
BUDUJEMY DOM 7–8/2008204

Od kiedy w krajach rozwini tych zacz to 

dba  o rodowisko i oszcz dza  energi ,

bardzo wyra nie unowocze ni y si  sposoby 

ogrzewania domów.  Jeszcze niedawno do 

pieców lub kot ów wystarcza y zwyk e

kominy z ceg y – do obecnie produkowa-

nych urz dze  grzewczych kominy takie 

nie s  ju  odpowiednie. Wynika to 

z odmiennego przebiegu spalania w nowo-

czesnych kot ach: w porównaniu z dawniej-

szymi obj to  spalin jest mniejsza, a ich 

temperatura – ni sza. Ta ni sza temperatura 

powoduje wykraplanie si  w spalinach pary 

wodnej; powsta a w wyniku skraplania 

woda rozpuszcza produkty spalania 

i w ten sposób powstaje r cy kondensat, 

który niszczy murowany przewód komi-

nowy. Dlatego do nowoczesnych urz dze

grzewczych trzeba stosowa  kwasoodporne 

kominy stalowe lub kominy z prefabrykatów 

ceramicznych.

Kominy stalowe
Do odprowadzania spalin z domowych 

urz dze  grzewczych mo na stosowa

stalowe kominy dwu cienne, stalowe 

wk ady kominowe oraz systemy powietrzno-

-spalinowe.

Kominy dwu cienne oraz stalowe wk ady

kominowe przeznaczone s  do odprowadza-

nia spalin z kot ów gazowych i olejowych. 

Produkowane s  z nierdzewnej stali 

kwasoodpornej. S  odporne na temperatur

400°–450°C.   

Systemy powietrzno-spalinowe, czyli 

zast puj ce komin rury do odprowadzania 

spalin i doprowadzania powietrza do spa-

lania, wspó pracuj  z kot ami z zamkni t

komor  spalania i ich szczególn  odmian

– kot ami kondensacyjnymi. Rury odpro-

DYLEMATY

Systemy kominowe 

Olimpia Wolf

Komin

ceramiczny

stalowy?

PYTANIE CZYTELNIKA

Zastanawiam si  nad wybo-

rem projektu domu. Nie wiem 

jeszcze, czy zdecyduj  si  na 

kominek w salonie, ale nawet 

je li tak, to nie planuj  nim do-

grzewa  domu. Mój dom chc

ogrzewa  piecem gazowym lub 

w glowym. Zastanawiam si

te  nad nowymi rozwi zania-

mi – s ysza em wiele dobrego 

o piecach turbo. W zwi zku

z tym nie mam pewno ci, czy 

lepszy b dzie komin ceramiczny, 

czy stalowy?

REDAKCJA

Gdy decyzj  o wyborze rodza-

ju komina podejmuje si  przed 

rozpocz ciem budowy domu, 

mo na szczegó owo zaplano-

wa : ile pomieszcze  i jak

metod  chce si  ogrzewa ,

czy chce si  mie  kominek 

i w jakiej odleg o ci od plano-

wanych kana ów kominowych. 

A je li do ogrzewania ma s u-

y  kocio  turbo, jak potocznie 

nazywa si  kot y z zamkni t

komor  spalania, nie trzeba bu-

dowa  tradycyjnego komina do 

odprowadzania spalin. Oto jakie 

s  wtedy mo liwo ci i w czym 

mo na wybiera .
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wadzaj ce  spaliny produkowane 

s  ze stali kwasoodpornej, rury 

do zasysania powietrza – ze stali 

nierdzewnej.

Stalowe wk ady kominowe

Stosuje si  je do kominów 

murowanych. G ówne elementy 

takiego wk adu to wyczystka 

z odskraplaczem i zamkni ciem, 

trójnik, rury proste, p yta 

dachowa oraz parasol. Rury 

spawane s  technik  plazmow ,

co gwarantuje ca kowit  szczel-

no . Dost pne s  stalowe 

wk ady kominowe sztywne 

– do kominów prostych i elastycz-

ne – do kominów z krzywiznami 

i za amaniami.

 Je li montujemy wk ad komino-

wy na etapie budowy domu, nie 

musimy wprowadza  stalowych rur 

przez komin, tylko montujemy je 

sukcesywnie od do u. 

 Je li natomiast zdecydowali my 

si  na ogrzewanie domu kot em 

na paliwa sta e, a po jakim  czasie 

chcemy go zmieni  na kocio

gazowy lub olejowy, monta  musi 

by  przeprowadzony od wylotu ko-

mina. Monta  wk adu kominowego 

polega wtedy na umieszczeniu 

trójnika, wyczystki i odskraplacza 

w dolnej cz ci szybu komino-

wego, sk d trójnik b dzie mo na 

po czy  z kot em. Od strony 

wylotu komina montuje si

nast pnie pozosta  cz  wk adu 

stalowego – do liny przywi zuje 

rur  metrowej d ugo ci, wpuszcza 

j  do szybu, a  zostanie nad 

wylotem sam kielich, i wsuwa we

kolejn  rur . Czynno ci te powta-

rza si  a  do ukazania si  w dolnej 

cz ci szybu ko cówki  pierwszej 

rury, któr  nast pnie montuje 

si  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. 

Kominy odporne 

na kwas musz

mie  wa ne atesty 

Instytutu Górnictwa 

Nafty i Gazu
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 Kwasoodporny elastyczny 
wk ad kominowy. 
Do po czenia rury elastycznej 
z kszta tkami, takimi samymi 
jak w g adkim wk adzie 
kominowym, stosuje si  z czk
redukcyjn

 Kwasoodporny g adki 
wk ad kominowy. Mo emy 
go zamontowa  w kominie 
murowanym wtedy, gdy chcemy 
z ogrzewania kot em sta ym 
przej  na ogrzewanie kot em 
gazowym lub olejowym 

ustnik

izolacja

obejma cienna

zewn trzna rura 

ze stali nierdzewnej

trójnik

wyczystka 

z odskraplaczem

podstawa komina

Schemat komina stalowego dwu ciennego

strop

kocio

daszek parasol

blacha kominowa

rura

trójnik

wyczystka

odskraplacz

Schemat komina z wk adem stalowym

kocio
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W p ycie dachowej umieszcza si  wywiewk

lub deflektor. 

 Je li wk ad jest elastyczny i montujemy go 

w ju  wybudowanym domu, to zamiast kil-

ku sztywnych kawa ków rur wpuszcza si

w górny otwór komina jedn  rur  elastyczn

o d ugo ci odpowiadaj cej wysoko ci 

komina. 

Kominy stalowe dwu cienne

Stawia si  je na zewn trz domów. Sk adaj

si  z wewn trznej rury spalinowej z blachy 

kwasoodpornej,  izolacji termicznej ze 

specjalnej we ny mineralnej o standardowej 

grubo ci 50 mm  oraz zewn trznej rury ze 

stali nierdzewnej lub aluminiowej. G ówne 

elementy takiego komina to: podstawa, 

wyczystka z odskraplaczem, trójnik, rura 

i ustnik. Wyczystka z odskraplaczem 

zako czone s  drzwiczkami lub zatyczk ,

które umo liwiaj  wyczyszczenie i odpro-

wadzenie skroplin z komina. Ustnik warto 

przykry  daszkiem przeciwdeszczowym 

lub obrotow  nasad  poprawiaj c  ci g

kominowy.  

 Kominy dwu cienne ustawia si  na pod-

stawie przymocowanej do ciany budynku 

i mocuje do niej co dwa metry obejmami 

zaciskowymi. Kominów dwu ciennych nie 

obudowuje si . Uwa a si  je za ciekawy 

detal elewacji – zw aszcza w domach 

o nowoczesnym wygl dzie.

Systemy powietrzno-spalinowe

Tradycyjne kot y grzewcze – z otwart

komor  spalania – pobieraj  potrzebne do 

spalania powietrze z pomieszczenia, 

w którym stoj . Wymagaj  kot owni ze 

sprawn  wentylacj  i pod czenia do 

komina np. murowanego z cegie  z wk adem

stalowym jedno ciennym, stalowego 

dwu ciennego lub komina z prefabrykatów 

ceramicznych.

 W lad za nowszymi rozwi zaniami 

kot ów – z zamkni t  komor  spalania 

– pojawi y si  systemy powietrzno-spalino-

we, czyli nowy sposób na odprowadzanie 

spalin. Kot y z zamkni t  komor  spalania 

– popularnie nazywane kot ami turbo – nie 

pobieraj   powietrza z pomieszczenia, lecz 

z zewn trz budynku – specjalnym przewo-

dem powietrzno-spalinowym, czyli odpro-

wadzaj cym spaliny i doprowadzaj cym 

powietrze, nie wymagaj  zatem komina. 

Zalet  takiego rozwi zania jest zwi kszone 

bezpiecze stwo pracy kot a.

 Do kot ów z zamkni t  komor  spalania 

mo na zastosowa  jeden z dwóch systemów 

powietrzno-spalinowych:

wspó osiowy – WSPS, który sk ada si

z dwóch rur – umieszczonych jedna w dru-

giej. Jest to system, w którym powietrze do 

spalania pobierane jest rur  zewn trzn ,

a spaliny odprowadzane s  rur  wewn trzn .

rozdzielony – SPS, który sk ada si  z rury 

odprowadzaj cej spaliny i drugiej – do 

zasysania powietrza.

Systemy takie mo na zamontowa  nie 

tylko w kot owni, ale nawet w azience, 

kuchni czy holu.

 Elementami systemów powietrzno-spalino-

wych s  rury, elementy pod czeniowe 
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Dylematy

W domach jednorodzinnych cz sto zachodzi 
konieczno  wybudowania dwóch lub trzech 
kominów

140 mm – tyle wynosi 

zalecana rednica 

komina z prefabrykatów 

ceramicznych do urz -

dze  grzewczych na gaz 

lub olej

”

”

Do jednego przewodu 

spalinowego lub dymowe-

go mo na pod czy  tylko 

jeden kocio
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Kominy stalowe poprowadzone 
wewn trz domu
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Wzniesienie zewn trznego stalowego komina 
dwu ciennego jest prostsze ni  komina z 
prefabrykatów ceramicznych 
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Schemat systemu powietrzno-spalinowego

spaliny

powietrze

powietrze

kocio
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i  odprowadzaj ce skropliny, kolana, adaptery 

oraz przej cia dachowe. Wszystkie elementy 

systemu kominowego wykonane s  technik

spawania plazmowego lub zgrzewane liniowo.

Odmian  kot ów z zamkni t  komor  spala-

nia s  kot y kondensacyjne, w których dodat-

kowo wykorzystane jest ciep o ze skraplania 

pary wodnej zawartej w spalinach.

Ceramiczne kominy
prefabrykowane
Produkuje si  je w dwóch g ównych odmia-

nach, przystosowanych do:

1) kot ów gazowych i olejowych, 

2) kot ów na paliwa sta e i do 

kominków.

S  te  uniwersalne kominy cera-

miczne, które nadaj  si  zarówno 

do wspó pracy z kot ami gazowymi 

i olejowymi, jak te  z kot ami na 

paliwo sta e i kominkami.

Ceramiczne kominy prefabryko-

wane sk adaj  si  z wk adów komi-

nowych (rur), pustaków, izolacji 

z we ny mineralnej (nie zawsze jest 

stosowana), trójnika, wyczystki,  

odskraplacza i daszka.

Monta  komina z prefabrykatów 

ceramicznych polega na czeniu 

poszczególnych odcinków wk a-

dów kominowych (rur) kielichowo 

i uszczelnianiu kitem kwasood-

pornym lub zapraw . Nast pnie 

wk ady kominowe ociepla si

we n  mineraln  i czy pustaki 

na zapraw  cementowo-wapienn .

Kominy z ceramicznych 

prefabrykatów mog  by  jednoka-

na owe, a  mog  mie  te  wi cej 

kana ów, np. kana  wentylacyjny. 

Kominy te mo na opiera

bezpo rednio na stropie, nie 

trzeba wi c ich prowadzi  od poziomu 

fundamentów.

Kupujemy komin 
Kiedy kupuje si  komin,  nale y sprawdzi

jego dokumentacj  techniczn  i oznakowa-

nie: czy ma znak budowlany „B”, który ozna-

cza, e produkt ten przeszed  pozytywnie 

ocen  zgodno ci z polsk  norm  wyrobu albo 

aprobat  techniczn .

rednic  komina powinno si  dobra  do 

rednicy wylotu spalin z kot a. Mo na si

w tej sprawie poradzi  sprzedawcy albo 

uprawnionego mistrza kominiarskiego.

Przed rozpocz ciem u ytkowania, komin 

powinien by  odebrany przez uprawnionego 

mistrza kominiarskiego,  który udokumentu-

je to protoko em odbioru. 

Podsumowanie 
Szczelno  kominów stalowych i ceramicz-

nych, trwa o , ich odporno  na dzia anie 

wysokiej temperatury oraz r cego kondensa-

tu, a tak e na zapalenie si  sadzy s  podobne.

Kupno uniwersalnego komina z prefa-

brykatów ceramicznych jest korzystne, je li 

decyzj  o wyborze systemu grzewczego 

chcemy podj  dopiero po wybudowaniu 

komina, a tak e w sytuacji, gdy chcemy 

wybudowa  kominek w domu, w którym tego 

nie planowali my. 

Je li w domu nie przewidujemy kominka, 

mo emy wybiera  mi dzy kominem stalo-

wym lub ceramicznym. Je li wybierzemy 

ogrzewanie kot em z zamkni t  komor

spalania, wówczas nie musimy budowa

tradycyjnego komina, a do odprowadzania 

Wk ad kominowy (rura) z kamionki kwasoodpornej 
lub z ceramiki szamotowej –  jedyny element w kominie 
prefabrykowanym, z którym stykaj  si  spaliny, a wi c
musi by  kwasoodporny i odporny na dzia anie wysokiej 
temperatury 

Izolacja termiczna  ze specjalnej we ny o zwi kszonej 
termoodporno ci wynosz cej 700° C umieszczona mi dzy 
wk adem kominowym a pustakami. Dzi ki izolacji w kominie 
szybko powstaje w a ciwy ci g, poniewa  izolowane cianki 
atwo si  nagrzewaj , a spaliny nie sch adzaj  si  nadmiernie. 

W niektórych systemach prefabrykowanych nie stosuje si
we ny mineralnej

Pustaki z betonu lekkiego – konstrukcja no na i os ona 
zewn trzna komina. Ma e wci cia na brzegach tworz  kana y
wentylacyjne odprowadzaj ce wilgo , która niekiedy dostaje 
si  do izolacji termicznej komina

Kominy mo na wytynkowa  – jest to atwy 
i tani sposób na ich wyko czenie
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Liczba kominów podana jest w projekcie 
budowlanym

Przekrój ceramicznego komina prefabrykowanego

daszek parasol

blacha kominowa

pustak 

keramzytowy

izolacja z we ny

mineralnej

rura ceramiczna 

(wk ad kominowy)

trójnik

wyczystka

odskraplacz

Schemat ceramicznego komina prefabrykowanego

kocio
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Dylematy

spalin odpowiedni b dzie wspó osiowy 

lub rozdzielony uk ad powietrzno-

-spalinowy.  

Zalety kominów stalowych:

atwiejszy monta  ni  ceramicznych,

atwo  konserwacji i czyszczenia,

 szybko  nagrzewania,

 nienasi kliwo ,

 mo liwo  dostawienia komina w ju

istniej cym domu.

Wady kominów stalowych:

 mniejsza gwarancja ni  na ceramiczne 

– na stalowe wynosi od 5 do 10 lat,

 szybkie stygni cie,

 wysoka cena stalowych kominów dwu-

ciennych.

Zalety kominów ceramicznych:

 wy sza gwarancja ni  na stalowe – na 

ceramiczne wynosi rednio 30 lat,

atwo  obróbki (wiercenia, ci cia, szlifo-

wania) podczas monta u,

 kominy ceramiczne nie odkszta caj  si

i nie koroduj .

Wady kominów ceramicznych:

 nasi kliwo ,

 trudniejszy monta  ni  kominów stalo-

wych.  

Zarówno kominów ceramicznych, jak i stalo-

wych dotycz  zasady bezpiecze stwa:

ka de urz dzenie grzewcze musi by  pod -

czone do osobnego przewodu spalinowego,

przewody kominowe musz  by  prowadzone 

pionowo (dopuszczalne jest odchylenie 30° na 

odcinku nie d u szym ni  2 m),

przekrój przewodu musi by  jednakowy na ca-

ej d ugo ci,

po czenie kot a z kominem powinno by  jak 

najkrótsze.

Warunkiem bezpiecze stwa jest te  odpowied-

nia konserwacja komina. Ka dy przewód komino-

wy musi by  dro ny, aby spaliny swobodnie wy-

dostawa y si  na zewn trz, pami ta  wi c trzeba 

o systematycznym czyszczeniu. Wed ug przepi-

sów kana y trzeba czy ci :

raz w roku – wentylacyjne,

dwa razy w roku – spalinowe,

cztery razy na rok  – dymowe.

Czyszczenie przewodów kominowych mo e

przeprowadzi  czeladnik, ale kontrol  – tylko 

mistrz kominiarski. Kilkakrotnie podczas sezo-

nu grzewczego w a ciciel domu powinien otwo-

rzy  drzwiczki rewizyjne i oczy ci  komin z sadzy, 

która nagromadzi a si  podczas eksploatacji.

Bezpieczne kominy

Kana y Przeznaczenie

wentylacyjne usuwanie zanieczyszczonego powietrza z pomieszcze

dymowe
odprowadzanie ponad dach dymu z kot ów na w giel, koks, 
drewno, s om , z pieców kaflowych i palenisk kuchennych, 
kominków otwartych, z wk adem i wolno stoj cych

spalinowe odprowadzanie spalin z kot ów gazowych i olejowych 

Rodzaje kana ów kominowych

Obróbk  blacharsk  komina na pokryciu 
dachowym profilowanym nale y dok adnie 
uszczelni  np. specjaln  wk adk , która 
uniemo liwia wwiewanie niegu pod pokryciefo

t.
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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 komin o wysoko ci 8 m.b.?

CERAMICZNY

STALOWY DWU CIENNY STALOWY WK AD KOMINOWY

PRZYDATNE ADRESY

– ceny brut to – 

CRH KLINKIER 032 239 41 00 www.crh-klinkier.pl
DARCO 014 680 90 00 www.darco.com.pl
KOMIN-FLEX 032 210 11 92  www.kominflex.com.pl
MK ARY 068 458 19 00 www.mkzary.pl
PRESTO 022 889 56 75 www.presto-kominy.pl

RYDEX 033 863 18 10  www.rydex.com.pl
SCHIEDEL 077 455 59 49  www.schiedel.pl
SPIROFLEX 017 788 17 70  www.spiroflex.com.pl
UMET 071 346 49 97 www.umet.pl

system podci nieniowy do od-
prowadzania spalin z kot ów 
gazowych, olejowych oraz na 
paliwa sta e; materia : stal 
kwasoodporna; kana : spali-
nowy, dymowy, okr g y; red-
nica: 130 mm; dopuszczal-
na temeratura spalin: 450°C; 
gwarancja: 5 lat
Komin-Flex, model Wk ad 

kominowy podci nieniowy

system kominowy do wysokotempe-
raturowych kot ów z zamkni t  ko-
mor  spalania, do ogrzew. kominko-
wego lub paliwem sta ym; materia :
pustaki keramzytobetonowe, rury 
szamotowe; kana : spalinowy, okr -
g y; red.: 200 mm; wym. pusta-
ków kom.: 36x36 cm/36x50 cm; dop. 
temp. spalin: 40–450°C; gwar.: 30 lat
Presto, model Duo 20

bez kana u wentylacyjnego/z kana-

em wentylacyjnym

system kominowy do wyskotempe-
raturowych kot ów, materia : pustak 
ceramiczny, szkliwiona rura cera-
miczna, izolacja z we ny mineralnej; 
kana : spalinowy, okr g y; red.: 180 
mm; wym. pustaków kominowych: 
38x38 cm/38x57 cm; dopuszczalna 
temp. spalin: 600°C; gwar.: r kojmia
CRH Klinkier, model Twister

bez kana u wentylacyjnego/z 2 kana-

ami wentylacyjnymi

system kominowy do odprowadza-
nia spalin z urz dze  grzewczych na 
wszystkie rodzaje paliw; materia : pu-
staki keramzytobetonowe, rury z ce-
ramiki wysokogatunkowej, izolacja 
z we ny mineralnej; kana : spalino-
wy, okr g y; rednica: 160 mm; wy-
miar pustaków kominowych: 32x32 
cm; dopuszczalna temperatura spalin: 
60–600°C; gwarancja: 5 lat
Schiedel, model Rondo plus

przewody kominowe dla nowoczesnych 
kot ów kondensacyjnych i typu „Turbo”, 
pracuj cych w nadci nieniu, z wyrzu-
tem spalin za pomoc  wentylatora; ma-
teria : p aszcz wew. i zew. ze stali kwa-
soodpornej, izolacja z we ny mineralnej; 
kana : spalinowy, okr g y; rednica: 100 
mm; dopuszczalna temp. spalin: 600°C; 
gwar.: 5 lat
Darco, model Komin do kot ów z za-

mkni t  komor  spalania

system kominowy przeznaczony do 
kot ów opalanych gazem lub ole-
jem opa owym; materia : p aszcz we-
wn trzny ze stali kwasoodpornej, 
zewn trzny ze stali nierdzewnej, izo-
lacja z we ny mineralnej; kana : spa-
linowy, okr g y; rednica: 150 mm; 
dopuszczalna temperatura spalin: 
450°C; gwarancja: 5 lat
Umet, model DW
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