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Kominki

Joanna D browska z kaset
czy

Kominek mo e by  wykorzystywany do ogrzewania tylko okazjonalnie lub funkcjonowa

jako wa ne – ale nie jedyne – ród o ciep a. Urz dzenie o odpowiednio du ej mocy mo e

ogrza  kilka pomieszcze , a nawet ca y dom.

Nowoczesne kominki wyposa a si  we wk ady lub kasety kominkowe. Kaset  umieszcza 

si  w ju  istniej cym kominku (maj  mniejsz  moc grzewcz ), za  wk ad – w nowo budo-

wanym. Wk ady i kasety produkuje si  ze stali, eliwa i szamotu, czyli materia ów odpor-

nych na wysokie temperatury i dobrze akumuluj cych ciep o. Atrakcyjnie wyko czona jest 

w nich jedynie widoczna powierzchnia, czyli – zazwyczaj – cianka frontowa. 

z p aszczem?

Kominki

z wk adem
Je li chcemy, by by

znacz cym ród em 

ciep a, zdecydujmy 

si  na kominek 

z wk adem lub kaset ,

je li ma by  u ywany 

okazjonalnie tylko 

do podgrzewania 

nastroju – mo e mie

otwarte palenisko. 

Je li natomiast ma 

ogrzewa  ca y dom, 

zamontujmy system 

DGP lub kominek 

z p aszczem wodnym.
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Przegl d rynku

Temperatura dymu z kominka osi ga ok. 400°C, a w razie zapalenia si  sadzy mo e nawet 

przekroczy  1000°C. Dlatego niezb dny jest bardzo dobry komin:

 odporny na wysok  temperatur  – najlepiej ceramiczny lub stalowy. W murowanych a-

twiej o nieszczelno ci spowodowane np. niedok adnym wype nieniem spoin mi dzy ceg a-

mi, dlatego dla bezpiecze stwa trzeba w takim kominie zainstalowa  stalowy wk ad;

 szczelny – wszystkie elementy komina musz  by  ze sob  dok adnie po czone, a rura 

znajduj ca si  w czopuchu, cz ca kominek z kominem, pod czona tak, by mog a swobod-

nie zmienia  d ugo  pod wp ywem zmian temperatury;

 prowadzony pionowo na ca ej d ugo ci – by zagwarantowa  dobry ci g (dopuszczalne 

s  najwy ej dwa odchylenia od pionu, ale nie wi ksze ni  o k t 30°);

 o du ej rednicy – kominki, w których wielko  otworu paleniskowego jest mniejsza ni

0,25 m2 musz  by  przy czane do w asnego, samodzielnego przewodu dymowego o prze-

kroju min. 14 ´ 14 cm lub rednicy 15 cm. Kominki z wi kszym otworem powinny by  pod -

czone do komina o przekroju min. 27 ´ 14 cm lub rednicy 18 cm;

 wysoki – minimalna wysoko  to 4 m, liczy si  j  nie od pod ogi, ale od miejsca uj cia ko-

mory dymowej do komina;

 wyprowadzony ponad dach:

– co najmniej 60 cm powy ej kalenicy, je li dach jest p aski (ma k t nachylenia mniejszy ni

12°) lub gdy jest stromy, ale pokryty atwopalnym materia em (np. gontem lub strzech ),

– co najmniej 30 cm od powierzchni dachu stromego z pokryciem niepalnym;

 z zabezpieczonym wylotem – je li dach ma pokrycie palne (gont lub strzecha), nale y

przykry  komin siatk  przeciwiskrow ;

wyposa ony w wyczystk  – otwór w dolnej cz ci, umo liwiaj cy czyszczenie komina.

Komin do kominka

Wymagania nie tylko 
techniczne
Doprowadzenie powietrza. W pomieszcze-

niu z kominkiem bardzo wa n  rol  odgry-

wa powietrze, gdy  potrzebne jest do proce-

su spalania. Nale y dostarczy  co najmniej 

10 m3/h wie ego powietrza na 1 kW mocy 

urz dzenia. Urz dzenie o mocy 10 kW b -

dzie potrzebowa o wi c 100 m3 powietrza 

w ci gu godziny (paleniska zamkni te zu-

ywaj  kilkakrotnie mniej powietrza ni  te 

otwarte). Kominek b dzie „ci gn ” powie-

trze z przestrzeni wokó , dlatego, eby nie 

ogranicza  ilo ci potrzebnej nam do oddy-

chania, konieczne jest doprowadzenie po-

wietrza, niezb dne do spalania, oddzielnym 

przewodem nawiewnym z zewn trz: pod 

rusztem, przez boczne cianki paleniska, 

pod p yt  paleniska, przez tyln ciank

wn ki na drewno lub pod wn k  na drew-

no. W nowo budowanym domu najw a ciw-

szym rozwi zaniem b dzie wykonanie spe-

cjalnego kana u nawiewnego o powierzchni 

przekroju 200 cm2. Kana  mo e by  wy-

konany z blachy, aluminium b d  z PVC. 

Najwa niejszymi elementami kana u s :

przepustnica (szyber, który reguluje dop yw 

powietrza) oraz kratki wentylacyjne zabez-

pieczaj ce przed gryzoniami. Kominki do-

brze jest sytuowa  przy cianie zewn trznej 

Aby ograniczy  osadzanie si  sadzy na 

szybie warto kupi  kominek wyposa o-

ny w szyb  samoczyszcz c  lub kurtyn

powietrzn .

 Szyba samoczyszcz ca – od zewn trz-

nej strony pokryta jest przezroczyst , cien-

k  warstw  metalu, dzi ki której ciep o

nie przenika na zewn trz kominka (oddaje 

mniej ciep a na drodze promieniowania), 

ale odbija si  od warstwy metalu. Ro nie 

wtedy temperatura w palenisku i powsta-

je zjawisko pirolizy – cz steczki osiadaj -

ce na szybie odrywaj  si  i s  dopalane 

w palenisku.

 Szyba z kurtyn  powietrzn  – w mniej-

szym stopniu ulega okopceniu, gdy  zimne 

powietrze zasysane jest otworami umiesz-

czonymi wokó  lub nad szyb  i przep ywa-

j c przy niej, powoduje odpychanie od niej 

cz steczek sadzy.

Przejrzysty ogie

 Sposób otwierania oraz kszta t drzwiczek 

wk adu lub kasety kominkowej mog  by  dowolne, 

a szyba prosta, panoramiczna lub pryzmatyczna

fo
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 Kominek z paleniskiem przeszklonym 

ze wszystkich stron umieszcza si  na rodku 

pomieszczenia, kominek z szyb  z jednej 

lub z dwóch stron mo na ulokowa  w rogu pokoju 

lub przy prostej cianie 
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Aby ograniczy  osadzanie si  sadzy na szybie 

kominka, nale y pali  suchym drewnem i kupi

model wyposa ony w szyb  samoczyszcz c

lub kurtyn  powietrzn

 Elastyczne rury izolowane zapewniaj  cich

prac  systemu DGP
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– gdy  wtedy wystarczy przeku  si  przez 

tak cian  i zamontowa  w niej wpusty 

oraz kratki wentylacyjne.

Wielko  pomieszczenia. Kubatura po-

mieszczenia, w którym ma by  zamontowa-

ny kominek musi wynosi  4 m3 na 1 kW mocy 

wkadu lub kasety i mie  nie mniej ni  30 m3.

Kominek o mocy 10 kW mo na wi c wstawi

do salonu o kubaturze min. 40 m3.

Miejsce. To, gdzie stanie kominek, nie 

mo e by  przypadkowe. Najlepiej o tym 

pomy le  ju  na etapie projektowania 

domu i wyznaczy  mu miejsce w pobli-

u komina, by przewód dymowy mia  jak 

najmniej zagi . Ze wzgl dów bezpiecze -

stwa, na obudowie kominka, cianach 

i pod odze w jego s siedztwie nie mo na 

uk ada  przewodów instalacji elektrycznej 

ani rur gazowych. Usytuowanie komin-

ka w pomieszczeniu b dzie mia o wp yw 

nie tylko na ca  jego aran acj , ale tak-

e na komfort siedz cych przy nim osób. 

Dlatego trzeba uwzgl dni  funkcjonal-

no  pomieszczenia, rozmieszczenie me-

bli i wygodn  komunikacj . Poniewa  ko-

minek oraz telewizor to najcz ciej dwa 

najwa niejsze meble w salonie, by ze sob

nie konkurowa y, nale y je odpowied-

nio rozmie ci  – najlepiej, gdy stan  przy 

prostopad ych cianach. B dem jest usta-

wienie odbiornika po przeciwnej stronie 

kominka, poniewa  refleksy ognia b d

odbija  si  na ekranie telewizora. 

Obudowa. 

Z uwagi na bezpie-

cze stwo, wk ad

kominkowy lub 

kaseta powin-

ny by  ob o one

we n  mineral-

fo
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 Obudowy mog  mie  przeró ne formy 

– od tradycyjnych, nawi zuj cych stylistyk  do 

zabytkowych, po proste, modernistyczne bry y. 

Inspiracj  do obudowy kominka najcz ciej jest 

front wk adu i styl wn trza, w którym kominek 

b dzie sta

 Kratki kominkowe (a) instalowane w obudowie 

kominka oraz anemostaty (b)  montowane jako 

os ona nawiewów do pomieszcze  musz  by

wykonane z metalu odpornego na temp. 150°C

a

b

 Wentylator 

kominkowy

fo
t.

 D
G

P

fot. D
GP

REKLAMA
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n  z warstw  folii aluminiowej. W przy-

padku braku izolacji termicznej obudow

nale y wykona  z ceg y szamotowej na za-

prawie równie  szamotowej. Pomi dzy izo-

lacj  a wk adem nale y pozostawi  woln

przestrze , umo liwiaj c  cyrkulacj  po-

wietrza. Obudowa kominka musi by  wy-

konana z materia ów niepalnych, np.: ceg y

klinkierowej, granitu, marmuru, piaskow-

ca, stali, szk a oraz p yt gipsowo-kartono-

wych o podwy szonej odporno ci ogniowej.

Skuteczne grzanie
Wybudowanie kominka z zamkni t  komo-

r  spalania pozwoli na „wy apanie” ciep a

i skierowanie go odpowiednimi kana ami 

do ogrzania domu. No nikiem ciep a mo e

by  powietrze lub woda. 

Kominek z GDP. System, który pozwala 

na ogrzanie domu powietrzem, nazywany 

jest DGP – dystrybucja gor cego powietrza. 

Mi dzy korpusem wk adu kominkowego 

a jego obudow  jest przestrze , przez któ-

r  przep ywa powietrze. Je li w kominku si

pali, to zimne powietrze nagrzewa si , uno-

si ku górze i wpada do kana ów grzewczych. 

Kana y znajduj  si  w cianach lub w stro-

pie. Najcz ciej s  to aluminiowe rury zaizo-

lowane termicznie we n  mineraln  lub rza-

dziej rury z ocynkowanej blachy stalowej. 

W prostych systemach DGP powietrze mo e

by  rozprowadzane w sposób grawitacyjny 

przez konwekcj , ale na odleg o  – w pozio-

mie – nie wi ksz  ni  3 m od kominka i naj-

wy ej do 2–3 pomieszcze . Dlatego systemy 

ze swobodnym (grawitacyjnym) obiegiem po-

wietrza s  ma o wydajne i sprawdzaj  si  tyl-

ko w ma ych domach. 

W rozbudowanym systemie DGP ciep e

powietrze nie b dzie w stanie samoczyn-

nie dotrze  do wszystkich pomieszcze .

W takim wypadku (w domach o du ej po-

wierzchni, nawet 400 m2) idealnie sprawdza 

si  system DGP z obiegiem wymuszonym. 

Ma on zamontowan  turbin  elektryczn ,

która wymusza przep yw gor cego powie-

trza, co daje wi ksze mo liwo ci ogrzewa-

nia.

Przep yw ciep ego powietrza mo e by

regulowany za pomoc  anemostatów, któ-

re zamykaj  lub otwieraj  wloty powietrza 

w poszczególnych pomieszczeniach – w za-

le no ci od temperatury. Zawsze te  mo na 

wyregulowa  – otwieraj c szerzej lub przy-

W wi kszo ci kominków pali si  drewnem. Ale trzeba pami ta , e nie ka de b dzie si  dobrze 

i wydajnie pali o.

Drewno li ciaste – jest najbardziej kaloryczne (ma najwy sz  warto  opa ow ), d u ej si  pali 

i podczas spalania wytwarza najwi cej ciep a. Najlepsza do kominka jest brzoza, d b, buk, je-

sion lub drewno drzew owocowych. Najwa niejsze jednak jest to, by by o wystarczaj co suche, 

sezonowane min. 1,5 roku – wilgotno  nie powinna przekracza  20%. Gdy do kominka wrzucimy 

drewno mokre, to du  cz  energii z procesu spalania stracimy na odparowanie wody w nim za-

wartej. Poza tym powsta a w ten sposób spora ilo  pary wodnej powoduje powstawanie dymu, 

osadzanie si  sadzy na szybie kominka i w kominie. 

Drewno iglaste – nie nadaje si  do kominka, gdy  zawiera bardzo du o ywic. Podczas jego 

spalania strzelaj  iskry, a substancje powsta e ze spalania ywicy osadzaj  si  w palenisku

i w kominie.

Brykiet drzewny – czyli sprasowane trociny. Ma warto  opa ow  nieco wy sz  od drewna (bry-

kiet – ok. 16,5 MJ/kg, drewno ok. 15 MJ/kg), produkuje wi c wi cej ciep a. Ale kupuj c kominek, 

nale y upewni  si , czy mo na w nim pali  brykietem. 

Pelety – granulki uzyskane z odpadów drzewnych. Nie zawieraj  py ów, substancji toksycznych, 

a popió  mo na wykorzystywa  jako nawóz ogrodniczy. Mog  zasila  uk ad centralnego ogrze-

wania lub pracowa  w systemie DGP.

Czym pali ?

fo
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 Kominki wyposa one w zasobnik 

i podajnik na pelety pozwalaj  na w pe ni

zautomatyzowan , bezobs ugow  prac

urz dzenia nawet przez 7 dni

Tradycyjny kominek ma otwarte, wymu-

rowane palenisko. G ównym ród em cie-

p a jest w nim promieniowanie z komo-

ry spalania. W kominku otwartym tylko 

10–15% ciep a powstaj cego podczas spa-

lania drewna pozostaje w pomieszczeniu, 

wi kszo  bezpowrotnie ucieka do komi-

na. Zu ycie drewna w kominkach otwar-

tych jest o wiele wi ksze – do uzyskania 

10 kW energii cieplnej w palenisku otwar-

tym potrzeba od 10 do 20 kg drewna, pod-

czas gdy w nowoczesnym wk adzie tylko 

3,5 kg. Na kominek z otwartym palenis-

kiem warto zdecydowa  si , je eli zale y

nam na efektownej dekoracji salonu z y-

wym ogniem w roli g ównej i zak adamy, 

e b dziemy korzysta  z kominka tylko 

sporadycznie.

Otwarty
tylko dla nastroju Zanim zdecydujemy si  na konkretny 

model wk adu lub kasety kominkowej, wy-

pytajmy sprzedawc  o parametry decydu-

j ce o jego efektywno ci.

Sprawno  – powinna wynosi  min. 70%

Moc – powinna by  podana przez produ-

centa jako moc nominalna (jest to red-

nia moc mierzona podczas 3-godzinnego 

testu). Moc maksymalna podawana przez 

niektórych producentów mo e by  nawet 

2 razy wy sza, gdy  jest mierzona w cza-

sie 15 wybranych minut. Je eli kominek b -

dzie podstawowym ród em ogrzewania, 

jego moc powinna wynosi  100–150 W/m2

ogrzewanej powierzchni.

Temperatura spalin – nie powinna prze-

kracza  400°C.

rednie zu ycie drewna w czasie pale-

nia – przy mocy nominalnej 7 kW powin-

no wynosi  2,5 kg/godz.

Przed zakupem
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 Wk ad kominkowy z p aszczem 

wodnym, podwójnym ruchomym 

rusztem eliwnym i opcj  grilla
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Ogie  w domu, mimo e okie znany 

i zam kni ty w kasecie lub wk adzie, wyma-

ga bezwzgl dnych rodków ostro no ci.

 Posadzka przed kominkiem – pas sze-

roko ci min. 50 cm, musi by  zabezpieczo-

na materia em odpornym na ogie : kamie-

niem, klinkierem lub gresem, mosi n

lub miedzian  blach  albo aroodpornym 

szk em. Wypadaniu iskier lub kawa ków 

roz arzonych polan zapobiegnie ustawio-

ny przed paleniskiem parawan ze szk a

b d  g stej siatki. 

 Meble, dywany, zas ony – czyli przed-

mioty atwo palne powinny znajdowa  si

w odleg o ci co najmniej 80 cm od pale-

niska. 

 Rozpalanie ognia – podczas urucha-

miania kominka nale y otworzy  szyber 

i wlot powietrza reguluj cy pr dko  spa-

lania. Wi ksze polana trzeba dok ada  tak, 

by powietrze mog o swobodnie przep ywa

mi dzy nimi.

 Czyszczenie paleniska – systematycz-

nie, najlepiej po ka dorazowym paleniu 

w kominku nale y usuwa  popió  z paleni-

ska, a co najmniej raz w roku dokonywa

przegl du wk adu i przewodu kominowe-

go (konieczna wizyta kominiarza).

Bezpiecznie
przy kominku

REKLAMA

mykaj c szyber – in-

tensywno  procesu 

spalania w komin-

ku. Obieg powie-

trza w DGP jest „za-

mkni ty”. Powietrze 

ogrzewa si  w ko-

minku, przep ywa 

potem do pomiesz-

cze  i po oddaniu 

ciep a powraca do 

kominka. Oznacza 

to równie  „wyci -

ganie” zapachów 

z pomieszcze

i przekazywanie 

ich dalej. Zatem 

nie powinno si

doprowadza  prze-

wodów grzewczych do kuchni czy toalet. 

Na kominek rozbudowany o system DGP 

trzeba zdecydowa  si  ju  na etapie projek-

towania domu, gdy  trudno b dzie w budyn-

ku ju  zamieszkanym ku ciany i formowa

kana y grzewcze.

Kominek z p aszczem wodnym. W takim 

systemie no nikiem ciep a jest woda, któr

mo na wykorzysta  do  istniej cej instala-

cji c.o. Wk ad kominkowy z p aszczem wod-

nym zewn trznie nie ró ni si  od innych 

modeli. Ca a tajemnica jego dzia ania tkwi 

w budowie korpusu – ma on dwie cian-

ki, a w przestrzeni pomi dzy nimi prze-

p ywa woda. P aszcz wodny otula ca y kor-

pus i odbiera ciep o z paleniska. Ogrzana 

woda kierowana jest do instalacji, a po-

tem do grzejników. A je eli w górnej cz -

ci korpusu zostanie dodatkowo zamonto-

wana specjalna w ownica (któr

b dzie przep ywa  woda), komi-

nek ogrzeje jeszcze wod  do my-

cia, czyli uzyskamy ciep  wod

u ytkow . Kr enie wody w in-

stalacji wymuszaj  pompy obie-

gowe. Skuteczniejszy oraz mniej 

awaryjny b dzie wk ad z solid-

nym i grubym korpusem. Cie sze 

cianki maj  bowiem sk on-

no  do rozszczelniania si  pod 

wp ywem ci g ego nagrzewa-

nia si  i stygni cia. A wiadomo, 

e w przypadku systemu, gdzie 

w obiegu jest woda, szczelno

jest jego podstaw . Prac  kominka 

z p aszczem wodnym mo na sterowa  r cz-

nie lub automatycznie. W tej pierwszej opcji 

reguluje si  tylko intensywno  spalania, 

czyli szybrem zmniejsza lub zwi ksza ilo

dop ywaj cego do kominka powietrza. Z au-

tomatyk  systemu b dziemy mieli do czy-

nienia, gdy przy pompie obiegowej zainsta-

lowany zostanie termostat. Po osi gni ciu 

przez wod  w p aszczu adanej temperatu-

ry, pompa w czy si  i przetransportuje cie-

p  wod  do instalacji i grzejników. Pompa 

wy czy si , gdy woda b dzie mia a za nisk

temperatur .

Kominek z p aszczem wodnym mo e pra-

cowa  tylko w instalacjach grzewczych 

systemu otwartego, aby wzrost temperatu-

ry wody nie powodowa  wzrostu ci nienia 

w rurach. 

Poniewa  w nowoczesnych instala-

cjach c.o. korzysta si  z systemu zamkni te-

go, dlatego w kominkach z p aszczem wod-

nym stosuje si  przeponowy wymiennik 

ciep a. Oddziela on obieg wodny w uk adzie 

otwartym – przez kominek od obiegu przez 

grzejniki w uk adzie zamkni tym. 
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