komin.qxd

2007-11-05

15:33

Page 181

KOMIN

REMONT

S

ygna³em, ¿e trzeba koniecznie zaj¹æ siê kominem, s¹ pêkniêcia
i plamy na œcianie kominowej. Jeœli zostan¹ zlekcewa¿one, ze œciany kominowej zacznie odpadaæ tynk, a potem
zacznie niszczyæ siê struktura œciany,
w wyniku czego w domu mo¿e pojawiæ
siê zapach spalin.

fot. VELUX

PRZYCZYNY
NISZCZENIA KOMINÓW

KOMIN

Stary
nowy komin
Komin wymaga remontu lub modernizacji, kiedy
na jego œcianach pojawiaj¹ siê oznaki zniszczenia.
O tym samym trzeba pomyœleæ, gdy kocio³ na paliwo
sta³e planujemy zast¹piæ nowoczesnym gazowym
lub olejowym.
KATARZYNA OLÊDZKA

Komin mo¿e ulegaæ przyspieszonemu
niszczeniu z ró¿nych powodów. Mog¹ to
byæ b³êdy pope³nione podczas jego budowy, na przyk³ad u¿ycie nieodpowiednich
cegie³ (dziurawek) lub niew³aœciwe wype³nienie spoin w murze kominowym.
Nieszczelnoœci w spoinach mog¹ potem
sprzyjaæ wnikaniu w mur wody deszczowej; w wyniku tego nastêpuje zawilgocenie komina: zwi¹zane z tym zacieki mog¹
pojawiæ siê nawet wewn¹trz domu.
Bardzo czêsto przyspieszone niszczenie
rozpoczyna siê po pod³¹czeniu do starego
komina nowego kot³a gazowego lub olejowego. Temperatura spalin pochodz¹cych
z takich kot³ów to zazwyczaj mniej ni¿
120°C, czyli du¿o mniej ni¿ spalin z kot³a
na paliwo sta³e. W dodatku kot³y te nie
pracuj¹ w sposób ci¹g³y, lecz z przerwami,
zatem nagrzewaj¹ komin w niewielkim
stopniu. Wskutek tego spaliny ³atwo ulegaj¹ sch³odzeniu, a to powoduje kondensacjê, czyli wykroplenie siê zawartej
w spalinach pary wodnej. Osadzaj¹ca siê
w ten sposób na œcianach komina woda
wchodzi w reakcjê z dwutlenkiem siarki
zawartym w spalinach z oleju lub gazu.
Powstaje w ten sposób kwas siarkowy,
który niszczy œciany komina i powoduje
powstawanie plam na jego powierzchni.
Proces ten postêpuje jeszcze szybciej, gdy
komin jest umieszczony w ch³odniejszej
œcianie zewnêtrznej. Najszybciej zniszczeniu ulega ta czêœæ komina, która wystaje ponad dach, bo dzia³aj¹ na ni¹ wiatr,
deszcz i mróz.

POGOTOWIE KOMINOWE
Remont zniszczonego komina polega zazwyczaj na wstawieniu doñ wk³adu kwasoodpornego, którego monta¿ trzeba zleciæ wyspecjalizowanej firmie dysponuj¹cej odpowiednim sprzêtem.
Ekipa montuj¹ca wk³ad sprawdza, w jakim stanie jest dotychczasowy przewód
kominowy i przeczyszcza go. Ustala przekrój i przebieg kana³u kominowego,

11−12

2007

181

komin.qxd

2007-11-05

15:33

Page 182

REMONT

a tak¿e czy nie ma w nim wystaj¹cych elementów, które mog³yby utrudniæ wstawianie wk³adu. Od tych ustaleñ zale¿y, jaki rodzaj wk³adu zostanie zastosowany:
z prostych rur, gdy kana³ komina ma
przebieg pionowy bez za³amañ, lub z kolanami albo giêty – gdy przewód zmienia
kierunek.
Œrednicê wk³adu dobiera siê tak, by nie
by³a mniejsza ni¿ œrednica przy³¹cza
w kotle; nie powinna byæ te¿ za du¿a.

WK£ADY STALOWE
Nowo montowany wk³ad kominowy
musi byæ na ca³ej d³ugoœci wykonany
z tego samego materia³u. Najlepszym
rozwi¹zaniem jest zastosowanie komzakoñczenie
komina daszkiem

obudowa komina
z ceg³y
warstwa izolacji
z we³ny mineralnej

rura ze stali
kwasoodpornej

trójnik do
pod³¹czenia
przewodu
spalinowego
odprowadzaj¹cego
spaliny z kot³a

wyczystka
z drzwiczkami

odprowadzenie
skroplin

fot. LUMO

Elementy kominowego systemu stalowego

pletnego systemu kominowego, w którego sk³ad wchodz¹ rury, ³¹czniki, wyczystka i element odprowadzaj¹cy kondensat.
Q Do odprowadzania produktów spalania z kot³ów gazowych i olejowych s³u¿¹ wk³ady stalowe kwasoodporne.
Q Do odprowadzania znacznie gorêtszego dymu z kot³a na paliwa sta³e lub kominka przeznaczone s¹ wk³ady ze
stali ¿aroodpornej.
Wk³ad stalowy do odprowadzania dymu
z kot³a na paliwa sta³e lub z kominka powinien mieæ œrednicê dobran¹ do mocy
urz¹dzenia grzewczego i nie mniejsz¹ ni¿
12 cm.
Monta¿ wk³adu wymaga te¿ prac murarskich. Œciana komina musi byæ rozkuta
w miejscu pod³¹czenia kot³a, gdzie montuje siê trójnik ³¹cz¹cy przewód z kot³em.
Ni¿ej zak³ada siê wyczystkê i zbieracz
skroplin, a jeœli przewiduje siê, ¿e bêdzie
ich du¿o – odprowadzenie skroplin do kanalizacji.
Poszczególne elementy wk³adu maj¹ po³¹czenia kielichowe; kolejne odcinki ³¹czy siê na wcisk i wprowadza siê w kana³
dymowy od góry. Rury ³¹czy siê najczêœciej na dachu, a nastêpnie opuszcza siê
do trójnika zamontowanego wczeœniej
w kominie.
Rury proste nale¿y montowaæ tak, aby ich
wê¿sze koñce by³y u do³u, a szersze (mufy) u góry. Tylko takie ustawienie zapobiega wydostawaniu siê kondensatu na zewn¹trz wk³adu. Od jakoœci tych po³¹czeñ
zale¿y, czy komin bêdzie szczelny, a przez
to bezpieczny.
Dobrze po³¹czone rury tworz¹ na tyle
sztywn¹ konstrukcjê, ¿e najczêœciej nie
jest potrzebne jej usztywnianie. Jeœli sytuacja tego wymaga, na przyk³ad gdy
przekrój murowanego komina jest
znacznie wiêkszy ni¿ œrednica wk³adu,
stosuje siê specjalne elementy zwane
centruj¹cymi. Wk³ad musi byæ po³¹czony z murowanym przewodem kominowym jedynie w dwóch miejscach:
u podstawy (s³u¿y do tego element nazywany bazowym) oraz w miejscu zakoñczenia komina (w czêœci wystaj¹cej
ponad dach) – gdzie wstawia siê tzw.
kryzê. Element bazowy montuje siê na
sztywno, natomiast kryza musi umo¿liwiaæ swobodne odkszta³canie siê metalowej konstrukcji pod wp³ywem zmian
temperatury. Podpor¹ mo¿e byæ np. stalowy k¹townik lub podmurówka z ce-

OZNACZENIA
Elementy do budowy kominów powinny
mieæ oznaczenia, informuj¹ce o przeznaczeniu i dopuszczalnych parametrach
pracy, takie jak maksymalna temperatura pracy i minimalna odleg³oœæ od elementów palnych.

gie³. Podpora musi wytrzymaæ ciê¿ar ca³ego wk³adu.
Ocieplanie komina ponad dachem nie
jest konieczne, gdy jest on obmurowany. Sch³odzenie spalin na tym odcinku jest niewielkie i nieznacznie wp³ywa
na zmniejszenie ci¹gu kominowego,
a kondesacja pary wodnej z regu³y wystêpuje na ni¿szych odcinkach komina.

WK£ADY GIÊTKIE
Do kominów, które nie maj¹ przebiegu
prostoliniowego, przeznaczone s¹ wk³ady giêtkie. Mo¿na je jednak stosowaæ
tylko w kominach odprowadzaj¹cych
spaliny z kot³ów gazowych lub olejowych, poniewa¿ nie wytrzymuj¹ wysokiej temperatury spalin z kot³ów na paWk³ady giêtkie maj¹ kszta³t rury harmonijkowej
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Na zewn¹trz budynku mo¿na zamontowaæ
komin dwuœcienny

liwo sta³e (temperatura spalin we wk³adzie miêkkim nie powinna zazwyczaj
przekraczaæ 200°C).
Wk³ad miêkki wykonany jest z taœmy
ze stali kwasoodpornej i ma kszta³t
rury harmonijkowej. W górnej i dolnej
czêœci wyposa¿ony jest w gwintowane z³¹czki. Podobnie jak wk³ad
sztywny, wymaga wykucia otworu do
pod³¹czenia kot³a oraz zamontowania
trójnika, wyczystki i zbiornika na kondensat.

Niekiedy okazuje siê, ¿e remont komina
nie jest mo¿liwy. Bywa te¿, ¿e inne
powody przes¹dzaj¹ o budowie nowego.
Komin taki najczêœciej stawia siê
na zewn¹trz budynku – jako wolno
stoj¹cy lub przylegaj¹cy do œciany.
Komin stoj¹cy na zewn¹trz musi byæ zaizolowany termicznie. Jeœli izolacji nie
bêdzie lub bêdzie ona niewystarczaj¹ca,
spaliny bêd¹ siê intensywnie sch³adzaæ
i ci¹g kominowy bêdzie s³abszy jeœli
przewody wykonane s¹ z materia³ów
dobrze przewodz¹cych ciep³o.
Na rynku dostêpne s¹ gotowe systemy kominowe stalowe i ceramiczne, przeznaczone do odprowadzania spalin z kot³ów
na paliwa p³ynne, gazowe i sta³e. Monta¿
takiego komina jest prosty i mo¿na przeprowadziæ go w jeden dzieñ.
W sk³ad systemu wchodz¹ wszystkie
niezbêdne elementy: rury, uchwyty mocuj¹ce komin do œciany, trójniki przy³¹czeniowe, kolanka, wyczystki oraz nasady wylotowe. Komin sk³ada siê z dwóch
rur umieszczonych jedna w drugiej; rura wewnêtrzna wykonana jest ze stali
kwasoodpornej. Kominy stalowe dwu-

ocieplenie
z we³ny
mineralnej

ceramiczny
wk³ad
kominowy

obudowa
z pustaków
ceramicznych

fot. CRH KLINKIER

fot. TARNAWA

NOWY KOMIN

Elementy systemu kominowego ceramicznego
REKLAMA
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œcienne maj¹ umieszczon¹ izolacjê ciepln¹ miêdzy rur¹ wewnêtrzn¹ i zewnêtrzn¹.
Po wykuciu otworu w œcianie, na konsoli wsporczej przymocowanej do muru
ustawia siê dolny element systemu i kolejno ³¹czy poszczególne odcinki komina. Mniej wiêcej co 2 m stawiany komin
mocuje siê uchwytami do œciany.
Systemy ceramiczne s¹ produkowane
z kamionki kwasoodpornej lub szamotu. Rura wewnêtrzna jest os³oniêta izolacj¹ termiczn¹ z we³ny mineralnej. Wokó³ izolacji jest pusta przestrzeñ, aby
mo¿liwe by³o odprowadzanie z niej wilgoci. Ca³oœæ jest chroniona i stabilizowana obudow¹ z pustaków z betonu lekkiego. Poszczególne elementy ³¹czy siê
specjaln¹ zapraw¹ lub kitem kwasoodpornym.
Dostêpne s¹ systemy s³u¿¹ce jedynie do
odprowadzania spalin i takie, które maj¹ równie¿ kana³y wentylacyjne.
Komin ceramiczny jest ciê¿szy od stalowego, dlatego wymaga specjalnego fundamentu lub wzmocnienia istniej¹cej
konstrukcji. Stosowny projekt trzeba
powierzyæ uprawnionemu konstruktorowi.
Gotowy komin mo¿na otynkowaæ lub
wykoñczyæ p³ytkami elewacyjnymi, co
umo¿liwia dopasowanie jego wygl¹du
do elewacji budynku.

SPOSOBY POPRAWIENIA
CI¥GU KOMINOWEGO
Zbyt s³aby ci¹g kominowy mo¿e byæ
spowodowany ró¿nymi przyczynami.
Nale¿y je poznaæ i – w miarê mo¿noœci
– usun¹æ. Jeœli to nie jest mo¿liwe, powinno siê zamontowaæ nasadê kominow¹. Nie tylko poprawi ona ci¹g, ale te¿
zwiêkszy trwa³oœæ komina, gdy¿ dziêki
szybszemu odprowadzaniu spalin

PRZEPISY DOTYCZ¥CE KOMINA
Nowo wybudowany lub wyremontowany komin musi mieæ wyczystkê oraz zbiornik kondensatu
z przewodem do odprowadzania skroplin. Jeœli komin nie jest prosty, w odcinkach skoœnych musi
mieæ otwory rewizyjne.
Dla w³aœciwego funkcjonowania komina bardzo wa¿na jest d³ugoœæ odcinka wyprowadzonego ponad dach. Zale¿y ona m.in. od najbli¿szego otoczenia domu oraz kszta³tu dachu. Wed³ug przepisów
komin powinien wystawaæ:
a) 30 cm ponad kalenicê, jeœli dach o nachyleniu powy¿ej 12° jest przykryty pokryciem niepalnym
oraz w sytuacji, gdy przeszkoda znajduje siê w odleg³oœci 3-10 m od komina, a linia poprowadzona od jej górnej p³aszczyzny do wylotu komina ma nachylenie min. 12°;
b) 30 cm ponad górn¹ krawêdŸ przeszkody – jeœli komin znajduje siê w odleg³oœci od niej mniejszej
ni¿ 1,5 m;
c) 60 cm ponad kalenicê – jeœli dach ma k¹t nachylenia po³aci nie wiêkszy ni¿ 12°, a jeœli pokrycie
jest ³atwopalne – nawet wiêkszy.
Nowy komin musi byæ odebrany przez mistrza kominiarskiego, który sprawdzi zgodnoœæ jego wykonania z projektem, a materia³ów – z dokumentacj¹ techniczn¹. Ponadto skontroluje równie¿ jego
stan techniczny oraz ci¹g kominowy.
3-10 m
12°
0,3 m

Nawet jeœli komin znajduje siê w wiêkszym oddaleniu od przeszkody, trzeba uwzglêdniæ jej obecnoœæ
Wysokoœæ wystaj¹cej nad dach czêœci komina zale¿y od znajduj¹cych siê w pobli¿u przeszkód
i nachylenia dachu
1,5-3 m
1,5 m
0,3 m

CZYSZCZENIE KOMINA
W trakcie eksploatacji komin powinien byæ
czyszczony przez kominiarza:
1 raz w roku – kana³y wentylacyjne,
2 razy w roku – przewody spalinowe,
4 razy w roku – przewody dymowe.
Zalecenia te s¹ rzadko przestrzegane. Dla
w³asnego bezpieczeñstwa warto zadbaæ
o to, by komin by³ sprawdzany i czyszczony przez kominiarza przynajmniej raz
w roku.
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zmniejszy jego zawilgocenie. Ponadto
ochroni wnêtrze komina przed œniegiem, deszczem i ptakami, które u wylotu kominów lubi¹ zak³adaæ gniazda.
Nasada mo¿e siê okazaæ niezbêdna, gdy
przewód kominowy jest za krótki lub
ma zbyt ma³y przekrój.

Nasady wykonywane s¹ najczêœciej ze
stali ocynkowanej, miedzi lub chromoniklu i jest ich kilka rodzajów: obrotowe, samonastawne lub sta³e (nieruchome). Wszystkie powinny byæ uchylne
lub ³atwe do odkrêcenia, aby mo¿liwe
by³o wyczyszczenie przewodu.
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Nasady kominowe
typu dragon (a) i pierœcieniowa (b)

OBRÓBKA BLACHARSKA KOMINA
Aby po³¹czenie miêdzy kominem, a pokryciem dachówkowym by³o szczelne, konieczna jest obróbka
komina, która z regu³y jest wykonywana dopiero na placu budowy i polega na wycinaniu
odpowiednich elementów z blachy. Mo¿na jednak zastosowaæ gotowe elementy prefabrykowane.
Umo¿liwiaj¹ one szybkie i nieskomplikowane wykonanie obróbki blacharskiej. System sk³ada siê
z elementów naro¿nikowych, blachy czo³owej, tylnej i bocznych.

b)

fot. DARCO

a)

fot. REINZINK

Nasady montuje siê na czapce kominowej, bezpoœrednio nad wylotem przewodu lub bezpoœrednio do niego – obejmami zaciskowymi.
Oprócz nasad s¹ równie¿ mechaniczne
wyci¹gi spalin, które sprawiaj¹, ¿e ci¹g
kominowy jest sta³y niezale¿nie od po³o¿enia, wymiarów i wysokoœci komina
oraz wahañ temperatury spalin i otoczenia. Szybkoœæ obrotu umieszczonej
w nich turbiny mo¿e byæ sterowana
elektronicznie.
Q

Prefabrykowane
elementy do
obróbki
blacharskiej oraz
sposób ich
zamontowania na
kominie

INFO RYNEK
Ile kosztuje remont komina?
rodzaje prac
monta¿ nasady kominowej
zamontowanie wk³adu kominowego
otynkowanie komina
ob³o¿enie p³ytkami
wymiana czapy betonowej
wymiana wyczystki

robocizna
30-60 z³
80-120 z³
18-26 z³/m2
40-55 z³/m2
ok. 200 z³
ok. 150 z³

materia³y
30-400 z³
45-65 z³/m.b.
5-10 z³/m2
35-50 z³/m2
145-170 z³
40-60 z³

razem
60-460 z³
350-510 z³*
23-36 z³/m2
75-105 z³/m2
345-370 z³
190-210 z³

* dla komina o wysokoœci 6 m

PRZYDATNE ADRESY

Kominy stalowe
DARCO
JAWAR
JEREMIAS
MK ¯ARY
KOF
KOMIN-FFLEX
LUMO
PANEK
PIANEX
POUJOULAT
SELPOL
SPIROFLEX
TARNAWA
UMET

Kominy ceramiczne

014 680 90 02 www.darco.com.pl
023 672 24 16 www.jawar.com.pl
061 428 46 20 www.jeremias.pl
068 458 19 15 www.mkzary.pl
012 416 50 05 www.kof.com.pl
032 210 11 44 www.kominflex.com.pl
061 813 28 91 www.lumo.com.pl
022 723 92 05
www.kominy.wamm.com.pl
012 410 20 10 www.pianex.pl
022 774 06 25 www.poujoulat.com.pl
022 816 51 60 www.selpol.com.pl
017 788 17 70 www.spiroflex.com.pl
014 631 83 14 www.tarnawa.com.pl
071 343 17 98 www.umet.pl

BOLES£AWIEC

075 732 36 51
www.kominyboleslawiec.pl
CRH KLINKIER 032 239 41 45 www.crh-klinkier.pl
IBF
075 732 40 31 www.ibf.pl
JAWAR
023 672 24 16 www.jawar.com.pl
LEIER
055 272 32 12 www.leier.pl
MARYWIL (kamionkowe)
041 254 30 30
www.marywil.wirtuale.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

Nasady kominowe
AERECO
ALNOR
ARWEX
DARCO
KOMIN FLEX
PANEK

022 862 41 82 www.aereco.com.pl
022 737 40 00 www.alnor.com.pl
052 379 70 78 www.arwex.com.pl
014 680 90 02 www.darco.com.pl
032 210 11 92 www.kominflex.com.pl
022 723 92 05
www.kominy.wamm.com.pl
POUJOULAT
022 774 06 25 www.poujoulat.com.pl
ROSENBERG
022 720 67 73 www.rosenberg.com.pl
SYSTEMAIR
022 703 50 00 www.systemair.pl
UNIWERSAL
032 757 28 51
www.uniwersal.com.pl
VENTURE INDUSTRIES
022 751 95 50 www.venture.pl
WENTIK
052 387 16 06 www.wentik.com.pl

– ceny brutto –

pl

Wiêcej... ceny, firmy, produkty, kalkulatory, artyku³y. Kliknij na www.budujemydom.pl
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