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Kietojo kuro sudėtis 
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Įvairi mediena 30,3 3,6 - 25,1 0,4 0,6 40 10 100 85 

Gabalinės durpės 30.9 3,2 0,2 17,8 1,3 6,6 40 10 800 70 

Trupininės 

durpės 
25,7 2,7 0,1 14,9 1,1 5,5 50 8 500 70 

Estijos skalūnai 23,7 3,0 1,6 3,7 0,1 54,5 13,5 9 800 80 

Pamaskvės 

rusvosios angl 
29,1 2,2 2,9 8,7 0,6 23,5 33 10 600 45 

Donbaso akmens 

anglys 
         

      ilgaliepsnės 50,6 3,7 4,0 8,0 1,1 19,6 13 20 500 43 

      dujinės 62,2 4,2 3,3 6,4 1,2 15,8 7 24 700 39 

      riebiosios 62,4 3,8 3,6 4,3 1,1 18,8 6 25 000 32 

      liesosios 70,6 3,4 2,7 1,9 1,2 15.2 5 27 500 13 

Donbaso 

antracitas 
76,4 1,5 1,7 1,3 0,8 13,3 5 27 200 4 

 



Kuro ir degiųjų medžiagų cheminė sudėtis 

Degiųjų medžiagų degioji dalis susideda iš sudėtinių organinių junginių. 

Todėl kuro/degiųjų medžiagų sudėtis paprastai nustatoma medžiagoje esančių 
elementų masės procentais.  

Dažniausiai pasitaikantys, pagrindiniai degieji elementai: anglis, vandenilis ir 
siera. Jų procentinis kiekis (pagal masę) medžiagoje žymimi C, H ir S.  

Beveik visų rūšių kure/medžiagose,  junginiuose su šiais elementais yra deguonis 
(O %) ir azotas (N %), kurie sudaro vidinį kuro balastą.  

Taip pat gali būti drėgmės  (W %) ir mineralinių-nedegiųjų priemaišų (A %). Jie 
sudaro išorinį kuro balastą. 

 

Cn + Hn + Sn
d + On + Nn + An + Wn = 100%.  

 



Degių medžiagų oksidacija 

Technikoje labai dažni spartūs  egzoterminiai procesai, kuriems vykstant 
išsiskiria šiluma. Tokius procesus nuo seno vadiname degimo procesais. 

 Klasiški degimo procesų pavyzdžiais  organinių medžiagų arba anglies 
reagavimo su aplinkos oru procesai. Todėl degimas kartais apibūdinamas 

kaip intensyvios oksidacijos procesas.  
 
Trys pagrindinės reakcijos 
 

C +O2=CO2 

2H2 + O2 = 2H2O 

S + O2 = SO2 



Biokuro degimo stadijos 



 



TERŠALŲ SUSIDARYMAS  

Teršalus, susidarančius degimo procese, galima skirti į 2 grupes: 

- teršalai, kurių koncentracija degimo produktuose nepriklauso nuo degimo 
proceso, t.y. Jeigu vyko normalus degimas – šie teršalai susidarė, o jų 
koncentracija priklauso tik nuo tos medžiagos koncentracijos deginamose 
atliekose. 

Pavyzdys yra SO2, koncentracija degimo produktuose priklauso tik nuo S 
kiekio deginamoje medžiagoje 

- teršalai, kurių koncentracija priklauso nuo degimo proceso – 
temperatūros, nuo buvimo laiko aukštos temperatūros zonoje, nuo 
deguonies koncentracijos,  

Pavyzdys – nepilno degimo produktai CO, angliavandeniai, NO, suodžiai 

 



NOx SUSIDARYMAS 

Azoto oksidai – bendras pavadinimas NO ir NO2   

 

Iki 95-98 proc. bendrų NOx    sudaro NO  

Iki   2-5 proc.   yra NO2 pavidale 

Skaitoma, kad visas NO atmosferoje – veikiant UV ir deguoniui bei 
ozonui (O3) – pilnai oksiduojamas į NO2 , todėl normos 
sudaromos pagal NO2 kenksmingumą (kenksmingesnės už NO) 

Kad būtų suprantama, jog kalbama apie NO, bet perskaičiuotą į NO2 
koncentraciją, žymima NOx 

Fizinės savybės irgi skiriasi – NO mažai tirpus 

                                             -  NO2 gerai tirpus 



NOx susidaro 3 keliais 

1- “terminiai” NO, susidaro aukštesnėje kaip 1260 C temperatūroje, iš ore 
esančio O2 ir N2 

Pagrindinę įtaka jų susidarymui daro fakelo temperatūra: oro azoto 
oksidavimui būtina sąlyga yra atominio deguonies buvimas fakele. 
Deguonies molekulė gali disocijuoti į atominį deguonį: O2 ↔ O + O   
dėl aukštos temperatūros. 

Atominis deguonis reaguoja su azoto molekule, o susidaręs atominis 
azotas reaguoja su deguonies molekule: 

N2 + O ↔ NO + N, 

O2 + N ↔ NO + O,                                                

N2 + O2  = 2NO. 

Koncentracija priklauso: 

• Labai stipriai  nuo temperatūros  eT,  

• (O2 ir N2 koncentracijų )0,5 



„kuro“ NOx 

2- “kuro” NO, susidaro degant azoto turintiems junginiams, kurui 

Šaltinis – azotas, įvairių junginių pavidalu esantis degančioje medžiagoje. 

Kuo mažiau N deginamoje medžiagoje, tuo mažesnė koncentracija, tačiau 
didesnė N dalis pereina į NO 

NO susidarymas priklauso nuo N kure ir  nuo O2 koncentracijos degimo 
zonoje 

 



Kure esančio azoto  konversija į NOx 

• 1 (taškas „-“) – kukurūzų granulės (NK=1,235 %); 2 (taškas „♦“) – kukurūzų 
stiebų granulės (NK=0,59 %); 3 (taškas „■“) – grikių lukštai (NK=0,574 %); 4 
(taškas „▲“)  – medienos ir paukščių kraiko mišinio granulės (NK=0,217 %); 
5 (taškas „●“)  – medienos granulės (NK=0,13 %) 

 



 

 

NOX priklausomybė deginant: 1 - išplautas 
smulkintas medienos atliekas, kai NK=2,4 
%: 2 – neplautas smulkintas medienos 
atliekas, kai NK=3,9 % 



NOx greitųjų susidarymas 

3- “greitieji”  NO , susidaro liepsnos fronte,  šildymo zonoje, ten kur dar nėra 
degimo, bet yra angliavandenių skylimo produktų 

Šaltinis – oro deguonis ir azotas, tačiau tik ten vyksta susidarymas, kur yra 
aktyvūs radikalai , pvz. CN  CHN ar kitokie junginiai 

“greitieji” NO susidaro bet kur – net ir dujinio žiebtuvėlio liepsnoje, tačiau jų 
koncentracija paprastai būna nuo 30 iki 80 mg/m3 

 

Kurios kilmės NO vyrauja – priklauso nuo degimo sąlygų ir nuo deginamo 
kuro/atliekos 

 



Procesai liepsnoje 



CO IR  ANGLIAVANDENIŲ OKSIDAVIMAS 

CO ir kiti angliavandeniai oksiduojami veikiant temperatūrai ir esant 
pakankamai O2 koncentracijai. 

CO pilnam oksidavimui reikia apie 1100 C, jeigu degimo produktai “sausi’ – 
nėra vandens garų 

Jeigu aplinkoje yra vandens garai, jie veikia kaip katalizatorius ir CO pilnai 
oksiduojama prie 750-800 C  

Aukštesnės eilės angliavandenių CxHy  oksidavimo sąlygos panašios, tačiau 
kuo didesnė molekulė, reikia ilgesnio būvimo laiko aukštoje temperatūroje 
arba aukštesnės temperatūros. 

Jeigu būvimo laikas nepakankamas bet temperatūra aukšta – vyksta anglies 
skeleto susidarymas, pasireiškia kaip suodžiai. 

Angliavandenių išdegimui ypač pavojingas liepsnos galinės dalies atšaldymas, 
nes būtent čia vyksta pirolizuotų likučių baigiamasis degimas 



Kietųjų dalelių susidarymas 

Deginant kurą, susidaro kietosios dalelės, kurių kilmės šaltiniai yra:  
 
• nepilnai sudegusi kuro dalis, susidariusi iš organinės kuro dalies- 

nesudegę angliavandeniliai, kokso dalelės, anglies dariniai - suodžiai   
• nedegios - neorganinės kuro dalies pelenai 
• deginant verdančio sluoksnio kūryklose – įkrovos/smėlio dalelės 
 
Nepilno degimo produktai susidaro iš nesudegusių angliavandenilių, kurie 

nespėjo sudegti kuro dalelėms būnant liepsnoje, t.y. greito liepsnos 
atšaldymo pasekmė. Didžiausia nesudegusių angliavandenilių dalis 
susidaro esant oro trūkumui tam tikroje liepsnos zonoje, taip pat 
esant pernelyg dideliam kuro lašeliui dėl blogo kuro išpurškimo. 



SO2 susidarymas 

susidaro degant kure esančiai sierai ar jos junginiams - H2S formos, sieros 
organinių junginių formos.  

Degimo metu šie junginiai suyra į paprastesnius, dažniausiai į H2S, pastarasis 
pradeda oksiduotis esant Tf ≈770K, o degimas baigiasi esant Tf=Tmax. 
Pagrindinė sieros masė oksiduojasi į SO2, likusi – į SO3, labai korozijos 
požiūriu agresyvų komponentą.  

Sieros vandenilio oksidavimas supaprastintai gali būti pavaizduotas tokia reakcijų 
grandine: 

H2S + O2 ↔ HS + HO2, 
HS + O2 ↔ SO + OH, 
SO + O2 ↔ SO2 + O, 
Iš koncentracijų keitimosi fakele matosi, kad SO2 atsiranda esant Tf≈800K, 

maksimumą pasiekia išdegus sieros vandeniliui esant Tmax ir lieka pastovi, 
nes SO2 termiškai patvarus junginys. Priimta laikyti, kad SO2 koncentracija 
priklauso tik nuo sieros kiekio kure ir nepriklauso nuo fakelo temperatūros ar 
kitų faktorių.  



SO2 susidarymas 
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SO2 susidarymas 
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SO3 susidarymas 

Maksimali SO3 koncentracija susidaro esant didesnei kaip 1300 C 

temperatūrai,  

SO3 koncentracija priklauso nuo O2 kiekio ir nuo fakelo temperatūros. 

SO3 priklausomybes nuo deguonies, temperatūros yra panašios 

kaip ir NOx atveju. Galima laikyti, kad NOx mažinimo priemonės 

daugiau ar mažiau įtakoja ir SO3 koncentraciją. 

SO3 sukelia žemos temperatūros koroziją – katilo elementų, kurių 

paviršiaus temperatūra žemesnė nei rasos taško temperatūra ir 

pažeidžia kaminus 


