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KOMINKI

fot. CSiS

„Kozy” s¹ ³atwiejsze
i tañsze inwestycyjnie ni¿
wybudowanie kominka.
Choæ kiedyœ uchodzi³y
za symbol biedy, teraz
wstawia siê je nawet do
bardzo ekskluzywnych
wnêtrz.

KOMINKI WOLNO STOJ¥CE

Alternatywa
dla kominka
S

³owo „koza” kojarzy³o siê do niedawna z ma³ymi piecykami, którymi nasi dziadkowie dogrzewali swe
domy. Zwykle by³y to piece o niezbyt wyszukanej estetyce i niewygodne w u¿ytkowaniu. Mia³y ma³¹ moc ciepln¹ i krótki
czas palenia. Urz¹dzenia obecnie produkowane s¹ eleganckim i ekonomicznym
Ÿród³em ciep³a.
Je¿eli nie mo¿emy, ze wzglêdów np. na
ograniczon¹ przestrzeñ lub niewystarczajaco wytrzyma³y strop, zamontowaæ kominka, nie musimy rezygnowaæ z uroku
pal¹cego siê ognia.W takim wypadku w³aœciwym rozwi¹zaniem mo¿e okazaæ siê
piec wolno stoj¹cy, czyli koza. Mo¿na j¹
ustawiæ w dowolnym miejscu w domu,
gdzie jest mo¿liwe pod³¹czenie do komina. W razie potrzeby piec kominkowy
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mo¿na zdemontowaæ i przenieœæ w inne
miejsce.
Piece kominkowe ciesz¹ siê rosn¹c¹ popularnoœci¹ i coraz czêœciej wypieraj¹ tradycyjne, murowane kominki. Ich szczelnie zamkniête paleniska maj¹ dekoracyjn¹, czêsto bardzo efektown¹ obudowê,
dziêki której piec nie tylko jest Ÿród³em
ciep³a, ale te¿ atrakcyjnym meblem.
Piec wolno stoj¹cy zajmuje du¿o mniej
miejsca i jest tañszy od kominka, bo nie
wymaga dodatkowego obudowania. Jest
te¿ du¿o l¿ejszy, nie wymaga zatem specjalnego przystosowywania stropu. Ma
zamkniêt¹ komorê spalania i mo¿e ogrzaæ
nawet bardzo du¿e pomieszczenie: piec
o mocy ok. 10 kW wystarczy do ogrzania
nawet 100 m2 powierzchni. Nie mo¿e jednak zapewniæ ciep³a dla ca³ego domu, poniewa¿ dzia³a tylko miejscowo. Jeœli ma
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stanowiæ jedyne Ÿród³o ciep³a, sprawdzi
siê najlepiej w domach i wnêtrzach jednoprzestrzennych, bez licznych œcian dzia³owych: tylko wówczas powietrze bêdzie
swobodnie kr¹¿yæ, zapewniaj¹c podobn¹
temperaturê w ka¿dym miejscu pomieszczenia. Jeœli zatem zale¿y nam przede
wszystkim na funkcji grzewczej, kozê nale¿y ustawiæ w centralnym punkcie domu, na
dolnej kondygnacji.
Koza oddaje ciep³o ca³¹ swoj¹ powierzchni¹ – tak¿e rur¹ odprowadzaj¹c¹ spaliny
do komina. Sprawnoœæ kóz jest zbli¿ona
do osi¹ganej przez kominki z zamkniêt¹
komor¹ spalania i wynosi ok. 70%. Urz¹dzenie mo¿e byæ wyposa¿one w nowoczesny system dopalaj¹cy spaliny, który gwarantuje ich czystoœæ.
W kozach opala siê tanie, odnawialne paliwa: drewno lub brykiety drzewne.

WYGL¥D I STYL
Wspó³czesne piece wolno stoj¹ce wyposa¿one s¹ w umieszczone z przodu du¿e,
przeszklone drzwiczki, przez które widaæ
pal¹ce siê polana. Mo¿na równie¿ kupiæ
modele z ma³ymi drzwiczkami z boku,
przez które dok³ada siê drewno. Szyby
mog¹ byæ p³askie lub panoramiczne,
g³adkie lub ze szprosami. Producenci oferuj¹ modele nowoczesne z pojemn¹ przegrod¹ na opa³ lub tradycyjne, z fajerkami
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ZE STALI CZY ¯ELIWA?
Piece ¿eliwne. Zwykle maj¹ bardzo tradycyjn¹ formê i zdobione s¹ dekoracyjnymi motywami. Wnêtrza pieców wy³o¿one
s¹ ceg³¹ szamotow¹, która po wygaœniêciu
¿aru d³ugo trzyma ciep³o. Kozy z ¿eliwa
dostêpne s¹ w kilku wersjach kolorystycznych, malowane np. czarn¹, niebiesk¹ lub
bia³¹ emali¹.
W zale¿noœci od usytuowania pieca w pomieszczeniu spaliny mog¹ byæ odprowadzane do przewodu kominowego z wylotu
na tylnej, górnej lub bocznej œciance.
Sklepienie pieca mo¿e pe³niæ funkcjê p³yty grzejnej do podgrzewania lub gotowania
potraw.
¯aroodporna
szyba
w drzwiczkach pozwala kontrolowaæ stan
paleniska i obserwowaæ p³on¹cy ogieñ.
Piece ¿eliwne nadaj¹ siê znakomicie do
ogrzewania domów letniskowych, gdy¿
¿eliwne paleniska intensywnie wypromieniowuj¹ du¿e iloœci ciep³a.
Piece stalowe. W przeciwieñstwie do ¿eliwnych maj¹ ma³e mo¿liwoœci akumulacyjne, bo ich œciany s¹ cienkie. Oddawanie ciep³a zaczyna siê wkrótce po rozpaleniu pieca, a koñczy siê zaraz po wygaœniêciu. Ich zalet¹ jest du¿o mniejszy, w stosunku do pieców ¿eliwnych, ciê¿ar przy
tej samej powierzchni grzewczej. Temperatura œcian jest jednak znacznie wy¿sza,

dlatego ze wzglêdów
bezpieczeñstwa do ich
obudowy stosuje siê
g³adkie ok³adziny ceramiczne lub kafle kamienne.
Ok³adzina
zwiêksza równie¿ sprawnoœæ pieca i jego
zdolnoœæ do akumulowania ciep³a:
jeszcze d³ugo po
wygaœniêciu ognia
promieniuje ono do
otoczenia, a ponadto
ok³adzina nie nagrzewa siê tak bardzo jak
obudowa stalowa, w mniejszym wiêc
stopniu grozi oparzeniem.
Trzon pieca stalowego mo¿e mieæ
przekrój ko³owy, kwadratowy, oœmioboczny lub kwadratowy z pó³kolist¹
œcian¹ frontow¹. Niektóre modele
wyposa¿one s¹ w p³ytê grzejn¹ do gotowania. Mo¿na równie¿ kupiæ piec obrotowy lub z przeszklonymi œcianami
bocznymi, dziêki czemu p³omieñ widoczny jest z ka¿dego miejsca w pomieszczeniu.

raturê w ka¿dym miejscu pomieszczenia. Poniewa¿ korpus kozy rozgrzewa
siê do wysokiej temperatury, dlatego nale¿y
zachowaæ bezpieczne odleg³oœci (min.
80 cm) od przedmiotów ³atwopalnych, mebli, zas³on i dywanów.
Posadzka przed piecem
(pas pod³ogi szerokoœci
min. 50 cm), musi
byæ wy³o¿ona materia³em niepalnym,
np.
kamieniem,
klinkierem lub gresem albo blach¹ mosiê¿n¹ lub miedzian¹.
fot. KAFEL ART

i piekarnikiem, a wiêc umo¿liwiaj¹ ugotowanie obiadu i upieczenie ciasta. Rozwi¹zanie szczególnie polecane do domków
letniskowych lub wiejskich kuchni.

DOBRE MIEJSCE
Najlepiej, gdy jest to centralny punkt
dolnej kondygnacji, salon lub hol.
Otwarta przestrzeñ pozwala na efektywne wykorzystanie walorów grzewczych
pieca. Ogrzane powietrze mo¿e swobodnie kr¹¿yæ, zapewniaj¹c zbli¿on¹ tempe-

...lub kamienna ok³adzina

fot. JOTUL

fot. BERTELSEN

Posadzkê przed piecem mo¿e chroniæ np. ¿aroodporne szk³o...

OBS£UGA
Regulacja mocy. Za pomoc¹ przepustnicy reguluje siê iloœæ dop³ywaj¹cego
powietrza, zmieniaj¹c w ten sposób wydaj-noœæ pracy pieca. W najbardziej nowoczesnych modelach moc pieca sterowana jest przez termostat, który w zale¿noœci od temperatury w pomieszczeniu automatycznie reguluje przekrój
wlotu powietrza do spalania.
Dok³adanie opa³u. Najczêœciej drewno
lub brykiety drzewne dok³ada siê do
paleniska przez drzwiczki frontowe. Ale
produkowane s¹ równie¿ piece z ma³ymi drzwiczkami z boku lub klap¹ w górnej p³ycie, przez które mo¿na dok³adaæ
opa³.
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³amanie (np. kolanko) zmniejsza jego
przep³yw. Jeœli pod³¹czenie zawiera wiêcej ni¿ dwa kolanka, opór mo¿e byæ na
tyle du¿y, ¿e uniemo¿liwi wydostawanie
siê dymu na zewn¹trz. Przy pod³¹czaniu
rury odprowadzaj¹cej spaliny do komina czêsto zapominamy o wykonaniu
wyczystki poni¿ej miejsca jej wstawienia w kana³ dymowy. Uniemo¿liwia to
usuniêcie opadaj¹cych podczas czyszczenia sadzy co mo¿e spowodowaæ ich
zapalenie siê. Z wykonaniem wyczystki
nie bêdzie problemu jeœli kana³ dymowy siêga a¿ do pod³ogi – wystarczy wykuæ otwór i wstawiæ szczelne drzwiczki.
Natomiast w przypadku wykorzystania
nieu¿ywanego kana³u wentylacyjnego
do odprowadzenia spalin, który najczêœciej jest zamkniêty tu¿ poni¿ej otworu
wlotowego, nie bêdzie to takie proste.
Musimy wtedy postawiæ z elementów
prefabrykowanych odcinek kominowy
od pod³ogi a¿ po sufit i po³¹czyæ go ³agodnym ³ukiem z istniej¹cym kana³em
dymowym. Piec pod³¹cza siê i montuje
wyczystkê do dostawionego odcinka komina.
Piece kominkowe, tak jak i inne urz¹dzenia spalaj¹ce paliwa, musz¹ mieæ zapewniony dop³yw powietrza niezbêdnego do prawid³owego spalania oraz
wytworzenia dostatecznego ci¹gu kominowego. Przy szczelnych oknach
i drzwiach dop³yw powietrza zewnêtrznego jest bardzo ograniczony, co mo¿e
sprawiæ, ¿e kana³y wentylacyjne zaczn¹
funkcjonowaæ jako czerpnie powietrza
zewnêtrznego – wyst¹pi w nich wówczas
tzw. odwrócony ci¹g. Zjawisko takie nie
jest co prawda specjalnie groŸne, ale powoduje np. rozchodzenie siê nieprzy-

NAJWA¯NIEJSZE
PARAMETRY PIECA
Moc – nale¿y dobraæ do wielkoœci
ogrzewanej przestrzeni. Przyjmuje siê,
¿e 1 kW mocy pieca wystarcza do
ogrzania 10-12 m2 powierzchni pomieszczenia o wysokoœci 2,5 m.
Czas palenia – nie krócej ni¿ 8 godzin
(po zape³nieniu paleniska).
Sprawnoœæ pieca – powinna wynosiæ
minimum 70%.

Usuwanie popio³u. Piec najlepiej czyœciæ
po ka¿dym paleniu, a jeœli pali siê codziennie, to nie rzadziej ni¿ kilka razy
w tygodniu. Najlepiej, gdy koza wyposa¿ona jest w oddzielny pojemnik z pokryw¹, która zabezpiecza przed wysypywaniem siê popio³u podczas przenoszenia go
przez pokój.
Kontrola instalacji. Co najmniej raz
w roku konieczny jest, wykonany przez
kominiarza, przegl¹d pieca i ca³ego przewodu kominowego.

„CZYSTSZE” SPALANIE
Wspó³czesne kozy to urz¹dzenia, które
podczas spalania emituj¹ do atmosfery
minimalne iloœci szkodliwych dla zdrowia substancji. Dzieje siê tak za spraw¹
coraz to nowoczeœniejszych metod spalania drewna.
Wtórne spalanie. Dziêki nowoczesnej
konstrukcji pieców kominkowych temperatura w palenisku jest tak wysoka, ¿e
umo¿liwia niemal ca³kowite spalenie
powsta³ych gazów. Polega ono na dopalaniu znajduj¹cych siê w dymie cz¹stek,
które w urz¹dzeniach starszej generacji
ucieka³y przez komin do atmosfery.
Dopalanie spalin przy u¿yciu katalizatora. Jest to metoda najnowsza i najbardziej wydajna: dziêki zastosowaniu katalizatora dopalanie gazów i resztek
w dymie zachodzi w o wiele ni¿szej
temperaturze ni¿ przy wtórnym spalaniu bez katalizatora. Zwiêksza to znacznie sprawnoœæ pracy pieca.
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jemnych zapachów po ca³ym domu. Gorzej, jeœli kana³y wentylacyjne przy niskich temperaturach zewnêtrznych nie
zapewni¹ nap³ywu œwie¿ego powietrza –
wtedy dym mo¿e przedostawaæ siê do
pomieszczeñ. Dlatego w pomieszczeniu
gdzie zamontowany jest piec kominkowy powinniœmy zainstalowaæ nawiewnik doprowadzaj¹cy powietrze zewnêtrzne. W celu zapewnienia komfortu – zimne powietrze nie bêdzie przemieszczaæ siê przy pod³odze – jego wylot powinien znaleŸæ siê blisko pieca.
W domach podpiwniczonych wygodnym sposobem jest wykonanie otworu
w stropie i doprowadzenie powietrza
z piwnicy.
W piecach nie powinniœmy paliæ „na
pó³ gwizdka”, gdy¿ niska temperatura
spalin zmniejsza ci¹g kominowy, a tak¿e sprzyja osadzaniu siê sadzy na œciankach komory spalania. Przy rozpalaniu
nale¿y szybko doprowadziæ do roz¿arzenia siê ca³ego wsadu, a nastêpnie reguluj¹c dop³yw powietrza zapewniæ równomierne i spokojne jego spalanie.
Po wypaleniu paliwa zamykamy dop³yw
powietrza i szyber dziêki czemu przez
d³u¿szy czas mo¿emy korzystaæ
z ciep³a zakumulowanego w obudowie
pieca.
Q

¯eliwny piec z dwudzielnymi drzwiczkami ozdobionymi szprosami najlepiej bêdzie siê prezentowa³ w rustykalnym wnêtrzu

fot. SCAN FORUM

UWAGA NA B£ÊDY
Wadliwe odprowadzanie dymu mo¿e
powodowaæ szybkie jego sch³adzanie
i ograniczanie przez to si³y ci¹gu. Obni¿anie temperatury dymu powoduj¹ d³ugie odcinki pod³¹czeniowe, a ka¿de za-

BEZPIECZEÑSTWO
Gwarancj¹ bezpieczeñstwa u¿ytkowania pieca wolno stoj¹cego jest szczelnoœæ przewodów do odprowadzania
spalin, dlatego instalacjê pieca nale¿y
zawsze powierzaæ doœwiadczonemu fachowcowi.

