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1. UVOD 
 
Dimniki so poznani toliko časa, kot je staro ogrevanje bivalnih prostorov s kurilnimi napravami. Prvi 
dimniki so bili zelo enostavni, namenjeni odvodu dimnih plinov in zraka iz bivalnih prostorov z odprtimi 
kurišči. Z razvojem kurilnih naprav z zaprtim kuriščem ter uporabe različne vrste goriv je v razvoju 
postopoma napredoval tudi dimnik, od klasičnega zidanega do kovinskih, šamotnih, plastičnih, 
steklenih dimnikov itd. 
 
Pri sodobnih kurilnih napravah se dimni plini odvajajo z ventilatorjem, ker so temperature dimnih plinov 
zaradi povečanega izkoristka in zvezne regulacije toplotne moči tako nizke, da dimnik ne more 
vzpostaviti potrebnega vleka. Kondenzacija vlage in kislin je v takem dimniku normalen in stalen 
pojav.  
 
Zaradi moderne gradnje stavb, udobnosti in varnosti bivanja je treba dovesti zgorevalni zrak iz okolice 
neposredno v kurilno napravo, zato se v zadnjem času vse več uporabljajo kombinirani dimniki za 
dovod zraka in odvod dimnih plinov, t.i. LAS dimniki. 
 

 

 
Slika 1: Star dimnik in stara kurilna naprava 

 
Slika 2: Nova kurilna naprava in rekonstruiran 
 dimnik 

 
V sodobni ogrevalni tehniki velja pravilo, da je z zamenjavo obstoječe zastarele kurilne naprave s 
sodobno na olje ali plin potrebno zamenjati tudi dimnik. V kolikor je obstoječi dimnik še v dobrem 
stanju, ga lahko z vstavitvijo ustrezne dimniške tuljave prilagodimo novi kurilni napravi. Če je dimnik 
poškodovan, dotrajan ali pa ga ni možno obnoviti z vstavitvijo nove tuljave, je potrebno za novo kurilno 
napravo zgraditi nov dimnik. 
 
Dimnik mora ne glede na izvedbo, uporabljeno vrsto materiala, vrsto kurilne naprave in lokacijo 
vgradnje opravljati svojo funkcijo, poleg tega pa mora biti neoporečen z vidika požarne varnosti, 
varovanja človekovega zdravja, varovanja okolja ter splošne varnosti. Izvedba mora biti takšna, da ga 
je možno pregledovati, vzdrževati in po potrebi očistiti. 
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2. RAZVOJ DIMOVODNIH NAPRAV 
 
Razvoj hišnih dimnikov razdelimo v naslednja štiri obdobja: 
 
Obdobje I - dimniki do leta 1930: izstopne temperature dimnih plinov iz kurilne naprave so bile zelo 
visoke, kurjenje je bilo kontinuirano, presežki zraka v dimnih plinih zelo visoki oziroma so bile zaradi 
tega nizke temperature kondenzacije vlage, za ogrevanje hiš se je uporabljalo skoraj samo trdno 
gorivo, kondenzacija v dimniku se je pojavila samo v času njegovega segrevanja in sicer v 
temperaturnem območju od 20 do 30 oC, kar ni predstavljalo večjih težav z vlago v dimniku. Dimniki so 
namreč potekali v stavbi in bili že ogreti na temperaturo prostorov. Problem kislin je bil manjši, ker se 
je za kurjenje uporabljal predvsem les. 
 
Obdobje II - dimniki od leta 1930 do 1970: razvijale so se kurilne naprave na kurilno olje in plin, 
pojavilo se je prekinjeno obratovanje kurilnih naprav, kar pomeni ohlajevanje dimnika v času 
mirovanja, zaradi nižjega presežka zraka in vrste goriva je bila temperatura kondenzacije praviloma 
med 40 in 60 oC, toplotni tokovi z dimnimi plini so bili manjši, še vedno pa so bile temperature dimnih 
plinov na izstopu iz kurilne naprave relativno visoke, do okoli 300 oC. Kljub temu so se pojavljali 
problemi kondenzacije in s tem povezane poškodbe dimnika zaradi vlage, posebno še, ko gre za 
majhne toplotne moči kurilnih naprav in visoke dimnike, kot je to primer v večstanovanjskih objektih. 
Zaradi slabega zgorevanja so se v dimnikih nabirale saje in katranske obloge, zato so dimniki morali 
biti odporni na večkratno odstranjevanje katranskih oblog - izžiganje, saj drugih postopkov 
odstranjevanja teh oblog še niso uporabljali. V stanovanjskih hišah so prevladovali zidani dimniki.  
 
Obdobje III - dimniki po letu 1970: pričeli so proizvajati kurilne naprave s temperaturami dimnih 
plinov pod 280 oC, obratovanje kurilnih naprav je potekalo s prekinitvami, temperatura kondenzacije 
vlage v dimnih plinih je bila med 45 in 60 oC, zmanjšan je bil masni tok dimnih plinov zaradi nižjih 
toplotnih moči kurilnih naprav in nizkega presežka zraka. V dimniku se je pojavil problem 
kondenzacije, kar pomeni, da so bili potrebni dimniki, primerni za vlažno obratovanje. Gre predvsem 
za razvoj dimnikov s šamotnimi in kovinskimi tuljavami. 
 
Obdobje IV - dimniki po letu 1980: razvoj kondenzacijskih kurilnih naprav, temperature dimnih plinov 
so pod 80 oC, zato so kurilne naprave opremljene z ventilatorji za odvod dimnih plinov. Potrebni so 
dimniki za obratovanje v nadtlaku, kondenzacija dimnih plinov v dimniku je vedno prisotna. Prične se 
intenzivna proizvodnja kurilnih naprav, neodvisnih od zraka v prostoru, kar pomeni razvoj LAS 
sistemov, to je dimovodnih naprav za hkraten dovod zraka in odvod dimnih plinov. Prednost pri 
razvoju dimnikov imajo dimniki s šamotnimi in kovinskimi tuljavami ter tuljavami iz umetnih snovi, 
najbolj pogosto polipropilen ali PVDF material. 
 
V Sloveniji z razvojem, še bolj pa z uporabo sodobnih dimnikov, povprečno zaostajamo za razvitimi 
državami, predvsem zaradi hitrega prehoda iz kurilnih naprav na trdno gorivo ali s kombiniranimi 
kurišči, ki so se intenzivno vgrajevala še približno do leta 1988, na sodobne kurilne naprave na kurilno 
olje in plin. Pri tem prehodu pa je dimnik v večini primerov ostal isti. Razlogi za to so finančni - nov 
dimnik predstavlja strošek, strokovne probleme, povezane z neustreznim dimnikom je potrebno 
tehnično opredeliti, neustrezen nadzor, investitor praviloma podpira priključitev nove kurilne naprave 
na obstoječi dimnik, ker je mnenja, če je bil dimnik primeren za staro kurilno napravo s slabim 
zgorevanjem, je primeren tudi za novo sodobno kurilno napravo, z dobrim zgorevanjem in nizkimi 
temperaturami dimnih plinov ter nizko vsebnostjo saj in smol. Tak način razmišljanja in razvoja pa ni 
prisoten pri vseh, ki se ukvarjajo z ogrevalno tehniko; nekateri prodajalci, projektanti in ostali sledijo 
razvoju kurilnih in dimovodnih naprav ter v praksi vgrajujejo sodobne dimovodne naprave. 
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3. OSNOVNI POJMI IN LASTNOSTI 
 
Za lažje razumevanje dimovodnih naprav navajamo nekatere osnovne pojme in delitve s pojasnili. Ti 
pojmi so pomembni za razumevanje problematike dimovodnih naprav in so namenjeni, predvsem 
tistim, ki se s to problematiko šele pričenjajo ukvarjati.  
 
Navedeni pojmi so povzeti po strokovni literaturi nemškega združenja proizvajalcev dimnikov VSE, 
nemškem standardu DIN 18160/12.01 in seveda po SIST EN 1443 ter ostalih SIST EN s tega 
področja. Nekateri izrazi so navedeni tudi glede na prakso v Sloveniji in ni nujno, da pomenijo končni 
dogovor o definiranju posameznega pojma. 
 
Dimovodne naprave so iz gradbenih proizvodov narejene gradbene naprave, kot so: dimnik, dimniški 
priključek, odvodnik dimnih plinov, LAS naprava, oprema dimovodnih naprav itd., namenjene odvodu 
dimnih plinov iz kurilne naprave v okolico. Odvod dimnih plinov poteka na osnovi naravnega ali 
prisilnega odvoda dimnih plinov. 
 
Klasičen dimnik – klasična dimovodna naprava je vertikalna naprava za odvod dimnih plinov, ki je 
odporna na izžig saj in je glede na lastnosti namenjena predvsem kurilnim napravam na trdna goriva. 
Dimnik praviloma obratuje v podtlaku, oziroma na naravni vlek.  
 
Dimnik za nižje temperature je vertikalna naprava za odvod dimnih plinov, za katero ni potrebno, da 
je odporna na izžig saj. Uporablja se predvsem za sodobne kurilne naprave na olje in plin. Novi EN 
standardi tega izraza ne uporabljajo več. 
 
Dimnik – dimovodna naprava za suho obratovanje je vertikalna naprava za odvod dimnih plinov, ki 
je primerna za suho obratovanje, kar pomeni, da mora biti notranja površinska temperatura dimniške 
tuljave na vrhu – na ustju – vedno višja od temperature kondenzacije vlage iz dimnih plinov. 
 
Dimnik – dimovodna naprava za vlažno obratovanje je naprava, ki je primerna tudi za obratovanje 
v vlažnem področju. Notranja površinska temperatura dimniške tuljave na ustju v stacionarnem stanju 
je nižja od temperature kondenzacije vlage iz dimnih plinov. Površinska temperatura tuljave mora biti 
tudi na ustju vedno višja od 0 oC, da se svetli presek ustja ne more zmanjšati ali zamašiti zaradi 
zmrzovanja vode. Zaradi vlage, pa tudi zaradi deževnice, ne sme prihajati do poškodb dimnika 
oziroma dimovodne naprave ali negativnih posledic na okolico. Zahtevan je urejen odvod kondenzata 
iz teh naprav. 
 
Dimniški priključek je dimovodna naprava, ki poteka med dimniškim nastavkom kurilne naprave in 
priključkom na dimnik oziroma vertikalnim delom dimovodne naprave. Praviloma gre za horizontalni 
del dimovodne naprave.  
 
Odvodnik dimnih plinov je naprava, lahko brez t.i. iztočnega dela, namenjena odvodu dimnih plinov 
v podtlaku ali nadtlaku, za katero odpornost na izžig saj ni zahtevana. V kolikor gre za odvodnik 
dimnih plinov za obratovanje v nadtlaku – odvod dimnih plinov s pomočjo ventilatorja na kurilni napravi 
– mora neoporečno obratovati vsaj do minimalnega zahtevanega nadtlaka 200 Pa. Poznane pa so 
tudi izvedbe do nadtlaka 5.000 Pa. Najbolj pogosto se ta izvedba uporablja za odvod dimnih plinov iz 
kurilnih naprav na plin ali kurilno olje ter iz stacionarnih motorjev z notranjim zgorevanjem. 
 
LAS naprava je sistem za dovod zgorevalnega zraka iz okolice v kurilno napravo in odvod dimnih 
plinov iz kurilne naprave v okolico. Lahko je v paralelni izvedbi, kjer sta jašek za dovod zraka in 
odvodnik dimnih plinov nameščena vzporedno. V primeru koncentrične izvedbe je odvodnik dimnih 
plinov koncentrično vstavljen v jašek za dovod zraka. Zrak se v tem primeru dovaja v vmesnem – 
koncentričnem preseku, dimni plini pa se odvajajo skozi odvodnik dimnih plinov. 
 
Jašek dimovodne naprave je kanal s presekom v pravokotni, okrogli ali drugi obliki, ki obdaja 
dimniško tuljavo oziroma odvodnik dimnih plinov. 
 
Kurilna naprava – kurišče je naprava, v kateri z zgorevanjem goriva pridobivamo toploto.  
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Kurilna naprava odvisna od zraka v prostoru je naprava, ki zrak za zgorevanje zajema iz prostora, 
v katerem je nameščena.  
 
Kurilna naprava neodvisna od zraka v prostoru je naprava, ki zgorevalni zrak zajema neposredno 
iz okolice. Zrak v kurilno napravo se dovaja skozi poseben samostojni kanal ali skozi jašek - zračnik v 
sklopu LAS naprave. 
 
Montažna dimovodna naprava je naprava, ki se jo vgradi na kraju vgradnje z uporabo povezljivih 
elementov enega ali več proizvajalcev. Vsak od elementov oziroma slojev mora izpolnjevati zahtevano 
kakovost. Graditelj take dimovodne naprave mora prevzeti odgovornost za celotno napravo.   
 
Sistemska dimovodna naprava je naprava, ki je sestavljena iz povezljivih elementov enega 
proizvajalca, ki tudi sicer jamči za kakovost celotne naprave, če je vgrajena po navodilih proizvajalca. 
 
Dimovodna naprava za obratovanje v podtlaku je naprava, pri kateri je statični tlak v tuljavi nižji od 
statičnega tlaka v okolici.  
 
Dimovodna naprava za obratovanje v nadtlaku je naprava, pri kateri je statični tlak v tuljavi višji od 
statičnega tlaka v okolici. Nadtlak praviloma ustvarja ventilator v kurilni napravi, lahko pa tudi poseben 
ventilator. 
 
Dimovodna naprava z enim priključkom je dimovodna naprava, ki ima samo en priključek oziroma 
naprava, na katero se lahko priključi samo eno kurilno napravo. Za en priključek se lahko šteje tudi, če 
je priključenih več kurilnih naprav, vendar je zagotovljeno, da lahko naenkrat obratuje samo ena.  
 
Dimovodna naprava z več priključki je dimovodna naprava, ki ima dva ali več priključkov, oziroma 
je namenjena istočasnemu obratovanju dveh ali več kurilnih naprav. 
 
Mešana dimovodna naprava je dimovodna naprava, na katero je priključenih več kurilnih naprav na 
različne vrste goriv.  
 
Enostenska dimovodna naprava je dimovodna naprava, ki je zgrajena samo iz enega sloja – ene 
stene. 
 
Večslojna dimovodna naprava je dimovodna naprava z najmanj enim dodatnim slojem ali steno.  
 
Troslojna dimovodna naprava je sestavljena iz treh slojev, notranje stene – tuljave, zunanje stene – 
nosilnega dela in praviloma vmesnega sloja - toplotne izolacije. 
 
Toplotna upornost dimovodne naprave je upor prehoda toplote skozi steno dimovodne naprave. Je 
podatek proizvajalca, ki ga določi s preizkusi. Določi pa se ga lahko tudi računsko. 
 
Čistilna odprtina je odprtina na dimovodni napravi, namenjena pregledovanju in čiščenju. V primeru 
dimnika se spodnja čistilna odprtina, vgrajena pod priključek na dimnik, imenuje iztočna dimniška 
vratca, zgornja odprtina pa zgornja ali čistilna dimniška vratca. 
 
Omejevalnik vleka je naprava na dimniku, ki z dovajanjem zraka v dimovodno napravo znižuje vlek. 
Vlek lahko samo zniža na nastavljeno vrednost, ne more pa ga povečati. Uporablja se za primere 
previsokega ali spremenljivega vleka pri napravah, ki obratujejo z nizkim presežkom zraka, kot so 
kurilne naprave na plin z ventilatorskim gorilnikom. 
 
Glušnik je naprava namenjena zniževanju hrupa, nastalega v kurilni napravi. Skoraj nujno potreben je 
v primerih sodobnih kurilnih naprav na olje ali plin z ventilatorskim gorilnikom, ki se vgrajujejo v 
kurilnicah ali kotlovnicah stanovanjskih objektov. Rešuje tudi problem hrupa v okolici objekta. 
 
Merilna odprtina – izvrtina je odprtina na dimovodni napravi ali tudi kurilni napravi, namenjena 
izvajanju meritev emisije dimnih plinov in ostalih toplotno-tehničnih lastnosti dimnih plinov.  
 
Protipožarna zapora je proizvod iz negorljivega materiala, vgrajen v dimovodno napravo in je 
namenjen preprečevanju prenosa požara iz enega nadstropja v drugo skozi dimovodno napravo. 
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Dimniški nastavek – dimniška kapa je element, nameščen na ustju dimovodne naprave. Preprečuje 
padanje deževnice v dimovodno napravo in vpliv vetra na zmanjšanje vleka. Nekatere rešitve pa so 
namenjene tudi povečevanju vleka. 
  
Podaljšek dimovodne naprave je element, s katerim lahko dimovodno napravo na ustju podaljšamo. 
 
Ventilatorji za dimne pline so naprave za zagotavljanje zahtevanega vleka na kurilni napravi oziroma 
za premagovanje tlačnega padca odvoda dimnih plinov in dovoda zgorevalnega zraka. 
 
Obloga dimovodne naprave je dodatni zunanji sloj dimovodne naprave, praviloma nameščen nad 
streho objekta in namenjen povečanju toplotne upornosti dimovodne naprave ter zaščiti dimovodne 
naprave pred vremenskimi vplivi, uporablja pa se tudi za dekorativne namene. 
 
Navpični del dimovodne naprave je del dimovodne naprave, ki poteka od dna – temelja dimovodne 
naprave vertikalno do ustja. 
 
Vlek je podtlak v dimovodni napravi, ki se ustvari zaradi razlik v srednji gostoti dimnih plinov v 
dimovodni napravi in gostote zraka v okolici. 
 
Nadtlak je tlak v dimovodni napravi, ki je višji od tlaka okolice. Praviloma ga ustvari ventilator vgrajen 
na kurilni ali dimovodni napravi.  
 
Dimniška tuljava je cev ali kanal dimnika – notranji sloj dimovodne naprave, ki je v neposrednem 
stiku z dimnimi plini, namenjen odvodu dimnih plinov. 
 
Dimni plini so plinasti del produktov zgorevanja, ki se odvajajo iz kurilne naprave skozi dimovodno 
napravo v okolico. 
 
Element dimovodne naprave je vsak sestavni del dimovodne naprave. 
 
Oprema dimovodnih naprav so potrebni elementi ali naprave na dimovodni napravi, ki niso 
namenjeni neposrednemu odvodu dimnih plinov. To so prekinjevalnik vleka, nevtralizacijska posoda, 
dimniški nastavek – dimniška kapa, nastavek za zaščito proti streli itd.  
 
Dimovodna naprava odporna na izžiganje je dimnik, ki je odporen na izžiganje saj oziroma prenese 
temperaturne obremenitve 1000 oC v trajanju vsaj 30 min. 
 
Požarna odpornost je sposobnost dimnika, da onemogoči vžiganje bližnjih gorljivih materialov. 
Upoštevano je tudi širjenje požara iz prostora v prostor skozi ali ob dimovodni napravi v sosednje 
prostore. Širjenje požara mora biti preprečeno pri obratovanju pri maksimalni delovni temperaturi 
dimnih plinov, požaru v prostoru in v primeru klasičnega dimnika tudi pri gorenju saj v dimniku. 
 
Odpornost dimovodne naprave na zamrzovanje in odtaljevanje je lastnost dimnika, ki pove, ali je 
odporen na zamrzovanje in odtaljevanje. Uporablja se v primerih, kjer je ta podatek potreben zaradi 
vrste uporabljenega materiala in s tem povezanega načina vgradnje in vzdrževanja. 
 
Odpor toka je lastnost, ki pove, kakšen je tlačni padec dimnih plinov pri podani temperaturi in hitrosti 
dimnih plinov. 
 
Ostali pojmi so opredeljeni v pripadajočem standardu za posamezno dimovodno napravo, pravnih in 
tehničnih predpisih, smernicah združenj in tehničnih navodilih proizvajalca dimovodne naprave.
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4. OSNOVNE ZAHTEVE IZ STANDARDA SIST EN 
1443/2003 

 
Standard SIST EN 1443/2003 je evropski tehnični standard, ki opredeljuje osnovne tehnične lastnosti 
dimovodnih naprav in s tem povezano zahtevano dokazovanje o izpolnjevanju minimalnih zahtev 
kakovosti. Prva različica standarda je bila izdana leta 1999, druga dopolnjena in spremenjena pa leta 
2003. V osnovi gre za evropski standard, ki ga je Slovenija prevzela kot svoj SIST standard. Uporablja 
se za sistemske in montažne dimovodne naprave, in ne zajema samostoječih industrijskih dimnikov.  
 
V kolikor gre za dimovodne naprave, katerih označevanje je določeno v področnih EN standardih, kot 
na primer SIST EN 1856, je potrebno pri označevanju upoštevati tudi zahteve iz teh standardov. 
 
 

4.1 Delitev, razredi in ostale tehnične lastnosti 
 
Dimovodne naprave so po tem standardu razdeljene v naslednje osnovne razrede: 
 

- temperaturni razred, 
- tlačni razred, 
- razred odpornosti na kondenzat, 
- razred odpornosti na korozijo, 
- razred odpornosti na izžiganje saj. 

 
Zaželeno je, da proizvajalec poda še naslednje dodatne pomembnejše lastnosti dimovodnih naprav: 
 

- odpornost na termične obremenitve,  
- podatki o lokalnih in ravninskih uporih,  
- požarna odpornost z zunanje strani dimovodne naprave v minutah, 
- odpornost na zmrzovanje in odtaljevanje. 

 
 

4.1.1 Temperaturni razred 
 
Temperaturni razred določa, pri kateri najvišji temperaturi dimovodna naprava še lahko obratuje. 
Določeni so naslednji temperaturni razredi. 
 

Razred temperature Dovoljena delovna temp. 
[oC] 

Preizkusna temperatura 
[oC] 

T 080 ≤ 80 100 
T 100 ≤ 100 120 
T 120 ≤ 120 150 
T 140 ≤ 140 170 
T 160 ≤ 160 190 
T 200 ≤ 200 250 
T 250 ≤ 250 300 
T 300 ≤ 300 350 
T 400 ≤ 400 500 
T 450 ≤ 450 550 
T 600 ≤ 600 700 
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4.1.2 Razred tlaka  
 
Razredi tlaka in ostale lastnosti so navedene v spodnji tabeli: 
 
Vrsta dim. naprave Razred Netesnost [l/s m2] Preizkusni tlak v [Pa] 
Za podtlak N1 2,0 40 
Za podtlak N2 3,0 20 
Za nadtlak P1 0,006 200 
Za nadtlak P2 0,120 200 
Za visoki nadtlak H1 0,006 5000 
Za visoki nadtlak H2 0,120 5000 

 
 

4.1.3 Razred odpornosti na kondenzat 
 
Določena sta dva razreda odpornosti na kondenzat, in sicer: 
 
 W - za dimovodne naprave, ki lahko obratujejo v vlažnem področju, 
 D - za dimovodne naprave, ki lahko obratujejo samo v suhem področju. 
 
 

4.1.4 Razred odpornosti na korozijo 
 
Razredi odpornosti na korozijo so glede na prvo izdajo tega standarda določeni pod drugačnimi 
pogoji, in sicer kot je navedeno v spodnji tabeli. 
 
 

Razred korozijske 
odpornosti 

1 
Možne vrste goriva 

2 
Možne vrste goriva 

3 
Možne vrste goriva 

Plin Plin: S ≤ 50 mg/m3 
Zemeljski plin L + H 

Plin 
Zemeljski plin L + H 

Plin 
Zemeljski plin L + H 

Tekoče gorivo Kerozin: 
S ≤ 50 mg/m3 

Olje: S ≤ 0,2 m.% 
 

Kerozin: 
S ≤ 50 mg/m3 

Olje: S ≥ 0,2 m.% 
 

Kerozin: 
S ≥ 50 mg/m3 

Les - Les v odprtih kuriščih Les v odprtih in zaprtih 
kuriščih 

Premog - - Premog 

Šota - - Šota 

 
Zemeljski plin L in H sta plina, ki se razlikujeta po vsebnosti metana in ostalih ogljikovodikov ter 
kurilnosti. L ima nižjo vsebnost metana približno 80-92 % in kurilnost do približno 32 MJ/Nm3, H pa 
višjo vsebnost metana (nad 92 %) in tudi višjo kurilnost 32-37 MJ/Nm3. V Sloveniji praviloma ne 
uporabljamo te delitve. 
 



OSNOVNE ZAHTEVE IZ STANDARDA SIST EN 1443/2003 

18 

4.1.5 Odpornost na izžiganje saj 
 
Določena sta dva razreda odpornosti na izžiganje saj, in sicer: 
 
 O - dimniki, ki niso odporni na izžiganje saj, 
 G - dimniki, ki so odporni na izžiganje saj. 
 
 

4.1.6 Oddaljenost do gorljivih materialov 
 
Oddaljenost dimovodne naprave do okoliških gorljivih materialov se podaja z dvomestno številko - xx, 
ki pove minimalno zahtevano oddaljenost v milimetrih, s čimer je zagotovljena požarna varnost. 
 
 

4.1.7 Toplotna upornost  
 
Toplotno upornost podaja proizvajalec v m2K/W. Podana naj bo v celotnem temperaturnem področju, 
za katerega se lahko dimovodna naprava uporablja. 
 
Do sedaj smo za hišne dimovodne naprave uporabljali delitev po toplotni upornosti glede praviloma 
glede na nemške nacionalne standarde v pet razredov katerih toplotna upornost je: IV. - do 0,12 
m2K/W, III. - 0,12 do 0,22 m2K/W, II. - 0,22 do 0,4 m2 K/W, IIa. - 0,4 do 0,65 m2K/W, I nad 0,65 m2K/W. 
 
 

4.1.8 Odpornost na zmrzovanje in odtaljevanje 
 
Odpornost na zmrzovanje in odtaljevanje je podatek o obnašanju dimovodne naprave v primeru 
zmrzovanja in odtaljevanja. 
 
 

4.1.9 Požarna odpornost 
 
Širjenje požara iz dimovodne naprave v okolico (od znotraj navzven) 
 
Požarna odpornost – odpornost na izžiganje se pri dimovodnih napravah označuje z oznako G ali O in 
dvomestnim številom xx, ki določa zahtevano razdaljo do gorljivih materialov v milimetrih. 
 
 

Širjenje požara iz okolice na okolico skozi dimnik ali ob dimniku na sosednje prostore 
(iz okolice – na okolico ali zunaj – zunaj). 
 
Požarna odpornost dimovodne naprave iz okolice na okolico se označi z oznako in trimestnim 
številom XXX, ki določa požarno odpornost v minutah. Primeri označevanja so določeni v spodnji 
tabeli. Za klasifikacijo požarov glej SIST EN 13501-2.  
 

Razred požarne odpornosti Trajanje [min] 

EI 000 0  ≤   EI 000  <   30 

EI 030 30   ≤  EI 030  <   60 

EI 060 60   ≤  EI 060  <   90 

EI 090 90   ≤  EI 090  < 120 

EI 120 120  ≤  EI  120 
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4.1.10 Označevanje 
 
Na osnovi navedenih razredov delitve in označevanja dimovodne naprave dobimo oznako, ki nam 
pove osnovne tehnične lastnosti.  
 
Primer oznake dimovodne naprave: 
 
EN 1443 – T400 P1 W 1 G50  
 
kjer pomeni: 
 

• EN 1443 - oznaka standarda po katerem je dimovodna naprava označena, 
• T 400 - maksimalna obratovalna temperatura je 400 oC, 
• P1 - maksimalni obratovalni tlak je 200 Pa, 
• W - dimovodna naprava je primerna za vlažno obratovanje, 
• 1 - dimovodna naprava je primerna za zemeljski plin vrste L in H in pline ali tekoča 

goriva, katerih vsebnost žvepla ne presega 50 mg/m3, 
• G 50 - dimovodna naprava je odporna na izžiganje saj, gorljivi materiali pa morajo biti 

oddaljeni vsaj 50 mm. 
 
 

4.2 Dodatne pomembne oznake proizvajalca 
 
Primerno je, da proizvajalec poda še naslednje dodatne pomembnejše lastnosti dimovodnih naprav: 
 

• oddaljenost do gorljivih materialov, ki je potrebna za izpolnjevanje zahtev zaradi maksimalne 
obratovalne temperature in temperaturne obremenitve izžiganja, 

• toplotna upornost R [m2K/W], 
• požarna odpornost: EI xxx [min], 
• upor toka, (podatki potrebni za določitev tlačnega padca, kot so srednja hrapavost r [mm] in 

lokalni upori ζ posameznih elementov), 
• odpornost na zmrzovanja in odtaljevanje, 
• odpornost na obremenitve vetra, 
• obnašanje v požaru, kar velja samo za dimovodne naprave iz umetnih snovi. 

 
Proizvajalcu za zgoraj navedene dodatne pomembnejše lastnosti ni treba podati vrednosti, oziroma jih 
pusti kot neopredeljene (NPD), z izjemo podatka o oddaljenosti do gorljivih materialov. 
 
 

4.3 Zahteve za dimovodne naprave 

4.3.1 Mehanska odpornost in stabilnost 
 
Vsi dimniki morajo prenesti horizontalne in vertikalne obremenitve: 
 

• tlačna trdnost, 
• natezna trdnost, 
• odpornost na bočne obremenitve vetra 1,5 kN/m2, 
• odpornost na obrabo zaradi čiščenja, 
• odpornost na zmrzovanje in odtaljevanje se določi v skladu z SIST EN 14297, če je to glede 

na material potrebno. 
 
Pri navedenih zahtevah je potrebno upoštevati pripadajoči standard, ki odgovarja vrsti materiala in 
izvedbi dimovodne naprave.  
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4.3.2 Obnašanje zaradi termičnih obremenitev 

4.3.2.1 Toplotna odpornost 
 
Določi se pri temperaturah glede na pričakovani temperaturni razred, kot je navedeno v tabeli v 
poglavju 4.1.1 Temperaturni razred. Upoštevati je potrebno pripadajoče standarde glede na vrsto 
materiala dimovodne naprave. 
 

4.3.2.2 Odpornost na izžiganje saj  
 
Gre za preizkus na temperaturne obremenitve zaradi izžiganja saj, ki se opravi pri temperaturi 1000 oC 
v trajanju vsaj 30 minut.  
 

4.3.2.3 Požarna odpornost  
 
Splošno  
 
Proizvajalec poda oddaljenost od gorljivih materialov, ki mora ustrezati požarni odpornosti zaradi 
širjenja požara iz dimovodne naprave v okolico tako pri maksimalni obratovalni temperaturi kot tudi pri 
odpornosti na izžiganje saj, če je za dimovodno napravo izžiganje zahtevano. 
 
 
Odpornost na požar iz dimovodne naprave v okolico pri normalnih obratovalnih pogojih 
 
Najvišja temperatura gorljivih materialov, ki so v neposredni bližini dimovodne naprave, ne sme 
preseči 85 oC pri temperaturi okolice 20 oC. Oddaljenost do gorljivih materialov mora biti potrjena s 
preizkušanjem po SIST EN 13216-1 ali po pripadajočem standardu glede na vrsto materiala 
dimovodne naprave v stacionarnih temperaturnih pogojih pri preizkusni temperaturi, navedeni v tabeli 
temperaturnih razredov. 
 
 
Odpornost na širjenje požara iz kurilne naprave v okolico pri izžiganja saj  
 
Najvišja temperatura gorljivih materialov, ki so v neposredni bližini dimovodne naprave, ne sme 
preseči 100 oC glede na temperaturo okolice 20 oC in pri temperaturni obremenitvi 1000 oC v trajanju 
30 minut. Ta oddaljenost do gorljivih materialov mora biti potrjena v skladu z SIST EN 13216-1 ali po 
pripadajočem standardu glede na material dimovodne  naprave.  
 
 
Požarna odpornost zaradi širjenja požara od zunaj (zunaj – zunaj) 
 
Ta požarna odpornost se preizkusi skladno s preizkusnim postopkom, ki velja za odprtine in kanale 
(za klasifikacijo požarne odpornosti).  
 

4.3.2.4 Obnašanje v požaru 
 
Pri dimovodnih napravah s tuljavami iz umetnih snovi proizvajalec določi reakcijo – obnašanje tuljave 
v požaru. 
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4.4 Varovanja zdravja in okolica  

4.4.1 Neprepustnost za pline 
 
Pri preizkušanju skladno z odgovarjajočim standardom preizkusna vrednost prepustnosti v l/s na m2 
notranje površine svetlega preseka dimnika oziroma dimniškega priključka ali spojev tuljave pred in po 
obremenitvi na preizkusno temperaturo ali v primeru odpornosti na izžiganje ne sme presegati 
vrednosti navedenih v tabeli iz poglavja 4.1.2 Razred tlaka. 
 
 

4.4.2 Odpornost na difuzijo vodne pare 
 
Dimniki, ki obratujejo v vlažnem področju 
 
Odpornost na difuzijo vodne pare in odpornost na kondenzat se določi v skladu s pripadajočim 
standardom proizvoda. 
 
Dimovodne naprave, ki obratujejo v suhem področju 
 
Odpornost na difuzijo vodne pare se določi v skladu s pripadajočim standardom proizvoda. 
 
 

4.4.3 Odpornost na korozijo 
 
Odpornost na korozijo tuljave se določi v skladu s pripadajočim standardom proizvoda. 
 
 

4.5 Zanesljivost pri obratovanju 
 
Tam, kjer je mogoč slučajen dotik človeka z dimovodno napravo, maksimalna zunanja površinska 
temperatura dimovodne naprave ali njenih zunanjih delov ne sme preiti dovoljenih temperatur. Mejno 
vrednost opečenosti v sekundi se določi po evropskem standardu EN 563 pri preizkušanju z delovno 
temperaturo. 
 
 

4.6 Varčevanje z energijo in ohranjanje toplote  
 
Toplotna upornost se določa s preizkusi ali računsko po tehničnih standardih. 
 
 

4.7 Dodatne zahteve za obratovanje dimovodne naprave 

4.7.1 Odprtine za čiščenje in pregled  
 
Vratca in odprtine za čiščenje ali pregled morajo biti vgrajena v skladu z zahtevami pripadajočega 
standarda proizvoda. 
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4.7.2 Vpijanje vlage 
 
Možnost vpijanja vlage oziroma odpornost na vlago z zunanjimi vplivi naj bo določena skladno z 
zahtevami pripadajočega standarda proizvoda. 
 
 

4.7.3 Aerodinamična karakteristika zaključka dimovodne naprave 
 
Dimovodne naprave, ki obratujejo v vlažnem področju, morajo imeti element za zbiranje in odvajanje 
kondenzata, ki bo v skladu z zahtevami pripadajočega standarda proizvoda.  
 

4.7.4 Upor toka 
 
Določanje tlačnega padca v dimovodni napravi se izvede na osnovi srednje hrapavosti tuljave in 
lokalnih uporov, spremembe smeri toka, spremembe preseka ali spremembe količine dimnih plinov v 
tuljavi. 
 
 

4.8 Označevanje dimovodnih naprav 

4.8.1 Splošno 
 
Dimovodna naprava mora biti označena s CE znakom, če je za pripadajoči proizvod že obvezna 
uporaba harmoniziranega standarda. 
 
 

4.8.2 Elementi dimovodne naprave 
 
Reprezentativno število elementov dimovodne naprave, določeno v pripadajočem standardu, mora biti 
označeno z EN oznako in naslednjimi podatki: 
 

• ime ali znak proizvajalca, 
• posebna pripadajoča oznaka po standardu, ki mu proizvod ustreza, 
• datum proizvodnje ali serijska številka. 

 
 

4.8.3 Dimnik 
 
Sistemski dimnik mora imeti trajno oznako skladno s tem standardom, montažni dimnik pa v skladu s 
pripadajočim standardom. 
 
 

4.8.4 Informacija o proizvodu 
 
Informacije o proizvodu se tudi za elemente dimnika podaja tako podrobno, kot to zahteva pripadajoči 
standard proizvoda.  
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5. ZAGOTAVLJANJE POŽARNE VARNOSTI 

5.1 Dimniki in jaški dimovodnih naprav 
 
Osnovni pogoj za zagotavljanje požarne varnosti dimovodnih naprav je vgrajevanje proizvodov 
dimovodnih naprav z znanimi in ustreznimi tehničnimi lastnostmi v skladu z navodili proizvajalca 
oziroma v skladu s predpisi tudi z vidika požarne varnosti (izjava o skladnosti). 
 
Pri sodobnih kurilnih napravah, kar še posebej velja za kurilne naprave na kurilno olje in plin, osnovno 
požarno nevarnost več ne predstavlja vžig ali izžig saj in visoke obratovalne temperature dimnih plinov 
v dimniku ter s tem povezane možnosti nastajanja požara na objektih. Požarna nevarnost se pojavlja 
predvsem zaradi prenosa požara iz okolice skozi dimnik ali dimniški jašek v sosednje prostore ali 
ostala nadstropja. Gre za klasičen primer požarne nevarnosti zaradi dimovodnih naprav kot 
vgrajenega gradbenega proizvoda, kar še posebej velja za večstanovanjske in večnadstropne objekte 
z več lastniki. 
 
Možnosti požara nastalega zaradi saj, katranskih oblog ali nezgorelega goriva na obstoječih napravah 
ne moremo popolnoma izključiti. Tako še vedno obstaja možnost požara v dimniku in s tem povezanih 
nevarnosti za širjenje požara iz dimnika na okolico. 
 
Dimovodne naprave za sodobne kurilne naprave oziroma kondenzacijske kurilne naprave imajo tako 
nizke temperature dimnih plinov, da je lahko notranji sloj – tuljava – narejena iz materialov, kot so 
PVDF (poliviniliden fluorid), ki prenese maksimalno temperaturo dimnih plinov 160 oC, oziroma različni 
polipropileni, ki prenesejo maksimalno temperaturo med 80 do 160 oC, ter drugi ustrezni materiali. V 
primeru kurilnih naprav s takimi odvodniki – tuljavami – ne moremo pričakovati, da bo dimovodna 
naprava odporna proti izžiganju. Poleg tega je izdelana iz materiala, ki se pri višjih temperaturah stali 
oziroma izgubi svojo obliko. Dimovodna naprava je požarno varna, če je taka tuljava vstavljena v 
požarno varni jašek, ki bo preprečeval širjenje morebitnega požara skozi jašek ali ob njem. 
 
 
 

  
 

Slika 3: Elementi odvodnika dimnih plinov iz 
 PVDF materiala 

 
Slika 4: Sestavljen 
 odvodnik dimnih 
 plinov iz PVDF 
 materiala 

 
Slika 5: Požarno varen 
 montažni jašek 
 EI 090 
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Kot primerna požarna odpornost dimnika se upošteva, če prenese požar v trajanju 90 minut. Že 30 
minutna požarna odpornost pa je sprejemljiva, če ne gre za dimnik s kurilno napravo na trdno gorivo, 
če jašek ni voden skozi nadstropja oziroma je od nivoja terena do kurilne naprave višina manjša od 
7 m. 
 
Dimovodne naprave morajo biti prehodne, ne smejo biti prekinjene ali zaprte s pokrovi. Dimnik mora 
biti postavljen na temelj, če ga potrebuje. Če je voden od določenega nadstropja naprej, mora biti 
podstavek iz negorljivega materiala.  
 
Kot požarno varen jašek brez preizkušanja tipa in neposrednih dokazil o primernosti lahko služi 
obstoječi zidan in nepoškodovan dimnik. Dimnik mora biti sezidan iz ustrezne opeke in vezivne malte. 
Primerne sanacije oziroma rekonstrukcije obstoječih zidanih dimnikov z dimniškimi tuljavami, so tiste, 
kjer so lastnosti tuljave prilagojene kurilni napravi, obstoječi dimnik pa je uporabljen kot zunanji – 
nosilni del – oziroma jašek dimovodne naprave. 
 
V požarno varne jaške je potrebno vgrajevati tudi odvodnike dimnih plinov, ki so sestavni deli kurilnih 
naprav na kurilno olje ali plin, in sicer vsaj v tistih nadstropjih, kjer potekajo skozi bivalne ali druge 
posebne prostore. Jaški s potrebno požarno odpornostjo niso nujno potrebni okoli dimovodne naprave 
te vrste v področju prostora s kurilno napravo, na podstrešju in nad streho, če ni drugih zahtev. Na 
podstrehi je potrebna zaščitna cev, obloga zaradi zaščitno-stabilnostnih razlogov slika 10. 
 

   
 
Slika 6: Požarno varni jaški, za 
 katere je uporabljen 
 obstoječ zidan dimnik 

 
Slika 7: Požarno varni jaški, za 
 katere je uporabljen 
 obstoječ dvoslojni 
 dimnik 

 
Slika 8: Požarno varni jaški, za 
 katere je uporabljen 
 troslojni dimnik 
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Slika 9: Požarni jašek  
 odvodnik dimnih 
 plinov z zamaknitvijo  

 
Slika 10: Zaščita odvodnika 
 dimnih plinov 

 
Slika 11: Požarni jašek za 
 odvodnik dimnih 
 plinov 

 
 
Primeri požarnih jaškov za odvodnike dimnih plinov kondenzacijskih kurilnih naprav 
 
Jaški za odvodnike dimnih plinov niso nujno potrebni tudi v primeru, če so odvodniki dimnih plinov 
vodeni iz prostora s kurilno napravo – kurilnice – skozi steno neposredno v okolico in prehod skozi 
steno ter izpust iz odvodnika ne predstavlja požarne nevarnosti. Taki primeri so prikazani na 
naslednjih skicah, ki jih sicer podajajo posamezni proizvajalci kurilnih ali dimovodnih naprav. 
 

  
 
Slika 12: Odvodniki dimnih plinov 
 voden neposredno v 
 okolico brez zahtevanih 
 jaškov 

 
Slika 13: Odvodnik dimnih 
 plinov voden 
 neposredno v okolico 
  

 
Slika 14: Odvodnik dimnih 
 plinov voden  
 ob steni 

 
Podrobnejši opis osnovnih zahtev za zagotavljanje požarne varnosti s tega področja je opredeljen v 
SIST EN 1443 oziroma drugem pripadajočem standardu za določeno vrsto dimovodne naprave. Pri 
teh rešitvah je potrebno upoštevati tudi zahteve, priporočila in navodila proizvajalca dimovodne 
naprave. 
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5.2 Razdalje do gorljivih materialov 
 
Med osnove zagotavljanja požarne varnosti spadajo zahtevani odmiki do gorljivih materialov. Te 
minimalne razdalja praviloma poda proizvajalec. Določene so s preizkušanjem ali računsko. Računsko 
se oddaljenost določi predvsem pri montažnih dimovodnih napravah, ker so sestavljene iz elementov 
različnih proizvajalcev. Osnove za odmike do gorljivih materialov se označi po SIST EN 1443 ali 
drugih pripadajočih standardih, ki veljajo za določeno vrsto dimovodne naprave.  
 
Splošna navodila na nivoju EU o vgrajevanju dimovodnih naprav v objekte bodo opredeljena s 
posebnim predpisom. Ker v Sloveniji trenutno še nimamo ustreznega predpisa ali standarda, je ena 
izmed možnosti uporabe DIN 18160/2001, ki pokriva to področje in se pri nas pogosto uporablja. V 
nadaljevanju so zato prikazane zahteve iz tega standarda in zahteve iz SIST EN 1443. 
 
Največji potrebni odmik 400 mm je potreben za enostenske kovinske dimovodne naprave (toplotna 
upornosti skupine IV. po DIN 4705) , na katere so priključene kurilne naprave na trdna goriva. Ta 
razdalja velja tudi za oddaljenost do dimniških vratc dimnika. Druga skrajna meja je 0 mm – brez 
odmika, ki velja, če je zagotovljeno, da je maksimalna obratovalna temperatura dimnih plinov v 
dimovodni napravi nižja od 85 oC.  
 
V drugih primerih so zahtevane minimalne razdalje do gorljivih materialov od 0 do 400 mm in sicer v 
odvisnosti od vrste (toplotne upornosti) dimovodne naprave, najvišje pričakovane obratovalne 
temperature dimnih plinov, vrste materiala itd. Z novim označevanjem dimnikov po SIST EN 1443 je 
minimalna razdalja OYY ali GXX obvezen podatek v oznaki dimnika. V kolikor takega podatka ni na 
razpolago, veljajo splošna navodila ali pa jo je potrebno določiti računsko (metodologija podana npr. v 
DIN 18160/2001, obstajajo tudi izpopolnjeni PC programi za kontrolo dimnikov, kot je DIN 4705/10.93, 
ki vsebujejo tudi ta preračun). 
 
Razdalja Gxx pomeni minimalno razdaljo do gorljivih materialov okoli dimovodne naprave, da njihova 
površinska temperatura ne preseže 100 oC glede na okoliško temperaturo 20 oC, če je dimnik 
izpostavljen izžiganju oziroma temperaturi 1000 oC vsaj 30 minut. Minimalna razdalja Oxx pa pomeni, 
da površinska temperatura ne preseže 85 oC glede na okoliško temperaturo 20 oC, če je dimnik 
izpostavljen maksimalni dovoljeni obratovalni temperaturi, O pa pomeni, da ni odporen na izžiganje. 
 
 

  
 
Slika 15: Minimalna razdaja GXX 

 
Slika 16: Minimalna razdalja OXX 

 

5.2.1 Minimalne oddaljenosti za dimniške priključke  
 
Dimniki so s kurilnimi napravami povezani z dimniškimi priključki. Pri obstoječih in klasičnih kurilnih 
napravah so dimniški priključki narejeni iz drugačnih materialov kot sami dimniki. Praviloma so 
obstoječi dimniški priključki kovinski in v enostenski izvedbi, imajo nižjo toplotno upornost in so 
narejeni iz slabših materialov. Če so kurilne naprave vgrajene v bivalnem prostoru, je potrebno 
dimniškemu priključku posvetiti večjo pozornost, saj lahko ob pomanjkljivostih predstavlja veliko 
požarno nevarnost, še posebej v primeru kurilnih naprav na trdno gorivo.  
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Pri sodobnih kurilnih napravah na plin in kondenzacijskih kurilnih napravah z enim priključkom pa je 
odvod dimnih plinov urejen z odvodniki dimnih plinov. Dimniški priključek – vodoravni del in vertikalni 
del dimovodne naprave sta praviloma iz enakih materialov, enake oblike, izvedbe in lastnosti. 
 
Na naslednjih skicah so prikazani nekateri karakteristični primeri odmikov od gorljivih materialov. Slike 
17 do 19 prikazujejo primere oddaljenosti dimniškega priključka do gorljivih materialov. 
 

 
 

Slika 17: 
 

Primer kurjenja na trdno gorivo, maksimalna 
dovoljena temperatura dimnih plinov 400 oC (T400), 
minimalna razdalja je 400 mm. Ta razdalja se lahko 
zniža na 100 mm, če je dimniški priključek obdan z 
vsaj 2 cm debelim slojem ustrezne toplotne izolacije. 

 

 
 

 
Slika 18: 
 

 
Primer kurjenja na tekoče ali plinasto gorivo, 
obratovalna temperatura dimnih plinov je 160 do 
400 oC, minimalna razdalja je 200 mm. Če je 
temperatura dimnih plinov 85 do 160 oC, je minimalna 
razdalja 50 mm. 

 

 
 

 
Slika 19: 
 

 
Primer kurjenja na tekoče ali plinasto gorivo, 
zagotovljena obratovalna temperatura dimnih plinov 
do 85 oC, minimalna razdalja je 0 mm oziroma odmik 
ni potreben. 

 
Dimniški priključki za kurilne naprave na trdna goriva, ki so vodeni skozi stene iz gorljivih materialov, 
morajo biti v področju take stene obdani z 200 mm ustrezne toplotne izolacije. V primeru dimniških 
priključkov za kurilne naprave s temperaturo dimnih plinov do 160 oC ali kurilne naprave na plin s 
prekinjevalnikom vleka, je debelina toplotne izolacije lahko samo 50 mm. Primerne so tudi rešitve z 
zaščitnimi cevmi, ki zagotavljajo oddaljenost dimniškega priključka do gorljivih materialov za navedeno 
debelino toplotne izolacije. 
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Slika 20: Potrebna razdalja pri prehodu 
   dimniškega priključka (do 400 oC) 

 
Slika 21: Potrebna razdalja pri prehodu 
               dimniškega priključka (do 160 oC) 

 
Potrebne razdalje pri prehodu dimniškega priključka skozi stene iz gorljivih materialov prikazujeta 
gornji sliki, in sicer: 
 

• za trdno gorivo s temperaturami dimnih plinov do 400 oC (slika 20), 
• za temperature dimnih plinov do 160 oC ali plinske grelnike s prekinjevalnikom vleka (slika 21). 

 

5.2.2 Minimalne razdalje do dimnikov 
 
Minimalne razdalje in način določanja minimalnih odmikov do dimnikov so enake, kot je navedeno  v 
poglavju 5.2.1.  
 
Gorljivi materiali morajo biti oddaljeni od dimniških vratc za najmanj 400 mm. Ta razdalja se lahko 
zmanjša na 200 mm, če so gorljive – lesene površine ustrezno toplotno zaščitene na strani dimniških 
vratc. 
 
Ta razdalja se lahko iz 400 mm zmanjša na samo 50 mm v kolikor gre za dimnike razreda do T160 – 
do 160 oC. 
 

 
 

 
 

Slika 22: Minimalne oddaljenosti do dimniških 
vratc in zaščita tal pred vratc 

Slika 23: Minimalna oddaljenost dimnika do 
lesenih delov manjših površin, ki niso 
obdani z materiali 

 
Za dimnike, za katere je razred oddaljenosti do gorljivih materialov O50 – 50 mm ali manj (slika 23), 
zadošča najmanjša oddaljenost do tramov z manjšimi površinami ali drugih gorljivih gradbenih 
elementov že 20 mm. Če gre za lesene gradbene elemente kot so letve, strešne letve, se lahko 
dimnika v tem primeru celo dotikajo, vendar morajo biti v teh primerih gorljivi gradbeni elementi z 
zunanje strani na prostem oziroma z zunanje strani ne smejo biti toplotno izolirani. 
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5.2.3 Minimalne razdalje do jaškov z odvodniki dimnih plinov 
 
Odvodniki dimnih plinov v jaških s požarno odpornostjo 30 in 90 minut morajo imeti po DIN 
18160/2001 minimalno oddaljenost do gorljivih gradbenih materialov, ki jo določi proizvajalec ali se jo 
določi po standardu. 
 
V splošnem pa velja: 
 

• do razreda T160 je lahko brez zahtevane oddaljenosti, 
• do razreda T200 je lahko brez zahtevane oddaljenosti, če 

 
- so jaški grajeni iz negorljivih materialov, 
- je vmesni prostor med odvodnikom in jaškom vedno prezračevan, 
- so upoštevane naslednje razdalje med odvodnikom in jaškom: 

 
▪ okrogli odvodnik s pravokotnim jaškom – 2 cm, 
▪ okrogli odvodnik z okroglim jaškom – 3 cm, 
▪ pravokotni odvodnik  s pravokotnim jaškom – 3 cm. 

 
Velikost vstopne in izstopne odprtine za dovod zraka za prezračevanje mora ustrezati površini 
preseka glede na prej navedene dimenzije preseka. 
 
Za temperaturne razrede odvodnikov T200 in višje razrede so potrebna dokazila, s katerimi se 
dokaže, da temperatura okoliških gorljivih gradbenih elementov ne bo presegala 85 oC. 
 
Morebitne izjeme glede minimalne oddaljenosti je potrebno utemeljiti ali jih določiti po pripadajočem 
standardu. 
 
Če gre za odvodnike v jaških z 90 oziroma 30 minutno požarno odpornostjo, ki obratujejo v podtlaku, 
oddaljenost do gorljivih gradbenih elementov ni zahtevana do razreda T120 (do 120 oC). Za razrede 
nad T120 pa veljajo oddaljenosti, ki sicer veljajo za dimnike. 
 
Če so odvodniki dimnih plinov brez jaškov, je zahtevana razdalja 200 mm. Razdalja se lahko zniža, če 
so za to utemeljeni razlogi. Na primer, oddaljenost je lahko samo 50 mm, če je odvodnik dimnih plinov 
obdan z 2 cm debelo toplotno izolacijo ali je maksimalna obratovalna temperatura dimnih plinov nižja 
od 160 oC. 
 
Odvodnike dimnih plinov, ki imajo razred T300, je potrebno obdati z vsaj 2 cm debelo toplotno 
izolacijo. Toplotna izolacija ni potrebna, če je minimalna oddaljenost večja od 400 mm.  
 
Za LAS naprave so zahtevane minimalne oddaljenosti do gorljivih gradbenih materialov približno 
enake, kot to velja za odvodnike dimnih plinov, vgrajene v jaške. 
 
Za podrobnejše informacije je potrebno upoštevati pripadajoče standarde oziroma tehnične podatke 
proizvajalca. 
 
 

5.3 Preizkušanje, nadzorovanje in čiščenje - storitve javne 
službe  

 
Med pogoji za zagotavljanje požarne varnosti je tudi izvajanje storitev obvezne državne javne službe – 
»dimnikarske službe«. Med te storitve spada vsem znana storitev mehanskega čiščenja dimovodnih 
naprav, ki se v glavnem uporablja za odstranjevanje saj. V primeru katranskih oblog se uporabljajo 
postopki, kot so kemično čiščenje (če je to mogoče), izžiganje (če je glede na lastnosti dimnika to 
dovoljeno) ali posebno mehansko odstranjevanje z enostavno pripravo, ki postaja vse bolj sprejemljiv 
postopek odstranjevanja katranskih oblog. 
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Poleg mehanskega čiščenja spada k osnovnim storitvam te javne službe pregledovanje novih, 
rekonstruiranih in obstoječih dimovodnih naprav. Prvi pregledi so namenjeni novim dimovodnim in 
rekonstruiranim napravam, s katerimi se zagotovi, da so naprave pred zagonom ali po rekonstrukciji 
zgrajene v skladu s predpisi oziroma pričakovanji. Občasni, letni pregledi pa so namenjeni 
ugotavljanju morebitnih pomanjkljivosti na obstoječih napravah.  
 
Pri zagotavljanju požarne varnosti so pomembne tudi informacije o stanju dimnih plinov, pridobljene z 
meritvami emisij dimnih plinov, predvsem količine saj, nezgorelih ogljikovodikov, oljnih derivatov pri 
olju in toplotnih izgub z dimnimi plini. Nizke vrednosti navedenih emisij pomeni tudi večjo požarno 
varnost. 
 
Za zagotavljanje požarne varnosti s strani izvajanja storitev javne službe je potrebno zagotoviti 
ustrezne pogoje, da je te storitve sploh možno opraviti. To je predvsem vgradnja ustreznih odprtin na 
dimovodnih napravah ter prostih in varnih dostopov do teh odprtin in samih naprav, kar je v praksi 
pogosto problem, predvsem pri novogradnjah s sodobnimi kurilnimi in dimovodnimi napravami. 
 
 

5.3.1 Splošne zahteve za dimnike 
 
Dimovodne naprave morajo biti tako narejene, da jih je možno enostavno pregledati in očistiti. V ta 
namen morajo imeti čistilne odprtine na vertikalnem in horizontalnem delu – dimniškem priključku. 
 
Spodnja čistilna odprtina mora biti vgrajena pod najnižjem priključkom kurilne naprave, to je na dnu 
vertikalnega dela dimovodne naprave. 
 

  
 
Slika 24: Prikaz vgradnje 
   spodnje čistilne 
   odprtine 

 
Slika 25: Minimalna zahtevana 
   razdalja med 
   odvodnikom in čistilno
   odprtino 

 
Slika 26: Prikaz priklopa 
   dimovodne naprave 

 
Zgornja čistilna odprtina je na dimniku zahtevana v primerih, če je: 

 
• višina dimnika nad 5 m (do sedaj v Sloveniji nenapisano pravilo dimnikarjev 8 m) – slika 27, 
• dimnik zamaknjen od vertikale za več kot 15o, 
• zamaknitev osi večja kot dva hidravlična svetla premera tuljave,  
• svetli hidravlični premer tuljave nad 20 cm, 
• čiščenje v prostoru s spodnjimi vratci iz kakršnih koli razlogov nesprejemljivo, 
• čiščenje enostavnejše in bolj učinkovito zaradi drugih okoliščin. 
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Slika 27: Lokacija dimniških 
 vratc (dimnik ≤ 5 m) 

 
Slika 28: Lokacija dimniških 
 vratc (dimnik > 5 m) 

 
Slika 29: Lokacija dimniških vratc 
 (dimnik > 5 m) 

 
Slika 29 prikazuje možnost višjega dimnika od 5 m (8 m) brez dodatnih vratc, vendar pod naslednjimi 
pogoji: 
 

• če gre za priključene kurilne naprave na olje ali plin, 
• če je hidravlični premer manjši ali enak 20 cm, 
• dimnik nima več kot eno zamaknjenje od vertikale do 300, 
• spodnja čistilna odprtina od ustja dimnika ni oddaljena za več kot 15 m. 

 
Dodatna dimniška vratca niso zahtevana, če je čiščenje v prostoru s spodnjimi vratci enostavno, 
možno, dovoljeno in sprejemljivo za lastnika in izvajalca, zaradi potrebnega časa in stroškov čiščenja, 
povzročanja morebitne škode v prostoru z vratci itd. 
 
V kolikor navedeni pogoji niso izpolnjeni, mora imeti dimnik dodatna čistilna vratca ali imeti urejen, 
varen in prost dostop do ustja dimnika. 
 
Dodatna – čistilna dimniška vratca morajo biti vgrajena v primeru zamaknjenja dimnika: 
 

• za 15o do 30o pred in za kolenom zamaknjenja v razdalji do 1 m do kolena, 
• ali v področju zamaknjenja med kolenoma v razdalji do 1 m do kolena. 

 
V kolikor pa gre za zamaknjenje odvodnika dimnih plinov večje od 30o, sme biti dodatna čistilna 
odprtina od kolena oddaljena manj kot 0,3 m. 
 
 

5.3.2 Splošne zahteve za odvodnike dimnih plinov 
 
Odvodniki dimnih plinov za sodobne kurilne naprave na kurilno olje in plin morajo biti opremljeni s 
čistilnimi odprtinami, ki omogočajo izvajanje pregledovanja, nadzorovanja in morebitno čiščenje. 
 
V kolikor je odvodnik dimnih plinov z enim priključkom, potem praviloma ni potreben t.i. iztočni del 
odvodnika. V primeru intenzivne kondenzacije v odvodniku oziroma odvodniku z več priključki je 
vgradnja spodnje čistilne odprtine z iztočnim delom potrebna zaradi uporabe in vzdrževanja. 
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Lega čistilne odprtine odvodnika dimnih plinov mora biti na enem izmed prikazanih mest: 
 

• na navpičnem delu, takoj nad pričetkom vodoravnega dela v navpični del (slika 30), 
• ob strani vodoravnega dela – dimniškega priključka, največ 0,3 m oddaljena od vertikalnega 

dela (slika 31), 
• na čelni strani vodoravnega dela - dimniškega priključka, ki je največ 1,0 m oddaljena od 

vertikalnega dela (slika 32). 
 

 
 

 
Slika 30: Stranska čistilna odprtina  
   na navpičnem delu 

 
Slika 31: Stranska čistilna odprtina na  
 vodoravnem delu 

 

 

 

 
Slika 32: Čelna revizijska odprtina 

 

 
 

  
 
Slika 33: Izvedba s čelno in stransko čistilno 
 odprtino 

 
Slika 34: Izvedba čistilnih odprtin  
 na odvodniku dimnih plinov 
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Če obstaja spodnja čistilna odprtina na dimniškem priključku – vodoravnem delu odvodnika dimnih 
plinov – zgornja čistilna odprtina ni potrebna v naslednjih primerih: 
 

• na odvodnik dimnih plinov so priključene samo kurilne naprave na plinasta goriva z isto 
namembnostjo (v stanovanju, v delavnici), 

• hidravlični premer navpične tuljave ni večji od 0,15 m, 
• navpični del ima samo eno zamaknitev do 30o, 
• v navpičnem delu (spodaj) ima samo eno koleno z radijem večjim ali enakim od hidravličnega 

premera navpičnega dela dimovodne naprave, 
• pri stranski razporeditvi čistilne odprtine na dimniškem priključku, ki je največ 0,3 m oddaljena 

od navpičnega dela, 
• pri razporeditvi čistilne odprtine na čelno stran dimniškega priključka, ki je oddaljena od 

navpičnega dela za največ 1 m. 
 
V nasprotnem primeru mora biti odvodnik dimnih plinov opremljen z dodatno čistilno odprtino v 
navpičnem delu ali pa mora biti urejen, prost in varen dostop do ustja odvodnika. 
 
 

5.3.3 Dimniški priključek 
 
Čistilne odprtine 
 
Na dimniškem priključku je priporočljiva najmanj ena čistilna odprtina. Obvezno jo je potrebno vgraditi 
na zavojih, ki so večji od 45o.  
 
Če je kurilna naprava takšna, da pri ometanju dimovodne naprave vanjo ne smejo priti ostanki 
zgorevanja, je priporočljiva vgradnja dodatne čistilne odprtine v bližini kurilne naprave. 
 
Vgraditev čistilne odprtine v dimniški priključek ni potrebna, v kolikor ga je za potrebe pregledovanja in 
čiščenja možno enostavno demontirati in ponovno montirati. 
 
Razdalja med čistilnimi odprtinami naj ne presega naslednjih vrednosti: 
 
Gorivo Maksimalna razdalja [m] 

 Pri stranski razporeditvi Pri razporeditvi na čelno stran 
vodoravnega dela 

Trdna in tekoča goriva 2 4 

Plinasta goriva 4 4 
 
Dimenzije čistilnih odprtin so podane v standardu. Praviloma morajo biti takega preseka, da je možno 
uporabiti orodja, s katerim je možno očistiti celoten presek. 
 
 
Potek dimniških priključkov 
 
Dimniški priključki morajo potekati tako, da je njihova izvedba ugodna za odvod dimnih plinov. 
Praviloma potekajo tako, da se dvigujejo proti priključku na dimnik. 
 
Na vlago neobčutljivi dimniški priključki morajo imeti padec 3o proti kurilni napravi. V kolikor odvod 
kondenzata ni možno speljati skozi kurilno napravo, ga je potrebno urediti posebej in to pred kurilno 
napravo. 
 
Odvodniki kondenzata iz dimovodne naprave morajo biti opremljeni z zaporo za dimne pline (npr. »U« 
cevjo) s svetlim premerom nad 15 mm. 
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Dimniški priključek: 
 

• ne sme biti voden v stropu, stenah in »gradbeno zaprtih prostorih«, 
• ne sme biti voden v druga nadstropja, 
• je lahko voden skozi stene prostora, ki so požarno varne. 

 
Dimniški priključki, kot tudi druge dimovodne naprave, morajo biti v prostorih, kjer se obdeluje, 
shranjuje ali proizvaja lahko vnetljive ali eksplozijske snovi, zavarovani proti toplotnemu sevanju, z 
varnostno razdaljo in drugimi ukrepi. Tako se izognemo nevarnosti vžiga in eksplozij. 
 
 

5.3.4 Merilne odprtine 
 
Dimniški priključki kurilnih naprav, ki spadajo pod emisijski monitoring, morajo imeti merilno odprtino, v 
kolikor z njo ni opremljena že sama kurilna naprava, ki jo je izdelal proizvajalec. 
 
Odprtina mora biti za dimniškim nastavkom kurilne naprave, ki praviloma ustreza dvakratnemu 
hidravličnemu premeru dimniškega nastavka in ima rešeno zapiranje. Dimovodne naprave, ki 
obratujejo v nadtlaku, morajo imeti zapiranje izvedeno v plinotesni izvedbi do dovoljenega tlaka 
dimovodne naprave. Merilna odprtina ne sme biti prekrita s toplotno izolacijo, plaščem, oblogo ali 
držali za pritrjevanje dimniškega priključka. Dostopna mora biti tako, da se lahko redno in nemoteno 
izvajajo meritve. 
 
 

5.3.5 Urejeni in varni dostopi  
 
Za izvajanje storitev vzdrževanja, nadzorovanja in čiščenja kurilnih, dimovodnih in prezračevalnih 
naprav ter tudi z vidika požarne varnosti morajo biti zagotovljeni varni in prosti dostopi do teh naprav, 
še posebej pa to velja za dimovodne naprave. Za zagotavljanje varnih dostopov se lahko uporabijo 
predpisi s področja varovanja in zdravja pri delu, kot so: 

 
• Zakon varnosti in zdravju pri delu - ZVD (Ur.l. RS št. 56/99): 

 

- Uredba o zagotavljanju varnosti in zdravja pri delu na začasnih in premičnih gradbiščih 
(Ur.l. RS št. 3/02), 

- Pravilnik o zahtevah za zagotavljanje varnosti in zdravja delavcev na delovnih mestih 
(Ur.l. RS št. 89/99), 

- Pravilnik o osebni varnostni opremi (Ur.l. RS št. 89/99). 
 
V praksi je zagotavljanje teh pogojev pogosto »odvečna« naloga tako projektantov, izvajalcev in tudi 
investitorjev. Izvajanje storitev vzdrževanja in storitev javne službe s strehe brez urejenih varnih in 
prostih dostopov na streho je nesprejemljivo. 
 
Prav tako ni sprejemljivo izvajanje storitev javne službe v bivalnih prostorih, posebno še, če gre za 
izvajanje storitev na skupnih napravah, kot je to primer v večstanovanjskih objektih. V takih primerih je 
vgradnja dimniških vratc v bivalne prostore, kot je sodobna kopalnica, hodnik, WC ipd. nesprejemljivo, 
posebno še, če gre za naprave, ki pripadajo sosednjemu stanovanju. 
 
V primeru nejasnosti o lokaciji in potrebnosti odprtin za izvajanje teh storitev se lahko posvetujete z 
izvajalcem javne službe. 
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Primerno

Neprimerno! 
Razen, če gre za skupni 

prostor, oz. urejen 
dostop na streho.

Primerno

 
 
Slika 35: Primerni in neprimerni dostopi do dimnika in dimniški vrat 
 
 

5.4 Dimovodne naprave in mejni gradbeni elementi 
 
Pri dimovodnih napravah je treba upoštevati: 
 

• naprave lahko na nosilne ali povezovalne gradbene dele vplivajo samo toliko, da ni ogrožena 
stabilnost poslopja, 

• naprave morajo biti nameščene tako, da mejni nosilni zidovi, stebri in podpore pri maksimalni 
temperaturi dimnih plinov priključene kurilne naprave zaradi svojih površinskih temperatur niso 
ogroženi, 

• zunanje površine nosilnih zidov, stebrov in podpor iz betona ali armiranega betona se ne 
smejo ogrevati nad dovoljeno mejno temperaturo. 

 
Dimovodne naprave in jaški morajo biti prehodni. Upoštevana mora biti možnost raztezanja celotne 
konstrukcije stavbe. Vmesni prostori do gradbenih elementov morajo biti požarno varni in tesno zaprti 
z obstojnimi negorljivimi materiali. 
 
 

5.5 Zamaknitve navpičnega dela dimovodne naprave 
 
 Za dimovodne naprave veljajo naslednji pogoji: 
 

• vgrajena zamaknitev je lahko samo ena, 
• višina zamaknitve je lahko do 10 m, 
• svetli presek ne sme biti večji kot 400 cm2, 
• zamaknitev s kotom večjim od 30o je dovoljena v primeru, ko odvodnik dimnih plinov in kurilna 

naprava obratujeta v nadtlaku, 
• zamaknitev mora potekati v prostoru, ki je dostopen, 
• spoji tuljave morajo biti na mestu zamaknitve pravokotno na os dimovodne naprave. 

 
 

5.6 Zaščita proti padavinski vodi 
 
Če zgornje površine dimovodne naprave in jaškov odvodnikov mejijo na prosto, morajo biti narejeni iz 
materialov odpornih na vremenske vplive, kot je dež, zmrzovanje, sonce itd. 
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Dimovodne naprave za odvod dimnih plinov iz kurilnih naprav na trdna goriva morajo biti zaščitene z 
oblogami proti dežju, ki so negorljive. 
 
Dodatna obloga ali toplotna izolacija dimovodne naprave nameščena na prostem ali v hladnih 
prostorih ne sme povzročati zbiranja vlage v sami konstrukciji dimovodne naprave. To preprečimo z 
prezračevalno režo, ki je večja od 1,5 cm ali z izbiro take dimovodne naprave, da do kondenzacije v 
njej sploh ne pride.   
 
Podrobneje je obravnava dimovodnih naprav v hladnih prostorih in nad streho opisana v DIN 
18160/2001 ali drugih predpisih. 
 
 

5.7 Lega ustja 
 
Za določanje lege ustja dimovodne naprave v ali ob stavbi moramo upoštevati: 
 

• ne sme se nahajati v neposredni bližini oken, odprtin za dovod zraka ali balkonov, 
• pri terasastih stavbah mora biti ustje nad najvišjim delom stavbe, 
• če je ustje dimovodne naprave nad streho, ki ima parapet višine H > 0,5 m, morajo biti v 

parapetu narejene odprtine, ki preprečujejo nevarno zbiranje dimnih plinov, 
• pri nagibu strehe, ki je večje od 20o, mora biti ustje v bližini najvišjega roba strehe. 

 
Višina ustja dimovodne naprave nad streho: 
 

• mora biti najmanj 40 cm (50 cm) nad slemenom, če je ustje v slemenu, 
• oddaljeno od strehe za najmanj 1 m, če ustje ni v slemenu, 
• pri kurilnih napravah na plin, neodvisnih od zraka v prostoru, zadošča oddaljenost od površine 

strehe najmanj 40 cm, v kolikor skupna nazivna moč kurilnih naprav ne presega 50 kW in so 
dimni plini vodeni v okolico z ventilatorji. 

 
Ustje dimovodne naprave mora biti najmanj 1,0 m nad strešnim oknom ali nad odprtino, ki vodi v 
prostore, če je vodoravna oddaljenost dimovodne naprave do njih manjša od 1,5 m. 
 
Ustje dimovodne naprave mora biti od nezaščitenih gradbenih elementov iz gorljivih materialov, razen 
strehe, višje kot 1,0 m in vodoravno oddaljeno za več kot 1,5 m. 
 
Ustje dimovodnih naprav na trdna goriva v poslopjih, katerih strešna kritina ni požarno varna (»mehke 
kritine«, kot so gorljive kritine: slama, bambus, trstičevje in podobno), mora biti v slemenu strehe in za 
80 cm višje od slemena. 
 
Lega ustja nad streho je lahko predpisana tudi v gradbenih predpisih, predpisih s področja varstva 
okolja in krajevnih značilnostih ter njihovih zahtevah. 
 
Lega ustja mora biti takšna, da dimni plini v nobenem primeru ne morejo izhajati v prostore. 
 

 

 
 
Slika 36: Minimalne višine dimnika nad streho 

 
Slika 37: Minimalne razdalje dimnika od  

strešnih oken 
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6. DIMENZIONIRANJE – PRERAČUN DIMOVODNIH 
NAPRAV  

 
Za pravilno in varno obratovanje dimovodne naprave mora biti le-ta tudi dimenzijsko prilagojena 
priključeni kurilni napravi. 
 
Dimenzioniranje ali preračun dimovodne naprave se opravi glede na vrsto in toplotno območje kurilne 
naprave, vrsto gorilnika, vrsto goriva, načina odvoda dimnih plinov, lokacije vgradnje kurilne in 
dimovodne naprave itd. 
 
Še pred dvema desetletjema so bile za določanje dimovodnih naprav v uporabi predvsem enostavne 
enačbe ali diagrami. V sedanjem času, ko moramo prilagoditi sodobni kurilni napravi sodobno 
dimovodno napravo, pa se uporabljajo predvsem računalniški programi izdelani na osnovi tehničnih 
standardov. 
 
Z ustreznimi računalniškimi programi po EN 13384-1 je mogoče dimenzionirati vse dimovodne 
naprave z enim priključkom ne glede na izvedbo in vrsto materiala, če so na razpolago ustrezni 
tehnični podatki predvsem za kurilno napravo.  
 
Z računalniškimi programi po EN SIST 13384-2, je možno preračunati dimovodne naprave z več 
priključki. Ta standard pa ne velja za primere izvedb dimovodnih naprav z več priključki, v primeru 
mešanih kurilnih naprav, odprtih kurišč, v primerih z različnimi termičnimi upori med posameznimi deli 
dimovodne naprave itd. Za določanje dimenzij LAS sistemov v praksi uporabimo tudi tehnična 
navodila, ki jih podajajo proizvajalci kurilnih in dimovodnih naprav. Navodil in predlogov proizvajalca 
kurilne ali dimovodne naprave se je potrebno posluževati tudi v primeru specialnih kurilnih naprav. 
 

  
 
Slika 38: Diagram toplotnih izgub kotla glede na 
 temperaturo vode v kotlu in obdobje 
 proizvodnje kotla 

 
Slika 39: Posledice kondenzacije v dimniku 

 
Starejši kotli so imeli višje temperature dimnih plinov in višje temperature vode v kotlu, presežki zraka 
so bili visoki, temperature kondenzacije nizke in toplotne izgube z dimnimi plini visoke (slika 38).  
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Novejše kurilne naprave na trdna goriva in predvsem specialni kotli na biomaso imajo nizke 
temperature dimnih plinov, nizke presežke zraka ter višje temperature kondenzacije, zato se lahko 
pojavijo posledice zaradi kondenzacije vlage, kot je razvidno na sliki 39, ki so še posebej nezaželene v 
primeru hišnih dimnikov, ki potekajo skozi bivalne prostore. Taki primeri so najbolj pogosti v primeru 
obstoječih zidanih dimnikov ali dimnikov, ki niso odporni na vlago, na katere so priključene nove 
sodobne ali pa neustrezne kurilne naprave.  
 
 

6.1 Tehnični standardi 
 
V Sloveniji smo do sedaj za dimenzioniranje dimnikov pogosto uporabljali nemške tehnične standarde, 
nekateri pa tudi avstrijske ali italijanske.  
 
V letu 2003 je v izšel EU oziroma SIST EN standard za dimenzioniranje dimovodnih naprav, in sicer: 
 

• SIST EN 13384-1/2003 za kurilne naprave z enim priključkom,  
• SIST EN 13384-2/2003 za kurilne naprave z več priključki. 

 
Ta standard v pretežni meri bazira na nemškem standardu DIN. Ker SIST EN 13384 ni obvezen 
standard oziroma ni določen s predpisi, je možno še uporabiti tudi DIN 4705, in sicer: 
 

• DIN 4705-T1/1993 za kurilne naprave z enim priključkom, 
• DIN 4705-T3/1984 za kurilne naprave z več priključki. 

 

 
 
Slika 40: Dimenzije dimnika je potrebno 
 določiti po metodologiji 
 tehničnih standardov 
 

 
Slika 41: Natančna kontrola dimovodne naprave z 
   računalniškim programom 
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Slika 42: Karakteristični podatki po DIN 4705, 
 potrebni za preračun dimnika 

 
Slika 43: Intenziteto ohlajevanja določi 
 poznavalec te problematike 

 
 

6.2 Vsebina dokumentacije dimnika – projekta dimnika 
 
Nekako samoumevno je, da projektant v projektu določi radiatorje, konzole radiatorja, radiatorski 
ventil, črpalko, razvodne cevi, kurilno napravo, krmilno opremo itd., odločitev o rešitvi odvoda dimnih 
plinov in dovodu zraka pa je velikokrat prepuščena izvajalcu dimnika, dimnikarju ali celo investitorju. 
Glede na zahtevnost določitve dimovodnih naprav za sodobne kurilne naprave je za ta dela v vseh 
pogledih usposobljen predvsem projektant, tako po strokovni izobrazbi kot po svoji vlogi. Investitorji, 
prodajalci dimnikov ali izvajalci vgradnje, razen redkih izjem, večinoma niso usposobljeni za strokovne 
odločitve o dimovodnih napravah. V kolikor pa le-ti zgradijo dimnik brez ustrezne tehnične 
dokumentacije (projekta), prevzemajo tudi odgovornost za izvedbo. 
 
Da bi se v praksi pojavljalo čim manj napak, predlagamo, da tehnična dokumentacija – projekt 
ogrevalnega sistema oziroma kurilnice – vsebuje tudi rešitev odvoda dimnih plinov iz kurilne naprave v 
okolico in predvidi ustrezno dimovodno napravo. 
 
Projekt – tehnična dokumentacija – naj vsebuje: 
 

• določitev kurilne naprave z njenimi osnovnimi tehničnimi podatki, kot so: 
 

- proizvajalec, vrsta in tip naprave, vrsta goriva, vrsta gorilnika itd., 
- toplotno območje delovanja, 
- izkoristek v toplotnem območju oziroma zgorevalno toplotno območje, 
- masni tok dimnih plinov oziroma vsebnost CO2 v dimnih plinih za toplotno območje, 
- temperatura dimnih plinov v toplotnem območju, 
- zahtevan vlek oziroma nadtlak na kurilni napravi v toplotnem območju, 
- oblika in dimenzije dimniškega nastavka na kurilni napravi. 
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• preračun dimovodne naprave in kontrolo dovoda zraka, kar po DIN 4705-1/10.93 pomeni: 

 
- kontrola vleka – tlačno kontrolo, 
- kontrola temperatur v dimniku – temperaturno kontrolo, 
- kontrola minimalnega tlaka, 
- kontrola minimalne hitrosti, 
- kontrola maksimalne višine dimnika. 

 
• v primeru preračuna po SIST EN 13384-1/03 naslednje kontrole: 

 
- kontrola vleka – tlačna kontrola, 
- primerjava potrebnega vleka dimnika s tlačnim padcem dovoda zraka, 
- kontrola temperatur v dimniku – temperaturna kontrola. 

 
• rešitev, ki zagotavlja: 

 
- požarno varnost, 
- varovanje človekovega zdravja – sanitarno varnost, 
- varstvo okolja, 
- pričakovano kakovost dimovodne naprave, 
- predvidi možnost izvajanja storitev javne službe – »dimnikarskih storitev«. 

 
 

6.3 Kontrola dimnika po DIN 4705/10.93 

6.3.1 Tehnični podatki kurilne naprave potrebni za dimenzioniranje dimnika 
 
Za dimenzioniranje dimovodnih naprav so potrebni naslednji tehnični podatki:  
 

• vrsta goriva, 
• vrsta gorilnika, 
• vrsta kurilne naprave, 
• (Qmax - Qmin) toplotno območje [W] oziroma [kW], 
• m masni tok dimnih plinov [kg/s] ali vsebnost CO2 [%] pri (Qmax - Qmin), 
• TW  temp. dimnih plinov na izstopu iz kurilne naprave [K] pri (Qmax - Qmin), 
• PW  potrebni vlek za kurilno napravo [Pa] pri (Qmax - Qmin), 
• AW  dimenzije dimniškega nastavka oziroma svetli presek [m2]. 

 
Poleg tega je potrebno za določitev dimovodne naprave poznati tudi lastnosti prostora s kurilno 
napravo oziroma podatke o dovodu zraka ter tehnične podatke dimovodne naprave. V kolikor 
navedenih tehničnih podatkov pri dimenzioniranju nimamo na razpolago, je določitev dimovodnih 
naprav samo približna. 
 
 

6.3.2 Kontrola tlačnih razmer - vleka 
 
Dimnik zagotavlja vlek na osnovi razlike v gostoti zraka v okolici in srednje gostote dimnih plinov v 
dimniku. Torej dimnik "vleče", ker so dimni plini v dimniku lažji od okoliškega zraka. Topli dimni plini z 
manjšo gostoto se v dimniku dvigajo, zgorevalni zrak pa vstopa v kurišče kurilne naprave. Tako se 
odvajajo dimni plini v okolico, v prostor s kurilno napravo oziroma kurišče pa prihaja zgorevalni zrak. 
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Vlek dimnika je proporcionalen razliki gostot ρL - ρm, efektivni višini dimnika in dimniškega 
priključka H ter zemeljskemu pospešku g: 
 

[Pa]   gH)(P mLH ρρ −=  
 
Iz enačbe je razvidno, da večja razlika v gostoti in višja efektivna višina dimnika pomenita boljši vlek 
dimnika. V obstoječem dimniku se vlek povečuje na osnovi višje gostote okoliškega zraka ρL in nižje 
srednje gostote dimnih plinov v dimniku ρm.   
 
Ker imajo sodobne kurilne naprave vse nižje temperature dimnih plinov, se tudi srednja gostota dimnih 
plinov v dimniku povišuje, razlika v gostoti med zrakom in dimnimi plini pa se tako zmanjšuje. To 
pomeni tudi nižji vlek dimnika. Ker za povečanje vleka pri stanovanjskih hišah dimnika običajno ne 
moremo poviševati zaradi obstoječe arhitekture hiše, je potrebno znižati tlačni padec vstopa zraka v 
prostor s kurilno napravo, dimniški priključek in dimnik ter izbrati kurilno napravo s čim nižjim 
zahtevanim vlekom na dimniškem nastavku. 
 
 

6.3.2.1 Zakaj je potreben vlek dimnika? 
 
Vlek dimnika PH je potreben za dovod zgorevalnega zraka v prostor s kurilno napravo, obratovanje 
kurilne naprave in odvod dimnih plinov iz kurilne naprave v okolico. Dimnik mora zagotoviti vlek PH , ki 
je višji ali vsaj enak tlačnemu padcu dovoda zraka PL, zahtevanemu vleku na dimniškem nastavku 
kurilne naprave PW, potrebnemu vleku za dimniški priključek PFV in tlačnemu padcu v dimniku PR. 
 

[Pa]   RFVWLH PPPPP +++≥  
 
Velja torej, da je vlek na priključku na dimnik PZ enak vleku dimnika PH zmanjšanemu za tlačni padec 
v dimniku PR. 
 

[Pa]   RHZ PPP −=  
 

 
 
Slika 44: Osnove delovanje dimnika 

 
Slika 45: Oznake tlakov za dimovodne naprave v 
 podtlaku 
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Vlek na priključku na dimnik - PZ mora biti višji ali kvečjemu enak potrebnemu vleku na priključku na 
dimnik PZe. Potrebni vlek PZe na priključku na dimnik je enak vsoti tlačnega padca dovoda zraka PL, 
potrebnega vleka za kurilno napravo PW in potrebnega vleka za dimniški priključek PFV. 
 

[Pa]   zez PP ≥  
 

[Pa] LFVWZe PPPP ++=  
 
 

6.3.2.2 Potrebni vlek za dovod zraka PL  
 
Pri dimenzioniranju dimnika je potrebno določiti tlačni padec dovoda zraka v prostor s kurilno napravo. 
Tlačni padec dovoda zraka v prostor s kurilno napravo določimo na osnovi tehničnih lastnosti 
prezračevalnih naprav (rešetke, odprtine, kanali itd.). Tlačni padec dovoda zraka v prostor s kurilno 
napravo lahko za bivalne prostore znaša največ 4 Pa, če ti nimajo neposrednega dovoda zraka. Za 
kurilnice z rešetkami upoštevamo 3 Pa, če ne razpolagamo s konkretnejšimi podatki.  
 
V kolikor je dovod zraka izveden po kanalu, se tlačni padec v kanalu za dovod zraka PL izračuna po 
naslednji enačbi.  
 

[Pa] 
2

2
B

m

n
n,B

hB

B
BEBL w

D
LSP ρζψ ⎟⎟
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⎞
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⎝

⎛
+= ∑  

 
Kjer pomeni: 
 

• DhB  - svetli hidravlični premer kanala za dovod zraka [m],  
• LB  - dolžina kanala za dovod zraka [m],  
• ΨB - koeficient trenja kanala za dovod zraka, 
• ΣζB,n - vsota lokalnih uporov kanala za dovod zraka,  
• ρm - srednja gostota zraka v kanalu za dovod zraka [kg/m3], 
• wB  - srednja hitrosti zraka v kanalu za dovod zraka [m/s],  
• SEB - varnostno število strujanja; za protismerno strujanje v koncentrični izvedbi 

dimovodnih naprav znaša 1,2, za ostale primere pa 1,0. 
 
 

6.3.2.3 Potrebni vlek za kurilno napravo PW  
 
Tlačni padec, ki ga mora zagotoviti dimnik na dimniškem nastavku kurilne naprave, je podatek kurilne 
naprave, ki ga določi proizvajalec kurilne naprave. Odvisen je od vrste goriva, vrste gorilnika, namena 
uporabe in tehničnih lastnosti kurilne naprave. Pri kotlih na trdno gorivo je zahtevan potrebni vlek 
običajno višji kot pri ostalih kurilnih napravah, saj mora dimnik pokrivati tudi tlačni padec pretoka 
dimnih plinov skozi kurilno napravo. Za kotle s toplotno močjo od 20 do 50 kW je maksimalni 
povprečni priporočljiv vlek po EN standardih od približno 19 do 25 Pa. V primeru kotlov z višjo toplotno 
močjo pa je ustrezno višji.  
 
Potrebni vlek za kotle na biomaso praviloma poda proizvajalec kurilne naprave na biomaso, sicer ga 
določimo iz pripadajočih tehničnih standardov za kurilne in dimovodne naprave. 
 
Zahtevan vlek na dimniškem nastavku za kombinirane kotle z ventilatorskim gorilnikom na ekstra 
lahko kurilno olje (ELKO) ali plin je običajno nižji kot pri kurjenju na trdno gorivo. Vrednosti vleka so 
približno za polovico nižje kot za trdno gorivo, določijo se lahko tudi po enačbi podani v standardu, če 
ni na razpolago tehničnega podatka proizvajalca kurilne naprave. 
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Specialni kotli na tekoče ali plinasto gorivo z ventilatorskim gorilnikom imajo vrednosti potrebnega 
vleka 10, 5 ali celo 0 Pa. Pri kotlih, ki imajo zahtevan vlek 0 Pa, zagotavlja pretok dimnih plinov skozi 
kotel ventilator gorilnika, kotel pa na strani dimnih plinov v kurišču obratuje v nadtlaku. V tem primeru 
morajo biti kotli izdelani tako, da je zagotovljeno varno nadtlačno obratovanje. Praviloma so to samo 
kotli z enimi vrati. 
 
V vsakem primeru je potrebno na dimniškem nastavku kurilne naprave upoštevati potreben vlek, ki ga 
določi proizvajalec. Le na ta način se zagotovi neoporečne obratovalne pogoje tako z energetskega in 
ekološkega kot sanitarnega vidika. 
 
V primeru kurilnih naprav z atmosferskim gorilnikom na plin, vlek dimnika ne sme vplivati neposredno 
na gorilnik, zato so te kurilne naprave opremljene s prekinjevalnikom vleka. Kljub temu pa mora dimnik 
odvesti dimne pline iz prekinjevalnika vleka v okolico. Standardni podatek potrebnega vleka za te 
kurilne naprave v talni izvedbi, kot so plinski grelniki, je 10 Pa, za stenske plinske grelnike pa 3 Pa. 
Posamezni proizvajalci podajajo za svoje plinske grelnike tudi bistveno nižje vrednosti potrebnega 
vleka, in sicer za talne izvedbe 3 do 10 Pa, za stenske izvedbe pa 1,5 do 3 Pa.  
 
Vsekakor je priporočljivo, da se pri dimenzioniranju dimnika, posebno še, če so kurilne naprave 
odvisne od zraka v prostoru in imajo atmosferski gorilnik, upošteva vsaj minimalni zahtevan vlek, 
predvsem z vidika varovanja človekovega zdravja. Preprečiti je potrebno izhajanje dimnih plinov v 
prostor s kurilno napravo ter zagotoviti neoporečno obratovanje.  
 
 

6.3.2.4 Potrebni vlek za dimniški priključek PFV  
 
Potrebni vlek za dimniški priključek PFV je enak tlačnemu padcu v dimniškem priključku zmanjšanemu 
za ustvarjen vlek v njem: 
 

[Pa]HVRVFV PPP −=  
 
kjer pomeni: 
 

• PFV  - potrebni vlek za dimniški priključek [Pa], 
• PRV - tlačni padec v dimniškem priključku [Pa],  
• PHV - vlek, ustvarjen v dimniškem priključku [Pa]. 

 
V kolikor ima dimniški priključek pozitivno višinsko razliko, predstavlja ustvarjen vlek pozitivni doprinos 
k potrebnemu vleku za dimniški priključek. V dimniškem priključku je ustvarjen vlek PHV enak: 
 

( ) [Pa]VmVLHV HgP ρρ −=  
 
kjer pomeni: 
 

• ρL  - gostota zunanjega zraka [kg/m3],  
• ρmV - srednja gostota dimnih plinov v dimniškem priključku [kg/m3] 
• g - zemeljski pospešek – 9,81 [m/s2] 
• Hv - višina dimniškega priključka [m] 
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Tlačni padec v dimniškem priključku PRV se izračuna z enačbo: 
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kjer pomeni:  
 

• DhV  - svetli hidravlični premer dimniškega priključka [m],  
• Lv  - dolžina dimniškega priključka [m],  
• ΨV - koeficient hrapavosti notranje površine dimniškega priključka,  
• ΣζV,n - vsota lokalnih uporov dimniškega priključka,  
• ρmV - srednja gostota dimnih plinov v dimniškem priključku [kg/m3] 
• wmV  - srednja hitrost dimnih plinov v dimniškem priključku v [m/s],  
• PGV - sprememba tlaka zaradi spremembe hitrosti v dimniškem priključku [Pa].  

 
Pri dimenzioniranju dimniškega priključka je potrebno upoštevati tudi varnostna in korekcijska faktorja: 
 

• SEV - varnostno število strujanja, ki je za hišne dimnike 1,5, 
• SEGV - varnostno število strujanja za tlačne spremembe povzročene s spremembami 

hitrosti – “korekcijski faktor” je za hišne dimnike SEGV = SE za PGV ≥ 0 in SEGV = 
1, če je PGV < 0.  

 
 

6.3.2.5 Tlačni padec v dimniku PR  
 
Enako strukturo enačbe uporabimo tudi za določitev tlačnega padca v samem dimniku oziroma tlačni 
padec dimnika zaradi lastnih uporov.  
 
Tlačni padec v dimniku PR, oziroma “lastni tlačni padec” določimo: 
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kjer pomeni: 
 

• Dh  - hidravlični svetli premer dimnika [m],  
• L  - dolžina poti strujanja dimnih plinov v dimniku [m],  
• ΨV - koeficient hrapavosti notranje površine dimnika,  
• Σζn - vsota lokalnih uporov dimnika,  
• ρm - srednje gostote dimnih plinov v dimniku [kg/m3], 
• wm  - srednje hitrosti dimnih plinov v dimniku [m/s],  
• PG - spremembe tlaka zaradi spremembe hitrosti v dimniku [Pa].  

 
Pri dimenzioniranju dimnika je potrebno upoštevati varnostni in korekcijski faktor: 
 

• SE  - varnostno število strujanja, ki je za hišne dimnike 1,5, 
• SEG  - varnostno število strujanja za tlačne spremembe povzročene s spremembami 

hitrosti “korekcijski faktor” je za hišne dimnike SEG = SE, če je PGV ≥ 0 in SEG = 1,0, 
če je PG < 0.  
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Vlek na dimniškem nastavku kurilne naprave, kjer običajno izvajamo meritve oziroma kontrolo vleka,, 
je nižji še za tlačni padec v dimniškem priključku. Poleg tega je pri meritvi vleka potrebno upoštevati 
višji dejanski vlek še za zahtevane varnostne faktorje SE in SEV. Razpoložljivi vlek na tem mestu mora 
presegati potrebni vlek, ki ga zahteva proizvajalec kurilne naprave, in tlačni padec dovoda zraka. 
 
 

6.3.3 Kontrola temperaturnih razmer 
 
Ena izmed osnovnih kontrol dimnika je t.i. temperaturna kontrola. Gre za kontrolo temperature dimnih 
plinov na ustju dimnika To in notranje površinske temperature dimniške tuljave na ustju dimnika Tiob, ki 
mora biti v primeru suhega obratovanja dimnika višja od temperature kondenzacije vlage v dimnih 
plinih Tg. V primeru, da v dimniku prihaja do kondenzacije vodne pare in je dimniška tuljava primerna 
za obratovanje v vlažnem področju, 
 

[K]giob TT ≥  
 
mora biti ta temperatura višja od temperature zmrzovanja vode (Tg = 273,15 K, oz. 0 oC). 
 
Pri kontroli primernosti dimnika je potrebno upoštevati, da v dimniku, ki ni odporen na vlago, ne sme 
priti do kondenzacije vlage in v dimniku, ki je odporen na vlago ne sme priti do zamrzovanja vlage. 
Torej je potrebno izbrati primeren dimnik, v kolikor pa gre za obstoječi dimnik, ga je potrebno po 
potrebi rekonstruirati oziroma prilagoditi kurilni napravi. 
 

 
 
Slika 46: Temperature kondenzacije vodne pare 
 glede na vrsto goriva in vsebnost CO2 

 
Slika 47: Karakteristične temperature dimnika za 
 obratovanje v podtlaku 
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6.3.3.1 Izstopna temperatura dimnih plinov iz dimnika To  
 
Temperatura dimnih plinov na ustju dimnika je odvisna od temperature dimnih plinov na vstopu v 
dimnik Te, temperature okolice Tu in predvsem od intenzivnosti ohlajanja dimnika K. 
 

( ) [K] K
ueuo eTTTT −−+=  

 
V enačbi pomeni:  
 

• To  - temperatura dimnih plinov na izstopu iz dimnika [K],  
• Tu  - temperatura okolice [K],  
• Te  - temperatura dimnih plinov na vstopu v dimnik [K],  
• K  - intenzivnost ohlajanja dimnika. 

 

6.3.3.2 Srednja temperatura dimnih plinov v dimniku 
 
Izhodiščna temperatura za dimenzioniranje dimnika in določitev vleka dimnika je srednja temperatura 
dimnih plinov v dimniku Tm in je določena z naslednjo enačbo: 
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Intenzivnost ohlajanja se določi po naslednji enačbi: 
 

[-]   
pcm
LkUK

&
=  

 
Kjer pomeni: 
 

• U - obseg dimnika [m], 
• k - toplotna prehodnost dimnika [W/m2 K], 
• L - dolžina – višina dimnika [m], 
• m&  - masni pretok dimnih plinov [kg/s], 
• cp - specifična toplota dimnih plinov [J/kg K]. 

 
 

6.3.3.3 Notranja površinska temperatura dimniške tuljave na vrhu dimnika 
 
V kolikor govorimo o suhem dimniku, mora biti površinska temperatura dimniške tuljave na vrhu 
dimnika Tiob enaka ali presegati temperaturo kondenzacije vlage v dimnih plinih. 
 

( ) [K]   uoob
i

ob
obiob TTkTT −+−=

α  

 
Ostale oznake pomenijo: 
 

• Tob - temperatura dimnih plinov na vrhu dimnika v stacionarnih pogojih [K], 
• kob  - toplotna prehodnost dimnika v stacionarnih pogojih [W/m2 K],  
• α i  - notranja toplotna prehodnost v dimniški tuljavi [W/m2 K],  
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• Tuo  - primerjalna temperatura okoliškega zraka na ustju dimnika [K] (ta temperatura je 
0 ºC za dimnike v zgradbi in za dimnike z dodajanjem zraka; -15 ºC pa za dimnike 
neobčutljive na vlago in prostostoječe dimnike). 

 
 

6.3.3.4 Temperature dimnih plinov v dimniškem priključku 
 
Srednjo temperaturo dimnih plinov v dimniškem priključku TmV izračunamo: 
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Izstopna temperatura dimnih plinov iz dimniškega priključka oziroma vstopna temperatura dimnih 
plinov v dimnik Te znaša: 
 

( ) [K]   VK
uWue eTTTT −−+=  

 
V enačbah pomeni:  
 
• TmV  - srednja temperatura dimnih plinov v dimniškem priključku [K],  
• Tu  - temperatura okolice [K],  
• TW  - temperatura dimnih plinov na izstopu iz kurilne naprave [K],  
• KV  - intenzivnost ohlajanja dimniškega priključka, 
• Te  - temperatura dimnih plinov na vstopu v dimnik (oziroma na izstopu iz dimniškega  

priključka) [K]. 
 
 

6.3.4 Kontrola minimalnih hitrosti 
 
Večje hitrosti dimnih plinov v dimniškem priključku in dimniku povzročajo tudi večji tlačni padec. 
Premajhne hitrosti negativno vplivajo na strujanje dimnih plinov v dimniku, zato so določene minimalne 
hitrosti. Minimalna hitrost znaša 0,5 m/s za dimnik z najmanjšim dovoljenim svetlim presekom 100 
cm2. Za večje preseke je minimalna hitrost večja od 0,5 m/s in se določi po naslednji enačbi: 
 

[m/s]   4
0A

AfWW gminm =≥  

 
kjer pomeni: 
 

• wm - srednja hitrost dimnih plinov [m/s],  
• wmin - minimalna srednja hitrost dimnih plinov [m/s], 
• fg - faktor minimalne hitrosti in znaša 0,5 m/s 
• A - svetli presek dimnika [m2], 
• Ao - minimalni svetli presek dimnika je 100 cm2 oziroma 0,01 m2. 

 
Obstoječi dimniki za kurilne naprave na trdno gorivo po DIN 4705/10.93 praktično niso primerni za 
sodobne kurilne naprave z ventilatorskim gorilnikom na kurilno olje ali plin pri približno enaki ali nižji 
toplotni moči kurilne naprave tudi zaradi prenizke srednje hitrosti dimnih plinov v dimniku oziroma 
prevelikega svetlega preseka obstoječe tuljave. 
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6.3.5 Kontrola minimalnega tlaka 
 
Minimalni tlak v dimniku je določen z naslednjo enačbo: 
 

( ) [Pa]  LeuminZZ TTHfPP −=≥  
 
kjer pomeni: 
 

• PZ  - podtlak na vstopu v dimnik [Pa], 
• PZmin - minimalni podtlak na vstopu v dimnik [Pa], 
• fu  - faktor minimalnega tlaka in je enak 1/175 Pa/m K, 
• H - višina dimnika [m], 
• Te - temperatura na vstopu v dimnik [K], 
• TL - temperatura zunanjega zraka [K]. 

 
Ta kontrola je bila uvedena z zadnjo spremembo DIN 4705/10.93 in predstavlja težave z 
dimenzioniranjem predvsem pri minimalni toplotni moči kurilne naprave. 
 
 

6.3.6 Kontrola maksimalne višine dimnika  
 
Maksimalna višina dimnika se določi z naslednjo enačbo: 
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kjer pomeni: 
 

• H - koristna – efektivna višina dimnika [m], 
• Dh  - notranji hidravlični premer dimnika [m], 
• r  - srednja hrapavost notranje površine dimnika [m]. 

 
 

6.4 Kontrola odvodnikov dimnih plinov - dimnikov za 
obratovanje v nadtlaku  

 
Osnovna lastnost nadtlačnega odvodnika v primerjavi z klasičnim dimnikom je v tem, da je primeren 
za obratovanje tudi v nadtlaku. Standardni nadtlak nadtlačnega odvodnika je določen z novim EN 
1443 in znaša 200 Pa. Posamezni proizvajalci ponujajo izvedbe, ki so primerne za nadtlak do 5000 
Pa. Gre za izvedbo dimnika – odvodnika dimnih plinov, ki ima tudi dimniško tuljavo izdelano v tesnjeni 
izvedbi. 
 
 

6.4.1 Dimenzioniranje dimnikov za obratovanje v nadtlaku 
 
Določevanje ustreznega svetlega premera in minimalne efektivne višine odvodnika dimnih plinov – 
dimnika – za obratovanje v nadtlaku je nekoliko drugačno samo v primeru izhodiščnih podatkov in pri 
analizi bilance tlačnih padcev. Kurilne naprave namreč ne potrebujejo vleka na dimniškem nastavku 
ampak nadtlak, ki ga ustvarjajo ventilatorji in se porabi tudi za odvod dimnih plinov.  
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Vse ostale kontrole po DIN 4705/10.93 se opravijo po enakih ali identičnih enačbah, kot to sicer velja 
za klasične dimnike, ki obratujejo v podtlaku. 
 
 

6.4.2 Kontrola tlakov  
 
Osnove enačbe za določevanje tlačnih padcev so enake kot pri dimnikih. Drugačne so tlačne bilance. 
Za nadtlačne odvodnike veljajo naslednje enačbe. 
 

[Pa]  0≥− UZeUZ PP &&&&  
 
Kjer pomeni:  
 

• PZÜe - potrebni nadtlak na vstopu v vertikalni del odvodnika dimnih plinov [Pa], 
• PZÜ - nadtlak na vstopu v vertikalni del odvodnika dimnih plinov [Pa]. 

 
To pomeni, da mora biti nadtlak na vstopu v vertikalni del odvodnika dimnih plinov višji, kot pa je 
potrebni nadtlak za vertikalni del.  
 
Za določitev dejanskega nadtlaka na vstopu v vertikalni del nadtlačnega odvodnika se uporabi 
naslednje enačba:  
 

[Pa]HRUZ PPP −=&&  
 
kjer pomeni:  

 

• PZÜ  - nadtlak na vstopu v vertikalni del odvodnika dimnih plinov [Pa], 
• PR - tlačni padec v vertikalnem delu odvodnika dimnih plinov [Pa], 
• PH - podtlak, ki ga ustvari vertikalni del odvodnika dimnih plinov [Pa]. 

 
Maksimalni potrebni nadtlak na vertikalnem delu odvodnika PZÜe se določi z naslednjo enačbo: 
 

][Pa FVLUWeUZ PPPP −−= &&&&  
 
kjer pomeni:  
 

• PWÜ - statični nadtlak na kurilni napravi [Pa], 
• PL - potrebni tlak – vlek za dovod zraka [Pa], 
• PFV - potrebni tlak za vodoravni del odvodnika dimnih plinov [Pa]. 
 

6.4.3 Kontrola temperatur 
 
Notranja površinska temperatura na vrhu odvodnika dimnih plinov tiob mora biti višja ali kvečjemu 
enaka 0 oC, kot to sicer velja za vlažne dimnike. 
 

[K]   giob TT ≥  
 
Kjer pomeni: 

 

• Tiob - notranja površinska temperatura tuljave na vrhu odvodnika dimnih plinov [K], 
• Tg - mejna temperatura (tg = 0 °C oziroma Tg = 273,15 K). 

 
Dimovodna naprava tudi na ustju ne sme zamrzniti. 
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6.4.4 Kontrola minimalnega tlaka 
 
V kolikor dimnik za obratovanje v nadtlaku obratuje v podtlaku, veljajo enake enačbe in pogoji kot za 
dimnike, ki obratujejo v podtlaku. 
 
V primeru obratovanja odvodnika dimnih plinov velja:  
 

[Pa] eUZUZ PP &&&& ≤  
 
Kjer pomenijo:  
  

• PZÜ - nadtlak na vertikalnem delu odvodnika dimnih plinov [Pa],  
• PZÜe  - maksimalni potrebni nadtlak na vertikalnem delu odvodnika dimnih plinov [Pa].  

 
 

6.4.5 Kontrola minimalne hitrosti 
 
Za kontrolo minimalne hitrosti veljajo enaki pogoji kot pri dimnikih.  
 

[m/s]   4
0A

Afww gminm =≥  

 
Kjer pomenijo: 
 

• wm - srednjo hitrost dimnih plinov [m/s], 
• wmin - minimalna srednja hitrost dimnih plinov [m/s], 
• fg - faktor minimalne hitrosti in znaša 0,5 m/s, 
• A - svetli presek odvodnika dimnih plinov [m2], 
• Ao - minimalni svetli presek odvodnika dimnih plinov je 100 cm2 oziroma 0,01 m2. 

 
 

6.4.6 Kontrola maksimalne višine  
 
Maksimalna višina je določena z enačbo: 
 

r
D
H

D
H

hh
18750318  

max

−=⎟
⎟
⎠

⎞
⎜
⎜
⎝

⎛
≤  

 
Kjer pomenijo: 

 
• H - koristna – efektivna višina odvodnika dimnih plinov [m], 
• Dh  - notranji hidravlični premer odvodnika dimnih plinov [m], 
• r  - srednja hrapavost notranje površine odvodnika dimnih plinov [m]. 
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6.5 Kontrola dimnika po SIST EN 13384-1 v primerjavi z DIN 4705 
 
V marcu 2003 je izšel evropski standard EN 13384-1 in tudi SIST EN 13384-1 – Dimovodne naprave: 
Toplotno-tehnični preračun z eno kurilno napravo, nekoliko kasneje tudi drugi del EN 13384-2, 
oziroma SIST EN 13384-2, ki je namenjen dimovodnim napravam z več kurilnimi napravami. 
 
Standard nadomešča dolgo let uporabljani nemški nacionalni standard DIN 4705-1 – Zgorevalno-
tehnični preračun dimnikov, Pojmi in natančen preračun. V nadaljevanju je predstavljen nov standard 
SIST EN 13384-1 in njegova primerjava z DIN 4705-1. V taki primerjalni obliki ga prikazujemo zato, 
ker je v večini primerov DIN 4705-1 še v uporabi in bodo tako razlike bolje vidne. 
 
 

6.5.1 Izhodišče standarda SIST EN 13384-1 
 
SIST EN 13384-1 bazira na metodologiji DIN 4705 T1/10.93, tako da so osnovni pogoji in parametri za 
postopek izračuna v večji meri povzeti po tem standardu.  
 
V SIST EN 13384-1 je namesto izraza dimnik uporabljen izraz dimovodne naprave, ker se izraz dimnik 
uporablja le še za klasično izvedbo dimnika, ki je odporen na izžiganje. V novejšem času pa je teh 
dimnikov vse manj, prevladujejo pa dimniki za nižje temperaturne obremenitve. 
 
Ker je standard DIN 4705-1 osnova za EN 13384-1, odgovarja novemu standardu v vseh pomembnih 
delih. Postopek izračuna, mejni pogoji in računski algoritmi so povzeti po nemškem standardu, tako da 
lahko končni rezultati odstopajo le v manjši meri. 
 
 

6.5.2 Postopek izračuna 
 
Izhodiščni tehnični podatki za določanje dimenzij dimnika 
 
Podatki o kurilni napravi, ki so potrebni za kontrolo dimovodnih naprav po SIST EN 13384-1, so enaki 
kot po DIN 4705-1, in sicer: 
 

• Qmax - Qmin  - toplotna moč – območje [W] ali [kW], 
• m&   - masni tok dimnih plinov [kg/s] ali vsebnost CO2 [%] pri Qmax - Qmin, 
• TW   - temperatura dimnih plinov na izstopu iz kurilne naprave [K] pri Qmax - Qmin, 
• PW   - potrebni vlek za kurilno napravo [Pa] pri Qmax - Qmin, 
• AW   - dimenzije dim. nastavka kurilne naprave oziroma svetli presek [m2]. 

 
Dimenzije dimniškega priključka in vertikalnega dela dimovodne naprave so: 
 

• AV, A - svetli presek [m2], 
• HV, H  - koristna višina [m], 
• LV, L  - dolžina v [m], 
• ζV, ζ - lokalni upori zaradi spremembe smeri in preseka, 
• (1/Λ)v, (1/Λ) - materiali, 
• rV, r - hrapavost. 
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Slika 48: Podatki o dimnih plinih 
 

 
Slika 49: Podatki o dimovodni napravi 
 

 
Podatke o kurilni napravi oziroma dimnih plinih in podatke o dimovodni napravi, potrebne za določanje 
dimovodnih naprav, praviloma poda proizvajalec. V kolikor teh podatkov ni na razpolago, jih je 
potrebno določiti na osnovi postopkov pripadajočih standardov za posamezne naprave oziroma na 
drug ustrezen strokovni način. Vsi proizvodi, ki imajo poročilo o tipskem preizkušanju v skladu z 
veljavnimi standardi, imajo take podatke na razpolago. 
 

Tu

TL Tuo

pL

 

Temperaturni pogoj: 

Tiob ≥ Tg 

PZPZ

PZePZe

Tlačni pogoj:

PZ ≥ PZe

TiobTiob

PB

PZ ≥ PB

 
 
Slika 50: Temperature in tlak okolice 

 
Slika 51: Osnovne zahteve za dimovodne 
   naprave v podtlaku 

 
Znani morajo biti tudi podatki okolice, kot so: 
 

• TL - temperatura zunanjega zraka (poleti) [K], 
• Tu - temperatura okoliškega zraka [K], 
• Tuo - temperatura okoliškega zraka na ustju [K] (pozimi ustreza TL), 
• pL - zračni tlak [Pa]. 

 
Za te vrednosti je potrebno preveriti ali so upoštevani tlačni in temperaturni pogoji.  
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6.5.3 Razčlenitev sprememb v obravnavanih standardih  
 
Poleg dosedanjih tlačnih in temperaturnih pogojev po DIN 4705-1 se s SIST EN 13384-1 
upoštevajo še dodatni tlačni in temperaturni pogoji. Zaradi tega v novem standardu za veljavnost 
izračuna ni več zahtevan preizkus minimalnega tlaka, minimalne hitrosti in maksimalne vitkosti, kot 
je to primer po DIN 4705–1. Veljavnost preračuna bo zagotovljena, če bo npr. pri izračunu notranje 
toplotne prestopnosti αi in vpliva hrapavosti ψ, upoštevana oziroma postavljena minimalna vrednost 
hitrosti dimnih plinov wm in Reynoldsovega števila Re. 
 
Večje so spremembe v postopku izračuna za dimovodne naprave z obratovanjem v nadtlaku, ki so v 
DIN 4705-1 opisane pod poglavjem »Dimovodne naprave za dimne pline nizkih temperatur«, v SIST 
EN 13384-1 pa so obravnavane skupaj z dimovodnimi napravami z obratovanjem v podtlaku. 
 
 

6.5.3.1 Poglavje 3. standarda - pojmi 
 
Pojem dimnik, dimniški priključek, na vlago odporen dimnik, dimovodne naprave za nizke temperature 
in dimni plini niso več uporabljeni, ker se ne uporabljajo več ali pa so definirani v drugih standardih. Na 
novo pa je uporabljen pojem »vlek« (v nemški verziji standarda ni naveden), »tlak vetra« in 
»omejevalnik vleka«. 
 
V prehodnem obdobju v Nemčiji velja, da se na osnovi standarda DIN 18160-1 namesto pojma 
»dimnik« uporablja pojem »navpični del dimovodne naprave«, namesto pojma »kurišče« uporablja 
izraz »proizvajalec toplote« oziroma »kurilna naprava«, kot bo uporabljen izraz tudi v tu v 
nadaljevanju. 
 
 

6.5.3.2 Poglavje 4. standarda - oznake v enačbah, poimenovanja, enote 
 
Za oznako »potrebni vlek dovoda zraka« je indeks L nadomeščen z indeksom B. Tudi do sedaj je bil 
indeks L na splošno uporabljen za obravnavo »zunanjega zraka« in indeks B za »zgorevalni zrak« 
(npr. ρB in wB). Tako je v SIST EN standardu uporabljena oznaka pB za »potrebni vlek za dovod 
zraka«, PL pa se uporablja za na novo določen pojem »tlak vetra«. 
 
Indeks Ü, ki je pomenil nadtlak, je na splošno nadomeščen z indeksom O, ker je bila ta nemška 
oznaka s preglasom manj primerna za nenemško govoreče dežele. Tako so v novem standardu sedaj 
oznake spremenjene in pomenijo: PZO – nadtlak na vstopu v vertikalni del dimovodne naprave, PWO – 
razpoložljivi tlak na kurilni napravi, PZOe - potrebni nadtlak na vstopu vertikalni del dimovodne naprave. 
 
 

6.5.3.3 Poglavje 5. standarda – metoda preračuna  
 
Točke 4. do 10. iz DIN 4705-1, ki so bile zaradi večje preglednosti prikazane kot glavni naslovi, 
ostanejo v SIST EN kot točka 5. 
 
 
Poglavje 5.2 standarda – razmerje tlakov 
 
Ker so dimovodne naprave za podtlak in nadtlak obravnavane skupaj, je to poglavje razdeljeno na več 
podpoglavij: 
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• Poglavje 5.2.1 standarda - dimovodne naprave v podtlaku: 

 
Osnovno razmerje tlakov je naslednje: 
 

[Pa]  ZeBFVWLRHZ PPPPPPPP =++≥−−=  
 

[Pa]  BZ PP ≥  
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Slika 52: Temperature in tlaki po SIST EN 13384-1 za dimovodne naprave v podtlaku 
 
Dejanski vlek na vstopu v vertikalni del dimovodne naprave mora biti večji ali kvečjemu enak 
potrebnemu vleku za dovod zraka, potrebnemu vleku na dimniškem nastavku kurilne naprave in 
potrebnemu vleku za dimniški priključek. Poleg tega mora biti tlačni padec dovoda zraka nižji ali 
kvečjemu enak dejanskemu vleku na vstopu v vertikalni del dimovodne naprave. Dejanski vlek na 
vstopu v vertikalni del dimovodne naprave pa je enak vleku, ustvarjenemu v vertikalnem delu 
dimovodne naprave in zmanjšanemu za lastni tlačni padec in morebitni tlak vetra na ustju. 
 
 

• Poglavje 5.2.2 standarda, dimovodne naprave v nadtlaku 
 
Za te dimovodne naprave veljajo naslednje tlačne razmere: 
 

[Pa]ZOeFVBWOLHRZO PPPPPPPP =−−≤+−=  
 

[Pa]excessZZO PP ≤  
 

[Pa]    excessZVFVZO PPP ≤+  
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Slika 53: Dimovodne naprave za nadtlak z 

istosmernim prezračevanjem 
vertikalnega dela 

 
Slika 54: Dimovodne naprave za nadtlak s 

  protismernim prezračevanjem 
 

 
Oznake na slikah 51 do 54 pomenijo: 
 

• PZ - podtlak na vstopu dimnih plinov v navpični del dimovodne naprave [Pa], 
• PZe - potrebni podtlak na vstopu dimnih plinov v navpični del dimovodne naprave [Pa], 
• PH - statični tlak v navpičnem delu dimovodne naprave – vlek [Pa], 
• PR - tlačni padec v navpičnem delu dimovodne naprave [Pa], 
• PL - tlak vetra [Pa], 
• W - potrebni vlek na kurilni napravi [Pa], 
• PFV - potrebni vlek za dimniški priključek [Pa], 
• PB - potrebni vlek za dovod zraka [Pa], 
• PWO - razpoložljivi statični tlak na kurilni napravi [Pa], 
• PZO - nadtlak na vstopu dimnih plinov v navpični del dimovodne naprave [Pa], 
• PZOe - potrebni nadtlak na vstopu dimnih plinov v navpični del dimovodne naprave [Pa], 
• PZ excess - maksimalni dovoljeni nadtlak v dimovodni napravi [Pa]. 

 
Novi parameter tlak vetra PL je uveden za primere, če se ustje dimovodne naprave nahaja na 
področjih z neugodnim tlakom vetra (glej poglavje 5.10.4 standarda). 
 
Z novim tlačnim pogojem v SIST EN 13384-1 za dimovodne naprave v podtlaku (PZ ≥ PB) bo 
preprečen nastanek nadtlak v dimovodni napravi proti kotlovnici oziroma prostoru s kurilno napravo, ki 
bi lahko nastal pri negativnem potrebnem vleku za dimniški priključek (PFV = PHV - PRV < 0). Ta pogoj 
nadomešča dosedanji pogoj minimalnega tlaka v DIN 4705-1.  
 
Novi tlačni pogoj za dimovodne naprave v nadtlaku PZO ≤ PZ excess in PZO + PFV ≤ PZV excess zagotavlja, 
da ne bo presežen maksimalni dovoljen nadtlak v dimovodni napravi, ki ga sicer določa proizvajalec. V 
splošnem je to po standardu najmanj 200 Pa. 
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• Poglavje 5.3 standarda - temperaturni pogoj 
 
Temperaturna pogoja sta: 
 

[K]  giob TT ≥  
 

[K]  girb TT ≥  
 

 
 
Slika 55: Temperaturni pogoj za dimovodne naprave 
 
Podobno kot zahteva v DIN 4705-1 (Tiob ≥ Tg = Tsp) je tudi v tem standardu zahteva, da za obratovanje 
dimovodne naprave v suhem področju (D) notranja površinska temperatura na ustju dimniške tuljave 
ne sme biti nižja od temperature kondenzacije vodne pare iz dimnih plinov. V primeru dimovodne 
naprave, v kateri prihaja do kondenzacije vlage W, pa temperatura Tg ne sme biti nižja od 273,15 K, 
saj ustje dimovodne naprave ne sme zamrzniti. 
 
Ostale oznake v enačbah pomenijo: 
 

• Tiob - notranja površinska temperatura na ustju dimovodne naprave v stacionarnih 
  pogojih [K], 

• Tr - temperatura dimnih plinov v tuljavi na višini dodatne toplotne izolacije [K], 
• Tirb - notranja površinska temperatura pred dodatno toplotno izolacijo v stacionarnih 

  pogojih [K], 
• Tg - mejna temperatura [K], 
• Tsp - temperatura kondenzacije [K]. 

 
Nov temperaturni pogoj v SIST EN 13384-1 Tirb ≥ Tg je potrebno upoštevati, če je običajni temperaturni 
pogoj za dimnik izpolnjen samo z dodatno toplotno izolacijo na zgornjem delu dimovodne naprave. Z 
uveljavitvijo tega pogoja odpade računanje toplotne upornosti dimovodne naprave (1/Λ)0 z dodatno 
toplotno izolacijo, kot je to primer v DIN 4705-1. 
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• Poglavje 5.4 standarda - postopek preračuna dimovodne naprave 
 
To poglavje ustreza vsebini DIN 4705-1 v poglavju 4.3. 
 
Tako kot do sedaj je potrebno opraviti preizkus temperaturnih in tlačnih pogojev pri nazivni in 
minimalni toplotni moči kurilne naprave. 
 

• Poglavje 5.5 standarda - karakteristične vrednosti dimnih plinov za kurilne naprave pri 
nazivni toplotni moči  

  
Naslov tega poglavja v SIST EN 13384-1 je pomanjkljiv, saj so poleg podatkov za nazivno toplotno 
moč obravnavani tudi podatki za minimalno toplotno moč kurilne naprave.  
 
To poglavje v glavnem odgovarja poglavju 5 v DIN 4705-1 in podaja tehnične parametre za kurilne 
naprave, potrebne za preračun dimovodne naprave, kot je to navedeno v poglavju 6.5.2.1 tega 
priročnika. Dodatno so bili povzeti podatki za odprte kamine ob upoštevanju DIN 4795.  
 

• Poglavje 5.6 standarda - karakteristike izvedb in 5.7 - osnovne vrednosti za preračun 
 
To poglavje ustreza v večji meri poglavjema 6 in 7 v DIN 4705-1. Po poglavju 5.7.1.2 je zunanja 
temperatura TB (v DIN TL) tudi 288,15 K. Za ostale vrednosti glede okoliških temperatur pa se 
uporabljajo nacionalne vrednosti, ki veljajo za Slovenijo.  
 
V poglavju 5.7.1.3 je podana enačba za določanje temperature okoliškega zraka Tu okoli dimovodne 
naprave. 
 

( ) ( ) ( ) ( )
[K]   

      
  

uluuuhub

ululuuuuuhuhubub
u AAAA

ATATATAT
T

+++
⋅+⋅+⋅+⋅

=  

 
Kjer pomeni: 
 

• Tuo - temperatura okoliškega zraka okoli ustja dimovodne naprave [K], 
• Tub - temperatura okoliškega zraka v prostoru s kurilno napravo [K],  
• Tuh - temperatura okoliškega zraka v ogrevanih prostorih [K], 
• Tul - temperatura okoliškega zraka v področju zunaj stavbe [K], 
• Tuu - temperatura okoliškega zraka v neogrevanih prostorih znotraj stavbe [K], 
• Aub - zunanja površina dimovodne naprave v prostoru s kurilno napravo [m2], 
• Auh - zunanja površina dimovodne naprave v ogrevanih prostorih [m2], 
• Aul - zunanja površina dimovodne naprave izven stavbe [m2], 
• Auu - zunanja površina dimovodne naprave v neogrevanih prostorih v stavbi [m2]. 

 
Bolj podrobno so prikazane posamezne temperature za naslednje dimovodne naprave: brez 
prezračevanih jaškov, s prezračevanimi jaški in smerjo strujanja zraka glede na dimne pline isto- ali 
protismerno, LAS naprave in tudi za različna področja stavb v samem standardu. Po pravilu se lahko 
še naprej računa s Tu = 288,15 K.  
 
Manjša sprememba je tudi v poglavju 5.7.2 pri enačbi za določitev tlaka zunanjega zraka pL, ki je v 
DIN 4705-1 prilagojen le za nemško območje. 
 

( ) ( ) [Pa] 97000 LTLRzg
L ep −=  

 
Kjer pomenijo: 
 

• g - zemeljski pospešek [m/s2], 
• RL - plinska konstanta zraka [J/kg K], 
• TL - temperatura okoliškega zraka [oC], 
• z - nadmorska višina [m]. 
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Po poglavju 5.7.8 je za ekstra lahko kurilno olje in plin točka kondenzacije dimnih plinov Tsp 
enakovredna temperaturi rosišča vodne pare Tp, kar odgovarja DIN 4705-1. Za premog, težka olja in 
les je potrebno upoštevati točko rosišča kislin Tsp = Tp + ∆Tsp. Natančni preračuni za posamezne 
primere so podani v standardu, sicer pa se lahko, če je v dimnih plinih 2 % SO3 glede na vsebnost 
SO2, upošteva, da pomeni to povišanje točke kondenzacije za približno 15 K. 
 

• Poglavje 5.8 standarda - določanje temperatur in 5.9: določanje gostote in hitrosti 
dimnih plinov 

 
Preračun temperatur po SIST EN 13384-1 ustreza poglavjema 8 in 9 v DIN 4750-1. 
 
V poglavju 5.8.3.2 se v primerjavi z DIN 4705-1 ne uporablja več poenostavljena enačba za določanje 
notranje toplotne prestopnosti αi, ker ni več potrebno upoštevati minimalne hitrosti wmin kot 
predpostavko za uporabnost preračuna. Za določitev αi se pri manjših hitrostih upošteva vrednost wmin 
= 0,5 m/s in Reynoldsovo število Re najmanj 2300. 
 
 

• Poglavje 5.10 standarda - preračun tlakov in 5.11 - potrebni podtlak na vstopu v 
navpični del dimovodne naprave (PZe) ter potrebni nadtlak na vstopu v navpični del 
dimovodne naprave (PZOe) 

 
Tem poglavjem standarda ustreza vsebina v DIN 4705-1 v poglavjih 10 in 13.6. Ker se vzporedno z 
dimovodnimi napravami, ki obratujejo v podtlaku, obravnavajo tudi dimovodne naprave za nadtlak, je 
razčlenitev vsebine v SIST EN 13384-1 temu odgovarjajoče prilagojena. Sicer gre s tehničnega vidika 
za enako vsebino. 
 
V točki 5.10.3.3 je podana enačba za določitev koeficienta hrapavosti dimovodnih poti, ki odgovarja 
sliki 17 v DIN 4705-1. Določanje hrapavosti na poenostavljen način, kot to določa diagram na sliki 18 v 
DIN 4705-1 se več ne uporablja, ker v EN ni več predvidena kontrola minimalne hitrosti, oziroma se za 
manjše hitrosti upošteva Re = 2300.  
 
Na novo pa je določen tlak vetra PL, in sicer v točki 5.10.4, ki predvideva upoštevanje vetrovno 
neugodnih leg ustja dimovodnih naprav. Upošteva se: 
 
PL = 0 Pa za dimovodne naprave z ustjem: 
 

• ki je najmanj 40 cm višje od slemena strehe, če je ustje v slemenu ali od slemena oddaljeno 
vodoravno do 2,3 m, 

• na strehah z nagibom do 25o,  
• na strehah z nagibom od 25o do 40o, v kolikor vodoravna razdalja ustja od slemena dimnika ni 

večja od 1,0 m, 
• na strehah z nagibom med 25o in 40o, v kolikor se ustje in odprtine za zgorevalni zrak nahajajo 

na isti strani slemena. 
 
Sicer se za neugodne razmere upoštevajo naslednje vrednosti: 
 

• PL = 25 Pa za dimovodne naprave v notranjosti, več kot 20 km od obale, 
• PL = 40 Pa za obalne regije, če je ustje dimnika v neugodnem tlačnem območju, 
• PL se upošteva po navodilih proizvajalca v primeru specialnih dimniških nastavkov. 

 
 

• Poglavje 5.11.4 standarda - dovod zraka  
 
Tlačni padec dovoda zraka v prostor s kurilno napravo pB je v SIST EN 13384-1 določen na enak 
način kot v DIN 4705-1. Za prostore z dovodom zraka skozi rešetke znaša 3 Pa, brez dovodnih rešetk 
(dovod zraka skozi špranje oken in vrat) pa največ 4 Pa. Dovod zraka po prezračevalnih kanalih se 
določi po podani enačbi v DIN ali EN, ker sta enaki.  
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• Poglavje 5.12 standarda - preračun notranje površinske temperature na ustju 
dimovodne naprave 

 
Tiob – notranja površinska temperatura dimniške tuljave na ustju v stacionarnih pogojih je določena 
enako kot v DIN 4705-1. 
 
Na novo je ekvivalentno določena tudi Tirb - notranja površinska temperatura dimniške tuljave tik pred 
dodatno toplotno izolacijo. 
 

( ) [K]  urrb
i

b
rbirb TTkTT −+−=

α  

 
Ostale oznake pomenijo:  
 

• Trb - temperatura dimnih plinov tik pred dodatno toplotno izolacijo dimovodne naprave 
  dimnika v stacionarnih pogojih [K],  

• kb - toplotna prehodnost dimnika v stacionarnih pogojih [W/m2K],  
• αi - notranja toplotna prestopnost v dimniški tuljavi [W/m2K],  
• Tur - temperatura okoliškega zraka tik pred dodatno toplotno izolacijo dimovodne  

  naprave [K]. 

6.5.3.4 Kontrola funkcionalnosti izračuna 
 
Funkcionalnost preračuna dimovodnih naprav se v novem standardu več ne primerja, ker so nekateri 
temperaturni in tlačni pogoji upoštevani v drugih poglavjih. 
 
 

6.5.3.5 Poglavje 6 standarda - dodatni zrak za dimovodne naprave, ki 
obratujejo v podtlaku 

 
Pri morebitni vgraditvi omejevalnika vleka v dimovodno napravo (dimniški priključek ali vertikalni del), 
ki obratuje v podtlaku, je potrebno opraviti preračun po metodologiji EN 13384-1, ki je podana v točki 
6. Vsebina tega poglavja je sicer enaka vsebini DIN 4705-1, poglavje 12. 
 
 

6.5.3.6 Dimovodne naprave za dimne pline nizkih temperatur 
 
Vsebina poglavja 13 iz DIN 4705-1, ki obravnava dimovodne naprave za nizke temperature dimnih 
plinov, je obravnavana skupaj s točko dimovodne naprave za obratovanje v podtlaku. 
 
 

6.5.3.7 Dodatek A - preračun toplotne upornosti 
 
Informativno je navedena enačba za preračun toplotne upornosti ob znani toplotni prevodnosti jaška 
λn. 
 
 

6.5.3.8 Dodatek B - tabele 
 
Tabele B.1 do B.6 ustrezajo tabelam 1 do 5 v DIN 4705-1. Tabela B.1 je razširjena še za goriva – črni 
premog, rjavi premog, težka olja, kerozin, les s 33,3 % vlage in lesne pelete in tudi kot preračun točke 
rosišča kislin. 
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6.5.3.9 Dodatek C, lega ustja dimovodnih naprav glede na sosednje objekte 
 
Ustje dimnika vpliva na sosednji objekt, če je preblizu tega objekta. Za neugodno področje velja, če je: 
 

• horizontalna razdalja med objektom in ustjem dimnika manj kot 15 m, 
• če je kot α večji od 30o, 
• in kot β večji od 10o. 

 

 
 
Slika 57: Položaj ustja dimnika glede na sosednji objekt 
 
 

6.5.3.10 Dodatek D - klasifikacija omejevalnikov vleka 
 
Ta dodatek vsebuje razdelitev skupine naprav za dovod »dodatnega zraka« po DIN 4795, z 
namenom, da se zagotovi upoštevanje le-te v evropskem standardu. 
 
 

6.5.3.11 Slike 1 do 20b v DIN 4705-1 
 
Slike 1 do 19 iz DIN 4705-1 v SIST EN 13384-1 niso privzete, ker so vsebujoči diagrami opisani v 
obliki enačb v standardu, še posebej v tabeli B.1. Sliki 20 a in 20 b se ne uporabljata več, ker ne 
vsebujeta potrebnih dodatnih informacij. 
 
 

6.5.3.12 Dodatek A iz DIN 4705-1 
 
V SIST EN 13384-1 niso več upoštevane tabele za preračun in primeri preračuna, ker uporaba 
standarda po pravilu poteka z računalniškimi programi. 
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6.6 Povzetek primerjave EN 13384-1 in DIN 4705-1 
 
Evropski standard EN 13384-1 vsebuje pogoje za zgorevalno tehnični preračun dimovodnih naprav. V 
bistvenih delih ustreza dosedanjemu nacionalnemu standardu DIN 4705-1. Postopek preračuna, mejni 
pogoji in računski algoritmi so bili v večjem delu prevzeti, tako da lahko pride pri rezultatih le do 
neznatnih odstopanj. 
 
Za zagotovitev zanesljivosti in uporabnosti računalniških programov je predvidena uporaba 
preizkušenih računalniških programov, kot je to primer pri DIN 4705-1. 
 
Do uporabe računalniških programov po EN 13384-1 se priporoča uporaba dosedanjih programov po 
DIN 4705. 
 
V kolikor se ustja dimovodnih naprav ne nahajajo v vetrovno neugodnem področju, so lahko rezultati 
podobni. Meje postopka preračuna niso več ovrednotene, zato tudi novi tlačni pogoji, kot je opisano v 
poglavju 5.10 in 5.11 EN 13384-1.  
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7. STORITVE JAVNE SLUŽBE – »DIMNIKARSKE 
SLUŽBE« 

 
Obvezno dimnikarsko javno službo od 7. maja 2004 naprej kot državno javno službo določa novi 
zakon o varstvu okolja – ZVO-1 in podzakonski akti sprejeti predvsem na osnovi ZVO. Nova 
podzakonska predpisa sta: 
 

• Uredba o načinu, predmetu in pogojih izvajanja obvezne državne gospodarske javne službe 
izvajanja meritev, pregledovanja in čiščenja kurilnih naprav, dimnih vodov in zračnikov zaradi 
varstva okolja in učinkovite rabe energije, varstva človekovega zdravja in varstva pred 
požarom (Ur.l. RS št. 129/04), 

• Pravilnik o oskrbi malih kurilnih naprav, dimnih vodov in zračnikov pri opravljanju javne službe 
izvajanja meritev, pregledovanja in čiščenja kurilnih naprav, dimnih vodov in zračnikov (Ur.l. 
RS št. 128/04 in 18/05). 

 
Zakon o dimnikarski službi je bil z ZVO-1 razveljavljen. 
 
Med zagotavljanje požarne varnosti za nove ali rekonstruirane naprave spada t.i. prvi pregled, 
katerega namen je pregledati kurilne, dimovodne in prezračevalne naprave pred zagonom in ugotoviti, 
ali so zgrajene v skladu s projektno in tehnično dokumentacijo oziroma ali so zgrajene v skladu s 
predpisi. Samo neoporečne dimovodne naprave smejo v obratovanje. Tu je poleg požarne varnosti 
pomembna tudi sanitarna varnost – zagotavljanje človekovega zdravja, varstvo okolja, kakovost 
naprav, funkcionalnost in tudi pogoji za izvajanje storitev dimnikarske javne službe. Za neoporečne 
naprave izvajalec javne službe izda pozitivno poročilo, ki je podlaga za dokazovanje ustreznosti 
zgrajenih naprav pri državnih organih, distributerjih goriv, zavarovalnicah itd. 
 
K požarni varnosti prispevajo tudi meritve emisije dimnih plinov, ki se izvajajo v okviru dimnikarske 
službe z vidika varstva okolja. Kurilne naprave, ki obratujejo z manjšimi emisijami, kar pomeni z 
emisijami, ki so nižje od predpisanih, zagotavljajo tudi bistveno večjo požarno varnost, ker je s tem v 
dimovodnih napravah zmanjšano nabiranje saj in nezgorelih ogljikovodikov – katranskih oblog. Gre za 
zniževanje možnosti nastanka dimniškega požara in zagotavljanje funkcionalnosti dimnika. 
 
Redni letni pregledi oziroma občasni pregledi so namenjeni ugotavljanju morebitnih pomanjkljivostih 
na obstoječih napravah tudi z vidika požarne varnosti. V primeru ugotovljenih pomanjkljivostih je 
pooblaščeni izvajalec javne dimnikarske službe o tem dolžan obvestiti uporabnika kurilnih, dimovodnih 
in prezračevalnih naprav, mu postaviti rok za odpravo pomanjkljivosti in se po preteku roka prepričati, 
ali so pomanjkljivosti dejansko tudi odpravljene. O pregledih in morebitnih pomanjkljivostih vodi zapise 
v obliki mnenj in opozoril. 
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8. ZAKLJUČEK 
 
Samo neoporečne dimovodne naprave so primerne za uporabo. To velja za obstoječe, novo zgrajene 
in rekonstruirane dimovodne naprave. 
 
Pri gradnji dimovodnih naprav je potrebno upoštevati, da je potrebno poleg same funkcionalnosti 
zagotoviti tudi požarno varnost, varstvo okolja in varovanje zdravja ljudi ter zagotoviti možnost 
vzdrževanja in dimnikarskih storitev. 
 
Podrobnejše informacije o zahtevanih lastnostih dimovodnih napravah so podane v pripadajočih 
standardih in navodilih proizvajalcev. Najmanj problemov z zagotavljanjem potrebne kakovosti je, če 
se načrtuje in vgrajuje dimovodne naprave, ki imajo ustrezna dokazila o kakovosti – izjave o skladnosti 
na osnovi tipskega preizkusa akreditacijskega organa. Taki proizvodi imajo potrjeno kakovost in 
ustrezne tehnične podatke za načrtovanje. 
 
V Evropski uniji še niso sprejeti vsi potrebni pravni in tehnični predpisi ter tehnični standardi, ki so 
potrebni za gradnjo dimovodnih naprav. V bližnji prihodnosti bodo v skladu s programom izdani še 
ostali manjkajoči tehnični standardi, ki bodo pripomogli k urejanju tega področja. Poleg tega se zaradi 
intenzivnega razvoja kurilnih, dimovodnih in prezračevalnih naprav v zadnjem času dopolnjujejo tudi 
obstoječi EN standardi, zato je v prihodnje pričakovati še kar nekaj sprememb standardov.  
 
Za področje dimovodnih naprav, ki ni pokrito s predpisi, je potrebno upoštevati splošna navodila, 
navodila proizvajalca in inženirsko prakso oziroma trenutno stanje tehnike. 
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