
KIEDY WYBIERAÆ?
Typ komina, przekrój kana³ów spalino-
wych lub dymowych zale¿y od rodzaju
urz¹dzenia grzewczego, które bêdzie do
niego pod³¹czone. Musimy wiêc podj¹æ
decyzjê ju¿ na etapie stawiania œcian

konstrukcyjnych, z jakiego Ÿród³a cie-
p³a bêdziemy korzystaæ, gdzie umieœci-
my kominek, a tak¿e w jaki sposób za-
pewnimy wentylacjê pomieszczeñ. 
Kominy buduje siê bowiem równocze-

œnie ze stawianiem murów i choæ s¹ sy-
tuacje, w których komin mo¿na póŸniej
„dostawiæ” to jednak jest to doœæ k³opo-
tliwe i kosztowne.
Na wybór rodzaju komina ma równie¿
wp³yw jego umiejscowienie oraz mo¿li-
woœæ zgrupowania w nim kana³ów
o ró¿nym przeznaczeniu. 
W projekcie budowlanym podawany
jest typ komina oraz przekroje umiesz-
czonych w nim kana³ów, ale czêsto mu-
simy dostosowaæ go do zmienionego
uk³adu funkcjonalnego pomieszczeñ
(jeœli takie zmiany przewidujemy), sys-
temu ogrzewania czy te¿ materia³ów
z jakich go zbudujemy. 

JAKI KOMIN DO CZEGO?
Do kot³ów gazowych i olejowych

– przepisy wymagaj¹, aby kominy od-
prowadzaj¹ce spaliny zawieraj¹-
ce parê wodn¹, która mo¿e
wkraplaæ siê wewn¹trz kana-
³u, by³y wyposa¿one we
wk³ady odporne na korozyj-
ne oddzia³ywanie kondensa-
tu. Niska temperatura spalin
(poni¿ej 100°C) odprowadzanych
z tych kot³ów sprzyja bowiem
skraplaniu siê pary wodnej, dlatego
wewnêtrzna powierzchnia komina

musi byæ wykonana ze stali lub ce-

ramiki kwasoodpornej.
Do kot³ów na paliwa sta³e –
formalnie kominy nie musz¹
byæ chronione przed kon-
densacj¹ pary wodnej, ale warto
wyposa¿yæ je w rury ceramiczne

lub stalowe, co u³atwi czyszczenie jak
te¿ zapobiegnie pojawianiu siê brunat-
nych wykwitów na zewnêtrznej stronie
komina, gdy substancje smoliste prze-
nikn¹ przez jego œcianki. 
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Czytelnik: W projekcie budowlanym mojego domu jest tradycyjny komin murowany.

Wiele siê ostatnio s³yszy o kominach ceramicznych (z prefabrykowanych pustaków)

i stalowych. W jakim przypadku warto rozwa¿yæ zmianê rodzaju komina. Jak kszta³tu-

j¹ siê ceny tych trzech rozwi¹zañ?

Redakcja: Komin – niezale¿nie czy murowany tradycyj-

ny, z kszta³tek ceramicznych czy stalowy – s³u¿y nie tyl-

ko do odprowadzania spalin z kot³a grzewczego czy ko-

minka, ale pe³ni te¿ wa¿n¹ rolê w systemie wentylacji

domu. O jego konstrukcji, rodzaju u¿ytych materia³ów

powinny decydowaæ nie tylko wymagania techniczne

i formalne zapewniaj¹ce niezawodne jego funkcjonowa-

nie, ale przede wszystkim indywidualne warunki.

Ceramiczny ssystem kkominowy

Jaki komin?
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Do kominków – najczêœciej budowane
s¹ kominy oddzielne zawieraj¹ce jedy-

nie kana³ dymowy i wentylacyjny. Ich
przekrój powinien byæ dostosowany do
powierzchni paleniska (komiki z otwar-
t¹ komor¹ spalania) lub mocy grzewczej
wk³adu (kominki z wk³adem).
Do wentylacji – kana³y wentylacyjne
mog¹ byæ zespolone z kana³ami dymo-

wymi lub spalinowymi albo budowane

jako oddzielne. Poniewa¿ kana³y wen-
tylacyjne nie s¹ nara¿ane na wysok¹
temperaturê do ich budowy mo¿na sto-
sowaæ materia³y o mniejszej odpornoœci
na nagrzewanie. 

Z CZEGO BUDOWAÆ?
Do wyboru mamy trzy mo¿liwoœci:
n komin tradycyjny – murowany z ce-
gie³,
n komin z prefabrykowanych pustaków

kominowych lub wentylacyjnych,
n komin stalowy.

KOMINY MUROWANE 
Stawiamy najczêœciej z pe³nej ceg³y ce-
ramicznej, przy czym  gruboœæ œcianek
zewnêtrznych jak te¿ wewnêtrznych nie
mo¿e byæ mniejsza ni¿ 12 cm. Do budo-
wy u¿ywamy jedynie ceg³y dobrze wy-
palonej, o jednorodnej strukturze, bez
spêkañ, o klasie wytrzyma³oœci przy-
najmniej 15 MPa, co ma szczególne zna-
czenie dla trwa³oœci komina, w którym
prowadzone bêd¹ kana³y dymowe od-
prowadzaj¹ce spaliny z kot³a wêglowego
czy kominka. 
Komin nale¿y murowaæ na pe³ne spoiny
z u¿yciem zaprawy cementowo-wapien-
nej dok³adnie wyrównanej w œrodku ka-
na³u. Ze wzglêdu na wymiary cegie³
oraz ich uk³ad w poszczególnych war-
stwach, wymiary kana³ów mog¹ wyno-
siæ 14x14 cm, 14x27 cm lub 27x27 cm.
Z uwagi na znaczny ciê¿ar kominy te
wymagaj¹ solidnego podparcia, co trze-
ba przewidzieæ ju¿ przy wykonywaniu
fundamentów. 
Mog¹ byæ budowane jako wolno stoj¹ce
– niezwi¹zane z konstrukcj¹ domu lub
wbudowane w œcianê noœn¹. 
Kominy murowane stawia siê g³ównie

jako wielokana³owe, grupuj¹ce prze-

wody spalinowe, dymowe i wentyla-

cyjne.

Przy budowie kominów z kana³ami
ustawionymi w dwóch rzêdach trzeba
zwróciæ uwagê na w³aœciwe rozplanowa-

nie wlotów, aby nie dosz³o do ich krzy-
¿owania siê. W kana³ach dymowych
niezbêdne jest pozostawienie, poni¿ej
miejsca pod³¹czenia palenisk, otworu
na zamontowanie tzw. wyczystki umo¿-
liwiaj¹cej kontrolê i usuniêcie sadzy po
czyszczeniu komina. W domach pod-
piwniczonych lepiej umieœciæ j¹ w piw-
nicy, dziêki czemu unikniemy zabru-
dzenia pomieszczeñ podczas czyszcze-
nia komina. 
Jeœli któryœ z kana³ów bêdzie przezna-
czony do odprowadzenia spalin z kot³a
gazowego lub olejowego, koniecznie
musimy wstawiæ do œrodka wk³ad ze

stali kwasoodpornej. Mo¿na równie¿
wykorzystaæ rury kamionkowe szkli-

wione, ale ze wzglêdu na grubsze œcian-
ki wymagaj¹ one wykonania kana³u
o wiêkszym przekroju.  Œrednice stalo-
wych wk³adów kominowych wynosz¹
zazwyczaj 12-13 cm i s¹ wystarczaj¹ce
do pod³¹czenia typowych kot³ów gazo-
wych b¹dŸ olejowych montowanych
w domach jednorodzinnych. Wk³ady
powinny byæ luŸno wprowadzone do ka-
na³u komina by umo¿liwiæ rozszerzanie
siê wk³adu i sp³yw wody kondensuj¹cej
po zewnêtrznej  powierzchni. W dolnej
czêœci kana³u spalinowego umieszcza
siê zbieracz kondensatu po³¹czony rur-
k¹ z odp³ywem do kanalizacji lub okre-
sowo opró¿nianym naczyniem. 

KOMINY
Z PREFABRYKATÓW
W tej grupie wyrobów mo¿na wyró¿niæ
elementy prefabrykowane o ró¿nym

przeznaczeniu – elementy kana³ów spa-
linowych b¹dŸ dymowych oraz elemen-
ty wentylacyjne. Kana³y spalinowe bu-
dowane z elementów prefabrykowanych
sk³adaj¹ sie z dwóch lub trzech warstw –
wewnêtrznego wk³adu z kamionki kwa-
soodpornej lub ceramiki szamotowej,
zewnêtrznej obudowy z betonu lekkiego
i ewentualnej warstwy ocieplenia z we³-
ny mineralnej otulaj¹cej wk³ad we-
wnêtrzny. 
Zale¿nie od zaleceñ producenta s¹ one

przystosowane do odprowadzania spa-

lin z kot³ów gazowych, olejowych, wê-

glowych lub kominków. Dostêpne s¹
równie¿ prefabrykaty zespolone, w któ-
rych oprócz kana³u spalinowego prowa-
dzony jest  te¿  kana³ wentylacyjny. Seg-
menty kominowe z ociepleniem wyko-
rzystuje siê przede wszystkim do budo-
wy kominów odprowadzaj¹cych spaliny
o niskiej temperaturze, a wiêc z kot³ów

CO MMÓWI¥ PPRZEPISY
n Kana³y sspalinowe oo cci¹gu nnaturalnym ooraz kkana³y ddymowe powinny mieæ wymiar boku lub œred-

nicê nie mniejsz¹ ni¿ 14 cm, a w przypadku zastosowania stalowych wk³adów kominowych nie

mniejsz¹ ni¿ 12 cm.
n Kana³y ddo wwentylacji ggrawitacyjnej powinny mieæ przekrój co najmniej 160 cm2 i szerokoœæ jedne-

go z boków nie mniejsz¹ ni¿ 10 cm.
n Nie wwolno ppod³¹czaæ ddwóch llub wwiêcej uurz¹dzeñ ddo jjednego kkana³u sspalinowego, jak te¿ odpro-

wadzaæ powietrza z kilku pomieszczeñ jednym kana³em wentylacyjnym.
n Zabronione jjest mmontowanie wwentylatorów wwyci¹gowych ww ppomieszczaniach, w których umiesz-

czone s¹ wloty do kana³ów spalinowych.
n Na kkana³ach sspalinowych ii ddymowych budynków zlokalizowanych w II i III strefie obci¹¿ania

wiatrem nale¿y mmontowaæ nnasadki zzabezpieczaj¹ce pprzed oodwróceniem cci¹gu.
n Przewody sspalinowe ii ddymowe ppowinny bbyæ ooddalone oo cco nnajmniej 330 ccm ood ppalnych eelementów

konstrukcyjnych bbudynku. W przypadku stosowania os³on z tynku o gruboœci 25 mm, odleg³oœæ ta

powinna wynosiæ nie mniej ni¿ 15 cm. 
n Wyloty kkana³ów sspalinowych ii ddymowych nnie mmog¹ zznajdowaæ ssiê ww oodleg³oœci mmniejszej nni¿ 66 mm

od kkorony ddrzew.

nawiew wywiew spaliny

Wk³ady sstalowe nnaj³atwiej jjest mmontowaæ
w trakcie bbudowy kkomina
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