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Biokuro katilų korozijos 
problemos

Kęstutis Buinevičius

kbuinevicius@gmail.com 

8-698-30201

Korozija

•Aukštatemperatūrinė korozija/oksidacija T>600 0C

•metalo oksidavimas, chloridų /sulfatų druskos

•Aukštatemperatūrinė 450-600 0C

Chloro –sulfatų, dujinėje fazėje (HCl, SO2 ..) 

•Aukštatemperatūrinė 200-400 0C

Chloro junginių- dujinėje (HCl, SO2), skystoje KCl FeCl2, NaCl, 
ZnCl ir kietoje fazėje (KCl, NaCl.....)

• Žematemperatūrinė, t< 150 0C, kada paviršiaus 
temperatūra žemesnė už kondensacijos temperatūrą

Vyksta dėl HCl , H2SO4, SO3, H2O  kondensacijos ir 
chloridinių paviršių apnašų



2021-09-14

2

Aukštemperatūrinė korozija/oksidacija 

Metalų chloridų lydymosi temperatūros, 0C
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Aukštatemperatūrinė korozija

Žematemperatūrinė korozija

Ar vyksta žematemperatūrinė korozija galima nustatyti pagal pelenų 
spalvą ir pagal geležies kiekį lakiuose pelenuose. 
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Multiciklono pelenai

Šlamas iš kondensacinio ekonomaizerio
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Žematemperatūrinės korozijos vietos

• Vamzdžių korozija pasireiškia iš dūmų pusės. Atlikta virš 10 
dūmavamzdžių katilų vamzdžių metalo tyrimų ir visais atvejais 
nustatyta , kad korozija vyksta iš dūmų , o ne iš vandens pusės

• Korozija pasitaikė įvairių gamintojų katiluose, nepriklausomai nuo 
firmos ar šalies.

• Korozija aktyviausiai pasireiškia tose vietose,  kur patenka į katilą 
grįžtantis vanduo – tai gali būti apatinė vamzdžių dalis 
vertikaliuose katiluose, paskutinėje vamzdžių eigoje (pagal dūmus) 
, šaltesnio vamndens cirkuliacijos zonose.

Pažeistų vamzdžių išsidėtymas 

Kairėje – apatinė vamzdžių dalis, dešinėje – viršutinė
Juoda – nematuota, balta – be pakitimų, pilka –nedidelis suplonėjimas iki 
0,5 mm, oranžinė – suplonėjimas virš 1 mm 
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Bottom tubeplate deposits
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Vamzdžio sienelės storio matavimas

Vamzdžių sienelės storių matavimas pagal perimetrą, 
įvairais atstumais nuo rėtinės

  Taškai 7 8 9 10 0 1 2 3 4 5 6 

0  A 3.1 2.8 2.7 2.6 2.4 2.4 2.5 2.8 3.0 3.1 3.1 

2  B         2.0             

3  C         1.4             

4  D 3.1 2.6 1.7 1.4 1.0 1.5 2.0 2.6 3.0 3.0 3.1 

5  E         1.0             

6  F 3.1 2.0 1.6 1.0   1.4 2.0 2.5 2.8 3.0 3.1 

8  G         1.0             

9  H 3.1 2.6 2.0 1.3 1.2 1.4 2.2 2.6 3.0 3.1 3.1 

10  I         1.3             

12  J 3.1 2.7 2.2 1.9 1.6 2.0 2.6 2.7 3.0 3.1 3.1 

14  K         2.1             

17  L     2.8   2.6     2.9       

20  M         2.9             

22  N 3.1 3.1 3.0 2.9 2.9 2.9 3.0 3.0 3.1 3.1 3.1 

24  O         3.0             

27  P         3.1             

  cm 0 8 11 13 14 16 17 18 19.5 21.5 28 

              
 

Sienelės storis aplink perimetrą gali skirtis iki 3 kartų
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Kiaurinė vamzdžio korozija
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Žemos temperatūros korozijos priežastys

Žemos temperatūros korozijos priežastys dažniausiai yra šios 2: 

• sieros rūgšties kondensacija 

• chloro druskų nusėdimas ant vamzdžių. 

Jas galima atskirti pagal pėdsakus vamzdyje – rūgšties korozija 
tolygiai plonina vamzdžių sienelę ir tiesiog vamzdis suplonėja iki 0, 
nors už 2-3 m visiškai sveikas, pradinio  3,5-4 mm storio. 

Chloro druskų korozijos požymis yra duobes – nuo 1-3 mm 
skersmens iki didelių kraterių , kurie gali apimti daug cm2 ploto. 
Paprastai būna ryškūs jų kraštai – ribos.

Neretai pasitaiko mišri korozija – rūgštinė ir chloridų

Rūgštinė korozija
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Chloridų korozija

Mišri korozija 
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Druskų ženklai  pelenų transporterio išorėje

Korozijos schema
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Kada vandens į katilą temperatūra žemesnė nei 90-95 C, labiausiai 
tikėtina sieros rūgšties kondensacija ir jos sukeliama korozija. Iš 
tikro lemia vamzdžių metalo temperatūra, o ji tokia kaip vandens 
temperatūra aplink vamzdžius. 

Maždaug nuo 400 C ir didesnėje temperatūroje dūmuose esantis 
SO3 jungiasi su vandens garais ir kada dūmų temperatūra tampa 
žemesne nei 200 C, jau visas SO3 virsta į sieros rūgštį H2SO4, kurios 
kondensacijos temperatūra priklauso nuo SO3 kiekio. 

Jeigu kure nebūtų sieros, korozijos irgi nebūtų. Pakėlus vandens 
temperatūrą į katilą (ir vamzdžių metalo ) iki 100 C , ši korozija 
turėtų labai sumažėti. 

Kondensacijos temperatūra labai priklauso ir nuo H2O garų kiekio 
dūmuose. Sausam kurui korozijos nebus net ir prie 70 C.

Įvairių rūgščių kondensacijos temperatūrų 
priklausomybė nuo garų koncentracijos dūmuose
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SO3 perėjimas į H2SO4 priklausomai nuo dūmų temperatūros

H2O

Sieros rūgšties susidarymas
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Sieros rūgščių kondensacijos temperatūros
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Chloro druskų korozija

Kure esantis chloras yra antroji korozijos priežastis. 

Cl formuoja druskas – cinko chloridą, kalio chloridą KCl, kalcio
chloridą CaCl, natrio chloridą NaCl, o jeigu yra laisvo amoniako – tai
ir amonio chloridą NH4Cl, susidaro ir kure esančių mikro elementų
chloridai. Taip susiformuoja higroskopiškos druskos.

Visos chloro druskos geria drėgmę iš dūmų kai temperatūra 70-130
C ir limpa prie santykinai šaltų vamzdžių sienelių. Ten toliau geria
drėgmę ir susidaro druskų tirpalas - elektrolitas, kuris ėda vamzdžių
metalą.

Labiausiai kenka NaCl, bet kalio ir kalcio yra užtektinai kure ir tos
druskos - KCl ir CaCl taip pat susidaro.

Chloro korozijos mechanizmas
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Koroziją įtakojantys faktoriai

• S kiekis kure

• Degimo temperatūra              lemia  H2SO4 kondensacijos temperatūrą

• Oro perteklius (?)                                   ir  sieros koroziją

• Vandens garų kiekis

• Chloro, kalio kiekiai kure

• Katilo paviršių apnašos – kiekis ir sudėtis                  Cl korozija

• Vandens garų kiekis

Chloras ir siera biomasėje 
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Austrijos katilų gamintojų nurodymas:

deginamų medienos skiedrų sudėtyje nebūtų viršijamos pagrindinių 
koroziją sukeliančių elementų sieros ir chloro ribinės vertės:

S < 0,02 – 0,04  % 

Cl < 0,02 – 0,03  %

Tipiniai dydžiai pagal biokuro standartą EN14961 , kuras su lapais, spygliais 
ir žieve:

S = 0,01 – 0,05  % 

Cl = 0,01 – 0,03  %

BALPOOL tyrimai

2018-06-15 Baltpool atliko atrinktų įvairių kuro skiedrų pavyzdžių  
sieros bei chloro kiekių tyrimus

(https://www.baltpool.eu/lt/atlikti-bandymai-siekiant-issiaiskinti-
chloro-ir-sieros-kieki-biokure/):

„ Nustatyta, jog net pačios prasčiausios kokybės biokure, kuriame 
spyglių kiekis viršija leidžiamą SM3 produkto specifikaciją, chloro 
kiekis atitinka kokybės reikalavimus nustatytus Prekybos biokuro 
produktais sąlygose. Natūraliai randamas chloro kiekis svyruoja nuo 
0,0039 proc. iki 0,0135 proc., o sieros kiekis – nuo 0,0040 proc. iki 
0,0440 proc.“
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Enerstena tyrimai: kuro pavyzdys nuo kuro sluoksnio paviršiaus

Enerstena tyrimai: kuro pavyzdys nuo kuro sandėlio dugno
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Kuro smulkelių analizės duomenys
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Korozijos pasekmės

Rekomendacijos vandens temperatūrai į katilą

Kuro W% Vandens temperatūra C

Oro pertekliaus 
koef.

1,9 1,6 1,3

25 80 84 88

35 84 88 93

45 88 93 98

55 93 98 104

65 100 104 108

Dūmų temperatūra > 120 C
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Dėkoju už dėmesį


