraz przemysłowa;
Instalacje sprężonego powietrza 
przemysłowego  i osuszonego;
Instalacje gazów technicznych;
Instalacje wody demi;
Instalacje kwasu siarkowego.

Z naszych rozwiązań korzystają m.in.

Pracownia instalacyjna
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Realizujemy zadania w obszarze projektowania systemów kompleksowego sterowania                    
i automatyzacji procesów przemysłowych. Sporządzamy opinie dotyczące wdrożenia danych 
rozwiązań technicznych i technologicznych zgodnie z potencjałem rozwojowym. 
Przeprowadzamy kontrole obecnego stanu technicznego, na podstawie których wskazujemy 
dane rozwiązanie projektowe w zakresie modernizacji lub wykonania układów sterowania 
do maszyn, instalacji oraz innych urządzeń produkcyjnych.

Z naszych rozwiązań korzystają m.in.



Wykonujemy kompleksowe projekty elektryczne w zakresie średniego i niskiego napięcia, 
kompletne rozdzielnie elektryczne oraz trasy kablowe koordynowane w środowisku BIM.

Programujemy sterowniki do instalacji i maszyn wraz            
z uruchomieniem procesu produkcyjnego na obiekcie. 
Prowadzimy monitoring na podstawie funkcjonowania  
wdrożonego rozwiązania, jak również serwis i naprawę 
układów sterowania. Tym samym zapewniamy większe
                 bezpieczeństwo, wydajność, efektywność oraz 
                           minimalizację wąskich gardeł w procesie 
                                   produkcyjnym. 

19



wersja 06.2017

Bipromet SA

ul. Graniczna 29
40-956 Katowice

tel: +48 32 774 58 00
fax: +48 32 256 27 61

e-mail:
bipromet@bipromet.com.pl

www.bipromet.com.pl


