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PRZEGL D RYNKU

Kominek z DGP

Jaros aw Antkiewicz
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Niemal nie wyobra amy sobie nowego domu bez kominka w salonie. 

Warto wykorzysta  kominek nie tylko jako ozdob , ale tak e efektywne 

ród o ciep a.

Zgodnie z prawem kominek nie mo e by  je-

dynym ród em ogrzewania domu. Jednak 

warto go wykorzysta  przynajmniej do do-

grzewania wiosn  i jesieni . Przyda si  rów-

nie  w czasie bardzo silnych mrozów jako 

uzupe nienie ogrzewania podstawowego, 

a tak e w razie awarii instalacji c.o. 

By w pe ni wykorzysta  mo liwo ci ko-

minka, trzeba jednak rozprowadzi  ciep o

do wszystkich pomieszcze . Do tego wiet-

nie nadaje si  kominek z systemem dystrybu-

cji gor cego powietrza (DGP) – jest stosunko-

wo niedrogi inwestycyjnie oraz niek opotliwy  

w eksploatacji.

Kominek
Je li kominek traktujemy jako jeszcze je-

den dekoracyjny mebel i pali  b dziemy tyl-

ko kilka razy w roku, to inwestycja w jaki-

kolwiek system rozprowadzenia ciep a nie 

ma sensu, nie musimy tak e przejmowa  si

w a ciwo ciami u ytkowymi kominka i mo-

emy skupi  si  na jego estetyce.

Je li natomiast chcemy praktycznie wy-

korzysta  kominek i pali  cz sto, cho by 

po to, by zmniejszy  rachunki za paliwo do 

kot a c.o., to jego parametry techniczne sta-

j  si  istotne. 

Tylko kominek zamkni ty. Chc c wy-

korzysta  kominek do celów grzewczych, 

musimy zrezygnowa  z kominka otwar-

tego (bez wk adu). Taki kominek co praw-

da grzeje, ale równocze nie bardzo du o

ogrzanego powietrza z pomieszczenia ucie-

ka przez komin. Dlatego sprawno  komin-

ka otwartego to zaledwie 20%, podczas gdy 

zamkni tego ok. 70%.

Do palenia ci g ego lub standardowy. 

Warte zainteresowania s  wk ady przezna-

czone do palenia ci g ego – przystosowane 

do cz stego i d ugotrwa ego wykorzystywa-

nia. S  trwalsze, ponadto zwykle s  w sta-

nie utrzyma ar nawet 8–10 godzin. 

Moc kominka. Inaczej ni  w kotle c.o. 

moc jest drugorz dnym parametrem ko-

minka. Wszystko dlatego, e:

 nie jest ona sta a – zmienia si  w miar

wypalania si  drewna;

 kominek nie musi pokrywa  ca ego zapo-

trzebowania domu na ciep o, bo jest tylko 

uzupe nieniem innego sposobu ogrzewania;

 nawet najmniejszy kominek ma moc no-

minaln  8–10 kW, co  wystarczy dla domów 

o powierzchni ok. 150 m2, wybudowanych 

zgodnie z obecnie obo-

wi zuj cymi 

normami izo-

lacyjno ci 

cieplnej. 
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eliwny lub stalowy. Wi kszo  wk adów

kominkowych wykonana jest z eliwa. To 

dobry, sprawdzony i bardzo trwa y materia

na komor  paleniska. Wk ady eliwne cz -

sto s  bardzo ci kie, bo maj  grube cian-

ki paleniska, dzi ki czemu s  bardziej trwa-

e i dobrze akumuluj  ciep o. 

Wk ad mo e by  te  wykonany ze sta-

li. P yty stalowe s  cie sze i l ejsze ni e-

liwne. By zwi kszy  ich odporno  na wy-

sok  temperatur  i zdolno  do akumulacji 

ciep a, komor  paleniska wyk ada si  p y-

tami szamotowymi. Jako stalowe wykonu-

je si  zwykle wk ady kominków o nowo-

czesnej formie, cz sto sprzedawane od razu 

z obudow . Wk ady stalowe s  zwykle dro -

sze ni eliwne. 

Obieg powietrza
W systemie DGP powietrze ogrzewa si , prze-

p ywaj c pomi dzy obudow  kominka a wk a-

dem z paleniskiem. Nast pnie trafia rurami 

(kana ami nawiewnymi) do innych pomiesz-

cze  w domu. U wylotu kana ów montuje si

kratki nawiewne, najcz ciej z aluzj , lub ane-

mostaty, tak by mo na by o regulowa  ilo  go-

r cego powietrza trafiaj cego do pomieszcze .

Jednak DGP dzia a sprawnie tylko pod 

warunkiem, e zapewnimy swobod  prze-

p ywu powietrza mi dzy pomieszczeniami. 

Sam nawiew gor cego powietrza to za ma o

– po och odzeniu musi ono powróci  w po-

bli e kominka. By to umo liwi , najcz ciej 

podcina si  (ok. 2,5 cm) skrzyd a drzwi roz-

dzielaj cych pomieszczenia.

Nawiew ciep ego  powietrza mo e by  gra-

witacyjny lub wymuszony przez dmuchaw .

System bez dmuchawy (z obiegiem grawi-

tacyjnym). Przep yw powietrza pomi dzy ko-

minkiem a ogrzewanymi pomieszczeniami 

jest niewielki. Powietrze porusza si  wy cz-

nie dzi ki konwekcji (powietrze cieplejsze, 

a wi c o mniejszej g sto ci, unosi si  ku górze). 

Dlatego kana ów nie powinno si  doprowadza

do wi cej ni  3–4 pomieszcze . Poziome od-

cinki kana ów musz  by  bardzo krótkie – nie 

d u sze ni  2–3 m, za to odcinki pionowe mog

by  d ugie, bo wzmaga to ci g w kanale i wspo-

maga naturalny ruch ciep ego powietrza ku gó-

rze. System DGP bez dmuchawy jest bezawa-

ryjny i cichy, nie wymaga przy tym zasilania. 

Jednak jego wydajno  jest niewielka i mo e

by  zadowalaj ca tylko w ma ym, najlepiej w -

skim i wysokim domu (np. szeregowym). 

System z dmuchaw (z obiegiem wymuszo-

nym). Powodowany przez elektryczn  dmu-

chaw  (wentylator) przep yw powietrza jest 

o wiele intensywniejszy ni  zachodz cy dzi -

ki konwekcji. Powietrze odbiera wówczas 

wi cej ciep a od kominka. Kana y mog  by

o wiele d u sze i DGP mo na zastosowa  na-

wet w rozleg ym domu parterowym. 

Przez dmuchaw  mo e przep ywa  gor ce 

lub zimne powietrze – zale nie od tego, gdzie 

j  umie cimy. 

 Najcz ciej do dmuchawy pod cza si

rur , której drugi koniec znajduje si  w okapie 

kominka (górnej cz ci obudowy). Wewn trz 

okapu, w przestrzeni tu  nad wk adem, wy-

dziela si  komor , do której wprowadza si  ko-

niec rury zasysaj cej z niej gor ce powietrze. 

T  komor  cz sto tworzy gotowy blaszany 

dystrybutor wyposa ony w kró ce do przy -

czenia rur; opiera si  on bezpo rednio na gór-

nej powierzchni wk adu. 

Gor ce powietrze przep ywa przez dmu-

chaw , a nast pnie trafia do kana ów rozpro-

wadzaj cych je do pomieszcze . Wentylator 

pracuje w bardzo trudnych warunkach, 

w temperaturze przekraczaj cej nawet 

100°C. Dlatego musi by  wykonany z wyso-

kiej jako ci materia ów, co podnosi jego cen .

Niekorzystne warunki pracy obni aj  te  jego 

trwa o . Za to dmuchaw  pod czon  w ten 

sposób mo na umie ci  w pewnej odleg o ci

od kominka – na poddaszu lub w s siednim 

pomieszczeniu gospodarczym. Zdecydowanie 

ogranicza to ha as w salonie, szczególnie je li 

dmuchaw  umie cimy nie bezpo rednio nad 

kominkiem, ale nad nad holem czy kuchni .

 Przez dmuchaw  mo e przep ywa  te

ch odne powietrze, zasysane z pomieszcze-

nia, je li znajdzie si  ona np. u do u obudowy 

wk adu kominkowego. Powietrze b dzie wów-

czas wt aczane pomi dzy obudow  i wk ad 

kominkowy, gdzie zostanie ogrzane, a na-

st pnie trafi do kana ów rozprowadzaj cych. 

Obudowa kominka nie mo e mie  nieszczel-

no ci, bo inaczej przet aczane powietrze wy-

dostanie si  nimi, zamiast trafi  do kana ów. 

Warunki pracy wentylatora s  korzystne, bo 

ma kontakt tylko z powietrzem o tempera-

turze pokojowej. Jednak umieszczony w ten 

sposób powoduje ha as w salonie, dlatego nie 

jest to popularne rozwi zanie. 

Oba systemy – grawitacyjny oraz wymu-

szony, mo na po czy . Je li sie  kana ów 

Elementy 

systemu DGP

kolano anemostat

trójnik

skrzynka 

rozdzielcza

wentylator

filtr

przepustnica

dystrybutor 

powietrza

 Dystrybutor gor cego powietrza, dzi ki kró com 

przy czeniowym dla rur z ciep ym powietrzem u a-

twia prawid owe wykonanie instalacji

fo
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nie jest rozleg a, to dmuchaw  warto zamon-

towa  tak, by gdy jest wy czona, nie hamo-

wa a grawitacyjnego ruchu powietrza. W ra-

zie konieczno ci system DGP b dzie móg

pracowa  jako grawitacyjny (gdy nie potrze-

bujemy du ej wydajno ci lub w razie bra-

ku pr du) lub jako wydajny uk ad z obiegiem 

wymuszonym. 

Do rury, któr  powietrze ogrzane przez 

wk ad kominkowy trafia do kana ów rozpro-

wadzaj cych, mo na doda  obej cie – drugi 

równoleg y odcinek, w którym zamontujemy 

dmuchaw . Mo emy tak e zamontowa  u do u

wk adu cichy, pracuj cy z niewielk  pr dko-

ci  obrotow , wentylator. W razie potrzeby 

zwi kszy on intensywno  ruchu powietrza.

Kana y
Rodzaje kana ów 

 Najpopularniejsze s aluminiowe, elastycz-

ne rury ciskane w harmonijk (tzw. rury 

flex). Instalatorzy bardzo je lubi , bo ci ni te 

zajmuj  niewiele miejsca w czasie transportu 

i atwo si  je uk ada – uki mo na uformowa

bez u ycia kszta tek (kolan). Jednak taka nie-

rozprostowana do ko ca rura zwi ksza opo-

ry przep ywu, a w za amaniach gromadzi si

brud, który trudno usun . Takie kana y s  ta-

nie, ale niestety cz sto bardzo niskiej jako ci

i zbyt cienka blacha ulega uszkodzeniu (szcze-

gólnie przy czyszczeniu).

Sztywne, okr g e rury stalowe powodu-

j  mniejsze opory przep ywu. atwiej tak-

e je wyczy ci . Blacha stalowa jest odporna 

na uszkodzenia mechaniczne i niezbyt droga. 

uki trzeba jednak uformowa  z kszta tek, co 

niestety podnosi koszty, wszelkie po czenia 

trzeba za  starannie uszczelni  (najcz ciej 

robi si  to ta m  aluminiow ).

Kana y prostok tne wykonuje si  z blachy 

stalowej. W takich kana ach powstaj  zawiro-

wania i przep yw jest nieco gorszy ni  w ka-

na ach okr g ych. Kana y prostok tne atwiej 

natomiast ukry , cho by w przestrzeni nad su-

fitem podwieszanym. Przy monta u tak e nie-

zb dne s  kszta tki systemowe. W razie po-

trzeby mo na u y  przej ciówki do czenia 

kana ów okr g ych z prostok tnymi. 

 Dost pne s  te kana y wykonane z two-

rzyw sztucznych, jednak lepiej ich unika ,

gdy  w wysokich temperaturach z niektó-

rych tworzyw mog  wydziela  si  szkodli-

we substancje. Niezalecane s  tak e kana y

z folii wielowarstwowej wzmocnionej dru-

cian  spiral , bo atwo je uszkodzi , cho by

przy czyszczeniu.

Przekrój. Niezale nie od materia u, z któ-

rego s  wykonane, kana y musz  mie  du e

przekroje, by za-

pewni  odpowied-

nio du y przep yw 

powietrza. Kana y

okr g e maj  zwykle 

rednic  100, 125 

lub 150 mm. Typowe 

wymiary kana-

ów prostok tnych 

to za  50  150 mm 

oraz 90  200 mm. 

Ostatecznie o wybo-

rze okre lonej red-

nicy kana u powi-

nien zadecydowa

specjalista.

Uk adanie kana-

ów. Kana y powin-

ny by  prowadzone 

najkrótsz  mo liw

drog ; najlepiej, je li 

wszystkie odga zienia maj  podobn  d u-

go . Niewskazane s  za amania oraz zmia-

ny rednicy i kszta tu przewodów, bo ka -

de takie miejsce zwi ksza opory przep ywu 

powietrza. 

O sposobie rozprowadzenia rur najlepiej 

pomy le  ju  na etapie projektowania domu, 

wtedy bowiem mo na dowolnie wybra  jeden 

z nast puj cych wariantów:

na nieu ytkowym poddaszu. W tym miej-

scu rury atwo si  uk ada, a w u ytkowanym 

ju  domu bez trudu mo na skontrolowa  ich 

stan i w razie potrzeby dokona  przeróbek. 

Rury trzeba dobrze ociepli , bo takie podda-

sza s  nieogrzewane.

w przestrzeni nad sufitem podwieszanym.

Tak usytuowane rury nie mog  si  styka  bez-

po rednio z elementami konstrukcji sufitu, bo 

wtedy przenosi yby na nie drgania powstaj ce 

w wyniku przep ywu powietrza. 

w kana ach w stropie. Mog  by  one spe-

cjalnie zaprojektowane, a w stropach z p yt 

kana owych udaje si  wykorzysta  kana y wy-

konane fabrycznie w p ytach.

wzd u  styków cian i sufitów. Je li rur 

nie da si  inaczej ukry , mo na je tak umie-

ci  i os oni  obudow  z p yt gipsowo-karto-

nowych.

Nadmuch powietrza 
W azienkach i kuchniach nie wykonuje si

nawiewów ciep ego powietrza. W tych po-

mieszczeniach powinno panowa  podci nie-

nie, by przep ywa o tam powietrze zasysa-

ne z s siednich pomieszcze , a nast pnie 

Wyloty kana ów systemu DGP najlepiej doprowadzi  w pobli e okien 

i przeszklonych drzwi. Dzi ki zastosowaniu dmuchawy instalacja 

mo e by  rozleg a

Przynajmniej raz w roku – przed sezo-

nem grzewczym – trzeba dokona  przegl -

du instalacji (samodzielnie lub zleci  go wy-

specjalizowanej firmie). Przede wszystkim 

trzeba uruchomi  dmuchaw  i sprawdzi

dro no  kana ów (czy strumie  nawie-

wanego powietrza nie jest gdzie  wyra nie 

s abszy). Niezb dne jest tak e oczyszczenie 

lub wymiana filtrów powietrza. Specjali cie 

warto równie  zleci  oczyszczenie kana ów. 

Robi si  to za pomoc  specjalnych obroto-

wych szczotek lub spr onego powietrza.

Konserwacja instalacji

a

b

 Kszta tki kominkowe: trójniki (a) i przepustnice (b) 

nale y stosowa  z rozwag , bo zwi kszaj  opory prze-

p ywu powietrza

fo
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by o usuwane kana a-

mi wentylacji grawitacyj-

nej. Je li wykonamy tam 

nawiew, to powietrze, 

a wraz z nim cho by nie-

przyjemne zapachy, za-

miast by  usuwane na 

zewn trz, mog  przedo-

stawa  si  do s siednich 

pomieszcze .

W salonie cz sto tak-

e nie trzeba wykony-

wa  nawiewów. 

Kominek od-

daje tam du o

ciep a przez 

promieniowa-

nie oraz po-

przez kratki 

w okapie. Je li

ju  decyduje-

my si  na nawiew, to powinien on znale  si

jak najdalej od kominka, dzi ki czemu tempe-

ratura w salonie b dzie bardziej wyrównana. 

Wyloty kana ów ciep ego powietrza, za-

ko czone kratk  lub anemostatem, najle-

piej umie ci  w pobli u okien oraz w rejonie 

drzwi tarasowych, bo w tych miejscach stra-

ty ciep a s  najwi ksze i strumie  ciep ego 

powietrza je równowa y. W niewielkich po-

mieszczeniach (10–15 m2), spowodowany na-

wiewem z DGP ruch powietrza jest zwykle 

wystarczaj cy, by temperatura w ca ym poko-

ju si  wyrówna a, nawet je li kratka nawiew-

na znajdzie si  dalej od okna. 

Dmuchawa
Wielko  strumienia nawiewanego powie-

trza, opory przep ywu powstaj ce w instala-

cji, a w konsekwencji tak e wydajno , spr

i moc dmuchawy (wentylatora) powinien obli-

czy  specjalista. W gotowej instalacji wielko

strumienia ciep ego powietrza, które dociera

b dzie do pomieszczenia, mo na w pewnym  

stopniu regulowa  przepustnicami. 

Dmuchawa, w katalogach opi-

sywana zwykle jako „aparat na-

wiewny”, to najkosztowniejszy 

element systemu DGP. Je li pa-

rametry dmuchawy (wydajno

i spr ) b d le dobrane, to nie 

b dzie ona w stanie dostarczy

wystarczaj cej ilo ci ciep ego 

powietrza do pomieszcze .

Powinno to te  by  urz dze-

nie dobrej jako ci, inaczej b dzie 

pracowa  coraz g o niej, w mia-

r  jak jej elementy b d  si  zu-

ywa  i po kilku latach ulegnie 

awarii. 

Dmuchaw  mo na wyposa-

y  dodatkowo w tzw. bypass 

termostatyczny, czyli urz dze-

nie, które  w razie braku pr du 

lub awarii dmuchawy kieruje 

strumie  gor cego powietrza 

poza dmuchaw  (np. do pomieszczenia), by 

nie dosz o do jej przegrzania. 

Dmuchawy wyposa one s  w termostat,

który uruchamia urz dzenie dopiero wtedy, 

gdy powietrze pochodz ce z kominka osi -

g-nie nastawion  temperatur . Wentylator 

dmuchawy mo e by  tak e sterowany 

w bardziej zaawanso-

wany sposób – przez 

sterownik elektro-

niczny, który dobie-

ra np. pr dko  prze-

p ywu powietrza do 

jego temperatury. 

Dmuchaw  wypo-

sa a si  w filtr powie-

trza, zwykle taki filtr 

jest te  standardowym 

wyposa eniem by-

passu. 

Aparat nawiew-

ny musi by  stabil-

nie ustawiony, by 

nie wpada  w drga-

nia. Dodatkowo mo -

na go ustawi  na 

amortyzuj cych pod-

k adkach z mi kkiej 

gumy. Dmuchawy 

maj  w asn  izola-

cj  ciepln  i w prze-

ciwie stwie do ka-

na ów nie wolno ich os ania  materia ami 

izolacyjnymi. Otwory w obudowie urz dze-

nia nie mog  zosta  zakryte.  

REKLAMA

 Dmuchawa musi by

wykonana z materia ów wy-

sokiej jako ci, bo pracuje 

przez wiele godzin w tempe-

raturze bliskiej 100°C

Wk ad kominkowy

najta szy – ok. 1000 z , wy szej jako ci, przy-

stosowany do cz stego palenia – od 2500 z

Obudowa

najta sza (np. ze sztucznego kamienia) 

– 1500 z

Dmuchawa

od 500 z  (zale nie od parametrów i jako ci)

bypass termostatyczny do niej – 400 z

Kana y

izolowane – 30 z /m, kszta tki (kolana, trójniki 

itp.) – 20 z /szt., anemostaty – 20 z /szt.

Monta  kominka z systemem DGP

w domu redniej wielko ci (150 m2)

– 2500–3000 z

Ile kosztuje DGP?

 W obudowie tego kominka a urowe kafle zast pu-

j  typowe kratki wentylacyjne, które nie pasowa yby 

do jego stylu

Kominek powinna zamontowa  do wiadczona ekipa. 

Spaliny przedostaj ce si  do pomieszczenia przez 

wadliwie wykonane po czenia s  bardzo niebez-

pieczne dla domowników

fo
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