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OGRZEWANIE
POWIETRZEM
DGP to skrót od systemu Dystrybucji
Gor¹cego Powietrza, który pozwala na
ogrzanie domu powietrzem. Dzieje siê
tak za poœrednictwem kana³ów dopro-
wadzaj¹cych powietrze do s¹siaduj¹-
cych z kominkiem pomieszczeñ. Miê-
dzy korpusem wk³adu kominkowego
a jego obudow¹ jest przestrzeñ, przez
któr¹ przep³ywa powietrze. Je¿eli w ko-
minku siê pali, to zimne powietrze na-
grzewa siê, unosi ku górze i wpada do
kana³ów grzewczych w œcianach lub
w stropie. Kana³y te to rury z alumi-
nium lub z ocynkowanej blachy stalo-

wej zaizolowane termicznie we³n¹ mi-
neraln¹.
W prostych systemach DGP powietrze
jest rozprowadzane w sposób grawitacyj-
ny przez konwekcjê – unoszenie siê
ogrzanego powietrza do góry. Ogranicze-
niem jest tu jednak odleg³oœæ, poniewa¿
ciep³o jest rozprowadzane najdalej 3 m od
kominka i najwy¿ej do 2-3 pomieszczeñ.
Dlatego system ten sprawdza siê tylko
w niewielkich domach, w wiêkszych, roz-
³o¿ystych budynkach konieczne jest za-
montowanie wentylatora, który wymusi
przep³yw gor¹cego powietrza. Umo¿liwi
on ogrzanie pomieszczeñ oddalonych od
kominka nawet o 10 m. Taki system do-

skonale wiêc sprawdzi siê w domach o du-
¿ej powierzchni, nawet do 200 m2.
Do rozprowadzenia powietrza w pomiesz-
czeniach stosuje siê anemostaty – umo¿li-
wiaj¹ce regulacjê strumienia przep³ywu
ciep³ego powietrza. Dodatkowo, jak w ka¿-
dym kominku, i w tym przypadku mo¿na
regulowaæ intensywnoœæ procesu spalania
drewna za pomoc¹ przes³ony doprowadza-
j¹cej powietrze do komory spalania. 
Minusem ogrzewania domu kominkiem
z systemem DGP jest fakt, ¿e najlepiej
zdecydowaæ siê na nie na etapie projek-
towania domu. W budynku ju¿ zamiesz-
ka³ym konieczne bêdzie kucie œcian
i budowanie kana³ów grzewczych. Mo¿e
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Kupiliœmy dzia³kê na Mazurach i zamierzamy zbudowaæ na niej ma³y ca³oroczny dom,

w którym chcielibyœmy zamieszkaæ, kiedy przejdziemy na emeryturê. Na pewno w sa-

lonie postawimy kominek. Zastanawiamy siê nad takim systemem grzewczym, który

wykorzystywa³by ciep³o z kominka (kuzyn ma tartak z atrakcyjnymi cenami drewna).

Wiem, ze do wyboru s¹ dwa rozwi¹zania: kominek z DGP lub z p³aszczem wodnym.

Które rozwi¹zanie jest lepsze, tañsze i bardziej funkcjonalne. Czy prawd¹ jest, ze sys-

tem ogrzewania kominkiem z p³aszczem wodnym mo¿e zaopatrywaæ dom równie¿

w c.w.u.? I w jaki sposób w takim razie grzaæ wodê latem?

Redakcja: Wspó³czesne
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ozdoba wnêtrza ale

wydajne Ÿród³o ciep³a.

Pod warunkiem, ¿e umie-

jêtnie wykorzystamy jego

„moc grzewcz¹”. 

Ale niezale¿nie od tego,
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po¿¹danej temperatury
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domowników mo¿e byæ

niemo¿liwe.

Dlatego konieczne jest

zamontowanie

ogrzewania wspomagaj¹-

cego, np. grzejników

elektrycznych.
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okazaæ siê to doœæ uci¹¿liwe, ale nie jest
niemo¿liwe. Warto jednak uœwiadomiæ
sobie co nas czeka, jeœli nie pomyœlimy
o DGP odpowiednio wczeœnie. Dla od-
miany niew¹tpliw¹ zalet¹ systemu
z konwekcyjnym przep³ywem gor¹cego
powietrza jest fakt, ¿e nie wymaga on
zasilania energi¹ elektryczn¹, tak jak
kominek z p³aszczem wodnym i ¿adne
przerwy w dostawie pr¹du nie maj¹
wp³ywu na jego pracê. Poza tym system
ten jest stosunkowo tani i niezbyt
skomplikowany w monta¿u. 

OGRZEWANIE WOD¥ 
Alternatyw¹ dla kominka z dystrybucj¹
gor¹cego powietrza jest wk³ad z p³asz-
czem wodnym. Dzia³a dok³adnie tak sa-
mo jak kocio³ grzewczy na paliwo sta³e,
ma jedynie ³adniejsz¹ „obudowê”. Noœni-
kiem ciep³a jest woda, któr¹ mo¿na pod-
³¹czyæ do instalacji c.o., i w ten sposób,
grzejnikami ogrzewaæ dom. Wk³ad ko-
minkowy z p³aszczem wodnym zewnêtrz-
nie nie ró¿ni od innych modeli. Tajemni-
ca jego dzia³ania tkwi w budowie korpusu
– ma on dwie œcianki, pomiêdzy którymi

przep³ywa woda. P³aszcz wodny otula
ca³y korpus i odbiera ciep³o z paleniska,
ogrzewaj¹c w ten sposób wodê znajduj¹c¹
siê w nim. Gor¹ca woda kierowana jest do
instalacji, a potem do grzejników. A je¿e-
li w górnej czêœci korpusu zostanie dodat-
kowo zamontowana specjalna wê¿ownica,
któr¹ bêdzie przep³ywaæ woda, kominek
ogrzeje jeszcze wodê do mycia, czyli uzy-
skamy c.w.u.. Ale poza sezonem grzew-
czym konieczne bêdzie podgrzewanie jej
przez inne Ÿród³a ciep³a, np. wbudowane
w zasobnik grza³ki elektryczne. Kr¹¿enie
wody w instalacji wymuszaj¹ pompy obie-
gowe, dlatego taki kominek wymaga pod-
³¹czenia do energii elektrycznej.
Najlepszy i najmniej awaryjny bêdzie
wk³ad z solidnym i grubym korpusem.
Cieñsze œcianki maj¹ bowiem sk³onnoœæ do
rozszczelniania siê pod wp³ywem ci¹g³ego
nagrzewania siê i stygniêcia. A w przypad-
ku systemu, gdzie w obiegu jest woda,
szczelnoœæ jest jego podstaw¹. 
Prac¹ kominka z p³aszczem wodnym mo¿-
na sterowaæ rêcznie lub automatycznie.
W tej pierwszej opcji reguluje siê tylko in-
tensywnoœæ spalania, czyli zmniejsza lub
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zwiêksza iloœæ dop³ywaj¹cego do kominka
powietrza. Z automatyk¹ systemu bêdzie-
my mieli do czynienia, gdy przy pompie
obiegowej zainstalowany zostanie termo-
stat. Po osi¹gniêciu przez wodê w p³aszczu
zadanej temperatury, pompa w³¹czy siê au-
tomatycznie i przetransportuje ciep³¹ wodê
do instalacji i grzejników. Pompa wy³¹czy
siê, gdy woda bêdzie mia³a za nisk¹ tempe-
raturê.

BEZ POWIETRZA
ANI RUSZ
Niezale¿nie od tego na jaki kominek siê
zdecydujemy, warto pamiêtaæ, ¿e trzeba
mu zapewniæ odpowiednio du¿o œwie¿ego
powietrza. Nie mo¿e bowiem dojœæ do sy-
tuacji, w której proces spalania poch³onie
ca³y jego „zapas”, bo gdy go bêdzie za ma-
³o, kominek bêdzie Ÿle pracowa³. W nowo
budowanym domu, najlepszym rozwi¹za-
niem bêdzie wykonanie specjalnego ka-
na³u nawiewnego o przekroju 200 cm2.
Kana³ mo¿e byæ wykonany z blachy, alu-
minium b¹dŸ PVC. Doprowadzi on po-
wietrze w pobli¿e kominka. Najwa¿niej-

szymi elementami kana³u s¹: przepustni-
ca (która reguluje dop³yw powietrza) oraz
kratki wentylacyjne zabezpieczaj¹ce
przed inwazjami owadów, ptaków lub
gryzoni. Kominki dobrze jest sytuowaæ
przy œcianie zewnêtrznej, gdy¿ wtedy wy-
starczy przekuæ siê przez ni¹ i wmonto-
waæ wpusty oraz kratki wentylacyjne. 

CZYM PALIÆ?
Wybieraj¹c wk³ad nale¿y dobraæ jego moc
do wielkoœci przestrzeni, któr¹ chcemy
ogrzaæ. Powinna wynosiæ co najmniej 
100-150 W na ka¿dy m2 ogrzewanej po-
wierzchni. ¯eby korzystanie z kominka nie
by³o zbyt uci¹¿liwe, czas palenia bez uzu-
pe³niania opa³u powinien wystarczyæ na
min. 8 godzin od za³adowania pe³nego pale-
niska. Niestety, rzadko udaje siê to osi¹-
gn¹æ, czas spalania zale¿y bowiem w du¿ej
mierze od rodzaju drewna i stopnia jego wy-
suszenia. Najlepsze i najbardziej kaloryczne
jest drewno liœciaste – (ma najwy¿sz¹ war-
toœæ opa³ow¹), d³u¿ej siê pali i podczas spa-
lania wytwarza najwiêcej ciep³a. Najwa¿-
niejsze jednak jest to, by by³o wystarczaj¹co
suche, sezonowane min. 1,5 roku – wilgot-
noœæ nie powinna przekraczaæ 20%. Gdy do
kominka wrzucimy drewno mokre, to du¿a
czêœæ energii z procesu spalania bêdzie stra-
cona na odparowanie wody w nim zawartej.
Poza tym, powsta³a w ten sposób spora iloœæ
pary wodnej powoduje powstawanie dymu,
osadzanie siê sadzy na szybach i w kominie.
Na pewno nie wp³ynie to na ograniczenie
czêstotliwoœci dok³adania drewna do ko-
minka.
Œrednie zu¿ycie drewna w czasie palenia –
przy mocy nominalnej 7 kW – nie powinno

przekraczaæ 2,5 kg/godz. Ale w kominku
mo¿na te¿ paliæ brykietami drzewnymi lub
peletami.

OBUDOWA KOMINKA
Sam wk³ad to nie wszystko, trzeba jakoœ
ukryæ kominkow¹ instalacjê. Poniewa¿
kominki z p³aszczem wodnym maj¹ bar-
dziej rozbudowan¹ konstrukcjê (m.in. ru-
ry do wody i otwarte naczynie wzbiorcze)
wymagaj¹ masywniejszej obudowy, zaj-
muj¹ te¿ wiêcej miejsca. Niezale¿nie od
wielkoœci ka¿dy kominek mo¿na obudo-
waæ dowolnie, dopasowuj¹c formê i styl
obudowy do frontu wk³adu i stylu ca³ego
wnêtrza. Wk³ad z p³aszczem wodnym na-
le¿y ob³o¿yæ we³n¹ mineraln¹ z warstw¹
folii aluminiowej, która zmniejszy ewen-
tualne straty ciep³a i zabezpieczy obudo-
wê przed wysok¹ temperatur¹. Bezw-
zglêdnie materia³y u¿yte do obudowy ko-
minka musz¹ byæ niepalne. Najczêœciej
wykorzystuje siê ceg³y klinkierowe,
granit, marmur, piaskowiec, kamienie
naturalne, kafle ceramiczne oraz p³yty
gipsowo-kartonowe o podwy¿szonej od-
pornoœci ogniowej. 

PODSUMOWANIE
Ca³kowity komfort ogrzewania zapewni
wspó³praca kominka (zarówno z p³aszczem
wodnym jak i z DGP) z bezobs³ugowym
kot³em gazowym, olejowym, lub elektrycz-
nym, czy te¿ coraz bardziej popularn¹ pom-
p¹ ciep³a. Dziêki automatyce uk³ad mo¿e
byæ tak skonfigurowany, ¿e kiedy palimy
w kominku kocio³ siê wy³¹czy, ale ca³y czas
pozostanie w funkcji czuwania, i zacznie
dzia³aæ, kiedy ogieñ w kominku wygaœnie.
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OGRZEWANIE KOMINKIEM

Aby jednak to osi¹gn¹æ trzeba zastosowaæ
dwie instalacje: typu otwartego – z komin-
kiem, i zamkniêtego – z kot³em na gaz lub
olej i grzejnikami. Obie instalacje trzeba
po³¹czyæ wymiennikiem, dziêki któremu
woda z jednej i drugiej instalacji nie bêdzie
miesza³a siê ze sob¹. W wymienniku nastê-
pi przekazanie ciep³a z uk³adu kominkowe-
go do uk³adu instalacji c.o. z kot³em, grzej-
nikami i np. pod³ogówk¹. Mo¿na kupiæ go-
towe zestawy pompowo-wymiennikowe za-
wieraj¹ce wszystkie niezbêdne elementy
(pompê, wymiennik i armaturê), u³atwiaj¹-
ce pod³¹czenie kominka z p³aszczem wod-
nym do instalacji grzewczej. 
Zastanawiaj¹c siê nad zamontowaniem ko-
minka z p³aszczem wodnym, warto pomy-
œleæ równie¿ o kolektorze s³onecznym. Taki
ekologiczny uk³ad jest bardzo ekonomicz-
ny (niskie koszty eksploatacyjne, jedynie
drewno) i zale¿nie od pory roku umo¿liwia
wykorzystanie latem energii elektrycznej
do podgrzania wody u¿ytkowej, a zim¹ ko-
minka do ogrzewania domu, kolektora zaœ
do wstêpnego podgrzania c.w.u..
Wad¹ kominka z p³aszczem wodnym jest
niebezpieczeñstwo zagotowanie siê wody

w p³aszczu, np. podczas awarii pr¹du, kiedy
przestaj¹ dzia³aæ urz¹dzenia steruj¹ce
i pompy obiegowe. Wówczas ciep³o powsta-
j¹ce w kominku nie jest odprowadzane do
instalacji grzewczej, woda w kominku mo¿e
siê zagotowaæ, a na skutek wzrostu jej ci-
œnienia naczynie wzbiorcze zacznie dzia³aæ
i odprowadzaæ wrz¹c¹ wodê do kanalizacji.
Aby zapobiec takim sytuacjom konieczne
jest zamontowanie zasilania awaryjnego,
tzw. UPS, czyli akumulatora i uk³adu steru-
j¹cego, który uruchamia siê automatycznie
w razie spadku napiêcia w sieci. Takie urz¹-
dzenie mo¿e awaryjnie zasilaæ uk³ad przez
6-8 godzin. Innym rozwi¹zaniem jest zasto-
sowanie zaworu sterowanego termostatem,
który otwiera dop³yw wody z wodoci¹gu,
gdy nadmiernie wzroœnie temperatura. 
Ale niew¹tpliw¹ zalet¹ kominka z p³asz-
czem wodnym jest mo¿liwoœæ zaopatrywa-
nia domu w c.w.u. Mo¿na to osi¹gn¹æ na
dwa sposoby, gromadz¹c gor¹c¹ wodê w za-
sobniku akumulacyjnym i korzystaj¹c z cie-
p³ej wody jeszcze przez kilkanaœcie godzin
po wygaœniêciu kominka, albo w trybie
przep³ywowym – kominek z p³aszczem
i wê¿ownic¹. Rozwi¹zanie mniej komforto-

we, z dwóch powodów: gor¹ca woda jest tyl-
ko wówczas, kiedy w kominku siê pali, a je-
œli nie zamontujemy dodatkowego zaworu
mieszaj¹cego, istnieje spore niebezpieczeñ-
stwo poparzenia siê ni¹. Poza sezonem
grzewczym aby uzyskaæ c.w.u. trzeba korzy-
staæ np. z pojemnoœciowych lub przep³ywo-
wych podgrzewaczy elektrycznych. 
Jak widaæ oba rozwi¹zania – kominek
z DGP i z p³aszczem wodnym –  maj¹ plusy
i minusy. To, na które rozwi¹zanie siê zde-
cydujemy zale¿y g³ównie od tego, czego
oczekujemy po ogrzewaniu kominkowym.
Je¿eli poza ogrzewaniem pomieszczeñ zale-
¿y nam równie¿ na ogrzewaniu wody u¿yt-
kowej, wybierzmy wk³ad z p³aszczem wod-
nym i wê¿ownic¹. Jeœli natomiast chcemy
ogrzewaæ jedynie dom, w dodatku niewiel-
ki, nie warto inwestowaæ w dro¿sz¹ instala-
cjê kominka z p³aszczem.
Rozwa¿aj¹c oba rozwi¹zania nale¿y pamiê-
taæ, ¿e dobrze dobranym kominkiem mo¿-
na ogrzaæ nawet 200-metrowy dom, ale nie
mo¿e byæ on jedynym Ÿród³em ciep³a. n
Dane teleadresowe wiod¹cych producentów

oraz przyk³adowe ceny produktów prezen-

tujemy na nastêpnej stronie.
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