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Z komina mo na zrezygnowa  tylko wtedy, 

gdy dom zamierza si  ogrzewa  pr dem

elektrycznym albo kot em z zamkni t  ko-

mor  spalania. W pozosta ych przypadkach 

kominy s  niezb dne, a ich podstawowym 

zadaniem jest odprowadzanie substancji 

powsta ych w wyniku spalania, cz sto te  – 

wyprowadzenie ponad dach przewodów do 

wentylacji.  

Koszty komina zale  m.in. od wysoko ci 

i rednicy przewodów kominowych i nie 

nale  do najni szych, dlatego jego budow ,

a tak e  wymian  lub modernizacj  warto 

dok adnie przemy le  i zaplanowa .

Aby wybra  odpowiedni komin, trzeba 

wiedzie , jakim urz dzeniem ogrzewamy 

(lub b dziemy ogrzewa ) dom, a tak e czy 

w domu b dzie  kominek. Ka de z urz dze

musi by  bowiem pod czone do odpo-

wiedniego kana u kominowego (dymowego, 

spalinowego, wentylacyjnego).

Jaki mo e by  komin
Murowany z cegie  lub pustaków komi-

nowych. Wci , cho  coraz rzadziej, buduje 

si  takie kominy, nale y jednak pami ta , e

cz ciej stosuje si  opisane dalej specjalne 

systemy kominowe. Kominy murowane 

s  solidne i wytrzymuj  bardzo d ugo. 

Sprawdzaj  si  tam, gdzie odprowadza 

si  do nich spaliny lub dym z pieca, kot a

i kominka otwartego opalanego drewnem. 

Poniewa  wszystkie te urz dzenia dzia aj

bez przerwy, wytwarzaj c du o dymu 

o wysokiej temperaturze, ciany komina nie 

musz  by  odporne na dzia anie agresyw-

nego kondensatu, który powstaje na skutek 

skraplania pary zawartej w spalinach gazu. 

Kominy murowane s  ci kie, dlatego wy-

magaj  oparcia  na solidnym fundamencie.

Do kominów z cegie  nie mo na pod -

cza  nowoczesnych urz dze  grzewczych. 

DYLEMATY

Systemy kominowe

Aleksandra Ku mierczyk

Sposób
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komin

PYTANIE CZYTELNIKA

Jeste my na etapie plano-

wania budowy domu. Ma on 

mie  klasyczn , prost  form .

Zastanawiamy si  nad monta-

em systemu kominowego. 

Nie wiemy jeszcze, czym b -

dziemy ogrzewa  mieszkanie. 

Mo liwe, e b dzie to kocio

gazowy, wiemy na pewno, e

w salonie ustawimy kominek. 

Chcieliby my pozna  nasze 

mo liwo ci i wiedzie , w czym 

mo emy wybiera .

REDAKCJA

Wybór komina zale y od kil-

ku czynników, w du ej mierze 

od warunków technicznych, 

powierzchni domu i zaplano-

wanych urz dze  grzewczych. 

Wa ne jest tak e ich rozmiesz-

czenie. Du e znaczenie ma 

wygl d przewodów kominowych 

i mo liwo  ich przebudowy.

fot. Wienerberger
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Zmiana kot a na paliwo sta e, na kocio  ga-

zowy, wymaga zawsze modernizacji takiego 

komina i przystosowania go do nowych 

warunków pracy. Najcz ciej do kominów 

murowanych dokupuje si  wtedy z o one

ze specjalnych prefabrykatów wk ady ce-

ramiczne lub stalowe. Wk ady takie mo na 

zainstalowa  tylko wtedy, gdy stary komin:

 jest w dobrym stanie technicznym;

 jest wyczyszczony z sadzy i naprawiony 

w zniszczonych miejscach;

 ma rednic  i kszta t umo liwiaj cy 

wprowadzenie wk adu (cz sto si  to udaje, 

bo nowe kot y maj  zwykle rednic  du o

mniejsz  od rednicy kominów murowa-

nych).

Prefabrykowane, ceramiczne systemy ko-

minowe. Mog  to by  zupe nie samodzielne 

konstrukcje, czyli kominy wolno stoj ce, 

cz ciej jednak stanowi  fragment ciany 

wewn trznej lub zewn trznej. Sk adaj  si  z:

 wewn trznego wk adu z kamionki kwa-

soodpornej lub ceramiki szamotowej (czyli 

z domieszk  gliny ogniotrwa ej);

 obudowy z lekkiego betonu lub cegie ;

 warstwy izolacji, je li s  cz ci  ze-

wn trznej ciany budynku.

Opisywane systemy s  uniwersalne – 

przeznaczone do wszystkich rodzajów 

pieców, kot ów (tak e kondensacyjnych) 

i kominków. Dlatego systemy te to dobry 

wybór, je li buduj c dom, nie wiemy jesz-

cze, jaki rodzaj kot a kupimy w przysz o ci. 

Ich najwa niejsz  zalet  jest to, e s

odporne na wysok  temperatur  i jej cz ste 

zmiany, a nawet po ar sadzy oraz dzia anie 

zawartych w spalinach zwi zków, które 

w po czeniu z par  wodn  tworz  substan-

cje szkodliwe dla komina.

Prefabrykaty ceramiczne mo na wierci ,

ci  i szlifowa , dlatego atwo si  je montu-

je. Maj  zdolno  akumulacji ciep a, a wi c

wolno stygn , ale ze wzgl du na to, e mog

nasi ka  wod , powinny by  wentylowane. 

W tym celu w dolnej i górnej cz ci komina 

wykonuje si  odpowiednie otwory. Mo na 

tak e kupi  obudow  z fabrycznie wyci ty-

mi kana ami wentylacyjnymi. 

Ceramiczne systemy kominowe s  ci kie, 

dlatego zazwyczaj wymagaj  osobnego 

fundamentu. Buduje si  je jako jednoka-

na owe – odprowadzaj ce tylko spaliny, 

lub wielokana owe – przeznaczone do od-

prowadzania spalin i powietrza. To drugie 

rozwi zanie stosuje si  wtedy, gdy komin 

ma by  po czony z kominkiem lub kot em

stoj cym w oddzielnym pomieszczeniu. 

O solidno ci tego systemu kominowego 

za wiadcza gwarancja: na poszczególne 

elementy systemu producenci udzielaj  jej 

nawet na trzydzie ci lat.

Prefabrykowane stalowe systemy 

kominowe, zwane te  krócej kominami sta-

lowymi. Podobnie jak systemy ceramiczne, 

przeznaczone s  do stosowania zarówno 

wewn trz, jak i na zewn trz domu. Kominy 

stalowe maj  bardzo nowoczesny wygl d, 

który nie zawsze wspó gra z architektur

budynków tradycyjnych, ale bywa te

ceniony i wykorzystywany jako wyrazisty 

akcent elewacji.

Kominy stalowe produkuje si  z ró nych 

gatunków stali – w wariantach przeznaczo-

nych do: 

 kot ów gazowych i olejowych – s  to 

kominy z blachy kwasoodpornej odpornej 

na temperatur  do 400–450°C;

 kot ów na paliwa sta e – kominy ze stali 

aroodpornej odpornej na temperatur  do 

650°C;

 kominków;

Kana y kominowe powinny 

by  prowadzone pionowo. 

Dopuszczalne odchylenia 

od pionu to 30° na odcin-

ku nie d u szym ni  2 m

”

”

Przez komin mog  by  prowadzone przewody 

wentylacyjne, spalinowe i dymowe
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Ceramiczne przewody 

kominowe mo na umie ci

w starym kominie 

murowanym
fot. Lindab
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rednica komina jest wielko ci  podawan

przez producentów kot a, poniewa  musi 

by  dopasowana do jego parametrów.. 

Zarówno zbyt ma a, jak i zbyt du a redni-

ca mo e spowodowa  za s aby ci g.

Wa ne jest równie , by rednica by a jed-

nakowa na ca ej d ugo ci komina.

Jaka powinna by
rednica komina?

 Komin mo e by  cz ci  konstrukcji domu
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 kot ów kondensacyjnych.

Systemy stalowe s atwe w monta u, 

lekkie, wi c nie wymagaj  dodatkowego 

fundamentu – mog  by  oparte bezpo red-

nio na stropie. Szybko si  nagrzewaj , ale 

i szybko stygn . W przeciwie stwie do 

prefabrykatów ceramicznych, rury stalowe 

nie nasi kaj  wod  i nie s  odporne na dzia-

anie zwi zków zawartych w spalinach.

Stalowe wk ady kominowe mog  by

sztywne lub elastyczne. Te ostatnie prze-

znaczone s  do kana ów kominkowych, 

które na pewnych odcinkach musz  by

odchylone od pionu. 

Zale nie od tego, czy komin ma by

zbudowany wewn trz, czy na zewn trz 

budynku, mo na zastosowa  wariant jedno- 

lub dwu cienny.

Kominy jedno cienne mog  by  sztywne 

lub gi tkie i przewa nie s u  jako wk ady

do umieszczania w starym kominach; 

w nowych domach mo na je obudowywa

p ytami gipsowo-kartonowymi, gipsowo–

–mineralnymi lub bloczkami z betonu 

komórkowego. Komin jedno cienny buduje 

si  z rur czonych obejm  zaciskow  lub 

wsuwanych jedna w drug . Stalowe kominy 

jedno cienne szybko si  nagrzewaj , dlatego 

nie nale y ich stosowa  bez obudowy oraz 

izolacji termicznej z we ny mineralnej.

Kominy dwu cienne, zwane inaczej 

izolowanymi, sk adaj  si  z dwóch rur 

umieszczonych jedna w drugiej i przedzie-

lonych izolacj  termiczn  z we ny mine-

ralnej. Wewn trz komina jest stalowa rura 

spalinowa. Zewn trzna, zwana p aszczem, 

jest wykonana ze stali odpornej na wp ywy 

atmosferyczne. 

Kominy dwu cienne s  dro sze od jedno-

ciennych. Mog  by  stosowane wewn trz 

i na zewn trz domu. Najcz ciej montuje si

je w domach ju  wyko czonych, do których 

postanowiono dokupi  kominek, ale mo na 

odprowadza  do nich spaliny ze wszystkich 

urz dze  grzewczych.

Jak wybiera  komin
Decyzja, jaki rodzaj komina wybra , jest 

z o ona. Po pierwsze – wa ne jest z jakiego 

kot a b d  odprowadzane spaliny. Po drugie 

– czy w domu b dzie kominek, a je li tak, 

to czy w miejscu, z którego atwo da si  go 

pod czy  do przewodów kominowych. Po 

trzecie – wa ne jest, czy komin b dzie mon-

towany w trakcie budowy, czy te  w goto-

wym domu. Je li jeste my na etapie budowy 

domu, mamy u atwione zadanie. Je li trzeba 

natomiast dokona  modernizacji komina 

w domu ju  zamieszkanym, atwiejsze mo e

si  okaza  wybudowanie go od nowa. 

Bez wzgl du na to, jaki komin wybierze-

my, powinien:

 by  odporny na dzia anie kwasów i po ar 

sadzy;

 niezbyt ci ki (stalowe s  du o l ejsze od 

ceramicznych);

 trwa y (ceramiczny jest trwalszy od 

stalowego) i odporny na dzia anie wysokiej 

temperatury;

ocieplenie 

z we ny

mineralnej

ceramiczny 

wk ad 

kominowy

obudowa 

z pustaków 

ceramicznych
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150 z
tyle kosztuje kompleksowa kontrola 

przewodów kominowych – cena obejmuje 

czyszczenie przewodów oraz dojazd

Nazywa si  je te  systemami STS (lub 

turbo). Mog  przechodzi  przez dach, a tak-

e przez cian  budynku. S u  do dopro-

wadzania powietrza do spalania i do odpro-

wadzania spalin z nowoczesnych urz dze

grzewczych:

   kot ów z zamkni t  komor  spala-

nia;

   kot ów kondensacyjnych - niskotem-

peraturowych, w których temperatura spa-

lin nie przekracza 200°C (czasami wynosi 

tylko 55°C).

S  to dwie wspó rodkowe rury, z któ-

rych zewn trzna doprowadza powietrze, 

a wewn trzna odprowadza spaliny.

Rury powietrzno-
– spalinowe

fot. Schiedel

 Liczba kominów podana jest w projekcie budowlanym

 Ceramiczne wk ady kominowe mo na umie ci

w starym kominie murowanym
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 mie  aprobat  techniczn , z której dowiemy si , do jakiego typu 

kot ów jest przeznaczony, je li nie ma aprobaty, powinien mie

certyfikat lub deklaracj  zgodno ci z aprobat ;

 by atwy w monta u – najlepiej, gdy instalacj  wykonuje wy-

specjalizowana ekipa, rekomendowana przez producenta.

Koszty
Na cen  komina wp ywa jego wysoko  oraz rednica. To, czy 

komin b dzie wysoki, czy nie, zale y natomiast od wymiarów 

budynku. Z kolei rednic  przewodu kominowego uzale nia si  od 

mocy kot a. 

 W niektórych domach mo e by  potrzebne zainstalowanie wi -

cej ni  jednego komina z ró n  liczb  kana ów.

Najta sze s  kominy murowane z cegie , przeznaczone do kot ów

na paliwa sta e. Systemy kominowe ceramiczne i stalowe s  znacz-

nie dro sze (nawet o 1000 z ).

Wyposa enie istniej cego komina murowanego w stalowy wk ad

kominowy kosztuje oko o 2,5 tys. z . Je li zastanawiamy si  nad 

takim rozwi zaniem, warto pami ta , e koszt systemowego ko-

mina ceramicznego b dzie porównywalny, przy czym systemowe 

kominy stalowe s  dro sze od ceramicznych. 

Poni ej prezentujemy ceny wybranych kominów ceramicznych 

i stalowych o d ugo ci 8 m.b. Systemy ceramiczne przeznaczone 

s  do ka dego rodzaju paliw. Stalowe natomiast do kot ów konden-

sacyjnych, opalanych gazem lub olejem opa owym oraz paliwem 

sta ym. 
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Presto,

model Uniwersal 14 

bez kana u wentylacyj-

nego/z kana em wentyla-

cyjnym

materia : pustaki keram-

zytobetonowe, rury sza-

motowe; kana : spalino-

wy, okr g y;  rednica:

140 mm; wymiar pusta-

ków:  36 × 36 cm/36 × 

50 cm

Leier,

model Izolowany

bez kana u wentylacyj-

nego/z kana em wenty-

lacyjnym

materia : pustaki z be-

tonu lekkiego, rura 

z ceramiki szamoto-

wej; kana : spalinowy, 

okr g y; rednica: 180 

mm; wymiar pusta-

ków: 40 × 40 cm/40 × 

58,5 cm

Schiedel,

model Rondo Plus

materia : pustaki ke-

ramzytobetonowe, ru-

ry z ceramiki wysoko-

gatunkowej; kana :

spalinowy, okr g y; 

rednica: 160 mm; 

wymiar pustaków: 32 

× 32 cm

Umet,

model DW

materia : p aszcz we-

wn trzny ze stali kwa-

soodpornej, zewn trz-

ny ze stali nierdzewnej; 

kana : spalinowy, okr -

g y; rednica: 150 mm

Komin-Flex,

model Komin izolowany 

podci nieniowy

materia : p aszcz we-

wn trzny i zewn trzny ze 

stali kwasoodpornej; ka-

na : spalinowy, okr g y; 

rednica: 130 mm; do-

puszczalna temperatura 

spalin: 450 C°

Darco,

model Komin 

do kot ów z zamkni -

t  komor  spalania

materia : p aszcz we-

wn trzny i zewn trzny 

ze stali kwasoodpor-

nej; kana : spalino-

wy, okr g y; rednica:

100 mm
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  CERAMICZNE STALOWE DWU CIENNE

PRZYDATNE ADRESY

Kominy ceramiczne

LEIER                055 272 32 12  www.leier.pl

PIANEX             012 410 20 10  www.pianex.pl

PRESTO            022 889 56 75  www.presto-kominy.pl

SCHIEDEL          077 456 83 10  www.schiedel.pl

Kominy stalowe

DARCO         014 680 90 90  www.darco.com.pl

KOMIN-FLEX  032 210 11 44  www.kominflex.com.pl

PANEK         022 723 92 56  www.kominy.wamm.com.pl

UMET           071 343 17 98  www.umet.pl

–  ceny brut to – 


