
BUDUJEMY DOM 10/2010124

PYTANIE CZYTELNIKA

Jeste my na etapie projekto-

wania domu i zastanawiamy 

si  nad tym, czym go b dzie-

my ogrzewa . Wiemy, e

z tym czy si  równie  wybór 

komina. Skoro nie mo emy si

jeszcze zdecydowa  na kon-

kretne paliwo, chcieliby my 

wiedzie , jakie kominy s  od-

powiednie do produkowanych 

obecnie typów kot ów.

REDAKCJA

Wybór konkretnego paliwa 

oznacza, e trzeba b dzie 

spe ni  okre lone wymagania 

co do miejsca zamontowania 

kot a, zbiornika na paliwo lub 

miejsca sk adowania paliw 

sta ych. W konkretnych wa-

runkach mog  by  przydatne 

tylko niektóre typy kominów, 

cho  rzeczywi cie s  te

kominy bardziej uniwersalne,  

które nadaj  si  do odpro-

wadzania ró nych produktów 

spalania. O przydatno ci 

komina przes dza cz sto od-

porno  na temperatur  oraz 

agresywne substancje wy-

dzielaj ce si  ze spalin.

Jaki komin

 do jakiego 

 paleniska?

Olimpia Wolf

Ponad    
dachem
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Zadania komina
Kominami wyprowadza si  nad dach nie 

tylko kana y spalinowe i dymowe, ale te

przewody wentylacyjne. Mog  one równie

os ania  rur , która odpowietrza instalacj

kanalizacyjn  albo doprowadza  powietrze 

do palenisk typu zamkni tego. Ka demu 

z tych rodzajów przewodów stawia si  inne 

wymagania.

Do kana ów dymowych pod cza si  kot y

na paliwa sta e (w giel, drewno, pelety) 

i kominki. Kana y powinny mie  przekrój 

nie mniejszy ni  14 × 14 cm lub rednic  co 

najmniej 15 cm. Je li urz dze  grzewczych 

jest wi cej ni  jedno, ka de z nich musi 

by  pod czone do oddzielnego kana u

dymowego. 

Kana ami spalinowymi odprowadza si

produkty spalania paliw gazowych i p yn-

nych (gazu ziemnego lub p ynnego albo 

oleju opa owego). Murowane powinny mie

przekrój co najmniej 14 × 14 cm; rednica 

stalowych wk adów kominowych nie powin-

na by  mniejsza ni  12 cm.

Kana ami wentylacyjnymi odprowadza 

si  z domu zanieczyszczone powietrze. 

Minimalne wymiary kana ów to 14 × 14 cm 

lub rednica 15 cm.

Komin w projekcie domu
Typ komina oraz przekroje jego kana ów

powinny by  okre lone w projekcie 

budowlanym. Dobry projektant stara si

zgrupowa  wszystkie niezb dne w domu 

kana y w mo liwie najmniejszej liczbie ko-

minów, s  one bowiem elementami drogimi, 

a ponadto ka dy jest miejscem potencjalnych 

nieszczelno ci na dachu, a wi c wymaga 

fachowych obróbek blacharskich. Zalet

zgrupowania kana ów jest to, e ogrzewaj

si  one wzajemnie, co wp ywa korzystnie 

na ci g. Na etapie wyboru projektu domu 

warto zwróci  uwag , czy pomieszczenia 

takie jak kuchnia, azienka i kot ownia s

w nim umieszczone obok siebie lub jedno 

nad drugim. Takie zgrupowanie oznacza 

te  mniejsze koszty wykonania instalacji 

wodno-kanalizacyjnej. 

 W ka dym kominie najlepiej przewidzie  kilka 

kana ów – koszty s  wtedy mniejsze
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blacha kominowa

rura

trójnik

wyczystka

odskraplacz

Schemat komina z wk adem stalowym

kocio

 Stalowy komin dwu cienny ciekawie wyprowadzony na zewn trz domu
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Kominy podci nieniowe dzia aj  na zasadzie ró nicy ci nie  mi dzy 

wlotem spalin a wylotem komina, czyli górn  jego cz ci . Ruch 

spalin odbywa si  w sposób naturalny, grawitacyjny, dzi ki ró nicy 

temperatury i ci nienia pomi dzy spalinami a powietrzem u wylotu 

komina. Powoduje to powstawanie tzw. ci gu kominowego, który 

zasysa produkty spalania i powoduje ich uj cie przez komin. 

Kominy z ci giem wymuszonym pracuj  dzi ki w czeniu wen-

tylatora, który wytwarza w przewodzie kominowym nadci nienie 

wypychaj ce na zewn trz produkty spalania.

Ci g kominowy 
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Dylematy

Rodzaje kominów
Kominy stalowe dwu cienne

S  przeznaczone do kot ów:

gazowych i olejowych,

na paliwa sta e i kominków,

Kana y dymowe wykonuje si  ze stali 

aroodpornej, a kana y spalinowe – ze stali 

kwasoodpornej. 

Spaliny z kondensacyjnych kot ów

gazowych i olejowych maj  nisk  term-

peratur , przez co para wodna, która jest 

zawarta w spalinach, atwiej si  wykrapla. 

Zbieraj ca si  w wyniku skraplania woda 

rozpuszcza produkty spalania i w ten spo-

sób powstaje r cy kondensat.  Kot ów tych 

nie mo na pod cza  do kominów muro-

wanych, które s  nieodporne na dzia anie 

tego kondensatu. Dlatego do nowoczesnych 

urz dze  grzewczych stosuje si  kominy 

stalowe, które s  odporne na dzia anie 

kondensatu.  

Stalowe kominy dwu cienne maj  obu-

dow  z blachy stalowej lub aluminiowej. 

Mi dzy ciankami metalowymi umiesz-

czona jest izolacja termiczna z we ny

mineralnej, aby spaliny nie ulega y zbyt 

gwa townemu wych odzeniu, a zewn trzna 

pow oka nie nagrzewa a si  nadmiernie.

Kominy te zazwyczaj stawia si  na 

zewn trz domów – zwykle bez obudowy, 

oparte na przymocowanej do ciany 

konsoli wsporczej. Elementy komina czy 

si  mi dzy sob  na wcisk lub obejm

zaciskow . Do ciany budynku komin 

przytwierdza si  uchwytami mocowanymi 

co 2–3 metry. 

Kominy murowane

Do tradycyjnego komina murowanego 

z ceg y mo na pod cza  jedynie kot y na 

paliwo sta e. W takich kominach mo na 

te  umie ci  kana y wentylacyjne. Zwyk y

komin murowany nie mo e natomiast 

s u y  do odprowadzania spalin z kot ów 

gazowych ani olejowych.

Do odprowadzania spalin z kot ów 

gazowych lub olejowych mo na komin 

murowany przystosowa  przez wstawie-

nie do niego rury ceramicznej 

lub ze stali kwasoodpornej, aby 

odizolowa  mur ceglany od 

szkodliwego dzia ania konden-

satu. 

Kominy muruje si  z ceg y

pe nej: powinna by  przy tym  

zachowana szczególn  staran-

no , by mur by  szczelny. Spoiny 

musz  by  wype nione równo 

z powierzchni  muru, inaczej zwi k-

sza yby opory przep ywu i zmniejsza y

trwa o  komina. 

Ze wzgl du na znaczny ci ar kominy 

murowane wymagaj  oparcia na solidnym 

fundamencie. 

Je li stalowy wk ad kominowy montuje si

na etapie budowy domu, rur nie wprowadza 

si  przez komin, tylko montuje od do u,

cz c poszczególne odcinki obejmami 

zaciskowymi lub wsuwaj c je jeden w drugi. 

Produkuje si  stalowe wk ady kominowe 

sztywne – do kominów prostych i elastyczne 

– do kominów z krzywiznami i za amaniami.

Ceramiczne kominy prefabrykowane

S  to komplety elementów niezb dne do wy-

budowania komina – cznie z takimi akce-

soriami jak na przyk ad drzwiczki rewizyjne 

czy daszki ochronne. Kana y spalinowe 

tych kominów sk adaj  si  z wewn trznego 

wk adu z kamionki kwasoodpornej lub 

ceramiki szamotowej, zewn trznej obudowy 

z betonu lekkiego i – w niektórych modelach 

– z warstwy ocieplenia z we ny mineralnej 

do umieszczenia pomi dzy wewn trznym 

wk adem a zewn trzn  obudow . Mo na te

do nich dokupi  specjalne pustaki do monto-

wania kana ów wentylacyjnych – dopasowa-

ne wymiarami do pozosta ych elementów. 

Cz  z tych kominów jest przeznaczona do 

wspó pracy z kot ami gazowymi i olejowymi, 

inne – do kot ów na paliwa sta e. S  te  mode-

le uniwersalne, przeznaczone do wspó pracy 

zarówno z kot ami gazowymi i olejowymi, jak 

i kot ami na paliwo sta e i kominkami. 

Ceramiczne kominy prefabrykowane s

stosunkowo ci kie i je li no no  pod ogi 

na gruncie nie jest wystarczaj ca, trzeba je 

ustawia  na osobnym fundamencie.

Monta  takiego komina polega na 

po czeniu zapraw  lub kitem kwasood-

pornym segmentów wk adu wewn trznego, 

jednocze nie ok ada si  je ociepleniem, 

ustawia i czy elementy obudowy 

zewn trznej. 
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 Kominy stalowe: (a) dwu cienny, (b) wk ad ko-

minowy

 Uniwersalne ceramicz-

ne wk ady: do monta u we-

wn trz i na zewn trz budyn-

ku, do odprowadzania 

spalin z urz dze  grzew-

czych na wszystkie rodzaje 

paliw – gaz, olej, paliwa sta e

a

b
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Uwaga! Murarz montuj cy komin powi-

nien bardzo starannie usuwa  z wn trza 

kana u resztki zaprawy, a ostatni odci-

nek wk adu ceramicznego – odpi owa

dok adnie na po dany wymiar: nie 

wolno skraca  kana u przez od upywa-

nie m otkiem!

Kominy prefabrykowane s  coraz ch t-

niej stosowane zamiast murowanych. 

Dzi ki temu, e produkcja prefabrykatów 

odbywa si  w warunkach, w których a-

twiej zachowa  dok adno , na budowie 

pope nia si  mniej b dów ni  w trady-

cyjnych konstrukcjach z ceg y. 

Przewody powietrzno-
-spalinowe
S  to przewody typu „rura w rurze”, 

przeznaczone do odprowadzania spalin 

i zarazem do doprowadzania powietrza 

do kot ów gazowych z zamkni t

komor  spalania – g ównie kot ów 

kondensacyjnych. W przeciwie stwie 

do kot ów tradycyjnych z otwart

komor  spalania, kot y z zamkni t

komor  spalania nie pobieraj  po-

wietrza z pomieszczenia, w którym 

stoj , tylko z zewn trz budynku – specjalnymi przewodami 

z o onymi z dwóch wspó osiowych rur. Zewn trzna z nich s u y

do doprowadzania powietrza, a wewn trzn  wyprowadzane s

z kot a spaliny. Takie przewody mo na wyprowadzi  na zewn trz 

przez dach, mo na te  – zamiast budowa  komin – wyprowadzi  je 

przez cian  domu pod warunkiem, e dom jest wolnostoj cy, moc 

kot a nie przekracza 21 kW, a wyprowadzenie spalin przez cian

znajduje si  co najmniej 2,5 metra nad poziomem terenu i nie mniej 

ni  0,5 m od okien domu. Rur powietrzno-spalinowych nie wolno 
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gor ce spaliny

powietrze zasysane 

do spalania

Budowa wspó osiowego przewodu powietrzno-spalinowego

Kominy Przeznaczenie

– kot y na paliwa:

Koszt

[z ]

Ceramiczne prefabrykowane 

o rednicy przewodu 

dymowego 200 mm

sta e 2500–3500

gaz i olej
ok. 4000 plus monta

400–600

Wk ady kominowe sta e, gaz i olej 1500–1700

Systemy powietrzno-

-spalinowe
gaz i olej 1500–1800

Stalowe kominy 

dwu cienne
sta e, gaz i olej ok. 4000

Tradycyjny komin z ceg y

(1 kana  dymowy 27 × 27 cm 

i 4 kana y wentylacyjne)

sta e
2500–3000 materia ;

1500–2000 robocizna

Porównanie kosztów kominów o wysoko ci 8 m

REKLAMA

Wymagana wysoko  komina zale nie od odleg o ci od przeszkody

≥ 0,3 m

≥ 0,3 m

≤ 1,5 m

1,5–3 m
3–10 m

12°

 Dwuwarstwowy powietrzno-spalinowy sys-

tem do odprowadzania spalin z kot ów gazo-

wych z zamkni t  komor  spalania i doprowa-

dzania powietrza
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wyprowadza  z budynków w zabudowie 

bli niaczej ani szeregowej. Trzeba jednak 

pami ta , e d ugo  takich przewodów 

powietrzno-spalinowych jest ograniczona, 

zarówno tych przechodz cych przez cian ,

jak i tych wyprowadzanych przez dach: nie 

mo e przekracza  warto ci podanej przez 

producenta kot a. 

Bezpiecze stwo pracy komina
Ka dy komin musi mie  deklaracj  zgod-

no ci z Polsk  Norm , co warto sprawdzi

przed dokonaniem zakupu. 

Odleg o  mi dzy wylotem przewodu spa-

linowego i dymowego a najbli szym skrajem 

korony doros ych drzew powinna wynosi

co najmniej 6 m.

Z y stan urz dze  grzewczych i komina, 

wadliwa ich konstrukcja, niew a ciwe lub 

uszkodzone materia y izolacyjne czy nieod-

powiednia konserwacja tych urz dze  stano-

wi  jedn  z przyczyn po arów. Najwi ksze 

nasilenie po arów z tego powodu przypada 

jesieni  i zim , co wi e si  z intensywnym 

wykorzystaniem tych urz dze  w tym 

okresie.

A w jakich okoliczno ciach komin mo e

si  sta  przyczyn  po aru:

wydobywanie si  iskier lub pal cych 

si  cz stek opa u: padaj c na atwopalny 

materia , mog  one zainicjowa  po ar;

nagromadzenie si  w kominie znacznych 

ilo ci sadzy wskutek nieczyszczenia 

lub niedok adnego czyszczenia komina: 

zapalenie si  sadzy mo e by  gwa towne, co 

doprowadzi do uszkodzenia komina i mo e

spowodowa  rozprzestrzenienie si  ognia.

Przewody dymowe powinny by  czysz-

czone cztery razy w roku, a spalinowe 

– dwa razy w roku. Raz w roku kominiarz 

powinien sprawdzi  i ewentualnie oczy ci

wszystkie kana y wentylacyjne.

Oznaczenia kominów
Elementy komina prefabrykowanego po-

winny mie  oznaczenia kodowe, opisuj ce 

warunki pracy, do jakich s  przeznaczone. 

Podsumowanie
Je li jest za wcze nie na decyzj  co do 

rodzaju paliwa lub wiadomo, e za kilka 

lat b dzie si  go zmienia , warto wybra

uniwersalny prefabrykowany komin cera-

miczny, przystosowany do pracy z ró nymi 

kot ami. 

Je li  ju  wiadomo, e dom ma by  ogrze-

wany kot em z zamkni t  komor  spalania, 

mo na wybra  przewody powietrzo-spalino-

we: albo wyprowadzane przez cian  budyn-

ku, albo przez komin – stosownie do mocy 

kot a i rodzaju budynku. 

Kod Znaczenie Uwagi

EN 1443
Numer odpowiedniej 

normy

T 400
Maksymalna temp. 

spalin
Liczba oznacza dopuszczaln  temp. spalin w °C

N Klasa ci nienia

N – w kominie panuje podci nienie w stosunku 

do pomieszczenia z kot em, P – nadci nienie 

do 200 Pa, H – nadci nienie do 5000 Pa; 

(dodatkowo w klasie P i H jest jeszcze cyfra 1 

lub 2: cyfra 2 oznacza wi ksze dopuszczenie 

nieszczelno ci. Je li komin ma oznaczenie 

P2 lub H2, to mo na go instalowa  tylko na 

zewn trz budynku

W
Odporno  na dzia anie 

kondensatu

W – do instalacji, w których powstaje kondensat

D – tylko je li nie wyst puje zjawisko 

kondensacji

1 Odporno  na korozj

1 – gdy spalane s  paliwa gazowe i p ynne 

o zawarto ci siarki do 50 mg/m3

2 – paliwa gazowe p ynne oraz drewno 

(z wyj tkiem spalania w palnikach 

atmosferycznych)

3 – paliwa gazowe, p ynne oraz sta e

Gxx

Odporno  na po ar

sadzy oraz wymagana 

minimalna odleg o

w mm od elementów 

palnych

G – odporne na po ar sadzy

O – nieodporne na po ar sadzy
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 Kominy wyko czone ceg  klinkierow  s  trwa-

e i odporne na warunki atmosferyczne

   przekrój komina powinien by  okr g y

lub jak najbardziej zbli ony do kwadratu, 

a je li ma przekrój prostok tny, ró nica 

wymiarów tego przekroju nie powinna 

przekracza  stosunku 2:3,

   komin powinien by  usytuowany jak 

najbli ej kot a, tak aby poziomy kana  spa-

linowy, zwany czopuchem, by  mo liwie jak 

najkrótszy, 

   komin powinien by  pionowy – dopuszcza 

si  odchylenie od pionu nie wi cej ni  30° 

i na odcinku nie d u szym ni  2 m. 

Wymiary i usytuowanie 
kominów 

 Obróbk  blacharsk  komina na pokryciu dacho-

wym profilowanym nale y dok adnie uszczelni

np. specjaln  wk adk , która uniemo liwia wwie-

wanie niegu pod pokrycie

Oznaczenia kominów
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