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Kominek mo e s u y  do ogrzewania domu, 

ale lepiej, by nie by  jedynym ród em

ciep a. Takie ogrzewanie jest bowiem do

uci liwe w obs udze, ma ma o efektywn

regulacj  mocy grzewczej i stosunkowo 

nisk  sprawno  spalania. Mimo to sporo 

osób decyduje si  na u ytkowanie kominka 

jako g ównego ród a ciep a i wybiera 

w tym celu rozwi zania umo liwiaj ce roz-

prowadzanie ciep ego powietrza po ca ym 

domu lub wspó prac  kominka z wodn

instalacj  grzewcz .

Planowanie
Lokalizacja i rodzaj kominka powinny by

zawarte w projekcie domu. Do jego funk-

cjonowania niezb dny jest bowiem komin, 

który powinien by  wykonany równocze-

nie ze stanem surowym budynku. Je li 

dom ma by  ogrzewany powietrzem z ko-

minka, w projekcie powinien by  pokazany 

uk ad kana ów rozprowadzaj cych ciep e

powietrze, przyj ty odpowiedni rodzaj 

stropu, a pomieszczenia – odpowiednio 

podwy szone, je li przewody rozprowadza-

j ce ciep e powietrze maj  by  ukryte pod 

sufitem podwieszanym.

Lokalizacja kominka. Najkorzystniej 

jest zlokalizowa  kominek w centralnym 

punkcie domu, bo wtedy wszystkie prze-

wody z ciep ym powietrzem b d  mia y

zbli on  d ugo . Zapewni to równomierne 

rozprowadzanie ciep a, zw aszcza gdy nie 

b dzie ono wspomagane wentylatorem 

wymuszaj cym cyrkulacj .

Ogie  trzaskaj cy

w kominku tworzy 

ciep  atmosfer

w salonie. Niekiedy 

na tym si  ko czy. 

Kominek mo na jednak 

wykorzysta  do 

ogrzania ca ego domu. 

PRZEGL D RYNKU
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Rodzaj komina trzeba dostosowa  do 

wielko ci kominka, jego mocy grzewczej, 

a tak e usytuowania wzgl dem cian domu. 

Przepisy wymagaj , aby przekrój kana u

dymowego by  nie mniejszy ni  14 × 14 cm, 

a je li zostanie w nim zastosowany wk ad

kominowy, nie powinien mie rednicy 

mniejszej ni  12 cm. Przekroje przy czy do 

wk adów kominkowych s  w rzeczywisto ci 

znacznie wi ksze, dlatego w kominach 

murowanych stosuje si  kana y dymowe 

o przekroju 14 × 27 cm lub 27 × 27 cm 

(wymiary wynikaj ce z normatywnych 

wymiarów cegie ). Kominy prefabrykowane 

powinny mie rednic  18–20 cm.

Konstrukcj  komina odprowadzaj cego 

dym z kominka dobiera si  stosownie do 

jego lokalizacji z uwzgl dnieniem tego, czy 

b d  w nim te  inne kana y – spalinowe 

lub wentylacyjne. Je li kominek przylega 

do ciany konstrukcyjnej lub prowadzone 

s  w nim liczne kana y, najcz ciej wybiera 

si  komin murowany. Wbudowany w cian

komin jest wtedy stosunkowo tani i atwo 

wyko czy  jego górny odcinek wystaj cy 

ponad dach domu.

Gdy komin ma s u y  tylko do odprowa-

dzania dymu z kominka, lepszym rozwi -

zaniem b dzie konstrukcja z elementów 

prefabrykowanych, które s  dostosowane do 

odprowadzania spalin o wysokiej tempera-

turze. Powinny to by  elementy zespolone, 

zawieraj ce nie tylko kana  dymowy, ale 

równie  wentylacyjny – niezb dny do bez-

piecznego u ytkowania kominka.

Dyskusyjne jest natomiast wyposa anie 

kominów murowanych w aroodporne 

wk ady stalowe. Je li umiej tnie pali si

w kominku, a komin jest starannie wymuro-

wany z cegie  dobrej jako ci, wk ad nie jest 

konieczny. Jedynie do kominka z p aszczem 

wodnym – ze wzgl du na ni sz  tempe-

ratur  spalin i mo liwo  skraplania si

(kondensacji) pary wodnej – wyposa enie 

komina we wk ad jest w pe ni uzasadnione.

Jak funkcjonuje system 
Dystrybucji Gor cego 
Powietrza, czyli DGP
Zasada ogrzewania powietrznego polega 

na rozprowadzaniu po domu ogrzanego po-

wietrza. Je li ród em ciep a jest kominek, 

ogrzewa si  ono op ywaj c obudow  wk adu

kominkowego, po czym przez rozdzielacz 

i system rur rozprowadzaj cych zako czo-

nych anemostatami (czyli nawiewnikami) 

dop ywa do poszczególnych pomieszcze .

Sch odzone, przemieszcza si  ku do owi 

i otworami w obudowie powraca do 

kominka dzi ki naturalnemu ci gowi lub 

te  wymuszeniu takiego ruchu prac  wen-

tylatora. Warunkiem funkcjonowania tego 

ogrzewania jest zatem swoboda przep ywu 

powietrza na drodze pomieszczenia – komi-

nek. Aby zapewni  t  swobod , w drzwiach 

wewn trznych montuje si  kratki, wierci 

otwory lub podcina doln  kraw d  skrzyde .

Ze wzgl du na mo liwo  przenoszenia 

zapachów, wlotów powietrza grzewczego 

nie umieszcza si  w w.c. ani w kuchni 

i zapewnia w tych pomieszczeniach inny 

sposób ogrzewania. Wad  powietrznego 

ogrzewania kominkowego, jak  jest uno-

szenie kurzu, mo na w pewnym stopniu 

ograniczy , montuj c filtr na wentylatorze.

Ogrzewanie z DGP mo e równie  funk-

cjonowa  w systemie zamkni tym, je li do 

pomieszcze  doprowadzone s  po dwie rury 

– jedna z nawiewem ciep ego powietrza, 

a druga odprowadzaj ca powietrze sch o-

dzone z powrotem do kominka. Nie trzeba 

wtedy wykonywa  podci  pod drzwiami 

ani montowa  w nich tulei. Nie eliminuje 

to jednak problemów z rozchodzeniem si

zapachów i kurzu.

Zale nie od rozleg o ci instalacji rozpro-

wadzaj cej (odleg o ci wylotów powietrza 

od kominka) system mo e pracowa  w tzw. 

obiegu grawitacyjnym lub z wymuszon

wentylatorem cyrkulacj  powietrza. 

Grawitacyjnie mo na rozprowadza  powie-

trze pod warunkiem, e poziome odcinki 

rur nie przekraczaj  3–4 m; dotyczy to 

niewielkich domów, w których kominek 

umieszczony jest w centralnym miejscu.

Wi ksze mo liwo ci zapewnia wymuszo-

ny obieg powietrza, w którym odpowiednio 

dobrany wentylator umo liwia pokonanie 

oporów przep ywu w d u szych odcinkach 

rur. Jednak jego praca uzale niona jest 

od dop ywu pr du (podczas awarii sieci 

elektrycznej ogrzewanie praktycznie nie 

dzia a), a tak e jest ród em ha asu, mniej 

lub bardziej s yszalnego zale nie od jego 

umiejscowienia i jako ci.

Jak rozprowadzi  rury 
Ogrzewanie kominkiem z systemem DGP 

powinno by  zaprojektowane przez fachow-

ca. W dokumentacji powinny by  okre lone 

przekroje rur, lokalizacja ich wylotów, 

wydajno  wentylatora oraz nastawy po-

szczególnych anemostatów i przepustnic. Po 

uruchomieniu instalacja wymaga regulacji 

wydajno ci ogrzewania. W zale no ci od 

tego, jakiego przep ywu powietrza wy-

Kana y dymowe, niezale nie od ich kon-

strukcji, powinny by  u do u (poni ej pale-

niska) wyposa one w wyczystk , czyli za-

mykany otwór, który umo liwi okresowe 

usuwanie nagromadzonej sadzy. Wyczystk

najlepiej umie ci  z ty u kominka (je li jest 

tam dost p), a w domu podpiwniczonym – 

w piwnicy. U atwi to usuwanie sadzy i za-

pobiegnie zabrudzeniu pomieszcze  pod-

czas czyszczenia komina.

Wyczystka
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maga dane pomieszczenie, ustawiane jest 

odpowiednie sta e otwarcie przepustnicy. 

W trakcie u ytkowania instalacji przep yw 

powietrza reguluje si  anemostatami lub 

kratkami nawiewnymi.

W monta u instalacji DGP najwi cej 

k opotów sprawia rozprowadzenie rur du ej

rednicy (80–140 mm). Ich wyloty powinny 

znale  si  w pobli u okien, co zapewnia 

w miar  równomierny rozk ad temperatury 

w pomieszczeniu. Mog  by  one umieszcza-

ne w suficie lub cianach, a na pi trze i pod-

daszu – w pod odze. Mo na je prowadzi

na kilka sposobów zale nie od konstrukcji 

domu i etapu robót, na jakim planujemy 

instalacj  ogrzewania powietrznego:

 w domu parterowym z poddaszem 

nieu ytkowym naj atwiej rozprowadza si

rury na strychu; otula si  je grub  warstw

we ny mineralnej, a wyloty przeprowadza 

przez sufit;

 w budynkach, w których s  stropy z pu-

staków, do u o enia rur mo na wykorzysta

kana y w tych pustakach; umo liwiaj  one 

wprowadzenie rur o rednicy 12–14 cm. 

Wymaga  to b dzie rozkucia miejsc ich 

wylotów i zabezpiecz  na czas betonowania;

 w pomieszczenich z sufitem podwie-

szanym przewody rozprowadzi  mo na 

nad nim. Nie powinny one jednak le e  na 

konstrukcji stela a, gdy  powodowa oby to 

miejscowe przegrzewanie p yt sufitowych 

i mog oby u atwi  rozchodzenie si  szumów 

zwi zanych z przep ywem powietrza;

 w domach ju  wyko czonych rury 

rozprowadzaj ce ciep e powietrze naj atwiej 

u o y  po wierzchu cian i obudowa  p yta-

mi gipsowo-kartonowymi.

Rury. W systemie powietrznego ogrzewa-

nia kominkowego stosuje si  g ównie ela-

styczne rury aluminiowe typu flex, które 

dzi ki gi tko ci i mo liwo ci rozci gania 

umo liwiaj  zmian  kierunku przebiegu 

instalacji bez konieczno ci montowania. 

W nieogrzewanych pomieszczeniach (np. na 

nieu ytkowym poddaszu) rury te wymagaj

izolacji cieplnej otulin  z we ny mineralnej 

(mo na stosowa  gotowe rury izolowane 

lub samodzielnie je przykrywa ). Izolacja 

ta stanowi zarazem ochron  stykaj cych si

z przewodami elementów przed nadmier-

nym nagrzewaniem si , jest tak e izolacj

akustyczn , ograniczaj c  przenikanie 

do wn trz mieszkalnych szumów i drga

z instalacji. Do rozprowadzenia gor cego 

powietrza stosuje si  te sztywne kana y

p askie o przekroju prostok tnym, umo -

liwiaj ce prowadzenie np. w warstwie pod-

k adów pod ogowych. Przej cie z jednego 

systemu kana ów na drugi wymaga u ycia 

odpowiednich z czek przej ciowych.

Wentylator, filtry, rozdzielacz
Je li ogrzewanie kominkowe ma pracowa

w systemie cyrkulacji wymuszonej, 

niezb dne jest zamontowanie wentylatora 

(nazywanego te  turbin ) przet aczaj cego 

powietrze. Wentylator taki mo na zamonto-

wa  dwojako:

 na doprowadzeniu powietrza do kominka 

– wtedy wt acza je do obudowy wk adu

kominkowego (tzw. turbina zimna),

 na wylocie powietrza gor cego (turbina 

gor ca).

Turbin  zimn mo na montowa  w obu-

dowie kominkowej (u do u) pod warunkiem, 

e ta jest szczelna, aby wt aczane powietrze 

nie wydostawa o si  na zewn trz. Wk ad ko-
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minkowy musi wi c mie  zamykane otwory 

cyrkulacji powietrza, a nie wszystkie 

modele spe niaj  ten warunek. Zalet  takiej 

lokalizacji wentylatora jest to, e pracuje 

w ni szej temperaturze, co ma znaczenie dla 

jego trwa o ci, atwiejszy jest tak e dost p

do niego w razie konieczno ci wymiany 

czy naprawy. Wk ady kominkowe przy-

stosowane do takiego systemu nadmuchu 

wyposa one s  najcz ciej w dystrybutor 

gor cego powietrza, do którego pod cza si

bezpo rednio rury rozprowadzaj ce.

Turbin  gor c – czyli wariant cz ciej 

stosowany – umieszcza si  na wylocie 

powietrza z kominka: w takim miejscu, by 

zapewniony by  do niej atwy dost p. Mo na 

j  umie ci  na strychu, poddaszu lub w oka-

pie kominka z dost pem od ty u. Wydajno

takich wentylatorów – zale nie od rozleg o-

ci instalacji i mocy grzewczej – zawiera si

w granicach od 300 do 800 m3/h. Ogrzane 

powietrze zasysane jest jedn  rur  zbiorcz

z obudowy kominka, a na wylocie z wen-

tylatora montuje si  rozdzielacz kieruj cy 

strumienie powietrza do poszczególnych 

pomieszcze .

Niekiedy, cho  jest to wariant bardziej 

ha a liwy, do nadmuchu ciep ego powietrza 

stosuje si  nie jeden wentylator centralny, 

ale kilka mniejszych zamontowanych 

bezpo rednio na wylocie powietrza do 

pomieszczenia. Zalet  takiego rozwi zania 

jest atwo  sterowania intensywno ci

nawiewu przez p ynn  regulacj  obrotów 

wentylatora.

Wi kszo  oferowanych kominków ma 

moc nominaln  w przedziale od 12 do 

18 kW, co powinno wystarczy  do ogrza-

nia domu o powierzchni do 300 m2, zak a-

daj c, e przy silnych mrozach korzysta

b dziemy te  i z innych róde  ciep a.

Moc nominalna
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Filtr. System DGP powinno si  wyposa y  w filtr, który 

poch ania  b dzie kurz przemieszczaj cy si  wraz z powietrzem 

cyrkulacyjnym. Filtry takie po czone s  najcz ciej bezpo red-

nio z wentylatorem i musz  by atwo dost pne ze wzgl du na 

konieczno  okresowego czyszczenia. S  to najcz ciej filtry 

z wk adem metalowym, odpornym na wysok  temperatur ; mo na 

je my  np. w zmywarce. Zamontowanie filtru powoduje jednak 

t umienie przep ywu powietrza, co trzeba uwzgl dni  przy doborze 

wentylatora. 

Regulacja systemu DGP
System Dystrybucji Gor cego Powietrza powinien by  tak wy-

regulowany, aby pomieszczenia nagrzewa y si  wystarczaj co 

powietrzem o mo liwie niewysokiej temperaturze (zgodnie z prze-

pisami – nie wy szej ni  45°C) i nap ywaj cym z nawiewników 

bez wywo ywania odczuwalnych podmuchów. Nadmierna inten-

sywno  wyp ywu powietrza by aby odczuwana jako dyskomfort, 

pot gowany jeszcze zwi kszeniem ha a liwo ci instalacji. 

Parametry pracy ogrzewania kominkowego – temperatura 

i intensywno  przep ywu powietrza – powinny by  podane 

w projekcie instalacji, ale w trakcie u ytkowania konieczne s

korekty ze wzgl du na trudne do przewidzenia zmiany warunków 

pracy. Aby doprowadzi  do pomieszczenia moc grzewcz  1 kW, 

trzeba by zapewni  nap yw w ci gu godziny 120 m3 powietrza 

ogrzanego do temperatury max. 45°C. Je li zapotrzebowanie 

budynku wynosi 7–8 kW, wymaga by nap ywu ok. 1000 m3

powietrza w ci gu godziny. Takiej wydajno ci nie zapewni 

nawet bardzo du y wentylator. Jest to do  istotne ograniczenie 

w mo liwo ciach grzewczych systemu DGP.

nawiewniki

nawiewniki

przewody 

rozprowadzaj ce

ciep e powietrze

nawiewniki

wentylator

kominek 

z wk adem

przewody 

rozprowadzaj ce 

ciep e powietrze

kominek

 W du ych domach do Dystrybucji Gor cego Powietrza potrzebny jest 

wentylator wymuszaj cy jego przep yw

 Instalacja grawitacyjna systemu DGP w budynkach wysokich i w skich

Sposób 

rozprowadzania 

powietrza ogrzanego 

przez kominek 

(system DGP)

dystrybutor

kratka 

wentylacyjna

fo
t.

 K
o

m
in

fl
e

x

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



Kominki

BUDUJEMY DOM 4/2008 161

Je li ogrzewanie by oby niedostateczne, 

trzeba by albo podnosi  temperatur  powie-

trza grzewczego (wbrew przepisom), albo 

zwi kszy  intensywno  jego nap ywu (co 

odbije si  na komforcie). Dlatego dom ogrze-

wany kominkiem powinien mie  bardzo 

dobr  izolacyjno  ciepln : przyniesie to nie 

tylko oszcz dno ci na paliwie, ale zapewni 

wi kszy komfort u ytkownikom ogrzewa-

nia. Zmniejszy bowiem zapotrzebowanie 

budynku na ciep o zarówno podczas silnych 

mrozów, jak i w pozosta ych okresach 

sezonu grzewczego, co umo liwi obni enie 

najwa niejszych parametrów ogrzewania, 

czyli temperatury i przep ywu powietrza.

Regulacj  mocy ogrzewania zale nie 

od rzeczywistych warunków uzyskujemy 

g ównie przez zmian  intensywno ci 

palenia w kominku, przy zachowaniu 

sta ego przep ywu. Niekiedy potrzebna jest 

jednak regulacja ilo ci przep ywaj cego 

powietrza, na przyk ad wst pne ustawienie 

przep ywów czy te  wy czenie niektórych 

pomieszcze  z ogrzewania. Do tego celu 

s u  przepustnice montowane na poszcze-

gólnych odnogach systemu orurowania. 

Obrotowe klapki umieszczone w ukrytych 

w rurach w stropie lub za ekranami na cia-

nach i po czone z elastycznymi ci gnami 

umo liwiaj  t umienie b d  zwi kszanie 

przep ywu powietrza. 

Do dok adnej regulacji przep ywu s u

anemostaty, czyli nawiewniki z regulowan

szczelin , przez któr  wyp ywa powietrze.

Uwaga: Nadmierne zd awienie przep ywu 

powietrza powoduje wzrost ha a liwo ci 

nawiewu, co jest niepo dane zw aszcza 

w sypialni.

Jaki wk ad
Wk ad kominkowy dobiera si  zazwyczaj ze 

wzgl du na moc, a tak e wygl d zewn trz-

ny. Teoretycznie, moc nominalna kominka 

powinna odpowiada  zapotrzebowaniu na 

moc grzewcz  w konkretnym budynku. 

Jednak kominek to nie kocio  gazowy i sta e

utrzymywanie mocy nominalnej jest prak-

tycznie niemo liwe.

Ze wzgl du na to, e do funkcjonowania 

ogrzewania kominkowego potrzebna jest 

praca zwi zana z rozpalaniem i podtrzy-

mywaniem ognia, powinni my te  zwraca

uwag  na ni ej wymienione cechy wk adu, 

wp ywaj ce na wygod  obs ugi.

Wielko  komory spalania. Do wi kszej 

komory rzadziej mo na dorzuca  drewno 

i oddaje ciep o przez d u szy czas ni  ma a

komora.

Szyber. Zamontowany w czopuchu (cz

stanowi ca po czenie otworów wyloto-

wych spalin z kana ami kominowymi) 

powinien umo liwia  przymykanie kana u

dymowego.

Doprowadzenie powietrza. Oprócz po-

wietrza, które po ogrzaniu rozprowadzone 

jest po domu, do kominka musi by  dopro-

wadzone równie  to konieczne do procesu 

spalania. S  na to dwa sposoby:

 przez nawiewniki okienne powietrze 

wp ywa do pomieszczenia, w którym stoi 

kominek, a nast pnie – pod palenisko przez 

otwór znajduj cy si  pod drzwiczkami 

kominka

 powietrze doprowadzone jest bezpo-

rednio kana em z zewn trz domu pod 

palenisko.

Obudowa. Niezale nie od walorów 

estetycznych trzeba zapewni  dobr  izolacj

ciepln  wk adu, aby obudowa nie nagrzewa-

a si  nadmiernie.

Kominek z p aszczem 
wodnym
Instalacja kominka z p aszczem wodnym 

ma sens jedynie wtedy, gdy w domu ma by

zainstalowane ogrzewanie wodne zasilane 

z innego ród a (kocio  w glowy, gazowy), 

a kominek b dzie s u y  jedynie jako 

element wspomagaj cy g ówne urz dzenie 

grzewcze. Przemawia za tym przede wszyst-

kim rachunek ekonomiczny – instalacja 

grzewcza musi by  taka sama jak przy 

zasilaniu z kot a. Z tych samych wzgl dów 

nie jest wskazane, by kominek by  jedynym 

ród em ciep a, bo efektywno  i mo liwo-

ci regulacji ogrzewania kominkowego s

znacznie mniejsze ni  instalacji zasilanej 

kot em. Takie rozwi zanie jest uzasadnione 

jedynie jako przej ciowe – np. w sytuacji, 

gdy nie ma miejsca na kot owni , ale w per-

spektywie mo na b dzie zamontowa  kocio

gazowy w kuchni czy azience.

Kominek z p aszczem wodnym musi 

by  pod czony zgodnie z przepisami do 

otwartego systemu ogrzewania, a wi c nie 

mo e bezpo rednio zasila  ogrzewania pod-

ogowego czy te  grzejników panelowych. 

Cho  niektóre kot y wyposa one s  w uk a-

dy zabezpieczenia przed nadmiernym 

wzrostem temperatury wody, to formalnie 

te  wymagaj  one pod czenia do systemu 

otwartego. Oczywi cie nie eliminuje to mo -

liwo ci wspó pracy z instalacj  zamkni t

(ci nieniow ), ale wymaga zamontowania 

wymiennika ciep a oddzielaj cego obieg 

kot owy od grzejnikowego, a tak e rozbudo-

wania uk adu regulacji.

Do miejsca zainstalowania kominka 

z p aszczem wodnym musimy doprowadzi

rury – nie tylko instalacji c.o., ale równie

wodoci gowe i kanalizacyjne: do nape -

niania instalacji i odprowadzania wody 

z przelewu otwartego naczynia wzbiorcze-

go, aby umo liwi  dzia anie uk adu zabez-

pieczaj cego instalacj  przed przegrzaniem. 

Uk ad ten powoduje otwarcie sterowanego 

termostatem zaworu, przez który przep ywa 

woda wodoci gowa. Sch adza ona p aszcz 

kominka i odp ywa do kanalizacji.

Teoretycznie kominek z p aszczem 

wodnym mo e podgrzewa  wod  u ytkow .

Konieczne wtedy b dzie zamontowanie za-

sobnika ciep ej wody z w ownic  zasilan

z instalacji c.o. Je li kominek ma by  jedy-

nym ród em ciep a, uk ad taki b dzie ma o

komfortowy w u ytkowaniu, gdy  d u sze 

przerwy palenia w kominku spowoduj  wy-

studzenie wody, a gdy b dzie potrzebna, jej 

nagrzewanie b dzie trwa  do  d ugo. 

 Wk ad kominka  z p aszczem wodnym

 Wk ad kominkowy zasilany peletami 

z zasobnikiem o pojemno ci 123 kg – 

wystarczaj cej na 5–6 dni pracy kominka

fo
t.
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