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Nie

Na dzieci cych 

rysunkach z kominów 

leci dym. Naprawd

przez komin 

odprowadza si

te  spaliny z kot a

gazowego lub 

olejowego, a tak e

zanieczyszczone 

powietrze.

PRZEGL D RYNKU

tylko

dym

Kominy    
i kominki

Katarzyna Ol dzka

Z komina mo na zrezygnowa  w domu, 

w którym ma by  ogrzewanie elektrycz-

ne lub pomp  ciep a. Tam, gdzie jest nie-

zb dny, mo na go wbudowa  w ciany 

wewn trzne, dostawi  do budynku lub po-

stawi  wolno stoj cy.

Funkcje komina
Kominem mo na prowadzi  zarówno ka-

na y dymowe i spalinowe, jak i przewody 

wentylacyjne, mo e on te  os ania  rur  od-

powietrzaj c  instalacj  kanalizacyjn  al-

bo doprowadza  powietrze do palenisk typu 

zamkni tego. 

Kot y na paliwa sta e i kominki wyma-

gaj  pod czenia do kana ów dymowych

o przekroju nie mniejszym ni  14×14 cm 

lub o rednicy co najmniej 15 cm. Ka de

z urz dze  grzewczych musi by  pod czo-

ne do oddzielnego kana u.

Gazowe i olejowe urz dzenia grzew-

cze pod cza si  do kana ów spalinowych.

Spalinowymi nazywa si  równie  kana-

y odprowadzaj ce powietrze z okapów ku-

chennych. Kana y powinny by  odpowied-

niej wielko ci:

– murowane – o przekroju co najmniej 

14×14 cm, 

– stalowe wk ady kominowe – o rednicy co 

najmniej 12 cm.

Niska temperatura spalin (poni ej 100°C) 

odprowadzanych z kot ów na gaz i olej 

sprzyja skraplaniu si  pary wodnej na 

ciankach komina. Wewn trzna powierzch-

nia  kana u spalinowego powinna by  zatem 

odporna na agresywne oddzia ywanie kon-

densatu – p ynu o w a ciwo ciach r cych, 

który powstaje w wyniku rozpuszczania si

w tej skroplonej wodzie substancji zawar-

tych w spalinach. 

Zanieczyszczone powietrze odprowadza si

z domu kana ami wentylacyjnymi. Ich prze-

krój nie powinien by  mniejszy ni  160 cm2,

a najmniejszy wymiar kana u to 10 cm.  Kana

wentylacyjny mo e odprowadza  powietrze 

tylko z jednego pomieszczenia. Najcz ciej 

fo
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kana y wentylacyjne s  prowadzone w jed-

nym kominie. Mo e si  zdarzy , e spaliny 

dostan  si  do domu przez kana y wentyla-

cyjne. Mo e by  to spowodowane:

–   brakiem dop ywu powietrza np. przez na-

wiewniki okienne,

– niekorzystnym wzajemnym usytuowa-

niem wylotów spalin i wentylacji, wylot 

spalin powinien by  umieszczony powy-

ej wylotów kana ów wentylacyjnych,

Aby ochroni  kana y dymowe, spalinowe 

i wentylacyjne przed ptakami i ich gniazda-

mi, montuje si  na ich wylotach specjalne 

kratki lub siatki, które ni epowinny powo-

dowac istotnego zmniejszenia przep ywu.

Typ komina oraz przekroje jego kana ów

podawane s  w projekcie budowlanym. Je li 

komin ma s u y  do odprowadzania pro-

duktów spalania, przystosowuje si  go do 

rodzaju urz dzenia grzewczego, które b -

dzie do niego pod czone. Je li b dzie to ko-

cio  gazowy lub olejowy, przepisy wymaga-

j , aby komin by  wyposa ony w odporny 

na korozyjne oddzia ywanie kondensatu 

wk ad ze stali nierdzewnej lub kamionki 

kwasoodpornej. 

Kocio  na paliwa sta e wymaga pod -

czenia do kana u dymowego. Nie musi by

chroniony przed skutkami kondensacji pary 

wodnej, ale mimo to warto wyposa y  go 

we wk ad z rur ceramicznych lub rur stalo-

wych, co u atwi czyszczenie wn trza kana-

u dymowego oraz zapobiegnie pojawianiu 

si  brunatnych wykwitów na zewn trz-

nej stronie komina, gdy substancje smoliste 

przenikn  przez jego cianki.

Kominek najcz ciej pod cza si  do osob-

nego komina z kana em dymowym i wenty-

lacyjnym. Przekrój tych kana ów powinien 

by  dostosowany w kominkach:

– z otwart  komor  spalania – do po-

wierzchni paleniska, 

– z wk adem – do mocy grzewczej wk adu.

Rodzaje kominów
Komin mo na zbudowa  z cegie  lub z ele-

mentów prefabrykowanych – zale nie od 

jego lokalizacji. Je li zosta  zaprojektowany 

w cianie no nej, lepiej b dzie wymurowa

go z cegie  – unikniemy wtedy problemów 

zwi zanych z oparciem stropu. Kominy 

wolno stoj ce, a tak e kominy w domach 

fo
t.
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czapka kominowa

przewód spalinowy

dylatacja

kocio

wyczystka

trzon

fundament

 Komin murowany poprowadzony na zewn trz 

domu. Powierzchni  zewn trzn  takiego komina 

trzeba b dzie ociepli  lub zastosowa  w nim 

wk ady kominowe, aby zapobiec zbyt szybkiemu 

wych adzaniu si  spalin

przewody wentylacyjne

wlot przewodu 

wentylacyjnego

przewód dymowy

kominek

Rozmieszczenie kana ów dymowych, spalinowych i wentylacyjnych w przekroju komina

Je li komin ma s u y  do 

odprowadzania produktów 

spalania, przystosowuje 

si  go do rodzaju 

urz dzenia grzewczego, 

które b dzie do niego 

pod czone
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o lekkiej konstrukcji szkieletowej wygodniej 

stawia si  z gotowych elementów. Warto jed-

nak pami ta , e cienko cienne kominy pre-

fabrykowane wstawione w ciany dzia owe, 

nie tylko nie zapewniaj  dobrej izolacji aku-

stycznej, ale mog  nawet przenosi  uci li-

we ha asy, np. z s siedniego pomieszczenia, 

gdzie zamontowano na przyk ad pomp  hy-

droforow .

Komin murowany z cegie

Je li w kominie bez wk adu maj  by  kana-

y dymowe, nale y go wybudowa  z pe nych 

cegie  ceramicznych. Komin, który b dzie 

zawiera  same kana y wentylacyjne, a tak-

e taki, w który b dzie wstawiony wk ad na 

spaliny, mo na postawi  równie  z innych 

materia ów, np. cegie  silikatowych lub pu-

staków wentylacyjnych.

Ze wzgl du na znaczny ci ar kominy mu-

rowane wymagaj  oparcia na solidnym funda-

mencie. Mog  by  budowane jako wolno sto-

j ce, tzn. niezwi zane z konstrukcj  domu 

lub wbudowane w cian  no n , która b dzie 

oparciem dla stropu; musz  mie  wtedy wy-

magan  no no , a konstrukcja stropu nie 

mo e zmniejszy  przekroju przebiegaj cych 

w kominie kana ów. Muruj c komin, nale y

zapewni  jego konstrukcyjne przewi zanie 

ze cian  no n  przez zaz bienie si  tych ele-

mentów co kilka warstw. 

Ze wzgl du na wymiary cegie  oraz ich 

uk ad w poszczególnych warstwach, ka-

na y w kominach ceglanych maj  wymia-

ry 14×14 cm, 14×27 cm lub 27×27 cm. Ich 

uk ad mo e by  jednorz dowy (wtedy sze-

roko  komina wyniesie co najmniej 38 cm) 

lub dwurz dowy (szeroko  64 cm). Komin 

nale y murowa  na pe ne spoiny z u yciem 

zaprawy cementowo-wapiennej. Trzeba 

stara  si  zapewni  mo liwie g adk  po-

wierzchni cianek od wewn trz. Wszystkie 

kana y prowadzi si  od samego do u komi-

na, niezale nie od wysoko ci, na jakiej b d

umieszczone wloty. 

W kana ach dymowych, poni ej miejsca 

pod czenia paleniska, niezb dne jest po-

zostawienie otworu na tzw. wyczystk , któ-

ra umo liwia kontrol  i usuwanie sadzy po 

czyszczeniu komina.

Jako zabezpieczenie przed agresywnym 

oddzia ywaniem spalin z gazowych b d

olejowych urz dze  grzewczych najcz -

ciej stosuje si atwe w monta u wk ady ze 

stali kwasoodpornej, umieszczane w kana-

le kominowym podczas budowania komina. 

rednica wk adu kominowego wynosi 

12  –13 cm i jest wystarczaj ca do pod cze-

nia typowych kot ów gazowych b d  ole-

jowych, stosowanych w domach jednoro-

dzinnych. Wk adu nie wolno betonowa

w otworze, lecz pozostawi  luz umo liwia-

j cy rozszerzanie si  wk adu i sp ywanie 

wody kondensuj cej na jego powierzchni. 

W dolnej cz ci takiego kana u spalino-

wego umieszcza si  wyczystk  zako czo-

n pokryw  z rurk  odprowadzaj c  kon-

densat.

Stalowe wk ady kominowe stosuje si

równie  przy modernizacji istniej cych ko-

minów murowanych w zwi zku ze zmian

kot ów w glowych na gazowe lub olejowe. 

Dokonanie takiej zmiany bez zabezpiecze-

nia dotychczasowego przewodu przed od-

dzia ywaniem spalin, spowodowa oby szyb-

k  korozj  materia u komina: najpierw 

wykwity na cianie kominowej, a potem 

jego post puj cy rozpad. 

Komin z prefabrykatów

Kominy prefabrykowane montuje si  jako 

przy cienne, oddylatowane od cian kon-

strukcyjnych, lub jako wolno stoj ce. 

Z elementów prefabrykowanych mo na bu-

dowa  zarówno pojedyncze kana y spali-

nowe lub dymowe, jak i zespolone kominy 

z kana ami wentylacyjnymi.

Kana y spalinowe budowane z elemen-

tów prefabrykowanych sk adaj  si  z dwóch 

lub trzech warstw:

1) wewn trznego wk adu z kamionki kwaso-

odpornej lub ceramiki szamotowej,

Przekrój komina ceramicznego.  Kana y przewietrzaj ce, 

które zapewniaj  odpowiedni  wentylacj  komina

ocieplenie

wk ad 

ceramiczny

kana y

przewietrzaj ce

obudowa

fo
t.
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Komin 

z prefabrykatów.

Rura ceramiczna 

poprowadzona 

wewn trz pustaka 

z betonu lekkiego 

– elementy 

betonowe czone 

na zapraw

cementowo-

wapienn

fo
t.
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Komin z prefabrykowanych 

pustaków kominowych

Ze wzgl du na 

znaczny ci ar kominy 

murowane wymagaj

oparcia na solidnym 

fundamencie 
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 Wprowadzenie wk adu stalowego do komina

komin stalowy 

na  zewn trz 

domu

stra ak

fo
t.
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 Sposoby prowadzenia komina stalowego

kominy stalowy 

wewn trz domu

Jak jest rola stra aka?

Stra ak to popularna nazwa  

typu nasady kominowej s u cej 

poprawieniu ci gu kominowego. 

Nasada wykorzystuje si

wiatru  do wspomagania 

ci gu kominowego. Wylot 

nasady ustawia si  zawsze  po 

zawietrznej stronie wiej cego 

wiatru niezale nie od jego si y

i kierunku. Mo na go montowa

na kominach dymowych, 

spalinowych i wentylacyjnych.

2) zewn trznej obudowy z betonu lekkiego 

i ewentualnie

3) warstwy ocieplenia z we ny mineralnej 

otulaj cej wk ad wewn trzny.

Do domu jednorodzinnego mo na bez pro-

blemu dobra  zestaw elementów komina ze-

spolonego (taki, który zawiera kilka kana ów

– dymowe, spalinowe, wentylacyjne), przy-

stosowanego do wspó pracy z kot em gazo-

wym lub kominkiem. Segmenty takiego komi-

na maj  kana y:

– spalinowy lub dymowy o rednicy 

14 -18 cm oraz

– wentylacyjny – niezb dny w pomieszcze-

niu, w którym zainstalowany jest kocio

lub kominek.

Montuj c komin prefabrykowany, 

najpierw czy si  na zapraw  lub kit 

kwasoodporny segmenty wk adu

wewn trznego, a nast pnie otula si  je 

ociepleniem i czy elementy obudowy 

zewn trznej.

Do kominów prefabrykowanych 

produkuje si  równie prefabrykowane 

trójniki do czenia kana u z kot em, 

segmenty  wyczystki ze szczelnie  za-

mykanymi drzwiczkami oraz zbieracze 

kondensatu z odprowadzeniem na zew -

n trz kana u.

Prefabrykowane kana y wentylacyjne to 

jednootworowe kszta tki z ceramiki lub si-

likatu albo wielokana owe elementy z be-

tonu lekkiego. czy si  je na zapraw  ce-

mentowo-wapienn  lub klejow . Ze wzgl du

na niewielki ci ar, mog  opiera  si  bez-

po rednio na stropie, co eliminuje koniecz-

no  „ci gni cia” kana ów od poziomu fun-

damentów.

Komin stalowy

Kominy stalowe mo na montowa  wewn trz 

lub na zewn trz domu. Du  zalet  jest nie-

wielki ci ar, nie wymagaj  wi c specjalne-

go fundamentowania i mo na je mocowa

uchwytami do ciany. Rozwi zanie to jest 

szczególnie przydatne w modernizacjach, 

w których konieczne jest dobudowanie no-

wego komina. Umieszczony na zewn trz ko-

min stalowy mo e te  by  ciekawym de-

talem architektonicznym, który podkre la 

nowoczesny charakter domu. 

Na kominy jednokana owe mo na u y-

wa  dwu ciennych elementów stalowych, 

z umieszczonym mi dzy ciankami ocieple-

niem. Wewn trzna rura ze stali kwasood-

pornej mo e odprowadza  spaliny z kot ów

na gaz, olej, jak równie  z kominków i ko-

t ów na paliwa sta e. Rura zewn trzna mo e

by  wykonana zarówno ze stali kwasoodpor-

nej, jak i z blachy aluminiowej lub stalowej 

lakierowanej.

W systemach kominów stalowych oprócz 

prostych elementów kominowych dost p-

ne s  równie  kolanka, trójniki, wyczyst-

ki oraz segmenty wylotowe z daszkiem os o-

nowym.

Monta  elementów komina stalowego jest 

prosty i polega na umocowaniu do ciany 

konsoli wsporczej, a nast pnie po czeniu 

segmentów na wcisk lub obejm  zacisko-

w  (po jednej obejmie na ka de po czenie). 

Umieszczony na 

zewn trz komin 

stalowy mo e te  by

ciekawym detalem 

architektonicznym, który 

podkre la nowoczesny 

charakter domu
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W odst pach 2-3 m osadza si  w cianie dodatkowe uchwyty zapo-

biegaj ce odchyleniom komina od pionu. 

Stalowe elementy kominowe stosuje si  równie  do pod cza-

nia kot ów z zamkni t  komor  spalania. Pe ni  one wtedy po-

dwójn  funkcj  – odprowadzaj  spaliny i doprowadzaj  powietrze 

do spalania. W dwu ciennych rurach ze stali kwasoodpornej we-

wn trznym przewodem odprowadzane s  spaliny, a przestrzeni

mi dzy ciankami zasysane jest powietrze zewn trzne. W ten spo-

sób zamiast wyprowadza  przewód spalinowy ponad dach, mo -

na rur  powietrzno-spalinow  wyprowadzi  na zewn trz wprost 

przez cian  zewn trzn  domu – pod warunkiem tylko, e moc ko-

t a z zamkni t  komor  spalania nie przekracza 21 kW, a rura wy-

prowadzona zostanie w odleg o ci nie mniejszej ni  0,5 m od okien 

i na wysoko ci co najmniej 2,5 m nad poziomem terenu. Trzeba 

jednak pami ta , e d ugo  takich przewodów powietrzno-spa-

linowych jest ograniczona, zarówno tych przechodz cych przez 

cian , jak i tych, które wyprowadza si  ponad dach: nie mo e bo-

wiem przekracza  warto ci podanej przez producenta kot a wspó -

pracuj cego z konkretnym systemem odprowadzania spalin.

Kominki
Zale nie od upodoba  oraz wydajno ci cieplnej, jakiej potrzebuje-

my, mo emy wybra  kominek z otwartym paleniskiem lub z wk a-

dem kominkowym b d  kaset . Kominki otwarte potrzebuj  do spa-

lania  200–2000 m2 na godzin , a kominki zamkni te tylko 6–8 m2

Kominki otwarte

Sprawno  cieplna tych domowych ognisk nie przekracza 20%, 

nie nadaj  si  wi c do ogrzewania domu do ogrzewania domu, ale 

wspaniale „grzej ” serca. Zapewniaj   niepowtarzalny urok ywe-

go ognia, a gdy pogoda nie sprzyja, mo na te  w nich ustawi grilla. 

Zbudowanie kominka otwartego wymaga do wiadczenia, gdy

mi dzy paleniskiem, okapem i kana em dymowym musz  by  za-

chowane okre lone proporcje, które zapewniaj  w a ciwe warun-

ki spalania. Komor  paleniskow  buduje si  z ceg y szamotowej -

czonej zapraw . Jej szeroko , wysoko  i g boko  powinny mie

proporcje jak 6:5:4. Kana  dymowy kominka otwartego powinien 

mie  przekrój nie mniejszy ni  14×27 cm, ale je li powierzchnia 

paleniska jest du a (powy ej 0,25 m2 otworu paleniskowego), a ko-

min ma poni ej 5 m wysoko ci, powierzchnia przekroju kana-

u dymowego nie mo e by  mniejsza ni  10% powierzchni otworu 

paleniskowego (szeroko  × wysoko ). cianki komory paleni-

skowej – boczne i tylna – powinny by  pochylone pod k tem ok. 

15°, co zapewnia lepsze wypromieniowanie ciep a. Pochylenie tyl-

nej cianki umo liwia te  utworzenie gardzieli na górze paleni-

ska – to znacznie poprawia ci g kominowy i zapobiega cofaniu si

dymu. Wewn trz okapu kszta tuje si  zbie ny i sko nie ustawio-

ny kana  dymowy cz cy palenisko z przewodem odprowadzaj -

cym  spaliny. 

Ze wzgl du na konieczno  okresowego czyszczenia komina, 

poni ej paleniska musi by  umieszczona wyczystka zamykana 

szczelnymi drzwiczkami. W domach podpiwniczonych warto za-

montowa  j  w piwnicy, aby podczas prac konserwacyjnych nie za-

nieczyszcza  sadz  pomieszcze  mieszkalnych.

Kominki z wk adem 

Wk ad kominkowy to os oni te szyb  palenisko, które wstawia si

w obudow . Zewn trzne cianki wk adu omywane s  przez cyr-ry
s
. 
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Elementy 

komina stalowego

wspornik cienny

trójnik 90°

wyczystka

odskraplacz

elementy proste

kocio

daszek przeciwdeszczowy
lub
ustnik
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Obudowa kominka. Powinna by

szczelna i wykonana z materia ów 

niepalnych i odpornych na 

wysok  temperatur

fo
t.
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kuluj ce powietrze, dzi ki czemu oddaje on 

ciep o nie tylko przez promieniowanie, ale 

równie  przez konwekcj . W porównaniu 

z kominkiem otwartym ma on znacznie 

wy sz  sprawno  – nawet 60  –70%, a mo -

liwo  regulacji dop ywu powietrza umo li-

wia sterowanie procesem spalania.

Obudowa kominka powinna by  szczelna 

i wykonana z materia ów niepalnych i od-

pornych na wysok  temperatur , tak  ma 

bowiem powietrze grzewcze, które przep y-

wa mi dzy ciankami wk adu a obudow .

Wyloty tego powietrza umieszcza si

w górnej cz ci okapu, a je li ma by  ono 

rozprowadzane do  innych pomieszcze

(DGP – Dystrybucja Gor cego Powietrza), 

to s u  do tego rury do czone do rozdzie-

lacza ciep ego powietrza. Je li  instalacja 

ogrzewania kominkowego jest rozbudo-

wana,  wyposa a si  j  w wentylator, któ-

ry zwi ksza przep yw ciep ego powietrza 

i umo liwia przenoszenie energii cieplnej 

na wi ksze  odleg o ci. 

Podczas monta u wk adu kominkowego 

bardzo wa ne jest zapewnienie absolutnej 

szczelno ci po cze  przewodu dymowego 

komina z czopuchem i kana u w kominie, 

aby dym nie móg  przedostawa  si  do po-

wietrza grzewczego, co powodowa oby za-

dymienie pomieszcze . Czopuch to cz

stanowi ca po czenie otworów wyloto-

wych spalin z kana ami kominowymi.

Oprócz wk adów kominkowych z cyr-

kulacj  powietrza wokó  komory spalania, 

produkowane s  równie wk ady z p asz-

czem wodnym. Praktycznie mo na je trak-

towa  jak ozdobne kot y na drewno, wspó -

pracuj ce z wodn  instalacj  grzewcz

i grzejnikami. Instalowanie takiego wk a-

du jest uzasadnione, gdy w domu nie ma 

miejsca na oddzieln  kot owni  i zdecy-

dowali my si  na ogrzewanie domu pali-

wem sta ym. Wk ad kominkowy z p asz-

czem wodnym musi pracowa  w otwartym 

uk adzie centralnego ogrzewania, gdy  ina-

czej – w razie przegrzania – móg by nast pi

niebezpieczny wzrost ci nienia pary wod-

nej. Nie jest zalecane zasilanie takim uk a-

dem mniej odpornych na korozj  grzejni-

ków p ytowych (a korozji tej sprzyja kontakt 

wody grzewczej z powietrzem), dlatego 

obieg grzewczy lepiej zasila  przez dodatko-

wy wymiennik ciep a. Dzi ki temu cz  in-

stalacji z grzejnikami b dzie mog a praco-

wa  w uk adzie zamkni tym, mo na b dzie 

te  pod czy  inne ród a ciep a, np. ko-

cio  elektryczny podtrzymuj cy temperatur

podczas nieobecno ci mieszka ców.

Wk ad kominkowy z p aszczem wodnym 

mo e s u y  tak e do przygotowania ciep ej

wody u ytkowej, je li zasila  b dzie zasob-

nik z odpowiednio dobran  w ownic , ale 

poza sezonem grzewczym trzeba b dzie za-

pewni  inny sposób podgrzewania wody, 

np. przez umieszczenie w zasobniku grza -

ki elektrycznej.

Kominki z kaset

Kominek domowy mo na równie  wypo-

sa y  w kaset , która funkcjonuje nieco in-

aczej ni  typowy wk ad kominkowy, bo 

oprócz eliwnego korpusu paleniska ma ona 

blaszan  os on  zewn trzn , pe ni c  po-

dobn  funkcj  jak obudowa wk adu komin-

kowego. Mi dzy korpusem a os on  cyrkulu-

je ogrzewane powietrze, którego wlot i wylot 

znajduje si  na frontowej cianie kasety. 

Takie rozwi zanie umo liwia wstawienie 

kasety do ju  wybudowanego kominka z pa-

leniskiem otwartym.

W porównaniu z wk adem kominkowym 

kaseta ma nieco mniejsz  sprawno  i mo-

e s u y  do ogrzewania tylko jednego po-

mieszczenia. 

60-70%
wynosi sprawno  cieplna 

kominków zamkni tych

20%

Sprawno  cieplna 

kominków otwartych nie przekracza

Sposób 

rozprowadzania 

powietrza 

ogrzanego przez 

kominek (system 

DGP)

rozdzielacz

anemostat

wentylator

kominkowy

filtr

dystrybutor

kratka 

wentylacyjna

fo
t.
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