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Streszczenie
Po wprowadzeniu wspóáspalania, tj. spalania mieszanek wĊgla i biomasy, w wielu kotáach energetycznych stwierdzono przyspieszone
zuĪywanie siĊ wyáoĪeĔ ogniotrwaáych. W przypadku metalowych elementów kotáów problemy korozji wysokotemperaturowej są znane
i opisywane. Niewiele publikacji odnosi siĊ do zjawisk korozji materiaáów ogniotrwaáych w warunkach panujących w kotáach energetycznych.
Przedstawiono wyniki badaĔ materiaáów po pracy w trzech róĪnych kotáach Àuidalnych. Materiaáy te charakteryzowaáy siĊ zróĪnicowanym
skáadem wyjĞciowym; byáy to tworzywa glinokrzemianowe o zawartoĞci 50% i 70% Al2O3 o zróĪnicowanym skáadzie fazowym oraz na
bazie SiC. Na podstawie badaĔ skáadu chemicznego, skáadu fazowego i mikrostruktury okreĞlono mechanizm zuĪycia. Stwierdzono, Īe
we wszystkich przypadkach byá on podobny i gáównym czynnikiem niszczącym byáa korozja gazowa. Stosowanie niskoemisyjnych technik
spalania wpáywa w istotny sposób na intensy¿kacjĊ niszczenia wyáoĪeĔ ogniotrwaáych.
Sáowa kluczowe: korozja wyáoĪenia, kotáy Àuidalne, wspóáspalanie

CORROSION OF REFRACTORY LINING IN FLUIDIZED BED COMBUSTORS WITH CO-COMBUSTION
After introduction of co-combustion in many combustors accelerated wear of refractory lining was found. High temperature corrosion
of metallic parts of combustors is known and described in literature. However there is a little informations on corrosion of refractories in
combustors conditions. Results of investigations of refractories after service in third Àuidized bed combustors were presented. Tested
materials characterized different composition: that were alumosilica materials consisting 50 and 70% Al2O3 and SiC mix. On the base of
chemical and phase composition and microstructure analysis the corrosion processes were characterized. It was ¿nd that in all cases
the gas corrosion was the main wear factor. Application of low emission combustion processes accelerate the wear of refractory linings.
Keywords: Lining corrosion, Fluidized bed combustiors, Co-combustion

1. Wprowadzenie
DąĪenie do ograniczenia emisji zanieczyszczeĔ wpáywających na zmianĊ klimatu oraz ograniczenia stosowania wyczerpywalnych paliw kopalnych powoduje w ostatnich latach
dynamiczny wzrost zainteresowania odnawialnymi Ĩródáami
energii. Wykorzystywana w energetyce biomasa pochodząca
z obszarów leĞnych, upraw roĞlin energetycznych, produkcji
rolnej oraz z odpadów pochodzenia przemysáowego lub
komunalnego jest jednym z gáównych substytutów paliw
kopalnych. Udziaá biomasy w wytwarzaniu ciepáa roĞnie
w krajach UE w tempie (5-9)% rocznie.
NajwiĊksze znaczenie w Polsce ma obecnie bezpoĞrednie spalanie biomasy, a szczególnie jej wspóáspalanie
z wĊglem.
Po wprowadzeniu spalania biomas w wielu kotáach
energetycznych stwierdzono przyspieszone zuĪywanie siĊ
wyáoĪeĔ ogniotrwaáych.
W przypadku elementów metalowych problemy korozji
wysokotemperaturowej są znane i opisywane [1]. Ubytki

metalu w jej wyniku są rezultatem dziaáania zróĪnicowanych mechanizmów, a czynnikami niszczącymi są niektóre
skáadniki gazowe spalin (O2, SO2, H2S, Cl2, HCl i CO) oraz
osadzanie na rurach związków metali alkalicznych K i Na.
Procesy korozji metalowych elementów kotáów ulegáy
intensy¿kacji w wyniku:
1. zastosowania niskoemisyjnych technik spalania w celu
obniĪenia emisji NOx, wiąĪących siĊ z wystĊpowaniem
w czĊĞci paleniska stref redukcyjnych, bĊdących przyczyną korozji niskotlenowej;
2. spalania paliw mających znaczny udziaá chloru i alkaliów,
jak biomasy;
3. podnoszenie temperatury pary w celu poprawy sprawnoĞci bloku energetycznego.
Do chwili obecnej brak szerszego opracowania omawiającego problematykĊ korozji materiaáów ogniotrwaáych
w wyáoĪeniach kotáów i pieców, w których spalane są paliwa
alternatywne.
WiĊkszoĞü publikacji odnosi siĊ do korozji i stosowania materiaáów ogniotrwaáych w spalarniach Ğmieci [2-5],
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w cementowniach stosujących paliwa alternatywne [6, 7],
a nieliczne odnoszą siĊ do instalacji do spalania biomasy
[8]. W tym ostatnim przypadku autorzy analizowali warunki
eksploatacji i wpáyw czynników korozyjnych na wyáoĪenie
w przypadku maáych kotáów (10 kW – 1 MW) do spalania
biomasy w postaci peletów z wiórów, sáomy, ziarna czy siana.
Zwracają uwagĊ na oddziaáywanie związków chloru i siarki
oraz alkaliów pochodzących z popioáu ze spalania biomasy,
wpáyw atmosfery redukcyjnej, a w szczególnoĞci zmiennej
atmosfery na przyspieszone zuĪycie wyáoĪenia. Związki
chloru i siarki mogą osadzaü siĊ w czĊĞciach cháodniejszych,
obecnoĞü SO2 prowadzi do niszczenia struktury betonów
na wiązaniu hydraulicznym. Alkalia, a w szczególnoĞci
obecne w popioáach K2O, tworzą niskotopliwe eutektyki
z wyáoĪeniem lub prowadzą do áuszczenia siĊ w efekcie
wystąpienia naprĊĪeĔ związanych z powstawaniem w stre¿e
reakcyjnej nowych faz: E-Al2O3, leucyt lub nefelin. Cykliczna
praca kotáów prowadzi do powstawania naprĊĪeĔ w efekcie
wstrząsów cieplnych.
W ostatnich latach w kotáach Àuidalnych w kraju wzrosáo
stosowanie wspóáspalania. Stwierdzono przyspieszone
zuĪywanie siĊ wyáoĪeĔ ogniotrwaáych w kotáach, w których
zastosowano mieszanki wĊgla i biomasy, niezaleĪnie od
rodzaju wyáoĪenia ogniotrwaáego. Celem pracy byáo ustalenie czynników wpáywających na niszczenie wyáoĪeĔ na
podstawie badaĔ materiaáów pobranych po pracy z kilku
kotáów Àuidalnych.

2. Badania materiaáów wyáoĪeĔ po pracy
Przeprowadzono badania materiaáów po pracy w wyáoĪeniach trzech róĪnych kotáów fluidalnych, w których
stwierdzono przyspieszone ich zuĪycie. Badania obejmowaáy
okreĞlenie skáadu chemicznego, skáadu fazowego iloĞciowo
z zastosowaniem dyfrakcji rentgenowskiej i metody Rietvelda
oraz analizĊ mikrostrukturalną w Ğwietle odbitym.

2.1. Przypadek I
WyáoĪenia kotáa Àuidalnego stanowiáa ogniotrwaáa masa
wysokoglinowa na spoiwie fosforanowym o zawartoĞci 70%
Al2O3 i 22% SiO2. Kocioá pracowaá 8 lat, przy czym w ciągu
ostatnich 2 lat stosowano wspóáspalanie wĊgla z udziaáem
zawilgoconych muáów wĊglowych i biomasy (otrĊby, ziarna, sáonecznik). Spalanie odbywaáo siĊ w temperaturach
800–900 oC. Razem z wsadem podawano noĞnik CaO w celu
redukcji emisji SO3.
Po 2 latach stosowania wspóáspalania stwierdzono gáównie w dolnej czĊĞci kotáa uszkodzenia wymurówki w postaci
záuszczeĔ prowadzących od odsáaniania rur (Rys.1).
Na powierzchni wyáoĪenia wystĊpowaáa stosunkowo
cienka warstwa napieku o Īóátawym zabarwieniu. W materiale wyáoĪenia wyróĪniaá siĊ obszar jaĞniejszy pod napiekiem
i ciemny w gáĊbi, kontaktujący siĊ z rurami. W Tabeli 1 zestawiono skáady chemiczne napieku i ciemnych fragmentów
wyáoĪeĔ z obszaru kontaktującego siĊ z rurami, a w Tabeli 2
skáady fazowe odpowiedniego napieku i ciemnych fragmentów oraz zendry na rurach i koákach.
Napiek o gruboĞci 0,5–1 mm charakteryzowaá siĊ mikrostrukturą kryptokrystaliczną, obecne w nim pory w wiĊkszoĞci
ukáadające siĊ równolegle do powierzchni wyáoĪenia pod-
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Rys. 1. Záuszczony fragment wyáoĪenia z odsáoniĊtymi rurami
i koákami.
Fig. 1. A damaged part of lining with exposed pipes and pins.
Tabela 1. Skáad chemiczny napieku i strefy ciemnej wyáoĪenia.
Table 1. Chemical composition of the surface layer and dark part
of lining.

Skáadnik
SiO2
Al2O3
Fe2O3
TiO2
CaO
MgO
K 2O
Na2O
P2O5
C

Napiek

Strefa ciemna,

Udziaá [%]

Udziaá [%]

32,29
34,11
3,59
1,54
22,86
2,23
0,24
< 0,01
2.20
–

22,93
65,29
2,32
1,68
0,40
0,17
0,11
< 0,01
3,40
1,99

kreĞlaáy uteksturowanie (Rys. 2). Jego skáad wskazywaá, Īe
powstaá w wyniku reakcji skáadników popioáu i dodatków staáych, piasku kwarcowego oraz noĞnika CaO zastosowanego
do odsiarczania spalin. Dominowaáy glinokrzemiany wapnia
(gelenit i anortyt), a takĪe wapnia i magnezu (diopsyd) oraz
faza bezpostaciowa. ObecnoĞü diopsydu sugeruje, Īe ze
wsadem wprowadzano równieĪ dolomit. WystĊpowanie w tej
stre¿e hematytu (Į-Fe2O3) i ilmenitu (FeTiO3) moĪna wiązaü
ze skáadem popioáów, natomiast stwierdzona rentgenogra¿cznie obecnoĞü mulitu moĪe byü efektem wystĊpowania
skáadników ilastych w miale wĊglowym, które ulegáy mulityzacji w procesie spalania lub stanowiü resztkowe skupienia
pochodzące z wyáoĪenia ogniotrwaáego.
Obliczenia termodynamiczne przeprowadzone przy
uĪyciu programu FactSage wykazaáy, Īe przy oznaczonym
skáadzie napieku temperatura pojawienia siĊ fazy ciekáej
wynosi 1048 °C i w temperaturze 1150 °C powstaje jedynie
2,8% fazy ciekáej. Temperatury te znacząco przekraczają
temperatury pracy kotáa, a zatem powstanie napieku wiązaáo
siĊ ze spiekaniem i reakcjami pyáów zachodzącymi w stanie
staáym.
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Tabela 2. Skáad fazowy napieku, strefy ciemnej i zendry.
Table 2. Phase composition of the surface layer, dark part of lining and scale.
Napiek
Skáadnik
Faza amor¿czna
Anortyt – CaAl2Si2O2
Gelenit – Ca2Al2SiO7
Diopsyd – CaMgSi2O6
Mulit – Al6Si2O12
Korund- Al2O3
Ca9Fe(PO4)7
(Ca, Fe)SiO3

Strefa ciemna wyáoĪenia
Udziaá [%]
41,6 ± 0,8
19,1 ± 0,2
14,3 ± 0,2
10,6 ± 0,2
6,0 ± 0,2
5,6 ± 0,2
1,6 ± 0,2
1,2 ± 0,1

Skáadnik
Korund –Al2O3
Mulit– Al6Si2O12
Krystobalit- SiO2
Kwarc- SiO2
Rutyl – TiO2
Ca3(PO4)8
AlPO4 trójskoĞny
Ca4Fe9O17

Zendra na rurze

Zendra na
koákach

Skáadnik

Udziaá [%]

Udziaá [%]

Fe1-xS
Magnetyt
Korund
Mulit
Kwarc
Krystobalit
Gelenit

62,1 ± 0,9
8,5 ± 0,3
13,5 ± 0,5
10,1 ± 0,5
3,3 ± 0,2
1,8 ± 0,2
0,8 ± 0,2

40,8 ± 0,6
13,9 ± 0,2
20,8 ± 0,3
19,3 ± 0,4
2,0 ± 0,1
3,2 ± 0,2
-

Udziaá [%]
43,1 ± 0,2
43,3 ± 0,2
9,8 ± 0,1
0,6 ± 0,1
0,3 ± 0,1
0,2 ± 0,1
1,7 ± 0,1
0,9 ± 0,1

a)
Rys. 2. Mikrostruktura narostu na powierzchni wyáoĪenia.
Fig. 2. Microstructure of a layer on the lining surface.

W stre¿e przejĞciowej pomiĊdzy napiekiem a materiaáem
wyáoĪenia wystĊpowaá anortyt oraz hibonit (CA6), jako efekt
rozkáadu mulitu pod wpáywem oddziaáywania CaO.
GáĊbiej w materiale wyáoĪenia, zarówno w stre¿e jasnej
jak i ciemnej, moĪna byáo wyróĪniü duĪe ziarna palonki mulitowej i zmulityzowanego cyjantu powiązane drobnoziarnistą
osnową korundowo-cyjanitową z fosforanami wapnia i glinu.
W stre¿e ciemnej wyáoĪenia stwierdzono obecnoĞü blisko
2% wĊgla. Badania mikrostrukturalne potwierdziáy jego wystĊpowanie w postaci gra¿tu pirolitycznego gromadzącego
siĊ na powierzchni porów (Rys. 3).
ObecnoĞü wĊgla w porach Ğwiadczy o tym, Īe w stre¿e, z której pochodzi badany materiaá panowaáy warunki
redukcyjne. WĊgiel osadzaá siĊ w porach z fazy gazowej
zawierającej CO. Reakcja Bella wystĊpuje w temperaturze
ok. 400–600 °C, a obecnoĞü Īelaza aktywizuje jej przebieg.
W przypadku analizowanego materiaáu kontakt ze stalowymi
rurami i wystającymi z nich koákami sprzyjaá osadzeniu wĊgla
w porach. Wypeánienie porów wĊglem prowadziáo do powstawania naprĊĪeĔ, osáabienia materiaáu i jego wykruszania.
Badane próbki materiaáu byáy bardzo kruche.
W skáadzie zendry zeskrobanej z rury dominowaáy roztwory staáe siarczku Īelaza(II), niewielki byá udziaá magnetytu
oraz wystĊpowaáy skáadniki pochodzące z wyáoĪenia ogniotrwaáego. ObecnoĞü roztworów staáych Fe1-xS na powierzchni
rur i koáków potwierdza niedobór tlenu i reakcjĊ obecnego
w atmosferze kotáa siarkowodoru z Fe. Warstwa siarczku
Īelaza(II) na powierzchni metalu nie ma charakteru ochron-

b)
Rys. 3. Mikrostruktura wyrobu z widocznymi skupieniami gra¿tu na
powierzchniach porów: a) Ğwiatáo odbite, b) fragment przy nikolach
skrzyĪowanych z widoczną anizotropią skupieĔ gra¿tu.
Fig. 3. Microstructure of material with graphite clusters on surfaces
of pores: a) reÀected light, b) graphite anisotropy visible at crossed
Nicols.

nego. Utworzona zgorzelina umoĪliwia dyfuzjĊ jonów metali,
w efekcie której moĪliwe jest caákowite przereagowanie
z siarką elementów metalowych.

2.2. Przypadek II
W 2002 r. zainstalowano w kotle wyáoĪenie o gruboĞci
ok. 50 mm wykonane z betonu ogniotrwaáego o zawartoĞci
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Tabela 3. Skáad chemiczny czarnego fragmentu wyáoĪenia kontaktującego siĊ z rurami.
Table 3. Chemical composition of the block part of lining in contact
with the pipes.
Skáadnik

Udziaá [%]

SiC
SiO2

57,13
4,36
26,47
0,65
2,10
0,13
0,08
0,22
2,00

Al2O3
Fe2O3
CaO
MgO
K2O
Na2O
SO3
Rys. 4. WyciĊty z kotáa fragment wyáoĪenia z odsáoniĊtymi w wyniku
odspojenia rurami.
Fig. 4. A fragment of lining with exposed pipes cut of from the
combustor.

Rys. 5. Przekrój przez wyáoĪenie z widocznym ciemnym, wzbogaconym w wĊgiel obszarem na kontakcie z rurami.
Fig. 5. Cross section of lining with the dark coal enriched area in
contact with the pipes.

70% SiC. Od 2008 wprowadzono wspóáspalanie z zastosowaniem 20% biomasy w postaci zrĊbków drewna iglastego
i otrąb pszennych. Temperatura spalania wynosiáa 800-850
°C. W celu obniĪenia emisji SO3 noĞnik CaO podawany byá
z wsadem.
Po dwóch latach stosowania wspóáspalania stwierdzono uszkodzenia wyáoĪenia w dolnej czĊĞci kotáa w postaci
záuszczeĔ i odsáaniania rur i koáków (Rys. 4). Na gáadkiej
powierzchni roboczej wyáoĪenia wystĊpowaáa cienka warstewka napieku, natomiast na przekroju wyáoĪenia widoczna
byáa warstwa jasna i gáĊbiej, do kontaktu z rurami, warstwa
ciemna. Ich gruboĞü byáa bardzo zróĪnicowana (Rys. 5).
Na powierzchni rur i koáków obecna byáa warstwa zendry.
Stwierdzona w warstwie ciemnej wyáoĪenia obecnoĞü
wĊgla (Tabela 4) wskazuje na to, Īe atmosfera pracy kotáa
byáa redukcyjna i w porach nastĊpowaáo osadzanie siĊ wĊgla
z gazowego CO. W porach i rozwarstwieniach w pobliĪu
kotew wystĊpowaáy czarne, matowe skupienia wĊgla. Potwierdza to fakt niedoboru tlenu podczas spalania.
W skáadzie fazowym zendry pobranej z rury stwierdzono obecnoĞü trolitu (FeS), pyrhotytu (FeS1-x), pirytu (FeS2),
magnetytu (Fe3O4) oraz SiC, pochodzącego z wyáoĪenia
ogniotrwaáego, i anhydrytu (CaSO4). Ten ostatni skáadnik byá
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Tabela 4. Skáad fazowy czarnego fragmentu wyáoĪenia kontaktującego siĊ z rurami.
Table 4. Phase composition of the block part of lining in contact
with the pipes.
Skáadnik

Udziaá [%]

SiC (6H)
SiC (4H)
SiC (15R)
Korund
Krystobalit
Andaluzyt
Mulit
WĊgiel (gra¿t)
Anortyt
Trydymit

43,9 ± 0,7
17,3 ± 0,3
3,0 ± 0,1
20,9 ± 0,5
4,9 ± 0,4
1,9 ± 0,1
3,4 ± 0,5
0,6 ± 0,3
0,9 ± 0,1
3,2 ± 0,6

najprawdopodobniej wynikiem reakcji obecnego w atmosferze kotáa SO3 z CaO obecnym w osnowie betonu.
Obecny w niewielkiej iloĞci magnetyt w warunkach utleniających stanowiáyby naturalną powáokĊ tworzącą siĊ na
rurach. W atmosferze redukcyjnej uwalniany w czasie spalania siarkowodór reagowaá ze stalowymi rurami, wzglĊdnie
prowadziá do niszczenia tlenkowych warstw ochronnych na
ich powierzchni. Zawierająca siarczki warstwa zgorzeliny nie
stanowiáa ochrony dla rur, lecz uáatwiaáa przebieg ich korozji.
Przeprowadzone przy uĪyciu urządzenia do analizy termicznej STA, wyposaĪonego w masowy analizator gazów
(produkcji ¿rmy Netzsch), badania gazowych produktów
spalania trocin i otrąb wykazaáy obok CO i CO2 obecnoĞü
H2O i pochodzącego z hydrolizy wody H2. Hydroliza wody
w wysokich temperaturach w warunkach niedoboru tlenu
sprzyja korozji siarczkowej. Gáównym Ĩródáem siarki byá
stosowany wĊgiel, a konkretnie zanieczyszczenia pirytem.
MoĪna zatem stwierdziü, Īe gáównym czynnikiem sprzyjającym korozji wyáoĪenia ogniotrwaáego, a takĪe korozji
rur byá niedobór tlenu w czasie spalania i znaczny udziaá
siarki w spalanym wĊglu. Biomasa sprzyjaáa tym procesom
wprowadzając do spalin obok tlenków wĊgla H2O i wodór.

2.3. Przypadek III
Przeprowadzono badania próbek wyáoĪenia z rejonów
palników kotáa Àuidalnego w kolejnej elektrowni po 8 latach
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eksploatacji, w tym ok. 3 lata trwaáo stosowanie wspóáspalania wĊgla z biomasą. Po tym okresie eksploatacji
stwierdzono wykruszanie siĊ wyáoĪenia, które stanowiáy dwa
rodzaje materiaáów: beton boksytowy o zawartoĞci powyĪej
72% Al2O3, wzmocniony wáóknami stalowymi, oraz beton
wysokoglinowy o zawartoĞci ok. 52% Al2O3 na bazie palonki
szamotowej i andaluzytu.
W badanych materiaáach wyróĪniü moĪna byáo czĊĞü
jaĞniejszą, zewnĊtrzną o gruboĞci 2 cm w betonie boksytowym i 0,2 cm w betonie szamotowo-andaluzytowym oraz
czĊĞü ciemną (czarną), wewnĊtrzną. Skáad chemiczny czĊĞci
jasnej i ciemnej w betonie boksytowym róĪniá siĊ nieznacznie
zawartoĞcią skáadników tlenkowych (Tabela 5), nieco wyĪszym udziaáem SiO2 i niĪszym Al2O3 oraz wyĪszą zawartoĞcią
CaO i Fe2O3, co moĪna wiązaü z oddziaáywaniem kamienia
wapiennego uĪywanego do odsiarczania oraz popioáu ze
spalania wĊgla zawierającego rozproszone siarczki Īelaza.
Stwierdzona w wyniku analizy skáadu chemicznego
zawartoĞü Fe2O3 i Cr2O3 w betonie boksytowym wiązaáa siĊ
z obecnoĞcią wáókien stalowych (skáady w Tabeli 5 podane są
w formie tlenkowej). Cechą charakterystyczną byáa obecnoĞü
wĊgla, siĊgająca (1,3–1,4)% w strefach ciemnych obydwu
rodzajów betonów. Podobnie jak w przypadku poprzednio
opisanych materiaáów z kotáów Àuidalnych, powierzchnie
badanych fragmentów wyáoĪenia przylegające pierwotnie
do rur byáy czarne z intensywnym poáyskiem wskazującym
na obecnoĞü wĊgla, co moĪna wiązaü z katalitycznym oddziaáywaniem Īelaza sprzyjającym jego osadzaniu w tych
czĊĞciach wyáoĪenia.
W przypadku betonu boksytowego obecnoĞü wáókien
stalowych dodatkowo sprzyjaáa reakcji osadzania siĊ wĊgla
ze wzglĊdu na katalityczne oddziaáywanie Fe sprzyjające
reakcji Bella. Analizy skáadu chemicznego i skáadu fazowego
nie wykazaáy istotnych zmian, które mogáyby byü wynikiem
oddziaáywania innych czynników korozyjnych związanych ze
skáadem paliwa. W badanych strefach pieca Àuidalnego nie
stwierdzono wzbogacenia materiaáów wyáoĪenia w alkalia. Niski byá teĪ udziaá SO3 (< 0,14%). Zatem gáównym czynnikiem,
który wpáywaá destrukcyjnie na wyáoĪenie ogniotrwaáy w tej
stre¿e byáa atmosfera redukcyjna bogata w CO powodująca
osadzanie siĊ wĊgla w porach w wyniku reakcji Bella.

3. Podsumowanie
Porównano wyniki badaĔ wyáoĪeĔ róĪnych kotáów Àuidalnych materiaáem z dominującym udziaáem SiC i materiaáami
wysokoglinowymi o zawartoĞci ok.70% i 50% Al2O3 po pracy
w warunkach wspóáspalania.
W zbadanym naroĞcie na wyáoĪeniu wysokoglinowym
wystĊpowaáy fazy bĊdące produktem reakcji skáadników
popioáu powstającego przy spalaniu i dodatków staáych wprowadzonych ze wsadem do záoĪa Àuidalnego (SiO2, CaO lub
MgO, pochodzące z wapnia lub dolomitu uĪywanego w celu
odsiarczania spalin). Produkty te przywieraáy do wyáoĪenia,
spiekaáy siĊ z nim. Temperatura topnienia powstających produktów byáa wyĪsza niĪ panująca w kotle Àuidalnym w stre¿e
ich wystĊpowania, a zatem nie powodowaáy korozyjnego
niszczenia wyáoĪenia w wyniku nadtopienia i spáywania.
NiezaleĪnie od rodzaju materiaáu wyáoĪenia nastĊpowaáo gromadzenie siĊ wĊgla w porach w wyniku reakcji
Bella w pobliĪu kontaktu z rurami i koákami, co wskazuje na
to, Īe panowaáa tam atmosfera redukcyjna bogata w CO,
a temperatura mieĞciáa siĊ w granicach 400-600 °C. Efektem
tej reakcji byáo powstanie naprĊĪeĔ i rozluĨnienie materiaáu
wyáoĪenia.
Zendra na powierzchni rur i koáków zawieraáa siarczki
Īelaza, co wskazuje na wystĊpowanie korozji siarczkowej,
której przebieg moĪliwy jest w warunkach redukcyjnych.
Parowanie wody pochodzącej z wilgotnego wsadu, a takĪe
przebiegającego w wyĪszych temperaturach rozkáadu termicznego biomasy prowadziáo do powstawania siarkowodoru, który penetrowaá przez pory wyáoĪenia do powierzchni
metalowych. Przyrostowi siarczków Īelaza na powierzchni
elementów metalowych towarzyszyá znaczny wzrost objĊtoĞci (gĊstoĞü Fe = 7,7 g/cm3, gĊstoĞü FeS = ok. 4,8 g/cm3) co
powodowaáo powstawanie naprĊĪeĔ i odspajanie wyáoĪenia
ogniotrwaáego osáabionego reakcją Bella przebiegającą
w jego porach. Ostatecznie odpadające fragmenty wyáoĪenia
odsáaniaáy powierzchnie rur i koáków.
Podobny charakter produktów reakcji w badanych fragmentach w przypadku róĪnych rodzajów wyáoĪeĔ kotáów
Àuidalnych wskazuje na ten sam mechanizm niszczenia.
ObecnoĞü niewielkich iloĞci tlenków Īelaza (hematytu
i magnetytu) w zendrze na koákach i rurach oraz stwierdzone

Tablica 5. Skáady chemiczne betonów z rejonów palnika kotáa Àuidalnego.
Table 5. Chemical composition of concretes from the burners area in a Àuidized bed combustor.
Beton boksytowy

Beton szamotowo-andaluzytowy

Strefa jasna

Strefa ciemna

Strefa ciemna

Skáadnik

Udziaá [%]

Udziaá [%]

Udziaá [%]

SiO2

16,25
72,97
2,22
2,55
4,70
0,24
0,13
0,22
0,23
0,37
0,14
0,48

15,42
75,78
1,78
2,53
3,40
0,06
0,10
0,30
0,23
0,32
0,12
1,26

44,15
51,83
1,05
1,02
1,66
0,09
0,13
< 0,01
0,05
0,04
0,09
1,39

Al2O3
Fe2O3 z przeliczenia z Fe
TiO2
CaO
MgO
K2O
Na2O
P2O5
Cr2O3
SO3
C
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w przypadku II miejscowe wystĊpowanie obszarów jasnych
w caáym przekroju wyáoĪenia (bez gra¿tu) sugeruje, Īe w trakcie pracy kotáa panowaü mogą zmienne warunki, co moĪe
równieĪ przyczyniü siĊ do powstawania zmiennych naprĊĪeĔ,
rozluĨnienia materiaáu i jego záuszczania siĊ.
PrzyĞpieszone zuĪywanie siĊ wyáoĪeĔ po wprowadzeniu
wspóáspalania biomas moĪna wiązaü z faktem, Īe zastosowanie ich zwiĊkszyáo udziaá wodoru w gazach pochodzących
ze spalania.
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