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Właściwości wody i materiały
Kombinacja urządzeń, zbiorników i rurociągów wykonanych z 
różnych materiałów może mieć wpływ na prawdopodobieństwo 
wystąpienia korozji poszczególnych komponentów.

Tym samym funkcja i trwałość ogrzewaczy wody zależna jest 
zwłaszcza od właściwego wyboru zbiornika wewnętrznego i 
materiału rurociągu.

Zachowanie korozyjne materiału zależy  nie tylko od warunków 
pracy instalacji i jej wykonania, ale w dużym stopniu także od 
składu chemicznego wody.

Poniższa tabela i rysunek poglądowy poniżej ilustrują możliwe 
przydatności i możliwości instalacji w połączeniu z ogrzewa-
czem wody.

PrzydatnośćMateriał zbiornika 
Miedź do każdej wody
Polypropylen do każdej wody
Stal emaliowana emalią anticor® do każdej wody
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1   Przewód wyjścia ciepłej wody 
2 Przewód zasilania zimnej wody 
3   Urządzenie
4 Stal cynkowana ogniowo
5   Miedź
6   Stal emaliowana wewnątrz
7   Łącznik z bronzu

Zatem jest na przykład możliwa kombinacja rur miedzianych z  
rurami ze stali cynkowanej ogniowo. W takich przypadkach 
produkty wykonane ze stali cynkowanej muszą być instalowane 
w kierunku przepływu, przed miedzią.

Woda płynie zatem z materiałów ze stali cynkowanej do ele-
mentów z miedzi. Należy zapobiegać bezpośredniemu kontakto-
wi między dwoma materiałami, np. przez łącznik z brązu. Stoso-
wanie obydwu materiałów w układzie cyrkulacji jest wykluczo-
ne.

Ze względu na stosunkowo małą powierzchnię armatur ze sto-
pów miedzi, zastosowanie jednego z nich, nie jest  tym samym  
krytyczne.

Podobne ryzyko korozji jest przy stosowaniu rur ocynkowanych 
do ogrzewaczy przepływowych raczej niskie, ponieważ w urzą-
dzeniach tych styk wody odbywa się na niewielkiej powierzchni 
miedzi. Ilość wypłukiwanych  jonów miedzi jest mała. Warun-
kiem jest jednak odpowiednia jakość wody w miejscu zainsta-
lowania, oraz odpowiednie płukanie przewodow wodnych, w 
celu zapobiegania cząsteczkom korozji. Decyzja o użyciu może 
być podjęta przez fachowca, na miejscu.

W odniesieniu do jakości wody, zaleca się wykorzystanie prakty-
cznego doświadczenie z wodą na miejscu lub kontakt  z lokal-
nym zakładem wodociągowym, aby na podstawie analizy wody 
dokonać oceny lub uzyskać informacje o spodziewanych zmia-
nach w jakości wody.

Ważna jest ocena przewodności elektrycznej wody, w przypadku  
zastosowania ogrzewaczy przepływowych z odkrytą grzałką.

Zakres stosowania przepływowych ogrzewaczy wody z 
odkrytą grzałką w odniesieniu do specyficznej przewodności 
wody / oporności wody

Dane z 
normy 
przy15 °C

20 °C 25 °C 30 °C 45 °C 55 °C 60 °C 

Oporność 
Przewodność

Ω cm 
ϻS/cm

≥900 
≤1110

≥800 
≤1250

≥735 
≤1360

≥670 
≤1490

≥550 
≤1820

≥490 
≤2040

≥470 
≤2130

Oporność 
Przewodność

Ω cm 
ϻS/cm

≥1000 
≤1000

≥890 
≤1120

≥815 
≤1230

≥739 
≤1350

≥600 
≤1670

≥540 
≤1850

≥515 
≤1940

Oporność 
Przewodność

Ω cm 
ϻS/cm

≥1100 
≤910

≥970 
≤1030

≥895 
≤1120

≥810 
≤1240

≥660 
≤1520

≥590 
≤1700

≥565 
≤1770

Oporność 
Przewodność

Ω cm 
ϻS/cm

≥1200 
≤830

≥1070 
≤940

≥985 
≤1020

≥900 
≤1110

≥720 
≤1390

≥650 
≤1540

≥615 
≤1630

Oporność 
Przewodność

Ω cm 
ϻS/cm

≥1300 
≤770

≥1175 
≤850

≥1075 
≤930

≥970 
≤1030

≥780 
≤1280

≥700 
≤1430

≥670 
≤1490

Wspólczynnik przeliczania: 10 μS/cm = 1 mS/m

Do ogrzewaczy wody z odkrytą grzałką odnosi się: DIN N 
60335-2-1-13.2, maksymalny prąd upływowy 5 mA

Zgodnie z normą DIN EN 60335-35-7.1 specyficzna oporność 
wody w temperaturze 15 °C nie może znajdować się poniżej 
wartości 1300 Ω cm. 
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Ochrona przed korozją
› Jony żelaza (Fe + +) rozpuszczają się wraz z oddaniem

elektronów (2e-).
› Powstawanie tlenku przez zawartości tlenu w wodzie, tlenek

żelaza "rdza"

Korozja jest zdefiniowana jako wymierne zmiany w materiale na 
skutek reakcji z otoczeniem. W większości przypadków reakcje 
mają charakter  elektrochemiczny.

Siłą napędową jest różnica potencjału między korodującym me-
talem (anoda) i przeciwieństwem elektrody (katoda). Na obu 
elektrodach odbywa się przetwarzanie materiału przy udziale 
elektronów, przy czym sam proces korozji uwalnia elektrony na 
elektrodzie mniej szlachetnej. Uderzenie prądu pomiędzy anodą 
i katodą zapewnia w środowisku korozyjnym transport jonów 
elektrolitów i jest miarą szybkości procesu korozji. Elektroche-
miczny proces pozwala tylko na przybliżone oceny zachowania 
korozji metali, ponieważ pojedyncze potencjały anody i katody w 
znacznym stopniu zależą od ograniczeń fizycznych i chemicznych 
warunków brzegowych składu otoczenia korozyjnego i produ-
któw korozji.

2e-

Fe++
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1 Miejsce uszkodzone
2 Woda
3 Emalia
4 Zbiornik

Korozji można w dużym stopniu uniknąć jeśli przy doborze i 
montażu zbiorników i rurociągów będą przestrzegane pewne 
podstawowe zasady. Zbiorniki ogrzewaczy wody są wykonane 
albo z materiału odpornego na korozję, jak miedź lub polipro-
pylen, lub wnętrze zbiornika ze stali otrzymuje ochronę przed 
korozją przez emaliowanie.

Materiały odporne na korozję

Od lat, sprawdzają sie materiały odporne na korozję, takie jak 
odporny na temperaturę polipropylen,  do bezciśnieniowych 
pojemnościowych ogrzewaczy wody (5-15 l).

Ciśnieniowe małe pojemnościowe ogrzewacze wody są wyposa-
żone w wewnętrzny zbiornik wykonany z miedzi lub emaliowany 
zbiornik ze stali.

Pojemnościowe ogrzewacze wiszące 30-150 l  i stojące 200-1000 
mają zbiorniki stalowe, emaliowane wewnątrz specjalną emalią.

Materiały chroniące przed korozją

Wystarczające zabezpieczenie przed korozją dają również ma-
teriały odporne na korozję, jak np. zbiornik ze stali emaliowany 
wewnątrz. Ciśnieniowe, emaliowane wewnątrz zbiorniki są 
dostępne w wielkości 30-1000 llitrów. Zastosowana warstwa 
ochronna emalii o całkowitej grubości ok. 0,4 mm ma wysoką 
odporność na ścieranie. Emalia jest specjalnym szkliwem  o 
szczególnym składzie chemicznym i własnościami fizycznymi. 
Emalia jest idealną ochroną powierzchni metali. Poprzez ema-
liowanie powstaje kompozyt metalu i szkła, który łączy w 
sposób optymalny pozytywne właściwości obu materiałów .

Ten materiał kompozytowy jest: twardy, odporny na ścieranie, 
korozję, warunki atmosferyczne i ciepło, niepalny, odporny che-
micznie, odporny na przebarwienia, higienicznie i toksycznie 
obojętny. Pomimo dużej staranności  w emalii mogą powstawać 
małe nieprawidłowości, które są początkowo niewidoczne. W 
celu trwałej ochrony przed korozją na dłuższy okres, odbywa się 
ochrona katodowa.

Aktywna ochrona przed korozją

Katodowa ochrona przed korozją
› Nawarstwiający się ochronny prąd przeciwstawny

wstrzymuje "rdzewienie" poprzez nadmiar (ry)
elektronów, w miejscu ubytku.

Staranie żelaza, aby rozpuścić emalię w miejscach uszkodzo-
nych  jest tłumione przez nawarstwianie prądu przeciwstawne-
go (prąd ochronny). Istniejący przez to nadmiar elektronów 
(polaryzacja katodowa) w miejscu uszkodzenia przesuwa róż-
nicę potencjałów pomiędzy anodą i katodą (zbiornik), aby 
zatrzymać korozję.

Aby zapobiec koncentrowaniu się prądu anodowego na elemen-
tach wbudowanych w zbiornik, np. grzałka i wymiennik ciepła , 
są one wbudowane w izolacji.

Katodowa ochrona przed korozją zostaje osiągnięta przez 
anodę ochronną z własnym zasilaniem, lub magnezową 
anodę ochronną:
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