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Haloizyt jest 2-wartstwowym minerałem z grupy kaolinitów. 

Polskie zasoby złoża Dunino należą do jednych z największych 

w świecie.

Cechy haloizytu:

•wysoka powierzchnia właściwa;

•wysoka porowatość;

•wysoka zdolność sorpcyjna;

•katalityczne działanie w procesie spalania  

i zgazowania

•wysoka odporność chemiczna i termiczna.

Intermark gwarantuje stabilne, wieloletnie 

dostawy surowca o uzgodnionych parametrach.

Intermark ponadto oferuje:

•Sorbenty mineralne do cieczy i gazów;

•Koagulanty do wód i ścieków przemysłowych

•Katalizatory procesów chemicznych

•Wypełniacze do farb i tworzyw sztucznych



STRUKTURA 

HALOIZYTU 

„DUNINO’’

Haloizyt jest unikatowym 

minerałem 2-warstwowym           

z dużą przestrzenią 

międzypłytkową o wysokich 

zdolnościach sorpcyjnych. 

Składa się z luźno 

przestrzennie 

rozproszonych nanopłytek

i nanorurek. 



RÓŻNICE POMIĘDZY HALOIZYTEM A KAOLINEM

KAOLIN HALOIZYT



SKŁADOWANIE    I 
TRANSPORT 
ODPADÓW

TERMICZNE 
PRZETWARZANIE 

ODPADÓW

EMISJA

POPIOŁY

- emisja odorów;
- emisja gazów;
- emisja pleśni, 
grzybów etc.

- żużlowanie;
- korozja wysoko-
temperaturowa;

- niezupełne 
i niecałkowite 
spalanie.

ZAGROŻENIA: ZAGROŻENIA:

ZAGROŻENIA:

ZAGROŻENIA:

emisja metali 
ciężkich, pyłów           
i gazów (dioksyny, 
furany i in. )

-wymywalność 
metali ciężkich;

-spiekanie się;

-alkaliczność.

ZAKRES DZIAŁANIA HALOIZYTU 
W PROCESIE PRZETWARZANIA 

ODPADÓW



Poziom redukcji gazów odorowych po zastosowania 

sorbentu haloizytowego (Tymczyna, 2007)

Poziom redukcji stężenia amoniaku po użyciu

testowanych sorbentów (Opaliński, 2009)
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Rys. 6 Wpływ dodatku haloizytu na temperatury charakterystyczne popiołu  

dla słomy pszenicy (SA) i pelet słonecznika (PS)  



SPOSOBY PODAWANIA DODATKU

HALOIZYTOWEGO



DOZOWANIE HALOIZYTU 

W El. Stalowa Wola



SCHEMAT PRZEDPALENISKA KOTŁA OP150 – ESW

Haloizyt



TESTY W ELEKTROWNI CUIJK:

Spalanie biomasy :

7-12% - biomasa Agro 

88 – 93% - zrębki

Homogenizacja biomasy 

Agro z haloizytem               

w  Elektrowni Cuijk



ROZPYLANIE HALOIZYTU Z MOCZNIKIEM

(metoda HALKORNOX  badana w El. Ostrołęka)

Sposób wprowadzania pyłu haloizytowego do kotła

a/ rozpylanie za 

pomocą dyszy –

zasięg 3-4 m 

b/ wspomaganie dyszy 

za pomocą sprężonego 

powietrza – zasięg 

regulowany w zakresie 

3-12 m



TAMARA



TS ≈  1100 – 1400 ºC,

TB ≈ 1400 - 1700 ºC

Al2SiO5(OH)4 + 2KCL 2KAlSiO4 + H2O + 2HCL

Al2SiO5(OH)4 + 2KCL + 2SiO2 2KAlSiO6 + H2O + 2HCL

Al2SiO5(OH)4 + K2SO4 2KAlSiO4 + 2H2O + SO3

Al2SiO5(OH)4 + K2SO4 + 2SiO2 2KAlSiO6 + 2H2O + SO3

Możliwe efekty reakcji haloizytu z potasem (K)



SPALANIE W PIECU RETORTOWYM



Wpływ dodatku 

haloizytu na 

uziarnienie popiołu z 

biomasy:

A - 0% haloizytu – popiół 

zaglomerowany

B - 2% haloizytu –

rozproszone ziarna 

popiołu

A

B



Popiół z biomasy

L – niskotopliwa eutektyka H – ziarno haloizytu

*Udział K 

zaabsorbo-

wanego

przez ziarno 

haloizytu



A) STAN PO 9 DNIACH PRACY BEZ

HALOIZYTU 

B) STAN PO 21 DNIACH PRACY 

Z HALOIZYTEM 

BADANIA SPALANIA W PRZEDPALENISKU FLUIDALNYM ESW

(feston wylotowy parownika)



A) STAN PO 9 DNIACH PRACY BEZ

HALOIZYTU 

B) STAN PO 21 DNIACH PRACY 

Z HALOIZYTEM 

BADANIA SPALANIA W PRZEDPALENISKU FLUIDALNYM ESW

(kanał łączący przedpalenisko z kotłem OP150)



Wpływ dodatku haloizytu na szybkość tworzenia się osadów 

w kotle OP 650



Wpływ dodatku 0,4% haloizytu na emisję pyłu w kotle OP 650 

kolor czarny – zasilanie tylko węglem 

kolor zielony – współspalanie 10% pelet ze słomy 

kolor pomarańczowy - współspalanie 10 % pelet ze słomy z dodatkiem haloizytu



Wpływ dodatku biomasy wzbogaconej haloizytem z mocznikiem 

na emisję pyłów i zawartość NOx w kotle OP 650 



TEST Emisja

O2 CO PYŁY NOx SO2

% mg/m3
n mg/m3

n mg/m3
n mg/m3

n

Biomasa Agro z haloizytem 4,3 108 5 37 -4

Biomasa Agro bez haloizytu 4,6 89 8,7 61 -4

TEST
Czas 
testu Moc

Strumień 
biomasy

Wartość 
opałowa

Sprawność 
instalacji

h MWe kg/h kJ/kg %

Biomasa Agro z 
haloizytem 127 20,9 33171 8539 28,6

Biomasa Agro bez 
haloizytu 160 19,3 32075 8008 27,4

WYNIKI TESTÓW W JEDNEJ Z ELEKTROWNI ZA GRANICĄ

Wyniki zastosowania haloizytu:

- wzrost sprawności instalacji o 1,2p.%,

- zmniejszenie emisji pyłów o ok. 40%,

- zmniejszenie emisji NOx o ok. 40%,



ILOŚĆ DODATKU

WARUNKI SKUTECZNEGO DZIAŁANIA:

 dobre wymieszanie,

 zapewnienie niezbędnego czasu kontaktu,

 odpowiednia granulacja

WYMAGANA ILOŚĆ HALOIZYTU  ZALEŻY OD:

 składu paliwa,

 udziału popiołu w paliwie

 granulacji paliwa

 rodzaju kotła



OFERTA  BADAŃ 

INSTYTUTU MASZYN I URZĄDZEŃ ENERGETYCZNYCH 

POLITECHNIKI ŚLĄSKIEJ

 badania laboratoryjne (komora do spalania 

pyłowego, stanowisko do badań spalania na 

rusztach, specjalistyczne pomiary kotłów 

i popiołów)

 projekt układów dozujących

 nadzór nad wdrożeniem i stosowaniem dodatku

 badania procesów rozdrabniania paliw   
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Obszary badawcze, zastosowanie:

Problemy współspalania biomasy z węglem, zwłaszcza przy dużym jej udziale:

• Badania niskokosztowych dodatków przeciwdziałających szlakowaniu i zapopielaniu podczas współspalania biomasy

• Ocena niebezpieczeństwa skłócenia żywotności powierzchni ogrzewalnych kotła podczas współspalania biomasy.

Problemy redukcji tlenków azotu:

• Badania wpływu dodawania biomasy zwłaszcza rolnej do komory paleniskowej na emisję tlenków azotu

• Badania wpływu stopnia zawirowania powietrza wtórnego na powstawanie tlenków azotu

• Badanie metody SCR redukcji tlenków azotu przy użyciu wypełnień katalitycznych.

• Badanie wpływu współspalania biomasy na skuteczność metody SCR

Pyłowa Komora Badawcza PKB-1

zabudowana jest w elektrycznym piecu 

pionowym. W jej górnej części 

zamocowano palnik wielopaliwowy  o 

mocy 40kWwraz z podajnikiem K-TRON, 

a w dolnej posiada wylot spalin 

zaprojektowany w sposób umożliwiający  

badania wkładów katalitycznych (SCR). 

Komora posiada kompletny system 

sterowania i archiwizacji danych

Pyłowa komora badawcza PKB-1 (etap II.7.2)

Osady popiołowe

na sondzie

Sonda depozytowa

w komorze

System sterowania i archiwizacji danych

Palnik

z podajnikiem

K-TRON

Układ 

chłodzenia

z  sekcją do 

badań SCR



Stanowisko modelu młyna pierścieniowo-kulowego MKM-33  pozwala na badanie następujących zagadnień:

• Określenie optymalnej jakości przemiału biomasy  do procesów spalania i łącznego spalania z węglem

• Identyfikacja czynników ograniczających wydajność młyna  oraz ocena możliwości ich usunięcia

• Ocena możliwości zwiększenia wydajności młynów przy zachowaniu wymaganej granulacji paliwa 

• Badania przemiału różnych rodzajów paliw w tym paliw biomasowych

• Badania nad zmniejszeniem energochłonności procesów  przemiału paliw

Opracowanie  metody wyznaczania 

podatności przemiałowej paliw 

biomasowych:

• BGI  (Biomass Grindability Index) –

indeks pozwalający na właściwe 

określenie  podatności różnych 

rodzajów biomasy na rozdrabnianie w 

młynach przemysłowych.

• Dążenie do wyznaczenia zależności 

pomiędzy energochłonnością procesu 

mielenia oraz wydajnością młynów 

bijakowych a indeksem BGI

• Optymalizacja procesu spalania 

poprzez zapewnienie odpowiedniej 

granulacji podawanego paliwa

• Ważne kryterium dla  rynku 

sprzedaży paliw energetycznych

Stanowisko młyna-pierścieniowo kulowego w skali półtechnicznej

Biały pelet

Czarny pelet

Toryfikat łuski kokosowej Kule mieląca



• Flue gas temperature measurement using aspiration 

probe with a length of 4.5 m or 5.5 m, extended with 

ceramic double-shelded tip, which allows reducing 

the error caused by heat radiated from hot flame or

cold heating surfaces.

• When connected to gas analyzers (Siemens Ultramat

23) with conditioner allows for measurement of O2, 

CO2, CO, NO.

Aspiracyjny pomiar temperatury spalin 



Sonda osadcza 
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mDC – deposit mass flow density (deposition rate), g/m2h

mFash – mass flow density of ash washing the heating surfaces in the flue gas duct cross-section, g/m2h

AF – surface area of the flue gas duct cross-section, m2

ADC – deposition probe inflow surface area, m2



AGAM - akustyczny pomiar pola temperatury spalin (przenośny)



W N I O S KI
Dodatek haloizytu do spalania biomasy powoduje:

• Ograniczenie zanieczyszczeń i żużlowania powierzchni 
ogrzewalnych kotła;

• Ograniczenie aglomeracji warstwy fluidalnej i złoża na ruszcie;

• Zmniejszenie korozji wysokotemperaturowej;

• Wydłużenie okresów międzyremontowych  kotła;

• Wzrost temperatur charakterystycznych popiołu z biomasy;

• Zmianę jakości i składu popiołu rozszerzającą możliwości jego 
gospodarczego wykorzystania;

• Redukcję emisji metali ciężkich i pyłów;

• Redukcję emisji NOx przy wykorzystania technologii 
HALKORNOX.

• Umożliwienie wykorzystania szerokiego zakresu odpadów do 
celów energetycznych. 



DZIĘKUJĘ ZA UWAGĘ 


