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Tikslas : surinkti informaciją iš mokslinės literatūros šaltinių, pateikti praktine patirtimi ir atliktais tyrimais
paremtą informaciją, kurioje būtų paaiškinimai apie dūmavamzdinių biokuro katilų korozijos pasireiškimo
pobūdį, korozijos priežastis ir korozijos prevencines priemones.

PROBLEMATIKA
Šilumos gamybos ir tiekimo įmonėse pastebėti dūmavamzdinių biokuro katilų metalo korozijos
pasireiškimai, kurių pasekmėje atsiranda kiauriniai katilų metalo pažeidimai. Šie pažeidimai verčia įmones
daryti katilų priešlaikinius , daug kainuojančius katilų remonto - vamzdynų keitimo darbus. Koroziniai
pažeidimai daro katilų darbą nepatikimu, patiriami netikėti ir neprognozuojami katilų avariniai sustojimai.
Dėl šių priežasčių įmonės patiria neplanuojamus finansinius nuostolius, įmonių personalui sudaromos
stresinės situacijos, kyla pavojus nepertraukiamam šilumos tiekimui.

ESAMA SITUACIJA
Korozija pasireiškia daugumoje Lietuvoje eksploatuojamų dūmavamzdinių biokuro katilų, kurui
naudojančių drėgną skiedrą. Korozija paveikia įvairių gamintojų katilus – tiek Lietuvos, tiek kitų šalių. Nėra
pakankamo pagrindo išskirti kurio nors gamintojo katilus. Kiaurinės korozijos požymiai gali pasireikšti per
įvairios eksploatacijos trukmės laikotarpį – nuo 2000-3000 iki 20000-30000 darbo valandų. Dažniausiai
korozija pažeidžia tam tikrą katilų vamzdžių dalį.

KOROZIJOS PASIREIŠKIMAS
Atlikus keliolikos katilų vamzdžių korozijos analizę nustatyta, kad:
•

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 vyksta katiluose, kuriuose kūrenamas drėgnas (40% ir daugiau) medienos kuras.
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•

Korozija veikia praktiškai tik vandens šildymo katilus. Garo katilų vamzdžių korozija nežymi. Tačiau
garo katilų vandens ekonomaizerius taip pat veikia korozija, tik būdingas ilgesnis laikotarpis iki
kiaurinės korozijos pasireiškimo.

•

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

•

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

•

Korozija nepasireiškia sausą medienos kurą kūrenančiuose katiluose. Išimtį sudaro katilai,
kuriuose kūrenamos šiaudų granulės arba šiaudų briketai (mažos galios katilai).

•

Yra buvę atvejų, kada korozija pasireiškė granulių degiklių viduje kūrenant šiaudų , žolių
granulėmis. Tačiau tokiais atvejais ne visada buvo ženkli katilo metalo korozija.

Korozijos paveiktų katilų tyrimai rodo, kad faktinis korozijos greitis būna gerokai didesnis, negu turėtų būti
pagal katilo vamzdžių metalo markę ir darbo sąlygas. Pav.1 pateiktas palyginimas – taškais atidėtos įvairių
katilų darbo valandos iki kiaurinės korozijos ir teorinis grafikas , kokiu greičiu korozija turėtų vykti teoriškai.

Sienelės korozija , mm

Darbo valandos

Pav. 1.Katilo vamzdžių sienelės suplonėjimas (mm), priklausomai nuo darbo valandų skaičiaus.
Palyginimas teorinių ir faktinių rodiklių.
Praktiškai korozijos greitis dažniausiai būna 3 kartus didesnis, o atskirais atvejais net 4 kartus didesnis už
teorinį. Skirtumas tarp teorinio vamzdžių sienelių plonėjimo greičio ir faktinio rodo, kad yra tam tikros
priežastys, sukeliančios pagreitintą metalo koroziją.
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Korozijos vietų tyrimai ir analizė parodė, kad korozija labiausiai paveikia katilų apatinę vamzdžių dalį.
Paveiksle 2 parodyti vieno tirto atvejo vamzdžių sienelių suplonėjimai ties apatine ir ties viršutine
vertikalaus katilo rėtinėmis. Matavimai atlikti 30-50 mm atstumu nuo rėtinių. Kaip matyti iš paveikslėlyje
pateiktų duomenų, apatinėje katilo dalyje yra žymiai daugiau korozijos paveiktų vamzdžių.

Pav.2. Vamzdžių sienelių storio matavimo rezultatai.

Buvo atlikti iš katilo išimto vamzdžio sienelės storio matavimai išilgai vamzdžio. Tyrimai parodė, kad
vamzdžio sienelė viršutinėje katilo dalyje turi tokį pat storį kaip originalaus, naujo katilo vamzdžio (atmetus
galimas storio tolerancijas dėl natūralių sienelės storio nuokrypų vamzdžio gamybos ir montavimo metu).
Tuo tarpu apatinėje dalyje vamzdžio sienelė buvo ploniausia.
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Pav. 3. Vamzdžio sienelės storio matavimai išilgai vamzdžio. Dešinė pusė – katilo viršutinė dalis, kairėje
pusėje – katilo apatinė dalis.

Pav. 4 pateikti tipiški pažeistų korozijos vamzdžių vaizdai. Matosi, kad apatinėje katilo dalyje vamzdžio
sienelė yra tiek suplonėjusi, kad vandens slėgis deformavo vamzdį. Tokie vamzdžių sugniuždymai baigiasi
sienelių trūkiais , plyšimais, ar skylėmis.
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Pav. 4. Katilo vamzdžių pažeidimai dėl korozijos: viršuje –vamzdis sugniuždytas išorinio slėgio, viduryje –
išilginis vamzdžio plyšimas dėl deformacijos, apačioje – kiaurinė korozija.

Pasitaiko lokaliniai kiauriniai vamzdžių pažeidimai – skylės, kurios apima santykinai nedidelį paviršiaus
plotą. Buvo atlikti išsamesni tokio pažeidimo atvejo tyrimai.

Pav. 5. Kiaurinė vamzdžio korozija prie pat apatinės rėtinės, šioje vietoje metalo temperatūra buvo
žemiausia.

Atlikti korozijos pažeisto vamzdžio sienelės storio matavimai pagal vamzdžio perimetrą ir įvairiais
atstumais nuo rėtinės. Tuo tikslu vamzdis buvo atitinkamai sužymėtas, ir matavimai atlikti ties sužymėtais
taškais (pav.6).
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Pav. 6. Vamzdžio sienelės storio matavimo taškų išdėstymas.

Pav.7. pateikti sienelės storio matavimų rezultatai. Iš šių rezultatų matyti, kad sienelės storis yra skirtingas
aplink vamzdį ir išilgai vamzdžio. Sienelės storis aplink vamzdžio perimetrą gali skirtis iki 3 kartų.

Pav. 7. Sienelės storio matavimo rezultatai – išilgai vamzdžio (X ašis) ir pagal vamzdžio perimetrą (Y ašis),
įvairiais atstumais nuo rėtinės.
Grafiškai pavaizdavus matavimo rezultatus 3D projekcijoje matosi, kad koroziniai pažeidimai yra „piltuvo“
formos ir labiausiai paveikia tik tam tikro dydžio zoną.
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Pav. 8. Skylės vaizdas korozijos paveiktoje vamzdžio sienelėje. Apatinis grafiko smaigalys rodo sienelės
storį =0. Viršutinėje grafiko dalyje vamzdžio sienelės storis apie 3 mm.

KOROZIJOS POŽYMIAI
Praktika rodo, kad intensyvi katilo korozija dažniausiai yra per vėlai aptinkama. Korozijos pasekmės
pamatomos tada, kai prakiura katilas ir pažeidimai tampa akivaizdūs. Tada imtis kokių nors prevencinių
priemonių yra jau per vėlu ir belieka tik vamzdžių pakeitimas.
Tyrimais nustatyta, kad labiausiai matomas korozijos produktas yra geležies oksidas hematitas Fe2O3,
kurio spalva dažniausiai yra įvairių atspalvių ruda-raudona.
Tyrimuose buvo imami pelenų pavyzdžiai iš kūryklos, katilo I, II ir III eigos, iš multiciklono, kondensacinio
ekonomaizerio ir analizuota jų sudėtis. Nustatyta, kad geležies oksidų (bet kurioje formoje) kūryklos
pelenuose praktiškai nėra. Didžiausias geležies oksido kiekis aptinkamas po paskutinės katilo dūmų eigos
ir multiciklono pelenuose.

Pav. 9. Apatinės rėtinės vaizdas . Apnašų spalva rodo, kad pelenuose yra geležies oksidų. Apnašų
išsidėstymas sluoksniais – raudona/balta spalva rodo, kad korozija vyko ne visą laiką.
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Pav. 10. Multiciklono pelenai. Intensyvi raudona-ruda spalva rodo vykstant koroziją katile.

Pav. 11. Dumblo po kondensacinio ekonomaizerio pavyzdys. Spalva rodo vykstančią koroziją katile. Balti
intarpai – sieros junginių sankaupos.
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Pav.12. Rusvos spalvos apnašos dūmsiurbyje indikuoja katile vykstančią koroziją. Detalesnė analizė
parodė, kad apnašos yra išsidėsčiusios sluoksniais – rudos, baltos , pilkos spalvos. Tai įrodo, kad korozija
katile vyko tik tam tikrais laiko momentais, o ne ištisai visą eksploatavimo laiką.

Korozija biokuro katiluose pasireiškia tiek aktyviai, kad net ekonomaizeriai iš ketaus , kurie buvo sieringą
mazutą kūrenančiuos DKVR , DE katiluose , gana greitai prarūdija (pav. 13). Korozijos intensyvumas
biokuro katiluose gali būti didesnis, negu būdavo sieringo mazuto naudojimo atvejais. Greičiausiai taip
yra dėl bendro, kompleksinio sieros ir chloro poveikio.

Pav. 13. Biokuro vandens šildymo katilo ekonomaizerio iš ketaus vamzdžių korozija.

Tyrimų išvada - lakiųjų pelenų (sugaudytų multiciklone) spalva gali būti katilo korozijos proceso
intensyvumo indikatorius. Pav. 14 matyti, kaip pelenų spalva priklauso nuo geležies oksidų kiekio –
korozijos produktų pelenų sudėtyje. Esant padidintam geležies kiekiui pelenuose, būtina išsiaiškinti
korozijos lokaciją – katilas, dūmtakiai ar multiciklonas, kad galima būtų imtis priemonių korozijai stabdyti.
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Pav. 14. Multiciklono pelenų spalva priklausomai nuo geležies kiekio sudėtyje. Geležies kiekis pelenuose
užrašytas skaičiais . Kairėje – balti pelenai, korozijos nėra, geležies kiekis pelenuose mažiau 1%, kas yra
natūralu pelenuose be korozijos pėdsakų. Geležies kiekis 5-8% indikuoja, kad katile jau vyksta korozija,
tačiau ji dar nėra labai intensyvi, pelenų spalva vizualiai išlieka pilka. Geležies kiekis 20% ir daugiau rodo
vykstant intensyvią koroziją.

Gali būti ir kitokie požymiai, rodantys , kad galimai katile vyksta korozija – pavyzdžiui pelenų transporterio
išorinės druskų apnašos , pav. 16.

Pav. 16. Druskingos apnašos pelenų transporterio išorėje gali būti pakankamas indikatorius, kad katile
gali vykti korozija. Jeigu su vandens garais išeina į pelenų transporterį druskos, tai galima tikėtis didelio
druskų poveikio ir katilo metalui.

Kad imtis korozijos prevencinių priemonių, reikia stebėti įrenginių darbą pagal išvardintus požymius.
Dažniausiai multiciklono pelenai tiesiogiai paduodami į bendrą pelenų konteinerį , kuriame būna susimaišę
su kūryklos pelenais. Kadangi kūryklos (dar vad. „dugno“) pelenų kiekis daug kartų didesnis negu lakiųjų
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pelenų kiekis, pelenų konteineryje gali nesimatyti spalvos pakitimų. Todėl reiktų numatyti galimybę
periodiškai apžiūrėti iš multiciklono einančius pelenus.
Kitas geras vykstančios katile korozijos indikatorius yra kondensacinio ekonomaizerio dumblas, kuris
surenkamas iš ekonomaizerio. Dumblo spalva ir sudėtis (nustant jame geležies ar geležies oksidų kiekį)
gali rodyti korozijos vyksmą.

KOROZIJOS PRIEŽASTYS
Koroziją gali sukelti daug priežasčių. Vienos priežastys veikia į ardelių koroziją –oksidavimą ar metalų
druskų susidarymą. Kitos yra aukštatemperatūrinės korozijos priežastys, pvz. garo perkaitintuvų. Tačiau
drėgną biokurą naudojančių dūmavamzdžių katilų korozija yra priskiriama žematemperatūrinei korozijai.
Ją labiausiai lemia 2 pagrindinės priežastys:
1) sieros rūgšties (H2SO4) kondensacija ant katilo metalo paviršių ir rūgšties reakcija su metalu,
susidarant geležies oksidams, pvz. Fe2O3 (hematitas) ar/ir Fe3O4 (magnetitas),
2) įvairių chloro druskų nusėdimas ant vamzdžių ir reakcija su metalu.

Korozijos pobūdį galima atskirti pagal pėdsakus vamzdžiuose – rūgšties korozija tolygiai plonina
vamzdžių sienelę ir vamzdis suplonėja iki 0, nors už 2-3 m vamzdis gali būti visiškai sveikas, pradinio
sienelių storio (Pav.17).

Pav. 17. Rūgštinės korozijos , dažniausiai – sieros rūgšties H2SO4 , palikti koroziniai požymiai.
Paviršius lygus, be aiškių metalo storio pokyčių. Dešinėje pusėje – elektroniniu mikroskopu darytos
paviršiaus nuotraukos, mastelis 80 mkm.

Chloro druskų korozija išėda duobes – nuo 1-3 mm skersmens skylučių/duobučių iki didelių kraterių ,
kurie gali apimti daug cm2 ploto. Paprastai būna ryškūs jų kraštai – ribos (Pav.18).
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Pav. 18. Chloro druskų palikti korozijos pėdaskai. Aiškiai matomi druskų pažeistos vietos, korozija
pasižymi taškiniu poveikiu. Dešinėje pusėje – elektrininio mikroskopu darytos paviršiaus nuotraukos,
mastelis 300 mkm.

Tačiau neretai būna ir mišrus abiejų rūšių korozijos poveikis. Tokia korozija vyksta daug aktyviau, negu
atskirai rūgštinė ir druskų korozija . Paviršius, paveiktas tokios korozijos , parodytas pav. 19.

Pav. 19. Mišrios – rūgšties ir chloro druskų korozijos paveikto metalo vaizdas. Dešinėje pusėje –
elektrininio mikroskopu darytos paviršiaus nuotraukos, mąstelis 500 mkm.

Kada vandens temperatūra į katilą žemesnė nei 90-100 C, tikėtina sieros rūgšties kondensacija ir jos
sukeliama korozija. Korozijos intensyvumą lemia sieros kiekis kure ir vamzdžių metalo temperatūra, kuri
beveik tokia pat kaip vandens temperatūra aplink vamzdžius.
Sieros rūgšties (H2SO4 ) susidarymo principinė schema pavaizduota pav. 20. Degant kurui ant ardyno, kure
esanti siera yra oksiduojama , susidarant SO2 . Priklausomai nuo degimo sąlygų – temperatūros,
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Pav. 20. Sieros rūgšties formavimasis.
deguonies ir CO koncentracijų, vandens garų ir kitų sąlygų (dar mažai ištirta) , tam tikra dalis SO2 (laikoma
kad tai gali būti nuo 1 iki 5%) yra oksiduojama į SO3. Todėl į katilą kartu su dūmais eina ir SO3 . Katile,
atvėsus dūmams maždaug žemiau 400 C , dūmuose esantis SO3 pradeda jungtis su vandens garais ir
formuoti H2SO4 . Kai dūmų temperatūra tampa žemesnė nei 200 C jau visas SO3 pereina į sieros rūgštį.
Sieros rūgšties kondensacijos temperatūra priklauso nuo SO3 kiekio dūmuose (pav.21).

Pav. 21. Įvairių rūgščių kondensacijos („rasos“ taško) priklausomybė nuo rūgščių koncentracijos
dūmuose.
Analizuojant įvairių rūgščių kondensacijos temperatūras (pav.21) matome, jog HCl, HNO3, H2SO3 rūgščių
kondensacijos temperatūros yra žemiau 60-70 C, t.y. žemesnės nei įprastai tiekiamo į katilus vandens
temperatūros. Todėl pramoniniuose , šilumos tinkluose veikiančių katilų šios rūgštys neturėtų paveikti.
Kita situacija mažesnės galios arba buitiniuose katiluose, kuriuose į katilus tiekiamo vandens temperatūros
yra žemos.
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Tačiau su H2SO4 yra visai kitaip, nes rūgšties kondensacijos temperatūros yra žymiai aukštesnės ir gali
viršyti 100 C, t.y. net vandens temperatūros pakėlimas katile virš 100 C pilnai neapsaugos katilo nuo
korozijos, jeigu bus pakankama aukšta H2SO4 koncentracija dūmuose. Tačiau jeigu kure nebūtų sieros,
sieros rūgšties korozijos irgi nebūtų.
Kure esantis chloras yra antroji korozijos priežastis. Chloras formuoja druskas – kalio chloridą KCl, kalcio
chloridą CaCl, natrio chloridą NaCl, ir kitas druskas, o jeigu yra laisvo amoniako – tai ir amonio chloridą
NH4Cl. Visos chloro druskos yra labai higroskopiškos - intensyviai geria drėgmę iš dūmų, kada dūmų
temperatūra sumažėja ir padidėja dūmų santykinė drėgmė. Druskos limpa prie santykinai šaltų katilo
vamzdžių sienelių ir prie bet kurių kitų paviršių. Pavojinga dūmų temperatūra priklauso ir nuo chloro kiekio
ir nuo vandens garų kiekio dūmuose. Pavojinga dūmų temperatūra gali būti žemesnė nei 170-100 C,
priklausomai nuo minėtų sąlygų. Druskos prie paviršių geria drėgmę ir susidaro tirpalas, kuris veikia
vamzdžių metalą.
Labiausiai kenkia cinko, kalcio, kalio chloridai nes šių medžiagų yra užtektinai kure kad tos druskos
susidarytų, jeigu kure yra pakankamas chloro kiekis. Chloras pagal aktyvumą pirmiausia jungiasi su cinku
(Zn), jeigu dar lieka laisvo chloro – tada su kalciu (Ca), jeigu dar liko laisvo chloro – su kaliu (K), natriu (Na)
ir kt. medžiagomis. Todėl svarbiausias korozijai rodiklis – kiek kure yra chloro ir kokia dūmų drėgmė. Jeigu
katilo vamzdžių metalo temperatūra būtų virš 150-170 C, druskų korozijos nebūtų arba būtų ne tokia
aktyvi. Jeigu kure nebūtų chloro, nebūtų ir chloridų sukeliamos korozijos. Jeigu dūmuose būtų mažai
drėgmės, chloro korozija nebūtų labai aktyvi.
Kada chloro druskos veikia kartu su sieros junginiais- su sieros rūgštimi, jų suminis korozinis poveikis
padidėja. Chloro junginiai veikia kaip sieros korozijos proceso aktyvatoriai ir korozija vyksta keleriopai
greičiau . Todėl reikia priemonių tiek sieros, tiek chloro junginių korozijai mažinti.

KURO KOKYBINIAI RODIKLIAI
Tipiniai sieros ir chloro kiekiai pagal Europos Sąjungos biokuro standartą EN14961, medienos kure su
lapais, spygliais ir žieve turėtų neviršyti šių ribų:
Siera 0,01-0,05%
Chloras 0,01-0,03%
2018-06-15 Baltpool atliko įvairių kuro skiedrų pavyzdžių sieros bei chloro kiekių tyrimus. Ataskaitą galima
rasti : https://www.baltpool.eu/lt/atlikti-bandymai-siekiant-issiaiskinti-chloro-ir-sieros-kieki-biokure/
Šiais tyrimais buvo „ 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.“ .
T.y. faktiškai Lietuvoje gaminamame kure sieros ir chloro kiekiai turėtų būti ženkliai mažesni už biokuro
standarte pateiktas reikšmes.
Pav. 22 pateikta įvairių kuro rūšių tipinės sieros ir chloro kiekių reikšmės.
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Pav.22. Tipinės įvairių kuro rūšių sieros ir chloro kiekio reikšmės.

Atlikti kuro tyrimai parodė, kad skiedrų medienoje iš tikro yra maži šių kenksmingų medžiagų kiekiai.
Tačiau paėmus smulkelius nuo kuro sandėlių grindų, gauti visai kitokie rezultatai (pav. 23).

Pav. 23. Tos pačios krūvos kuro pavyzdžių analizė: kairėje – kuro pavyzdys imtas nuo viršaus (skiedra),
dešinėje – kuro pavyzdys paimtas nuo kuro sandėlio grindų (smulkeliai). Skiedroje sieros neaptikta, o
smulkeliuose sieros kiekis 0,18%. Kitoje katilinėje analogiška situacija – skiedroje sieros neaptikta, o
smulkeliuose sieros rasta 0,28%.
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Žiemos metu yra aptikta valgomosios druskos pėdsakų (NaCl), kaip vėliau prisipažino kuro tiekėjai – barstė
kurą druska, kad kuras nesušaltų į luitus. Kiti išpurškia puspriekabės vidų, kad kuras neprišaltų prie
sienelių. Kai kuriais atvejais natris ir jo junginiai buvo aptinkami net kūryklos ir katilo apnašose.
Pav. 16 parodytu atveju, akivaizdus chloridų pasireiškimas pelenų transporterio išorėje, kuris negali
nedaryti įtakos metalo korozijai. Šiuo atveju katilo korozija išsivystė per labai trumpą laiką.
Jeigu kure aptinkami didesni nei tipiniai sieros ir chloro kiekiai, galima daryti prilaidą, kad pateiktas kuras
nėra vien tik medienos drožlės, gal būt yra pridėta kitų medžiagų. Pavojinga gali būti statybinė mediena,
kuri buvo apdorota antipirenais – degimą slopinančiomis medžiagomis. Šiose medžiagose gali būti
padidinti kalio, chloro ir kitų cheminių junginių kiekiai. Tokios medienos kuras atrodo kaip sausa, švari
skiedra, tačiau sunkiai užsidega ir blogai dega. Toks kuras gali sukelti greitą katilo metalo koroziją.
Austrijos katilų gamintojai nurodo, kad tinkamas kuras yra toks, kuriame sieros kiekis neviršija 0,02-0,04%,
chloro kiekis 0,01-0,03%.
Jeigu faktiškai būtų naudojamas tokius reikalavimus atitinkantis kuras, tikėtina katilų korozijos problemos
būtų daug mažesnės arba jų visai nebūtų.

IŠVADOS IR REKOMENDACIJOS KOROZIJOS PREVENCIJAI
Apibendrinant, koroziją įtakojantys faktoriai pateikti pav. 24:

Pav. 24. Koroziją įtakojantys faktoriai

Atsižvelgiant į pateiktą medžiagą, galima pateikti rekomendacijas korozijos prevencijai ir korozijos
pasekmių mažinimui:
1. Katilai turi būti stebimi pagal aukščiau pateiktas rekomendacijas, kad laiku būtų galima aptikti
prasidedančius korozijos procesus ir , pagal galimybes, imtis priemonių korozijos intensyvumui
mažinti.
2. Katilo vamzdžių storio matavimus reikia atlikti bent keliose vamzdžio pusėse, nes kritiniai sienelės
suplonėjimai gali būti tik vienoje vamzdžio perimetro vietoje. Storio matavimus reiktų atlikti
keliais atstumais nuo rėtinės, tačiau konkreti, labiausiai pažeistų vamzdžių vieta priklausys nuo į
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katilą paduodamo vandens vietos. Korozija labiausiai pasireiškia ten, kur patenka šalčiausias
vanduo.
3. Rekomenduojama bent periodiškai patikrinti sieros, chloro kiekį kure, imant smulkelių pavyzdžius.
Aptikus padidintą kiekį, rekomenduojama apie tai informuoti kuro tiekėją. Kuro tiekėjas,
žinodamas kad yra kontroliuojama kuro kokybė, stengsis ją palaikyti.
4. Rekomenduojama palaikyti galimai aukštesnę vandens temperatūrą į katilą. Pakėlus vandens
temperatūrą (tuo pačiu ir vamzdžių metalo ) iki 100 C , korozija turėtų labai sumažėti.
Kondensacijos temperatūra labai priklauso ir nuo vandens garų kiekio dūmuose. Kuo didesnė kuro
drėgmė, tuo aukštesnė vandens temperatūra į katilą.
Preliminarios rekomendacijos, kada kuras atitinka biokuro standarte nurodytas ribas, yra šios:
Kuro W%
25
35
45
55
65

Oro pertekliaus koef.
1,9
1,6
80
84
84
88
88
93
93
98
100
104

1,3
88
93
98
104
108

Į katilą paduodamo vandens temperatūrą riboja katilo techniniai parametrai, kurie susiję su katilo
konstrukcija. Katilams, kurių leistina darbinė temperatūra siekia 130 C, dažniausiai galima palaikyti
vandens temperatūrą katile apie 120 C, atitinkamai į katilą paduodamo vandens temperatūrą
galima laikyti apie 100 C. Tokia temperatūra pilnai neeliminuoja korozijos, bet ji tampa mažiau
intensyvi.
Žemų parametrų katilams (darbinė temperatūra iki 110 C), į katilą tiekiamo vandens temperatūra
bus ribojama katilo parametrų. Tokiu atveju labai svarbi kuro kokybė.
Kuo mažesnis oro perteklius dūmuose, tuo turi būti aukštesnė vandens temperatūra į katilą, nes
didėja sieros rūgšties koncentracija.
Katilo metalo pailgėjimas vandens šildymo katiluose nuo aukštesnės į katilą tiekiamo vandens
temperatūros nesudaro didelių problemų, nes visos katilo slėginės dalies metalas yra panašios
temperatūros, nes yra panardintos į vandenį, todėl paprastai temperatūros skirtumai neviršija 2030 C . Terminės metalo įtampos priklauso ir nuo katilo ilgio (aukščio), todėl turėtų būti
skaičiuojamos. Tačiau daugumoje atvejų, kada katilų galia 8-14 MW, paprastai tos įtampos nėra
viršijamos.
5. Numatant naujų katilų įsigijimą, rekomenduojama orientuotis į galimybę eksploatacijos metu
palaikyti aukštesnes vandens temperatūros ribas.
6. Dažnai yra siekiama maksimalių katilo NVK reikšmių, tačiau to pasėkoje mažėja dūmų
temperatūra už katilo. Nukraunant katilą iki minimalių apkrovų, dūmų temperatūra ženkliai
sumažėja, dėl to padidėja dūmų santykinis drėgnumas ir higroskopinės druskos intensyviai sugeria
drėgmę. Dėl to labai suaktyvėja chloro druskų korozija. Todėl galima būtų rekomenduoti, kad
dūmų temperatūra jokiuose režimuose nebūtų žemesnė nei 120-130 C. Šį temperatūra dar
priklauso ir nuo dūmų (kuro) drėgnumo.
Taip pat būtina atsižvelgti ir į dūmų temperatūrą dūmtakiuose, dūmsiurbyje, multiciklone.
Pastebėta, kad kai dūmų temperatūra už katilo žema, korozija vykti ir įrenginiuose už katilo.
7. Kuro laistymas vandeniu yra blogas būdas kūrenti sieros ir chloro turintį kurą.
Esant sąlyginai sausam kurui, (W<20 %) žymios rūgščių korozijos nebus net ir prie vandens
temperatūros į katilą 80 C, jeigu kure nebus chloro.
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8. Oro pertekliaus padidinimas katile galėtų mažinti korozijos intensyvumą, tačiau mažės katilo NVK
ir kondensacinio ekonomaizerio produktyvumas.
9. Katilų valymas sustabdymo metu. Šlapias plovimas gali pašalinti druskų apnašas, tačiau tik tuo
atveju, jeigu katilas bus skubiai ir kruopščiai išdžiovinamas, nes kitaip drėgmė tik aktyvins koroziją
nepakankamai gerai išplautose vietose. Jeigu greitu būdu katilo kruopščiai ir pilnai išdžiovinti
negalima, tada geriau naudoti sausą mechaninį vamzdžių valymą.
10. Kuro analizę, nustatant S ir Cl kiekius, atlieka:
 Lietuvos energetikos instituto Šiluminių įrenginių tyrimo ir bandymo laboratorijoje
https://www.lei.lt/subdivision/siluminiu-irengimu-tyrimo-ir-bandymu-laboratorija/
 Agrocheminių tyrimų laboratorija Analitinio skyriaus priėmimas – tel. (8 37) 311 520; (8
620) 38835; el. paštas: analize@agrolab.lt
Visa eilė antikorozinių priemonių gali būti taikoma dar katilų konstravimo stadijoje, numatant padidintus
vandens recirkuliavimo pajėgumus, sudaroma kitokia katilo vandens vidaus cirkuliacija (vengiant
šalčiausio vandens kontakto su šalčiausiais dūmais) bet tai didina katilo metalo kiekį. Taip pat galima
naudoti korozijai atsparius plienus ir kitas priemones. Tačiau visos šios priemonės daro įtaką katilo kainai
- ji didėja, gali būti net kartais.
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