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Ze względu na zwiększenie wydajności kotłów spalających biomasę oraz optymalizację samego procesu 
spalania, odprowadzanie spalin z tego typu urządzeń grzewczych stawia przed systemami kominowymi 
wiele nowych wyzwań. Firma Jeremias ściśle współpracuje z producentami kotłów na biomasę, dzięki temu 
może szybko reagować na nowe 
zapotrzebowanie rynku przez 
wdrażanie innowacyjnych, 
kompletnych, systemowych 
rozwiązań kominowych oraz 
urządzeń wspomagających 
istotnych ze względów ochrony 
środowiska, takich jak układy 
filtracyjne w przypadku instalacji 
cieplnych średnich i dużych mocy.

SyStemy kominowe JeremiaS
Do odprowadzania spalin z urządzeń grzewczych opalanych biomasą

Piotr ryczkowski

Kocioł pelletowy + system dwuścienny  
Dw-ECO 2.0, prowadzony przy elewacji budynku

Kominek wolnostojący przyłączony za 
pośrednictwem systemu Jeremias FERRO-LUX

Rozwiązania kominowe 
do budownictwa mieszkaniowego

Spalanie biomasy w przypadku gospodarstw do-
mowych jest często realizowane w kominkach lub 
wolnostojących piecach kominkowych na drew-
no, które spełniają zadanie dodatkowego wspo-
magającego źródła ciepła. Instalacja kominowa 
tego typu jest prosta, kominek jest podłączony do 
pionowego komina murowanego, w którym może 

być umieszczony jednościenny wkład kominowy  
Jeremias ew-Fu lub do modułowego komina izolo-
wanego Jeremias dw-eco 2.0 za pośrednictwem 
systemu Jeremias FERRO-LUX. Przyłącze komino-
we FERRO-LUX jest wykonane z blachy o grubości 
2 mm i pomalowane farbą o szczególnej odporno-
ści na wysoką temperaturę w kolorach szarym lub 
czarnym. Rozwój technologii spalania biomasy dzię-
ki pełnej automatyzacji obsługi urządzeń grzew-
czych spowodował to, że coraz częściej komin-
ki oraz kotły na pellet znajdują zastosowanie jako 
główne źródło ciepła domów. Są to urządzenia nie-
mal bezobsługowe, wyposażone w automatyczny 
zapłon oraz podajnik paliwa z magazynem paliwa. 

Odprowadzanie spalin (dymu) z pieca kominkowego

http://www.instalreporter.pl
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biomasy poprodukcyjnej, wytwarzanej w prze-
myśle drzewnym. Jest to bardzo atrakcyjne z eko-
nomicznego punktu widzenia. Przemysł drzewny 
i meblowy w Polsce to kilkadziesiąt tysięcy za-
kładów i setki milionów ton drewna przerobio-
nych w ciągu każdego roku. większość produ-
centów (zwłaszcza mebli) boryka się aktualnie 
z problemem utylizacji odpadów powstających 
podczas produkcji. Za każdą tonę odebranych 
trocin trzeba zapłacić, a przecież jest to bardzo 
energetyczne paliwo. Odpady drzewne mają 25-
30% mniejszą kaloryczność od węgla kamien-
nego, a odpady z płyt meblowych, z racji niskiej 
wilgotności i dodatków chemicznych, mniejszą 
zaledwie o 20-25%. Darmowa, ekologiczna ener-
gia jest w zasięgu ręki. Jednak podczas spalania 
takich odpadów należy zadbać o środowisko na-
turalne, ponieważ spaliny z tego rodzaju paliwa 
mogą zawierać nadmierne ilości pyłu i szkodli-
wych substancji chemicznych. Skład spalin za-
leżny jest w głównej mierze od parametrów spa-
lania paliwa. Dla odpadów czystych (drewno bez 
klejów i laminatów) wystarczy dobrej klasy ko-
cioł biomasowy. Jeżeli odpadem jest lamino-
wana płyta meblowa, zwykły kocioł nie wystar-
czy i konieczne jest zastosowanie rozwiązania 
dedykowanego do tego rodzaju paliwa, gdzie 
spalanie przebiega w ściśle określonych para-
metrach. w każdym z tych procesów otrzymuje 
się spaliny, które nadal mogą zawierać cząstki 
stałe, czyli pył. Zgodnie z aktualnymi wymo-
gami Unii Europejskiej zawartość części sta-
łych w takich spalinach nie może przekraczać  
40 mg/Nm³. Każdy użytkownik zobligowany jest 
do spełnienia tego kryterium, stosując odpo-
wiednie układy oczyszczania spalin. Jeremias, 
jako światowy lider produkcji systemów odpro-
wadzania spalin, oferuje kompletne systemy  

wraz z układem odpylania, w skład których 
wchodzą takie urządzenia, jak:
- system kominowy segmentowy lub komin wol-
nostojący,
- filtry workowe przystosowane do pracy w wy-
sokiej temperaturze,
- filtry cyklonowe, 
- wentylatory spalin,
- spalinowe klapy zamykające, które zabezpie-
czają pracę serwisantów oraz chronią filtr przed 
szkodliwym wpływem zbyt wysokiej lub zbyt ni-
skiej temperatury spalin.
Zakres obsługi może zawierać również prace 
związane z koncepcją techniczną, projektem 
wykonawczym i powykonawczym, montażem 
oraz serwisowaniem. Dzięki tak kompletnej ofer-
cie, inwestor nie traci czasu i otrzymuje działają-
ce rozwiązanie zgodne z aktualnymi wymogami 
budowlanymi i środowiskowymi.

Proces spalania w tego rodzaju urządzeniach 
jest ściśle kontrolowany. Odprowadzanie spa-
lin z urządzeń opalanych pelletem jest wspiera-
ne przez wentylator nadmuchowy. wskutek tego 
przyłącze oraz sam komin pracuje w nadciśnieniu 
przy stosunkowo wysokiej temperaturze, często 
przekraczającej 160°C. Najbardziej optymalnym 
rozwiązaniem proponowanym przez firmę Jere-
mias jest przyłączenie czopucha kotła za pośred-
nictwem systemu Ew-PELLETS do dwuścienne-
go izolowanego komina dw-eco 2.0 z izolacją 
25 mm. Rozwiązanie tego typu cechuje się nie-

zawodnością, łatwością montażu – izolowana 
część pionowa komina może być zainstalowa-
na na zewnętrznej ścianie budynku.

odpRowadzanie spalin z kotłowni 
na biomasę w sektoRze komeRcyJnym

w Polsce oprócz biomasy powstałej w produk-
cji rolnej np.: słomy najczęściej wykorzystywanej  
w przemyśle elektrociepłowniczym do współ-
spalania z paliwami kopalnymi, szczególne 
znaczenie ma zagospodarowanie jako paliwa  

Kominek na drewno podłączony do wkładu 
kominowego Ew-FU za pośrednictwem 
systemu FERRO-LUX

Kominek na pellet, przyłącze Jeremias  
Ew-PELLETS, na zewnątrz komin izolowany  
Dw-ECO 2.0 montowany do elewacji budynki

Przyłącze kominkowe FERRO-LUX
Przejdź Strona jeremias
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