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Solidny 

  i trwa y

PYTANIE CZYTELNIKA

Niedawno zosta em szcz li-

wym posiadaczem starego do-

mu. Jedn  z wielu modernizacji, 

jakie chc  wykona , jest wy-

miana ogrzewania na nowocze-

niejsze. Stary kocio  na w giel 

zamierzam zast pi  gazowym. 

W zwi zku z tym spaliny trzeba 

b dzie odprowadza  przez no-

woczesny komin, a w domu jest 

stary, murowany z cegie . I tu 

mam dylemat, bo dowiedzia em 

si , e odpowiednie s  w tej 

sytuacji zarówno kominy cera-

miczne, jak i stalowe. Chcia bym 

si  dowiedzie  czego  wi cej na 

ten temat. 

REDAKCJA

Zarówno kominy ceramiczne, 

jak i stalowe nadaj  si  do od-

prowadzania spalin z kot ów 

gazowych. Wybieraj c konkret-

ne rozwi zanie trzeba jednak 

uwzgl dni  stan murowanego 

komina oraz zakres i koszt ro-

bót remontowych, a tak e moc 

kot a, który b dzie zakupiony.

fot. Wienerberger

Komin ceramicznyKomin ceramiczny

czy stalowy?    czy stalowy?

Olimpia Wolf

Kot y gazowe i olejowe pracuj  w ni szej 

temperaturze ni  kot y w glowe, dlatego 

spaliny z kot a opalanego gazem s

ch odniejsze ni  z kot a na w giel, przez 

co para wodna, która jest zawarta w spa-

linach, atwiej si  wykrapla. W tej wodzie 

rozpuszczaj  si  produkty spalania i w ten 

sposób powstaje r cy kondensat, który 

móg by zniszczy  murowany przewód 

kominowy. Dlatego kominy wspó pracuj ce 

z kot ami gazowymi powinny by  odporne 

na niszcz ce dzia anie kondensatu. Te wa-

runki spe niaj  wk ady kominowe, stalowe 

kominy dwu cienne, przewody powietrzno-

spalinowe oraz ceramiczne kominy prefa-

brykowane. A oto ich omówienie.

Stalowy wk ad kominowy
Je li stary komin murowany jest w takim 

stanie technicznym, e nadaje si  do wy-

korzystania, to najprostszym sposobem na 

jego modernizacj  jest wstawienie do niego 

wk adu stalowego. Jest to zarazem najcz -

ciej stosowane rozwi zanie, umo liwiaj ce 

przy czenie kot a gazowego do komina 

murowanego. 

 Elementy wk adu – oprócz rur prostych 

– to trójnik, wyczystka z odskraplaczem 

i zamkni ciem, p yta dachowa oraz daszek.

 Wk ad kominowy dobiera si  do mocy 

urz dzenia. Do kana ów prostok tnych 

przeznaczone s  wk ady o przekroju 

owalnym, poniewa  rury okr g e bardziej 

zmniejszy yby przekrój czynny przewodu 

kominowego. 

 Komin murowany, w którym ma by

zamontowany stalowy wk ad kominowy, 

trzeba rozku  w dolnej jego cz ci tak, by 

mo na by o po czy  kocio  z trójnikiem 
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wk adu oraz zamontowa  na dole wk adu wyczystk  z odskrapla-

czem. Pozosta  cz  wk adu stalowego montuje si  od strony 

wylotu komina: do liny przywi zuje si  odcinek rury (metrowej 

d ugo ci) i wsuwa j  do komina a  nad jego wylotem zostanie 

sam kielich. Wtedy wsuwa si  w niego koniec kolejnego odcinka 

rury i czynno ci te powtarza si  a  do ukazania si  w dolnej 

cz ci szybu ko cówki pierwszej rury, któr  wsuwa si  wtedy 

do trójnika. Rur  wystaj c  z komina przycina si  do takiej 

wysoko ci, aby mo na by o do niej przymocowa  p yt  dachow

i przykr ci  j  do korony komina. W p ycie dachowej umieszcza 

si  wywiewk .

Stalowy komin dwu cienny
Je li komin murowany jest bardzo zniszczony i nie op aca si

go modernizowa , a wewn trz domu nie ma miejsca na nowy, 

to mo na dobudowa  na zewn trz stalowy komin dwu cienny. 

Jest to prosty i szybki sposób na na wybudowanie komina, którym 

Ci g kominowy, czyli ruch spalin lub dymu od do u komina w kie-

runku wylotu, jest wynikiem ró nicy ci nienia powietrza na wlocie 

i wylocie kana u kominowego. Przyczyn  tej ró nicy ci nienia s  ró -

nica temperatury i oddzia ywanie wiatru, czyli tzw. ci g naturalny, 

a dodatkow  mo e by  te  praca wentylatora. 

Ci g zale y m.in. od:

wysoko ci i przekroju kana u kominowego,

temperatury spalin,

g adko ci wewn trznej powierzchni kana u,

usytuowania i zako czenia wylotu ponad dachem. 

Ci g kominowy powinien zapewnia  skuteczne odprowadzenie 

spalin w najmniej korzystnych warunkach atmosferycznych.

Od czego zale y ci g kominowy?

czapa 

lub daszek

blacha 

kominowa

rura

trójnik

wyczystka

odskraplacz

Schemat komina z wk adem stalowym

kocio

 Elementy wk adu komino-
wego
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b dzie mo na odprowadza  spaliny z kot a

gazowego.

 Stalowy komin dwu cienny jest to rura, 

która ma wewn trzny przewód stalowy 

(dobiera si  go do rodzaju kot a wspó pracu-

j cego z kominem) oraz zewn trzn  os on

ze stali nierdzewnej lub aluminium; mi dzy 

przewodem wewn trznym a os on  umiesz-

czona jest izolacja z we ny mineralnej. 

Izolacja zapobiega wych odzeniu spalin, 

które mog oby spowodowa  os abienie ci gu 

kominowego i w ten sposób zak óci  prac

kot a. Na ko cu rury znajduje si  ustnik, 

a na dole wyczystka z odskraplaczem oraz 

trójnik, który czy stalowy komin z kot em.

 Kominy stalowe produkuje si  w odmia-

nach do kot ów gazowych i olejowych, 

a tak e na paliwa sta e, do kominków oraz 

do kot ów kondensacyjnych.

 Opiera si  je konsoli wsporczej przymoco-

wanej do zewn trznej ciany domu. Odcinki 

rur dwu ciennych czone s  kielichowo 

i mocowane obejmami zaciskowymi do 

ciany budynku.

Instalacje 
powietrzno-spalinowe 
W budynkach, w których trzeba szybko 

i sprawnie zmodernizowa  system komi-

nowy bez uci liwych prac modernizacyj-

nych, zamiast komina mo na zamontowa

kana y powietrzno-spalinowe, okre lane te

cz sto skrótami SPS lub LAS. Takimi kana-

ami mo na odprowadza  spaliny wprost 

przez cian  budynku na zewn trz – pod 

warunkiem, e kocio  ma zamkni t  komor

spalania, a wi c nie pobiera powietrza do 

spalania z pomieszczenia, lecz zasysa je 

spoza budynku specjalnym kana em po-

wietrznym. Zalet  takiego rozwi zania jest 

zwi kszone bezpiecze stwo pracy kot a.

Dost pne s  dwie odmiany przewodów 

powietrzno-spalinowych:

rozdzielone, sk adaj ce si  z dwóch 

oddzielnych rur: jednej odprowadzaj cej 

spaliny i drugiej – do zasysania powietrza

koncentryczne (wspó osiowe), sk adaj ce 

si  z dwóch rur umieszczonych jedna 

w drugiej. Powietrze do spalania pobierane 

jest rur  zewn trzn , spaliny za  odprowa-

dzane rur  wewn trzn .

Uwaga! Kana y powietrzno-spalinowe 

wolno stosowa  do kot ów, których moc nie 

przekracza 21 kW. 

Ceramiczne kominy 
prefabrykowane 
Do budynków, do których ze wzgl du na 

„techniczny”, rzucaj cy si  w oczy wygl d nie 

pasuje po yskuj cy stalowy komin dwu cien-

ny, mo na dobra  ceramiczny komin prefabry-

kowany i wstawi  go do budynku. Nie musi 

stawa  w tym samym miejscu co stary komin 

murowany, ale trzeba pami ta , e zmiana 

miejsca wi e si  z konieczno ci  przekuwa-

nia stropu (po uzgodnieniu z konstruktorem) 

i rozbierania cz ci po aci dachowej oraz 

przenoszenia w inne miejsce kot owni, co jest 

czasoch onne i kosztowne.

 Jeszcze inna mo liwo  to wybudowanie 

prefabrykowanego komina ceramicznego na 

zewn trz budynku. Musi to by  komin o kon-

strukcji przystosowanej do pracy na zewn trz, 

a wi c ocieplany warstw  izolacji z ogniood-

pornej we ny mineralnej, w przeciwnym razie 

mog oby dochodzi  do strat ciep a, a wyniku 

tego – do zaburze  ci gu kominowego.

  W sprzeda y s  kompletne zestawy na 

kominy ró nej wysoko ci. W sk ad zestawu 

wchodz :

wk ad kominowy (z kwasoodpornych rur 

kamionkowych lub z ceramiki szamotowej),

elementy obudowy (z pustaków keramzy-

tobetonowych),

trójnik przy czeniowy,

wyczystka z drzwiczkami,

zaprawa do czenia rur,

przykrycie komina,

rura wylotowa.

W niektórych wersjach mi dzy wk adem

a obudow  jest warstwa ocieplenia z we ny 

mineralnej, a w innych – pustka, która 

umo liwia doprowadzenie powietrza do 

spalania.

Schemat komina stalowego dwu ciennego

strop

kocio

ustnik

izolacja

obejma 

cienna

zewn trzna 

rura 

ze stali 

nierdzewnej

trójnik

wyczystka 

z odskra-

placzem

podstawa 

komina

Stalowy komin dwu cienny. Pasuje do prostych 
domów o niewyszukanej stylistyce

 Miejsca styku komina z dachem musz  by
bardzo dok adnie wykonane, na zdj ciu widoczna 
obróbka blacharska komina: wygi cia blachy s
dopasowane do kszta tu dachówek

Schemat systemu powietrzno-spalinowego

spaliny

powietrze

powietrze

kocio
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Uwaga! Je li komin przechodzi przez 

nieogrzewany strych, to dla zachowania od-

powiedniego ci gu powinien by  ocieplony.

Zestawy ceramiczne mog  zawiera  prefa-

brykowane pustaki wentylacyjne jedno- lub 

wielokana owe, co umo liwia grupowanie 

w jednym kominie kana ów spalinowych 

i wentylacyjnych.

 Wk ad komina ceramicznego dobiera 

si  do urz dzenia grzewczego. S  modele 

przystosowane do wspó pracy z kot ami 

na paliwo sta e, na gaz i olej oraz zestawy 

turbo, które wspó pracuj  z kot ami gazo-

wymi z zamkni t  komor  spalania oraz 

kondensacyjnymi.

 Kominy prefabrykowane stawia si atwo 

i szybko. Producenci zapewniaj  szkolenia 

autoryzowanym wykonawcom i do ka dego 

zestawu do czaj  dok adne instrukcje 

obs ugi. 

 Kominy z prefabrykatów ceramicznych 

stawia si  jako samono ne, niezwi zane 

konstrukcyjnie ze cianami, na betonowej 

pod odze na gruncie lub na stropie. 

Monta  komina polega na czeniu 

poszczególnych odcinków wk adów komi-

nowych (rur) kielichowo z uszczelnianiem 

kitem kwasoodpornym lub zapraw .

Nast pnie wk ady kominowe ociepla si

we n  mineraln  (je li jest to wersja komi-

na z ociepleniem), nak ada si  pustaki na 

kolejno montowane odcinki rur i czy je 

na zapraw  cementowo-wapienn .

 Je li komin przechodzi przez strop, 

to otwór w stropie powinien by  szerszy 

ni  zewn trzne wymiary obudowy: 

w stropie betonowym o 2–3 cm, w drew-

nianym – o 5 cm z ka dej strony. Powsta

w ten sposób przestrze  wype nia si

we n  mineraln  i dopiero pozosta e po 

tym szczeliny mi dzy stropem a we n  – 

zapraw . W ten sposób zapewnia si

mo liwo  rozszerzania si  i kurczenia 

materia ów pod wp ywem zmian tempera-

tury. 

Komin wyprowadza si  ponad dach na 

wysoko  okre lon  w projekcie.

czapa 

lub daszek

blacha 

kominowa

pustak 

keramzytowy

izolacja 

z we ny

mineralnej

rura 

ceramiczna 

(wk ad 

kominowy)

trójnik

wyczystka

odskraplacz

Schemat ceramicznego komina prefabryko-
wanego

kocio

 Elementy do z o enia ceramicznego komina prefabrykowanego, który mo e sta  zarówno wewn trz 
jak i na zewn trz budynku

Wyko czony komin mo na przykry  cza-

p  z betonu zbrojonego, wykonywan  najcz -

ciej w deskowaniu ustawionym na wierzchu 

komina. Beton do wykonania czapy powi-

nien zawiera  dodatek uszczelniaj cy, który 

zmniejsza nasi kliwo  betonu i w ten spo-

sób poprawia jego mrozoodporno . Czapa 

na kominie powinna wystawa  4–5 cm poza 

jego obrys, a pod spodem, przy kraw dzi po-

winna mie  rowek – kapinos, zapobiegaj -

cy ciekaniu wody po powierzchni komina. 

Powierzchni  czapy maluje si  2–3 krotnie 

farb  do betonu dla zmniejszenia jego na-

si kliwo ci.

Czapa kominowa

 Je li komin jest szeroki, wiadczy to o tym, e jest w nim zgrupowanych kilka kana ów, np. 3 wentyla-
cyjne i 3 spalinowe 

fo
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J a k o  j e d y n i  p u b l i k u j e m y  a k t u a l n e  R A N K I N G I  P R O D U K T Ó W !

INFO RYNEK Ile kosztuje 8-metrowy komin?

– ceny brut to – 

PRZYDATNE ADRESY

ATLAS (m.in. kleje do kominów) 

   042 631 88 00  www.atlas.com.pl
KOMIN-FLEX    032 210 11 44  www.kominfl ex.com.pl
JAWAR    023 672 24 16  www.jawar.com.pl

LEIER 055 272 32 12   www.leier.pl
MARYWIL  041 254 40 29  www.marywil.pl
MK ARY  068 458 19 00  www.mkzary.pl
PLEWA  061 662 27 45  www.plewa.net.pl

POUJOULAT   022 774 06 25  www.poujoulat.com.pl
PRESTO 022 889 56 75  www.presto-kominy.pl
SCHIEDEL  077 456 83 10  www.schiedel.pl

Jawar

Jawar Uniwersal 200

rodzaj: ceramiczny 
komin prefabrykowany 
do odprowadzania spalin 
z kot ów gazowych, 
olejowych oraz na paliwa 
sta e
materia : ceramika 
szamotowa (p aszcz
wewn trzny), keram-
zytobeton (obudowa 
zewn trzna)
kana : spalinowy, okr g y

rednica: 200 mm

CERAMICZNY STALOWY DWU CIENNY

STALOWY 
WK AD 
KOMINOWY

Presto

Presto Uniwersal

rodzaj komina: komin 
ceramiczny do kot ów at-
mosferycznych opalanych 
wieloma rodzajami paliw: 
gaz ziemny, olej opa owy, 
w giel, drewno i mia
materia : obudowa z pus-
taków keramzytobetono-
wych, wewn trzny kana
spalinowy z rur z ceramiki 
szamotowej, izolacja z we -
ny mineralnej
kana : spalinowy, okr g y
rednica: 140 mm

Schiedel

Rondo Plus

rodzaj: komin cera-
miczny przeznaczony do 
odprowadzania spalin 
z urz dze  grzewczych 
na wszystkie rodzaje 
paliw
materia : pustaki
keramzytobetonowe, rury 
z ceramiki wysokogatun-
kowej, izolacja z we ny
mineralnej
kana : spalinowy, okr g y

rednica: 140 mm

MK ary 

MKD Brown

rodzaj: dwu cienny
izolowany komin do 
odprowadzania spalin 
z urz dze  grzewczych
materia : p aszcz ze-
wn trzny – stal nierdzew-
na (rdze  wewn trzny ze 
stali kwasoodpornej) izo-
lowany we n  mineraln
kana : spalinowy, okr g y

rednica: 150 mm

Jawar

Jawar – I  (Izolowane 

aroodporne)

rodzaj: dwu cienny izo-
lowany komin do odpro-
wadzania spalin z kot ów
gazowych, olejowych i na 
ekologiczne paliwa sta e
materia : stal kwaso-
odporna 1.4828 (p aszcz
wewn trzny), stal nie-
rdzewna 1.4301 (p aszcz
zewn trzny)
kana : spalinowy, okr g y

rednica: 200 mm

Komin-Flex

Wk ad kominowy 

typu KF

rodzaj: podci nieniowy
wk ad kominowy do 
odprowadzania spalin 
z kot ów gazowych, 
olejowych oraz na 
paliwa sta e
materia : stal kwasood-
porna (gat.1.4404)
kana : spalinowy, dy-
mowy; przekrój okr g y

rednica: 130 mm
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Podsumowanie
Szczelno  kominów stalowych i cera-

micznych, ich trwa o , w tym odporno

na dzia anie wysokiej temperatury oraz 

r cego kondensatu, a tak e na zapalenie si

sadzy s  podobne. Wszystkie wymagaj  do-

pilnowania, by ich monta  lub murowanie 

zosta y przeprowadzone bardzo starannie, 

zgodnie ze sztuk  budowania i zaleceniami 

producenta. Niedba e wykonanie komina 

– na przyk ad niezachowanie pionowo ci 

jego przebiegu – mo e by  nie tylko 

przyczyn  zaburze  ci gu, ale równie

uniemo liwi  czyszczenie.

 Wybrany komin powinien odpowiada

charakterowi planowanej modernizacji. 

Je li na przyk ad stary komin murowany 

jest w dobrym stanie, najprostszym i naj-

szybszym sposobem jego przystosowania 

do wspó pracy z nowym kot em b dzie 

wstawienie do niego wk adu stalowego. 

A w domu wymagaj cym znacznej moder-

nizacji, w którym i tak robi si  wiele 

przeróbek, mo na do o y  do nich 

demonta  starego komina i postawienie 

nowego – ceramicznego komina prefabry-

kowanego. 

 Przyk ad daszków kominowych dopasowanych do stylistyki dachu
fot. Technonicol


