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PYTANIE CZYTELNIKA

Nasz dom jest w fazie pro-

jektu. B dziemy go ogrzewa

kot em gazowym. Wiemy, e

taki kocio  mo na pod czy

do ceramicznego komina 

prefabrykowanego lub do ko-

mina stalowego, ewentualnie 

wybudowa  komin murowany 

i wstawi  do niego stalowy 

wk ad kominowy. Chcieliby my 

si  co  wi cej dowiedzie

o tych kominach:  czy s  mi -

dzy nimi jakie  wa ne ró nice 

w funkcjonowaniu, czy trwa-

o ci i jak skomplikowany jest 

ich monta .

REDAKCJA

Wszystkie wymienione przez 

Pa stwa kominy skutecznie 

odprowadzaj  spaliny z pieca 

gazowego. Aby jednak do-

brze s u y y, wa ne jest, by 

dobra  odpowiedni komin do 

mocy kot a oraz go dobrze 

zamontowa  lub wybudowa .

Je li projekt domu dopiero 

powstaje, jest czas na zapla-

nowanie, gdzie b dzie kuchnia 

i azienka i w jakiej odleg o ci 

od kana ów kominowych.

Mo na pomy le  równie

o kominku i wtedy wybra  ko-

min, który odprowadza ró ne 

typy spalin jednocze nie.

Komin stalowy 

czy

 ceramiczny? 

Olimpia Wolf

Spaliny
pod nadzorem

DYLEMATY

Komin powinno wybiera  si  mo liwie wcze nie, najlepiej w po czeniu z projektowanym 

systemem ogrzewania, ponadto rozmieszczenie przewodów kominowych w domu i ich wyso-

ko  ponad dachem s  elementami projektu archi-

tektonicznego. Wybór komina uzale niony jest od 

wielu czynników, z których najwa niejsze to rodzaj 

i parametry kot a. 

Wyboru komina powinien dokona  projektant 

wspólnie z inwestorem. Rodzaj przewodu oraz jego 

d ugo  i rednica powinna by  dobrana do modelu 

kot a. Pomoc  s u  te  instalatorzy i doradcy tech-

niczni.

Ceramiczne kominy prefabrykowane
Nadaj  si  do nowoczesnych kot ów gazowych, 

a tak e olejowych oraz kot ów na paliwa sta e i ko-

minków. Produkuje si  je w dwóch g ównych od-

mianach przystosowanych do kot ów: 1) gazowych 

i olejowych oraz 2) na paliwa sta e i kominków. S

te  uniwersalne kominy ceramiczne, które nadaj

si  zarówno do wspó pracy z kot ami gazowymi 

i olejowymi, jak te  z kot ami na paliwo sta e

i kominkami.

Ceramiczne kominy prefabrykowane dobrze 

spe niaj  swoj  funkcj  pod warunkiem, e s

wykonane z odpowiednich materia ów, szczelne, 

 Komin wyko czony ozdobnym daszkiem mo e stanowi

ciekawy detal architektoniczny budynku

Schemat ceramicznego komina prefabry-

kowanego
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dro ne oraz odporne na wych adzanie i przemarzanie. Je li komin 

ma s u y  do odprowadzania spalin, powinien te  by  ognio- 

i kwasoodporny, a takim warunkom odpowiadaj  mi dzy innymi 

przewody z szamotu i kamionki: s  odporne na wysok  tempera-

tur , dobrze akumuluj ; kamionka i szamot s  te  niewra liwe na 

dzia anie kwasów.

Elementami ceramicznego komina prefabrykowanego s : rurowy 

wk ad kominowy,  obudowa z pustaków, izolacja z we ny mineral-

nej oraz akcesoria: trójnik, wyczystka, odskraplacz i daszek.

Monta  takiego komina polega na po czeniu poszczególnych 

odcinków wk adu kominowego (maj  po czenia kielichowe)  

i uszczelnieniu ich kitem kwasoodpornym lub zapraw . Nast pnie 

wk ad kominowy ociepla si  we n  mineraln  i czy pustaki na 

zapraw  cementowo-wapienn .

Kominy z prefabrykatów ceramicznych mog  by  jednokana o-

we, ale mog  te  mie  wi cej kana ów. Kominy te s  stosunkowo 

ci kie i bez konsultacji z konstruktorem nie nale y opiera  ich 

bezpo rednio na stropie.

Producenci ceramicznych kominów prefabrykowanych udzielaj

na nie 30-letniej  gwarancji.

Kominy stalowe dwu cienne
Produkowane s  w kilku odmianach, z których jedna nadaje si  do 

tradycyjnych kot ów gazowych i olejowych, inna  obs uguje kot y

na paliwa sta e i kominki, a jeszcze inna – kot y kondensacyjne.

Dwu cienny komin stalowy sk ada si  z wewn trznej rury 

spalinowej z blachy kwasoodpornej, izolacji termicznej ze 

specjalnej we ny mineralnej o standardowej grubo ci 50 mm 

oraz zewn trznej rury ze stali nierdzewnej. G ówne elementy 

takiego komina to: podstawa, wyczystka z odskraplaczem, 

trójnik, rura i ustnik. Wyczystka z odkraplaczem zako czone 

s  drzwiczkami lub zatyczk , które umo liwiaj  wyczyszczenie 

i odprowadzenie skroplin z komina. Ustnik warto przykry

daszkiem przeciwdeszczowym lub obrotow  nasad  poprawiaj c

ci g kominowy.

Monta  nie jest skomplikowany. Kominy stalowe dwu cienne 

zwykle stawia si  na zewn trz budynku, na podstawie przy-

Dymowe. Pod cza si  do nich kot y i kominki na paliwa sta e, przy 

czym ka de urz dzenie musi by  pod czone do oddzielnego kana u.

Minimalny przekrój – 14 × 14 cm lub minimalna rednica – 15 cm.

Spalinowe.  Wspó pracuj  z urz dzeniami zasilanymi gazem lub 

olejem opa owym. Je li ze spalin mo e wykrapla  si  woda, po-

wierzchnia przewodu musi by  odporna na agresywne oddzia ywanie 

kondensatu. Minimalny przekrój – 14 × 14 cm, a minimalna rednica 

stalowych wk adów kominowych – 12 cm.

Wentylacyjne. Odprowadzaj  powietrze z budynków z wentylacj

grawitacyjn ; ich wyloty umieszcza si  na bocznych ciankach komina 

(ogranicza to mo liwo  przedostawania si  do nich spalin lub dymu 

w razie os abienia lub odwrócenia w nich ci gu) i zabezpiecza kratkami, 

eby uniemo liwi  zagnie d anie si  ptaków; ka dy kana  powinien 

obs ugiwa  tylko jedno pomieszczenie. Minimalny przekrój – 14 × 14 

cm lub rednica 15 cm.

Kana y kominowe
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Dylematy

mocowanej do jego ciany zewn trznej 

i mocuje do niej co dwa metry obejmami 

zaciskowymi. 

Kominów dwu ciennych zazwyczaj si

nie obudowuje: wygl daj  dobrze przy 

domach o nowoczesnej stylistyce.

Gwarancja na takie kominy wynosi 

zwykle 5 lat.

Stalowe wk ady kominowe
Nadaj  si  do wspó pracy z kot ami 

gazowymi, a tak e z kot ami olejowymi 

i urz dzeniami grzewczymi na paliwo 

sta e. Sprzedawane s  w postaci pojedyn-

czych elementów lub jako ca e systemy, 

obejmuj ce wszystkie cz ci potrzebne 

do poprawnego funkcjonowania komina 

(niekiedy nawet  obudow  z pustaków 

keramzytobetonowych).

Wk ady sztywne produkuje si ze stali 

kwasoodpornej. Ich elementy s  spawane 

plazmowo lub wk ady s  wykonywane z jed-

nego kawa ka blachy walcowanej na zimno 

(bez spawania) i te ostatnie s  bardziej 

wytrzyma e na uszkodzenia. Grubo cia-

nek takiego komina wynosi zazwyczaj od 

0,6 do 1 mm. Przewód mo e mie rednic

80–1200 mm.

Wk ady gi tkie – elementy podstawowe 

przewodu (rury) maj  oko o 1 m d ugo ci 

i s  zako czone z jednej strony kielichem. 

czy si  je, wsuwaj c koniec rury 

w kielich elementu dolnego. Niektórzy 

producenci sprzedaj  te  obejmy zacisko-

Schemat stalowego komina dwu ciennego Schemat stalowego wk adu kominowego

 Niektóre domy jednorodzinne maj  wi cej 

ni  jeden komin – czasem zachodzi konieczno

wybudowania dwóch lub trzech kominów

 Wzniesienie zewn trznego stalowego komina 

dwu ciennego jest prostsze ni  komina z prefabry-

katów ceramicznych

 Elementy stalowego wk adu kominowego

Zgodnie z przepisami budowlanymi kana y dymowe powinny by  czyszczone cztery razy 

w roku, spalinowe – dwa razy w roku, a wentylacyjne raz w roku. Raz w roku kominiarz 

powinien sprawdzi  wszystkie kana y. Nie nale y lekcewa y  tych wymogów, bo skutki 

tego bywaj  gro ne. W nieczyszczonym, zaro ni tym  sadz  kominie mo e doj  do jej 

samozap onu, który bywa przyczyn  zniszczenia komina i po aru domu. Nie nale y te

lekcewa y  zalecanych okresów czyszczenia kana ów spalinowych i wentylacyjnych. Kana

o wymiarach 14 × 14 cm, na którego ciankach osiad a warstwa zanieczyszcze  grubo ci 

zaledwie 1 cm, ma mniejsze pole przekroju a  o ¼ w porównaniu z kana em czystym. Jego 

si a ci gu mo e by  niewystarczaj ca dla w a ciwej pracy wentylacji czy kot a.

Bezpiecze stwo
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we, które umieszcza si

w miejscach po cze

kielichowych. 

Gi tkie przewody 

kominowe (rury) maj

cianki harmonijkowe, 

dzi ki czemu s  elastycz-

ne i mo na je dowolnie 

wygina . Gi tkie prze-

wody produkowane s

jako jedno- i dwu cienne, 

z blachy cie szej ni

przewody sztywne, 

w zwi zku z czym maj

nieco mniejsz  wytrzy-

ma o  na uszkodzenia. 

Ich rednica wynosi 

od 100 do 400 mm. 

Nie wszystkie elementy 

omawianych wk adów 

s  elastyczne: kszta tki 

wyczystkowe, trójniki, 

zbiorniki kondensatu s  sztywne.

Wk ady gi tkie s  ta sze od sztywnych. Stosuje si  je g ównie do 

kot ów gazowych i olejowych, gdy chcemy wykorzysta  istniej cy 

komin murowany.

Monta  takich kominów polega na umieszczeniu ich w obudowie 

– tradycyjnej, murowanej z cegie  lub z pustaków keramzytobe-

tonowych. Wk ady w kana ach wentylacyjnych nie s  potrzebne. 

W kana ach dymowych lub spalinowych umieszcza si  wk ady

kominowe, najcz ciej wpuszczaj c je przez dach po wybudowaniu 

komina.

W obudowie trzeba wyku  otwór w miejscu, gdzie przewidziano 

pod czenie czopucha, oraz przy zako czeniu przewodu, inaczej 

bowiem nie da si  zamontowa  trójników oraz zbiornika z odp y-

wem skroplin.

Uwaga! Stalowe wk ady kominowe mo na montowa  w obudo-

wach murowanych dopiero w dwa tygodnie po ich otynkowaniu. 

wie e tynki mog  bowiem wydziela  fluorki lub chlorki, które 

powoduj  niszczenie 

przewodów stalowych.

Gwarancja na wk ady

gi tkie wynosi 5 lat.

Przewody 
powietrzno-
-spalinowe
Do kot ów gazowych 

z zamkni t  komor

spalania stosowa-

ne s  przewody po-

wietrzno-spalinowe, 

które pobieraj  powietrze 

z zewn trz. Kominy 

te stosuje si  tak e do 

REKLAMA

Do wyko czenia cz ci komina po-

nad dachem nale y u y   materia ów

odpornych na wp ywy atmosferyczne 

i szkodliwe oddzia ywanie spalin.

Kominy stalowe dwuwarstwowe mog

pozosta  niewyko czone. Wyko czenia 

wymagaj  natomiast ceramiczne kominy 

prefabrykowane. Do wyka czania mo na 

stosowa  ni ej omówione materia y.

Tynk. Mo na nim niedrogo wyko czy

kominy murowane z ceg y pe nej. Warto 

jednak pami ta , e tynki na kominach 

s  niezbyt trwa e i z czasem krusz  si

i odpadaj .

Ceg a klinkierowa. Bardzo dobry 

materia  do wyka czania komina: wytrzy-

ma y i odporny na wielokrotne zamarzanie 

i odmarzanie. Do wyko czenia kominów 

nale y u ywa  cegie  bardzo wytrzyma ych (35 MPa) o nasi kliwo ci 

poni ej 3%, co jest warunkiem ich mrozoodporno ci. Spoiny komina 

murowanego z cegie  klinkierowych powinny by  w ca o ci wype -

nione i uformowane na p asko albo z niewielkim spadkiem w stron

dachu. Nigdy nie nale y zostawia  kominów z niewype nionymi 

spoinami. Gromadz ca si  w takich zag bieniach woda powodo-

wa aby z czasem wykruszanie si  zaprawy i wprawdzie niewielkie, 

ale sta e zawilgocenie komina.

Wyko czenie 
komina

 Liczba kominów podana 

jest w projekcie budowlanym

 Klinkierowa obudowa komina jest bardzo trwa a i pasuje do koloru dachu
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Dylematy

kot ów kondensacyjnych, wydzielaj cych 

spaliny ch odniejsze ni  tradycyjne kot y

niskotemperaturowe.

Przewody powietrzno-spalinowe mog

mie  dwojak  budow :

wspó osiowe sk adaj  si  z dwóch 

przewodów umieszczonych jeden wewn trz 

drugiego. Przewód wewn trzny odprowadza 

na zewn trz spaliny, a zewn trzny dopro-

wadza powietrze.

rozdzielone – oddzielne rury: jedna 

odprowadza spaliny, druga zasysa powietrze.

Przewody powietrzno-spalinowe mo na 

montowa  nie tylko w  kominach wychodz -

cych nad dach, ale te  wyprowadza  wprost 

przez cian  domu – wtedy komin nie jest 

w ogóle potrzebny. Dzi ki temu, e przewody 

te nie pobieraj  powietrza z pomieszczenia, 

wyprowadzenie takie mo na wykona

zarówno w kot owni, jak i w azience, kuchni 

czy holu, ale mo liwo  stosowania takiego 

wyprowadzenia jest ograniczona moc  kot a.

Gwarancja na przewody powietrzno-spa-

linowe wynosi zwykle 5 lat.

Podsumowanie 
Wszystkie wymienione w artykule typy 

kominów mog  mie  podobn , odporno

na dzia anie wysokiej temperatury oraz 

r cego kondensatu, a tak e na zapalenie si

sadzy (dotyczy to kominów pod czonych 

do kot ów na paliwa sta e). 

Je li w domu, w którym nie planuje si

kominka, chcieliby my w przysz o ci wybu-

dowa  kominek albo zast pi  kocio  gazowy 

kot em na paliwa sta e, to korzystne jest 

kupno uniwersalnego komina z prefabryka-

tów ceramicznych.  

Do kot a z zamkni t  komor  spalania 

mo na w ogóle nie budowa  tradycyjnego 

komina, a spaliny wyprowadzi  przez cia-

n  budynku wspó osiowym lub rozdzielo-

nym przewodem powietrzno-spalinowym, 

pod warunkiem, e kocio  nie ma za du ej

mocy, a dom jest wolnostoj cy. 

Schemat komina powietrzno-spalinowego 

 Komin powietrzno-spalinowy nie musi wycho-

dzi  przez dach, mo e wychodzi  przez cian

Koszt komina zale y m.in. od jego wysoko ci oraz rednicy. Wysoko  komina wynika 

z  wymiarów budynku, rednic  przewodu kominowego dobiera si  do mocy kot a. W do-

mach jednorodzinnych potrzebny jest cz sto wi cej ni  jeden komin.

A oto porównanie kosztów komina o wysoko ci 8 m:

– ceramiczny  prefabrykowany – 2300–4500 z ,

– stalowy dwu cienny – 2400–4800 z ,

– wk ad kominowy – 1500–1700 z ,

– przewód powietrzno-spalinowy – 1500–1800 z .

Koszty

 Obróbka komina jest bardzo wa na dla szczelno ci dachu
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Rodzaj przewodu komino-

wego oraz jego d ugo

i rednica powinna by

dobrana do konkretnego 

modelu kot a
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