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Nasady montuje siê na kominie g³ów-
nie po to, by poprawiæ si³ê ci¹gu.

Zabezpieczaj¹ one te¿ przewód komino-
wym przed powstawaniem tak zwanego
ci¹gu wstecznego, czyli ssania. Powoduje
on bowiem cofanie siê spalin do przewo-
du. Ci¹g wsteczny powstaje wówczas, gdy
temperatura wewn¹trz domu i temperatu-
ra na zewn¹trz maj¹ zbli¿on¹ wartoœæ.
Dzieje siê tak najczêœciej w ciep³e miesi¹-
ce letnie. Nasady chroni¹ równie¿ przed
„fenami”, czyli silnymi wiatrami opada-
j¹cymi. Wiatry takie, podobnie jak silny
wiatr odbity od jakiejœ przeszkody (na
przyk³ad œciany wy¿szego domu), powo-
duj¹ tak zwane przyduszenie komina
i czasowy zanik ci¹gu. Nasady zabezpie-
czaj¹ poza tym przed deszczem lub œnie-
giem, który móg³by niepotrzebnie komin

zawilgociæ. Nasady samonastawne lub
obrotowe odstraszaj¹ zaœ ptactwo lubi¹ce
wykorzystywaæ kominy do budowy
gniazd, gdy¿ niemal nieustannie pozosta-
j¹ w ruchu.

Nasady kominowe mog¹ byæ wykona-
ne z ró¿nych metali. Najczêœciej robi siê
je ze stali ocynkowanej, miedzi lub chro-
moniklu. Te ostatnie s¹ szczególnie pole-
cane do kominów odprowadzaj¹cych spa-
liny z kot³ów olejowych i gazowych. Ma-
j¹ bowiem bardzo dobr¹ odpornoœæ na
kwaœne substancje powstaj¹ce w takich
kominach w efekcie skraplania siê spalin.

Nasady nie s¹ potrzebne na komi-
nach, w których odp³yw spalin jest wy-
muszony przez jakieœ urz¹dzenie, na
przyk³ad regulator ci¹gu lub wentylator
wspomagaj¹cy ci¹g. Jeœli w jednym komi-
nie jest kilka przewodów, ka¿dy powinien
mieæ oddzieln¹ nasadê.

Nasady samonastawne
Nasady te dzia³aj¹ trochê jak ¿agiel.

S¹ tak skonstruowane, ¿e same siê usta-
wiaj¹ zgodnie z kierunkiem wiatru 1.
Os³aniaj¹ wówczas wylot przewodu komi-
nowego. Po zawietrznej wytwarza siê pod-
ciœnienie proporcjonalne do si³y, z jak¹
wieje wiatr. Wzmacnia ono ci¹g.

Ruchomy element nasady jest zrobiony
z blachy stalowej ocynkowanej lub blachy
miedzianej, b¹dŸ chromoniklowej. Osadzo-
ny jest na specjalnym mechanizmie obroto-
wym. Najlepiej, gdy mechanizm ten jest sa-
mooczyszczaj¹cy – wówczas ruchu nasady
nie zahamuj¹ ani nie zablokuj¹ ¿adne œmie-
ci czy py³y spadaj¹ce na dach.

Podstawa nasady powinna byæ uchyl-
na lub ³atwa do odkrêcenia. Musi bowiem
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1 Nasada samonastawna ustawia siê zgodnie
z kierunkiem wiatru (fot. Darco)

Nasady są skuteczne
wówczas, gdy wystają ponad
kalenicę dachu i nic ich nie
zasłania. Na poprawę ciągu
mają wpływ tylko, gdy wieje
wiatr
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zapewniaæ dostêp do przewodu – po to, by
mo¿na go by³o wyczyœciæ.

Nasady samonastawne mo¿na stoso-
waæ do przewodów zarówno dymowych,
jak i spalinowych.

Nasady obrotowe
Tego rodzaju nasady obracaj¹ siê pod

wp³ywem wiatru – jak dzieciêcy wiatraczek
ustawiony poziomo 2. W przewodzie ko-
minowym tworzy siê wówczas podciœnie-
nie, które zwiêksza i stabilizuje ci¹g oraz
zapobiega powstawaniu ci¹gu wstecznego.
Podstawow¹ czêœci¹ takiej nasady jest lekka
turbinka obrotowa. P³ynnoœæ jej ruchu za-
pewnia samosmaruj¹ce ³o¿ysko teflonowe.
Turbinka jest osadzona na podstawie, któr¹
mo¿na montowaæ do komina na p³asko lub
pod skosem. Prêdkoœæ ruchu turbinki,
a wiêc i wartoœæ wytwarzanego podciœnie-
nia, zale¿¹ od si³y wiatru.

Nasady obrotowe s¹ mniej ni¿ samo-
nastawne podatne na zablokowanie w wy-
niku zanieczyszczenia mechanizmu.
Mo¿na je stosowaæ do przewodów dymo-
wych i spalinowych.

Daszki i nasady sta³e
Daszki s¹ bardzo popularne 3. Mon-

tuje siê je po to, by zabezpiecza³y wylot
komina przed opadami. Na si³ê ci¹gu nie
maj¹ wiêkszego wp³ywu. Co wiêcej, wielu
producentów ostrzega, ¿e mog¹ one za-
k³ócaæ poprawne odprowadzanie spalin,
powoduj¹c ich zawirowania.

Nasady sta³e os³aniaj¹ wylot komina.
Gdy wieje wiatr, od ich strony zawietrznej
tworzy siê podciœnienie wzmacniaj¹ce
ci¹g. Niestety, nasady takie, w przeciwieñ-
stwie do samonastawnych, nie mog¹ siê
ustawiaæ tak, by przyj¹æ najkorzystniejsze
po³o¿enie wzglêdem kierunku wiatru. Nie
poprawiaj¹ wiêc stabilnoœci ci¹gu,
a wzmacniaj¹ go tylko wtedy, gdy wiatr
wieje dok³adnie od ich strony frontowej.

Œrednica nasady nie mo¿e byæ mniej-
sza od œrednicy przewodu.

Jak montowaæ nasady?
Nasady ustawia siê na czapce komi-

nowej, bezpoœrednio nad wylotem prze-
wodu. W podstawie nasady znajduj¹ siê
cztery otwory. Odznacza siê ich po³o¿enie
na kominie (na przyk³ad o³ówkiem lub
flamastrem). W oznaczonych miejscach
wierci siê otwory œrednicy 8-10 mm. Na-
stêpnie umieszcza w nich plastikowe ko³-
ki, przystawia podstawê nasady i przykrê-

ca j¹. Jeœli czapka kominowa jest krzywa,
przed monta¿em trzeba j¹ wyrównaæ (na
przyk³ad przeszlifowaæ). 

Nasady mo¿na te¿ montowaæ bezpo-
œrednio do przewodów kominowych.
Podstawa jest wówczas niepotrzebna. Na-
sadê nak³ada siê na rurê przewodu i mo-
cuje u¿ywaj¹c obejm zaciskowych.

Kiedy trzeba, kiedy nie?
Rozporz¹dzenie Ministra Infrastruk-

tury z dnia 12 kwietnia 2002 roku,
w sprawie wymagañ, jakim powinny od-
powiadaæ budynki i ich usytuowanie
(Dz. U. Nr 75, poz. 690) wprowadza wy-
móg stosowania nasad kominowych w do-
mach, które s¹ budowane na obszarze II
lub III strefy obci¹¿enia wiatrem. Gdzie
indziej nasad nie trzeba robiæ, choæ warto.
Op³aca siê je montowaæ zw³aszcza wów-
czas, gdy wokó³ domu rosn¹ wysokie
drzewa, stoj¹ wysokie budynki, lub gdy
dom otoczony jest górami. Przydadz¹ siê
tak¿e wówczas, gdy przewód dymowy lub
spalinowy jest krótki i ma ma³y przekrój.

Uwaga! Nasady nie powinny byæ
montowane na nieizolowanych przewo-
dach kominowych wystaj¹cych wysoko
ponad dach. Mog¹ bowiem doprowadziæ
wówczas do powstania tak zwanego korka
gazowego. Tworzy siê on na styku ocie-
plonej i nieocieplonej czêœci komina.
Ró¿nica temperatur powoduje bowiem
gwa³towne zahamowanie ci¹gu. Nasady
zaœ wymuszaj¹ ci¹g i niedopuszczaj¹ do
takiej sytuacji.                                          �

123
Dom 4  2 0 0 5budujemy

R A P O R TK O M I N Y

2 Nasada obrotowa obraca siê pod wp³ywem
wiatru jak dzieciêcy wiatraczek (fot. Darco)

Info Rynek

S¹ to betonowe p³yty stanowi¹ce
zwieñczenie komina. Stosowano je po-
wszechnie wówczas, gdy w piecach palono
wêglem. Czapki mia³y zabezpieczaæ œcianki
komina przed zabrudzeniem sadz¹. W no-
woczesnych przewodach kominowych
czapki nie s¹ konieczne. Niektórzy produ-
cenci systemów kominowych uwa¿aj¹, ¿e
powoduj¹ one wrêcz zawirowania wokó³
komina, co pogarsza skutecznoœæ odprowa-
dzania spalin. 

Czapki na kominie

Firmy:
DARCO

(14) 680 90 90 www.darco.com.pl

PANEK
(22) 723 92 56
www.kominy.wamm.com.pl

POUJOULAT
(22) 774 06 25 www.poujoulat.com.pl

STAMAX
(47) 862 38 31 www.stamax.pl

Co, za ile:
Nasady kominowe (zale¿nie od
wielkoœci i wersji) 100-250 z³

b

a

3 Daszki kominowe – a – (fot. Poujoulat)
i nasady sta³e – b – (fot. Stamax) zabezpiecza-
j¹ wylot komina przed opadami 
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