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Op al onze opdrachten zijn de leveringsvoorwaarden van Uneto-Vni van toepassing. Op verzoek kunnen wij deze kosteloos toezenden. 

Betreft: Haalbaarheids onderzoek vervanging rookgasafvoeren 

    

Uitgangspunten:  de ontvangen rapportages van Nefit en VvE beheer Amsterdam en de ontvangen foto’s van een 

geopende schacht, gesprek 20-05-2010 en gesprek/schouw 30-06-2010 

 

Bevindingen aan de hand van ontvangen gegevens. 

Elk schacht is voorzien van een gecombineerd rookgaskanaal, m.u.v de bovenste etage. 

De bovenste etage heeft een eigen rookgasafvoer direct door het dak. 

Het gecombineerde kanaal is uitgevoerd in RVS, wat geschikt is voor de zure rookgassen. 

Echter de verbindingen zijn op een dermate slechte manier uitgevoerd, of van ongeschikte materialen, dat er een 

zeer grote kans aanwezig is dat hier rookgas en condens lekkages op gaan treden. 

Het kanaal is afhankelijk van het aantal ketels dat erop is aangesloten variërend van een diameter van 315mm tot 

400mm. 

De schacht is inwendig 500 x 800mm. 

In deze schacht loopt de standleiding van de riolering en een ventilatie kanaal, de diverse water-en elektra leidingen 

tbv de aangrenzende woningen. 

 

Het aanwezige kanaal is niet geschikt voor de huidige HR ketels. De rookgassen van deze ketels condenseren op 

wand van het rookgaskanaal en deze zure condens tast de verbindingen aan, waardoor op termijn rookgas lekkages 

door kunnen gaan ontstaan. 

 

Om in alle woningen een HR ketel te kunnen plaatsen, dient het rookgas kanaal vervangen te worden door een 

kanaal dat daar geschikt voor is. 

Hiervoor dient een wand van de schacht verwijderd te worden. 

Gezien de positie van het huidige kanaal, is dit in de meeste gevallen de achterwand van het toilet. 

Het toilet dient gedemonteerd te worden en de wand verwijderd. 

Dit dient ook te gebeuren bij de woningen op de bovenste etage. 

Boven de ketel dient een gat gemaakt te worden op de nieuwe afvoer/luchttoevoer op aan te sluiten. 

Ter plaatse van het “oude” kanaal wordt een nieuw kanaal gemonteerd, waarbij de vloer doorvoer aangepast wordt, 

daar waar nodig. 

De dakkap wordt verwijderd en aangepast aan de nieuwe rookgasafvoer. 

Het kanaal wordt aangesloten op de riolering om de condens af te voeren. 

De wand wordt hersteld en afgewerkt zoals de bestaande situatie was. 

De ketel wordt middels een condens T-stuk en keerklep aangesloten op het nieuwe rookgaskanaal. 

Ten behoeve van de luchttoevoer wordt de bouwkundige schacht hiervoor geschikt gemaakt. 
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De doorvoeringen worden middels brandmanchetten afgewerkt. 

 

Alle ketels welke op dit kanaal aangesloten worden, dienen HR ketels met een ventilator te zijn. 

Verschillende type ketels, HR versus VR en ketels met en zonder ventilator kunnen niet op een gecombineerd kanaal 

aangesloten worden, daar deze ketels elkaar beïnvloeden en de daarbij behorende storingen dan optreden. 

De werkzaamheden dienen per verticale schacht aaneensluitend uitgevoerd te worden, waarbij alle woningen mee 

dienen te werken aan de uitvoering. 

Per verticale schacht nemen de werkzaamheden ca. 1 werk week in beslag, waarbij men geen verwarming, 

warmwater en in de meeste gevallen toilet tot zijn beschikking heeft. 

 

Indien men het huidige kanaal niet aanpast, is het niet mogelijk om hier HR ketels op aan te sluiten. 

Het kanaal is hier wel voor geschikt, maar de verbindingen niet. 

De huidige generatie VR ketels heeft altijd nog een rendement van minimaal 82% tov een HR ketel met 97%. 

Het probleem wat ook bij een VR ketel ontstaat is de condens vorming in het rookgaskanaal. 

Deze hebben een hogere temperatuur dan bij een HR ketel, echter ten gevolge van de lengte van het kanaal, zullen 

de rookgassen nog steeds op de binnen wand gaan condenseren. 

Deze condens, minder dan bij een HR ketel, zal zich alleen “hoger” in het kanaal gaan vormen, maar vormt zich nog 

steeds. 

 

Een mogelijkheid is om per verticale schacht uit te zoeken of het mogelijk is een gecombineerd kanaal te maken met 

de minste overlast. 

Daarnaast kan, in overleg met de bewoner gekeken worden of het mogelijk is om een nieuwe schacht te creëren  

en elke woning een eigen aansluiting te geven(met de mogelijkheid om later een andere ketel te plaatsen). 

 

Daarnaast is het ook mogelijk om met elke verticale schacht te overwegen op een collectief systeem over te stappen. 

Men kan dan denken aan een hybride lucht water warmtepomp. 

Het aanwezige kanaal kan men dan gebruiken als schacht om de leidingen door te voeren. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


