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Kamionka i szamot to odmiany trady-
cyjnej ceramiki odporne na wysokie

temperatury. Wa¿n¹ cech¹ jest tak¿e to, ¿e
maj¹ zdolnoœæ gromadzenia (akumulowa-
nia) ciep³a. Oznacza to, i¿ powoli je po-
bieraj¹ i bardzo wolno oddaj¹. Dziêki te-
mu po pierwszej fazie nagrzewania spali-

ny nie stygn¹ zbyt szybko. Takie elemen-
ty przewodów kominowych s¹ tak¿e nie-
wra¿liwe na wilgoæ i kwasy.

Przewody kamionkowe lub szamoto-
we nadaj¹ siê równie dobrze do kot³ów na
paliwa sta³e oraz pieców kaflowych, jak
i do kot³ów gazowych czy olejowych. Jed-
nak nie wszystkie s¹ polecane do komin-
ków i pieców opalanych drewnem.

Wk³ady
Kamionkowe wk³ady kominowe mon-

tuje siê z rur lub kszta³tek o przekroju kwa-
dratowym, ³¹czonych na zak³adkê 1.
Poszczególne odcinki spaja siê kitem
kwasoodpornym, zapraw¹ cementowo-
wapienn¹, cementowo-glinian¹ lub ce-
mentow¹. Wk³ady okr¹g³e maj¹ œrednicê
15-20 cm, kwadratowe – przekrój od
14x14 do 25x25 cm.

Wk³ady s¹ stosowane zarówno w nowo
wznoszonych kominach murowanych jak
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Kominy ceramiczne –
kamionkowe lub szamoto-
we od dawna s¹ stosowa-

ne jako wk³ady do
kominów murowanych.
Ostatnio coraz wiêksz¹

popularnoœæ zyskuj¹ ca³e
systemy, zawieraj¹ce

wk³ad, ³¹cznie z ocieple-
niem i obudow¹.
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fot.  archiwum BD

1 Kamionkowe wk³ady kominowe zestawia
siê np. z przewodów o przekroju prostok¹tnym
(fot. ZC Boles³awiec)
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te¿ w renowacji starych przewodów komi-
nowych. Stosuje siê je tak¿e przy wymianie
kot³a c.o. przeznaczonego do spalania pa-
liw sta³ych na gazowy lub olejowy. Wk³ad
umieszcza siê wówczas w istniej¹cym ko-
minie murowanym. Jest to konieczne,
gdy¿ powstaj¹cy podczas spalania agresyw-
ny chemicznie koncentrat uszkodzi trady-
cyjny komin murowany.

Systemy kominowe
Ich stosowanie jest bardzo wygodne.

Wszystkie bowiem elementy potrzebne do
budowy komina 2 s¹ wzajemnie dopaso-
wane i ³atwe w monta¿u. Kominy takie
stawia siê wiêc znacznie szybciej ni¿ trady-
cyjne kominy murowane z wk³adem.
Podstawowe elementy systemu to:
� wk³ad – zestawia siê go z rur kamion-
kowych lub ceramicznych, o d³ugoœci do-
chodz¹cej do 66 cm i œrednicy od 12 do
30 cm. Do rur mog¹ byæ do³¹czone obej-
my oraz obrêcze dystansowe (odleg³oœcio-
we), przydatne gdy zamiast izolacji z we³-

ny mineralnej, miêdzy nimi a obudow¹
komina ma siê znaleŸæ pusta przestrzeñ.
Poszczególne czêœci wk³adu ³¹czy siê ki-
tem kwasoodpornym;
� konstrukcja zewnêtrzna – wykonywa-
na jest z materia³u wytrzyma³ego i jedno-
czeœnie lekkiego, np. pustaki z keramzyto-
betonu. Jej elementy ³¹czy siê na zaprawê
cementowo-wapienn¹, a w niektórych
przypadkach cienkowarstwow¹. W pusta-
kach mo¿e siê znajdowaæ pojedynczy
przewód spalinowy lub zestaw przewo-
dów, np. spalinowy i wentylacyjny 3.
Wa¿n¹ cech¹ pustaków zewnêtrznych s¹,
znajduj¹ce siê w naro¿ach, kana³y prze-
wietrzaj¹ce. Ich zadaniem jest odprowa-
dzanie ewentualnej wilgoci i utrzymywa-
nie izolacji w stanie suchym. W naro¿ach
pustaków kominowych mog¹ siê równie¿
znaleŸæ otwory, w które mo¿na w³o¿yæ
prêty zbrojeniowe, w celu dodatkowego
usztywnienia konstrukcji komina. Komin
mo¿na otynkowaæ lub obmurowaæ ele-
mentami elewacyjnymi;

� izolacja cieplna – ta warstwa znajduje siê
miêdzy wk³adem a pustakiem. Najczêœciej
jest to we³na mineralna. Czasem zamiast
niej izolatorem jest pustka powietrzna.
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2 Elementy systemu kominowego z ociepleniem
(fot. Schiedel)

3 W tym kominie mieœci siê przewód spali-
nowy (widoczny sto¿ek) oraz dwa wentylacyj-
ne (widoczne otwory wylotowe)
(fot. Schiedel)

4 System kominowy przeznaczony do wspó³pracy z kot³ami z zamkniêt¹
komor¹ spalania, mo¿liwe jest pod³¹czenie 10 kot³ów (fot. Leier)
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Producenci oferuj¹ systemy komi-
nowe przeznaczone do ró¿nych rodza-
jów kot³ów, w tym specjalne profilowane
rury ceramiczne do kot³ów kondensa-
cyjnych, w których spaliny maj¹ tempe-
raturê nisk¹ – czasem nawet nieprzekra-
czaj¹c¹ 30°C. Sprzedawane s¹ tak¿e sys-
temy typu rura w rurze, nadaj¹ce siê do
kot³ów z zamkniêt¹ komor¹ spalania 4.
Na zewn¹trz rury spalinowej zamiast
izolacji z we³ny mineralnej maj¹ one
kana³, przez który spoza domu wp³ywa
powietrze potrzebne do pracy kot³a.
Wytwórcy oferuj¹ tak¿e systemy uni-
wersalne, dostosowane do wiêkszoœci
kot³ów 5.

Pamiêtajmy...
Przy zakupie wk³adów ceramicznych

lub ceramicznych systemów komino-
wych, trzeba zwracaæ baczn¹ uwagê na
ich jakoœæ. Nie wolno kupowaæ przewo-
dów, gdy poszczególne elementy wk³adu
zrobione s¹ z ceramiki Ÿle wypalonej, po-
rowatej lub takiej, która w przekroju ma

widoczn¹ niejednorodnoœæ surowca.
Przed zakupem nale¿y siê te¿ upewniæ,
czy sprzedawca ma w ofercie wszystkie
niezbêdne elementy dodatkowe. Niedo-
puszczalne jest bowiem ³¹czenie w jed-
nym kominie wyrobów kilku producen-
tów. Jeœli jest to system, musi byæ on
kompletny, a jeœli kupujemy sam wk³ad,
to poza ociepleniem i obudow¹ pozosta³e
czêœci sk³adowe musz¹ pochodziæ od jed-
nego producenta. Nie wolno tak¿e ele-
mentów systemu obrabiaæ we w³asnym
zakresie, np. ich przycinaæ.

Komin z gwarancj¹
Gwarancja na komin mo¿e siêgaæ na-

wet 30 lat. Przed zakupem warto siê jednak
upewniæ, czy warunkiem jej obowi¹zywania
nie jest zatrudnienie autoryzowanej ekipy
monta¿owej. Niektóre firmy nie udzielaj¹
bowiem gwarancji, jeœli ich komin montuj¹
wykonawcy bez odpowiednich kwalifikacji,
a za takich uwa¿aj¹ wszystkich, którzy nie
s¹ przez nich polecani.

�
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5 Schemat budowy uniwersalnego systemu kominowego z ceramiki
(IBF Polska)
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Firmy:

CEBUD
(12) 637 36 23 www.cebud.transfer.pl

IBF
(75) 734 01 22 www.ibf.pl

LEIER
(14) 631 37 00 www.leier.pl

MARYWIL
(41) 254 30 30 www.marywil.wirtuale.pl

OPTIROC
(22) 845 62 24 www.optiroc.pl

PIANEX
(12) 410 20 10 www.pianex.pl

POLCRAFT 2
(83) 343 55 44 www.kominki.net

SCHIEDEL
(77) 455 59 49 www.schiedel.pl

ZAK£ADY CERAMICZNE BOLES£AWIEC
(75) 732 36 51 www.zcbpu.com.pl

Co, za ile:
systemy kamionkowe – 2000-3000 z³/zestaw; 
systemy szamotowe – 2000-3500 z³/zestaw;
systemy do kot³ów z zamkniêt¹ komor¹ spala-
nia – 200-300 z³/m.b.
Podajemy ceny brutto.

Info Rynek

Zgodnie ze wszystkimi zaleceniami oraz w³asnym doœwiadcze-

niem z u¿ytkowania kominka z prefabrykowanym kominem cera-

micznym bez ocieplenia we³n¹ (Schiedel Rondo), w swoim domu za-

stosowa³em komin z ociepleniem (Schiedel Rondo Plus). Komin bez

ocieplenia powodowa³ wrêcz przegrzanie pomieszczenia, przez które

przechodzi³, wiêc uzna³em, ¿e komin z ociepleniem akurat dogrzeje

takowe pomieszczenie. Przeliczy³em siê. Komin z ociepleniem jest le-

dwie letni nawet po d³ugim paleniu w kominku (co z pewnoœci¹ jest

jego zalet¹, ale w moim przypadku za³o¿enia o dogrzewaniu pokoju

kominem, delikatnie mówi¹c, nie sprawdzi³y siê. Muszê dorobiæ

w tym pokoju kratkê nawiewn¹ (na szczêœcie jest to mo¿liwe). Rów-

nie¿ wiatro³ap przylegaj¹cy do komina mia³ trochê ciep³a z niego

czerpaæ. Efekt... jak wy¿ej. Wniosek: komin z ociepleniem jest roz-

wi¹zaniem ze wszech miar dobrym, a¿ za dobrym. Chyba warto na

etapie jego budowy przewidzieæ, w której czêœci ma byæ on równie¿

„zapieckiem” i pozbawiæ go na tym odcinku ocieplenia (albo zrobiæ je

np. z cieñszej warstwy we³ny). Nie wiem co na to eksperci, ale na-

stêpnym razem tak zrobiê. 

Ekspert radzi Ocieplenie kana³u dymowego z kominka nie jest

konieczne, gdy¿ wysoka temperatura spalin zapewnia z regu³y wystar-

czaj¹cy ci¹g kominowy i zapobiega wykraplaniu siê pary wodnej. Emi-

towane z komina ciep³o zwiêksza te¿ efektywnoœæ ogrzewania komin-

kowego. Jedynie w kominach przebiegaj¹cych w œcianach zewnêtrznych

warto je ociepliæ od strony zewnêtrznej, co zapobiegnie nadmiernemu

wych³odzeniu spalin. W opisanym przypadku zamiast ocieplenia wk³a-

du, mo¿na by³o obudowaæ komin warstw¹ ceg³y, co z jednej strony

zmniejszy³oby intensywnoœæ ogrzewania, a z drugiej wp³ynê³o na sta-

bilnoœæ ogrzewania, gdy¿ obudowa ceglana akumuluj¹ca ciep³o, odda-

wa³aby je równie¿ po zakoñczeniu palenia w kominku.
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