DYLEMATY

Jeszcze nie wiem, jakim paliwem
bÚdÚ ogrzewaÊ dom, ale tak czy
owak czeka mnie wybór komina.
Duĝo dobrego sïyszaïem
i o prefabrykowanych kominach
ceramicznych, i o stalowych,
ale nie wiem, czym siÚ kierowaÊ
i na co zwróciÊ uwagÚ, dokonujÈc wyboru.

Kominy
prefabrykowane
prefabrykowan

REDAKCJA

Komin to waĝny element instalacji grzewczej, który powinien
dobieraÊ fachowiec – inĝynier
budowlany z uprawnieniami wykonawczymi, specjalista kominiarski lub projektant instalacji.
Komin musi byÊ niezawodny,
a jednym z tego warunków jest
dopasowanie go do kotïa, który
ma ogrzewaÊ dom.

Jeszcze kilkanaĂcie lat temu budowaïo siÚ
przede wszystkim kominy murowane, dostosowane do kotïów na paliwo staïe. Obecnie
coraz liczniejsi inwestorzy wybierajÈ ogrzewanie gazem lub olejem, które, choÊ droĝsze,
jest jednak znacznie wygodniejsze, a ponadto
mniej zanieczyszcza Ărodowisko naturalne.
Spaliny gazu i oleju majÈ niĝszÈ temperaturÚ
niĝ te, które powstajÈ podczas spalania wÚgla
lub drewna. Z chïodniejszych spalin ïatwo
wykrapla siÚ para wodna, ponadto spaliny
gazu ziemnego i oleju opaïowego zawierajÈ
znacznie wiÚcej wody niĝ te powstajÈce w wyniku spalania wÚgla. Powoduje to tworzenie
siÚ wewnÈtrz komina tzw. kondensatu, czyli
skroplin zawierajÈcych rozpuszczone zwiÈzki
chemiczne powstaïe w czasie spalania.
Kondensat jest ĝrÈcy i moĝe szybko doprowadziÊ do zniszczenia Ăcianek komina, jeĂli nie
ma on specjalnych zabezpieczeñ. Takim zabezpieczeniem moĝe byÊ wkïad stalowy albo
ceramiczny, choÊ obecnie coraz popularniejsze sÈ specjalne prefabrykowane systemy
kominowe. GïównÈ zaletÈ tych kominów
jest to, ĝe powstajÈ w wytwórni, a nie na
budowie, gdzie nietrudno o bïÚdy. Montuje
siÚ je ïatwo i duĝo szybciej, niĝ muruje
kominy tradycyjne, gdyĝ producenci oferujÈ
wszystkie elementy i materiaïy potrzebne do
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PYTANIE CZYTELNIKA

Z ceramiki
czy ze stali?
montaĝu: nie tylko rury czy izolacje, ale takĝe
drzwiczki rewizyjne, specjalne zakoñczenia
komina oraz kit lub zaprawy.

Prefabrykowane kominy
ceramiczne
Komin prefabrykowany moĝna postawiÊ jako
wolno stojÈcy, moĝe on byÊ teĝ fragmentem
Ăciany wewnÚtrznej lub zewnÚtrznej budyku.
Do jakich kotïów? W sprzedaĝy sÈ prefabrykowane kominy ceramiczne przeznaczone do kotïów opalanych tylko jednym typem
paliwa: albo staïym, albo pïynnym. SÈ teĝ
kominy uniwersalne – nadajÈce siÚ zarówno
do kotïów na paliwo staïe, czyli wÚgiel,
drewno, koks, pelety, jak i do kotïów na gaz
i olej. Taki komin mogÈ wybraÊ ci budujÈcy,
którzy jeszcze nie podjÚli decyzji, czym bÚdÈ
ogrzewaÊ dom, a takĝe ci, którzy w przyszïoĂci planujÈ zmianÚ rodzaju opaïu.
Elementy komina. Komin ceramiczny
to rura z kamionki kwasoodpornej lub
ceramiki szamotowej obudowana pustakami
z betonu lekkiego. PomiÚdzy obudowÈ a ceramicznym wkïadem kominowym moĝe byÊ
izolacja termiczna z weïny mineralnej, która
chroni obudowÚ przed przegrzaniem.
Kanaïy. Komin moĝe mieÊ jeden lub kilka
kanaïów o róĝnym przeznaczeniu.

czapa
lub daszek
blacha
kominowa
pustak
keramzytowy
izolacja
z weïny
mineralnej
rura
ceramiczna
(wkïad
kominowy)

trójnik

wyczystka

kocioï
odprowadzenie
skroplin
Schemat ceramicznego komina prefabrykowanego

WysokoĂÊ komina wynika z wysokoĂci budynku. ¥rednica natomiast zaleĝy od rodzaju
kotïa i Ărednicy przewodu odprowadzajÈcego
dym lub spaliny
Ceramiczny komin izolowany

Przewody kominowe
Komin moĝe mieÊ jeden lub kilka pionowych kanaïów o przekroju okrÈgïym, kwadratowym lub prostokÈtnym. Przewody te
majÈ róĝnÈ funkcjÚ i przeznaczenie.
Spalinowe sÈ przeznaczone do odprowadzania spalin z kotïów na olej lub gaz ziemny albo pïynny. MuszÈ byÊ odporne na
dziaïanie kondensatu, ale nie wymaga siÚ od nich odpornoĂci na
bardzo wysokÈ temperaturÚ. Ich Ărednica musi byÊ dostosowana do wymagañ producenta kotïa.
Dymowe sïuĝÈ do odprowadzania spalin z kotïów na paliwa
stale (kotïy wÚglowe, kominki). Bardzo rzadko dochodzi w nich
do skraplania pary wodnej, poniewaĝ dym, który siÚ przez nie
wydostaje na zewnÈtrz, ma bardzo wysokÈ temperaturÚ (dochodzÈcÈ do 250°C). Nie powstaje wiÚc w nich kondensat, zatem
nie muszÈ byÊ odporne na dziaïanie kwasów, powinny byÊ za to
odporne na wysokÈ temperaturÚ. Zwykle majÈ wiÚkszÈ Ărednice niĝ kominy dla urzÈdzeñ gazowych. Tu takĝe naleĝy siÚ kierowaÊ wymogami podanymi przez producenta, z wyjÈtkiem kominków o bardzo maïej mocy, nie zaleca siÚ jednak kominów
o Ărednicy poniĝej 200 mm.
Wentylacyjne sïuĝÈ do odprowadzania z pomieszczeñ zuĝytego, zanieczyszczonego powietrza. Takie powietrze ma temperaturÚ pokojowÈ, wiÚc nie naraĝa przewodów na przegrzewanie.
MuszÈ byÊ szczelne i powinny byÊ zabezpieczone przed wychïodzeniem – gdy przechodzÈ np. przez nieogrzewane poddasze trzeba je otuliÊ izolacjÈ cieplnÈ. ¥rednica kanaïów wentylacyjnych to
co najmniej 15 cm lub przekrój 14 × 14 cm.

REKLAMA

fot. Leier

fot. Plewa

Kominy prefabrykowane
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Prefabrykowane kominy
stalowe
DwuĂcienne. MogÈ byÊ przystosowane do
umieszczenia wewnÈtrz lub na zewnÈtrz
domu. NajczÚĂciej montuje siÚ je na specjalnej konsoli przy Ăcianie zewnÚtrznej
i mocuje siÚ je do niej za pomocÈ obejm.
Do jakich kotïów? Kominy dwuĂcienne
przeznaczone sÈ do odprowadzania spalin
z kotïów gazowych i olejowych, rzadziej do
kotïów na paliwo staïe. JeĂli wspóïpracujÈ
ustnik

izolacja

rura
spalinowa
z blachy
kwaso- lub
ĝaroodpornej
obejma
Ăcienna
strop

zewnÚtrzna
rura
ze stali
nierdzewnej

trójnik

kocioï

podstawa
komina
Schemat komina stalowego dwuĂciennego
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Systemy powietrzno-spalinowe (SPS)
SÈ to urzÈdzenia sïuĝÈce do odprowadzania
spalin i doprowadzania powietrza do spalania. MogÈ byÊ dwojakiego rodzaju:
wspóïosiowe – zïoĝone z dwóch rur
umieszczonych jedna w drugiej: powietrze
pobierane jest rurÈ zewnÚtrznÈ, a spaliny
– odprowadzane rurÈ wewnÚtrznÈ,
rozdzielone – to dwie oddzielne rury
– jedna odprowadza spaliny, druga zasysa
potrzebne powietrze.
Do jakich kotïów? Systemy powietrzno-spalinowe przeznaczone sÈ do wspóïpracy
z kotïami z zamkniÚtÈ komorÈ spalania (w tym
kondensacyjnymi). Kotïy z zamkniÚtÈ komorÈ
spalania, zwane czasem kotïami turbo, nie

wyczystka

kocioï
odprowadzenie
skroplin

Schemat komina z wkïadem stalowym

Stalowe kominy jednoĂcienne

wyczystka
z odprowadzeniem skroplin
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z kotïem gazowym lub olejowym,
to powinny byÊ wykonane ze stali
kwasoodpornej. JeĂli zaĂ z kominkiem lub kotïem na drewno – ze
stali ĝaroodpornej. Wielu producentów odradza zaĂ stosowanie
kominów stalowych do kotïów na
wÚgiel. Niedawno pojawiïy siÚ teĝ
kominy stalowe, pokryte warstwÈ
emalii, które moĝna stosowaÊ takĝe
do kotïów wÚglowych.
W domach jednorodzinnych z reguïy buduje siÚ kominy weElementy komina. DwuĂcienny
wnÚtrzne, sporadycznie – w Ăcianie zewnÚtrznej, np. gdy przez
komin stalowy to rura spalinowa
komin bÚdÈ odprowadzane spaliny z paleniska na tarasie
z blachy kwaso- lub ĝaroodpornej
osïoniÚta izolacjÈ termicznÈ z weïny mineczapa
ralnej i umieszczona w zewnÚtrznej rurze ze
lub daszek
stali nierdzewnej lub aluminiowej, odpornej
na warunki atmosferyczne.
blacha
kominowa
Posadowienie. DwuĂcienne kominy stalowe sÈ tak lekkie, ĝe nie wymagajÈ osobnego fundamentu: zwykle opiera siÚ je na
konsoli przymocowanej do Ăciany budynku
i, podobnie jak w przypadku kominów
ceramicznych, mocuje do niej obejmami do
wkïad
stalowy
Ăciany nie rzadziej niĝ co 2 m.
Obudowa. W tym przypadku jest zbÚdna.
Cena. DwuĂcienne kominy stalowe kosztrójnik
tujÈ okoïo 4000 zï.
fot. Atlas

Posadowienie. Komin ceramiczny wymaga
posadowienia na osobnym fundamencie.
JeĂli jest to komin zewnÚtrzny, powinien on
byÊ zakotwiony do Ăciany domu co 2–3 m.
Zakoñczenie. Ceramiczny komin prefabrykowany powinien byÊ zakoñczony czapÈ
betonowÈ. Odcinek wystajÈcy ponad dach
wykañcza siÚ okïadzinÈ ceramicznÈ, kamiennÈ lub betonowÈ.
Cena. Zaleĝy od materiaïu z jakiego jest
wykonany komin, jego wysokoĂci, Ărednicy
oraz rodzaju urzÈdzenia, z którym ma wspóïpracowaÊ. Na przykïad: komin ceramiczny
o przekroju kanaïu 200 mm i wysokoĂci 7 m
przeznaczony do kotïa na paliwo staïe kosztuje od 2500 do 3500 zï, a do kotïa na paliwo
pïynne okoïo 4000 zï.
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Nazywa siÚ je wkïadami, bo instaluje gïównie w tradycyjnych kominach murowanych. MogÈ
byÊ dwojakiego rodzaju:
kwasoodporne – mogÈ wspóïpracowaÊ z kotïami gazowymi i olejowymi;
ĝaroodporne – przeznaczone do kotïów na paliwo staïe.
Stalowe kominy jednoĂcienne przydatne sÈ gïównie w czasie remontów i modernizacji starych
kominów. SÈ bardzo szczelne, dlatego, dziÚki ich niezawodnoĂci, moĝna do starego komina podïÈczyÊ kocioï gazowy lub olejowy. Ich Ărednica musi byÊ na tyle duĝa, by daïo siÚ go swobodnie
wprowadziÊ do istniejÈcego kanaïu kominowego. SÈ ïatwe w montaĝu: poïÈczone odcinki rur
wprowadza siÚ do komina od góry.

Dylematy

pobierajÈ powietrza potrzebnego do spalania z pomieszczenia, jak tradycyjne kotïy grzewcze, lecz zasysajÈ je z zewnÈtrz budynku – wïaĂnie
przez przewody powietrzno-spalinowe.
Cena. Stalowe systemy powietrzno-spalinowe kosztujÈ od 1000 do
2000 zï.

INFO RYNEK

Obróbka komina. W miejscu styku komina z dachem trzeba zamontowaÊ metalowe koïnierze chroniÈce przed opadami atmosferycznymi

Tabela 1. Jak czÚsto czyĂciÊ przewody kominowe?

Przewody

Czyszczenie [ile razy w roku]

Wentylacyjne

1

Spalinowe

2

Dymowe

4

Tabela 2. Porównanie prefabrykowanych kominów ceramicznych i stalowych

Rodzaj komina
ceramiczny
x
x

x

x

stalowy

Jest ciÚĝki
Wymaga
posadowienia na
fundamencie
Przy montaĝu ïatwiej
o bïÚdy niĝ w wypadku
komina stalowego
Ma okoïo 30 lat
gwarancji

x
x

x

x

Jest lekki
Moĝna go posadowiÊ na stropie,
bez koniecznoĂci jego wzmocnienia
Przy montaĝu na budowie wykonuje siÚ niewiele czynnoĂci,
mniejsze jest ryzyko popeïnienia
bïÚdów
Ma od 10 do 15 lat gwarancji

Ile kosztuje komin?

STALOWY WKAD
KOMINOWY

Plewa Polska,
Plewa Uni fu
rodzaj: komin uniwersalny
do wszystkich rodzajów paliw
materiaï: rury szamotowe
glazurowane, weïna mineralna, pustaki keramzytobetonowe
kanaï: okrÈgïy
Ărednica: 34–66 cm
dopuszczalna temperatura: 400°C
gwarancja: nieograniczona
czasowo na caïy system

Schiedel,
Avant
rodzaj: do
odprowadzania
spalin z kotïów
kondensacyjnych i niskotemperaturowych opalanych
gazem lub olejem; przystosowany do wspóïpracy z kotïami gazowymi z zamkniÚtÈ
i otwartÈ komorÈ spalania
materiaï: przewód spalinowy
– rura ceramiczna; pustak
– keramzytobeton; rury
ïÈczone kitem kwasoodpornym, pustaki na zaprawÚ
cementowo-wapiennÈ
kanaï: spalinowy okrÈgïy
Ărednica: 12–25 cm
dopuszczalna temperatura
spalin: 200°C
gwarancja: 30 lat

Schiedel,
Quadro
rodzaj: do
budowy
powietrznospalinowych
przewodów
kominowych
wspóïpracujÈcych
z kilkoma
gazowymi urzÈdzeniami
grzewczymi z zamkniÚtÈ
komora spalania
materiaï: przewód spalinowy – rura ceramiczna; pustak – keramzytobeton; rury
ïÈczone kitem kwasoodpornym, pustaki na zaprawÚ
cementowo-wapiennÈ
kanaï: spalinowy okrÈgïy
Ărednica: 14–30 cm
dopuszczalna temperatura spalin: 200°C
gwarancja: 30 lat

1200 zï*

Darco, SWK
rodzaj: do
odprowadzania spalin
z urzÈdzeñ
opalanych
gazem lub
olejem
opaïowym
materiaï:
stal kwasoodporna, gat. 1.4404 wg
DIN o gruboĂci od 0,5 mm
do 1 mm
kanaï: okrÈgïy, dostÚpny
takĝe w przekroju owalnym
Ărednica: 8–50 cm
dopuszczalna temperatura spalin: 450°C
gwarancja: 5 lat

5000 zï*
Darco, SKD¿
rodzaj: do
odprowadzania
spalin z urzÈdzeñ opalanych
drewnem, kominy mogÈ
stanowiÊ samodzielne
– zewnÚtrzne
systemy odprowadzajÈce
spaliny
materiaï:
pïaszcz wewnÚtrzny stal
kwasoodporna
w gat. 1.4828 wg DIN o gruboĂci od 0,8 mm do 1 mm;
pïaszcz zewnÚtrzny – stal
kwasoodporna 1.4301 wg
DIN – gruboĂÊ 0,5 – 0,6 mm,
izolacja – weïna mineralna
50 mm
kanaï: okrÈgïy
Ărednica: 13–50 cm
dopuszczalna temperatura spalin: 600°C
gwarancja: 5 lat

*wysokoĂÊ 8 m

8465 zï*

*wysokoĂÊ 8 m

5454 zï*

*wysokoĂÊ 8 m

2281 zï*

*wysokoĂÊ 8 m

STALOWY DWU¥CIENNY
*wysokoĂÊ 6 m

CERAMICZNY

1137 zï*

*wysokoĂÊ 8 m

1. Zadbaj o to, by zostaï dobrany do urzÈdzenia grzewczego. Powierz
to zadanie instalatorowi, który dobierze jego ĂrednicÚ, poszczególne
elementy oraz wskaĝe najwïaĂciwszy sposób jego usytuowania.
Uwaga! Zbyt maïa w stosunku do mocy kotïa Ărednica komina zakïóca odprowadzanie spalin.
Upewnij siÚ, czy przewody kominowe majÈ przekrój dobrany do
mocy urzÈdzeñ grzewczych i jednakowy na caïej swojej dïugoĂci.
2. Sprawdě dokumentacjÚ technicznÈ i oznakowanie komina
(szczegóïowo pisaliĂmy na temat oznakowañ w marcowym numerze
BD, w artykule o kominach, str. 85; informacje na ten temat moĝna
takĝe znaleěÊ na stronie internetowej www.budujemydom/archiwum.pl).
3. W czasie montaĝu dopilnuj, by kaĝdy przewód kominowy byï poprowadzony pionowo. Odchylenie przewodu od pionu moĝe wynosiÊ
maksymalnie 30 stopni, lecz tylko na odcinku nie dïuĝszym niĝ 2 m.
4. Zadbaj, by przed uruchomieniem komin zostaï odebrany przez
mistrza kominiarskiego, który sprawdzi:
zgodnoĂÊ wykonania komina z projektem;
stan techniczny komina;
droĝnoĂÊ przewodów;
ciÈg kominowy.
Osoba dokonujÈca odbioru komina mistrz kominiarski musi podpisaÊ protokóï dopuszczajÈcy go do uĝytkowania.

fot. Röben

Jak kupowaÊ i budowaÊ komin?

KominFlex
Pszczyna,
wkïad
kominowy
typu KF
rodzaj:
do odprowadzania
spalin
z kotïów
gazowych, olejowych oraz
na paliwa staïe
materiaï: stal kwasoodporna (gat.1.4404)
kanaï: spalinowy, dymowy; przekrój okrÈgïy
Ărednica: 10–100 cm
dopuszczalna temperatura spalin: 600°C
gwarancja: 5 lat

PRZYDATNE ADRESY
ATLAS
DARCO
KOMIN-FLEX
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42 631 88 00
14 680 90 00
32 210 40 10

pl
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www.atlas.com.pl
www.darco.com.pl
www.kominﬂex.com.pl

LEIER
PLEWA
RÖBEN

14 631 37 00
61 662 27 45
71 397 81 00

www.leier.pl
www.plewa.net.pl
www.roben.pl

SCHIEDEL

77 455 59 49

www. schiedel.pl

– c e ny b r u t to –

WiÚ cej... ceny, firmy, pro duk t y, kalkulator y, ar t ykuï y. K liknij na w w w.budujemydom.pl
Jako jedyni publikujemy aktualne RANKINGI PRODUK TÓW!
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