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1 INSTALLATION AV ISOLERADE (TRELAGERS) 
RÖKKANALELEMENT ECODIM DW

1.1 Allmänt

Isolerade  ECODIM DW modulskorstenar
tillverkade av tunn stålvägg 0,5 – 1,5mm
tjocka  används  för  att  bygga  nya
skorstenar.  Dessa  modulskorstenar
används för konstruktion av prefabricerade
(systematiska)  skorstenar.  Systematiska
skorstenar  är  skorstenar  gjorda  av
ömsesidigt  matchade  komponenter
tillverkade  i  företag  utanför  själva
byggplatsen.  Dessa  prefabricerade
komponenter  installeras  sedan  i
byggnaden.

1.2 Tekniska egenskaper

Skorstenarnas  tekniska  egenskaper  måste  vara  sådana  att  de  kan  motstå  all  påverkan  av
normal användning och miljö under byggnadens planerade livslängd, om de är utförda och
installerade enligt projektering och underhålls på rätt sätt.
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Skorstenarnas  tekniska  egenskaper  måste  anpassas  till  förbränningsanordningen,  dess
anslutningsrör  och  bränslet  som  ska  förbrännas  i  anordningen.  Tekniska  egenskaper  hos
skorstenar  beror  på  projektering  och  utförande  (montering)  av  skorstenar  och  ska  följa
reglerna  för  tekniska  föreskrifter  för  skorstenar  i  byggnader.  För  att  bevara  de  tekniska
egenskaperna  måste  skorstenarna  följa  regler  och  tekniska  föreskrifter  för  skorstenar  i
byggnader.

1.3 Skorstensdesign

Innehållet i byggnadens huvudprojekt, som avser den tekniska lösningen och genomförandet
av skorstenar, ingår i byggprojektet. Med det strukturella (eller arkitektoniska) projektet ges
exteriören, yttre formning, åtkomst och lösning av skorstenens portabla konstruktion.

I den tekniska beskrivningen: 

- beskrivning och förfrågningar om slutlig efterbehandling av de yttre ytorna.

- beskrivning och förfrågningar om brandsäkerheten av den bärande konstruktionen och dessa
delar av byggnaden som befinner sig i skorstenens värmepåverkade zon. 

- beskrivning och förfrågningar på enheter (apparater) för åtkomst till skorstenen.

I  programmet  för  kontroll  och
kvalitetssäkring:

- egenskaper som produkterna måste ha för
den  slutliga  bearbetningen  av  de  yttre
ytorna och anordningarna för åtkomst  till
skorstenen.

-  brandklass  eller  okända  delar  av
byggnader  som  är  i  skorstenens
värmepåverkade  zon  och  det  minsta
avståndet.

- andra nödvändiga åtgärder som krävs för
monteringen.

I ritningar:

-  antal  och  placering  av  anslutningar  för
bränslepatroner (brännelement).

- placering av skorstenarna i byggnaden.

-  placering  av  skorstenens  yttre  öppning
och  dess  höjd  över  byggnadens  tak
och/eller  större  upphöjning med tanke på
hinder som kan finnas i utrymmet för den
yttre öppningen.

- Placering av anordningar (apparater) för
åtkomst  till  skorstenen  och
tillträdesöppningar  med  öppningar  för
kontroll och rengöring

Fig 1. Montering av väggkonsolen
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Byggprojektet kan innehålla:

I den tekniska beskrivningen:

- villkor för kompatibilitet mellan skorstenar och förbränningsugnar.

- beskrivning av skorstenar med mått och beskrivning av rökrörets ljusöppning.

- beskrivning av skorstenarnas egenskaper för förbränningselementet som ingår i projektet
eller förbränningselement och alternativa lösningar i betydelsen:

 tillåtet övertryck/undertryck.

 temperaturtillgänglighet (temperaturanvändning).

 motståndskraft mot sot.

 beständighet mot kondensvatten.

 motståndskraft mot korrosion.

 motståndskraft mot värmeledningsförmåga.

 motståndskraft mot sotbrand.

 ångornas egenskaper med det planerade värmesystemet.

 beskrivning av skorstenarnas utförande.

 beskrivning och metod för att ansluta rökkanalen till skorstensanslutningen.

 beskrivning och önskemål av öppningar för rengöring och kontroll.

 metod för tömning av kondensat.

I beräkningen (kalkylen):

- data om förutsebara effekter och påverkningar på delar av skorstenen.

- beräkning av skorstenens ljusöppning.

- beräkning av brand- och värmeisolering.

- antal och placering av anslutningar för bränslepatroner (brännelement).

- beräkning av den användbara höjden på skorstenen.

I programmet för kontroll och kvalitetssäkring:

- egenskaper för de komponenter som ska installeras.

- villkor för skorstensexport.

- begäran av frekvens för periodisk kontroll.

- översikt och beskrivning av kontroll- och testprocedurerna och de resultat som krävs.

- andra förhållanden.

Skorstensmontage (utförande)

Innan utförandet (montaget) av skorstenar måste det kontrolleras om platsen (höjd, avstånd
etc.)  av  befintliga  hinder  för  flödet  av  rökgasen  överstiger  de  omgivande  byggnader  i
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utrymmet för utgångsöppningen. Minst 4m ovanför utgångsöppning av skorstenen, såväl som
i cirkeln 20° från skorstensaxeln, får det inte finnas hinder. Toppar av omgivande träd måste
vara minst 4m från skorstensuttaget (skorstensöppningen utåt).

Utrymmet horisontellt runt skorstenen måste vara fri från hinder minst i en cirkel på 2 m.

Med sluttande tak:

- om skorstenen löper ut på taknocken måste den vara minst 0,4m högre än taknocken.

- om skorstenen löper ut på den lutande (sneda) delen av taket måste den vara minst 1m från
takets yta

Med oframkomliga terrasser och sluttande tak upp till 10° måste utgångsöppning vara minst
1,5m ovanför dessa ytor. För raka framkomliga terrasser måste utgångsöppningen vara minst
3m över terrassens yta.

Ifall  det  konstateras  att  positionen  av  hindren  är  sådana  att  den  tilltänkta  positionen  av
projektet inte passar och inte tillåts får man endast fortsätta efter ett genomförandeprojekt
(anpassning) med en kompletterad teknisk lösning så att skorstenen passar till den väsentliga
(befintliga) situationen.

Fig. 2 Monteringsritning av skorstenen

grundutgåva

Det  måste  också  kontrolleras  om  prefabricerade  (systematiska)  skorstenar  passar  till
förfrågningar om projektet och om de är deformerade eller är skadade. Entreprenörer av den
bärbara konstruktion av skorstenen måste innan utförandet kontrollera om komponenter som
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ingår  i  den  bärbara  konstruktionen,  installeras  enligt  kraven  och  motsvarar
genomförandeprojektet och om de är korrekta. Före eller i början av utförandet av skorstenen
är det nödvändigt  att sätta upp en byggnadsställning i rätt höjd.

Den  första  delen  placeras  på  en  ren,  fast  och  jämn  basyta  (se  Fig.  2)  och  fästs  med
grundbultar. Om det initiala modulskorstenselementet är monterat på väggfästen (se Fig 1),
får väggytan inte vara ojämn och väggen och monteringsskruvarna måste vara av tillräcklig
styrka och kvalitet (se beräkning och projekt). Kondensatets dräneringsriktning måste beaktas
innan du slutligen drar åt skruvarna. Rörelement med luckor är vanligtvis monterat på det
initiala  modulskorstenselementet,  d.v.s.  måste  finnas  under  kaminens  rökkanalanslutning.
Dessa  två  delar  skickas  ibland  tillsammans  under  namnet  ”Isolerad  kammare”.  Det
rekommenderas att sätta upp ett element med rengörningslucka på varje våning för enklare
rengöring, kontroll och underhåll av skorstenen. Sedan monteras skorstenens element enligt
det specifika projektets sätt som anges på Fig 3 och 4, och enligt instruktionerna som följer.

Det  rekommenderas  att  ansluta  elementen  i  gasflödets  riktning,  helst  med  att  börja  med
modulskorstenselementet. De rörformiga elementen sätts ihop på följande sätt:

1) Handelen av elementet fogas in försiktigt i den hondelen av föregående element (se Fig 3)
tills  kanten  av  handelen  på  det  lägre  elementet  närmar  sig  vecket.  På  det  viset  måste
elementens sidor täcka varandra så mycket som möjligt.  Om sammansättningen klämmer,
måste man använda den fria delen av det övre elementet och justera delen till vänster eller
höger och sedan skjuta på nedåt. Under inga omständigheter får våld användas.

Fig. 3

2) Elementen är korrekt monterade när kanten på det övre elementet har nått vikningen på det
nedre elementet, och det på hela omkretsen. Efteråt monteras klämbandet S-1 som drar åt och
stramar åt anslutningen som visas på bild 4. Klämband S-1 monteras så att den platta sidan av
klämbandet  kommer  på  ovansidan eftersom den djupare  sidan  kommer  på  undersidan av
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anslutningen.  Anslutningens  (förbindelsens)  spänning  sker  med  hjälp  av  skruvförband
(skruvförbindelsen).

3) Med gastätande anslutning (förbindelse):

Vid våta skorstenar och krav på gastätande anslutning, måste man före sammansättningen av
elementen, i hondelen av rören, sätta in en gummitätning i spåret som är avsedd till det. Efter
det  sätter  man  ihop  elementen  enligt  punkterna  1  och  2.  Gummipackningar  används  i
skorstenar för temperaturer upp till 200°C.

I  Fig.  3  visas  kompositionens  (sammansättningens)  riktning  av  modulskorstensementen.
Riktningen för gasflöde och kondensatflöde visas på Fig 4. 

Särskild uppmärksamhet måste ägnas åt bakkanten på handelen. Denna kant måste vara sned
för att förhindra kapillärförhöjning som är möjlig med rökkanalelement utan kant.   Viktigt är
också  den  fallande  lutningen  för  den  termiska  expansionen  av  rökkanalelementen,  som
förhindrar en deformation av hela skorstenen vid uppvärmningen. 

Klämband S-1  används  för  kanaler  med  yttre  diametrar  upp till  Ø300mm och för  större
diametrar används klämband S-4. 

Alla delar av skorstenarna måste fästas med klämband och inbyggda gummitätningar*.

*Gummitätningar behöver inte installeras ifall det inte uppstår fukt och kondens i skorstenen
och om det inte finns behov av en gastätningsanslutning.

Det är viktigt att man installerar konsoller vid ca. var tredje eller fjärde meter skorstenshöjd.
Reglerrätta väggfästen används vid behov hos skorstenssegmenten mellan förbindelse element
med  konsoler.  Förbindelseelement  med  konsoler  placeras  (monteras)  mellan
modulskorstenselement. Regelrätta väggfästen omfattar skorstenen på den yttre manteln som
gör en infästning möjlig utifrån byggnadens förutsättningar. 
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Fig. 5 Distraktion från vertikalen.

Den  fria  änden  av  skorstenen  ovanför  det  sista  väggfästet  får  som  mest  vara  2,5m  vid
monteringen  av  skorstenen  med  spännband  S-1  och  som  mest  3m  vid  montering  med
spännband S-4.

VARNING!

Om  skorstenen  går  intill  eller  genom  en  brännbar  konstruktion  (trä,  etc.),  måste
avståndet mellan skorstenens yttervägg och konstruktionen vara minst 70mm.

1.4 Slutliga elementmonteringen

Om skorstenen tränger igenom takkonstruktionen ska utförandet fogas in på det sätt som visas
i figur 6.
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Fig. 6 Genomträngning av skorstenen genom takkonstruktionen

Det första du ska göra är att ta bort tegelpannan och andra delar av takkonstruktionen och 
utrymmet måste frigöras för att rökkanalerna ska kunna monteras igenom. 

Därefter utförs monteringen av rökkanalelementen. 

Här är det viktigt, att man på stället där rökledningen går igenom taket, sätter den sneda delen 
av takgenomföringen på rökkanalelementet (vars utformning  beror på takets lutning). Den 
lutande takgenomföringens roll är att förhindra läckage. Den lutande takgenomföringen måste
därför monteras försiktigt i takkonstruktionen.

Huven ska placeras på ovansidan av den sluttande takgenomföringen. Huven fästs i 
rökkanalelementet och ska nå den sluttande takkanalen så att den helt täcker den lutande 
takgenomföringen och rökkanalelementet.

I slutändan, beroende på den projicerade höjden på skorstenen, ska raka modulskorstenar och 
en huva installeras. Huvan kan vara konisk eller med regnskydd. En huva med regnskydd kan 
utformas i två varianter: med eller utan vindskydd. Varianten av utförande beror på de värden 
som erhålls från beräkningen.

1.5 Slutbesiktning, genomförande och städning.

Efter konstruktionen av skorstenen, och före den första användningen måste en slutbesiktning 
genomföras. Slutbesiktningen utförs av en sotare, som har tillstånd att utföra sådant arbete.

Efter den slutliga inspektionen av anslutningarna för bränsleelementen och skorstenen, lämnar
den licensierade sotaren ett ämnesregister.
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Underhåll genom regelbundna undersökningar och arbeten på skorstenen säkerställer 
användningssäkerhet, funktionalitet och andra viktiga krav på skorstenen under dess 
livslängd.

Vanliga arbeten vid underhåll av skorstenen är:

1) Kontroll av skorstenens och rökkanalens skick:

a) Flödes- och läckagekontroll.
b) Flödes- och tryckreglering.
c) Kontroll av brandmotstånd.
d) Visuell kontroll av stabiliteten.
e) Analys av gaser.

2) Rengöring av skorsten och rökkanaler:

a) Rengöring, förbränning och utvinning av sot.
b) Passivisering.
c) Eliminering av porositeten hos modulskorstenarna.

Frekvensen av kontroll och rengöring av skorstenar kan fastställas av respektive projekt eller 
sotare. Särskilda arbeten måste utföras innan byte av bränsleelement. Regelbundet och särskilt
underhåll av skorstenen utförs av en sotare som har tillstånd att göra det.

Skorstensrengöring

Skorstensrengöring är tillåten med mekaniska och kemiska medel. Som kemiska medel kan 
emulsioner eller organiska lösningsmedel innehållande kolväten, halogenerade kolväten och 
föreningar som innehåller syre eller kväve användas. Skorstensborstar av plast kan användas 
för mekanisk rengöring. Rengöring av skorstenen är inte tillåten med mekaniska medel som 
kan skada ytan.
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