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Niestety, jako producenci obserwujemy

doœæ czêsto b³êdy pope³niane przy projekto-

waniu i monta¿u instalacji spalinowych, za-

równo w uk³adach rozdzielonych SPS jak

i wspó³œrodkowych WSPS. S¹ to m.in.:

niew³aœciwa konstrukcja instalacji

spalinowej w zale¿noœci do typu kot³a

Czêstym b³êdem jest stosowanie tych sa-

mych konstrukcji uk³adów spalinowych do

kot³ów kondensuj¹cych i nie kondensuj¹-

cych. W kot³ach z zamkniêt¹ komor¹ spala-

nia nie kondensuj¹cych nale¿y bezwzglêd-

nie uniemo¿liwiæ skroplinom przedostanie

siê do kot³a. W kot³ach kondensuj¹cych

skropliny z przewodu spalinowego nale¿y

sprowadziæ z powrotem do kot³a, co powo-

duje poprawê jego sprawnoœci (rys. poni-

¿ej).

rozdzielenie uk³adów spalinowych

i powietrznych (SPS ), a wentylacja po-

mieszczenia

Zgodnie z polskim Prawem Budowlanym:

„Urz¹dzenia gazowe z zamkniêt¹ komor¹

spalania, przez co rozumie siê urz¹dzenia

typu C, mog¹ byæ instalowane w pomiesz-

czeniach mieszkalnych, niezale¿nie od ro-

dzaju wystêpuj¹cej w nich wentylacji, pod

warunkiem zastosowania koncentrycznych

przewodów powietrzno-spalinowych...”

(WSPS – przyp. autora). 

W przypadku gdy uk³ady spalinowe s¹ roz-

dzielone (SPS), nale¿y zapewniæ w po-

mieszczeniu klasyczn¹ wentylacjê nawiew-

no-wywiewn¹, tak jak dla kot³ów atmosfe-

rycznych.

Natomiast zdrowy rozs¹dek i troska o bez-

pieczeñstwo (np. awaria kot³a) wskazuje

równie¿, aby nawet wtedy, gdy kot³y pod³¹-

czone s¹ do uk³adów spalinowych WSPS,

by³y montowane w pomieszczeniach wypo-

sa¿onych w co najmniej ogóln¹ wentylacjê.

brak certyfikatów wyrobów i niew³a-

œciwe materia³y stosowane do wykonania

przewodów spalinowych

Stosowanie systemów odprowadzania

spalin bez oznakowania (certyfikatów do-

puszczenia) mo¿e zagra¿aæ bezpieczeñ-

stwu.

Produkty KOMIN-FLEX spe³niaj¹ wszel-

kie wymagane przepisami warunki dopusz-

czaj¹ce do stosowania wyroby kominowe

oraz elementy instalacji spalinowych.

Wa¿n¹ spraw¹ jest równie¿ rodzaj stosowa-

nego do wykonania przewodu spalinowego

materia³u . Polskie przepisy jednoznacznie

stwierdzaj¹, ¿e: „...Przewody spalinowe

i dymowe powinny byæ wykonane z mate-

ria³ów niepalnych...”). Warunek ten ma

szczególne znaczenie gdy kocio³ (nawet

kondensacyjny) pracuje z maksymaln¹ wy-

dajnoœci¹ (np. w trakcie podgrzewania wo-

dy u¿ytkowej). Wtedy temperatura spalin

mo¿e znacznie przekraczaæ 120°C. 

niew³aœciwe rozmieszczenie koñcó-

wek wyrzutu spalin 

Wyloty przewodów spalinowych nale¿y

umieszczaæ w miejscach nie stwarzaj¹cych

zagro¿enia dla ludzi i œrodowiska (przyk³ad

niew³aœciwego rozmieszczenia wylotów

przewodów spalinowych 2).

Nie jest korzystne projektowanie krótkich

wyrzutów bocznych bezpoœrednio za œcianê

budynku tym bardziej, ¿e s¹ one dodatkowo

nara¿one na niekorzystne zjawiska, takie

jak wych³adzanie komory spalania i po-

wstawanie „korków lodowych” na wskutek

gwa³townych zmian temperatur w trakcie

pracy i spoczynku kot³a. Przy takim roz-

wi¹zaniu dochodzi do intensywnego nisz-

czenia elewacji budynku oraz degradacji

œrodowiska w pobli¿u wyrzutu spalin. 

KOMIN-FLEX Sp. z o.o.

ul. Górnoœl¹ska 1, 43-200 Pszczyna

tel. 032 210 11 44, faks 032 210 40 10

www.kominflex.com.pl

e-mail: komin@kominflex.com.pl

KOMIN-FLEX od ponad siedmiu lat zajmuje siê tematyk¹ 

odprowadzania spalin z kot³ów z zamkniêt¹ komor¹ spalania, 

produkuj¹c uk³ady spalinowe i powietrzno-spalinowe.
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