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Streszczenie
W typowych przemysáowych kominach Īelbetowych miĊdzy trzonem, a wymurówką ceramiczną znajduje siĊ przestrzeĔ przeznaczona na izolacjĊ termiczną. W artykule przedstawiono ocenĊ zagroĪenia tego typu kominów w wyniku oddziaáywania gromadzących siĊ tam
produktów korozji. Przeprowadzone przez autorów badania materiaáów pobranych z wielu kominów wykazaáy, Īe w miejscu tym powstaje
gruba warstwa osadu, która jest bardzo mocno agresywna zarówno w stosunku do betonu trzonu, ceramiki i materiaáu spoinującego wymurówkĊ. Przedstawione wyniki badaĔ dotyczą wpáywu powstaáego osadu na stopieĔ wtórnego skaĪenia i destrukcji materiaáów w eksploatowanych kominach.
Sáowa kluczowe: komin przemysáowy, korozja, wtórne skaĪenie, mikrostruktura, siarczan

DEPOSITS BETWEEN A SHANK AND A LINING AS THE SECONDARY CORROSIVE MENACE OF INDUSTRIAL
FERROCONCRETE CHIMNEYS
In typical industrial ferroconcrete chimneys, there is the space between a shank and a lining assigned for the thermal insulation. In the
paper, the assessment of menaces coming from corrosion products accumulated within that space to the ferroconcrete chimneys is shown.
The studies of materials taken from many chimneys indicated that the thick layer of deposits has been formed in the shank/lining space,
displaying very aggressive chemical behaviour relating to both the shank concrete, ceramics and pointing material for lining. The results
of the study concern effects of the deposit on a degree of secondary contamination and destruction of materials in the operated chimneys.
Keywords: Industrial chimney, Corrosion, Secondary contamination, Microstructure, Sulfate

1. WstĊp
Kominy przemysáowe bĊdące przedmiotem prezentowanej analizy z punktu widzenia konstrukcyjnego skáadają siĊ z zewnĊtrznego trzonu Īelbetowego oraz warstw wewnĊtrznych, tj. izolacji termicznej oraz wykáadziny ceramicznej, wspartych na wspornikach podwykáadzinowych utwierdzonych w trzonie. Jako materiaá izolacji termicznej w tego
typu konstrukcjach stosowano granulowany ĪuĪel, weánĊ
ĪuĪlową, a obecnie stosuje siĊ weánĊ mineralną lub szkáo
piankowe. WewnĊtrzną wykáadzinĊ w zaleĪnoĞci od warunków pracy komina wykonuje siĊ z cegáy ceramicznej zwykáej,
kominówki, klinkierowej lub kwasoodpornej, rzadziej z cegáy
szamotowej. Na Rys. 1 przedstawiono schematycznie przekrój komina z uwzglĊdnieniem przestrzeni przeznaczonej na
izolacjĊ termiczną. W artykule przyjĊto, Īe powstaáe w przestrzeni miĊdzy trzonem Īelbetowym, a wykáadziną ceramiczną produkty korozji (wysolenia) bĊdą okreĞlane jako „osady”.
W ocenie stanu technicznego eksploatowanych kominów przemysáowych bierze siĊ pod uwagĊ wiele czynników
[6, 7]. Bardzo istotnym jest ustalenie stopnia skaĪenia lub
zniszczenia poszczególnych warstw materiaáowych. MoĪliwoĞü okreĞlania stanu materiaáów w takich obiektach dają
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Rys. 1. Schemat przekroju komina.
Fig. 1. Schematic of chimney cross-section.
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Rys. 2. Odwiert przelotowy przez warstwy komina ze wskazaniem miejsc, które poddano badaniom.
Fig. 2. Samples from well through chimney layers with indicated places subjected to studies.

badania próbek pobranych w formie odwiertów wyciĊtych ze
wszystkich warstw przekroju komina [1-3].
W praktyce inĪynierskiej duĪym problemem badawczym
jest diagnostyka izolacji termicznej (a raczej tego, co zalega w przestrzeni dla niej przewidzianej), zwáaszcza w kominach o wieloletnim okresie uĪytkowania. Wynika to z faktu, Īe przestrzeĔ pomiĊdzy Īelbetowym trzonem a wykáadziną ceramiczną jest niedostĊpna. Z tego obszaru moĪna pobraü próbkĊ w zasadzie tylko poprzez wykonanie odwiertu w trzonie.
Z obserwacji autorów wynika, Īe izolacja termiczna,
zwáaszcza z weány ĪuĪlowej, po dáuĪszym okresie eksploatacji komina ma tendencjĊ do osiadania na wspornikach podwykáadzinowych (za wyjątkiem szkáa piankowego), bądĨ teĪ
ulega caákowitej destrukcji, a w jej miejsce pojawiają siĊ produkty korozji. Prezentowane poniĪej wyniki badaĔ pozwalają sądziü, Īe są one niebezpiecznym Ĩródáem wtórnej destrukcji zarówno betonu, jak i ceramiki.
Prezentowane badania miaáy na celu poznanie mechanizmu powstawania osadów w przestrzeni miĊdzy Īelbetowym trzonem, a wykáadziną ceramiczną oraz okreĞlenie ich
wpáywu na trwaáoĞü tych materiaáów. Badania prowadzono na próbkach pobranych w formie odwiertów ze wszystkich warstw przekrojowych komina eksploatowanego przez
ponad 40 lat w jednej z krajowych elektrowni. Na Rys. 2 pokazano przykáadowy odwiert ilustrujący powstaáe osady (produkty wysoleĔ) przylegające zarówno do trzonu betonowego, jak i wykáadziny ceramicznej. Na Rys. 2 wskazano miejsca pobrania próbek do badaĔ laboratoryjnych wszystkich
analizowanych materiaáów.

2. Mechanizm powstawania osadu
w miejscu izolacji termicznej
Kominami przemysáowymi odprowadzane są gazy
spalinowe, w skáad których wchodzą miĊdzy innymi tlenki wĊgla, tlenki siarki, tlenki azotu i chlorowodór. W trakcie przepáywu spalin przez wnĊtrze komina wnikają one w materiaáy
wymurówki. Niewielka czĊĞü z nich ulega akumulacji w ceramice i materiale spoiny, a pozostaáe migrują w kierunku niĪ-

szej temperatury i wiĊkszej wilgotnoĞci, czyli w stronĊ trzonu Īelbetowego. Efektem tego procesu jest powstanie nalotów (osadów) na wykáadzinie ceramicznej od strony trzonu. Osady te krystalizują na powierzchni wymurówki i wraz
z upáywem czasu rozrastają siĊ w kierunku wolnej przestrzeni, wypeániając ją. W wielu przypadkach powstające osady
wrastają w izolacją termiczną, niszcząc ją. W konsekwencji prowadzi to do bezpoĞredniego kontaktu osadu z betonem trzonu w wyniku czego beton podlega procesom korozji, a efektem koĔcowym jest jego destrukcja. Zatem moĪna
powiedzieü, Īe powstający osad jest wtórnym Ĩródáem procesów korozyjnych zachodzących zarówno w betonie, jak
i w wymurówce ceramicznej.

2.1. Badania osadów
Aby wyjaĞniü mechanizm powstawania osadów przeprowadzono badania, które miaáy na celu okreĞlenie ich skáadu i struktury. Na tej podstawie podjĊto próbĊ podania Ĩródáa pochodzenia poszczególnych związków wchodzących
w skáad przedmiotowych osadów.
W próbce osadu pobranego z analizowanego komina
oznaczono metodą analizy chemicznej na mokro zawartoĞü jonów siarczanowych, chlorkowych, azotanowych, magnezowych i Īelazowych. Ponadto okreĞlono odczyn oraz
wyznaczono zawartoĞü kwarcu. Otrzymane wyniki przedstawiono w Tabeli 1. W celu oznaczenia substancji krystalicznych (powstaáych produktów korozji) przeprowadzono analizĊ rentgenowską. Otrzymany wynik w postaci dyfraktogramu przedstawiono na Rys. 3. Ze wzglĊdu na znaczący udziaá
faz krystalicznych w badanej próbce wykonano analizĊ rentgenowską iloĞciową. Procentowy udziaá poszczególnych faz
krystalicznych przedstawiono w Tabeli 2.
Wykonano równieĪ zdjĊcia mikrostruktury osadu wraz
z analizą EDS faz obecnych w próbce. DziĊki tej analizie
zidenty¿kowano obecnoĞü faz niekrystalicznych, których
nie wykazaáy badania rentgenowskie. Na Rys. 4 zaprezentowano przykáadowe zdjĊcie mikrostruktury osadów wraz
z analizą EDS.
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Tabela 1. Wyniki analizy chemicznej osadu.
Table 1. Results of chemical analysis of deposit.
Parametr

Wynik analizy

Jony siarczanowe

38,0*

Jony chlorkowe

0,65

Jony azotanowe

brak

Jony Īelazowe

0,7*

Jony magnezowe

3,6*

Kwarc

3,0*

pH

2,0

Tabela 2. Fazy krystaliczne w osadzie na podstawie analizy rentgenowskiej.
Table 2. Crystalline phases in deposit determined by XRD analysis.

Faza krystaliczna

* zawartoĞü jonów oraz kwarcu podano w [%] w odniesieniu do
masy próbki osadu

ZawartoĞü [%]

Anhydryt

35,0

Alunogen

29,0

Siarczan Īelaza hydrat

7,0

Kwarc

3,5

Bezwodny siarczan Īelaza

2,0

Siarczan magnezu hydrat

8,0

Gips

6,0

WĊglany, wodorowĊglany

2,5

a)

b)

Rys. 4. Mikrostruktura osadu (a) wraz z powierzchniową analizą EDS (b), pow.1000x.
Fig. 4. Microstructure of deposit (a) and chemical analysis EDS (b), magn. x1000.

2.2. Analiza wyników badaĔ osadu
Badania w mikroskopie skaningowym oraz badania rentgenogra¿czne wskazują, Īe w skáad osadu wchodzą: anhydryt, gips, alunogen (hydrat siarczan glinu), siarczan ma-

gnezu i Īelaza oraz wĊglan wapnia. Ponadto obecny jest
równieĪ kwarc (ziarna piasku). Fazy te tworzą siĊ w wyniku
reakcji siarczanów, mających swoje Ĩródáo w zasiarczeniu
wĊgla, ze skáadnikami cegáy ceramicznej, materiaáu izolacji
termicznej oraz betonu.

Rys. 3. Dyfraktogram rentgenowski osadu wraz z opisem gáównych faz.
Fig. 3. X-ray diffraction pattern of deposit: main phases indicated.
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Tabela 3. Wyniki analizy chemicznej cegáy ceramicznej.
Table 3. Results of chemical analysis of ceramic bricks.

Parametr

Ceramika od
strony drąĪy

Ceramika od
strony trzonu

Jony siarczanowe

1,80*

3,75*

Jony chlorkowe

0,23*

1,75*

Jony azotanowe

0,05

0,05

Jony Īelazowe

0,07*

0,45*

Jony magnezowe

2,10*

4,15*

pH

2,7

1,9

które w kontakcie z innymi jonami wchodzą w reakcje tworząc nowe fazy. Wyniki analizy chemicznej cegáy ceramicznej pochodzącej z obu warstw zamieszczono w Tabeli 3. Natomiast wyniki badaĔ rentgenogra¿cznych jakoĞciowych dotyczących obecnoĞci faz krystalicznych w obu próbkach cegáy ceramicznej przedstawiono na Rys. 5.

* zawartoĞü jonów podano w [%] w odniesieniu do masy próbki

Przy wiĊkszej wilgotnoĞci, co zapewne ma miejsce na
powierzchni wykáadziny ceramicznej od strony trzonu, powstają hydraty siarczanowe tych jonów, czĊsto o charakterze silnie kwasowym, o czym Ğwiadczy bardzo niskie pH na
poziomie 2. W reakcji skáadników cegáy ceramicznej i izolacji termicznej z siarczanami powstaje siarczan Īelaza, magnezu i glinu. Przy czym naleĪy pamiĊtaü, Īe podstawowym
skáadnikiem osadu jest gips i anhydryt. DuĪa zawartoĞü tych
ostatnich w masie osadu (okoáo 35% do 40% masy), wskazuje na reakcjĊ siarczanów z jonami wapnia pochodzącymi
nie z ceramiki, a z betonu. Zatem moĪna zaáoĪyü, Īe duĪa
czĊĞü siarczanów, która przeszáa przez przegrodĊ ceramiczną reaguje z jonami wapnia pochodzącymi z zaczynu cementowego. WĞród produktów korozji obecne są równieĪ wĊglany wapnia, które powstają w kontakcie dwutlenku wĊgla
z wodorotlenkiem wapnia z zaczynu cementowego. W miarĊ upáywu czasu iloĞü produktów korozji znacznie siĊ zwiĊksza i stopniowo wypeánia przestrzeĔ, zajmowaną pierwotnie
przez izolacjĊ termiczną. W ten sposób tworzy siĊ niebezpieczna strefa, w której powstają i gromadzą siĊ produkty
korozji, ograniczona z jednej strony wymurówką, a z drugiej betonem. Nagromadzone w ten sposób osady stają siĊ
wtórną przyczyną korozji betonu i wykáadziny ceramicznej.

3. Zmiany korozyjne w cegáach wymurówki
W Īelbetowych kominach przemysáowych cegáa ceramiczna, z której wykonuje siĊ wewnĊtrzne warstwy, pozostaje w bezpoĞrednim i ciągáym kontakcie ze skáadnikami odprowadzanych gazów spalinowych. Skutkiem tych oddziaáywaĔ jest áuszczenie siĊ i kruszenie cegáy od strony drąĪy.
Natomiast od strony trzonu na powierzchni cegáy powstaje
omówiony wczeĞniej osad [4, 5].

3.1. Badania cegáy ceramicznej
W celu rozpoznania mechanizmów prowadzących do destrukcji cegáy ceramicznej zarówno od strony drąĪy, jak i od
strony trzonu badaniami objĊto próbki materiaáu pobrane ze
skrajnych warstw odwiertu z wymurówki. Miejsca, z których
przygotowano próbki cegáy do prezentowanych badaĔ pokazano na Rys. 2.
W badaniach rentgenostrukturalnych i mikrostrukturalnych okreĞlono rodzaj produktów korozji. Wykonano równieĪ
analizĊ chemiczną, która wskazuje na zdolnoĞü migracji niektórych jonów wchodzących w skáad czerepu ceramicznego,

a)

b)
Rys. 5. Dyfraktogramy rentgenowskie cegáy ceramicznej: a) od strony drąĪy, b) od strony trzonu, wraz ze wskazaniem gáównych faz.
Fig. 5. X-ray diffraction patterns of ceramic brick: a) drill side,
b) shank side: main phases indicated.

Wyniki badaĔ w mikroskopie skaningowym wraz analizą
EDS przeprowadzoną w punktach charakterystycznych dla
cegáy od strony drąĪy przedstawiono na Rys. 6, a dla cegáy
od strony trzonu na Rys. 7.

3.2. Analiza wyników badania cegáy ceramicznej
Ocena wpáywu zarówno gazów spalinowych, jak i osadów na proces destrukcji cegáy ceramicznej jest bardzo trudna. Dotyczy to zwáaszcza ceramiki naraĪonej na bezpoĞrednie dziaáanie gazów spalinowych, poniewaĪ ceramika w tej
stre¿e ulega destrukcji warstwowej. Oznacza to, Īe najsilniej
skaĪone warstwy materiaáu áuszczą siĊ i w zasadzie nie ma
moĪliwoĞci ich zbadania. To, co zostaje pobrane do badaĔ
jest mniej skaĪone. Potwierdzeniem takiej hipotezy mogą
byü wyniki analizy chemicznej, gdzie zawartoĞü wszystkich
oznaczanych jonów jest mniejsza od strony drąĪy, a wiĊksza od strony trzonu. Zatem wynik moĪe nie do koĔca odzwierciedlaü stan faktyczny tego materiaáu. Inaczej wygląda
sytuacja wykáadziny ceramicznej, od strony izolacji termicznej. Produkty korozji, które powstają w tym miejscu są bar-
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a)

a)

b)

b)

Rys. 6. Mikrostruktura ceramiki od strony drąĪy (a) wraz z analizą
EDS w pkt. 2 (b), pow. 500x.
Fig. 6. Microstructure of ceramic brick on drill side (a), and chemical
analysis EDS in point 2 (b), magn. x500.

Rys. 7. Mikrostruktura ceramiki od strony trzonu (a) wraz z analizą
EDS w pkt. 2 (b), pow. 1500x.
Fig. 7. Microstructure of ceramic brick on shank side (a), and chemical analysis EDS in point 2 (b), magn. x1500.

dzo silnie związane z czerepem. MoĪna nawet powiedzieü,
Īe są one „wroĞniĊte” w materiaá. Z czasem prowadzi to do
sytuacji, w której trudno okreĞliü, gdzie koĔczy siĊ ceramika, a zaczyna osad. Pod wpáywem dziaáania osadu struktura
ceramiki ulega rozluĨnieniu. W wielu przypadkach skutkiem
tego jest silniejsza destrukcja ceramiki od strony izolacji termicznej, czyli tam gdzie powstają osady, niĪ od strony bezpoĞredniego oddziaáywania gazów spalinowych.
Ponadto niĪszy odczyn oraz wiĊkszy udziaá jonów siarczanowych, magnezowych i Īelazowych w masie ceramiki
od strony trzonu (izolacji termicznej) moĪe wskazywaü na
bardziej intensywny proces korozyjny w tym obszarze i na
wiĊkszą kumulacjĊ produktów korozji w ceramice w tej stre¿e. MoĪe to wskazywaü na migracjĊ tych jonów we wnĊtrzu
cegáy ceramicznej od strony gazów spalinowych w stronĊ
wolnej przestrzeni, która znajduje siĊ miĊdzy wykáadziną
a trzonem. Zatem transport masy zachodzi w stronĊ niĪszej
temperatury i wyĪszej wilgotnoĞci.
W obu badanych warstwach obecny jest kwarc, mineraáy
ilaste skaĪone siarczanami, hematyt, glino siarczan potasu,
oraz siarczan Īelaza i magnezu. Ponadto badania rentgenogra¿czne w ceramice od strony drąĪy wskazują na obecnoĞü siarczanu magnezu, którego nie ma z drugiej strony
wykáadziny, a jak wynika z analizy chemicznej na mokro jo-

nów magnezu w tej stre¿e jest duĪo. Przyczyną takiego
stanu moĪe byü podstawianie jonów wapnia przez magnez
w gipsie. W stre¿e bezpoĞredniego kontaktu gazów spalinowych z ceramiką nie stwierdzono w niej obecnoĞci gipsu
i anhydrytu, co wynika prawdopodobnie z áuszczenia siĊ silnie skaĪonych siarczanami warstw cegáy lub ze wzglĊdu na
stosunkowo maáą zawartoĞü jonów wapnia w czerepie ceramicznym. Siarczan wapnia nie tworzy siĊ w tej stre¿e, natomiast powstaje po drugiej stronie wykáadziny, gdzie jony
wapnia są dostĊpne i pochodzą z zaczynu cementowego.
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4. Zmiany korozyjne w spoinach wymurówki
Jak juĪ wspomniano wykáadzinĊ ceramiczną omawianych kominów wykonuje siĊ z cegáy ceramicznej áączonej
materiaáem spoinującym. Jako spoinĊ stosuje siĊ zaprawy
na bazie spoiwa cementowego lub kitów krzemianowych.
Omawiane wyniki badaĔ dotyczą spoiny wykonanej z zaprawy cementowej.

4.1. Badania zaprawy
Materiaá spoinujący, podobnie jak cegáa ceramiczna,
ulega procesom korozyjnym zarówno od strony drąĪy, czy-
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li od strony bezpoĞredniego dziaáania gazów spalinowych,
jak równieĪ od strony trzonu, czyli od strony izolacji termicznej. Spoina stanowi sáabe ogniwo wymurówki. Pod wpáywem
dziaáania czynników agresywnych ulega rozkáadowi, tym samym uáatwiając transport skáadników gazowych od strony
drąĪy w stronĊ trzonu komina. Do badaĔ pobrano próbki materiaáu spoinującego, podobnie jak cegáy ceramicznej, z obu
stron wymurówki (Rys. 2). Wyniki analizy chemicznej pobranych próbek spoiny od strony dziaáania gazu i od strony izolacji termicznej przedstawiono w Tabeli 4, natomiast wyniki
badaĔ rentgenogra¿cznych jakoĞciowych próbek tego materiaáu przedstawiono odpowiednio na Rys. 8.

a)

a)

b)
Rys. 9. Mikrostruktura spoiny od strony drąĪy (a) wraz z analizą
EDS w pkt. 1 (b), pow. 3000x.
Fig. 9. Microstructure of joint on drill side (a), and chemical analysis EDS in point 1 (b), magn. x3000.

Wykonano równieĪ badania mikrostrukturalne w mikroskopie skaningowym wraz z analizą EDS spoiny od strony
drąĪy (Rys. 9) i od strony trzonu (Rys. 10).

b)
Rys. 8. Dyfraktogramy rentgenowskie spoiny: a) warstwa od strony drąĪy, b) od strony trzonu, wraz z ze wskazaniem gáównych faz.
Fig. 8. X-ray diffraction patterns of joint: a) drill side layer b) shank
side layer: main phases indicated.
Tabela 4. Wyniki analizy chemicznej spoiny.
Table 4. Results of chemical analysis of joint.

Parametr

Spoina od strony
drąĪy

Spoina od strony
trzonu

Jony siarczanowe

1,5*

1,0*

Jony chlorkowe

0,05*

0,45*

Jony azotanowe

Ğladowo

Ğladowo

Jony Īelazowe

Ğladowo

0,01*

Jony magnezowe

>1,5*

>1,5*

pH (odczyn)

3,3

6,7

* zawartoĞü jonów podano w [%] w odniesieniu do masyj próbki

4.2. Analiza wyników badaĔ spoiny
Przedstawione wyniki badaĔ wskazują na brak istotnych
róĪnic co do rodzaju powstaáych produktów korozji w pobranych próbkach spoiny. WĞród obecnych faz krystalicznych jest kwarc i glinokrzemiany jako skáadniki wynikające
ze skáadu pierwotnego spoiny. Ponadto jak wykazaáy badania rentgenogra¿czne w obu próbkach spoiny znajduje siĊ
gips, przy czym jego iloĞü w materiale pobranym od strony
drąĪy jest trzykrotnie wyĪsza. Obecny jest równieĪ kalcyt.
Badania rentgenogra¿czne nie daáy jednoznacznej odpowiedzi, co do obecnoĞci anhydrytu. Natomiast badania EDS potwierdzają obecnoĞü gipsu w obu warstwach. Struktura badanej spoiny jest rozluĨniona i porowata, przy czym zdecydowanie wiĊkszą porowatoĞü i rozluĨnienie struktury zaobserwowano w spoinie od strony drąĪy. Badania nie wykazaáy obecnoĞci wodorotlenku wapnia, a szczątkowa faza CSH
jest silnie skaĪona siarczanami. ZawartoĞü jonów siarczanowych wynosi 1-1,5% masy spoiny, przy czym wiĊksze skaĪe-
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maáoĞciowych tego materiaáu. Zniszczona spoina z czasem
staje siĊ drogą áatwej migracji agresywnych skáadników spalin w stronĊ izolacji termicznej i betonu trzonu.

5. Korozja betonu trzonu komina
Na beton w trzonie komina od strony wykáadziny ceramicznej dziaáa wiele czynników agresywnych. Gáównie naleĪą do nich dwutlenek wĊgla, siarczany oraz osad powstaáy
na powierzchni cegáy ceramicznej od strony trzonu. Procesy
zachodzące w tej stre¿e prowadzą w krótkim czasie do destrukcji betonu, co skutkuje zmniejszeniem gruboĞci trzonu.

5.1. Badania betonu

a)

Omawianymi badaniami objĊto beton pobrany z dwóch
warstw trzonu komina tzn. beton pozostający w bezpoĞrednim sąsiedztwie agresywnego osadu oraz nastĊpnej, czyli
beton znajdujący siĊ nieco gáĊbiej (Rys. 2). Badania przeprowadzono na plastrach betonu odciĊtych z odwiertu od strony wewnĊtrznych trzonu komina obejmujących analizowane warstwy. Otrzymane wyniki analizy chemicznej zamieszczono w Tabeli 5, a wyniki badaĔ rentgenogra¿cznych jakoĞciowych przedstawiona na Rys. 11.
Tabela 5. Wyniki analizy chemicznej próbek betonu.
Table 5. Results of chemical analysis of concrete samples.

b)
Rys.10. Mikrostruktura spoiny od strony trzonu (a) wraz z analizą
EDS w pkt. 1 (b), pow. 3000x.
Fig. 10. Microstructure of joint on shank side (a), and chemical
analysis EDS in point 1 (b), magn. x3000.

nie jonami siarczanowymi zaobserwowano w spoinie od strony drąĪy. Jak wynika z analizy chemicznej zaprawa od strony izolacji termicznej jest równieĪ skaĪona chlorkami na poziomie 0,4% masy spoiny, co potwierdzają badania przeprowadzone w mikroskopie skaningowym wraz z analizą EDS.
Istotne róĪnice zarejestrowano w przypadku odczynu,
który w spoinie od strony drąĪy wynosi pH = 3,3, a od strony trzonu pH = 6,7. W przypadku spoiny cementowej tak niski odczyn Ğwiadczy o silnym skaĪenia produktami korazji
o charakterze kwasowym, przy czym moĪna przypuszczaü,
Īe procesy korozyjne przebiegają intensywniej w spoinie od
strony drąĪy. Jest to sytuacja nieco odmienna niĪ w przypadku cegáy, gdzie wyniki sugerują intensy¿kacjĊ procesów korozyjnych od strony trzonu. MoĪe to wynikaü z innego mechanizmu procesu korozji obu tych materiaáów, albo jak sugerowano wczeĞniej, silnie skaĪone warstwy cegáy mogą
ulec záuszczeniu odsáaniając tym samym kolejne warstwy
mniej skaĪone. Zatem moĪna przypuszczaü, Īe spoina ulega skaĪeniu w sposób ciągáy i nastĊpuje w niej kumulacja
produktów korozji.
W efekcie procesów korozyjnych nastĊpuje utrata wáaĞciwoĞci wiąĪących spoiwa i obniĪenie parametrów wytrzy-
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Parametr

Beton z wnĊtrza
Ğciany trzonu

Beton od strony
osadu

Jony siarczanowe

0,46*

1,2*

Jony chlorkowe

0,08*

0,12*

Jony azotanowe

>0,3*

0,15*

Jony Īelazowe

Ğladowo

Ğladowo

Jony magnezowe

brak

0,38*

pH

11,6

6,2

* zawartoĞü jonów podano w [%] w odniesieniu do masy próbki

Przykáadowe zdjĊcia mikrostruktury wraz z analizą EDS
przeprowadzoną w charakterystycznych punktach dla próbek betonu pobranych od strony osadu przedstawiono na
Rys. 12, natomiast dla próbek z warstw wewnĊtrznych trzonu na Rys. 13.

5.2. Analiza wyników badaĔ betonu
W kominach przemysáowych beton ulega korozji przede
wszystkim od jego wnĊtrzna. Jest on poddany agresywnemu dziaáaniu zarówno gazów spalinowych, jak i osadu, który powstaje w wyniku procesów korozyjnych w przestrzeni pierwotnie zajmowanej przez izolacjĊ termiczną. Zachodzi reakcja miĊdzy tlenkami siarki i dwutlenkiem wĊgla
pochodzącymi ze spalin, a skáadnikami zaczynu cementowego w wyniku czego beton ulega korozji siarczanowej i wĊglanowej. Prowadzi to do powstania gipsu, ettringitu, wĊglanu i wodorowĊglanu wapnia oraz wĊglanu glino-magnezowego. ObecnoĞü gipsu Ğwiadczy o zaawansowanym stadium korozji siarczanowej w tej warstwie betonu. Ponadto
na beton dziaáa destrukcyjnie osad. O jego oddziaáywaniu

OSADY POMIĉDZY TRZONEM A WYKàADZINĄ WTÓRNYM ZAGROĩENIEM KOROZYJNYM ĩELBETOWYCH KOMINÓW PRZEMYSàOWYCH

a)

a)

b)
b)
Rys. 11. Dyfraktogramy rentgenowskie betonu: a) warstwa z wnĊtrza Ğciany trzonu, b) warstwa od strony osadu, wraz z opisem
gáównych faz.
Fig. 11. X-ray diffraction patterns of concrete: a) layer of shank wall
inside, b) joint side layer: main phases indicated.

Ğwiadczy obecnoĞü w betonie przede wszystkim siarczano
glinokrzemianów wapnia, Īelaza i magnezu, które jak naleĪy przypuszczaü powstają w reakcji alunogenu (siarczanu
glinu) obecnego w osadzie z fazą CSH, powodując jej rozkáad. Silnie kwasowy odczyn osadów sprzyja korozji kwasowej betonu, którego pH w tej stre¿e jest na poziomie 6. Tak

a)

Rys. 12. Mikrostruktura betonu od strony osadu (a) wraz z analizą
EDS w pkt. 1 (b), pow.4000x.
Fig. 12. Microstructure of concrete on joint side (a), and chemical
analysis EDS in point 1 (b), magn. x4000.

niskie pH prowadzi, a jednoczeĞnie jest skutkiem, rozkáadu
wodorotlenku wapnia i fazy CSH. W analizowanych próbkach betonu stwierdzono równieĪ (w odniesieniu do spoiny
i cegáy ceramicznej) znaczną iloĞü azotanów. MoĪna wiĊc
przypuszczaü, Īe azotany migrują przez wykáadzinĊ ceramiczną, a zwáaszcza przez spoinĊ w stronĊ trzonu i dopiero tam siĊ akumulują.

b)

Rys.13. Mikrostruktura betonu z wnĊtrza Ğciany trzonu (a) wraz z analizą EDS w pkt.1 (b), pow.5000x.
Fig. 13. Microstructure of concrete on shank wall inside (a), and chemical analysis EDS in point 1 (b), magn. x5000.
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Przesuwając siĊ w stronĊ wnĊtrza betonowej Ğciany trzonu obserwuje siĊ mniejszą iloĞü związków o charakterze korozyjnym, na rzecz związków charakterystycznych dla zdrowego betonu takich jak faza CSH, gliniany wapnia oraz wodorotlenek wapnia. Beton wewnątrz Ğciany trzonu charakteryzuje siĊ wyĪszym pH (okoáo 11-12) i generalnie niĪszą zawartoĞcią siarczanów. W badaniach nie stwierdzono obecnoĞci gipsu, a jedynie ettringit, co Ğwiadczy o znacznie wolniejszym przebiegu korozji siarczanowej w tej stre¿e. WyĪsze pH betonu, mniejsza zwartoĞü jonów siarczanowych
oraz brak jonów magnezu i Īelaza Ğwiadczy o strefowym
postĊpie korozji. Wyjątkiem są jony chlorkowe, które áatwo
migrują, zatem ich zawartoĞü w caáym przekroju badanego
odwiertu betonowego jest zbliĪona. ObecnoĞü chlorków na
poziomie 0,08% masy betonu (w przeliczeniu na masĊ spoiwa wynosi okoáo 0,5%) stanowi realne Ĩródáo korozji zbrojenia, nie tylko w bezpoĞrednim sąsiedztwie osadu, ale równieĪ w warstwach wewnĊtrznych betonu.

gáy. Wraz z upáywem czasu iloĞü powstaáych osadów bardzo silnie wzrasta, a ich skáad jest przyczyną dalszej korozji
betonu oraz wykáadziny ceramicznej. Osady są szczególnie
agresywne wobec betonu. Powoduje to przyspieszony proces jego destrukcji skutkujący ubytkiem gruboĞci Ğciany Īelbetowego trzonu komina. Szczególnie zagroĪone skutkami
takiej destrukcji są miejsca nad wspornikami podwykáadzinowymi, gdzie sukcesywnie gromadzą siĊ wraz z osiadającą izolacją termiczną produkty korozji. PamiĊtaü naleĪy, Īe
wszystkie te procesy zachodzą w zamkniĊtej przestrzeni, co
uniemoĪliwia ich naleĪyte monitorowanie.
Opisane procesy korozyjne mogą prowadziü do miejscowej utraty noĞnoĞci zarówno Īelbetowego trzonu, jak i wykáadziny ceramicznej, co skutkowaü moĪe utratą statecznoĞci caáej wysokiej budowli, jaką jest komin przemysáowy.
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