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Pierwsze oznaki choroby urzàdzeƒ grzewczych

W rezultacie, wymagane iloÊci cie-

p∏a przechodzà przez mniejszà po-

wierzchni´ metalu wymiennika cie-

p∏a ni˝ kiedykolwiek w historii cie-

p∏ownictwa. Sytuacja taka stawia no-

we wymagania przed dostawcami ko-

t∏ów, projektantami instalacji oraz in-

stalatorami - kot∏y z odg∏osami bul-

gotania i stukania nie tylko ujemnie

wp∏ywajà na komfort ˝ycia mieszkaƒ-

ców domu, ale tak˝e miejscowe prze-

grzanie metalu kot∏a z pewnoÊcià

skraca okres jego u˝ytkowania.

Najcz´stszà reakcjà u˝ytkownika

na g∏oÊnà prac´ kot∏a i zbyt du˝e ra-

chunki jest telefon do serwisu i zg∏o-

szenie awarii. Niestety, w wielu przy-

padkach nawet kilkukrotna wizyta

serwisanta nie poprawi jakoÊci pracy

kot∏a, a na pewno nie podreperuje

bud˝etu domowego, gdy˝ przyczyny

wysokich rachunków i g∏oÊnej pracy

nie sà zwiàzane z wadà czy awarià sa-

mego urzàdzenia, lecz wp∏yw na to

majà czynniki zewn´trzne, na które

˝aden z producentów nie udzieli

gwarancji.

Diagnoza

G∏oÊne dzia∏anie kot∏a jest prak-

tycznie zawsze spowodowane przez

osad, albo wapnia albo twardego,

czarnego tlenku ˝elaza (magnetyt).

P´kni´te kot∏y zazwyczaj majà za so-

bà histori´ g∏oÊnego dzia∏ania i pra-

wie wszystkie zawierajà zbyt du˝à

iloÊç osadu kamienia wapiennego lub

czarnego tlenku ˝elaza, lub warstwy

obu. Jednak˝e, kiedy w instalacji po-

jawi si´ ukryty przeciek i do instala-

cji dostanie spora iloÊç wody uzupe∏-

niajàcej, próbki kamienia kot∏owego

zawierajà g∏ównie wapƒ. OkreÊlenie

osadu po kolorze mo˝e byç bardzo

mylàce, poniewa˝ bia∏e sole wapnia

mogà przyjàç kolor czarny lub czer-

wony, je˝eli obecny jest tlenek ˝ela-

za. Kot∏y wi´ksze ni˝ domowe sà za-

zwyczaj dobrze izolowane, w zwiàzku

z czym nie s∏ychaç ich g∏oÊnego dzia-

∏ania, które mo˝e byç sygna∏em

ostrzegawczym. 

Kot∏y wymagajà trzech podstawo-

wych warunków, które nale˝y spe∏niç

i utrzymaç dla ochrony kot∏a, unik-

ni´cia ha∏asów i ze wzgl´du na

oszcz´dnoÊç paliwa:

� Ca∏kowity brak nawet najmniej-

szych osadów jakiegokolwiek rodza-

ju.

� Du˝a pr´dkoÊç wody przechodzà-

cej przez wymiennik ciep∏a.

� Ca∏kowite unikanie przechodzenia

p´cherzyków powietrza przez wy-

miennik ciep∏a.

Kot∏y ˝eliwne sà zazwyczaj mniej

wra˝liwe ni˝ kot∏y rurowe i mogà to-

lerowaç pewne odchylenia od stanu

idealnego. Chropowata powierzchnia

˝eliwa jest zazwyczaj poczàtkowo po-

kryta ÊciÊle przylegajàcà pow∏okà

czarnego tlenku ˝elaza. Pow∏oka od-

lewnicza jest zazwyczaj bardzo cien-

ka i tym samym ma minimalne w∏a-

ÊciwoÊci izolacji ciep∏a, ale kiedy zo-

stanie usuni´ta przez póêniejsze od-

kamienianie, kocio∏ mo˝e staç si´

bardziej wydajny ni˝ kiedy by∏ zupe∏-

nie nowy.

˚eliwo i czarny tlenek ˝elaza majà

zupe∏nie ró˝ne pr´dkoÊci rozpr´˝e-

nia i kurczenia si´. Pow∏oka tlenko-

wa, b´dàca z natury twarda i krucha,

w koƒcu roz∏amuje si´ i kruszy, po-

zwalajàc na wystàpienie miejscowego

zagotowania si´ wewnàtrz szczeliny,

nawet je˝eli temperatura wody

w obiegu jest du˝o ni˝sza od tempe-

ratury wrzenia. W ma∏ych kot∏ach do-

mowych samo to mo˝e prowadziç do

s∏abych ha∏asów spowodowanych wy-

dzielaniem si´ p´cherzyków powie-

trza, zw∏aszcza przy mniejszych

pr´dkoÊciach wody oderwany py∏

tlenkowy i p∏atki oraz uprzednio Êci-

Êle przylegajàce resztki piasku od-

lewniczego utworzà osad prowadzàcy

do miejscowego przegrzania.

Zagotowanie wody pod i wewnàtrz

osadu mo˝e spowodowaç g∏oÊniejsze

ha∏asy i wibracje. Dodatkowe odk∏a-

danie si´ kamienia i p∏ywajàce zanie-

czyszczenia tlenkowe z korodujàcych

grzejników, które dostajà si´ do kot∏a,

mogà sprawiç, ˝e ha∏as dobiegajàcy

z kot∏a stanie si´ nie do zniesienia.

Normalna kolej rzeczy jest nast´pujà-

ca: pow∏oka w´glanu wapnia z twar-

dej wody i zanieczyszczenia tlenkowe

z grzejników zwi´kszajà temperatury

Ha∏asujàcy kocio∏
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metalu kot∏a. Pow∏oka kot∏a

i piasek odrywajà si´ i tworzà

cz´Êç kamienia i osad. Takie

warunki przyczyniajà si´ do

uszkodzenia kot∏a, je˝eli in-

stalacja nie jest chroniona.

Kot∏y rurowe (domowe) sà

czasami opisywane jako „ko-

t∏y o niskiej zawartoÊci wo-

dy“. Ich konstrukcja mo˝e

byç tak˝e rozpatrywana jako

kontynuacja rur instalacji

cieplnej, odpowiednio dopa-

sowanych, z ˝eberkami absor-

bujàcymi ciep∏o, palnikiem

i urzàdzeniem sterujàcym.

Wi´kszoÊç kot∏ów tego typu

jest produkowana z cienkiej

warstwy miedzi o wysokiej

przewodnoÊci cieplnej. Dodatkowe

fragmenty miedzi sà nak∏adane we

wn´trzu kot∏a dla dalszego poprawie-

nia absorpcji ciep∏a lub w celu roz-

proszenia ca∏kowitej iloÊci przyjmo-

wanego ciep∏a na wi´kszà powierzch-

ni´ metalu. Inne kot∏y majà wk∏adki

w celu osiàgni´cia wi´kszego stopnia

turbulencji wody, a tak˝e w celu uzy-

skania maksymalnej absorpcji ciep∏a,

tj. wysokiej wydajnoÊci, je˝eli chodzi

o podstawowy projekt. Wiele kot∏ów

o niskiej zawartoÊci wody jest produ-

kowanych z aluminium.

SzybkoÊç przekazywania ciep∏a

jest wprost proporcjonalna do prze-

wodnoÊci cieplnej powierzchni prze-

kazujàcych ciep∏o. ObecnoÊç zarów-

no mi´kkiego, jak i twardego kamie-

nia na powierzchniach wymiany cie-

p∏a mo˝e wi´c znacznie obni˝aç

pr´dkoÊç przekazywania ciep∏a przy

temperaturach gazu spalinowego ro-

snàcych wprost proporcjonalnie. Pro-

blem dotyczy g∏ównie kot∏a, ale osa-

dy w grzejnikach i rurach tak˝e

zmniejszajà wydajnoÊç ca∏ej instalacji

- cz´sto bardziej zauwa˝alnie.

Cenny przyk∏ad

Podczas badania domowej instala-

cji centralnego ogrzewania, ze szcze-

gólnie g∏oÊno dzia∏ajàcym kot∏em,

stwierdzono nast´pujàce fakty:

� Obj´toÊç wody - oko∏o 90 litrów.

Ca∏kowita twardoÊç doprowadzanej

wody - 290 mg/l. Ca∏kowita twardoÊç

wody w obiegu zmniejszona do 30

mg/l tylko po trzech tygodniach nor-

malnego u˝ytkowania instalacji

w czasie zimy.

� Wynika z tego, ˝e oko∏o 23,5 grama

w´glanu wapnia z wody przy pierw-

szym nape∏nieniu osadzi∏o si´ w ru-

rach kot∏a. Dalsza inspekcja wykaza-

∏a osady o gruboÊci od 0,25mm na

mniej goràcych obszarach, do 3 mm

na najgor´tszych obszarach. Samo to

mog∏o byç przyczynà marnowania

oko∏o 20% paliwa.

� Na niektórych obszarach kamieƒ

poruszy∏ si´, powodujàc tworzenie

bàbelków pary w zwiàzku z „zagoto-

waniem szczeliny“. Dla mieszkaƒ-

ców ha∏as kot∏a sta∏ si´ nie do znie-

sienia, natomiast nie zdawali sobie

oni sprawy ze zwi´kszonego zapo-

trzebowania na paliwo, niezb´dne do

utrzymania w pomieszczeniach ˝àda-

nej temperatury.

Wiele kot∏ów gromadzi osady po-

wodujàce marnowanie od 10 do 35%

paliwa w ciàgu tylko 5 lat (niewiele

ju˝ wtedy brakuje do ca∏kowitego

zniszczenia kot∏a).

Koszty zanieczyszczonych kot∏ów

w Wielkiej Brytanii mogà si´gaç se-

tek milionów funtów. Przy oko∏o 10

milionach „wodnych“ domowych in-

stalacjach centralnego ogrzewania

marnowanie nawet przeci´tnie 5%

rocznie zu˝ytego paliwa, w kwocie,

powiedzmy, 300 euro, prowadzi do

marnotrawstwa oko∏o 150 milionów

euro rocznie. Liczba ta nie obejmuje

instalacji publicznych i przemys∏o-

wych! W Polsce nale˝y liczyç si´ ze

stratami rocznymi w wysokoÊci na-

wet do 400 mln z∏otych.

Oszcz´dnoÊç paliwa uzyskana

dzi´ki utrzymaniu czystoÊci we-

wnàtrz kot∏a wymaga znacznie

mniejszych nak∏adów finansowych

ni˝ stosowanie innych rozwià-

zaƒ oszcz´dzajàcych paliwo.

Kuracja

Metody zapobiegania sà sto-

sunkowo ∏atwe do zastosowa-

nia, sà to Êrodki chroniàce in-

stalacje centralnego ogrzewa-

nia.

Przez wiele lat wypróbowa-

no wiele ró˝nego rodzaju inhi-

bitorów korozji. Mo˝na za∏o-

˝yç, ˝e spe∏ni∏y swojà funkcj´,

je˝eli korozja zosta∏a spowol-

niona lub zmniejszona w za-

kresie nawet do 99%, pod wa-

runkiem, ˝e jednoczeÊnie

zmniejszone zosta∏y osady na-

gromadzonego tlenku. Ârodki chro-

niàce instalacje centralnego ogrzewa-

nia eliminujà korozj´, tak ˝e nie ma

ryzyka powstania osadu tlenku lub

w˝erów, nawet w warunkach przy-

padkowego napowietrzania lub zbyt-

niego rozcieƒczenia. Zapobiegajà

tak˝e powstaniu osadów wapna,

dzia∏ajà przez wiele lat i mogà jedy-

nie wymagaç niewielkiego uzupe∏-

nienia od czasu do czasu.

Przyk∏adem takich inhibitorów ko-

rozji sà preparaty Fernox MB 1, Copal

i PS Protektor. Ten ostatni produkt

jest w wygodnej formie tuby (jak sili-

kony) i przy u˝yciu normalnego wyci-

skacza inhibitor wprowadza si´ przez

odpowietrznik grzejnika do instalacji

c.o. Mo˝na je stosowaç do instalacji

wykonanych z ró˝nych materia∏ów

(MB-1 do systemów, w których nie

ma elementów aluminiowych), syste-

mów otwartych i zamkni´tych. Sà to

preparaty wygodne do dozowania,

okres trwa∏oÊci minimum 5 lat. Ârod-

ki naprawcze nie sà takie proste, sà

bardziej kosztowne i bardziej praco-

ch∏onne ni˝ te zapobiegajàce g∏oÊne-

mu dzia∏aniu kot∏a i korozji.

Osady tlenku mo˝na w du˝ej cz´-

Êci usunàç z instalacji w ka˝dym wie-

ku za pomocà Êrodków dyspergujà-

cych, po których powinno nastàpiç

obfite przep∏ukanie czystà wodà.

Jest to najmniej kosztowna metoda,

ale pozwala usunàç tylko, lub g∏ów-

nie, mi´kki osad. Jednak˝e bioràc

pod uwag´, ˝e skorupowaty lub

utwardzony osad jest mniej podatny

na dryfowanie i zanieczyszczanie ko-

t∏a, ta metoda mo˝e przynieÊç wiele

korzyÊci. Tego typu preparatem jest
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Poczta "Magazynu Instalatora": instalacje na gaz p∏ynny

Po przeczytaniu artyku∏u autor-

stwa Pana Jerzego Drà˝kiewicza pt.

„P∏ynne przepisy“ nasun´∏y mi si´

pewne uwagi, którymi chcia∏am si´

podzieliç. Otó˝ nie mo˝na wrzuciç

kot∏owni gazowych gazu p∏ynnego

do „jednego kubka“. Wed∏ug mnie

artyku∏ nie dotyczy w ca∏oÊci ˝adnej

kot∏owni. Moje uwagi chcia∏abym

przedstawiç w punktach:

1. Nie stosujemy propanu-butanu

tylko propan dla kot∏owni do 200 kW.

Mieszanka C to w∏aÊnie propan, mie-

szanka B to propan-butan. Inne w∏a-

ÊciwoÊci tych gazów mimo, ˝e nazy-

wajà si´ gazem p∏ynnym pociàgajà za

sobà ró˝nice w instalacji zasilajàcej.

Przewodów z propan-butanem nie

wolno prowadziçbez zabezpieczeƒ

termicznych przez pomieszczenia

z temperaturà bliskà i poni˝ej 0OC. 

2. W kot∏owniach do 30 kW (Dz.

U. 75, §176 p. 2) - nie wydziela si´

pomieszczeƒ, stàd nie trzeba stoso-

waç drzwi o odpowiedniej odporno-

Êci ogniowej czy zapewniaç odleg∏o-

Êci 0,04 m progu przy drzwiach.

3. Nie ma przepisu w sprawie

przymusu lokalizacji kot∏owni gazu

p∏ynnego w przyziemiu lub parterze,

a kana∏y wentylacyjne nie majà tu nic

do rzeczy. Zasila si´ propanem lub

propanem-butanem budynki np. 3-

-kondygnacyjne z indywidualnymi

kot∏ami w mieszkaniach.

4. Kot∏ownie powy˝ej 60 kW mu-

szà mieç automatyczne odci´cie gazu

i czujk´.

5. Wpusty kanalizacyjne mo˝na

stosowaç w odleg∏oÊci mniejszej ni˝

5,0 m, je˝eli sà zasyfonowane. Prze-

pis odleg∏oÊci 5,0 m od kot∏a do nie-

zasyfonowanych wlotów kanalizacji

przyj´to przez analogi´ do lokalizacji

zbiorników w terenie. A co zrobiç,

gdy wyciek gazu jest na ∏àczeniach

rur i armaturze? Lepiej wi´c tego

przepisu nie stosowaç przez analo-

gi´, a za∏o˝yç tylko stosowanie zasy-

fonowanych wlotów kanalizacji.

6. Otwór wywiewny w Êcianie ze-

wn´trznej na poziomie posadzki jest

nazwany b∏´dnie, bo dok∏adnie jest

on nawiewno- wywiewny. Nawiewny

dla powietrza (nazewnictwo pocho-

Wybuchowa
mieszanka
Interpretacja przepisów, jak si´ cz´sto okazuje, nie jest jedno-
znaczna. Dla jednych znaczà jedno, a dla innych drugie. Tym ra-
zem sprawa dotyczy interpretacji paragrafów omówionych
w artykule pt. „P∏ynne przepisy“ opublikowanym w majowym
wydaniu „Magazynu Instalatora“ 5/03.
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Superfloc - stosowany w proporcji 2%

w stosunku do iloÊci wody w z∏adzie.

Natomiast w st´˝eniu 1% mo˝e byç

tak˝e u˝yty do wst´pnego przeczysz-

czenia instalacji nowych, szczególnie

tych wykonanych z miedzi. Mo˝na

tak˝e zastosowaç wygodny w u˝yciu

produkt w tubie RS Regenerator.

Oddzielne odkamienianie kot∏a

mo˝e przynieÊç korzyÊç po usuni´-

ciu ca∏ego mi´kkiego osadu. Kocio∏

powinien zostaç odizolowany od in-

stalacji, pozwalajàc na ograniczony

obieg. Do tego celu mo˝na stosowaç

preparat DS3 lub system czyszcze-

nia Fast-Clean.

Mo˝na tak˝e odkamieniç ca∏à in-

stalacj´ c.o. (wraz z kot∏em i grzej-

nikami), po czym trzeba przep∏ukaç

instalacj´ zwyk∏à wodà i neutraliza-

torem, w celu poddania pasywacji

powierzchni wewnàtrz instalacji.

Do tego celu s∏u˝y preparat DS40.

Nale˝y zawsze po czyszczeniu che-

micznym zabezpieczyç instalacj´

inhibitorem.

Ciekawym rozwiàzaniem jest spe-

cjalny preparat w tubie TS T∏umik

Kot∏a, który nie wymaga od∏àczenia

kot∏a od instalacji, a jego dzia∏anie

jest nakierowane na wszelkie osady

znajdujàce si´ w kotle.

Osad piasku nie jest rozpuszczal-

ny w normalnych kwasach s∏u˝àcych

do odkamieniania. Po odkamienie-

niu wszelkie pozosta∏oÊci piasku naj-

lepiej usunàç obfitym p∏ukaniem.

Oznacza to, ˝e jedno górne i jedno

dolne po∏àczenie powinno zostaç

otwarte dla wody wtryskiwanej z gó-

ry i szybkiego odp∏ywu na dole.

Pami´tajmy, ˝e koszt ca∏kowity

czyszczenia instalacji mo˝e stanowiç

5-20% kosztów wymiany, w zale˝no-

Êci od sytuacji, a koszt zapobiegania

korozji, osadom tlenku, osadom

wapniowym i g∏oÊnemu dzia∏aniu

kot∏a plasuje si´ w granicach 0,5-1%

kosztów wymiany, w zale˝noÊci od

wartoÊci instalacji.

Zapobieganie korozji, osadom wap-

na i marnotrawstwu paliwa przy u˝y-

ciu nowoczesnych Êrodków chemicz-

nych przyczynia si´ w wielkim stopniu

do ochrony Êrodowiska naturalnego.

W∏odzimierz Bielski

Fot. Fernox - Britex sp. z o.o.
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