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Otwarcie

W przegl dzie 

prezentujemy dost pne 

obecnie na rynku kominki 

i podpowiadamy, które 

z nich b d  najlepsze 

w konkretnej sytuacji.

Sama znajomo  oferty rynkowej nie wy-

starcza, nierzadko nawet przeszkadza przy 

zakupie kominka, bo rozwi za  jest zbyt 

wiele, a nasza wiedza cz sto niewystarcza-

j ca. W konsekwencji wyposa anie domu 

w nowe urz dzenie przestaje by  przyjem-

no ci  i staje si  konieczno ci , obci o-

n  dodatkowo wieloma w tpliwo ciami. 

Aby Pa stwa od nich uwolni , zwrócili my 

si  po wskazówki do specjalisty i wielolet-

niego praktyka-kominkarza – pana Adama 

Szpakowskiego.

Co daje zamkni cie
paleniska otwartego?
Ekonomiczne wykorzystanie ciep a. 

Kominki zamkni te oddaj  do pomieszczenia 

ok. 60% wytworzonego ciep a, podczas gdy 

otwarte oddaj  go zaledwie 15–20%: pozosta-

e 85–80% ucieka przez komin. 

Oszcz dno  opa u. Aby uzyska  10 kWh 

energii cieplnej z kominka otwartego, trzeba 

zu y  od 12 do 15 kg drewna, a z kominka za-

mkni tego t  sam  ilo  energii uzyskuje si

z 4 kg drewna. 

Mo liwo  kontroli spalania. W paleni-

sku otwartym temperatur  mo na regulowa

jedynie przez do o enie wi kszej lub mniej-

szej ilo ci drewna. Równie trudno jest dostar-

czy  odpowiedni  ilo  powietrza do spalania, 

bo kominki takie pobieraj  powietrze ca  po-

wierzchni  otworu paleniska – im wi ksze pa-

lenisko, tym wi cej powietrza z pomieszczenia 

wci ga rozpalony kominek. W kominkach za-

mkni tych regulacji ilo ci dop ywaj cego po-

wietrza dokonuje si  za pomoc  przepustnic. 

Dzi ki temu mo na dozowa  powietrze i w ten 

sposób zapobiega  przegrzewaniu si  pomiesz-

cze  oraz kontrolowa  spalanie.

Zwi kszone bezpiecze stwo. Palenisko 

otwarte to spore zagro enie po arem. W ko-

minkach zamkni tych niebezpiecze stwo za-

prószenia ognia jest znikome.

Mimo wszelkich przewag fizycznych ko-

minka zamkni tego, wielu z nas i tak wybie-

rze kominek otwarty, kieruj c si  metafizy-

k , czarem otwartego ognia grzej cego dusz ,

a nie pomieszczenie. Je li rzeczywi cie tak 

si  stanie, pami tajmy, e spraw  pierwszo-

rz dn  b dzie zapewnienie dop ywu powie-

trza do paleniska, gdy  otwarty ogie  zu-

ywa kilkakrotnie wi cej tlenu ni  ten za 

zamkni ciem.

Ró nice mi dzy
wk adem
a kaset  kominkow
Wk ad i kaseta to cz sto uto samiane poj -

cia, tymczasem to nie to samo. Urz dzenia te 

ró ni  si  zarówno konstrukcj , jak i zastoso-

waniem. 

Kasety, a dok adniej – kasety rurowe 

(i tylko takie) umo liwiaj  usprawnienie 

pracy starych kominków bez konieczno-
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 Na ostateczny wygl d kominka wp yw ma jego usytuowanie i sposób pod czenia do przewodu kominowego. Ogromne znaczenie ma tak e rodzaj i gabaryty 

obudowy. Oto przyk ady ró nych stylów i rozwi za , nadaj cych pomieszczeniu okre lony styl

ci ich rozbiórki. Charakteryzuje je p a-

ska górna cz  paleniska, dwu ciankowa 

konstrukcja korpusu i przew enie cia-

nek bocznych ku rodkowi paleniska. Taki 

kszta t umo liwia instalowanie kaset w ist-

niej cych kominkach z tradycyjnym paleni-

skiem otwartym. 

Wk ady maj  rozbudowany okap i mo na je 

stosowa  wy cznie do kominków nowo bu-

dowanych.

Dot d zatem sprawa jest prosta: buduj c

nowy kominek, kupujemy wk ad, moderni-

zuj c za  stary kominek z otwartym paleni-

skiem, kupujemy kaset  rurow . Ale kiedy od 

teorii przechodzimy do praktyki, zaczynaj  si

problemy, o czym mowa dalej.

Modernizacja starego kominka

Ju  pierwsza wizyta kominiarza mo e przy-

nie  nam z e wie ci. Stan starych prze-

wodów dymowych mo e bowiem okaza

si  na tyle kiepski, e kominiarz, zagad-

ni ty o mo liwo ci modernizacji komin-

ka, orzeknie, e sam komin wymaga grun-

townych napraw lub po prostu zbudowania 

od nowa. Z podobn  sytuacj  mamy do czy-

nienia, gdy wymiary przewodów dymo-

wych s  inne ni rednice kró ców wylo-

tu spalin dost pnych na rynku kaset (tylko 

idealne dopasowanie tych wymiarów gwa-

rantuje pe n  szczelno , zarówno pod-

czas palenia w kominku, jak i czyszcze-

nia komina). W takiej sytuacji konieczne 

mo e by  wyburzenie znacznego fragmen-

tu kominka, aby dokona  przeróbek albo 

przy czy  go do nowego komina. Przy tak 

du ych zmianach mamy do czynienia z bu-

dow  kominka praktycznie od nowa, a wi c

zastosowanie znajdzie tu wk ad kominko-

wy. 

Powró my jednak do kaset rurowych, 

które bez znacznych przeróbek tradycyj-

nego kominka mo na we  wmontowa  po 

to, by usprawni  jego prac . Do istniej ce-

go paleniska otwartego wystarczy w tym 

celu dobra  kaset  o odpowiednich wymia-

rach – z regulowanym dop ywem powietrza 

do spalania i paleniskiem bezpiecznie za-

mkni tym przeszklonymi drzwiczkami. 

 W kasetach najcz ciej w dolnej cz ci 

znajduj  si  wloty zimnego powietrza, a nad 

drzwiczkami umieszczone s  wyloty po-

wietrza nagrzanego. Spaliny wydostaj  si

przez górn  przestrze  pomi dzy rurami -

cz cymi przedni  i tyln cian  kasety.

 Niestety, nie zawsze nasze otwarte pale-

nisko odpowiada gabarytowo wymiarom 

produkowanych kaset. Je li ró nice s  nie-

wielkie, mo na podku  otwór lub – je li jest 

za du y – wype ni  go. Je li nie mo na do-

bra  kasety o odpowiednich wymiarach, 

trzeba j  po prostu zamówi  na wymiar. 

Kasety na zamówienie wykonuje si  ze

stali. Kasety rurowe o typowych wymia-

rach (szeroko  – ok. 70 cm, wysoko

– 50–60 cm, g boko  – 45–50 cm) zazwy-

czaj odlewane s  z eliwa.

Uwaga! Kominek z kaset  rurow  nie mo e

ogrzewa  innych pomieszcze  ni  to, w któ-

rym si  znajduje.

Nowy kominek z wk adem

Dobór wk adu do nowo budowanego kominka 

jest prostszy; trzeba po prostu wybra  urz -

dzenie odpowiadaj ce naszym potrzebom 

i mo liwo ciom. A oto co mamy do wyboru.

Kominek z wk adem ogrzewaj cym jedy-

nie pomieszczenie, w którym stoi. To roz-

wi zanie najprostsze i jednocze nie ta sze 

od dalej omówionych, nie wymaga bowiem 

rozprowadzania adnych instalacji. Ciep o

z takiego kominka rozchodzi si  w pomiesz-

czeniu dzi ki naturalnej cyrkulacji powie-

trza o ró nej temperaturze: ciep e – unosi si ,

ch odne – opada ku pod odze. W ten sposób 

ch odne powietrze z pomieszczenia nap y-

wa do komory kominka przez otwory w dol-

nej cz ci obudowy, ogrzewa si  od korpusu 

paleniska i wyp ywa gór  przez kratki w obu-

dowie z powrotem do pomieszczenia. Taki 

najprostszy kominek z zamkni t  komor

spalania ma wysok  wydajno , si gaj c  na-

wet 80% i jest bezpieczny w u ytkowaniu.
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Przegl d rynku

Kominek ogrzewaj cy ca y dom. Stosuje 

si  dwa rozwi zania takich instalacji: 

1. z dystrybucj  ogrzanego przez kominek

powietrza do pozosta ych pomieszcze

– w skrócie DGP, oraz

2. zasilanie przez kominek grzejników wod-

nych i ewentualnie te  przygotowanie c.w.u. 

dzi ki zastosowaniu rozwi zania zwanego 

p aszczem wodnym, w którym ciep o komin-

ka ogrzewa wod .

Obydwa rozwi zania umo liwiaj  zredu-

kowanie zu ycia energii z konwencjonalnych 

róde , zasilaj cej instalacj  grzewcz  (gaz, 

olej, energia elektryczna).

Kominek z DGP, czyli rozprowadzaniem 

ciep ego powietrza. Jest to odr bny system 

ogrzewania, najcz ciej traktowany jako 

alternatywny wobec zastosowanego w domu 

ogrzewania konwencjonalnego (wodne 

grzejniki cienne).

Ogie  w palenisku nagrzewa wk ad ko-

minkowy, a ten oddaje to ciep o powietrzu 

przep ywaj cemu przez przestrze  mi dzy 

korpusem wk adu a jego obudow . Ta ostat-

nia mo e by :

– ciep a, np. z kafli – wtedy nagrzewa 

si  i oddaje nagromadzone ciep o ca  po-

wierzchni ;

– zimna, np. z p yt g-k – nie nagrzewa si

i musi by  izolowana od wewn trz np. ognio-

odporn  we n  mineraln  z warstw  folii 

aluminiowej. Izolacja chroni tak  obudow

przed zbyt wysok  temperatur , a je li komi-

nek stoi przy zewn trznej cianie budynku, 

nie dopuszcza do ucieczki ciep a z kominka 

na zewn trz.

 Powietrze ogrzane w przestrzeni mi dzy 

wk adem a obudow  transportowane jest do 

innych pomieszcze  przewodami (najcz -

ciej aluminiowymi lub stalowymi). W po-

mieszczeniach, do których dostarczane jest 

ciep e powietrze, zainstalowane s  kratki na-

wiewne lub anemostaty, czyli wyloty tego po-

wietrza. Sch odzone w pomieszczeniach po-

wietrze powinno mie  mo liwo  powrotu 

do pokoju z kominkiem. Dlatego w drzwiach 

ogrzewanych pomieszcze  powinna by

szczelina lub otwory wentylacyjne. Ze wzgl -

du na mo liwo  przenoszenia zapachów – 

wlotów powietrza ogrzanego nie powinno si

umieszcza  w kuchniach i azienkach – po-

mieszczenia te ogrzewa si  w inny sposób.

Opisany wy ej ruch powietrza mo e by

naturalny (grawitacyjny) lub wymuszony.

Obieg naturalny. Gor ce powietrze – l ej-

sze od ch odnego – unosi si  na zasadzie 

konwekcji, czyli tzw. wyporu termicznego. 

Taki system ogrzewania kominkowego jest 

niezale ny od zewn trznych róde  ener-

gii, ale grawitacyjnie rozchodz ce si  cie-

p o nie mo e by  dostarczone do zbyt wie-

lu pomieszcze . Poziome odcinki kana ów

doprowadzaj cych powietrze musz  by  jak 

najkrótsze (maksymalnie 2–3 m). Z tych po-

wodów system taki jest niewydolny w du-

ych roz o ystych domach parterowych, ale 

na pewno sprawdza si  w budynkach o pro-

stym uk adzie – stosunkowo wysokich, ale 

w skich, w których pomieszczenia ogrzewa-

ne przez kominek znajduj  si  na kondygna-

cji powy ej miejsca, gdzie on stoi. 

Obieg wymuszony. Transport ciep ego po-

wietrza wspomagany jest prac  wentylatora, 

a wi c do pracy takiego systemu konieczna 

jest energia elektryczna. Wentylator najle-

piej zamontowa  nad kominkiem – na wy-

locie gor cego powietrza (wentylatory mon-

tuje si  tak e na doprowadzeniu powietrza 

– przewa nie w kasetach). Wentylator mo e

doprowadzi  ciep e powietrze do wielu po-

mieszcze . Aby zapobiec przemieszczaniu 

si  wraz z powietrzem cyrkulacyjnym kurzu, 

instalacj  trzeba wyposa y  w filtr.

Uwaga! Wentylator i filtr nale y montowa

w miejscu atwo dost pnym ze wzgl du na  

ewentualne awarie oraz konieczno  okreso-

wego czyszczenia filtra. 

Równolegle z wentylatorem mo na zasto-

sowa  tzw. bypass z termostatem bimeta-

licznym i przepustnic . Gdy zabraknie na-

pi cia w sieci, gor ce powietrze zostanie 

odprowadzone przez króciec bypassu do 

wydzielonego pomieszczenia lub gdy pod-

czas pracy wentylatora temperatura przep y-

waj cego powietrza jest wysoka, króciec by-

passu pobierze ch odne powietrze i obni y

w ten sposób maksymaln  temperatur  po-

wietrza wyp ywaj cego z kratek i anemosta-

tów. Bypass bywa oferowany w komplecie z 

wentylatorem, ale czasem trzeba go dokupi

oddzielnie. 

 Ogrzewanie kominkowe z DGP tworzy, 

jak ju  wspomnieli my, drugi, obok podsta-

wowego, niezale ny system ogrzewania, któ-

ry umo liwia oszcz dzanie energii konwen-

cjonalnej. Ogrzewanie kominkiem z DGP jest 

szczególnie przydatne w okresie wiosny i je-

sieni, kiedy g ówn  instalacj  c.o. mo na wy-

czy , a dom dogrza  wy cznie komin-

kiem. Konieczne jest jednak rozprowadzenie 

w domu kana ów transportuj cych gor ce 

powietrze. Aby zapewni  jego sprawny prze-

p yw, stosuje si  kana y o wymiarach odpo-

wiadaj cych rednicy kró ców wylotów cie-

p ego powietrza z kominka (je eli oczywi cie 

kominek jest w nie wyposa ony). Kana y te 

mog  s u y  tak e do nawiewno-wywiewnej 

wentylacji mechanicznej z odzyskiem cie-

p a (rekuperatorem). Wspomaganie przesy-

u powietrza central  nawiewno-wywiewn

z odzyskiem ciep a sprawia, e ogrzewanie 

domu kominkiem jest jeszcze bardziej ener-

gooszcz dne. Wentylacja taka wyposa o-

na jest w wymiennik ciep a, który umo li-

wia odzyskiwanie energii cieplnej zawartej 

w powietrzu wentylacyjnym usuwanym na 

zewn trz (zimne powietrze nap ywaj ce do 

domu ogrzewa si  od ciep ego wyrzucanego 

na zewn trz). Zintegrowanie instalacji ogrze-

wania kominkowego z wentylacj  polega na 

po czeniu kana u, którym ciep e powietrze 

wychodzi z kominka, z g ównym kana em

nawiewnym wychodz cym z wymiennika 

ciep a.

Uwaga! W pomieszczeniu z kominkiem nie 

mo na stosowa  mechanicznej wentylacji wy-

wiewnej (wyci gowej), by nie dopu ci

do odwrócenia ci gu kominowego i wci -

gania dymu i gazów przez komin i kominek. 

Mechaniczna wentylacja nawiewno-

-wywiewna musi za  by  tak zaprojektowana, 

by zrównowa y  pobór powietrza przez komi-

nek wi ksz  ilo ci  powietrza nawiewanego.

U atwienia i ciekawe rozwi zania przy 
modernizacji paleniska otwartego
Monta  kasety kominkowej jest cz sto utrudniony ze wzgl du na górny króciec przy czenio-

wy, który wystaje ponad kaset  i przez to uniemo liwia jej swobodne wsuni cie do istniej ce-

go paleniska. Rozwi zaniem tego problemu jest kaseta z teleskopowym kró cem przy cze-

niowym. Przed w o eniem kasety do paleniska króciec chowa si  w jej wn trzu, a po w o eniu 

otwiera si  drzwiczki i wysuwa króciec w kierunku rury spalinowej. Takie rozwi zanie eliminuje 

konieczno  rozkuwania cz ci istniej cego paleniska.

 Kaseta to nie jedyny sposób na zamkni cie paleniska otwartego. Zamiast niej w starym ko-

minku mo na zamontowa  jedynie drzwiczki szklane z szyb  ognioodporn  lub – je li palenisko 

jest bardzo du e – wstawi  we  piec wolno stoj cy zwany koz .
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Kominek z p aszczem wodnym. Jest to 

sposób na wspomaganie konwencjonalnego 

centralnego ogrzewania i ewentualnie te

przygotowanie ciep ej wody u ytkowej. 

Korpus wk adu z p aszczem wodnym ma 

podwójne cianki, mi dzy którymi przep y-

wa woda – st d nazwa p aszcz wodny. Woda 

przejmuje ciep o i przekazuje je do grzejników. 

Sposób wspó pracy kominka z istniej c

wodn  instalacj  c.o. zale y od podstawowe-

go ród a ciep a. Je li jest to:

– kocio  na gaz lub olej – wtedy kominek 

b dzie dodatkowym urz dzeniem przy -

czonym do istniej cych rur i grzejników. 

Konieczny b dzie tu dodatkowy wymiennik 

ciep a, stworz  si  zatem dwa obiegi: otwar-

ty mi dzy kominkiem a wymiennikiem i za-

mkni ty od wymiennika do grzejników;

– kocio  na paliwo sta e w wersji tradycyj-

nej, tj. z otwartym naczyniem wzbiorczym

– wtedy kominek z p aszczem wodnym pod-

cza si  bezpo rednio do instalacji, spe ni 

on tu zadanie drugiego pracuj cego równole-

gle kot a;

– kocio  na paliwo sta e – w nowoczesnej 

wersji z podajnikiem paliwa, rozbudowa-

n  automatyk  i podzia em na dwa obiegi

(otwarty – mi dzy kot em a wymiennikiem, 

zamkni ty – mi dzy wymiennikiem i grzej-

nikami) – kominek trzeba pod czy  do obie-

gu otwartego przed wymiennikiem; 

– elektryczny piec akumulacyjny lub pod-

ogówka elektryczna – kominek z p aszczem 

 Schematy instalacji c.o. z kot em na gaz lub olej i wspó pracuj cego z ni  kominka z p aszczem wodnym. Schemat (a) obrazuje sytuacj , w której pracuje 

jedynie kominek, przekazuj c ciep o do grzejników. Na schemacie (b) wida  dzia anie konwencjonalnego c.o. z wy czeniem pracy kominka
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Przegl d rynku

wodnym wymaga by wykonania ca ej in-

stalacji c.o. tylko dla niego, co by oby zbyt 

skomplikowane, a wi c kosztowne. 

 Kominek mo e pracowa  tak e w insta-

lacji zamkni tej, je li w przestrzeni wod-

nej wyposa ono go w urz dzenie do odbioru 

nadmiaru ciep a – zwykle w ownic  pod-

czon  do sieci wodoci gowej. W razie nad-

miernego wzrostu temperatury zawór ter-

miczny otwiera dop yw zimnej wody do 

w ownicy: przep ywaj ca woda och adza 

kominek i trafia do kanalizacji.

W ka dym przypadku potrzebny jest uk ad

sterowania, reguluj cy sposób wspó pracy 

urz dze  grzewczych.

Budowa kominka
w starym domu
Wybudowanie kominka w starym domu zale-

y od stanu technicznego wentylacji, mo li-

wo ci doprowadzenia powietrza do spalania, 

no no ci stropu, konstrukcji pod ogi oraz spo-

sobno ci sprawnego odprowadzania spalin.

Wentylacja, czyli zapewnienie sta ej wy-

miany powietrza jest konieczne ze wzgl -

dów bezpiecze stwa i zdrowotnych.

Powietrze do spalania. Stare domy coraz 

cz ciej ociepla si  i uszczelnia, wymie-

niaj c np. stolark  otworow . Podobnie jak 

w nowo budowanym domu, tak e w sta-

rym kominkowi trzeba zapewni  nap yw 

z zewn trz odpowiedniej ilo ci powie-

trza do spalania. Zgodnie z obowi zuj cy-

mi przepisami do kominka z zamkni tym 

wk adem trzeba doprowadzi  10 m3 powie-

trza w ci gu godziny na ka dy kW mocy 

nominalnej (chocia  kominki najcz ciej 

nie pracuj  bez przerwy z moc  nominaln

i w praktyce zu ywaj  mniej powietrza). 

Powietrze z zewn trz mo na doprowadzi :

– specjalnym przewodem mo liwie blisko 

paleniska, pod palenisko lub bezpo rednio 

do komory spalania. Ostatnie z tych trzech 

rozwi za  tworzy prawdziwie zamkni -

t  komor  spalania. Powietrze zewn trz-

ne nie ma wtedy bezpo redniego kontak-

tu z powietrzem wewn trz budynku, nie 

ma te  ryzyka zak ócenia pracy rekupera-

tora przez nieszczelny system wentylacji 

kominka. Jest to rozwi zanie najbardziej 

energooszcz dne, a wi c ekonomiczne;

– przez nawiewniki zamontowane 

w oknach. 

Powierzchnia przekroju przewodu dopro-

wadzaj cego powietrze powinna mie  ok. 

200 cm2, a wi c rednic  (gdy jest okr g y) 

min. 15 cm. Wlot powietrza znajduje si  naj-

cz ciej w cianie zewn trznej na poziomie 

pod ogi lub pod ni , ale mo e by  tak e wy-

niesiony ponad dach. 

Uwaga! Czerpnia na dachu musi znajdo-

wa  si  poni ej komina, tak aby nie zasysa a

dymu z komina. Wlot powietrza nie cz cy 

si  bezpo rednio z paleniskiem musi nato-

miast by  wyposa ony w tzw. przepustnic ,

która umo liwia jego zamkni cie, gdy komi-

nek nie jest u ywany, dzi ki czemu pomiesz-

czenie nie wych adza si .

wie e powietrze najlepiej pobiera  z kie-

runku zachodniego (st d w Polsce najcz -

ciej wieje wiatr). Umieszczenie wlotu od 

strony zawietrznej mo e przynie  odwrotny 

do oczekiwanego skutek – powietrze b dzie 

wysysane z kominka zamiast by  do  nawie-

wane. Przewód doprowadzaj cy powietrze 

powinien by  izolowany. 

No no  stropu lub fundamentu.

Przeci tny kominek (wk ad + obudowa) 

wa y ponad 200 kg, zatem strop albo pod-

oga na gruncie, które maj  by  tak znacz-

nie dodatkowo obci one, musz  mie  od-

powiedni  no no , co mo e oceni  tylko 

specjalista – konstruktor. Je li nie jest ona 

wystarczaj ca, konieczne mo e by  wzmoc-

nienie stropu lub wykonanie pod kominek 

specjalnego fundamentu.  

Pod oga. Kominek powinien by  osadzo-

ny na niepalnym pod o u o grubo ci co naj-

mniej 15 cm. Ponadto pod oga pod komin-

kiem nie mo e by  izolowana mi kkimi 

materia ami, które uniemo liwiaj  zachowa-

nie stabilno ci komika. Je eli ju  s  u o one,

nale y je usun  i w tym miejscu wykona

wylewk  betonow . Na niej, na ca ej po-

wierzchni kominka, najlepiej u o y  posadz-

k  z terakoty, gressu, granitu lub marmu-

ru. Materia y te s  odporne na ar, ponadto 

zapewni  odpowiedni  czysto  powietrza 

konwekcyjnego przep ywaj cego wokó  pa-

leniska. Posadzka taka powinna by  u o ona 

tak e przed paleniskiem na szeroko  co naj-

mniej 50 cm.

Komin. Je eli w domu jest wolny przewód 

kominowy w dobrym stanie (co musi oceni

 Schemat instalacji c.o. z kot em na paliwo sta e w wersji tradycyjnej oraz z kominkiem z p aszczem 

wodnym

 Wk ad z ci g em odpowiedzialnym za 

ruch szybra. Gdy drzwiczki s  zamkni te

dociskaj  maksymalnie ci g o i szyber 

jest zamkni ty. Po otwarciu drzwiczek 

ci g o wysuwa si  i otwiera szyber. Dzi ki 

pracy ci g a zmniejsza si  t umienie 

ci gu kominowego przy otwartych 

drzwiczkach kominka, przez co spaliny 

s  silniej wyci gane z komory spalania. 

W konsekwencji spaliny nie wydostaj

si  na zewn trz przez drzwiczki, tylko s

zasysane z maksymaln  moc  do komina
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kominiarz), wówczas mo na przystosowa

go do wspó pracy z kominkiem. Komin (na 

ca ej d ugo ci) musi mie  wymiary umo li-

wiaj ce pod czenie do niego rury o takiej 

rednicy, jakiej wymaga producent wybra-

nego wk adu. Komin nie mo e mie  za ama

(w praktyce dopuszcza si  za amanie nie 

ostrzejsze ni  pod k tem 45°) ani przew e .

Je eli w domu nie ma wolnego przewodu 

lub jest na tyle zniszczony, e nie sposób go 

zmodernizowa  lub jest to nieop acalne, ko-

nieczne jest wybudowanie nowego komina 

– najlepiej w miejscu starego (mo na te  do-

budowa  komin do zewnetrznej 

ciany budynku). 

Dbaj o swój kominek
Ka dy kominek powinno si  regu-

larnie czy ci . Popió  z paleniska 

najlepiej usuwa  po ka dym pale-

niu. Dwa razy w roku nale y we-

zwa  kominiarza, aby sprawdzi

przewód kominowy i ewentualnie 

wyczy ci  go, a przy okazji – tak-

e wn trze czopucha i p omienice 

w górnej cz ci komory spalania.

Na ywotno  kominka w du-

ym stopniu wp ywa drewno, 

jakiego u ywamy do palenia. 

Bardzo wa ny jest zarówno gatunek drew-

na, jak i jego jako , a zw aszcza stopie  wy-

suszenia. Najlepiej sprawdza si  w kominku 

drewno drzew li ciastych (jesion, d b, brzo-

za) – jest ono najbardziej kaloryczne, czy-

li ma najwi ksz  warto  opa ow , ponad-

to pali si  spokojnie i równomiernie. Drewno 

drzew iglastych nie nadaje si  do kominków, 

bo zawarta w nim ywica zanieczyszcza 

podczas palenia komin i palenisko.

Drewno do kominka musi by  suche, dla-

tego trzeba je sezonowa  ok. 14 miesi cy, 

zanim zaczniemy nim pali  (odpowied-

nio przygotowane do kominków drew-

no zazwyczaj mo na kupi  w sklepach 

budowlanych, w praktyce jednak nie za-

wsze jest ono wystarczaj co wysuszone). 

Palenie drewnem zbyt wilgotnym sprawia, 

e cz  energii zu ywana jest na odpa-

rowanie wody z drewna, zatem zmniejsza 

sprawno  kominka, a ponadto od nadmia-

ru wilgoci wk ad i kaseta szybciej korodu-

j , szybciej niszczej  ich uszczelki, a szyba 

szybciej si  brudzi. W niektórych komin-

kach mo na pali  tak e brykietami drzew-

nymi i/lub peletami.

 Korzystanie z kominka powinno przede 

wszystkim dawa  ciep o i przyjemno ,

dlatego tak wa ny jest jego wybór. Komfort 

u ytkowania kominka, jego niezawodna 

praca, a tak e korzy ci ekonomiczne, któ-

re mo e przynie  zale  od dobrych decy-

zji nie tylko na etapie wyboru konkretnego 

rozwi zania, ale tak e w trakcie budo-

wy i u ytkowania kominka. Dlatego je li 

wci  mamy „kominkowe rozterki”, zdajmy 

si  na profesjonalistów: specjalistów ko-

minkarzy, sprawdzonych architektów, po-

lecanych instalatorów.
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 Automatyczny regulator palenia 

(RMT REG 002). Dostosowuje 

dop yw powietrza do paleniska 

na podstawie analizy programu 

optymalizacji spalania. G ówn

zalet  regulatora jest przed u anie 

procesu spalania i czasu pomi dzy 

uzupe nianiem paliwa, obni anie 

zu ycia paliwa i ochrona przed 

przegrzaniem systemu grzewczego
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