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Konstrukcja zabezpieczająca
i wzmacniająca płaszcz komina stalowego

Przedmiotem wynalazku jest konstrukcja zabezpieczająca przed korozją i wzmacniająca
płaszcz komina stalowego na całej jego wysokości w przypadku budowy nowego komina lub w
przekrojach osłabionych przez ubytki korozyjne.

Poważnym problemem w konstrukcjach stalowych kominów jest w ich stosunkowo krótka
żywotność. Ubytki korozyjne są tak znaczne i nierównomierne na wysokości,, że już po około 10
latach użytkowania, eksploatacja komina staje się niebezpieczna. W takim przypadku dotychczas
skorodowany fragment płaszcza komina stalowego zabezpieczano na przykład przyspawanymi
kątownikami, co powodowało między innymi wzmocnienie konstrukcji.

Celem wynalazkujest opracowanie konstrukcji zabezpieczającej przed korozją i wzmacniają¬
cej płaszcz komina stalowegojak również skorodowany fragment płaszcza komina, przedłużającej
czas eksploatacji kominów stalowych.

Konstrukcja zabezpieczająca i wzmacniająca ptesscz konina stalowego na całej jego wysokości w
przypadku budowy nowego komina lub w przkrojach osłabionych przez ubytki korozyjne, składa
się z blachy fałdowej, mocowanej kołkamiwstrzeliwanymi do płaszcza komina. Wolnaprzestrzeń
między blachą fałdową a płaszczem komina jest wypełniona spienionym poliuretanem.

Przedmiotem wynalazku jest przedstawiony w przykładzie wykonania na rysunku, który
przedstawia konstrukcję zabezpieczającą fragment płaszcza komina stalowego w aksonometrii.

Przykładem zastosowania wynalazku jest komin stalowy, posiadający duże ubytki korozyjne
płaszcza. Na skorodowaną powierzchnię płaszcza 3 komina nałożono pas z blachy fałdowej 1 i
przymocowane do płaszcza 3 wstrzelonymi kołkami 2. Wolną przestrzeń między blachą 1 a
płaszczem 3 komina wypełniono spienionym poliuretanem 4.
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Zastrzeżenie patentowe

Konstrukcja zabezpieczająca i wzmacniająca płaszcz komina stalowego, znamienna tym, że
stanowi ją pas z blachy fałdowej (1) przymocowany wstrzeliwanymi kołkami (2) do płaszcza (3)
komina, przy czym wolna przestrzeń między blachą fałdową (1) a płaszczem (3) komina wypeł¬
niona jest spienionym poliuretanem (4).
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