
ne oczysz cze nie kor pu su ko tła oraz
za sob ni ka przy ko tło we go z pa li wa,
je go resz tek lub nie czy sto ści w po -
sta ci wszel kie go ro dza ju osa du.
Oczysz czo na po win na być tak że ru ra
łą czą ca ko cioł z prze wo dem ko mi no -
wym oraz wy czyst ka ko mi na, gdzie z
cza sem gro ma dzą się pro duk ty po
spa la niu. Przy oka zji za pew nić trze -
ba szczel ność ukła du od pro wa dza nia
spa lin, aby ko min pod czas nor mal nej
je go pra cy nie za sy sał fał szy we go po -
wie trza, zmniej sza jąc tym sa mym
pod ci śnie nie na czyn nym od cin ku
mię dzy ko tłem a wy lo tem spa lin z
ko mi na po za bu dy nek. Po tych czyn -
no ściach ko cioł obo wiąz ko wo po wi -
nien być wie trzo ny w ce lu unik nię -
cia pro ce su zwa ne go „po ce niem się
ko tła”. Do te go wła śnie po win ni śmy
za pew nić szczel ność ko mi na i łącz ni -
ków oraz do pływ świe że go po wie trza
z krat ki na wiew nej (po trzeb ne go ja -
ko me dium osu sza ją ce). Ko cioł przez
ca ły se zon po za grzew czy po wi nien
być otwar ty, aby prze pły wa ją ce przez
nie go po wie trze osu sza ło mo gą cy ro -
sić się od we wnątrz wy mien nik. Ro -
sze nie jest skut kiem gra wi ta cyj ne go
prze pły wu wo dy ko tło wej wsku tek
róż ni cy tem pe ra tur wo dy w in sta la -
cji. Jest to pro ces czę sto spo ty ka ny
szcze gól nie w do mach, w któ rych ko -
tły usy tu owa ne są w chłod nych, po -
ło żo nych ni sko ko tłow niach, gdzie
tem pe ra tu ra oto cze nia się ga 14-
18°C. Stąd, je śli jest moż li wość, za -
le ca się ogra ni cze nie prze pły wu wo -
dy w in sta la cji za po mo cą za mknię -
cia za wo rów od ci na ją cych. Po za krę -
ce niu za wo rów tuż przed włą cze -
niem ko tła w tryb pra cy trze ba bez -
względ nie pa mię tać o ich otwo rze -
niu. Za krę ce nie za wo rów to czę sty
błąd po wta rza ny przez użyt kow ni -
ków, mo gą cy do pro wa dzić do awa rii
ko tła lub na wet za gro że nia ży cia i
zdro wia osób prze by wa ją cych w oto -
cze niu ko tłow ni. Mo że war to opi sać
za wór od ci na ją cy po przez in for ma cję
tek sto wą umiesz czo ną na skraw ku
kart ki o ko niecz no ści otwar cia za wo -
ru przed roz pa le niem ko tła? Sta łym
wie trze niem wy klu czy my pro ces ko -
ro zji wy mien ni ka, któ ry wy wo łu je się
po przez wil got ny osad o za war to ści
związ ków kwa so wych, ja ki mi są siar -
ka i chlor. Na tu ral nym jest bo wiem
pro ces ko ro zji kwa so wej me ta lo wych
ele men tów bę dą cych w ośrod ku o
kwa śnym od czyn ni ku.

Czysz cze nie śli ma ka

Do brze jest rów nież oczy ścić me -
cha nizm po da ją cy pa li wo, jak np. śli -
mak czy in ny ele ment po su wo wy pa -
li wa. Śli ma ka na le ży wy jąć z ru ry po -
daj ni ka oraz do kład nie oczy ścić z po -
zo sta ło ści i na lo tów. Je go de mon taż
po zwo li nam rów nież osza co wać
trwa łość śli ma ka oraz dal szy okres
je go pra cy przed wy mia ną na no wy.
Nie jest wy klu czo ne, że po kil ku la -
tach pra cy ko tła po daj nik śli ma ko wy
bę dzie moc no prze wę żo ny (prze cie -
nio ny wsku tek wy tar cia lub ko ro zji)
w miej scu 2-4 zwo ju od stro ny pal ni -
ka. Je go przy spie szo na ero zja bę dzie
po ja wiać się przy sto so wa niu wil got -
ne go pa li wa, w któ re go skład wcho -
dzić bę dzie siar ka lub chlor, lub po -

przez obec ność wil got ne go śro do wi -
ska w ko tłow ni. Raz na kil ka lat za le -
ca się cał ko wi ty de mon taż ko la na re -
tor ty oraz po now ne je go osa dze nie
po do ko na niu wi zu al nej re wi zji, bo -
wiem tak że że liw ne ko la no re tor ty z
cza sem mo że ulec uszko dze niu po -
przez prze tar cie. Do ty czy to za rów -
no ru ry po daj ni ka, np. wsku tek nie -
pra wi dło we go jej wy po zio mo wa nia
w mo men cie uru cho mie nia ko tła.
Co ro ku, aby unik nąć nie po żą da -
nych sy tu acji, za le ca się de mon taż
sa me go rusz tu pal ni ka oraz po now -
ne je go osa dze nie z wy ko rzy sta niem
ma sy uszczel nia ją cej, np. si li ko nu
do ko min ków o temp. pra cy 1200°C.
Je śli nie no si my się z za mia rem po -
now ne go uszczel nia nia rusz tu, po -
win ni śmy przy naj mniej osza co wać
szczel ność utwier dzo ne go rusz tu.
Te stu ta kie go moż na do ko nać, wy -
zwa la jąc pra cę wen ty la to ra na dmu -
cho we go oraz w ob rę bie osa dze nia
koł nie rza rusz tu w mie sza czu pal ni -
ka, we ry fi ku jąc, np. przy po mo cy
świecz ki lub za pal nicz ki, czy tło czo -
ne po wie trze nie wy do sta je się na
owym po łą cze niu. W przy szło ści
pod czas spa la nia pa li wa mo gło by to
skut ko wać nie peł nym i nie rów nym

spa la niem na pal ni ku re tor to wym,
tzn. jed na ze stron po wo do wa ła by
do pa la nie pa li wa, a in na je go prze -
sy py wa nie wy wo ła ne nie do mia rem
po wie trza wy ma ga ne go do spa la nia.

W za sa dzie każ de go ro ku na le ży
oczysz czać rów nież wen ty la tor po wie -
trza (na dmu cho wy lub wy cią go wy) z
mo gą cych osa dzić się na wir ni ku nie -
czy sto ści, osa du bądź py łu. Do dat ko -
wo czysz cząc wen ty la tor, któ ry tak na -
praw dę pra cu je w trud nych wa run -
kach, gwa ran tu je my je go od po wied -
nie sta łe wy wa że nie, co ogra ni cza zu -
ży wa nie się sa me go na pę du wen ty la -
to ra. To wa rzy szy te mu gło śna pra ca
wen ty la to ra lub bu cze nie, któ re jed -
no znacz nie mo że być zwią za ne ze zu -
ży tym już kon den sa to rem umiesz czo -
nym we wnątrz wen ty la to ra. Wy mia -
nie przy naj mniej co 2 la ta po wi nien
pod le gać rów nież kon den sa tor sil ni ka
na pę do we go czy wen ty la to ra.

Więk szość ko tłów na dmu cho -
wych nie za li cza się do ko tłów ci -
śnie nio wych, jed nak dbać na le ży
tak że o szczel ność drzwi czek oraz
wzier ni ków ko tła. W ra zie ko niecz -
no ści wy mie nić trze ba sznu ry
uszczel nia ją ce drzwicz ki ko tła lub,
je śli ist nie je ta ka moż li wość, pod -
dać re gu la cji me cha nizm do ci sko wy
drzwi czek, kla py za sob ni ka pa li wa
itp. Wy mia nie pod le gać po win ny
rów nież po zo sta łe uszczel ki jak wy -
czyst ki czo pu cha, mie sza cza pal ni -
ka, wzier ni ka za sob ni ki i in ne.

Jak wi dać, kon ser wa cja ko tła wy -
ma ga do ko na nia wie lu czyn no ści,
któ re wbrew po zo rom na le żą do ła -
twych. Je śli nie je ste śmy w sta nie ich
zre ali zo wać we wła snym za kre sie,
moż na we zwać do po mo cy upra wio -
ne go ser wi san ta. Kon ser wa cja oraz
przy go to wa nie ko tła do pra cy przed
ko lej nym se zo nem zmniej sza praw -
do po do bień stwo wy stą pie nia awa rii
w naj mniej od po wied nim dla nas mo -
men cie, np. pod czas trwa nia mroź nej
zi my. Pro szę jed nak pa mię tać, że za -
kres kon ser wa cji oraz chęć jej wy ko -
na nia są uza leż nio ne tyl ko od nas sa -
mych. Pew ne na to miast jest, że aby
zwięk szyć trwa łość oraz czas eks plo -
ata cji każ de go urzą dze nia, po win no
ono być pod da ne „pie lę gna cji” oraz
mo der ni za cji w po sta ci prze glą du
tech nicz ne go oraz ewen tu al nej wy -
mia nie zu ży tych ele men tów ko tła.
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