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Vamzdynų korozija, nuoviros

Centrinio šildymo sistemos vamzdyje dėl 
neapdoroto vandens prasiskverbimo 
susiformavusios  nuoviros

Korozija dėl žemos pH reikšmės ir didelio deguonies 
kiekio sistemos papildymo vandenyje



Vamzdynų korozijos pasekmės

• Finansinės:

Įvertinus 2007-2013 ir 2014-2020 ES 
struktūrinės paramos dydžius bei savas 
lėšas, į tinklus iki 2021 m. bus investuota 
apie 373,2 mln Eur.

• Patikimumas;
• Saugumas;
• Kokybė;
• CŠT įvaizdis

• Vamzdynų sistema labai brangi ir turi būti 
tinkamai prižiūrima 



Tinklo vandens rodiklių palyginimas

Eil. 

Nr. 
Rodiklio pavadinimas 

Matavimo 

vienetas 

Reikšmė 

Lietuvoje Vokietijoje 
Vamzdynų gamintojų 

asociacijos 

1. pH  8,5-9,5 9-10,5 9,5-10 

2. Laisvos angliarūgštės  Neturi būti Neturi būti Neturi būti 

3. Ištirpęs deguonis μg/dm3 <20 <20 Neturi būti 

4. Suspenduotųjų medžiagų mg/dm3 <5 
Švarus, be 

nuosėdų 
Švarus, be nuosėdų 

5. Naftos protuktų mg/dm3 <1 Neturi būti Neturi būti 

6. Kietumas μg-ekv./l - <40 <180 

7. Amoniako koncentracija mg/kg - - - 

8. Geležies koncentracija μg/kg <50 - - 

9. Vario koncentracija μg/kg - - - 

10.  Fosfatai mg/kg - <15 - 

 

Lietuvoje taikomi kiek skirtingi reikalavimai tinklų vandeniui



Palaikomi papildymo vandens rodikliai



Danijoje rekomenduojami papildymo vandens rodikliai 

Papildymo vandens 



Palaikomi tinklo vandens rodikliai

Eil. Nr. Rodiklio pavadinimas 
Matavimo 

vienetas 

Palaikomi tinklo 

vandens rodikliai 

Šilumos tinklų vandens 

kokybės normos 

1. pH  8,3-10 8,5-9,5 

2. Bendras kietumas μg-ekv/l 20-500 nereglamentuojama 

3. Kalcio kietumas mg-ekv/l 0,02-0,2 nereglamentuojama 

4. Šarmingumas mg-ekv/l 0,3-8 nereglamentuojama 

5. Geležies junginių mg/kg 0,02-0,98 <0,5 

6. Suspenduotosios medžiagos mg/kg 0-5 <5 

7. Naftos produktai mg/kg 0-1 <1 

8. Deguonies koncentracija μg/kg 5-20 <20 

9. Karbonatinis indeksas Ik (mg-ekv/kg)2 0,1-3,2 Pagal vandens temperatūrą 

10. Laisvos angliarūgšties mg/kg 0 Neturi būti 

11. Fosfatų koncentracija mg/kg P-PO4 0-3,5 nereglamentuojama 

12. Savitasis elektrinis laidis μS/cm 725-950 nereglamentuojama 

13. Silikatai mg/kg SiO2 0-15 nereglamentuojama 

 



Danijoje taikomos priemonės tinklo vandens apdorojimui

Vandens cirkuliacija 



Plieno koroziją lemiantys faktoriai

1. Deguonies koncentracija 

2. Temperatūra (kuo didesnė temperatūra, tuo korozija intensyvesnė)

3. Elektrinis fluido laidumas. Kuo vandenyje esant daug jonų, gerėja elektrinis laidumas, būtinas

korozijos procesui

4. Rūgštingumas ir šarmingumas (pH). Kuomet pH<7, pradeda susidaro vandenilio dujos,

kurios, kaip ir vandenilio jonai, yra daug skvarbesnės (vyksta intensyvesnė jų difuzija į

metalą), todėl korozijos procesas žymiai paspartėja

5. Jonų tipas. Vandenyje esantys chlorido jonai intensyviai ardo ant metalo paviršiaus

susidarančių rūdžių sluoksnį, taip neleisdami susidaryti apsauginiam jo sluoksniui.

6. Elektrocheminis potencialas priklausantis nuo metalo cheminės sudėties tiesiogiai lemia kokiu

greičiu vyks elektrocheminės korozijos reakcijos;

7. Paviršiaus mechaninio įtempimo (kuo didesnis metale susidarantis mechaninis įtempimas, tuo

greičiau progresuoja vietinės korozijos židiniai).



Pagrindiniai centrinio šildymo vandens paruošimo sistemos 
įrenginiai/būdai

Minkštinimas- Papildymo vandenį rekomenduojama 
minkštinti panaudojant jonitinius filtrus.
Demineralizavimas- sprendimas - atbulinio osmoso
(RO) įrenginys.
Vakuuminis deaeravimas- Vakuuminis deaeratorius
užtikrina, kad vandenyje palaikomas minimalus 
deguonies kiekis.
Dozavimas- Kad ant centrinio šildymo sistemos 
vamzdžių vidinių sienelių susiformuotų nuo korozijos 
apsaugantis magnetito (Fe3O4) sluoksnis, pH reikšmė 
turi būti lygi 9,8±0,2. Šio sluoksnio susiformavimą 
užtikrina Hydro-X.
Filtravimas- Mechaninis nešvarumų filtravimas gali 
prailginti sumontuotų komponentų (pvz., siurblių) 
naudojimo laiką, sumažinti eroziją ir užtikrinti teisingus 
kalorimetro parodymus.



Išvados ir siūlymai

• Tinklų papildymo vandens kokybė vertinama skirtingais rodikliais

• Danijoje ir Vokietijoje rekomeduojama palaikyti aukštesnį pH

• Mažesnė koncentracija kietųjų dalelių 

• Ribojamas chloro kiekis

• Rekomenduojama papildomai naudoti demineralizaciją, kuri užtikrina labai mažą 
ištirpusių medžiagų koncentraciją

• Deaeracijai rekomanduojama vakuuminė dearacija

• Tinklų vanduo nuolat papildomai filtruojamas, minkštinamas ir deaeruojamas 
(dalinio apdorojimo ruožuose)

• Vandens atskiri rodikliai tikslingai palaikomi papildomų reagentų dozavimu

• Lietuvos specialistų pasisakymai vandens apdorojimo tema...


