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Dr. Kęstutis Buinevi čius

Kauno technologijos universitetas

Enerstena Mokslini ų  tyrim ų centras

TERŠALŲ EMISIJŲ MAŽINIMO PRIEMONĖS VIDUTINĖS 
GALIOS KURĄ DEGINANTIEMS ĮRENGINIAMS

Žemės paviršius
spinduliuoja energiją

Saulės spinduliai šildo 
Žemės paviršių

Be šiltnamio efektą 
sukeliančių dujų
–18 laipsnių!

Dėl šiltnamio efektą 
sukeliančių dujų +15 
laipsnių! 

Šiltnamio efektą sukeliančios 
dujos sugeria iš Žemės 
paviršiaus išskiriamą šilumą

Atmosfera spinduliuoja 
energiją

Dėl šiltnamio efektą 
sukeliančių dujų +15 
laipsnių! 
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Dėl šiltnamio efektą sukeliančių dujų 
temperatūra kyla

Dėl dulkių ir kietųjų 
dalelių temperatūra 
krenta 

Ir jos atmosferoje lieka 100 metų

Pasauliniai klimato duomenys
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Vidutinės metinės oro temperatūros kitimas Lietuvoje  
(Lietuvos hidrometeorologijos tarnyba)

Vandenynų srovės
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KURĄ DEGINANČIŲ ĮRENGINIŲ TARŠĄ REGLAMENTUOJA    

Vidutinės galios kurą deginantiems įrenginiams  (VDĮ) – nuo 1 
iki 50 MW galingumo:

Dabar galioja  LAND 43-2013 kol įsigalios nauji reikalavimai

Nuo 2018 gruodžio 20 d. – nauji reikalavimai pagal

direktyvą 2015/2193   

IŠMETAMŲ TERŠALŲ IŠ VIDUTINIŲ KURĄ DEGINANČIŲ ĮRENGINIŲ 
NORMOS  (AM   2017 RUGSĖJO 19 D.)

7

Sąvokos

esamas kurą deginantis įrenginys – kurą deginantis įrenginys, 
pradėtas eksploatuoti iki 2018 m. gruodžio 20 d., arba leidimas 
išduotas iki 2017 gruodžio 19d. ;

naujas kurą deginantis įrenginys – kurą deginantis įrenginys, kuris 
pradėtas eksploatuoti vieneri metai po direktyvos perkėlimo į 
nacionalinę teisę datos;

8
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Esamas įrenginys Naujas įrenginys

Dujinis kuras 1≥MW<50 350 350

Skystasis kuras
1≥MW<20                                    

20≥MW<50
650 450

1

Kietasis kuras
1≥MW<20                                    

20≥MW<50
650

1
650

1

Dujinis kuras
1≥MW≤5                                 

>5

250                                                  

200
100

Skystasis kuras
1≥MW≤5                                 

>5

650                                           

650
300

Biomasė
1≥MW≤5                                 

>5
650                                                    

650

300
 (1)                                                   

300

Kietasis kuras
1≥MW≤5                                 

>5

650                                         

650
300

 (1)                                         

300

DIREKTYVA 2015/2193

(1)
 500 mg/Nm

3 
įrenginių, kurių bendra šiluminė galia yra nuo 1 MW iki 5 MW

Kuro rūšis

Kurą deginančio įrenginio 

nominali šiluminė galia, 

MW

NOx, mg/Nm3

LAND 43-2013

1
Deginant biokurą - 750 mg/Nm

3                                                                                                                                                                                  

NOx susidaro 3 keliais

Azoto oksidai

3
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Kure esančio azoto  konversija į NOx

Pirminiai NOx koncentracijos mažinimo metodai

 
  

  Degimo 
modifikacija   

Žemas oro pertekliaus  
koeficientas   

Oro laipsniavimas  

Dūmų recirkuliacija   

Oro pašildymo  
sumažinimas   

Antrinis NOx išdeginimas   

Papildomas oras į 
kūryklą    

Mažų NO x  degikliai   

Į   kūryklą    

Mažų NO x  degikliai   

Į   kūryklą   (papildomas  
degimas)   

Mažų NO x  degikliai   

Technologiniai degikliai   

Maišyto degimo tipo degikliai  
  

Viršliepsninis oras   
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Mažas oro perteklius

• Mažas oro perteklius yra palyginti paprastai ir lengvai įgyvendinama azoto 
oksidų emisijoms mažinti priemonė. Degimo zonoje, sumažinus deguonies 
kiekį iki minimalaus kiekio reikiamo pilnam degimui užtikrinti, sumažėja 
kuro azoto transformacija į kuro NOX bei terminių NOX susidarymas. 

• Nauji dideli kurą deginantys įrenginiai aprūpinti plataus spektro matavimo 
ir kontrolės įrangą, kuri leidžia palaikyti optimalų degimui reikalingą oro 
kiekį.

• Ekonomiškiausias režimas pasiekiamas tada, kai oro kiekis yra galimai 
mažesnis, tačiau nepilno degimo produktų (pvz. CO) koncentracija dar 
maža. Skaičiavimai rodo, kad sumažinus deguonies koncentraciją dūmuose 
1 %, katilo efektyvumas padidėja apytikriai 0,68 %. Tačiau degiklius 
suderinti darbui tokiu režimu negalima nes, bent kiek pasikeitus sąlygoms, 
gali atsirasti nepilno degimo produktai.

13

14
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• Degiklių valdymas pagal nepilno degimo produktų atsiradimo ribą 
leidžia sutaupyti nemažas lėšas. Be kuro taupymo, yra ir kiti teigiami 
efektai:

- ženkliai sumažėja NOx koncentracija, pvz. nuo 200 mg/m3 
(dirbant gamtinėmis dujomis) galima tikėtis sumažinti koncentraciją iki 
110-130  mg/m3;

- sumažėja elektros sąnaudos traukai ir pūtimui, nes sumažėja 
srautai ir katilo aerodinaminis pasipriešinimas;

- dėl mažesnio oro pertekliaus liepsna pilniau užpildo pakurą, 
pagerėja šilumos mainai kūrykloje.

15

Oro laipsniavimas

• NOx kiekio sumažinimas oro laipsniavimu grindžiamas dviejų 
atskirtų degimo zonų katile sudarymu, pirminėje degimo zonoje yra 
deguonies trūkumas, o antrinėje degimo zonoje – oro perteklius, 
siekiant užtikrinti visišką kuro sudegimą. Pirminėn degimo zonon 
tiekiama 70 - 90 % stechiometriškai reikalingo oro, dėl to 
slopinamas kure esančio azoto virtimas į NOX. Dėl sumažėjusios 
pikinės degimo temperatūros, šioje zonoje, taip pat sumažėja ir 
terminių NOX susidarymas. Antrinėje zonoje 10 – 30 % oro 
paduodama virš degimo zonos, degimas užbaigiamas dėlto 
padidėjusioje liepsnos dalyje. Taigi santykinai žemos temperatūros 
antrinė degimo pakopa apriboja terminių NOx susidarymą.

16
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Laipsninio degimo schema

17

Oro laipsniavimo technologijoms būdingi esminiai trūkumai:

• didelio kiekio anglies monoksido (CO) susidarymas, jei oro įvedimo 
kanalai nėra gerai išdėstyti;

• dėl sumažėjusio degimo kameros tūrio, tarp degimo zonos ir pirmo 
šilumokaičio, gali susidaryti daugiau suodžių ir atitinkamai sumažėti 
katilo naudingumo koeficientas;

• keičiantis katilo našumui sunku išlaikyti reikiamą laipsniavimą

• ne visada įmanoma perskirstyti netolugiai orą per degiklius – gali 
riboti degiklių pralaidumas ir  gali nepavykti išgauti reikalingo oro 
netolygumo;

• oro greitis degiklyje gali tapti per didelis – nestabili liepsna;

• Metodo negalima pritaikyti , jeigu degikliai išdėstyti vienu aukštu;;

18
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Mažų NOx degikliai

Mažų NOX degikliai (LNB) pakeičia oro ir kuro įvedimą vėlindami susimaišymą, 
sumažindami deguonies prieinamumą ir sumažindami pikinę liepsnos 
temperatūrą. Tai atitinkamai sumažina kuro azoto virtimą į NOX ir terminių 
NOX formavimąsį, išlaikant aukštą degimo efektyvumą. Užtikrinamas geras 
kuro išpurškimas ir aerodinaminės mažų NOx degiklių savybės leidžia 
suderinti pilną kuro išdegimą ir mažas NOx koncentracijas. 

Mažų NOx degikliai, pagal naudojamus NOx sumažinimo būdus, yra skirstomi į 
šias pagrindines grupes:

• su oro laipsniavimu;

• su degimo produktų recirkuliacija;

• su kuro laipsniavimu;

• nauji mišraus tipo Ultra žemų NOX degikliai.

Mažų NOx degikliuose gali būti naudojami ir keli paminėti NOx sumažinimo 
būdai.

19
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Mažų NOx degikliuose naudojami keli NOx sumažinimo 
būdai 

21

Mažų NOx degikliai skiriami į klases priklausomai nuo NOx 
koncentracijos, deginant gamtines dujas :

- Iki 120 mg/m3

- Iki 100 mg/m3

- Iki 80 mg/m3

Tačiau yra ir super mažų NOx degikliai, užtikrinantys 45 mg/m3

Buitiniuose katiluose, dujinėse viryklėse naudojami dar žemesnių NOx 
emisijų degikliai , pvz 20-30 mg/m3

Pagrindinė kliūtis įrengti tokius degiklius senuose katiluose – lowNOx 
degiklių liepsna yra didesnės apimties – didesnis skersmuo ir ilgis. 
Todėl dažnai pasitaiko, kad diegiant lowNOx degiklį ,tenka sumažinti 
katilo galią – kad į esamą kūryklą tilptų liepsna

22
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Dūmų recirkuliacija

Skiriami du degimo produktų recirkuliavimo principai:

- vidinė recirkuliacija - vyksta degiklyje, recirkuliuojant degimo 
produktus tiesiogiai iš liepsnos ar kūryklos;

- išorinė recirkuliacija - degimo produktai gražinami į degimo zoną per 
katilo išorę. 

Recirkuliuojant degimo produktus į kūryklą, degimo zonoje sumažėja 
deguonies kiekis ir taip pat yra atšaldomas fakelas, tokiu būdu kiek 
pristabdomas kuro azoto oksidavimas ir sumažinamas terminių NOx 
susidarymas. Dalis išmetamųjų dujų (20 – 30 % apie 350 – 400oC ar žemesnės 
temperatūros) yra paimama iš dūmtakių už katilo ir tiekiama į katilą. 
Recirkuliuojamos išmetamosios dujos gali būti maišomos su į degiklius 
tiekiamu oru arba tiekiamos atskirai įrengtais kanalais degiklius ar tiesiogiai į 
kūryklą. Specialios paskirties degikliai yra suprojektuoti darbui su 
recirkuliuojančiais dūmais. 

23

Dūmų recirkuliacija: su degimui tiekiamu oru arba per 
atskirą kanalą degiklyje

24
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NOx mažinimo metodų efektyvumas 
deginant biokurą. KTU stendas

20

Antriniai NOx koncentracijos mažinimo metodai

Antrinės priemonės naudojamos jau susiformavusių NOx pašalinimui iš

iš degimo produktų :

• Selektyvus katalitinis valymas (SKV);
• Selektyvus nekatalitinis valymas (SNKV).

Antriniam NOx kiekio sumažinimui į išmetamųjų dujų srautą
įpurškiama:

• Amoniako garai arba tirpalas, 

• Karbamido ar kito komponento tirpalas, 

• Komponentų mišinio tirpalas,
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Selektyvinis nekatalitinis valymas

SNCR technologiją sudaro dvi pagrindinės dalys:
• reagentų (amoniako, karbamido) saugojimo ir išgarinimo įrengimai;
• reagentų įpurškimo ir dozavimo į katilą įrengimai.

Šioje technologijoje esminį vaidmenį vaidina temperatūrinė zona į 
kurią įterpiami reagentai ir reagentų prabūvimo laikas šioje zonoje 
(optimalus 0,2 – 0,5 s). Kaip minėta aukščiau, naudojant amoniaką, jis 
turi būti įpurškiamas į 850 – 1000 0C temperatūros zoną (optimali 870 
0C) o naudojant karbamidą 800 – 1100 0C temperatūros zoną (optimali 
1000 0C). Jei didelis kurą deginantis įrenginys (DKDĮ) dirba pastovia 
apkrova, tai padaryti nėra sunku, tačiau, keičiantis apkrovai, keičiasi ir 
temperatūrinių zonų išsidėstymas katilo tūryje todėl yra 
projektuojamos kelių laipsnių reagentų įpurškimo sistemos, kurios 
leidžia net kintant apkrovoms reagentus įterpti reikiamoje 
temperatūroje.

27

NOx mažinama vykstant reakcijoms su amoniaku:

4 NO + 4 NH3 + O2 ↔ 4 N2 + 6 H2O;

6 NO2 + 8 NH3 ↔ 7 N2 + 12 H2O;

arba su karbamidu:

4 NO + 2 (NH2)2CO + 2 H2O + O2 ↔ 4 N2 + 6 H2O +2 CO2;

6 NO2 + 4 (NH2)2CO + 4 H2O ↔ 7 N2 +12 H2O + 4 CO2.

Jei kaip redukcijos agentas naudojamas amoniakas, jis saugojamas kaip 
vandeninis tirpalas esant 106 Pa slėgiui ir 20 oC temperatūrai.

28
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Amoniako įpurškimo  SNCR schema 

29

Katalitinis valymas nuo NOx

30
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Katalizatoriai gaminami iš skirtingų medžiagų:

• sunkiųjų metalų oksidų (TiO2 kartu su V, Mo, Cu, Cr). Šių 
katalizatorių darbui užtikrinti reikalinga 300 – 450 0C degimo 
produktų temperatūra;

• ceolitų. Šių katalizatorių darbui užtikrinti reikalinga 350 – 600 0C 
degimo produktų temperatūra;

• geležies oksidų;

• aktyvintos anglies. Šių katalizatorių darbui užtikrinti reikalinga 100 –
220 0C degimo produktų temperatūra. Aktyvuotos anglies 
katalizatoriai gali būti pritaikomi tik kartu su nusierinimo 
technologijomis kai montuojami technologinės linijos „uodegoje“.

31

32

NOX emisij ų mažinimo b ūdai

NOx mažinimo metodų efektyvumas
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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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Esamas įrenginys Naujas įrenginys

Dujinis kuras 1≥MW<50 Nenormuojama 35
1

Skystasis kuras
1≥MW<20                                    

20≥MW<50
1700

2 1700

Kietasis kuras
1≥MW<20                                    

20≥MW<50
1700

2 1700

Dujinis kuras
1≥MW≤5                                 

>5
Nenormuojama Nenormuojama

Skystasis kuras
1≥MW≤5                                 

>5

350                                            

350
350

Biomasė
1≥MW≤5                                 

>5

200
 (1)(2)                                                    

200 
(1)(2) 200

(1)

Kietasis kuras
1≥MW≤5                                 

>5

1100                                              

400
(3) 400

DIREKTYVA 2015/2193

(1) 
 Vertė netaikoma, jei deginama tik mediena;                                                                                                                                                                                                                                                          

(2) 
300 mg/Nm

3
, kai deginami šiaudai;                                                                                                                                                                                                                                                              

(3)
 1100 mg/Nm

3
,

 
kai vardinė šiluminė galia nuo 5 MW iki 20 MW

Kuro rūšis

Kurą deginančio įrenginio 

nominali šiluminė galia, 

MW

SO2, mg/Nm3

LAND 43-2013

1
Deginant mažo kaloringumo dujas, gazifikacijos būdu gautas iš atliekų perdirbimo, kokso krosnių dujas, aukštakrosnių dujas - 800 mg/Nm

3                                                                                                                                                                                  

2
Dūmavamzdžiams katilams - 750 mg/Nm

3
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Dūmų valymas nuo SOx

 
  

Neregeneraciniai metodai 
  

Lašelių išdžiovinimo metodas 
  

Šlapias metodas 
  

Sorbento įpurškimo metodas 
 

Sausas metodas 
 

Regeneraciniai  metodai 
  

Magnio oksido metodas 
  

Wellman - Lord metodas 
 

Sieros pašalinimo iš 
išmetamųjų dūmų metodai 

  

Šlapias  metodas 
 

Pusiau sausas metodas 
  

Sausas metodas 
  

Jūros vandens skruberis 
  

Amoniako skruberis 
  

Vandenilio peroksido skruberis 
 

Natrio hidroksido skruberis 
 

NID metodas 
 

Aktyvuotos anglies metodas 
 

Kalkių/klinties skruberis 
  

Dūmų valymas nuo SOx . Šlapias metodas
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• SO2 + H2O → H2SO3

• CaCO3 + H2SO3 → CaSO3 + CO2 + H2O

• CaSO3 + ½ O2 + 2 H2O → CaSO4 · 2 H2O

• CaCO3 + SO2 + ½ O2 + 2 H2O → CaSO4 · 2 H2O + CO2

• CaSO3 + ½ H2O → CaSO3 · ½ H2O

Pirma ir antra reakcijos yra bendros visiems drėgniesiems dūmų 
nusierinimo metodams. Trečia reakcija rodo priverstinį kalcio sulfito 
oksidavimą ir gipso susidarymą. Esant priverstinei oksidacijai, oras 
tiekiamas į absorberio apačią, kad oksiduoti kalcio sulfitą iki kalcio 
sulfato (pasiekiamas > 99 % oksidacijos laipsnio). 

39

Dūmų valymas nuo SOx . Pusiau sausas metodas

 
 

Ca(OH2) + SO2 → CaSO3 + H2O
CaSO3 + 1/2O2 + 1/2H2O → CaSO4 · 1/2H2O
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Dūmų valymas nuo SOx . Modifikuotas pusiau sausas 
metodas

42
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Dūmų valymas nuo SOx . Sausas metodas - sorbento 
įpurškimas į degimo zoną

 

Sausasis metodas

44
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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.
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Esamas įrenginys Naujas įrenginys

Dujinis kuras 1≥MW<50 Nenormuojama 20
1

Skystasis kuras
1≥MW<20                                    

20≥MW<50
250

200                                                  

100

Kietasis kuras
1≥MW<20                                    

20≥MW<50

700                                         

500

400                                               

300

Dujinis kuras
1≥MW≤5                                 

>5
Nenormuojama Nenormuojama

Skystasis kuras
1≥MW≤5                                 

>5

50                                                     

30

50                                                      

30

Biomasė
1≥MW≤5                                 

>5                          

50                                                    

30 
(3)                                                  20 

(1)(2)                                                

Kietasis kuras
1≥MW≤5                                 

>5

50                                              

30 
(3)                                                 20 

(1)(2)                                                 

DIREKTYVA 2015/2193

(1) 
 50 mg/Nm

3
, kai bendra įrenginių šiluminė galia yra nuo 1 iki 5 MW;                                                                                                                                                                                                      

(2) 
30 mg/Nm

3
, kai bendra įrenginių šiluminė galia yra nuo 5 iki 20 MW;                                                                                                                                                                        

(3) 
50 mg/Nm

3
, kai įrenginių  vardinė šiluminė galia yra nuo 5 iki 20 MW

Kuro rūšis

Kurą deginančio įrenginio 

nominali šiluminė galia, 

MW

KD, mg/Nm3

LAND 43-2013

1
Ribinės vertės laikymosi kontrolė privaloma, kai nustatoma viršyta CO ribinė vertė
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O2 Vol, %;
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Matavimas prieš multicikloną

Slegis O2 CO2 Kietosios daleles Temp CO

Temperatūra, °C;
Kietosios

dalelės, mg/m3;
CO, ppm

Ardyno judinimas apie 50 s Katilo penumatinis valymas apie 50 s 

Su dūmais išnešama pelenų dalis

Eil., 
Nr.

Biokuro katilo 
pakuros tipas

Katilo pade 
liekanti pelenų 

dalis, %

Su dūmais 
išnešama pelenų 

dalis, %

1 Ardynas 80-95 20 ÷ 5

2 Verdantis sluoksnis 15 ÷ 10 85 ÷ 95

3 Dulkių degikliai 10 ÷ 5 90 ÷ 95
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Mažo efektyvumo dūmų valymo nuo kietųjų dalelių įrenginiai

Didelio efektyvumo dūmų valymo nuo kietųjų dalelių 
metodai
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Kondensaciniai ekonomaizeriai biokuro katilams

53

Dviejų laukų elektrostatinis filtras
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Buitinių katilų elektrostatiniai filtrai
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Rankovinis filtras

 

Rankovinių filtrų investiciniai kaštai yra mažesni už elektrostatinių filtrų 
kaštus, tačiau eksploatacinės išlaidos yra nemažos, kadangi jas įtakoja 
filtruojančios medžiagos rūšis, filtro tipas, eksploatacija ir filtro 
valymas. Filtruojanti medžiaga turi būti keičiama kas 2-5 metus, o 
filtruojančios medžiagos pakeitimo išlaidos siekia iki 10 % investicinių 
kaštų. 

Trūkumai

• deginančio įrenginio paleidimo metu gali atsirasti filtro užsikimšimo 
pavojus – vandens kondensacija, suodžiai, pelenai ir dervos gali 
užlipinti filtro mikroangas

• karšti pelenai ir karštų dujų srautas sykiu su nesudegusia anglimi gali 
užkimšti ir pažeisti filtrą.

58
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Dūmų valymo nuo kietųjų dalelių įrenginių efektyvumas

• Multiciklonai    150 - 250 mg/m3  

• Kondensacinis ekonomaizeris 20 – 40 mg/m3

• Elektrostatinis filtras           5 – 20 mg/m3

• Audeklinis/rankovinis         0,5 - 10 mg/m3

Dėkoju už dėmesį 


