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Che�micz�ne�czysz�cze�nie�ko�tłów

Z do świad cze nia wia do mo, że śred nio

za ka mie nio ny ko cioł mo że za wie rać

osad, któ ry zaj mu je 3-5% je go po jem no -

ści wod nej. Dla war to ści 3% ob ję tość ka -

mie nia ko tło we go, któ ry po wstał na po -

wierzch ni grzew czej ko tła że liw ne go o

mo cy 115-245 kW, wy nie sie od 2 do 4

dm3, co przy cię ża rze wła ści wym ka mie -

nia  ko tło we go 3 g/cm3 da ma sę osa du do

roz two rze nia od 6 do 12 kg. W ko tłach

sta lo wych po wierzch nia grzew cza [m2]

wy no si 0,1 ich mo cy wy ra żo nej w kW. 

Ko tły wod ne, zgod nie z uzna ną

prak ty ką in ży nier ską, są czysz czo ne

che micz nie, w za leż no ści od ist nie ją -

cych osa dów, w od po wied nich roz two -

rach kwa śnych z in hi bi to ra mi ko ro zji

oraz roz two rach za sa do wych. W ko -

tłach tych, w prze ci wień stwie do ko -

tłów wy so ko tem pe ra tu ro wych i pa ro -

wych, brak jest wła zów re wi zyj nych i

wy czyst ko wych, przez któ re moż na do -

ko nać re wi zji we wnętrz nej i oce nić

stan po wierzch ni grzew czej, po bie ra jąc

przy tym prób ki osa du. W tej sy tu acji

usta le nia do bo ru che mi ka liów i wa run -

ków tech no lo gii nie pro wa dzi się w wy -

ni ku ba dań la bo ra to ryj nych, ale w spo -

sób uprosz czo ny. Po nie waż w ko tłach

wod nych nie za cho dzi nie ustan ne od -

pa ro wa nie i cią gły na pływ świe żej wo -

dy, w wy ni ku cze go na stę pu je za gęsz -

cza nie róż nych so li i szyb sze tem po na -

ra sta nia ka mie nia ko tło we go, dys po nu -

jąc no wo cze sną tech no lo gią, do czysz -

cze nia moż na przy stą pić „z mar szu”.

W za leż no ści od wy ni ków po mia ru

pH, zmia ny stę że nia roz two ru, prze bie -

gu re ak cji che micz nej, ob ja wem któ rej

jest m.in. in ten syw ność ga zo wa nia roz -

two ru, in ten syw ność i ko lor pia ny, tem -

po zmia ny bar wy roz two ru na ciem niej -

szą, moż na do ko nać nie zbęd nej ko rek -

ty pre pa ra tu lub wy ko nać dru gą cyr ku -

la cję. Naj czę ściej, przy ty po wym osa -

dzie ka mie nia w ko tle c.o., wy star cza ją

1-2 cyr ku la cje pre pa ra ta mi kwa śny mi.

In na róż ni ca, któ ra wręcz de ter mi nu je

spo sób czysz cze nia ko tłów ni sko tem -

pe ra tu ro wych, wy ni ka z ro dza ju ma te -

ria łów, z ja kich są wy ko na ne.

Co�czy�ści�my?

lko tły pło mie ni co wo -pło mie niów ko -

we ze sta li ko tło wej 1H18;

l ko tły płasz czo we na pa li wo sta łe ze

sta li ko tło wej P265;

l ko tły kon den sa cyj ne z wy mien ni ka -

mi ze sta li nie rdzew nej lub alu mi nium.

Szcze gól nie wraż li we na osad ka -

mie nia ko tło we go są ko tły że liw ne, po -

nie waż za nie czysz cze nia za war te w zła -

dzie c.o., w tym pro duk ty utle nia nia

że la za, mo gą spo wo do wać osa dza nie

się szla mu w dol nej je go czę ści. Je że li

ilość osa du jest znacz na, na stę pu je

stop nio wa je go kry sta li za cja do po sta ci

twar de go ka mie nia, a w kon se kwen cji

za blo ko wa nie prze pły wu wo dy w czę -

ści blo ku. Zja wi sku te mu sprzy ja chro -

po wa ta po wierzch nia że li wa. 

Cho ciaż po wierzch nie grzew cze

wy ko na ne ze sta li ko tło wej są bar dziej

od por ne na prze grza nie, to jed nak ze

wzglę dów eko no micz nych po win ny

tak że być okre so wo oczysz cza ne. Po -

nad to, w od róż nie niu od ko tłów że -

liw nych i wy ko na nych ze sta li nie -

rdzew nej, wy ma ga ją one pa sy wa cji. 

Wy mien ni ki cie pła ko tłów kon den sa -

cyj nych mo gą być zbu do wa ne ze sta li

kwa so od por nej, sto pu alu mi nio wo -krze -

mo we go lub alu mi nium. W tej sy tu acji,

do bie ra jąc pre pa rat, na le ży uwzględ nić

je go pręd kość ko ro zji dla ma te ria łu, z

któ rym pod czas czysz cze nia bę dzie

miał kon takt cyr ku lo wa ny roz twór.

Oce nia jąc spo sób wy ko na nia czysz -

cze nia ko tła, na le ży pod dać ana li zie je -

go kon struk cję, a w tym przede

wszyst kim obieg wo dy w ko tle. Po nie -

waż ukształ to wa nie seg men tów że liw -

nych jest od po wied nio wy pro fi lo wa ne,

aby wy wo łać za wi ro wa nie w ce lu lep -

sze go od pro wa dza nia cie pła z po -

wierzch ni grzew czej, pod czas czysz -

cze nia przy włą czo nym pal ni ku, kie ru -

nek cyr ku la cji mu si od po wia dać te mu,

ja ki jest w in sta la cji. W prze ciw nym ra -

zie mo że dojść do uszko dze nia ko tła w

wy ni ku prze grza nia spo wo do wa ne go

gwał tow nym miej sco wym od pa ro wa -

niem roz two ru i pra cy „na su cho”. 

Aby szyb ko i sku tecz nie wy ko nać

czysz cze nie, na le ży za sto so wać od po -

wied ni pre pa rat. Kry te ria mi je go do bo -

ru są: jak naj krót szy czas usu nię cia osa -

du - przy du żej pręd ko ści li nio wej roz -

twa rza nia w od po wied nio do bra nym

roz two rze, przy zni ko mej ko ro zyj no ści

w sto sun ku do ko tła i przy mi ni mal nym

zu ży ciu pre pa ra tu ku pio ne go w przy -

stęp nej ce nie, a wszyst ko to jed no cze -

śnie przy bra ku nie bez pie czeń stwa po -

pa rzeń, przy kre go za pa chu, a jed no cze -

śnie moż li wo ści spusz cza nia zneu tra li -

zo wa nych po płu czyn do ka na li za cji.

Dla te go za le ca się sto so wa nie pre pa ra -

tu, któ ry prze szedł cer ty fi ka cję, np. w

Cen tral nym La bo ra to rium Do zo ru

Tech nicz ne go w Po zna niu, któ ry spe -

cja li zu je się w che micz nym czysz cze -

niu ko tłów. Za rów no wy ko naw ca czysz -

cze nia, jak i in we stor ma ją wów czas

pew ność, że pre pa rat jest bez piecz ny.

Za�czy�na�my�czysz�cze�nie

Dys po nu jąc pre pa ra tem i tech no lo -

gią, moż na przy stą pić do czysz cze nia.

Pod łą cze nie agre ga tu czysz czą ce go do

ar ma tu ry ko tła jest pro ste. Je dy nym

wa run kiem jest odłą cze nie ko tła od

in sta la cji, co ozna cza, że pod łą cze nie

po win no na stą pić na od cin ku mie dzy

za mknię ty mi za wo ra mi od ci na ją cy mi

na za si la niu wo dy go rą cej i po wro tu
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wo�dy� zim�nej� a� ko�tłem.�Naj�czę�ściej

pod�łą�cze�nie�na�stę�pu�je�do:�

a)�króć�ca�za�wo�ru�bez�pie�czeń�stwa;

b)�króć�ca�ser�wi�so�we�go;

c)�za�wo�ru�spu�sto�we�go;

d)�szyb�ko�złą�czek�rur�wo�dy�go�rą�cej�i

zim�nej,�co�za�pew�nia�uzy�ska�nie�mak�-

sy�mal�ne�go�prze�pły�wu�roz�two�ru�pod�-

czas�cyr�ku�la�cji.

Pro�blem�nie�co� kom�pli�ku�je� się�w

przy�pad�ku� ko�tłów� z� na�czy�niem

wzbior�czym�otwar�tym,�gdzie,�w�wy�-

ni�ku� czę�ste�go� uzu�peł�nia�nia� zła�du

wo�dą� nie�uz�dat�nio�ną,� wy�stę�pu�je

znacz�nie�więk�sza�ilość�ka�mie�nia�ko�-

tło�we�go�do�roz�two�rze�nia.�Pod�łą�cza�jąc

agre�gat,�na�le�ży�uwzględ�nić�po�ło�że�nie

na�czy�nia� wzbior�cze�go,� po�nie�waż

pod�czas�cyr�ku�la�cji�wy�mu�szo�nej�pom�-

pą,�wzro�śnie�nad�ci�śnie�nie�w�ukła�dzie

spo�wo�do�wa�ne�do�dat�ko�wo�du�żą� ilo�-

ścią�ga�zów�po�wsta�łych�w�wy�ni�ku�re�-

ak�cji� che�micz�nej� roz�twa�rza�nia� ka�-

mie�nia.�Aby�unie�moż�li�wić�nie�kon�tro�-

lo�wa�ny�wy�pływ� roz�two�ru�przez�na�-

czy�nie� wzbior�cze,� na�le�ży� za�mknąć

za�wo�ry�od�ci�na�ją�ce�po�wy�żej�ko�lek�to�-

rów� wy�lo�to�wych� i� wspa�wać� króć�ce

ser�wi�so�we�z�za�wo�rem�lub�za�sto�so�wać

dwa�agre�ga�ty:�ssą�cy�i�tło�czą�cy.�Ta�ki

spo�sób�cyr�ku�la�cji�spo�wo�du�je�nie�za�-

kłó�co�ny�od�biór�ga�zów�i�pia�ny,�któ�re

po�wsta�ją�w�wy�ni�ku�re�ak�cji�che�micz�-

nej�roz�twa�rza�nia�ka�mie�nia�ko�tło�we�-

go�w�zbior�ni�ku�za�ro�bo�wym�agre�ga�tu,

gdzie�na�stą�pi�od�ga�zo�wa�nie.

Istot�na�ko�lej�ność

Che�micz�ne�czysz�cze�nie�ko�tła�po�-

win�no�prze�bie�gać�w�na�stę�pu�ją�cej�ko�-

lej�no�ści:

1.�Do�ko�nać�nie�zbęd�ne�go�de�mon�ta�-

żu�ar�ma�tu�ry�i�odłą�cze�nia�wy�po�sa�że�nia.

2.� Za�mknąć� za�wo�ry� na� in�sta�la�cji,

od�ci�na�jąc�ko�cioł�od�obie�gu�c.o.�

3.�Otwo�rzyć�za�wór�spu�sto�wy�i�spu�-

ścić�wo�dę�z�ko�tła.

4.�Na�pod�sta�wie�oce�ny�obie�gu�wo�dy

ko�tło�wej�i�spo�so�bu�pod�łą�cze�nia�in�sta�-

la�cji�c.o.�zde�mon�to�wać�ele�men�ty�ar�-

ma�tu�ry,�w�ce�lu�umoż�li�wie�nia�wkrę�ce�-

nia�w�nie�króć�ców�i�pod�łą�cze�nia�wę�ży.

5.�Na�lać�wo�dy�do�zbior�ni�ka�agre�ga�tu.

6.�Uru�cho�mić�pom�pę� i� spraw�dzić

szczel�ność� po�łą�czeń.� Wszel�kie� nie�-

szczel�no�ści�na�le�ży�usu�nąć.�W�prze�ciw�-

prą�dziu�prze�płu�kać�ko�cioł�(za�si�la�nie

od� gó�ry,� po�wrót� od�mu�lin� do�łem).

Prze�pływ�wo�dy�pod�du�żym�ci�śnie�niem

spo�wo�du�je�wy�płu�ka�nie�szla�mu,�któ�ry

jesz�cze�nie�skry�sta�li�zo�wał�się�do�po�sta�-

ci�twar�de�go�ka�mie�nia�ko�tło�we�go.�

7.�Wy�lać�brud�ną�wo�dę,�wlać�no�wą�i

po�wtó�rzyć�płu�ka�nie,�okre�śla�jąc�ilość

wo�dy�wpro�wa�dzo�nej�do�obie�gu.

8.�Po�przez�zmia�nę�usta�wie�nia�za�-

wo�rów� agre�ga�tu� zmie�nić� kie�ru�nek

cyr�ku�la�cji� i� przy� pra�cu�ją�cej� pom�pie

cyr�ku�la�cyj�nej�uru�cho�mić�pal�nik�i�pod�-

grzać�roz�twór�do�60°C�.

9.�W�przy�pad�ku,� gdy�kon�struk�cja

ko�tła�wy�ma�ga�zde�mon�to�wa�nia�czę�ści

apa�ra�tu�ry�kon�tro�l�no�-po�mia�ro�wej�ko�-

tła,�a�sys�tem�za�bez�pie�czeń�nie�po�zwa�-

la�na�uru�cho�mie�nie�pal�ni�ka,�czysz�cze�-

nie�ko�tła�za�le�ca�się�pro�wa�dzić�z�wy�ko�-

rzy�sta�niem�pod�grze�wu� roz�two�ru.�W

tym�ce�lu�za�łą�czyć�grzał�ki,�a�ter�mo�stat

agre�ga�tu�na�sta�wić�na�60°C.

10.� Do�dać,� w� sto�sun�ku� do� ilo�ści

wo�dy,�1/10�pre�pa�ra�tu.

11.�Wy�łą�czyć�pal�nik,�a�je�że�li�czysz�-

cze�nie�ko�tła�pro�wa�dzo�ne�jest�bez�je�go

uru�cha�mia�nia,�przy�za�łą�czo�nych�grzał�-

kach�agre�ga�tu,�da�lej�cyr�ku�lo�wać�roz�-

twór�przez�go�dzi�nę.

12.� Pro�wa�dzić� kon�tro�lę� wi�zu�al�ną

roz�two�ru,�oce�nia�jąc�wzro�ko�wo�ilość�po�-

wsta�ją�cych� pę�che�rzy�ków� ga�zów� oraz

gę�stość�po�wsta�ją�cej�pia�ny,�któ�re�świad�-

czą�o�in�ten�syw�no�ści�prze�bie�gu�re�ak�cji.�

13.�W�trak�cie�cyr�ku�lo�wa�nia�roz�two�ru

sys�te�ma�tycz�nie�mie�rzyć�tem�pe�ra�tu�rę.��

14.� Po� za�ni�ku� oznak� burz�li�we�go

prze�bie�gu�re�ak�cji�w�po�sta�ci�pia�ny,�w

od�stę�pach�20�min,�mie�rzyć�pH�roz�-

two�ru�lub�ozna�czać�je�go�stę�że�nie�me�-

to�dą�al�ka�cy�me�trii.�

15.� Po� okre�śle�niu� koń�ca� re�ak�cji,

ozna�ką�któ�rej�jest�uzy�ska�nie�dwu�krot�-

nie� tych� sa�mych� wy�ni�ków� po�mia�ru

(ozna�cze�nia),�zneu�tra�li�zo�wać�roz�twór

i�spu�ścić�do�ka�na�li�za�cji.

16.�W�za�leż�no�ści�od�ro�dza�ju�ka�mie�-

nia,�w�ra�zie�ko�niecz�no�ści,�czysz�cze�nie

po�wtó�rzyć�in�nym�pre�pa�ra�tem,�po�ko�lej�-

nych�2�go�dzi�nach�neu�tra�li�zu�jąc�roz�twór.

17.�Do�kład�nie�kil�ka�krot�nie�wy�płu�-

kać�ko�cioł�wo�dą,�zmie�nia�jąc�kie�ru�nek

prze�pły�wu.�Płu�kać�do�mo�men�tu,�aż

pH�po�płu�czyn�bę�dzie�się�mie�ści�ło�w

gra�ni�cach�6,5-8.

Po�za�koń�cze�niu�czysz�cze�nia�na�le�ży

prze�pro�wa�dzić�kon�tro�lę�efek�tów�po�-

le�ga�ją�cą�na�po�mia�rze�opo�rów�prze�pły�-

wu�(okre�śle�niu�róż�nic�w�ci�śnie�niu�od�-

czy�ta�nym�z�ma�no�me�trów,�spo�wo�do�-

wa�nych�opo�rem�prze�pły�wu�przed�i�po

czysz�cze�niu)�lub�po�mia�rze�prze�wod�-

nic�twa�(po�le�ga�na�uru�cho�mie�niu�ko�-

tła�z�zim�ną�wo�dą�i�kon�tro�li�szyb�ko�ści

prze�wod�nic�twa�ciepl�ne�go).�

Le�szek�Ziół�kow�ski
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