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Spaliny, wydzielane przez kot³y olejo-
we lub gazowe, zawieraj¹ parê wodn¹

oraz zwi¹zki siarki i azotu. Skropliny
tych substancji maj¹ odczyn kwaœny i s¹
groŸne dla wielu materia³ów budowla-
nych. Dlatego te¿ na kana³y nowoczes-
nych kominów wykorzystuje siê miêdzy
innymi szlachetn¹ stal kwasoodporn¹.
Czêsto jest ona wzbogacona domieszk¹
tytanu, chromu, niklu lub molibdenu. Ta-
kiej stali niestraszne jest szkodliwe dzia-
³anie kwaœnych skroplin. Nie powoduj¹
jej korodowania.

Stalowe wk³ady kominowe s¹ produ-
kowane jako jedno- i dwuwarstwowe.

Kominy jednowarstwowe 
Kominy jednowarstwowe mog¹ byæ

stosowane do kot³ów olejowych oraz ga-
zowych i do urz¹dzeñ grzewczych na pa-
liwo sta³e. Sprzedawane s¹ w postaci poje-
dynczych elementów lub jako ca³y sys-
tem, obejmuj¹cy wszystko, co jest po-
trzebne do poprawnego funkcjonowania
komina 1. Umieszcza siê je w obudowie
– tradycyjnej, murowanej z cegie³ lub
z pustaków keramzytobetonowych. Nie-
kiedy pustaki keramzytobetonowe wcho-
dz¹ w sk³ad systemu.

Sztywne
Zbudowane s¹ ze stali kwasoodpor-

nej. Poszczególne elementy s¹ spawane
plazmowo lub walcowane na zimno z jed-
nego kawa³ka blachy (bez spawania). Te
ostatnie s¹ bardziej wytrzyma³e na uszko-
dzenia. Gruboœæ œcianek takiego komina
wynosi zazwyczaj od 0,6 do 1 mm. Prze-
wód mo¿e mieæ œrednicê 80-1200 mm.

Elementy podstawowe przewodu (ru-
ry) maj¹ oko³o 1 m d³ugoœci. S¹ tak wy-
profilowane, by mo¿na je by³o ³¹czyæ kie-
lichowo, wsuwaj¹c element górny w kie-
lich elementu dolnego. Niektórzy produ-
cenci sprzedaj¹ te¿ obejmy zaciskowe,
które umieszcza siê w miejscu kielicha,
by dodatkowo wzmocniæ po³¹czenie.

Giêtkie
Podstawowe elementy giêtkich prze-

wodów kominowych (rury) maj¹ budowê
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Jeszcze do niedawna kominy budowano ze zwyk³ych
cegie³ ceramicznych, szamotowych lub klinkierowych.

Nie wymaga³o to stosowania wk³adów. Po prostu
wewn¹trz komina bieg³y kana³y, którymi wydostawa³

siê dym, oraz wentylacyjne, przez które by³o
z pomieszczeñ odprowadzane powietrze. Dziœ w wielu
nowych i starych kominach murowanych montuje siê
wk³ady  ze stali szlachetnej, odporne na wilgoæ oraz

kwasy. S¹ te¿ i takie stalowe przewody kominowe,
które nie wymagaj¹ ¿adnej obudowy; mo¿na je

umieszczaæ na zewn¹trz domu.
Marcin Grêbiszewski
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WYJĄTKOWA STAL
fot. Selpol
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harmonijkow¹. Dziêki temu s¹ elastyczne
i mo¿na je dowolnie wyginaæ 2. Przewody
takie ³atwo siê dostosowuj¹ do kszta³tu ko-
mina, dlatego s¹ szczególnie polecane do
renowacji starych kominów, które czêsto
maj¹ za³amania lub odchylenia od pionu.

Giêtkie przewody produkowane s¹ jako
jedno- i dwuœcienne, z blachy cieñszej ni¿
przewody sztywne. Przez to maj¹ nieco
mniejsz¹ wytrzyma³oœæ na uszkodzenia. Ich
œrednica wynosi od 100 do 400 mm.

W tego typu kominach nie wszystkie
elementy s¹ elastyczne. Kszta³tki wy-
czystkowe, trójniki, zbiorniki kondensatu
maj¹ budowê sztywn¹.

Kominy giêtkie s¹ tañsze od sztyw-
nych. Polecane s¹ do kot³ów opalanych
drewnem i wêglem, gazowych oraz do ko-
minków – otwartych i wk³adów.

Kominy dwuwarstwowe
Wewnêtrzn¹ czêœæ takich kominów

tworzy przewód spalinowy o œrednicy 80-
1000 mm wykonany ze stali kwasoodpor-
nej. Jest on otulony izolacj¹ termiczn¹,
któr¹ stanowi we³na mineralna gruboœci

oko³o 30 cm.  We³nê os³ania od zewn¹trz
szczelny p³aszcz ze stalowej blachy szla-
chetnej, odpornej na niekorzystne warun-
ki atmosferyczne 3. Ca³kowita œrednica
tych kominów wynosi 130-1600 mm.
Poszczególne elementy ³¹czy siê kielicho-
wo, niekiedy z u¿yciem obejm zacisko-
wych.

Kominy tego rodzaju nadaj¹ siê do
kot³ów na paliwo sta³e, p³ynne i gazowe.
Ich du¿¹ zalet¹ jest to, ¿e nie wymagaj¹
robienia obudowy – jest ni¹ zewnêtrzny
p³aszcz stalowy. S¹ jednak du¿o dro¿sze
od kominów jednowarstwowych.

Kominy dwuwarstwowe mo¿na mon-
towaæ:
� wewn¹trz pomieszczeñ – stosuje siê je
wówczas przede wszystkim do odprowa-
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� Kominy stalowe nadaj¹ siê do wszystkich rodzajów urz¹dzeñ grzewczych wytwarza-
j¹cych dym lub spaliny.
� S¹ gazoszczelne.
� S¹ odporne na wysok¹ temperaturê, nie ulegaj¹ zniszczeniu w wyniku po¿aru.
� Nie nasi¹kaj¹ wod¹.
� S¹ odporne na korozjê.
� S¹ kwasoodporne, mog¹ wiêc byæ pod³¹czane do kot³ów gazowych i olejowych, któ-
rych spaliny w kontakcie z wykraplaj¹c¹ siê z nich wod¹ tworz¹ substancje o odczynie
kwaœnym.
� Ich monta¿ jest bardzo prosty i szybki.
� Szybko siê nagrzewaj¹ i dziêki temu od razu powstaje w nich odpowiedni ci¹g.
� Szybko stygn¹ i dlatego œwietnie wspó³pracuj¹ z kot³ami o niskiej temperaturze spa-
lin i zmieniaj¹cym siê w czasie obci¹¿eniu cieplnym.
� S¹ ³atwe w konserwacji.
� Dziêki temu, ¿e blacha jest idealnie g³adka, do ich œcianek nie przywieraj¹ osiadaj¹ce
substancje, ³atwo je wiêc czyœciæ.
� S¹ trwa³e i niezawodne – jeœli zostan¹ odpowiednio dobrane i prawid³owo zamonto-
wane, starcz¹ na dobrych kilkadziesi¹t lat.

Dlaczego warto stosować kominy ze stali szlachetnej

1 G³ówne elementy stalowego komina jedno-
œciennego (fot. MK ¯ary)

Stalowe kominy jednowarstwowe maj¹
zastosowanie nie tylko w domach nowo
budowanych. Z powodzeniem mo¿na ich
u¿yæ do renowacji starych kominów. Wów-
czas wystarczy umieœciæ wk³ad w istniej¹-
cej obudowie i pod³¹czyæ do kot³a. Robi siê
tak równie¿ wtedy, gdy stary piec wêglowy
wymienia siê na gazowy lub olejowy. W ta-
kiej sytuacji zamontowanie w kominie
wk³adu jest wrêcz konieczne. Kominy mu-
rowane nie s¹ bowiem dostosowane do no-
woczesnych urz¹dzeñ grzewczych.

Do domów starych i nowych

2 Giêtkie przewody kominowe s¹ szczególnie
polecane do renowacji kominów maj¹cych za³a-
mania lub odchylenia od pionu (fot. Poujoulat)

3 Elementy komina dwuœciennego – pomiê-
dzy warstwami stali widoczna jest we³na mi-
neralna (fot. Umet P.W.)

Dopuszczalna temperatura wylotowa
spalin (taka, jak¹ osi¹gaj¹ one w trakcie
wydostawania siê z przewodu kominowe-
go) w przypadku kominów jednowar-
stwowych wynosi 200-500°C.
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dzania dymu z kominków, s¹ wrêcz nieza-
st¹pione, gdy kominek jest umiejscowio-
ny niekonwencjonalnie, na przyk³ad na
œrodku pomieszczenia; mo¿na je pozosta-
wiæ niczym nieos³oniête, jeœli jednak ich
surowy wygl¹d zanadto by odbiega³ od
wystroju pomieszczenia, wystarczy ko-
min obudowaæ p³ytami gipsowo-kartono-
wymi;
� na zewn¹trz domu (patrz fot. tyt.) – ta-
kie rozwi¹zanie nie jest jednak szczegól-
nie popularne w domach jednorodzin-
nych, gdy¿ kominy tego typu nie zawsze
pasuj¹ do ich stylistyki; du¿ym b³êdem
by³oby na przyk³ad zamontowanie takie-
go komina przy domu architektonicznie
wzorowanym na starym dworku.

Dopuszczalna temperatura wyloto-
wa dla kominów dwuwarstwowych wy-
nosi od 160 do 1000°C.

Kominy typu LAS
Kominy typu LAS (niem. Luft-Abgas-

System, czyli system powietrzno-spalino-
wy) s¹ te¿ nazywane kominami powietrzno-
spalinowymi 4. Maj¹ specyficzn¹ budo-
wê. Sk³adaj¹ siê z dwóch przewodów. Je-
den mo¿e siê znajdowaæ wewn¹trz drugie-
go. Przewód wewnêtrzny odprowadza na
zewn¹trz spaliny, a zewnêtrzny doprowa-
dza do pieca powietrze. Niekiedy przewo-
dy s¹ poprowadzone oddzielnie – jeden
obok drugiego. Po³¹czenia w tego typu
kominach musz¹ byæ zabezpieczone

uszczelkami elastomerowymi. Kominy te
s¹ przeznaczone do kot³ów z zamkniêt¹
komor¹ spalania, które musz¹ pobieraæ
powietrze z zewn¹trz. Stosuje siê je tak¿e
do kot³ów kondensacyjnych, wydzielaj¹-
cych spaliny ch³odniejsze ni¿ te z trady-
cyjnych kot³ów niskotemperaturowych.

Kilka s³ów o monta¿u
Obudowê kominów buduje siê równo-

czeœnie z murowaniem œcian. Kana³y wen-
tylacyjne mog¹ pozostaæ puste, bez stalowe-
go wk³adu. W kana³ach dymowych lub spa-
linowych umieszcza siê wk³ady kominowe
– najczêœciej wpuszczaj¹c je przez dach po
wybudowaniu komina 5. W obudowie
trzeba wykuæ otwór w miejscu, gdzie prze-
widziano pod³¹czenie czopucha oraz przy

zakoñczeniu przewodu. Nie da siê bowiem
inaczej zamontowaæ trójników oraz zbior-
nika z odp³ywem skroplin.

Kominy dwuœcienne wewn¹trz domu
mog¹ przebiegaæ w dowolnym miejscu. Nie
wymagaj¹ wówczas ¿adnego dodatkowego
podparcia. Gdy s¹ umieszczone przy œcia-
nie, wewn¹trz lub na zewn¹trz, mog¹ byæ
oparte na niezale¿nym fundamencie lub na
stalowej konsoli zakotwionej w murze. Przy
œcianie utrzymuj¹ je specjalne obejmy.

Uwaga! Stalowe wk³ady kominowe
mo¿na montowaæ w obudowach murowa-
nych dopiero w dwa tygodnie po ich
otynkowaniu. Œwie¿e tynki mog¹ bowiem
wydzielaæ fluorki lub chlorki, które po-
woduj¹ niszczenie przewodów stalowych.

By zdobi³y dach
Zewnêtrzne powierzchnie obudowy

komina mo¿na wykoñczyæ w rozmaity
sposób 6. Warto jednak zadbaæ, by by³y
one stylistycznie dopasowane do wygl¹du
domu i dachu. Kominy dwuwarstwowe
nie wymagaj¹ robienia obudowy, tak wiêc
nad poziomem po³aci równie¿ pozostaj¹
niewykoñczone. Maj¹ surowy, nowoczes-
ny wygl¹d, ale pasuj¹ do wiêkszoœci po-
kryæ dachowych. Tradycyjne obudowy
wylotu przewodów kominowych mog¹
byæ zrobione z klinkieru. Wówczas nie
trzeba ich specjalnie wykañczaæ. Wystar-
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4 Przewód powietrzno-spalinowy mo¿e byæ
wyprowadzony przez œcianê zewnêtrzn¹

5 Wk³ady kominowe wpuszcza siê przez dach

(fot. Schiedel)

Obudowê przewodów kominowych wy-
konuje siê najczêœciej z cegie³ ceramicznych
lub klinkierowych.

Nie poleca siê do tego celu cegie³ dziu-
rawek ani kratówek, gdy¿ ich wytrzyma³oœæ
jest zbyt ma³a. Mo¿na te¿ u¿yæ specjalnych
pustaków ceramicznych, przystosowanych
do budowy kominów lub odpowiednich pu-
staków keramzytobetonowych.

Kominów nie buduje siê z silikatów,
betonu komórkowego czy ceramiki pory-
zowanej. Maj¹ one bowiem zbyt ma³¹ od-
pornoœæ na szkodliwe substancje wydziela-
ne przez spaliny. Z tych materia³ów mo¿na
robiæ jedynie przewody wentylacyjne.

Materiały na obudowę

6 Zewnêtrzn¹ powierzchniê komina najczê-
œciej ok³ada siê p³ytkami klinkierowymi lub
tynkuje (fot. Poujoulat)

Rozmieszczenie przewodów komino-
wych w domu i ich wysokoœæ ponad da-
chem powinny byæ uwzglêdnione w pro-
jekcie architektonicznym. Rodzaj prze-
wodu oraz jego d³ugoœæ i œrednicê powi-
nien do konkretnego modelu kot³a do-
braæ instalator lub doradca techniczny.
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czy wype³nienie spoin miêdzy ceg³ami,
nadaj¹ce ³adny wygl¹d. Zwyk³e ceg³y
warto choæby otynkowaæ. Kominy mo¿na
równie¿ wykoñczyæ p³ytkami klinkiero-
wymi, ceramicznymi, kamieniem, p³ytka-
mi cynkowymi, a nawet popularnym si-
dingiem winylowym.                              �
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Firmy:
DARCO

(14) 680 90 00 www.darco.com.pl
DARKOM

(48) 616 30 78 www.darkom.pl
INST-KOM (kwasoodporne elastyczne
wk³ady kominowe)

(17) 857 78 05 www.inst-kom.pl
ISAN

(22) 613 06 81 www.isan.com.pl
JEREMIAS

(61) 428 46 20 www.jeremias.pl
KOF – SYSTEMY KOMINOWE

(12) 423 13 58 www.kof.com.pl
KOMIN-FLEX

(32) 210 11 44 www.kominflex.com.pl
LECHMA

(61) 656 75 40 www.lechma.com.pl
MK ¯ARY

(68) 375 97 67 www.mkzary.pl
PANEK

(22) 723 92 56
www.kominy.wamm.com.pl

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

POUJOULAT
(22) 774 06 25 www.poujoulat.com.pl

RUG RIELLO URZ¥DZENIA
GRZEWCZE

(56) 657 16 00 www.beretta.pl
SCHEER

(46) 863 08 04 www.scheer.com.pl
SELPOL

(22) 816 51 60 www.selpol.com.pl
SPIROFLEX

(17) 788 17 76 www.spiroflex.com.pl
TARNAWA

(14) 631 83 00 www.tarnawa.com.pl
UMET P.W.

(71) 343 17 98 www.umet.pl
UNIROL

(74) 832 46 82 www.unirol.pl

Co, za ile:
Przewody giêtkie œr. 130 mm 110-120 z³/m.b.
Przewody sztywne œr. 130 mm 55-65 z³/m.b.
Rury powietrzno-spalinowe
œr. 80/110 mm 250-300 z³/m.b. 
Przy³¹cze do komina LAS
d³. 1 m 500-550 z³
Komin prefabrykowany 2500-3000 z³
Pustaki kominowe
keramzytobetonowe 55-60 z³/m.b.
Pustaki ceramiczne 12-15 z³/m.b.

Info Rynek

Tarnawa
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Komin-Flex
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MK ¯ary
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49,4

11,1

10,0

9,4

8,4

4,4

3,3

2,6

2,9

51,7

Darco

1,7

4,4

0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100%

A. Rozk³ad procentowy odpowiedzi na pytanie
„Czy znasz tê markê/producenta?
Ankietowani podawali nazwy „z g³owy”.

”

Tarnawa

Boles³awiec

Komin-Flex

MK ¯ary

Marywil

PKB (Poujoulat)

IBF

Spiroflex

Lechma

Inst-Kom

Leier

Schiedel

11,2
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6,0

5,7

4,5

3,1
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2,1
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11,9

36,6

Inne 2,8
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B. Rozk³ad procentowy liczby osób zainteresowanych zastosowaniem
produktów poszczególnych firm w budowie w³asnego domu
Ankietowani wybierali firmy z listy.

W drugiej po³owie ubieg³ego roku, w odstêpie 5 miesiêcy wykonaliœmy dwa badania
ankietowe. W pierwszej ankiecie, której wyniki przedstawia wykres A, respondenci
wymieniali znane im firmy „z pamiêci”. Uczestnicy drugiej ankiety wybierali z listy
firmy, których produkty kupili lub zamierzaj¹ kupiæ do budowy w³asnego domu (wy-
kres B). Lista zawiera³a nazwy 20 firm najaktywniejszych na rynku systemów komi-
nowych (zarówno ceramicznych jak i stalowych). W ka¿dym z obu badañ ankietowych
bra³o udzia³ niespe³na 2000 osób (1937 i 1822 osoby). Dodajmy, ¿e pytaliœmy równie¿
naszych czytelników, jakim rodzajem systemów kominowych s¹ zainteresowani – ce-
ramicznymi czy stalowymi. Stosunek odpowiedzi by³ 4 do 1 na korzyœæ kominów ce-
ramicznych. St¹d w naszych zestawieniach obejmuj¹cych ³¹cznie firmy zajmuj¹ce siê
kominami ceramicznymi wraz z firmami specjalizuj¹cymi siê w kominach stalowych,
uprzywilejowan¹ pozycjê maj¹ producenci kominów ceramicznych, którymi interesu-
je siê wiêkszoœæ respondentów.
W obu rankingach zdecydowanym liderem jest Schiedel, przy czym jego dominacjê
na rynku wyraŸniej prezentuje ranking B, dotycz¹cy decyzji zakupowych. W tym ran-
kingu przewaga Schiedla nad kolejnymi firmami Leier i Tarnawa jest ok. trzykrotna.
Zwraca uwagê bardzo wysoki wynik Leiera, prawie równy wynikowi Schiedla, w ran-
kingu A zawieraj¹cym odpowiedzi „z pamiêci”. Œwiadczy to, ¿e marka Leier jest nie
tylko powszechnie znana, ale równie¿ dobrze zapamiêtana.

Ranking / systemy kominowe
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