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Żerdziny 14.07.2013 

 

Korozja wysokotemperaturowa  
przegrzewaczy pary kotłów rusztowych. 

 
W kotłach rusztowych opalanych miałem węglowym problem 

destrukcyjnej korozji wysokotemperaturowej przegrzewaczy pary lub ekranów 
komory paleniskowej praktycznie nie występuje. Nowe kotły pracują 
bezawaryjnie przez długi okres czasu, a ubytki ścianek rur uznaje się, jako 
eksploatacyjnie do zaakceptowania. Wymianę przegrzewaczy w zależności od 
przepracowanych godzin wykonuje się średnio po 10 latach. Niektórzy 
użytkownicy wymieniają przegrzewacze z większą częstotliwością. Rodzi się 
pytanie, dlaczego. Czy teoretycznie niskoparametrowym kotłom rusztowym grozi 
intensywna korozja wysokotemperaturowa? Odpowiedź brzmi – tak. Spalając 
węgiel o dużej zawartości chloru i niskiej zawartości siarki, w niesprzyjających 
warunkach eksploatacyjnych możemy bardzo szybko zniszczyć kocioł  
już po 3 000 godzin pracy.  

 

 
Fot. 1 Intensywna korozja wysokotemperaturowa rur przegrzewacza pary kotła OR-50  

już po 3 000 godzin pracy. 
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W październiku 2009 roku decyzją Urzędu Dozoru Technicznego został wyłączony  

z eksploatacji nowy kocioł OR-50, który przepracował w sumie 3 030 godzin. Decyzja Dozoru 
Technicznego została wydana na wniosek Wykonawcy kotła. Po stwierdzeniu nieszczelności 
rur przegrzewacza pary I i II stopnia i niemożliwości przeprowadzenia próby ciśnieniowej, 
zadecydowano o wymianie dwóch pęczków przegrzewacza pary, zabudowanych w drugim 
ciągu. Łącznie wymianie uległo ok. 10 000 kg wężownic. Pierwsze oględziny uszkodzonych 
rur sugerowały wystąpienie intensywnej korozji wysokotemperaturowej dwudziestu pięciu 
procent powierzchni przegrzewacza I i II O. Korozja wysokotemperaturowa była tak rozległa, 
że nie opłacało się naprawiać skorodowanych rur.  

 

 
 
 
Fot. 2 Odcinek rury przegrzewacza pary o grubości ścianki poniżej obliczeniowej. 
 
Podstawowe parametry kotła OR-50. 
Kocioł parowy wodnorurowy OR-50 przeznaczony jest do produkcji pary przegrzanej  
do napędu turbiny o parametrach 5,5 MPa i temperaturze 485 OC. Opalany jest miałem 
węglowy o typowych parametrach dla kotłów rusztowych. Komora paleniskowa i drugi ciąg 
wykonany jest w technologii ścian szczelnych. Kocioł posiada rozbudowany podgrzewacz 
wody, który utrzymuje temperaturę spalin na niskim poziomie w szerokim zakresie wydajności 
kotła. Do regulacji temperatury pary wylotowej zastosowano jednostopniowy schładzacz 
wtryskowy. W drugim ciągu zostały zabudowane trzy pęczki przegrzewacza pary i jeden 
pęczek parownika. Z uwagi na gwarantowane temperatury pary przegrzanej przy niskich 
wydajnościach przegrzewacz został bardzo rozbudowany. Wszystkie powierzchnie 
konwekcyjne zostały wykonane w układzie korytarzowym. Do czyszczenia powierzchni 
konwekcyjnych zostały zastosowane zdmuchiwacze parowe. Pomiary gwarancyjne wykazały 
osiągnięcie wszystkich zakładanych parametrów, w tym sprawności przekraczającej  
85 % liczonej, jako średnia arytmetyczna dla trzech obciążeń (50, 70, 100 % obciążenia 
nominalnego). Jedynym problemem eksploatacyjnym kotła OR-50 było bardzo szybkie 
zabrudzanie się osadami przegrzewacza pary bezpośrednio za festonem. Praktycznie kocioł 
OR-50 po miesięcznej eksploatacji musiał zostać odstawiony do ręcznego czyszczenia. 
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Fot. 3 Intensywne zabrudzanie się przegrzewacza pary za festonem kotła OR-50 pomimo 

działających zdmuchiwaczy parowych. 
 
Korozja wysokotemperaturowa. 
Intensywna korozja wysokotemperaturowa znana jest użytkownikom kotłów spalających 
słomę lub odpady komunalne. Najczęściej wiąże się z dużą zawartością chloru w paliwie oraz 
związków metali alkalicznych sodu i potasu. W kotłach rusztowych opalanych miałem 
węglowym korozja wysokotemperaturowa jest niezauważalna. Niskie parametry pary 
przegrzanej o temperaturze do 450O nie powodują powstania sprzyjających warunków 
intensywnej korozji. Również typowy skład miału węglowego zawiera chlor  
do 0,2 %. Jednakże wszystkie przegrzewacze ulegają korozji z różną intensywnością. Wpływ 
na szybkość korozji wysokotemperaturowej ma wiele czynników. Niektóre składniki gazowe 
spalin (SO2, H2S, Cl2, HCL, CO) oraz osady na rurach zawierające metale alkaliczne sodu 
i potasu przyśpieszają zniszczenie części ciśnieniowej. Duże znaczenie dla tempa korozji 
wysokotemperaturowej ma zmienna atmosfera redukująco-utleniająca, która powstaje lokalnie 
w różnych obszarach kotła. Czynnikami sprzyjającymi intensywności korozji są również duże, 
lokalne obciążenia powierzchni grzewczych, przenoszenie się płomienia na powierzchnie 
konwekcyjne oraz żużlowanie się kotła. Aktualnie przy spalaniu miału węglowego w kotłach 
rusztowych pojawienie się intensywnej korozji wysokotemperaturowej przegrzewaczy pary 
może być zjawiskiem częstszym. Niska zawartość siarki w paliwie oraz wysokość zawartość 
chloru może wywołać lawinową degradację rur przegrzewaczy. Ze względu na duże zasolenie 
wód towarzyszących pokładom oraz spalanie paliw niskozasiarczonych stosunek siarki do 
chloru (S/Cl) może być mniejszy od dwóch, co z doświadczenia stwarza bardzo sprzyjające 
warunki do szybkiej korozji wysokotemperaturowej.    
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Fot. 4 Wpływ chloru oraz związków sodu i potasu na degradację rur przegrzewacza pary. 
 
Rury przegrzewacza pary po przepracowaniu kotła OR-50 ok. 3 030 godzin. 
Kocioł OR-50 przepracował od uruchomienia łącznie 3 030 godzin. W okresie letnim nie był 
eksploatowany. Po wystąpieniu awarii zdiagnozowano bardzo silną korozję 
wysokotemperaturową, która była powodem wymiany dwóch pęczków przegrzewacza pary.  
W celu ocenienia zakresu występowania korozji wysokotemperaturowej została zmierzona 
grubość ścianek poszczególnych rur. Na zdjęciu pierwszym widoczne są dwa pęczki 
przegrzewacza pary. Górny pęczek (II stopień) wykonany jest z materiału  
13CrMo4-5 oraz grubości rury 3,6 mm. Dolny pęczek wykonany jest z materiału 16Mo3 
 i grubości ścianki 3,2 mm. Korozja wysokotemperaturowa wystąpiła na całej szerokości 
przegrzewacza. Pomiary grubości ścianek wykazały, że wszystkie rury górnego i dolnego 
pęczka były uszkodzone. Najmniejszą grubość badanej wężownicy uzyskano na poziomie  
0,9 mm. Pomiary wykonane przed demontażem wężownic potwierdziły duży ubytek 
materiałów na poszczególnych rurach w obszarze zbliżonym do pokazanego na zdjęciu 
pierwszym. W obszarze silnej korozji widoczne były osady, które przeszły fazę topnienia. 
Wraz z osadami oderwać można było produkty korozji.  
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Fot. 5. Zakres korozji wysokotemperaturowej. 
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Fot. 6 Minimalna grubość wężownicy przegrzewacza pary IIO  na poziomie 0,8 mm. 
 

 
Fot. 7 Wężownica przegrzewacza pary IO po piaskowaniu. 
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Fot. 8 Skorodowane odcinki rur przegrzewacza pary kotła OR-50 pobrane do badań. 
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Przyczyny wystąpienia intensywnej korozji wysokotemperaturowej 
przegrzewacza pary kotła OR-50 po 3 000 godzin pracy. 
Analizując wszystkie zebrane materiały dotyczące powstałej korozji wysokotemperaturowej 
trudno znaleźć jedną przyczynę uszkodzenia rur przegrzewacza pary kotła OR-50 po 3 000 
godzin pracy. Kocioł z przerwami od pierwszego uruchomienia przepracował w sposób ciągły 
niecałe cztery miesiące. W naszym przekonaniu czynnikami sprzyjającymi intensywności 
korozji były: 
- jakość spalanego paliwa, w tym zawartość chloru oraz związków sodu i potasu, 
- prowadzenie procesu spalania z niskimi nadmiarami powietrza, 
- intensywność zabrudzania się powierzchni przegrzewacza pary, 
- lokalne przekroczenia temperatury ścianek rur przegrzewacza, 
- wysoka temperatura spalin na wylocie z komory paleniskowej. 
 
Parametry miału węglowego. 
Kocioł OR-50 projektowany był do spalania typowego miału węglowego klasy 31.2 i 32.1, 
sortyment Miał IIA, o wartości opałowej 22÷24 MJ/kg, zawartości wilgoci 10÷12 %, 
zawartości popiołu 18÷22%, zawartości siarki 0,4÷0,6; temperaturze mięknięcia popiołu 
powyżej 1 100 OC oraz zawartości podziarna (0÷1,0 mm) poniżej 30%. Pozostałe parametry,  
w tym zawartość chloru nie były określone. Analizy węgla prowadzone po stwierdzeniu awarii 
przegrzewacza wykazywały niespotykaną zawartość chloru w paliwie na poziomie 2 %. 
Wielkość tą stwierdzono dwukrotnie. W czasie poboru próbek na składowisku węgla można 
było zaobserwować białe wykwity soli (NaCl), które zawyżały zawartość chloru w paliwie. 
Duże ilości soli pochodziły najprawdopodobniej z zasolenia wody płuczkowej w kopalni, 
wykorzystywanej do wzbogacenia węgla. Kolejne analizy węgla wykazywały zawartość chloru 
na poziomie 0,3 %, co przy średniej zawartości siarki w mierzonych próbkach na poziomie  
0,4 % stwarzało duże zagrożenie występowania wysokotemperaturowej korozji chlorowej. 
Zgodnie z niektórymi badaniami, jeśli stosunek siarki do chloru (S/Cl) jest mniejszy  
od 2,2 to można spodziewać się korozji wysokotemperaturowe. W rozważanym przypadku  
w najoptymalniejszym wariancie stosunek ten wynosi 1,33 (S-0,4 / Cl-0,3). Dodatkowo  
w paliwie oraz osadach wykazano dużą zawartość związków sodu i potasu, które w połączeniu 
z chlorem i siarką tworzyły bardzo agresywne popioły, powodujące silną korozję 
wysokotemperaturową. 
 

 
 

 
Fot. 9 Agresywne osady zawierające chlorki oraz siarczany metali alkalicznych (sodu i potasu). 



 

 

 EKOZUB  Sp. z o.o.  
 47-480 Żerdziny, ul. Powstańców Śląskich 47 
             

 

 Tel. 32 419 85 09;  692 495 329     www.ekozub.pl 

 

__________________________________________________________________ 
                                Korozja wysokotemperaturowa w kotłach rusztowych            Str. 9/12 

Prowadzenie procesu spalania z niskimi nadmiarami powietrza. 
Kocioł parowy OR-50 został wykonany w technologii ścian szczelnych. Prefabrykację 
i montaż kotła wykonała firma z dużym doświadczeniem. Szczelna komora paleniskowa, 
wykonana z rur opłetwionych, pozwala prowadzić proces spalania z niskimi nadmiarami 
powietrza. W początkowym okresie eksploatacji kotła proces spalania prowadzono z średnią 
zawartością tlenu na poziomie 3,5 %. Przy wydajnościach nominalnych (50 t/h) można było 
zaobserwować najniższy poziom tlenu w spalinach na poziomie 2,2 %. Pomiar tlenu  
w spalinach był realizowany na wylocie z kotła z lewej i prawej strony. W obrębie 
przegrzewacza można się spodziewać lokalnie jeszcze niższych wartości tlenu. Istnieje duże 
prawdopodobieństwo, że w wyniku spalania węgla z niskimi nadmiarami powietrza 
powstawały strefy redukcyjno-utleniające, których zmienność jest jedną z przyczyn 
intensywnej korozji wysokotemperaturowej. Do wydzielania się Cl2 potrzebna jest strefa 
redukcyjna, a dla samego procesu korozji utleniająca. W kotłach rusztowych obserwuje się 
pulsację spalin wynikającą z pracy wentylatorów powietrza podmuchowego oraz wtórnego.  
Zjawisko pulsowania spalin w komorze paleniskowej może jeszcze spotęgować wystąpienie 
stref redukcyjno-utleniających, a tym samym bardzo intensywnej korozji chlorowej. 
 
Zabrudzanie się powierzchni przegrzewacza pary. 
Bardzo niepokojącym zjawiskiem w pracy kotła OR-50 i jedną z przyczyn zjawiska korozji 
wysokotemperaturowej jest szlakowanie przegrzewacza pary bezpośrednio za festonem.  
W okresie występowania korozji wysokotemperaturowej oraz późniejszym kocioł średnio  
raz w miesiącu należało odstawiać do czyszczenia ręcznego.  
 

 
Fot. 10 Intensywny proces zabrudzania się przegrzewacza kotła OR-50. 
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Próba pracy kotła OR-50 powyżej jednego miesiąca powodowała całkowite ograniczenie 
przepływu spalin przez pęczek przegrzewacza pary. Spaliny jedynie w obszarze tylnej ściany 
drugiego ciągu utrzymywały niedużą przestrzeń w drożności. Właśnie w tym obszarze 
wystąpiła bardzo silna korozja wysokotemperaturowa związana z dużym obciążeniem 
cieplnych rur przegrzewacza. Bardzo intensywne zabrudzanie się przegrzewacza pary 
występowało pomimo zastosowania systemu czyszczenia opartego o zdmuchiwacze parowe. 
 

  
Fot. 11 Przegrzewacz pary zarośnięty osadami po miesiącu pracy kotła. 
 
 
Przekroczenie temperatury ścianki rury przegrzewacza pary I O. 
W wyniku intensywnego zabrudzania się wylotowego przegrzewacza pary II O, bardzo mocno 
cieplnie był obciążony pęczek przegrzewacza pary I O przed schładzaczem. W obliczeniach 
dozorowych przyjęto temperaturę roboczą rur przegrzewacza pary I O na poziomie 460 OC. 
Jednakże z pomiarów temperatury pary przed schładzaczem wynika przekroczenie tej 
temperatury. W niektórych przypadkach odnotowaną tą samą temperaturę pary (474 OC) na 
wylocie z przegrzewacza I O przed schładzaczem z temperaturą pary wylotowej z kotła. 
Dodatkowo poszczególne wężownice przegrzewacza nierównomiernie były obciążone cieplnie 
i lokalnie mogły występować jeszcze wyższe temperatury pary. Zjawisko pracy przegrzewacza  
I O w temperaturach przekraczających obliczeniowe mogło spowodować przegrzanie rur  
i zintensyfikować zjawisko korozji wysokotemperaturowej. 
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Wysoka temperatura spalin na wylocie z komory paleniskowej. 
W początkowym okresie eksploatacji kotła OR-50 odnotowano bardzo wysokie temperatury 
spalin na wylocie z komory paleniskowej. Przy wydajności kotła na poziomie 50 t/h 
temperatura spalin przed przegrzewaczem II O za festonem kształtowała się na poziomie  
850 ÷ 900 OC. W wyniku dużego zabrudzenia się rur wysoka temperatura spalin panowała 
również w przestrzeni pomiędzy I i II O przegrzewacza, mając istotnych wpływ na korozję 
wysokotemperaturową pierwszego stopnia przegrzewacza pary. Osady w temperaturach  
900 OC miały tendencję do utwardzania i blokowania równomiernego przepływu spalin przez 
całą powierzchnię przegrzewacza pary. W wyniku forsowania paleniska następowało 
przeciąganie płomienia do drugiego ciągu oraz żarzących się osadów.  
 

 
Fot. 12 Rury przegrzewacza pary IO pokryte osadami intensyfikującymi korozję      

wysokotemperaturową. 
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Podsumowanie. 
Korozja wysokotemperaturowa przegrzewaczy pary w kotłach rusztowych występuje  
w każdych warunkach. Wymiana przegrzewaczy po dziesięciu latach pracy nikogo nie dziwi. 
Jednakże należy przeanalizować każdy przypadek intensywnej korozji zmuszających 
użytkowników kotłów do wymiany przegrzewacza pary, a w szczególności po 3 000 godzin 
pracy. Zjawisko to na szczęście nie występuje często przy spalaniu typowego miału 
węglowego i prawidłowej eksploatacji kotła. W opisanym przykładzie intensywnej korozji 
wysokotemperaturowej miał splot wiele niekorzystnych zjawisk. W pierwszej kolejności 
spalano płukany zasoloną wodą miał węglowy o bardzo dużej zawartości chloru, związków 
sodu i potasu oraz niskiej zawartości siarki. Z uwagi na zastosowanie ścian szczelnych w kotle 
można było prowadzić proces spalania z niskim nadmiarem powietrza, powodując tworzenie 
się stref redukcyjno-utleniających. Aby uzyskać maksymalne wydajności pary z kotła  
OR-50 forsowano palenisko, zawyżając temperaturę spalin za festonem do poziomu 900 OC.  
Poprzez intensywne zabrudzenie przegrzewacza pary II O za festonem powodowano tworzenie 
się korytarzy spalinowych i nierównomierne obciążenie powierzchni wymiany ciepła. Znaczne 
zabrudzenie się przegrzewacza II O spowodowało wzrost temperatury pary za przegrzewaczem 
I O (przed schładzaczem wtryskowym) do poziomu przekraczającego 460 O oraz intensywną 
korozję również tej powierzchni. Najprawdopodobniej na zniszczenie dwóch pęczków 
przegrzewaczy pary miała również wpływ korozja postojowa.      
Aby uniknąć zjawiska intensywnej korozji wysokotemperaturowej okresowo należy 
wykonywać pomiar grubości rur w miejscach najbardziej zagrożonych. Dodatkowo należy 
przeprowadzać oględziny wizualne stanu zabrudzenia powierzchni grzewczych kotłów.  
W przypadku występowania znacznego zabrudzenia należy stosować efektywne systemy 
czyszczenia lub ingerować w bieżącą eksploatację kotła. Okresowo należy wykonywać pełne 
analizy węgla z uwzględnieniem zawartości chloru oraz związków sodu i potasu. Powyższe 
działania zabezpieczą Państwa przed ryzykiem zaistnienia niespodziewanej, intensywnej  
i bardzo kosztownej korozji wysokotemperaturowej. 
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