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STAN POLSKIEGO CIEPŁOWNICTWA
Obecnie w  ciepłownictwie dostawcami energii są głównie kotły średniej mocy  

1-5 MW -ok. 3400szt., 5-20 MW- ok.1200 szt. i 20-50 MW – ok. 100 szt.
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PROGNOZA ZUŻYCIA BIOMASY 
W ENERGETYCE W POLSCE I UE

UE

PL

Zwiększenie roli biomasy Agro w energetyce jest zgodne z polityką UE



DOSTĘPNOŚĆ BIOMASY W POLSCE

Ilość biomasy leśnej jest ograniczona i nie można oczekiwać jej znaczącego zwiększenia 
w przewidywalnym czasie. Głównym źródłem OZE może być tylko biomasa Agro.

*

*) – wg danych MKiŚ

WARTOŚĆ ENERGET. [PJ]

WARTOŚĆ ENERGET. [TWh]



NEGATYWNE ZJAWISKA ZWIĄZANE ZE 
SPALANIEM BIOMASY AGRO

Biomasa Agro spalana w czystej postaci nie cieszy się zwykle dobrą opinią, bo 
powoduje praktycznie we wszystkich typach kotłów różne negatywne 
zjawiska, mianowicie:
• zagniwanie w okresie składowania połączone z emisją bakterii, zarodków 

pleśni i związków odorowych,
• szlakowanie i zanieczyszczanie powierzchni ogrzewalnych kotła 

spowodowane niską temperaturą spiekania i mięknienia popiołu,
• wysokotemperaturowa korozja chlorowa (10-krotnie większa niż zwykła)
• znaczna ilość popiołu i pozostałości węgla w popiele,
• zwiększone stężenie emisji pyłów,
• trudności z zagospodarowaniem popiołów,
• łatwość samozapłonu,
• Konieczność częstego czyszczenia kotła 

Zjawiska te powodują wzrost kosztów wytwarzania energii i przerwy 
w pracy kotła.



HALOIZYT DUNINO – DODATEK DO SPALANIA 
BIOMASY AGRO

Wieloletnie próby spalania biomasy Agro w kotłach
wszystkich typów (pyłowe, fluidalne, rusztowe 
i retortowe) o mocy od kilku kW do ponad 200MW 
w kraju i za granicą realizowane przy współudziale 
naukowców z Politechniki Śląskiej i zagranicznych 
instytucji n-b pozwoliły na opracowanie nowatorskiej 
technologii spalania biomasy Agro w sposób podobny 
do spalania biomasy leśnej. Ta opatentowana 
technologia polega na zastosowaniu specjalnego 
dodatku mineralnego - haloizytu Dunino w sposób 
i w ilości dobranej do składu i postaci biomasy Agro 
oraz rodzaju kotła.



CECHY HALOIZYTU DUNINO

1. duża powierzchnia właściwa ( surowy – 60-70 m2/g, aktywowany do 500 m2/g),

2. duża porowatość wynikająca z luźno zaglomerowanej struktury,

3. duża ilość tzw. aktywnych centrów na powierzchniach i bokach kryształów,

4. zachowanie struktury i właściwości do temperatury ok. 1500 C,

5. katalityczne oddziaływanie na proces spalania

Widok mikroskopowy SEM haloizytu DUNINO



ZALETY STOSOWANIA HALOIZYTU DUNINO      
W ENERGETYCE JAKO DODATKU DO BIOMASY



PRZYKŁADY ZASTOSOWANIA HALOIZYTU         W 
ENERGETYCE



KOMORY SPALANIA KOTŁA FLUIDALNEGO I PYŁOWEGO PO 
TESTACH SPALANIA BIOMASY Z HALOIZYTEM



EKONOMICZNE ASPEKTY SPALANIA BIOMASY    
Z HALOIZYTEM  W PORÓWNANIU Z INNYMI 

PALIWAMI

Uwzględniając opłaty za emisję CO2, biomasa stanowi najtańsze 
paliwo w energetyce.



BIOMASA A EMISJA PYŁÓW I SZKODLIWYCH GAZÓW

OBECNIE INSTALACJE BIOMASOWE SPEŁNIAJĄ WSZYSTKIE NORMY MCP !



WPŁYW DODATKU HALOIZYTU NA EMISJĘ PYŁÓW         
W BIOMASOWYM KOTLE FLUIDALNYM BC35

Uwaga: Piki oznaczają pneumatyczne oczyszczanie filtrów !

Dodatek haloizytu redukuje emisję pyłów 

pozostawiając je w popiele lotnym



DYSPOZYCYJNOŚĆ ŹRÓDEŁ ENERGII NA PRZYKŁADZIE NIEMIEC

BILANS OZE – NIEMCY 2020

Biomasa jest najbardziej dyspozycyjnym źródłem OZE



ŹRÓDŁA OZE W NIEMCZECH W DN. 7.09.2021

Źródło:https://www.windbranche.de/wind/windstrom/windenergie-deutschland

Wsp. wyk.mocy 1,3/1,3           52/52              2,7/6,1               0,4/1,7                55/1,2    45/45    

g.12/g.19 [%]



Instalacje biomasowe w Polsce

W Polsce już istnieje:

- 55 instalacji dedykowanych na biomasę,

- 32 instalacje współspalające biomasę,

- ok. 20 instalacji w budowie dedykowanych    

na biomasę

POLSKI ŁAD przewiduje w Programie Inwestycji
Strategicznych dla Priorytetu I (Transformacja
ciepłownictwa) dofinansowanie 95 proc. wartości
inwestycji (minimum 5 proc. udziału własnego).



WNIOSKI
1. Biomasa może stanowić podstawę szybkiej i taniej transformacji systemu 

ciepłownictwa

2. Ilość już dostępnej i możliwej do pozyskania biomasy Agro jest wielokrotnie 
większa niż biomasy leśnej

3. Dzięki zastosowaniu dodatku haloizytu spalanie biomasy Agro jest podobne  do 
spalania biomasy leśnej

4. Spalanie biomasy pozwala na spełnienie:
a/ kryteriów emisyjnych MCP,

b/ kryterium efektywności systemu ciepłowniczego

5.      Transformacja biomasowa może opierać się całkowicie na krajowym      

przemyśle maszynowym i rolnictwie

6. Istniejące systemy ciepłownicze oparte na biomasie potwierdzają, że

cena jednostkowa  tego źródła energii oraz ciepła i energii elektrycznej z biomasy

jest konkurencyjna w stosunku  do innych źródeł

7.       Biomasa jest dyspozycyjnym źródłem energii, będącym buforem dla innych    

nieprzewidywalnych źródeł OZE

8.      Biomasa, w zależności od typu kotła może być spalana albo w już istniejących, 
albo zmodernizowanych  kotłach węglowych albo też nowych kotłach



DZIĘKUJEMY ZA UWAGĘ!

Szczegółowe informacje:

• 100 Gliwice, Św. Marka 9/7

• Tel: (+48 32) 757 09 67; 

• Kom.: +48606906231

• e-mail: biuro@intermark.pl


