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z wkïadem
Kominki

Joanna DÈbrowska

JeĂli chcemy, by byï
znaczÈcym ěródïem
ciepïa, zdecydujmy
siÚ na kominek
z wkïadem lub kasetÈ,
jeĂli ma byÊ uĝywany
okazjonalnie tylko
do podgrzewania
nastroju – moĝe mieÊ
otwarte palenisko.
JeĂli natomiast ma
ogrzewaÊ caïy dom,
zamontujmy system
DGP lub kominek
z pïaszczem wodnym.

zczykasetÈ

z pïaszczem?
Kominek moĝe byÊ wykorzystywany do ogrzewania tylko okazjonalnie lub funkcjonowaÊ
jako waĝne – ale nie jedyne – ěródïo ciepïa. UrzÈdzenie o odpowiednio duĝej mocy moĝe
ogrzaÊ kilka pomieszczeñ, a nawet caïy dom.
Nowoczesne kominki wyposaĝa siÚ we wkïady lub kasety kominkowe. KasetÚ umieszcza
siÚ w juĝ istniejÈcym kominku (majÈ mniejszÈ moc grzewczÈ), zaĂ wkïad – w nowo budowanym. Wkïady i kasety produkuje siÚ ze stali, ĝeliwa i szamotu, czyli materiaïów odpornych na wysokie temperatury i dobrze akumulujÈcych ciepïo. Atrakcyjnie wykoñczona jest
w nich jedynie widoczna powierzchnia, czyli – zazwyczaj – Ăcianka frontowa.
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przekroju 200 cm2. Kanaï moĝe byÊ wykonany z blachy, aluminium bÈdě z PVC.
Najwaĝniejszymi elementami kanaïu sÈ:
przepustnica (szyber, który reguluje dopïyw
powietrza) oraz kratki wentylacyjne zabezpieczajÈce przed gryzoniami. Kominki dobrze jest sytuowaÊ przy Ăcianie zewnÚtrznej

Aby ograniczyÊ osadzanie siÚ sadzy na szybie
kominka, naleĝy paliÊ suchym drewnem i kupiÊ
model wyposaĝony w szybÚ samoczyszczÈcÈ
lub kurtynÚ powietrznÈ

Komin do kominka
Temperatura dymu z kominka osiÈga ok. 400°C, a w razie zapalenia siÚ sadzy moĝe nawet
przekroczyÊ 1000°C. Dlatego niezbÚdny jest bardzo dobry komin:
odporny na wysokÈ temperaturÚ – najlepiej ceramiczny lub stalowy. W murowanych ïatwiej o nieszczelnoĂci spowodowane np. niedokïadnym wypeïnieniem spoin miÚdzy cegïami, dlatego dla bezpieczeñstwa trzeba w takim kominie zainstalowaÊ stalowy wkïad;
szczelny – wszystkie elementy komina muszÈ byÊ ze sobÈ dokïadnie poïÈczone, a rura
znajdujÈca siÚ w czopuchu, ïÈczÈca kominek z kominem, podïÈczona tak, by mogïa swobodnie zmieniaÊ dïugoĂÊ pod wpïywem zmian temperatury;
prowadzony pionowo na caïej dïugoĂci – by zagwarantowaÊ dobry ciÈg (dopuszczalne
sÈ najwyĝej dwa odchylenia od pionu, ale nie wiÚksze niĝ o kÈt 30°);
o duĝej Ărednicy – kominki, w których wielkoĂÊ otworu paleniskowego jest mniejsza niĝ
0,25 m2 muszÈ byÊ przyïÈczane do wïasnego, samodzielnego przewodu dymowego o przekroju min. 14 ´ 14 cm lub Ărednicy 15 cm. Kominki z wiÚkszym otworem powinny byÊ podïÈczone do komina o przekroju min. 27 ´ 14 cm lub Ărednicy 18 cm;
wysoki – minimalna wysokoĂÊ to 4 m, liczy siÚ jÈ nie od podïogi, ale od miejsca ujĂcia komory dymowej do komina;
wyprowadzony ponad dach:
– co najmniej 60 cm powyĝej kalenicy, jeĂli dach jest pïaski (ma kÈt nachylenia mniejszy niĝ
12°) lub gdy jest stromy, ale pokryty ïatwopalnym materiaïem (np. gontem lub strzechÈ),
– co najmniej 30 cm od powierzchni dachu stromego z pokryciem niepalnym;
z zabezpieczonym wylotem – jeĂli dach ma pokrycie palne (gont lub strzecha), naleĝy
przykryÊ komin siatkÈ przeciwiskrowÈ;
wyposaĝony w wyczystkÚ – otwór w dolnej czÚĂci, umoĝliwiajÈcy czyszczenie komina.
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Kominek z paleniskiem przeszklonym
ze wszystkich stron umieszcza siÚ na Ărodku
pomieszczenia, kominek z szybÈ z jednej
lub z dwóch stron moĝna ulokowaÊ w rogu pokoju
lub przy prostej Ăcianie

Przejrzysty ogieñ
Aby ograniczyÊ osadzanie siÚ sadzy na
szybie warto kupiÊ kominek wyposaĝony w szybÚ samoczyszczÈcÈ lub kurtynÚ
powietrznÈ.
Szyba samoczyszczÈca – od zewnÚtrznej strony pokryta jest przezroczystÈ, cienkÈ warstwÈ metalu, dziÚki której ciepïo
nie przenika na zewnÈtrz kominka (oddaje
mniej ciepïa na drodze promieniowania),
ale odbija siÚ od warstwy metalu. RoĂnie
wtedy temperatura w palenisku i powstaje zjawisko pirolizy – czÈsteczki osiadajÈce na szybie odrywajÈ siÚ i sÈ dopalane
w palenisku.
Szyba z kurtynÈ powietrznÈ – w mniejszym stopniu ulega okopceniu, gdyĝ zimne
powietrze zasysane jest otworami umieszczonymi wokóï lub nad szybÈ i przepïywajÈc przy niej, powoduje odpychanie od niej
czÈsteczek sadzy.

Elastyczne rury izolowane zapewniajÈ cichÈ
pracÚ systemu DGP

fot. Alnor

Sposób otwierania oraz ksztaït drzwiczek
wkïadu lub kasety kominkowej mogÈ byÊ dowolne,
a szyba prosta, panoramiczna lub pryzmatyczna

fot. Spartherm

Doprowadzenie powietrza. W pomieszczeniu z kominkiem bardzo waĝnÈ rolÚ odgrywa powietrze, gdyĝ potrzebne jest do procesu spalania. Naleĝy dostarczyÊ co najmniej
10 m3/h Ăwieĝego powietrza na 1 kW mocy
urzÈdzenia. UrzÈdzenie o mocy 10 kW bÚdzie potrzebowaïo wiÚc 100 m3 powietrza
w ciÈgu godziny (paleniska zamkniÚte zuĝywajÈ kilkakrotnie mniej powietrza niĝ te
otwarte). Kominek bÚdzie „ciÈgnÈï” powietrze z przestrzeni wokóï, dlatego, ĝeby nie
ograniczaÊ iloĂci potrzebnej nam do oddychania, konieczne jest doprowadzenie powietrza, niezbÚdne do spalania, oddzielnym
przewodem nawiewnym z zewnÈtrz: pod
rusztem, przez boczne Ăcianki paleniska,
pod pïytÈ paleniska, przez tylnÈ ĂciankÚ
wnÚki na drewno lub pod wnÚkÈ na drewno. W nowo budowanym domu najwïaĂciwszym rozwiÈzaniem bÚdzie wykonanie specjalnego kanaïu nawiewnego o powierzchni

fot. Tarnava

Wymagania nie tylko
techniczne
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fot. Brunner

Obudowy mogÈ mieÊ przeróĝne formy
– od tradycyjnych, nawiÈzujÈcych stylistykÈ do
zabytkowych, po proste, modernistyczne bryïy.
InspiracjÈ do obudowy kominka najczÚĂciej jest
front wkïadu i styl wnÚtrza, w którym kominek
bÚdzie staï

– gdyĝ wtedy wystarczy przekuÊ siÚ przez
takÈ ĂcianÚ i zamontowaÊ w niej wpusty
oraz kratki wentylacyjne.
WielkoĂÊ pomieszczenia. Kubatura pomieszczenia, w którym ma byÊ zamontowa-

a

fot. Alnor

b

fot. DGP

ny kominek musi wynosiÊ 4 m3 na 1 kW mocy
wkadu lub kasety i mieÊ nie mniej niĝ 30 m3.
Kominek o mocy 10 kW moĝna wiÚc wstawiÊ
do salonu o kubaturze min. 40 m3.
Miejsce. To, gdzie stanie kominek, nie
moĝe byÊ przypadkowe. Najlepiej o tym
pomyĂleÊ juĝ na etapie projektowania
domu i wyznaczyÊ mu miejsce w pobliĝu komina, by przewód dymowy miaï jak
najmniej zagiÚÊ. Ze wzglÚdów bezpieczeñstwa, na obudowie kominka, Ăcianach
i podïodze w jego sÈsiedztwie nie moĝna
ukïadaÊ przewodów instalacji elektrycznej
ani rur gazowych. Usytuowanie kominka w pomieszczeniu bÚdzie miaïo wpïyw
nie tylko na caïÈ jego aranĝacjÚ, ale takĝe na komfort siedzÈcych przy nim osób.
Dlatego trzeba uwzglÚdniÊ funkcjonalnoĂÊ pomieszczenia, rozmieszczenie mebli i wygodnÈ komunikacjÚ. Poniewaĝ kominek oraz telewizor to najczÚĂciej dwa
najwaĝniejsze meble w salonie, by ze sobÈ
nie konkurowaïy, naleĝy je odpowiednio rozmieĂciÊ – najlepiej, gdy stanÈ przy
prostopad ïych Ăcianach. BïÚdem jest ustawienie odbiornika po przeciwnej stronie
kominka, poniewaĝ refleksy ognia bÚdÈ
odbijaÊ siÚ na ekranie telewizora.

fot. DGP

Kominki

Kratki kominkowe (a) instalowane w obudowie
kominka oraz anemostaty (b) montowane jako
osïona nawiewów do pomieszczeñ muszÈ byÊ
wykonane z metalu odpornego na temp. 150°C

Wentylator
kominkowy

Obudowa.
Z uwagi na bezpieczeñstwo, wkïad
kominkowy lub
kaseta powinny byÊ obïoĝone
weïnÈ mineral-
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W wiÚkszoĂci kominków pali siÚ drewnem. Ale trzeba pamiÚtaÊ, ĝe nie kaĝde bÚdzie siÚ dobrze
i wydajnie paliïo.
Drewno liĂciaste – jest najbardziej kaloryczne (ma najwyĝszÈ wartoĂÊ opaïowÈ), dïuĝej siÚ pali
i podczas spalania wytwarza najwiÚcej ciepïa. Najlepsza do kominka jest brzoza, dÈb, buk, jesion lub drewno drzew owocowych. Najwaĝniejsze jednak jest to, by byïo wystarczajÈco suche,
sezonowane min. 1,5 roku – wilgotnoĂÊ nie powinna przekraczaÊ 20%. Gdy do kominka wrzucimy
drewno mokre, to duĝÈ czÚĂÊ energii z procesu spalania stracimy na odparowanie wody w nim zawartej. Poza tym powstaïa w ten sposób spora iloĂÊ pary wodnej powoduje powstawanie dymu,
osadzanie siÚ sadzy na szybie kominka i w kominie.
Drewno iglaste – nie nadaje siÚ do kominka, gdyĝ zawiera bardzo duĝo ĝywic. Podczas jego
spalania strzelajÈ iskry, a substancje powstaïe ze spalania ĝywicy osadzajÈ siÚ w palenisku
i w kominie.
Brykiet drzewny – czyli sprasowane trociny. Ma wartoĂÊ opaïowÈ nieco wyĝszÈ od drewna (brykiet – ok. 16,5 MJ/kg, drewno ok. 15 MJ/kg), produkuje wiÚc wiÚcej ciepïa. Ale kupujÈc kominek,
naleĝy upewniÊ siÚ, czy moĝna w nim paliÊ brykietem.
Pelety – granulki uzyskane z odpadów drzewnych. Nie zawierajÈ pyïów, substancji toksycznych,
a popióï moĝna wykorzystywaÊ jako nawóz ogrodniczy. MogÈ zasilaÊ ukïad centralnego ogrzewania lub pracowaÊ w systemie DGP.

nÈ z warstwÈ folii aluminiowej. W przypadku braku izolacji termicznej obudowÚ
naleĝy wykonaÊ z cegïy szamotowej na zaprawie równieĝ szamotowej. PomiÚdzy izolacjÈ a wkïadem naleĝy pozostawiÊ wolnÈ
przestrzeñ, umoĝliwiajÈcÈ cyrkulacjÚ powietrza. Obudowa kominka musi byÊ wykonana z materiaïów niepalnych, np.: cegïy
klinkierowej, granitu, marmuru, piaskowca, stali, szkïa oraz pïyt gipsowo-kartonowych o podwyĝszonej odpornoĂci ogniowej.

Skuteczne grzanie
Wybudowanie kominka z zamkniÚtÈ komorÈ spalania pozwoli na „wyïapanie” ciepïa
i skierowanie go odpowiednimi kanaïami
do ogrzania domu. NoĂnikiem ciepïa moĝe
byÊ powietrze lub woda.
Kominek z GDP. System, który pozwala
na ogrzanie domu powietrzem, nazywany
jest DGP – dystrybucja gorÈcego powietrza.
MiÚdzy korpusem wkïadu kominkowego
a jego obudowÈ jest przestrzeñ, przez którÈ przepïywa powietrze. JeĂli w kominku siÚ
pali, to zimne powietrze nagrzewa siÚ, unosi ku górze i wpada do kanaïów grzewczych.
Kanaïy znajdujÈ siÚ w Ăcianach lub w stropie. NajczÚĂciej sÈ to aluminiowe rury zaizolowane termicznie weïnÈ mineralnÈ lub rzadziej rury z ocynkowanej blachy stalowej.
W prostych systemach DGP powietrze moĝe
byÊ rozprowadzane w sposób grawitacyjny
przez konwekcjÚ, ale na odlegïoĂÊ – w poziomie – nie wiÚkszÈ niĝ 3 m od kominka i naj-
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wyĝej do 2–3 pomieszczeñ. Dlatego systemy
ze swobodnym (grawitacyjnym) obiegiem powietrza sÈ maïo wydajne i sprawdzajÈ siÚ tylko w maïych domach.
W rozbudowanym systemie DGP ciepïe
powietrze nie bÚdzie w stanie samoczynnie dotrzeÊ do wszystkich pomieszczeñ.
W takim wypadku (w domach o duĝej powierzchni, nawet 400 m2) idealnie sprawdza
siÚ system DGP z obiegiem wymuszonym.

Otwarty
tylko dla nastroju
Tradycyjny kominek ma otwarte, wymurowane palenisko. Gïównym ěródïem ciepïa jest w nim promieniowanie z komory spalania. W kominku otwartym tylko
10–15% ciepïa powstajÈcego podczas spalania drewna pozostaje w pomieszczeniu,
wiÚkszoĂÊ bezpowrotnie ucieka do komina. Zuĝycie drewna w kominkach otwartych jest o wiele wiÚksze – do uzyskania
10 kW energii cieplnej w palenisku otwartym potrzeba od 10 do 20 kg drewna, podczas gdy w nowoczesnym wkïadzie tylko
3,5 kg. Na kominek z otwartym paleniskiem warto zdecydowaÊ siÚ, jeĝeli zaleĝy
nam na efektownej dekoracji salonu z ĝywym ogniem w roli gïównej i zakïadamy,
ĝe bÚdziemy korzystaÊ z kominka tylko
sporadycznie.

fot. Brunner

Czym paliÊ?

Kominki wyposaĝone w zasobnik
i podajnik na pelety pozwalajÈ na w peïni
zautomatyzowanÈ, bezobsïugowÈ pracÚ
urzÈdzenia nawet przez 7 dni

Ma on zamontowanÈ turbinÚ elektrycznÈ,
która wymusza przepïyw gorÈcego powietrza, co daje wiÚksze moĝliwoĂci ogrzewania.
Przepïyw ciepïego powietrza moĝe byÊ
regulowany za pomocÈ anemostatów, które zamykajÈ lub otwierajÈ wloty powietrza
w poszczególnych pomieszczeniach – w zaleĝnoĂci od temperatury. Zawsze teĝ moĝna
wyregulowaÊ – otwierajÈc szerzej lub przy-

Przed zakupem
Zanim zdecydujemy siÚ na konkretny
model wkïadu lub kasety kominkowej, wypytajmy sprzedawcÚ o parametry decydujÈce o jego efektywnoĂci.
SprawnoĂÊ – powinna wynosiÊ min. 70%
Moc – powinna byÊ podana przez producenta jako moc nominalna (jest to Ărednia moc mierzona podczas 3-godzinnego
testu). Moc maksymalna podawana przez
niektórych producentów moĝe byÊ nawet
2 razy wyĝsza, gdyĝ jest mierzona w czasie 15 wybranych minut. Jeĝeli kominek bÚdzie podstawowym ěródïem ogrzewania,
jego moc powinna wynosiÊ 100–150 W/m2
ogrzewanej powierzchni.
Temperatura spalin – nie powinna przekraczaÊ 400°C.
¥rednie zuĝycie drewna w czasie palenia – przy mocy nominalnej 7 kW powinno wynosiÊ 2,5 kg/godz.
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fot. TiM Kominki

mykajÈc szyber – intensywnoĂÊ procesu
spalania w kominku. Obieg powietrza w DGP jest „zamkniÚty”. Powietrze
ogrzewa siÚ w kominku, przepïywa
potem do pomieszczeñ i po oddaniu
ciepïa powraca do
kominka. Oznacza
to równieĝ „wyciÈganie” zapachów
z pomieszczeñ
i przekazywanie
ich dalej. Zatem
nie powinno siÚ
doprowadzaÊ przewodów grzewczych do kuchni czy toalet.
Na kominek rozbudowany o system DGP
trzeba zdecydowaÊ siÚ juĝ na etapie projektowania domu, gdyĝ trudno bÚdzie w budynku juĝ zamieszkanym kuÊ Ăciany i formowaÊ
kanaïy grzewcze.
Kominek z pïaszczem wodnym. W takim
systemie noĂnikiem ciepïa jest woda, którÈ
moĝna wykorzystaÊ do istniejÈcej instalacji c.o. Wkïad kominkowy z pïaszczem wodnym zewnÚtrznie nie róĝni siÚ od innych
modeli. Caïa tajemnica jego dziaïania tkwi
w budowie korpusu – ma on dwie Ăcianki, a w przestrzeni pomiÚdzy nimi przepïywa woda. Pïaszcz wodny otula caïy korpus i odbiera ciepïo z paleniska. Ogrzana
woda kierowana jest do instalacji, a potem do grzejników. A jeĝeli w górnej czÚĂci korpusu zostanie dodatkowo zamonto-

Wkïad kominkowy z pïaszczem
wodnym, podwójnym ruchomym
rusztem ĝeliwnym i opcjÈ grilla

wana specjalna wÚĝownica (którÈ
bÚdzie przepïywaÊ woda), kominek ogrzeje jeszcze wodÚ do mycia, czyli uzyskamy ciepïÈ wodÚ
uĝytkowÈ. KrÈĝenie wody w instalacji wymuszajÈ pompy obiegowe. Skuteczniejszy oraz mniej
awaryjny bÚdzie wkïad z solidnym i grubym korpusem. Cieñsze
Ăcianki majÈ bowiem skïonnoĂÊ do rozszczelniania siÚ pod
wpïywem ciÈgïego nagrzewania siÚ i stygniÚcia. A wiadomo,
ĝe w przypadku systemu, gdzie
w obiegu jest woda, szczelnoĂÊ
jest jego podstawÈ. PracÈ kominka
z pïaszczem wodnym moĝna sterowaÊ rÚcznie lub automatycznie. W tej pierwszej opcji
reguluje siÚ tylko intensywnoĂÊ spalania,
czyli szybrem zmniejsza lub zwiÚksza iloĂÊ
dopïywajÈcego do kominka powietrza. Z automatykÈ systemu bÚdziemy mieli do czynienia, gdy przy pompie obiegowej zainstalowany zostanie termostat. Po osiÈgniÚciu
przez wodÚ w pïaszczu ĝadanej temperatury, pompa wïÈczy siÚ i przetransportuje ciepïÈ wodÚ do instalacji i grzejników. Pompa
wyïÈczy siÚ, gdy woda bÚdzie miaïa za niskÈ
temperaturÚ.
Kominek z pïaszczem wodnym moĝe pracowaÊ tylko w instalacjach grzewczych
systemu otwartego, aby wzrost temperatury wody nie powodowaï wzrostu ciĂnienia
w rurach.
Poniewaĝ w nowoczesnych instalacjach c.o. korzysta siÚ z systemu zamkniÚte-

Bezpiecznie
przy kominku
Ogieñ w domu, mimo ĝe okieïznany
i zamkniÚty w kasecie lub wkïadzie, wymaga bezwzglÚdnych Ărodków ostroĝnoĂci.
Posadzka przed kominkiem – pas szerokoĂci min. 50 cm, musi byÊ zabezpieczona materiaïem odpornym na ogieñ: kamieniem, klinkierem lub gresem, mosiÚĝnÈ
lub miedzianÈ blachÈ albo ĝaroodpornym
szkïem. Wypadaniu iskier lub kawaïków
rozĝarzonych polan zapobiegnie ustawiony przed paleniskiem parawan ze szkïa
bÈdě gÚstej siatki.
Meble, dywany, zasïony – czyli przedmioty ïatwo palne powinny znajdowaÊ siÚ
w odlegïoĂci co najmniej 80 cm od paleniska.
Rozpalanie ognia – podczas uruchamiania kominka naleĝy otworzyÊ szyber
i wlot powietrza regulujÈcy prÚdkoĂÊ spalania. WiÚksze polana trzeba dokïadaÊ tak,
by powietrze mogïo swobodnie przepïywaÊ
miÚdzy nimi.
Czyszczenie paleniska – systematycznie, najlepiej po kaĝdorazowym paleniu
w kominku naleĝy usuwaÊ popióï z paleniska, a co najmniej raz w roku dokonywaÊ
przeglÈdu wkïadu i przewodu kominowego (konieczna wizyta kominiarza).

go, dlatego w kominkach z pïaszczem wodnym stosuje siÚ przeponowy wymiennik
ciepïa. Oddziela on obieg wodny w ukïadzie
otwartym – przez kominek od obiegu przez
grzejniki w ukïadzie zamkniÚtym.
REKLAMA
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