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Chemiczneczyszczeniekotłów

Wysysanie osadu
Kotływodneniskotemperaturowepodlegająprzepisomwzakresiedozoruograniczonego,aichchemiczneczyszczeniemoże wykonać także osoba nieposiadająca uprawnień UDT do
czyszczeniaurządzeńciśnieniowych.
Z doświadczenia wiadomo, że średnio
zakamieniony kocioł może zawierać
osad, który zajmuje 3-5% jego pojemności wodnej. Dla wartości 3% objętość kamienia kotłowego, który powstał na powierzchni grzewczej kotła żeliwnego o
mocy 115-245 kW, wyniesie od 2 do 4
dm3, co przy ciężarze właściwym kamienia kotłowego 3 g/cm3 da masę osadu do
roztworzenia od 6 do 12 kg. W kotłach
stalowych powierzchnia grzewcza [m2]
wynosi 0,1 ich mocy wyrażonej w kW.
Kotły wodne, zgodnie z uznaną
praktyką inżynierską, są czyszczone
chemicznie, w zależności od istniejących osadów, w odpowiednich roztworach kwaśnych z inhibitorami korozji
oraz roztworach zasadowych. W kotłach tych, w przeciwieństwie do kotłów wysokotemperaturowych i parowych, brak jest włazów rewizyjnych i
wyczystkowych, przez które można dokonać rewizji wewnętrznej i ocenić
stan powierzchni grzewczej, pobierając
przy tym próbki osadu. W tej sytuacji
ustalenia doboru chemikaliów i warunków technologii nie prowadzi się w wyniku badań laboratoryjnych, ale w sposób uproszczony. Ponieważ w kotłach
wodnych nie zachodzi nieustanne odparowanie i ciągły napływ świeżej wody, w wyniku czego następuje zagęszczanie różnych soli i szybsze tempo narastania kamienia kotłowego, dysponując nowoczesną technologią, do czyszczenia można przystąpić „z marszu”.
W zależności od wyników pomiaru
pH, zmiany stężenia roztworu, przebiegu reakcji chemicznej, objawem której
jest m.in. intensywność gazowania roztworu, intensywność i kolor piany, tempo zmiany barwy roztworu na ciemniejszą, można dokonać niezbędnej korekty preparatu lub wykonać drugą cyrku-
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lację. Najczęściej, przy typowym osadzie kamienia w kotle c.o., wystarczają
1-2 cyrkulacje preparatami kwaśnymi.
Inna różnica, która wręcz determinuje
sposób czyszczenia kotłów niskotemperaturowych, wynika z rodzaju materiałów, z jakich są wykonane.

Coczyścimy?
l kotły płomienicowo-płomieniówko-

we ze stali kotłowej 1H18;
l kotły płaszczowe na paliwo stałe ze

stali kotłowej P265;
kondensacyjne z wymiennikami ze stali nierdzewnej lub aluminium.
Szczególnie wrażliwe na osad kamienia kotłowego są kotły żeliwne, ponieważ zanieczyszczenia zawarte w zładzie c.o., w tym produkty utleniania
żelaza, mogą spowodować osadzanie
się szlamu w dolnej jego części. Jeżeli
ilość osadu jest znaczna, następuje
stopniowa jego krystalizacja do postaci
twardego kamienia, a w konsekwencji
zablokowanie przepływu wody w części bloku. Zjawisku temu sprzyja chropowata powierzchnia żeliwa.
Chociaż powierzchnie grzewcze
wykonane ze stali kotłowej są bardziej
odporne na przegrzanie, to jednak ze
względów ekonomicznych powinny
także być okresowo oczyszczane. Ponadto, w odróżnieniu od kotłów żeliwnych i wykonanych ze stali nierdzewnej, wymagają one pasywacji.
Wymienniki ciepła kotłów kondensacyjnych mogą być zbudowane ze stali
kwasoodpornej, stopu aluminiowo-krzemowego lub aluminium. W tej sytuacji,
dobierając preparat, należy uwzględnić
jego prędkość korozji dla materiału, z
którym podczas czyszczenia będzie
miał kontakt cyrkulowany roztwór.
l kotły

Oceniając sposób wykonania czyszczenia kotła, należy poddać analizie jego konstrukcję, a w tym przede
wszystkim obieg wody w kotle. Ponieważ ukształtowanie segmentów żeliwnych jest odpowiednio wyprofilowane,
aby wywołać zawirowanie w celu lepszego odprowadzania ciepła z powierzchni grzewczej, podczas czyszczenia przy włączonym palniku, kierunek cyrkulacji musi odpowiadać temu,
jaki jest w instalacji. W przeciwnym razie może dojść do uszkodzenia kotła w
wyniku przegrzania spowodowanego
gwałtownym miejscowym odparowaniem roztworu i pracy „na sucho”.
Aby szybko i skutecznie wykonać
czyszczenie, należy zastosować odpowiedni preparat. Kryteriami jego doboru są: jak najkrótszy czas usunięcia osadu - przy dużej prędkości liniowej roztwarzania w odpowiednio dobranym
roztworze, przy znikomej korozyjności
w stosunku do kotła i przy minimalnym
zużyciu preparatu kupionego w przystępnej cenie, a wszystko to jednocześnie przy braku niebezpieczeństwa poparzeń, przykrego zapachu, a jednocześnie możliwości spuszczania zneutralizowanych popłuczyn do kanalizacji.
Dlatego zaleca się stosowanie preparatu, który przeszedł certyfikację, np. w
Centralnym Laboratorium Dozoru
Technicznego w Poznaniu, który specjalizuje się w chemicznym czyszczeniu kotłów. Zarówno wykonawca czyszczenia, jak i inwestor mają wówczas
pewność, że preparat jest bezpieczny.

Zaczynamyczyszczenie
Dysponując preparatem i technologią, można przystąpić do czyszczenia.
Podłączenie agregatu czyszczącego do
armatury kotła jest proste. Jedynym
warunkiem jest odłączenie kotła od
instalacji, co oznacza, że podłączenie
powinno nastąpić na odcinku miedzy
zamkniętymi zaworami odcinającymi
na zasilaniu wody gorącej i powrotu
www.instalator.pl
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wody zimnej a kotłem. Najczęściej
podłączenienastępujedo:
a)króćcazaworubezpieczeństwa;
b)króćcaserwisowego;
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pą,wzrośnienadciśnieniewukładzie
spowodowane dodatkowo dużą ilościągazówpowstałychwwynikureakcji chemicznej roztwarzania kamienia.Abyuniemożliwićniekontrolowany wypływ roztworu przez naczynie wzbiorcze, należy zamknąć
zaworyodcinającepowyżejkolektorów wylotowych i wspawać króćce
serwisowezzaworemlubzastosować
dwaagregaty:ssącyitłoczący.Taki
sposóbcyrkulacjispowodujeniezakłóconyodbiórgazówipiany,które
powstająwwynikureakcjichemicznejroztwarzaniakamieniakotłowegowzbiornikuzarobowymagregatu,
gdzienastąpiodgazowanie.

Istotnakolejność

c)zaworuspustowego;
d)szybkozłączekrurwodygorąceji
zimnej,cozapewniauzyskaniemaksymalnegoprzepływuroztworupodczascyrkulacji.
Problem nieco komplikuje się w
przypadku kotłów z naczyniem
wzbiorczymotwartym,gdzie,wwyniku częstego uzupełniania zładu
wodą nieuzdatnioną, występuje
znaczniewiększailośćkamieniakotłowegodoroztworzenia.Podłączając

agregat,należyuwzględnićpołożenie
naczynia wzbiorczego, ponieważ
podczascyrkulacjiwymuszonejpom-
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Chemiczneczyszczeniekotłapowinnoprzebiegaćwnastępującejkolejności:
1.Dokonaćniezbędnegodemontażuarmaturyiodłączeniawyposażenia.
2. Zamknąć zawory na instalacji,
odcinająckociołodobieguc.o.
3.Otworzyćzawórspustowyispuścićwodęzkotła.
4.Napodstawieocenyobieguwody
kotłowejisposobupodłączeniainstalacjic.o.zdemontowaćelementyarmatury,wceluumożliwieniawkręceniawniekróćcówipodłączeniawęży.
5.Nalaćwodydozbiornikaagregatu.
6. Uruchomić pompę i sprawdzić
szczelność połączeń. Wszelkie nieszczelnościnależyusunąć.Wprzeciwprądziuprzepłukaćkocioł(zasilanie
od góry, powrót odmulin dołem).
Przepływwodypoddużymciśnieniem
spowodujewypłukanieszlamu,który
jeszczenieskrystalizowałsiędopostacitwardegokamieniakotłowego.
7.Wylaćbrudnąwodę,wlaćnowąi
powtórzyćpłukanie,określającilość
wodywprowadzonejdoobiegu.
8.Poprzezzmianęustawieniazaworów agregatu zmienić kierunek
cyrkulacji i przy pracującej pompie
cyrkulacyjnejuruchomićpalnikipodgrzaćroztwórdo60°C.
9. W przypadku, gdy konstrukcja
kotławymagazdemontowaniaczęści
aparaturykontrolno-pomiarowejkotła,asystemzabezpieczeńniepozwalanauruchomieniepalnika,czyszczeniekotłazalecasięprowadzićzwykorzystaniem podgrzewu roztworu. W
tymceluzałączyćgrzałki,atermostat
agregatunastawićna60°C.

10. Dodać, w stosunku do ilości
wody,1/10preparatu.
11.Wyłączyćpalnik,ajeżeliczyszczeniekotłaprowadzonejestbezjego
uruchamiania,przyzałączonychgrzałkachagregatu,dalejcyrkulowaćroztwórprzezgodzinę.
12. Prowadzić kontrolę wizualną
roztworu,oceniającwzrokowoilośćpowstających pęcherzyków gazów oraz
gęstośćpowstającejpiany,któreświadcząointensywnościprzebiegureakcji.
13.Wtrakciecyrkulowaniaroztworu
systematyczniemierzyćtemperaturę.
14. Po zaniku oznak burzliwego
przebiegureakcjiwpostacipiany,w
odstępach20min,mierzyćpHroztworuluboznaczaćjegostężeniemetodąalkacymetrii.
15. Po określeniu końca reakcji,
oznakąktórejjestuzyskaniedwukrotnie tych samych wyników pomiaru
(oznaczenia),zneutralizowaćroztwór
ispuścićdokanalizacji.
16.Wzależnościodrodzajukamienia,wraziekonieczności,czyszczenie
powtórzyćinnympreparatem,pokolejnych2godzinachneutralizującroztwór.
17.Dokładniekilkakrotniewypłukaćkociołwodą,zmieniająckierunek
przepływu.Płukaćdomomentu,aż
pHpopłuczynbędziesięmieściłow
granicach6,5-8.
Pozakończeniuczyszczenianależy
przeprowadzićkontrolęefektówpolegającąnapomiarzeoporówprzepływu(określeniuróżnicwciśnieniuodczytanymzmanometrów,spowodowanychoporemprzepływuprzedipo
czyszczeniu)lubpomiarzeprzewodnictwa(poleganauruchomieniukotłazzimnąwodąikontroliszybkości
przewodnictwacieplnego).
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