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Czyszczenie instalacji c.o. (1)

Najcz´Êciej choroba ta nie jest

spowodowana konstrukcjà czy wada-

mi kot∏a, lecz z∏à jakoÊcià wody

w z∏adzie. Gdy jej nie zmienimy po-

przez wyczyszczenie chemiczne in-

stalacji c.o. i jej zabezpie-

czenie inhibitorem, proble-

my b´dà si´ pog∏´biaç, nie

tylko w stosunku do kot∏a,

ale i do pozosta∏ych ele-

mentów instalacji, takich

jak grzejniki, pompy, zawo-

ry. Nie tylko mo˝e to do-

prowadziç do awarii ca∏ego

systemu, ale b´dzie powo-

dowa∏o przepa∏y i zwi´k-

szone zu˝ycie energii.

Tu ma∏a uwaga. Prosz´ dok∏adnie

czytaç gwarancje wydawane przez

producentów armatury, a na pewno

znajdziecie paƒstwo fragment doty-

czàcy jakoÊci wody instalacyjnej -

najcz´Êciej odniesienie do Polskiej

Normy PN -93/c-04607 (z praktyki

wiemy, ˝e najprostszym sposobem

zgodnoÊci z normà jest u˝ycie inhibi-

tora). Producenci kot∏ów,

grzejników aluminiowych

i innej armatury coraz

cz´Êciej wymagajà czysz-

czenia instalacji przed

oddaniem jej do u˝ytku

oraz zabezpieczenie inhi-

bitorami, cz´sto zalecajàc

u˝ycie odpowiednich

preparatów. W zwiàzku

z wyd∏u˝eniem okresu

gwarancji do 2 lat oraz

przepisami unijnymi w wi´kszym

stopniu ochraniajàcym klientów - ni-

ska awaryjnoÊç urzàdzeƒ i ca∏ego sys-

temu jest szczególnie zalecana.

Konsekwencje 
nie stosowania 
inhibitorów c.o.

Niestosowanie (lub niezalecenie

stosowania) przez instalatorów i ser-

wisantów Êrodków zabezpieczajà-

cych instalacje c.o. mo˝e nieÊç dla

nich powa˝ne konsekwencje prawne

i finansowe. Przyk∏ad:

● Producent kot∏ów bardzo szybko

mo˝e cofnàç autoryzacj´ instalatoro-

wi, którego instalacje sà bardziej

awaryjne od innych.

● Klient, któremu instalator za∏o˝y∏

niezabezpieczonà instalacj´ z rur

miedzianych i grzejników aluminio-

wych, ma ca∏kowite prawo domagaç

si´ na drodze sàdowej kosztów na-

prawy instalacji.

● Serwisant, który zakupi∏ i za∏o˝y∏

nowà pomp´ w starej zanieczysz-

czonej instalacji, w wypadku jej

awarii musi jà zdjàç i wymieniç (mo-

˝e byç tak, ˝e na swój koszt, bo pro-

ducent nie dokona wymiany w ra-

mach gwarancyjnej).

Pami´tajcie Paƒstwo, ˝e w wa-

szym dobrze poj´tym interesie jest

czyszczenie i zabezpieczanie insta-

lacji c.o. (i przecie˝ dodatkowo ma-

Walka 
z kamieniami
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cie z tego dochody). A je˝eli klient

nie chce zap∏aciç za t´ us∏ug´ i pre-

paraty? Zróbcie to, co jeden ze zna-

nych mi instalatorów - gdy klient

nie chcia∏ zap∏aciç za inhibitor do

nowego systemu, który instalator

w∏aÊnie za∏o˝y∏, poprosi∏ on klienta

o podpisanie oÊwiadczenia, ˝e „zo-

sta∏ poinformowany o koniecznoÊci

uzdatnienia wody w systemie c.o.,

w przeciwnym razie nie b´dzie

móg∏ korzystaç z uprawnieƒ gwa-

rancyjnych producentów armatury“.

Skutkuje natychmiast. A je˝eli nie

poskutkuje, to ju˝ i tak odpowie-

dzialnoÊç jest z was zdj´ta!

Osady (tzw. kamieƒ kot∏owy)

utworzone przez wytràcanie si´

zwiàzków z twardej wody maja nie-

zwykle szkodliwy wp∏yw na dzia∏a-

nie instalacji wodnych. Kamieƒ mo-

˝e powodowaç zatory w rurach, stra-

ty wydajnoÊci i prowadziç do przed-

wczesnego uszkodzenia elementów,

a co za tym idzie zwi´kszenie kosz-

tów konserwacji.

Cykl wodny

Âwie˝a woda pochodzi z opadów

deszczu zbierajàcych si´ w rzekach

lub jako woda gruntowa. Woda jest

jednym z najlepszych znanych roz-

puszczalników, co oznacza, ˝e

deszcz opadajàcy na tereny, na któ-

rych przewa˝ajà ska∏y kredowe i wa-

pienne, przesiàka przez gleb´ i znaj-

dujàce si´ pod nià ska∏y, powoli je

rozpuszczajàc. W momencie, kiedy

woda jest pompowana ze studni,

rzek lub ze zbiorników do wodocià-

gów zasilajàcych instalacje domowe,

zawiera rozpuszczone minera∏y, zna-

ne jako sole twardoÊci. Minera∏y te

mogà mieç korzystny wp∏yw na

zdrowie, tak jak na przyk∏ad wapƒ,

ale mogà równie˝ odk∏adaç w insta-

lacjach wodnych w formie kamienia,

wywo∏ujàc niepo˝àdane rezultaty.

Proces 
odk∏adania si´ 

kamienia

Osady mineralne, znane po-

wszechnie jako kamieƒ, pierwotnie

sk∏adajà si´ z w´glanów wapnia

i magnezu. W´glany, które sà gene-

ralnie nierozpuszczalne, sà wytràca-

ne przez ogrzewanie wody zawiera-

jàcej rozpuszczalne wodorow´glany

wapnia i magnezu. Wodorow´glany

sà nietrwa∏e termicznie i rozpadajà

si´, tworzàc w´glany, a tym samym

kamieƒ, podczas ogrzewania.

G∏ówna reakcja chemiczna towa-

rzyszàca tworzeniu si´ osadów przed-

stawia si´ nast´pujàco:

Ca(HCO3)2(wo) wodorow´glan

wapnia (rozpuszczony w wodzie) +

ciep∏o = CaCO3(o) w´glan wapnia

(osady) + CO2(g) dwutlenek w´gla

(gaz)+ H2O woda

Czynniki majàce wp∏yw na osa-

dzanie si´ kamienia:

● Im wy˝sza (tymczasowa) twar-

doÊç wody, tym wi´cej kamienia si´

osadzi.

● Im wy˝sze jest pH (odczyn zasado-

wy) wody, tym wi´ksza b´dzie ten-

dencja do odk∏adania si´ kamienia.

● Im wy˝sza jest temperatura, do

której podgrzewa si´ wod´, tym

wi´cej kamienia si´ wytràci.

● Instalacje nowe

Zalecane jest, aby wszystkie no-

we instalacje c.o. by∏y wst´pnie wy-

czyszczone (wyp∏ukane) przed uru-

chomieniem zgodnie z zaleceniami

producentów armatury i zasadami

dobrej praktyki instalatorskiej,

szczególnie te wykonane z rur mie-

dzianych. W ten sposób usuwa si´

resztki topnika (bardzo agresyw-

ny), zbywajàce resztki uszczelnia-

czy, olej mineralny i inne zanie-
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czyszczenia, które mogà mieç

wp∏yw na dzia∏anie instalacji lub

powodowaç uszkodzenia elemen-

tów, nawet w okresie poczàtkowym

dzia∏ania instalacji. Niestety, obo-

wiàzek wyczyszczenia nowych in-

stalacji c.o. nie jest obowiàzujàcym

prawem w Polsce, jak np. w Wiel-

kiej Brytanii (norma BS 7593:1992)

lub Niemczech.

Zalecenia: wst´pne czyszcze-

nie/p∏ukanie nowej instalacji - np.

Fernox Superfloc w st´˝eniu 1%.

● Instalacje istniejàce

Prawie wszystkie zamkni´te insta-

lacje wodne, które nie zosta∏y pod-

dane dzia∏aniu p∏ynów chroniàcych,

gromadzà z czasem kamieƒ, osad ko-

rozyjny oraz ró˝nego rodzaju zanie-

czyszczenia mikrobiologiczne. Sto-

pieƒ zanieczyszczenia zale˝y m.in.;

od wieku instalacji, jakoÊci wody,

cz´stotliwoÊci opró˝niania instalacji,

stopnia natlenienia i od tego, czy in-

stalacja by∏a chroniona inhibitorami

korozji czy nie. Zanieczyszczenia

zmniejszajà wydajnoÊç instalacji, po-

wodujà przepa∏y i sà szkodliwe dla

nowych elementów, instalowanych

w ramach remontów. Zanieczyszcze-

nia te mo˝na usunàç poprzez che-

miczne oczyszczenie instalacji, co

pozwoli na przywrócenie wydajnoÊci

instalacji. Mo˝na czyÊciç poszczegól-

ne elementy instalacji, np. kot∏y, wy-

miennika ciep∏a - po wymontowaniu

ich z instalacji i stworzeniu kàpieli

lub obiegu czyszczàcego (np. pompa

Fernox Powerflow).

Zalecenia:

● usuni´cie szlamu i p∏ynnych zanie-

czyszczeƒ,

● usuni´cie osadów mineralnych

(kamieƒ) i z∏ogów korozyjnych,

● usuni´cie osadów mineralnych itp.

i szlamu z od∏àczonych z instalacji

kot∏ów, wymienników.

Informacje ogólne

● Im instalacja jest starsza, tym

wi´ksze zanieczyszczenia i kamieƒ

mogà si´ w niej znajdowaç i tym

wi´ksze korzyÊci dla dzia∏ania insta-

lacji przyniesie jej przeczyszczenie.

Nowe instalacje tak˝e skorzystajà

na czyszczeniu w zwiàzku ze

zmniejszonym ryzykiem uszkodzeƒ

w okresie gwarancyjnym.

● Im starsza jest instalacja, tym

wi´ksze jest ryzyko uwydatniania

s∏abych punktów, np. przecieków,

w czasie lub rezultacie czyszczenia.

Zazwyczaj przecieki pojawiajà si´

w czasie czyszczenia, raczej na sku-

tek odkrycia istniejàcych ju˝ s∏abych

punktów, ni˝ jako wynik dzia∏ania

Êrodka czyszczàcego.

● Im wi´ksze ryzyko wyeksponowa-

nia s∏abych miejsc, tym ∏agodniejszy

Êrodek czyszczàcy nale˝y stosowaç.

● Im ∏agodniejszy Êrodek czyszczà-

cy, tym mniej efektywne czyszcze-

nia, lub tym wi´cej czasu potrzeba

na rozprowadzenie Êrodka w instala-

cji, tak˝e szybkoÊç przep∏ywu i lo-

kalizacja odprowadzania majà istot-

ne znaczenie dla skutecznego prze-

biegu operacji.

Informacje podstawowe

Przed rozpocz´ciem pracy, wa˝ne

jest, aby zapoznaç si´ z instalacjà,

która ma byç czyszczona i rodzajem

Êrodka czyszczàcego, który ma byç

zastosowany. Nale˝y zamontowaç

zawory spustowe o pe∏nym otwarciu

we wszystkich nisko po∏o˝onych

punktach instalacji, aby u∏atwiç

p∏ukanie.

Nale˝y zwróciç uwagà na zapew-

nienie bezpiecznego spuszczania

Êrodka czyszczàcego. Np. wspo-

mniane wczeÊniej preparaty produ-

kowane sà na bazie Êrodków spo-

˝ywczych i mo˝na je bezpiecznie

spuszczaç do kanalizacji.

● Etap 1 - P∏ukanie wst´pne wodà

wodociàgowà.

P∏ukanie wodà wodociàgowà jest

wa˝nà cz´Êcià ka˝dej operacji czysz-

czenia. Woda przepuszczona przez

instalacj´ usunie tylko oko∏o 10%

wolnych osadów z instalacji i nie na-

rusza twardego kamienia. Przep∏u-

kanie instalacji pod ciÊnieniem,

przy u˝yciu pompy, usunie znacznie

wi´kszà iloÊç luênych zanieczysz-

czeƒ, oko∏o 20-30%, ale tak˝e nie

narusza kamienia. Wpuszczenie

niewielkiej iloÊci spr´˝onego powie-

trza w celu wytworzenia turbulencji

i oderwania kamienia, do wytworze-

nia zawiesiny, mo˝e byç pomocne

w zwi´kszeniu efektywnoÊci p∏uka-

nia wodà wodociàgowà. 

● Etap 2 - U˝ycie preparatu czysz-

czàcego.

Po wyp∏ukaniu instalacji wodà

wodociàgowà nale˝y instalacj´ cz´-

Êciowo wype∏niç wodà i wprowadziç

preparat czyszczàcy. Je˝eli mamy

zamiar stosowaç np. Superfloc lub

DS40 najpierw nale˝y zastosowaç

ten pierwszy Êrodek, (aby ods∏oniç

osady mineralne zakryte szlamem).

Preparat mo˝na wprowadziç do in-

stalacji poprzez naczynie wzbiorcze

(systemy otwarte), a w systemie ci-

Ênieniowym, np. przez odpowietrz-

nik grzejnika, zawór spustowy lub

zasilajàcy instalacj´. Uzupe∏niç wo-

d´ w z∏adzie. Czas czyszczenia zale-

˝y od temperatury wody - ok. 70OC

- 2 dni, 50-60OC - 7 dni.

● Etap 2A - U˝ycie preparatu czysz-

czàcego.

Preparat DS3 s∏u˝y do czyszcze-

nia kot∏ów, wymienników ciep∏a,

w´˝ownic itp. Mo˝emy go zastoso-

waç, gdy mamy mo˝liwoÊç od∏àcze-

nia tych urzàdzeƒ od instalacji,

stworzenia zamkni´tego obiegu

z wymuszonym przep∏ywem wody

(jak np. pompa Powerflow) i pod-

grzewania kàpieli czyszczàcej. Czas

czyszczenia od 2 do 48 godzin.

Mniejsze elementy, jak p∏ytowe wy-

mienniki ciep∏a, mo˝na zanurzaç

w kàpieli czyszczàcej.

● Etap 3 - Sprawdzenie skutecznoÊci

czyszczenia.

Sprawdzenie wizualnie np. nie

zalegania szlamu przez odkr´cenie

dolnych korków grzejnika, poprzez

badanie poziomu pH wody instala-

cyjnej, sprawdzenia sprawnoÊci pra-

cy systemu lub inne czynnoÊci kon-

trolne.

● Etap 4 - Dok∏adne wyp∏ukanie sys-

temu i obowiàzkowe, natychmiasto-

we zastosowanie inhibitora.

Dok∏adne zalecenia czyszczenia

i monitorowania jego skutecznoÊci

przedstawimy w jednym z kolej-

nych „Magazynów Instalatora“.

W∏odzimierz Bielski

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