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Przegl d rynku

W czasach wci  dro ej cej energii warto pomy le  o wi cej ni

jednym, mo liwie tanim ródle ciep a dla domu. W tej roli doskonale 

sprawdza si  kominek. Rozpatrzmy plusy i minusy wszelkich mo liwych 

wariantów zastosowania kominka jako drugiego ród a ogrzewania. 

Nie wszystkie kombinacje s  sensowne.

PRZEGL D RYNKU
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Je li ogrzewanie kominkiem ma by  efektyw-

ne, trzeba zapewni  rozprowadzanie ciep a

po ca ym domu. S  na to dwa sposoby: sys-

tem dystrybucji gor cego powietrza (DGP) 

lub kominek z p aszczem wodnym wspó pra-

cuj cy z „klasyczn ” instalacj  centralnego 

ogrzewania z obiegiem gor cej wody. 

Ka de z tych rozwi za  ma swoje mocne

i s abe strony. Zanim dokonamy wyboru, mu-

simy odpowiedzie  sobie na pytanie: czy ko-

minek ma by  g ównym, czy tylko wspoma-

gaj cym ród em ciep a? 

Warto tak e pami ta , e ogrzewanie ko-

minkowe musi wspó gra  z technologi ,

w jakiej wznosimy dom i wykonujemy pozo-

sta e instalacje. Dobr  decyzj atwiej podj ,

je li si  wie, co si  sprawdza, a jakich kombi-

nacji lepiej unika .

Powietrze czy woda?
DGP, czyli ciep e powietrze w ca ym domu
Tradycyjny kominek oddaje ciep o przez pro-

mieniowanie, w efekcie ogrzewa tylko po-

mieszczenie, w którym jest zainstalowany. 

Je li kominek wspó pracuje z systemem DGP, 

ch odne powietrze zasysane z pomieszczenia 

przep ywa pomi dzy gor cym wk adem ko-

minkowym a jego obudow  i  ogrzane prze-

p ywa  kana ami do s siednich pomieszcze .

Ruch powietrza mo e zachodzi  samo-

czynnie dzi ki zjawisku konwekcji, czyli 

unoszenia si  cieplejszego powietrza, mo e

te  by  wymuszany przez wentylator (przez 

instalatorów  nieprawid owo nazywany „tur-

bin ”). Wspomagany obieg powietrza znacz-

nie zwi ksza wydajno  odbioru ciep a od 

kominka, a on sam staje si  „sercem” syste-

mu centralnego ogrzewania. Z zewn trz ele-

menty instalacji s  niewidoczne – zakrywa 

je obudowa i okap kominka, a w pomieszcze-

niach zamiast grzejników znajduj  si  jedy-

nie kratki nawiewne lub anemostaty. 

Ogie  i woda, czyli kominek z p aszczem 
wodnym 
Wk ad kominkowy z p aszczem wodnym za-

wiera wymiennik ciep a  umieszczony zwy-

kle nad paleniskiem. Woda jako no nik ciep a

kr y pomi dzy wymiennikiem a pozosta ymi 

elementami instalacji centralnego ogrzewania, 

zasilaj c typowe grzejniki wodne. Kominek 

z p aszczem pe ni tak  sam  funkcj  jak kocio

na paliwo sta e. Wi  si  z tym pewne nie-

dogodno ci, mi dzy innymi ta, e instalacja 

zasilana kominkiem musi by  typu otwarte-

go, czyli z otwartym naczyniem wzbiorczym. 

Mo liwe jest jednak bezproblemowe wspó -

dzia anie obiegu otwartego i zamkni tego 

z kominka

DGP nie tylko 
zkominka

ród em ciep a do ogrzewania powietrza mo e

by  nie tylko kominek, ale tak e nagrzewnica ga-

zowa, olejowa lub elektryczna. Rozwi zanie to, 

popularne np. w USA, jest u nas prawie nieznane. 

Taki system ogrzewania cechuje niewielka bez-

w adno  cieplna. W razie potrzeby temperatu-

r  w pomieszczeniach mo na znacz co obni y

np. na czas nieobecno ci domowników, a wzro-

nie ona b yskawicznie po w czeniu nagrzewni-

cy. W po czeniu z odpowiednimi uk adami ste-

rowania umo liwia  to znaczne obni enie zu ycia 

energii. Najlepiej dzia a to w budynkach o dobrej 

izolacyjno ci, lecz niewielkiej zdolno ci do aku-

mulacji ciep a, a takie w a nie cechy maj  popu-

larne za oceanem domy szkieletowe. 

100% praktyki i zdrowego rozs dku
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w jednej instalacji (za po rednictwem wy-

miennika ciep a). Dok adny opis tego rozwi -

zania znajduje si  na s. 89. Ogrzewanie ko-

minkowe z p aszczem wodnym mo na i warto 

wykorzysta  do przygotowania ciep ej wody 

u ytkowej (c.w.u.), które  w dobrze ocieplo-

nym domu poch ania cz sto wi cej energii ni

samo ogrzewanie pomieszcze .

Grzanie w duecie
Wybieraj c rodzaj ogrzewania kominkowe-

go, powinni my okre li  swoje oczekiwania 

i zdawa  sobie spraw  z konsekwencji podj -

tych decyzji. Tylko w ten sposób unikniemy 

niepotrzebnych kosztów, a osi gni ty efekt 

rzeczywi cie nas usatysfakcjonuje. 

A oto najwa niejsze pytania, jakie powinni-

my sobie zada :

 Z jakimi innymi urz dzeniami kominek 

b dzie wspó pracowa ?

 Jak du ych zmian w instalacji grzewczej 

jeste my gotowi dokona ?

 Czy mamy do  czasu na palenie w ko-

minku i jak cz sto wyje d amy na d u ej?

Przyjrzyjmy si  praktycznym konsekwen-

cjom po czenia ogrzewania kominkowego 

z innymi urz dzeniami grzewczymi.

Kominek + kocio  na gaz lub olej
Za ó my, e ród em ciep a dla domu jest ko-

cio  gazowy, olejowy lub elektryczny i zasila 

on wodn  instalacj  c.o., wyposa on  w grzej-

niki p ytowe oraz zamkni te naczynie wzbior-

cze. Kocio  s u y zarówno do ogrzewania, jak 

i przygotowania c.w.u. System jest w zasadzie 

bezobs ugowy i mo na go wyposa y  w za-

awansowan  automatyk  sterowania. 

  Wariant z kominkiem i DGP. Tak wyposa-

ony dom b dzie mia  dwa ca kowicie odr b-

ne systemy ogrzewania, co mo e by  u ytecz-

ne wiosn  i jesieni , gdy nie pracuje g ówna 

Parametry kominków z DGP z p aszczem wodnym

No nik ciep a powietrze woda

Akumulacja ciep a bardzo szybko przestaj   oddawa

ciep o (oddaj  je nieco d u ej,

gdy wk ad i obudowa s  bardzo 

masywne)

mog  oddawa  ciep o przez 

kilka godzin (czas ten zale y od 

obj to ci wody w instalacji) 

Przygotowanie c.w.u. niemo liwe mo liwe

Sposób ogrzewania 

pomieszcze

ciep e powietrze rozprowadzane 

przez kratki nawiewne lub 

anemostaty

typowe grzejniki wodne c.o.

Regulacja temperatury 

w poszczególnych 

pomieszczeniach

ma o dok adna – przez 

przymykanie kratek 

i anemostatów 

dok adna – zaworami 

(ew. z g owicami termostatyczny-

mi) przy grzejnikach 

Wykonanie instalacji atwe, zw aszcza z obiegiem 

grawitacyjnym; skomplikowana 

mo e by  rozleg a sie  z obiegiem 

wymuszonym;

warto zwróci  uwag  na 

wyg uszenie wentylatora oraz 

kana ów, a tak e mo liwo  ich 

ukrycia 

trudniejszy ni  wykonanie samej 

instalacji jest dobór i monta

systemu zabezpiecze , je li 

jest ona czona z instalacj

z zamkni tym naczyniem 

wzbiorczym

Porównanie kominków z systemem DGP i z p aszczem wodnym

Elementy systemu 

dystrybucji 

gor cego powietrza

kolano anemostat

trójnik

skrzynka 

rozdzielcza

wentylator

filtr

przepustnica

dystrybutor 

powietrza

Sposób wspó pracy kominka z systemem 

dystrybucji gor cego powietrza

dystrybutor

kratka 

wentylacyjna

przewód 

spalinowy

zasuwa 

kominkowa

powietrze konieczne do 

procesu spalania wp ywa 

z pomieszczenia do kominka 

przez otwór znajduj cy si

pod drzwiczkami kominka

zimne powietrze 

wp ywa pod 

obudow  otworami 

umieszczonymi 

w dolnej cz ci

kominka

powietrze 

ogrzewa si ,

przep ywaj c

mi dzy 

ciankami 

obudowy i wk adu

cz

ogrzanego 

powietrza 

wyp ywa do 

pomieszczenia, 

w którym 

stoi kominek, 

przez wyloty 

umieszczone 

w górnej 

cz ci okapu

cz  powietrza 

jest rozprowadzana 

do pozosta ych 

pomieszcze  przez 

system rur

Czy kominek 
z p aszczem wodnym 
to ju  kocio ?

Z technicznego punktu widzenia kominek 

z p aszczem wodnym jest kot em na paliwo sta-

e. Ró ni si  od niego wygl dem, no i tym, e

stoi w salonie, a nie w kot owni. Ró nica jest 

te  formalno-prawna. Gdyby taki kominek zo-

sta  dopuszczony do stosowania w budownic-

twie jako kocio , to zgodnie z obowi zuj cymi 

przepisami nie móg by zosta  zainstalowany 

w pomieszczeniu, w którym stale przebywa-

j  ludzie, a wi c trzeba by go jednak umie ci

w kot owni.
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instalacja c.o. (umo liwi dogrzewanie domu 

w okresach ch odów), a tak e w razie awarii 

tej instalacji. W budynku potrzebne jest miej-

sce na rozprowadzenie kana ów transportu-

j cych gor ce powietrze. Poniewa  maj  du

rednic  – min. 80 mm - zdecydowanie trud-

niej je ukry  ni  cienkie rury z wod , ale ka-

na y DGP mo na wykorzysta  przy budowie 

nawiewno-wywiewnej wentylacji mechanicz-

nej. Dzi ki nadmuchowi gor cego powietrza 

temperatura w pomieszczeniach wzrasta bar-

dzo szybko, uzupe nia to doskonale instalacj

wodn , która ma wi ksza bezw adno .

Koszt kominka z DGP b dzie umiarkowany, 

dodatkowo p aci si  tylko za kana y, wentyla-

tor i nawiewniki, jednak palenie w kominku 

nie obni y  niestety kosztów przygotowania 

c.w.u.

  Wariant z kominkiem z p aszczem wod-
nym. Kominek z p aszczem wodnym nie jest 

samodzielnym ród em ogrzewania, lecz do-

datkowym urz dzeniem pod czonym do ist-

niej cej wodnej instalacji c.o. (wspólne grzej-

niki i rury). Awaria podstawowego systemu 

c.o. (np. wyciek, uszkodzenie pompy obiego-

wej) mo e wi c uniemo liwi  korzystanie 

z ogrzewania. Aby instalacj  c.o. z grzejnika-

mi mo na by o zasila  nie tylko z kot a, ale te

z kominka, trzeba zastosowa  dodatkowy wy-

miennik ciep a, a w instalacji wydzieli  dwa 

obiegi: otwarty mi dzy kominkiem a wymien-

nikiem oraz zamkni ty od wymiennika do 

grzejników.

Warto te  zainstalowa  du y izolowany 

zasobnik ciep ej wody (o pojemno ci mini-

mum 200 litrów), który pos u y jako akumu-

lator ciep a, a tak e jako zapas c.w.u. Woda 

nagrzewa  si  b dzie podczas palenia w ko-

minku i d ugo utrzyma ciep o po wyga ni ciu 

ognia. Du y zbiornik ciep ej wody jest szcze-

gólnie godny polecenia przy wspó pracy z ko-

t em olejowym, który ma zazwyczaj wysok

moc, wi c lepiej, by w cza  si  rzadziej, ale 

na d u szy czas, co dobrze wp ywa na jego 

sprawno , a tak e trwa o .

Koszty instalacji kominka z p aszczem 

b d  stosunkowo wysokie, jednak cz ste pale-

nie w kominku zapewni wyra ne oszcz dno-

ci, zw aszcza w porównaniu z ogrzewaniem 

olejem opa owym lub pr dem elektrycznym. 

Wynika to z tego, e podczas pracy kominek  

nie tylko ogrzeje pomieszczenia, ale podgrze-

je równie  nawet kilkaset litrów ciep ej wody 

u ytkowej. 

Kominek + kocio  na paliwo sta e
Kocio  na paliwo sta e zasila najcz ciej wod-

n  instalacj  c.o. wyposa on  w grzejniki oraz 

zapewnia przygotowanie c.w.u. Sposób jego 

pracy i wygoda obs ugi zale y od stopnia au-

tomatyzacji. Prosty, tradycyjny kocio  wy-

maga uzupe niania paliwa nawet kilka razy 

na dob , a mo liwo  regulacji  temperatu-

ry wody w instalacji w zasadzie nie istnie-

je. Nowoczesny kocio  z podajnikiem pali-

wa pracuje z kolei podobnie jak kocio  gazowy 

czy olejowy, bez konieczno ci cz stej obs u-

gi. Paliwo uzupe nia si  tylko raz na kilka dni, 

do  precyzyjnie mo na te  regulowa  tempe-

ratur  wody. 

  Wariant z kominkiem i DGP. Dla systemu 

dystrybucji gor cego powietrza, to czy pracu-

je z kot em na paliwo sta e, czy te  na gaz lub 

olej, nie ma znaczenia, bo DGP jest drugim, 

niezale nym  systemem ogrzewania. W zwi z-

ku z tym zamieszczona wy ej  charakterystyka 

uk adu z kot em gazowym lub olejowym i DGP 

odnosi si  tak e i do tego wariantu.

Ile to kosztuje?
W ad kominkowy kupimy ju  za 1000–1500 z . Podobn  kwot  musimy przeznaczy  nawet na naj-

ta sz  obudow . Je li jednak zamierzamy pali  cz sto i d ugo to za wk ad zap acimy przynajmniej 2500 

z . Je li zechcemy wyposa y  go w system DGP to koszt 1 m kana u wraz z izolacj  wyniesie oko-

o 30 z . (Uwaga! Gdy kana y przechodz  przez nieogrzewane pomieszczenia, np. strych, warto je do-

datkowo zaizolowa ). Akcesoria – kolana, przepustnice, kratki, z czki redukcyjne itp. to wydatek od 

oko o 20 z  za sztuk  (zale nie od producenta i sklepu). Je li obieg powietrza jest wymuszony, to  naj-

dro szym elementem jest wentylator (od ok. 500 z ). W sytuacji gdy dmuchawa znajduje si  blisko ko-

minka celowe mo e by  zastosowanie tzw. bypassu termostatycznego. Chroni on dmuchaw  przed 

przegrzaniem – mo e miesza  gor ce powietrze od kominka z ch odniejszym z zewn trz, lub ca kowicie 

odci  jego dop yw (koszt ok. 400 z ).

Je li instalacja nie jest bardzo rozleg a mo na nawet wykona  j  samodzielnie, szczególnie je li kana-

y biegn  po nieu ytkowym poddaszu, bo atwo wówczas wprowadzi  ewentualne korekty. Cena robo-

cizny b dzie oczywi cie ró na, zale nie od stopnia komplikacji. Za monta  kominka oraz elementów 

instalacji DGP w redniej wielko ci domu zap acimy 2500–3500 z

Wi ksz  inwestycj  jest kominek z p aszczem wodnym. Wk ad to minimum 3000–4000 z . Planuj c

jego wspó prac  z zamkni tym obiegiem c.o. musimy wyda  jeszcze 2500–4000 z  na elementy steru-

j ce i zabezpieczaj ce. Potrzebne b dzie otwarte naczynie wzbiorcze (od 100 z ), wymiennik ciep a

(od 500 z ), dodatkowa pompa obiegowa (od 400 z ), UPS (600 z ), wentylator dozuj cy powietrze do 

spalania, sterownik do pomp  i wentylatora (300–500 z ) oraz izolowany zbiornik wody jako akumu-

lator ciep a (od 500 z ). Na tych elementach nie warto oszcz dza  – niekontrolowany wzrost temperatury 

wody w instalacji mo e doprowadzi  do jej zniszczenia i by  niebezpieczny dla domowników. O doprowa-

dzeniu instalacji wodnej do kominka najlepiej pami ta  od razu w projekcie instalacji c.o. oraz wodno-

kanalizacyjnej, inaczej koszt przeróbek i kucia cian b d  wysokie. Za monta  lepiej zap aci  dobremu 

hydraulikowi, bo wymagania s  tu analogiczne jak przy pod czaniu kot a na paliwo sta e. Koszty ro-

bocizny wynios  oko o 3500–5000 z . Je li cz sto palimy w kominku taka inwestycja mo e by  op acal-

na. Zaoszcz dzimy przynajmniej kilkaset z otych rocznie, a w porównaniu z ogrzewaniem elektrycznym 

i olejowym jeszcze wi cej. Dobrze wykonana instalacja jest przy tym wygodna w u ytkowaniu, pozwala 

na precyzyjn  regulacj  temperatury w poszczególnych pomieszczeniach oraz przygotowanie c.w.u. 

fo
t.

 D
a

rc
o

fo
t.

 H
a

jd
u

k

cz c kana y z dmuchaw  trzeba pami ta

o dok adnym sprawdzeniu szczelno ci po cze

Kominek z p aszczem wodnym czy DGP? Na 

szcz cie dzi ki obudowie ró nice nie b d  widoczne
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  Wariant z kominkiem z p aszczem wod-
nym. Je li jest to prosty, tradycyjny kocio
na w giel, drewno itp., zasilaj cy w ca o-
ci otwart  instalacj  c.o. (z otwartym naczy-

niem wzbiorczym), to kominek z p aszczem 

wodnym mo na do instalacji pod czy  bez-

po rednio, jak drugi pracuj cy równolegle „ko-

cio ”. Tradycyjna instalacja z eliwnymi grzej-

nikami o du ej pojemno ci mo e skutecznie 

odbiera  nadmiar ciep a i d ugo je oddawa .

Koszt rozbudowy instalacji to cena komin-

ka oraz pod czenia go do instalacji. Koszty 

ogrzewania i przygotowania c.w.u. pozostan

niestety na podobnym poziomie (zale e  b d

tylko od ró nicy w cenie drewna kominkowe-

go i paliwa do kot a). Wygoda obs ugi tak e si

nie zmieni – palimy po prostu w salonie za-

miast w kot owni. 

Je li za  w instalacji pracuje nowoczesny 
kocio  z podajnikiem paliwa i rozbudowan
automatyk oraz podzia em na dwa obiegi
– otwarty (mi dzy kot em i wymiennikiem 

ciep a) i zamkni ty (mi dzy wymiennikiem 

i grzejnikami), to kominek trzeba wyposa y

w odpowiedni uk ad sterowania, pod czaj c

go do obiegu otwartego przed wymiennikiem. 

Koszt instalacji oczywi cie wzro nie o cen

kominka z p aszczem oraz osprz t zabezpie-

czaj cy i steruj cy. Mo emy za to wykorzysta

wymiennik ciep a oddzielaj cy obiegi otwarty 

i zamkni ty oraz to samo naczynie wzbiorcze.

Kominek + ogrzewanie elektryczne
Energi  elektryczn  mo na wykorzysta  za-

równo do ogrzewania, jak i przygotowania 

c.w.u. Zasilane w ten sposób urz dzenia dzia-

aj  w pe ni automatycznie, s  wi c bardzo 

wygodne dla u ytkowników. 

ród em ciep a mog  by  piece akumula-

cyjne albo elektryczne ogrzewanie pod ogo-

we. Wbrew pozorom te rozwi zania mog

dzia a  do  podobnie, bo je li zdecyduje-

my si  na masywn  wylewk  nad pod ogo-

w  mat  grzewcz  to b dzie ona skutecznie 

akumulowa  ciep o. Przy cienkiej wylew-

ce akumulacja b dzie niewielka, a bezw ad-

no  cieplna jednak wi ksza ni  w przypadku 

grzejnika, co utrudnia regulacj  temperatu-

ry. Mo emy te  zainstalowa  proste grzejni-

ki elektryczne oddaj ce ciep o g ównie przez 

konwekcj  lub promieniowanie, podobnie jak 

w grzejnikach wodnych. Wykonanie ogrzewa-

nie wykorzystuj cego takie grzejniki b dzie 

wymaga o najmniejszych nak adów od inwe-

stora. Ogrzewanie za pomoc  pieców akumu-

lacyjnych lub ogrzewanie pod ogowe wyma-

ga zdecydowanie wi kszych nak adów – ze 

wzgl du na cen  pieców (od 1000 z , zwykle 

powy ej 2000 z ) oraz mat grzejnych o du ej 

powierzchni (60–90 z  za m2). 

W domach ogrzewanych energi  elektrycz-

n  do podgrzania c.w.u. zwykle stosuje si

tak e elektryczne ogrzewacze przep ywowe 

lub pojemno ciowe.

 Najwi ksz  wad  ogrzewania elektrycz-

nego jest wysoka cena energii. Obni enie 

kosztów, dzi ki zast powaniu go gdy to tyl-

ko mo liwe, ogrzewaniem kominkowym, b -

dzie wi c szczególnie wyra ne. 

  Wariant z kominkiem i DGP. Ogrzewanie 

akumulacyjne umo liwia czerpanie energii 

g ównie w czasie obowi zywania tzw. dru-

giej taryfy: w godzinach nocnych oraz wcze-

snym popo udniem (22.00–6.00 oraz 

13.00–15.00), gdy op aty za energi  s  ni sze. 

Z tych samych wzgl dów stosuje si  du e po-

jemno ciowe podgrzewacze wody. 

Szybko podnosz cy temperatur  nawiew 

gor cego powietrza z kominka mo e wietnie 

uzupe nia  ogrzewanie akumulacyjne, w któ-

rym na wyra ny efekt trzeba czeka  kilka go-

dzin od w czenia.

Tanie grzejniki elektryczne oddaj ce 

ciep o g ównie przez konwekcj  nie pozwa-

laj  na akumulacj  ciep a. Nie s  wi c

w stanie ogrzewa  pomieszcze  korzystaj c

z energii pobieranej wy cznie w czasie 

obowi zywania drugiej taryfy. Za to bardzo 

tanie uk ady automatyki (nawet zintegrowa-

ne z grzejnikami) potrafi  precyzyjnie 

sterowa  ich prac

i praktycznie do-

wolnie kszta towa

temperatur  w po-

szczególnych po-

mieszczeniach, co ob-

ni a zu ycie energii. 

Je li dom ma bardzo niewielkie straty cie-

p a, a my mo emy i lubimy cz sto pali  w ko-

minku, to wyposa enie go w takie grzejniki 

elektryczne mo e by  ekonomicznie uzasad-

nione. 

  Wariant z kominkiem z p aszczem wod-
nym. Wykonanie ca ej instalacji wodnej c.o. 

z grzejnikami tylko na potrzeby kominka 

z p aszczem wodnym b dzie raczej zbyt kosz-

towne i skomplikowane. Trzeba by wykona

tak  sam  instalacj  jak w domu ogrzewanym 

kot em na paliwo sta e. 

Kominek + pompa ciep a
Pompa ciep a, ze wzgl du na niezbyt wyso-

k  temperatur , do jakiej ogrzewa wod  w in-

stalacji, zasila najcz ciej wodne ogrzewanie 

pod ogowe lub typowe grzejniki wodne

 o  du ej powierzchni. Pompa ciep a mo e

oczywi cie dostarcza  energi  tak e do przy-

gotowania c.w.u. Ca y system dzia a automa-

tycznie. W domu wyposa onym w pomp

ciep a instalacja  ogrzewania kominkowego 

mo e s u y  raczej jako  alternatywny, awa-

ryjny system ogrzewania ni  sposób na obni-

enie kosztów eksploatacji (bo dzi ki pompie 

ciep a i tak s  niskie).

  Wariant z kominkiem i DGP. W domu wy-

posa onym w pomp  ciep a kominek z DGP, 

ze wzgl du na pe n  niezale no , wietnie 

sprawdzi si  jako druga, awaryjna instalacja 

grzewcza. Koszty inwestycji b d  przy tym ni-

skie, a sama instalacja prosta i bezawaryjna 

(zw aszcza w wariancie z obiegiem grawitacyj-

nym). Szybko reaguj cy na rozpalenie komin-

ka system DGP  przyspieszy wzrost temperatu-

ry w wyzi bionych pomieszczeniach, a zatem 

znakomicie uzupe ni powoli reaguj c  insta-

lacj  niskotemperaturow . Trzeba jednak pa-

mi ta , e kominek z DGP nie daje mo liwo ci 

przygotowania c.w.u.

Oczywi cie nie ma co liczy  na obni enie 

kosztów eksploatacji, bo w instalacji zasilanej 

pomp  ciep a  i tak s  one bardzo niskie. 

  Wariant z kominkiem z p aszczem wod-
nym. Do instalacji zasilanej przez pomp  cie-

p a mo na pod czy  kominek z p aszczem 

wodnym, podobnie jak do instalacji zasilanej 

przez kocio  gazowy. Takie rozbudowanie in-

stalacji b dzie jednak kosztowne, a nie przy-

niesie oszcz dno ci przy eksploatacji. 

Dom weekendowy
Je li dom letniskowy ma by  u ytkowany tak e

w ch odniejszych porach roku,  wietnie spraw-

dzi si  w nim konstrukcja szkieletowa i DGP. 

Nawet je li temperatura w takim domu znacz-

nie si  obni y w czasie d u szej nieobecno ci

gospodarzy, wystarczy kilka godzin na jego 

ogrzanie (dzi ki niewielkiej akumulacyjno ci

cieplnej konstrukcji domu). Instalacja z DGP 

nie wymaga przy tym zabezpieczania przed 

mrozem, a uruchamianie jej jest b yskawicznie. 

Koszty takiego ogrzewania s  niewielkie. 

Mata lub kabel grzejny to prosty sposób na wykonanie ogrzewania pod ogowego

fo
t.
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Gdy poziome odcinki kana ów systemu DGP s  d ugie, 

obieg powietrza musi wspomóc wentylator. Inaczej 

ciep e powietrze nie dotrze do wszystkich pomieszcze

W w skim i wysokim domu wystarczy grawitacyjny 

obieg gor cego powietrza, bo poziome odcinki 

kana ów s  bardzo krótkie

Wloty kana ów z ciep ym powietrzem umieszczono w pobli u okien 

i drzwi tarasowych. Nie ma ich za to w kuchni i azience. Dmuchaw  za

ze wzgl du na ha as umieszczono nad holem, a nie salonem

PRAKTYCZNE WSKAZÓWKI 
Na co zwraca  uwag , by instalacja by a

funkcjonalna i nie kosztowa a zbyt wiele? 

Oto  cz sto spotykane problemy wraz 

z propozycjami ich rozwi zania.

Jaki wariant DGP wybra : z obiegiem gra-
witacyjnym czy wymuszonym wentylatorem?
DGP bez wentylatora w pe ni sprawdzi si  tyl-

ko jako uzupe niaj ce ród o ciep a w nie-

wielkich, w skich i wysokich budynkach (np. 

typowych „szeregowcach”). Poziome odcinki 

kana ów musz  by  krótkie: 2–3 m to maksi-

mum. Najlepiej je li si gaj  przy tym najwy ej 

do 2–3 pomieszcze .

Wprowadzenie elektrycznej dmucha-

wy eliminuje te ograniczenia. Kana y mog

by  d u sze i zasila  wi cej pomieszcze .

Wydajno  takiego ogrzewania jest te  zde-

cydowanie wy sza. Warto pami ta , e pra-

ca wentylatora nie jest bezg o na, uci liwy 

mo e by  te  szum powstaj cy w kana ach. 

Do dzia ania dmuchawy niezb dna jest 

jednak energia elektryczna. Je li DGP ma s u-

y  jako ogrzewanie uzupe niaj ce, a w oko-

licy cz sto zdarzaj  si  przerwy w dostawie 

pr du, to lepszym rozwi zaniem mo e by

dobrze wykonana instalacja grawitacyjna. 

Ewentualnie mo na pomy le  o wykonaniu 

swego rodzaju obej cia (bypassu) – poprowa-

dzeniu na krótkim odcinku dwóch równole-

g ych kana ów: w jednym znajdzie si  wów-

czas dmuchawa. 

Jakie kana y stosowa  w DGP?
Podstawowym wymogiem jest odpowiednio 

du y przekrój. Kana y okr g e maj rednic

min. 80 mm, prostok tne za  wymiary 50 × 

150 mm lub wi ksze. Inaczej trudno zapew-

ni  wystarczaj cy przep yw powietrza. W ka-

na ach okr g ych powstaje przy tym mniej 

zawirowa  i opory przep ywu s  mniejsze. 

Najcz ciej spotyka si  przewody z blachy 

aluminiowej lub stalowej, rzadziej ze specjal-

nych tworzyw albo folii usztywnionej  dru-

cian  spiral . Wykonawcy bardzo ch tnie 

u ywaj  do wykonania ca ej instalacji ela-

stycznych przewodów (flex) ze ci ni tych

w „harmonijk ” rur aluminiowych, bo bardzo 

atwo si  je uk ada. Jednak takie nierozprosto-

wane do ko ca przewody stwarzaj  znaczne  

opory dla ruchu powietrza, dlatego lepiej sto-

sowa  rury o g adkich ciankach. 

Kana y izoluje si  warstw  we ny mineral-

nej, aby zredukowa  straty ciep a i zapobiec 

wykraplaniu si  wilgoci na wych odzonych 

przewodach; we na stanowi te  izolacj  aku-

styczn  i utrudnia przenoszenie si  drga .

W jaki sposób poprowadzi  kana y
i rozmie ci  nawiewniki?
Do poprowadzenia kana ów najwygodniej  

wykorzysta  nieu ytkowe poddasze, ewentu-

alnie przestrze  nad sufitem podwieszanym. 

Uwaga! Kana ów nie nale y opiera  na ele-

mentach konstrukcyjnych, bo przez takie sty-

ki mog  przenosi  si  drgania. 

Kana y udaje si  niekiedy ukry  w sa-

mej konstrukcji stropu lub umie ci  w miej-

scu styku ciany i sufitu (w razie braku innej 

mo liwo ci tak e ciany i pod ogi), os aniaj c

obudow  z p yt gipsowo-kartonowych. 

Jako e naturalny jest ruch ciep ego powie-

trza ku górze, dobrze je eli odcinki poziome 

s  krótkie. Je li konieczna jest zmiana kie-

runku kana ów, to nie powinno si  ich pro-

wadzi  pod k tem wi kszym ni  45o..

Nawiewniki gor cego powietrza, zarówno 

zwyk e kratki, jak i regulowane anemostaty, 

umieszcza si  najcz ciej na suficie lub 

w górnej cz ci cian, rzadziej – w obawie 

przed wzbijaniem kurzu – przy pod odze lub 

w samej pod odze (zwykle w pomieszcze-

niach na wy szych kondygnacjach). Cz

u ytkowników chwali sobie jednak to ostat-

nie rozwi zanie, bo rozk ad temperatury jest 

wówczas korzystniejszy – podobnie jak w po-

mieszczeniach z ogrzewaniem pod ogowym. 

Rozmieszczenie nawiewników powin-

no by  takie,  by strumie  powietrza nie by

blokowany przez du e sprz ty i nie trafia

bezpo rednio na miejsce, gdzie cz sto b d

siada  mieszka cy (mieliby wra enie prze-

ci gu); nawiew nie powinien te  by  skie-

rowany bezpo rednio na cian , bo wte-

dy pojawi  si  w tym miejscu smugi kurzu. 

Nawiewniki najlepiej umie ci  w pobli u

okien, jako miejsc o najwi kszych stratach 

ciep a. W praktyce w niewielkich pomiesz-

czeniach (do kilkuna-

stu m2) o szczelnych 

oknach nawiewni-

ki gor cego powietrza 

nie musz  znajdowa

si  koniecznie w po-

bli u okien – ruch po-

wietrza b dzie i tak 

wystarczaj cy do wy-

równania temperatu-

ry w pomieszczeniu. 

Czy nawiewniki 
systemu DGP powin-
ny by  we wszystkich 
pomieszczeniach? 
Je li w domu jest wen-

tylacja grawitacyjna, 

nale y zrezygnowa

z nawiewu ciep e-
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kocio  (gazowy, olejowy lub 

elektryczny) z zamkni tym 

naczyniem wzbiorczym

otwarte 

naczynie 

wzbiorcze

rura 

bezpiecze stwa

kominek

z p aszczem

rura wzbiorcza

rura 

przelewowa

odp yw do 

kanalizacji

wymiennik ciep a

zawory 

odcinaj ce

pompy 

obiegowe

Kominek z p aszczem wod-

nym oraz kolektory s onecz-

ne mog  wykorzystywa  ten 

sam zbiornik na gor c  wod

Schemat po czenia obiegu otwartego i zamkni tego w instalacji c.o.

fo
t.

 E
le

k
tr

o
m

e
t

go powietrza do kuchni i azienek. Wentylacja  

powinna zapewnia  tam podci nienie, któ-

re uniemo liwia przenikanie nieprzyjem-

nych zapachów do s siednich pomieszcze .

Natomiast intensywny nawiew spowodowa -

by nadci nienie i wskutek tego wyp ywanie 

zapachów np. z kuchni czy azienki do holu. 

W pomieszczeniu, w którym stoi kominek, 

nawiewniki cz sto s  zb dne, bo kominek 

du o ciep a przekazuje przez promieniowanie 

i kratki umieszczone w okapie.

Gdzie umie ci  wentylator DGP?
Wentylator to serce systemu z wymuszonym 

obiegiem powietrza. Umieszczony w obudo-

wie kominka poni ej wk adu, mo e zasysa

ch odne powietrze, a zamontowany w g ów-

nym kanale wyprowadzonym z obudowy 

przet acza  powietrze ogrzane. 

Dla wentylatora oczywi cie lepiej je li ma 

kontakt z ch odnym powietrzem. Jednak wte-

dy odg osy jego pracy mog  by  uci liwe dla 

osób przebywaj cych w pomieszczeniu ko-

minkowym. Dlatego wentylator umieszcza si

zwykle na nieu ytkowym poddaszu, w gara-

u lub pomieszczeniu gospodarczym. Lepiej 

je li znajdzie si  przy tym nad holem ni  nad 

salonem. Nale y pami ta , e odg osy pracy 

wentylatora mog  by  coraz bardziej s yszalne 

w miar  zu ywania si   jego elementów. 

Wentylator powinien by  umocowany tak, 

by nie wpada  w wibracje. W bardzo rozle-

g ych systemach trzeba niekiedy zamontowa

wi cej ni  jeden wentylator. Obliczenie para-

metrów i zaprojektowanie takiego uk adu po-

winno si  powierzy  dobremu specjali cie.

Czy w DGP stosowa  filtr powietrza?

Filtr w systemie DGP b dzie wychwytywa

zanieczyszczenia powietrza. Trzeba jednak 

pami ta , e zwi kszy on opory przep ywu. 

Dlatego nie zaleca si  montowania filtru w in-

stalacji grawitacyjnej. 

Je li ju  stosujemy filtr, musimy go regu-

larnie czy ci ; wygodne s  np. filtry z siatki 

metalowej, które mo na my  w zmywarce.

Czy DGP mo e wspó pracowa  z wentyla-
cj  mechaniczn ?
Je li w domu ma by  wentylacja mechaniczna, 

to kana y systemu DGP mo na wykorzysta

do rozprowadzenia nawiewanego powietrza. 

Trzeba jednak precyzyjnie regulowa  strumie-

nie nawiewanego i wywiewanego powietrza. 

W praktyce dobre zaprojektowanie takiej in-

stalacji jest trudne. Uwaga! W pomieszczeniu, 

w którym jest kominek nie powinno si  in-

stalowa  mechanicznej instalacji wyci gowej 

(wywiewnej). Mog oby wówczas doj  nawet 

do odwrócenia ci gu kominowego i wci ga-

nia dymu oraz in-

nych gazów przez 

komin i kominek 

do pomieszczenia. 

Dotyczy to równie

kominków z do-

prowadzeniem po-

wietrza z zewn trz 

bezpo rednio do 

paleniska, bo wk a-

dy zwykle nie s

ca kiem szczelne 

(cho by przy po-

pielniku).

Jak pogodzi
kominek z p asz-
czem wodnym 
z zamkni t  in-
stalacj  c.o.? 
Instalacj , w której 

pracuje kominek z p aszczem wodnym, trzeba 

ze wzgl dów bezpiecze stwa wyposa y

w otwarte naczynie wzbiorcze. Instalacj  z na-

czyniem zamkni tym (przeponowym) komi-

nek mo e zasila  wy cznie za po rednictwem 

wymiennika ciep a. Woda w obiegach komi-

nek-wymiennik i wymiennik-grzejniki si

nie miesza. Taki kominek ma do  zaawan-

sowany system sterowania. Intensywno

palenia reguluje niewielki wentylator dostar-

czaj cy powietrze do paleniska. W razie wy-

czenia pr du, gdy kominek jest rozpalony, 

pompa obiegowa zasilana jest z akumulato-

ra (UPS), tak aby ciep o by o dalej rozpro-

wadzane do grzejników i nie dosz o do prze-

grzania wymiennika. Ryzyko przegrzania 

jest mniejsze, je li obieg kominka jest wypo-

sa ony w du y zbiornik wody, jako akumu-

lator ciep a.  

Czy warto czy  kolektory s oneczne 
i ogrzewanie kominkowe?
Ogrzewanie kominkowe oraz kolektory s o-

neczne niejako si  uzupe niaj . Kolektory s u-

 najcz ciej do przygotowania c.w.u. 

w okresie od pó nej wiosny do wczesnej je-

sieni. To akurat okres, gdy ograniczamy pa-

lenie w komin-

ku lub zupe nie 

z niego rezygnu-

jemy. Pojawia si

wówczas k opot 

z przygotowaniem 

c.w.u. Powsta

luk  wype niaj

kolektory, bo w a-

nie w tym okre-

sie pracuj  najwy-

dajniej. Ponadto, 

je li nasz kominek 

z p aszczem wod-

nym wspó pracuje 

z gromadz cym 

ciep o zbiornikiem 

wody, to ten sam zbiornik mo e s u y  jako 

akumulacyjny w instalacji z kolektorami. 

Natomiast system dystrybucji gor cego po-

wietrza nie daje mo liwo ci przygotowania 

c.w.u., za  dzi ki kolektorom, przez kilka 

miesi cy w roku, podgrzejemy za  za dar-

mo nawet kilkaset litrów wody dziennie. To 

du a oszcz dno , szczególnie je li do jej 

przygotowania musimy w innym wypadku 

korzysta  z pr du lub oleju opa owego. 

Ile powietrza potrzebuje kominek i jak 
mu je zapewni ?
Zgodnie z przepisami, do zamkni tego ko-

minka z wk adem powinno si  doprowadzi

10 m3 powietrza w ci gu godziny na ka -

dy kW mocy nominalnej. W praktyce ko-

minki zu ywaj  go mniej, bo rzadko osi ga-

j  moc nominaln  przez d u szy czas. Po to, 

by kominek otrzyma  do  tlenu, nale y do-

prowadzi  powietrze  spoza budynku spe-

cjalnym przewodem wprost do komory spa-

lania lub w pobli e kominka, ewentualnie 

mog  je zapewni  nawiewniki w oknach. 

Kana  doprowadzaj cy powietrze powinien 

mie  powierzchni  przekroju oko o

200 cm2, a wi c je li jest okr g y rednic

min. 16 cm. Najcz ciej jest prowadzony 

z zewn trz w pod odze, ale mo e te  czer-

pa  powietrze z  nieu ytkowego poddasza. 

Uwaga! Wlotu powietrza do spalania nie 

wyprowadza si  ponad dach, aby do prze-
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Dobrze je eli wlot kana u dostarczaj cego powietrze do kominka znajdzie si  od strony,

z której najcz ciej wiej  wiatry (a). Inaczej powstaj ce po zawietrznej podci nienie mo e

wysysa  powietrze, zamiast je dostarcza  (b)

Kolektory s oneczne do przygotowania c.w.u. to obok ogrzewania 

kominkowego, kolejny sposób na oszcz dno

fo
t.
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 kierunek wiatru

kana

doprowadzaj cy 

powietrze do 

kominka

wodu nie móg  si  dosta  dym z komina. 

Nie nale y te  czerpa  powietrza z gara u

czy piwnicy – nieprzyjemne zapachy mog y-

by stamt d przenika  do salonu.

Je li kana  przechodzi przez cian  ze-

wn trzn , powinien mie  przepustnic ,

by mo na go by o zamkn , gdy kiedy ko-

minek nie jest  u ywany. Wlot powinien 

by  os oni ty przed owadami i gryzonia-

mi. Najkorzystniej umie ci  go od stro-

ny zachodniej, sk d w naszym klimacie 

najcz ciej wiej  wiatry. Nie nale y za

umieszcza  go od strony ruchliwej ulicy, bo 

zanieczyszczone powietrze trafi wprost do 

salonu.

Czy moc nominalna kominka jest wa -
nym parametrem?
Przede wszystkim moc nominaln  trud-

no uzyska  przez d u szy czas ze wzgl du

na ograniczone mo liwo ci dozowania pa-

liwa. W praktyce istotniejsze okazuje si

to, jak d ugo wk ad jest w stanie utrzyma

ar, jak d ugo mo na w nim pali  bez prze-

rwy, a tak e jakiej d ugo ci i rednicy pola-

na zmieszcz  si  w palenisku.

Je li kominek mia by s u y  jako g ówne 

ród o ciep a, to jego moc trzeba dobra  po-

dobnie jak moc kot a do instalacji c.o.  – ob-

liczaj c mo liwie dok adnie zapotrzebowa-

nie budynku na ciep o. Je li natomiast dom 

b dziemy jedynie sporadycznie dogrzewa

kominkiem np. wiosn  i jesieni , to jego 

moc mo e by  mniejsza. Nawet najmniejsze 

wk ady kominkowe dysponuj  moc  rz du

8–10 kW, która do takich zastosowa  w zu-

pe no ci wystarczy. 

Czym pali  w kominku?
Producenci wk adów kominkowych zgod-

nie zalecaj  dobrze wysuszone (wilgotno

poni ej 20%) drewno drzew li ciastych. 

Drewno iglaste, cho  ma wysok  warto

opa ow , nie jest polecane do kominków, 

gdy  zostawia bardzo du o osadów w pale-

nisku i w kominie. Najlepsze do palenia s

gatunki o wysokiej g sto ci – grab, buk czy 

drewno drzew owocowych, a tak e popular-

na brzoza. Co do sto-

sowania  d biny zda-

nia s  podzielone, 

bo wydzielaj ce si

z niej zwi zki mog

przyspiesza  koro-

zj  wk adu. Wa ne, 

by drewno by o su-

che. Palenie mokrym 

( wie ym) drewnem 

powoduje osadzanie 

si  du ej ilo ci sa-

dzy, a warto  opa owa takiego drewna jest 

nawet o 30% ni sza ni  drewna suchego, bo 

znaczna cz  energii jest zu ywana na od-

parowanie wody. 

Uwaga! W kominkach nie wolno pali  w -

glem, spala  w nim gumy ani tworzyw 

sztucznych. Mo e to spowodowa  uszko-

dzenie wk adu przez nadmierny, gwa tow-

ny wzrost temperatury, a ponadto powoduje 

wydzielanie si  szkodliwych substancji. 

W razie uszkodzenia wk adu w wyniku spa-

lania w kominku niedozwolonych materia-

ów producenci odmawiaj  napraw gwaran-

cyjnych. Bez obaw mo na natomiast pali

w kominku  brykietami drzewnymi, któ-

rych wilgotno  jest znikoma, a ich  spala-

nie bardzo efektywne.

O czym trzeba wiedzie  kupuj c drewno 
kominkowe?
Drewno kominkowe najcz ciej dost p-

ne jest jako upane szczapy d ugo ci oko-

o 30 cm (przy wi kszych zamówieniach 

mo na za da  poci cia na inn  d ugo ). 

Sprzedaje si  je luzem lub w workach (do 20 

kilogramów). Oczywi cie mo liwe jest te

kupno ca ych, d ugich okr glaków (w ni -

szej cenie) jednak pozostaje problem ich po-

ci cia i por bania, a to ci ka praca. 

Inaczej ni  w wypadku w gla w handlu 

drewnem stosuje si  miary obj to ci 

a nie masy. Jednostk  jest „metr przestrzen-

ny” (mp), to ilo  drewna zajmuj ca 1 m3

przestrzeni magazynowej. Drewno wyst -

puje w postaci szczap lub okr glaków, nie-

uniknione jest wi c zmarnowanie cz ci ob-

j to ci na puste przestrzenie. W zwi zku 

z tym przyjmuje si , e 1 metr przestrzenny 

to rednio 0,7 m3 drewna co odpowiada ma-

sie 400–500 kilogramów. Ró nice mog  by

tu jednak bardzo du e, a to przek ada si  na 

zmian  warto ci opa owej (i koszt ogrzewa-

nia). Przyk adowo warto  opa owa 1 mp 

drewna buku lub d bu w postaci grubych 

okr glaków (pow. 14 cm rednicy) jest oko o

dwukrotnie wy sza ni  tego samego drewna 

w postaci ga zi (4–7 cm rednicy) czy nie-

u o onych szczap! 

Bardzo wa nym parametrem jest tak e

wilgotno . wie o ci te drewno ma wy-

sok  wilgotno , w zwi zku z tym du o

cz  energii (rz du 30%-–40%) powsta ej

przy spalaniu zostaje stracona na odparowa-

nie wody, ponadto powstaje du o sadzy. By 

drewno osi gn o zalecan  do palenia wil-

gotno  20% musi schn  pod dachem przez 

oko o 2 lata. Warto wi c dowiedzie  si

u sprzedawcy kiedy zosta o ci te. Najlepiej 

je li mamy miejsce na sk adowanie wi k-

szych ilo ci drewna, np. pod wiat . Kupuj c

wi ksze ilo  b dziemy mogli negocjowa

cen , a drewno le c u nas lepiej wyschnie. 

Ceny drewna ju  por banego wynosz

obecnie (1. kwarta  2009 r.) 150–200 z /mp, 

zale nie od gatunku, ca e okr glaki kupi-

my za  za oko o 100–120 z . W przybli e-

niu mo na przyj , e przy cenie 150 z /mp 

koszt uzyskania 1 kWh energii wyniesie 10-

11 groszy. Ceny drewna nie s  jednak sta e

i w du ej mierze zale  od popytu i polity-

ki Dyrekcji Lasów Pa stwowych, jako g ów-

nego dostawcy drewna w kraju (od 2005 r. 

ceny wzros y o ponad 50%).  


