
Już kil ka dni po pu bli ka cji ar ty ku łu „Wy -
sy sa nie osa du”1, w któ rym pod kre śli łem
do sto so wa nie pre pa ra tu do wa run ków che -
micz ne go czysz cze nia, po pro szo no mnie o
usta le nie przy czy ny uszko dze nia wy mien -
ni ków alu mi nio wo -krze mo wych w ko tłach
kon den sa cyj nych za si la ją cych in sta la cję
c.o. Otóż oka za ło się, że rok po od da niu
bu dyn ków do eks plo ata cji stwier dzo no
nie do grza nie miesz kań. Przy czy nę te go
upa try wa no w za ka mie nie niu in sta la cji
spo wo do wa nym nie za mon to wa niem w ko -
tłow ni sta cji zmięk cza nia oraz sa mo wol ną
wy mia ną grzej ni ków do ko ny wa ną przez lo -

ka to rów, a skut ku ją cą na peł nia niem no -
wych grzej ni ków wo dą wo do cią go wą. Do -
dać tak że na le ży, że w okre sie kil ku pierw -
szych mie się cy od mo men tu za sie dla nia
bu dyn ków ser wi sem ko tłow ni zaj mo wa li
się róż ni pod wy ko naw cy z bran ży in sta la -
cyj nej, a wła ści wy ser wis zo stał zle co ny do -
pie ro po za wią za niu wspól no ty miesz ka -
nio wej i za trud nie niu pro fe sjo nal ne go ad -
mi ni stra to ra. Nie ste ty ser wi sant nie po sia -
dał au to ry za cji pro du cen ta ko tła, je go wie -
dza by ła po bież na, stąd za pro po no wa na
ce na ser wi su - kon ku ren cyj na.

Fir ma, któ ra roz po czę ła ser wis ko tłow ni,
po oce nie za ist nia łej sy tu acji za le ci ła ad mi -
ni stra cji prze pro wa dze nie che micz ne go
czysz cze nia in sta la cji. Usłu gę wy ko na ła jed -
na z firm war szaw skich przy uży ciu pre pa ra -
tu Hy dro kom plek so n2. Cho ciaż od stro ny
tech nicz nej spo sób wy ko na nia czysz cze nia
był pra wi dło wy, wy ko naw ca po peł nił dwa
za sad ni cze błę dy tech no lo gicz ne:

1. Nie uwzględ nił ma te ria łu, z ja kie -
go wy ko na no wy mien ni ki ko tłów, w któ -
rych cyr ku lo wa no roz twór czysz czą cy,
skut ku ją cy złym do bo rem pre pa ra tu
pod wzglę dem ko ro zyj nym.

2. Nie wy ko nał prób sy mu la cyj nych,
co spo wo do wa ło, że za sto so wa ny roz -
twór usu nął tyl ko po ło wę osa du. 

Zi mą 2009/2010 r. w in sta la cji stwier -
dzo no ubyt ki wo dy, co po gor szy ło pa ra me -
try pra cy. Po nad to kon ser wa tor ko tłow ni,
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za miast szu kać przy czy ny awa rii, pró bo wał
ni we lo wać jej skut ki i sys te ma tycz nie do -
pusz czał wo dę wo do cią go wą w ce lu utrzy -
ma nia pra wi dło we go ci śnie nia. 

Po we zwa niu na wio snę przez ad mi ni -
stra cję au to ry zo wa ne go ser wi san ta ko tłów
oraz po de mon ta żu czło nów wy mien ni ka
oka za ło się, że część z nich jest ro ze rwa na i
bar dzo po waż nie za ka mie nio na. Stwier dzo -
no tak że ka mień ko tło wy na stro nie ognio -
wej uszko dzo nych wy mien ni ków, co świad -
czy ło o tym, że du że ilo ści wo dy wy cie ka ły
do prze strze ni ognio wej, a tam ule ga ły od -
pa ro wa niu i wraz ze spa li na mi w po sta ci pa -
ry wod nej ucho dzi ły do at mos fe ry. Jak du żo
wo dy do pusz czo no do in sta la cji, do kład nie
nie wia do mo. Sto pień za ka mie nie nia jed -
ne go z wy mien ni ków po ka za no na fot. 1
(po stro nie ognio wej) i fot. 2 (po stro nie
wod nej w króć cu). Ko tły na pra wio no, wy -
mie nia jąc je dy nie uszko dzo ne wy mien ni ki,
a za po mi na jąc o wy mien ni kach za ka mie nio -
nych, któ re w naj bliż szym cza sie za pew ne
tak że ulę gną ta kie mu uszko dze niu.

Przy stę pu jąc do usta le nia przy czy ny
awa rii, za po zna no się tak że z opi nią za -

kła du in sta la cyj ne go, któ ry oce nił zgod -
ność wy ko na nia ko tłow ni z pro jek tem i
uznał, że od stęp stwa w wy ko na niu in sta -
la cji nie mia ły wpły wu na awa rię. W tej
sy tu acji za ło żo no, że mo gła być ona spo -
wo do wa na znacz nym za ka mie nie niem się
wy mien ni ków i w kon se kwen cji prze grza -
niem ich ścia nek na sku tek bra ku od pro -
wa dza nia cie pła przez du żo mniej szy
prze pływ cyr ku lu ją cej wo dy, któ ry spo wo -
do wa ny był za ka mie nie niem ka na łów w
wy mien ni ku5. Pro ces ten na si lił się wraz
z nie kon tro lo wa nym uzu peł nia niem
ubyt ków w zła dzie twar dą wo dą wo do cią -
go wą. Aby osta tecz nie po twier dzić ta ką
oce nę, w la bo ra to rium wy ko na no3:
● ba da nia sy mu la cyj ne roz twa rza nia po -
bra nych z uszko dzo nych wy mien ni ków
pró bek ka mie nia w roz two rach czysz -
czą cych róż nych pre pa ra tów, w tym
kon cen tra tu GC 212 za le ca ne go przez
dys try bu to ra do od ka mie nia nia ko tłów
oraz uży te go w czysz cze niu pre pa ra tu
Hy dro kom plek so n4;
● ba da nia ko ro zyj no ści pre pa ra tu Hy dro -
kom plek son i in nych po rów ny wa nych pre -
pa ra tów wg PN -78/H -04610;
● oce nę po rów naw czą ba da nych pre pa -
ra tó w5.

Okre ślo no tak że, że osad nie jest ty po -
wo wę gla no wy i za wie ra do da tek tlen ków
że la za, co wy ni ka ło z za sto so wa nych roz -
wią zań w ko tłow ni6. Oce na ta ka w peł ni
po twier dzi ła się pod czas czysz cze nia kon -
tro l ne go roz two rem pre pa ra tu Ka mix, kie -
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dy z wy mien ni ka wy pa dły od spo jo ne pół -
okrą głe ka wał ki że la zi ste go czar ne go ka -
mie nia (fot. 3).

Ana li zu jąc wy ni ki kil ku se rii prze pro wa -
dzo nych ba dań w róż nych sy mu lo wa nych
wa run kach czysz cze nia (stę że nia roz two -
ru, je go tem pe ra tu ry i cza su eks po zy cji),
za uwa żo no, że ko ro zyj ność sto pu alu mi -
nio wo -krze mo we go za le ży głów nie od
tem pe ra tu ry i cza su eks po zy cji. Tak więc
do od ka mi nia nia wy mien ni ków z te go ma -
te ria łu na le ży za sto so wać pre pa rat, któ ry
na wet w niż szej tem pe ra tu rze, w od po -
wied nio wyż szym stę że niu za pew nia ją cym
szyb kie usu nię cie ka mie nia, po sia dać bę -
dzie ni ską pręd kość ko ro zji7. Szko da, że
dys try bu tor ko tłów nie za pew nia ser wi san -
tom ta kie go wła śnie pre pa ra tu oraz pro fe -
sjo nal ne go szko le nia z je go za sto so wa nia8.

Uzy ska ne wy ni ki w za kre sie ilo ści usu -
nię te go ka mie nia, przez 10% roz twór
przy go to wa ny z 1 kg ba da nych pre pa ra -
tów w tem pe ra tu rze 20°C, przed sta wio -
no na wy kre sie 1. Po wyż -
szą pró bę re ali zo wa no w
wa run kach nie do mia ru
pre pa ra tu, co od po wia da
wa run kom praw dzi we go
czysz cze nia, gdy przy go -
to wu jąc 10% roz twór,
uwzględ nia się kry te -
rium łącz nej po jem no ści
wod nej czysz czo ne go
ko tła i zbior ni ka agre ga -
tu, po nie waż brak jest
moż li wo ści ob li cze nia
ma sy ka mie nia w ko tle i

sto sow nie do niej przy go to wa nia roz two -
ru. W wa run kach ste chio me trycz nych, w
wy ni ku 5 go dzin nej cyr ku la cji, na stą pi ło
znacz nie więk sze usu nię cie osa du, co
przed sta wio no w ta be li 1. Stę że nie pre -
pa ra tu GC 212 przy ję to zgod nie z za łą -
czo nym spo so bem uży cia (1:3). Z ko lei w
ta be li 2 przed sta wio no wy ni ki ko ro zyj no -
ści ba da nych pre pa ra tów. Na le ży pod kre -
ślić gwał tow ne zwięk sze nie ko ro zyj no ści
wzglę dem pró bek sto pu alu mi nio wo -
-krze mo we go spo wo do wa ne pod wyż sze -
niem tem pe ra tu ry roz two ru do 60°C.

Ba da nia po rów naw cze pre pa ra tów, a
tak że wa run ki ist nie ją ce w ko tłow ni oraz
spo sób wy ko na nia czysz cze nia in sta la cji
c.o. po zwa la ją na sfor mu ło wa nie na stę pu -
ją cych wnio sków koń co wych:
● Na ryn ku, obok pre pa ra tów Ka mix, brak
jest środ ków, któ rych za rów no pa ra me try
roz twa rzal no ści osa du, jak też pa ra me try
ich ko ro zyj no ści umoż li wia ły by wy ko na nie
che micz ne go czysz cze nia wy mien ni ków
alu mi nio wo -krze mo wych.
● Pre pa rat GC 212, bę dą cy w ofer cie
dys try bu to ra ko tłów, nie na da je się do
che micz ne go czysz cze nia ko tłów, po nie -
waż roz twa rza wy łącz nie ka mień o cha -
rak te rze wę gla no wym, któ ry nie wy stę -
pu je w ko tłach in sta la cji c.o. Jed nak na -

wet w przy pad ku tak ła -
two roz twa rzal ne go ka -
mie nia, 10% roz twór
przy go to wa ny z 1 kg
pre pa ra tu jest w sta nie
usu nąć tyl ko 212 g osa -
du w po rów na niu z 560
g dla pre pa ra tu Ka mix.
● Nie mniej istot na od
sa mej ja ko ści pre pa ra tu
jest tak że du ża róż ni ca w
ce nie, po nie waż aby roz -
two rzyć 560 g ka mie nia
pre pa ra tem GC 212 na le -
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ży za pła cić (560/212) * 22,91 PLN/l =
60,52 PLN, a po uwzględ nie niu je go gę -
sto ści kwo tę 48,41 PLN za kg, przy od po -
wied nim kosz cie Ka mix w wy so ko ści tyl ko
13,80 PLN/kg.
● Do czysz cze nia ko tłów, w któ rych wy -
stę pu je ty po wy dla in sta la cji c.o. ka mień
o cha rak te rze że la zi stym, moż na za sto so -
wać dwie cyr ku la cje pre pa ra tów: pierw sza
z uży ciem Ka mix spo wo du je usu nię cie ła -
twiej roz twa rzal nych frak cji oraz roz luź -
nie nie osa du, a dru ga z uży ciem Ka mix
S+ spo wo du je sku tecz ne usu nię cie że la -
za. Skład nik + po przez zmniej sze nie na -
pię cia po wierzch nio we go roz two ru uła -
twia od ry wa nie nie roz two rzo nych frag -
men tów ka mie nia. 
● Pa ra me try pre pa ra tu Hy dro kom plek -
son wska zu ją na to, że pod czas czysz cze -
nia in sta la cji c.o. usu nię to tyl ko 32% osa -
du (100-68), na ru sza jąc przy tym istot -
nie bez pie czeń stwo ko ro zyj ne wy mien -
ni ka wo bec uzy ska nej pręd ko ści ko ro zji
roz two ru na po zio mie 89 g/m2

* h. Obok
złej ja ko ści wo dy w zła dzie mo gło być to
do dat ko wą przy czy ną awa rii ko tłów kon -
den sa cyj nych.

W cz. I ar ty ku łu przed sta wio no przy -
czy ny i skut ki awa rii, na to miast w cz. II
zo sta nie przed sta wio na tech no lo gia, któ -
rej za sto so wa nie nie spo wo do wa ła by tak
kosz tow nej na pra wy. Tech no lo gię tą
opra co wa no na pod sta wie wy ni ków ba -
dań oraz do dat ko wo zwe ry fi ko wa no w
prak tycz nym czysz cze niu wy mien ni ka.

Koń cząc ten waż ny te mat, aby być
obiek tyw nym do dam, że po dob ne przy -
pad ki awa rii mia ły miej sce tak że w wy -

mien ni kach wy ko na nych ze sta li nie -
rdzew nej in nych pro du cen tów ko tłów, co
mo że świad czyć, że przy czy na awa rii nie
za le ży od ty pu ko tła i ro dza ju wy mien ni ka,
ale od ja ko ści ser wi su i za sto so wa nej tech -
no lo gii che micz ne go czysz cze nia.

Le�szek�Ziół�kow�ski

1. „Ma�ga�zyn�In�sta�la�to�ra” 12/2010, s. 40.
2. Za po bie gli wy ad mi ni stra tor osie dla

po pro sił o prób kę za sto so wa ne go pre pa ra -
tu, co umoż li wi ło je go póź niej sza prze ba -
da nie.

3. Ba da nia wy ko na ła Głów ny Tech no log
mgr inż. Ewa Bow szyc -Ga wę da, uży wa jąc
od po wied nie go sprzę tu z ak tu al ny mi świa -
dec twa mi wzor co wa nia. 

4. W róż nych sy mu lo wa nych wa run kach
la bo ra to ryj nych, w mak sy mal nym stop niu
zbli żo nych do re al nych wa run ków czysz -
cze nia, prze ba da no uży ty w czysz cze niu
in sta la cji pre pa rat Hy dro kom plek son, pre -
pa rat GC 212 z ofer ty dys try bu to ra ko tłów
oraz trzy pre pa ra ty mar ki Ka mix.

5. Na le ży za uwa żyć, że bar dzo sła be wy -
ni ki pre pa ra tu GC 212 wska zy wa ły by na
to, że jest on prze zna czo ny do usu wa nia
ła twe go osa du wę gla no we go. Pro blem jed -
nak po le ga na tym, że ta ki osad nie wy stę -
pu je w ko tłach c.o. 

6. Cho ciaż sa mą in sta la cję c.o. bu dyn -
ków wy ko na no z PP, to w ko tłow ni za sto -
so wa no ru ry DN 125 ze sta li czar nej. 

7. Wiel kość ubyt ków ma te ria ło wych za -
le ży nie tyl ko od pręd ko ści ko ro zji, ale tak -
że od cza su czysz cze nia.

8. Au to ry zo wa ny ser wi sant ko tłów
stwier dził, że ze wzglę du na brak do stęp -
nych u dys try bu to ra ko tłów od po wied nich
pre pa ra tów, od ra dza się od ka mie nia nia
wy mien ni ków alu mi nio wo -krze mo wych.
To tak jak by ASO sa mo cho dów od ra dza ła
wy mia ny fil trów.
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