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K
ominki otwarte buduje siê w na-

szych domach od lat. Kiedyœ stano-

wi³y jedyne Ÿród³o ciep³a, dziœ s¹

przede wszystkim ozdob¹, a zatem s³u¿¹

g³ównie przyjemnoœci. A ¿e pali siê w nich

drewnem, które wci¹¿ jest niedrogim pali-

wem, czêsto – zarówno w domach mieszkal-

nych, jak i letniskowych – pe³ni¹ funkcjê

dodatkowego – czasem awaryjnego – Ÿród³a

ciep³a. Otwarte palenisko z ¿ywym ogniem

wprowadza do domu przyjazne œwiat³o

i ciep³o. Kiedy na dworze szaro i ch³odno,

trzaskaj¹ce iskry i faluj¹ce p³omienie przy-

ci¹gaj¹ domowników. Ka¿dy lubi zasi¹œæ po

pracy przed kominkiem i odpoczywaæ, spo-

gl¹daj¹c w ogieñ. 

EFEKTOWNA OZDOBA...
Dobrze jest, jeœli  nie tylko ogrzewa i bu-

duje nastrój, ale równie¿ upiêksza salon

i dodaje mu elegancji równie¿ wtedy, gdy

siê w nim nie pali. To jak bêdzie wygl¹da³,

zale¿y od gustu mieszkañców, a wiêc od te-

go, jaki jest styl ca³ego wnêtrza. 

Kominki otwarte maj¹ przede wszystkim

walory estetyczno-sentymentalne: tworz¹

przyjazny i ciep³y klimat we wnêtrzu.

...I PRZYJEMNE CIEP£O
Na kominek z otwartym paleniskiem warto

siê zdecydowaæ, je¿eli przewidujemy pale-

nie okazyjne, tylko dla przyjemnoœci, po-

niewa¿ jest  ma³o efektywnym Ÿród³em cie-

p³a. Tylko 10-15% energii powstaj¹cej pod-

czas spalania drewna w takim kominku po-

zostaje w pomieszczeniu w postaci ciep³a,

wiêkszoœæ ucieka bezpoœrednio do komina.

Ponadto w kominkach otwartych zu¿ywa

siê znacznie wiêcej drewna ni¿ w za-

mkniêtych. Tradycyjne paleniska zu¿y-

waj¹ te¿ znacznie wiêcej powietrza. Do

spalenia 1 kg drewna potrzebuj¹ od 200

do 2000 m3, a kominki z wk³adem

– od 6 do 8 m3. W pokoju o powierzchni

35 m2 i kubaturze oko³o 95 m3 jest zatem

kilkakrotnie mniej powietrza ni¿ zu¿ywa

kominek otwarty. Dlatego tak wa¿ne jest,

by do pomieszczenia kominkowego do-

ciera³a odpowiednia iloœæ powietrza z ze-

wn¹trz – inaczej rozpalany kominek bê-

dzie zasysa³ je z innych pomieszczeñ, co

mog³oby niebezpiecznie zaburzaæ funk-

cjonowanie domowej wentylacji.

Decyduj¹c siê na kominek otwarty trzeba

te¿ szczególnie zadbaæ o bezpieczeñstwo je-

go u¿ytkowania. Nie mo¿na zostawiaæ pal¹-

cych siê polan na noc, nale¿y te¿ wygaszaæ

kominek przed wyjœciem z domu. Pod³oga

wokó³ paleniska musi byæ wy³o¿ona niepal-

nym materia³em.

R A P O R T KOMINKI

Tradycyjny kominek

z otwartym

paleniskiem nie

grzeje mo¿e tak

skutecznie jak te

nowoczesne,

z zamkniêt¹ komor¹

spalania, ale ma

wci¹¿ swoich

zwolenników, którzy

ponad wszystko ceni¹

sobie czar domowego

ogniska.

fot. ZZIRCONIO

KOMINKI OTWARTE

Urok ¿ywego ognia

JOANNA DD¥BROWSKA
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MIEJSCE NA KOMINEK
Ze wzglêdów technicznych i funkcjo-

nalnych najlepiej pomyœleæ o nim na

etapie projektowania domu. Ka¿dy ko-

minek musi bowiem mieæ w³asny prze-

wód kominowy o odpowiednich roz-

miarach. Powinien wiêc byæ zbudowany

blisko niego, aby przewód   odprowa-

dzaj¹cy spaliny mia³ przebieg mo¿liwie

najbardziej zbli¿ony do prostoliniowe-

go (bez za³amañ).

Powierzchnia przekroju komina powin-

na byæ równa co najmniej 1/10 po-

wierzchni otworu paleniska, a jego wy-

sokoœæ to minimum 5 m, liczona nie od

pod³ogi, a od punktu wejœcia komory

dymowej do komina.

Komin musi mieæ wyczystkê – zamykany

otwór umo¿liwiaj¹cy usuwanie nagroma-

dzonej  w kominie sadzy. Najczêœciej wy-

czystkê umieszcza siê na najni¿szej kondy-

gnacji.

Przeciêtny kominek wa¿y co najmniej

500 kg, ale s¹ te¿ takie, których ciê¿ar

przekracza tonê. Pod taki kominek trze-

ba zaprojektowaæ odpowiedni funda-

ment, a jeœli ma powstaæ w istniej¹cym

domu, trzeba koniecznie skonsultowaæ

to z konstruktorem.

Kominki mog¹ byæ otwarte z jednej lub

z dwóch stron i zbudowaæ je mo¿na za-

równo  przy prostej œcianie, jak i w na-

ro¿niku. Niektórzy decyduj¹ siê na ko-

minki otwarte ze wszystkich stron,

umieszczone na œrodku pomieszczenia.

WIELKOŒÆ PALENISKA
O tym, jak du¿e powinno byæ palenisko,

decyduj¹ wielkoœæ pomieszczenia oraz

wymiary komina. Je¿eli kominek otwar-

ty jest z jednej strony, to stosunek po-

wierzchni paleniska do powierzchni po-

mieszczenia powinien wynosiæ od 1:60

do 1:70.

Wielkoœæ paleniska (w cm2) najproœciej

obliczyæ mno¿¹c przez 30 wyra¿on¹

w m3 kubaturê pomieszczenia. 

Przyk³ad: W salonie o kubaturze 100 m3

palenisko powinno mieæ 3000 cm2

(100x30), czyli wymiary 60x50 cm.

KTO ZBUDUJE KOMINEK?
Wybudowanie kominka, który nie tylko

dobrze grzeje, ale nie dymi i nie bêdzie

stwarza³ zagro¿enia po¿arowego, wymaga

du¿ej wiedzy i doœwiadczenia. Dlatego

nale¿y skorzystaæ z us³ug doœwiadczone-

go zduna – najlepiej – sprawdzonego i po-

leconego przez znajomych.                       n

KOMINKI OTWARTE

szerokoœæ 60 75 85 95 105

wysokoœæ 50 60 65 70 75

g³êbokoœæ 33 35 38 42 45

szerokoœæ gardzieli     12 13 13 13 14

wysokoœæ pionowej

czêœci tylnej œcianki 
17 20 23 24 26

szerokoœæ tylnej œcianki 40 50 55 65 70

ca³kowita wysokoœæ 

tylnej œcianki
60 70 80 85 90

szerokoœæ pó³ki 20 21 23 24 25

Wymiary kominka w zale¿noœci od kubatury pomieszczenia (cm)

kubatura

pomieszczenia (m3)
40-60 60-80 80-100 100-120 120-140

fo
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przewód kkominkowy

– jego powierzchnia prze-

kroju powinna stanowiæ

1/10 wielkoœci otworu

paleniska.

palenisko ((komora sspala-

nia) – najlepszym mate-

ria³em s³u¿¹cym do jego

budowy jest pe³na ceg³a

ceramiczna, wnêtrze wy-

pe³nia ceg³a szamotowa

lub glinka ogniotrwa³a

p³yta ppaleniska – aby

och³odzone powietrze do-

stawa³o siê bezpoœrednio

do komory spalania najle-

piej p³ytê nale¿y umiesz-

czaæ jak najni¿ej – przy

samej pod³odze. 

ruszt – najczêœciej 

montuje siê w p³ycie 

paleniska

komora ddymowa – umieszczona

jest nad paleniskiem,

tylna œcianka powinna byæ piono-

wa, przednia i boczna u³o¿ona

pod skosem 

szyber – znajduje siê w gardzieli

kominka, gdy siê nie pali za-

mkniêty szyber ogranicza ucieka-

nie ciep³ego powietrza z po-

mieszczenia

gardziel ii ppó³ka – przewê¿enie

utworzone przez pochylenie

tylnej œcianki paleniska, 

gardziel chroni pomieszczenie

przed cofaj¹cymi siê spalinami,

pó³ka – zatrzymuje spadaj¹c¹

sadzê i kreozot, w gardzieli znaj-

duje siê szczelina – przestrzeñ,

przez któr¹ odprowadzany jest

dym

nadpro¿e ppaleniska –  znajduje

siê 10-20 cm pod szczelin¹

Schemat bbudowy kkominka zz ootwartym ppaleniskiem

SPOSOBY DDOPROWADZENIA PPOWIETRZA DDO KKOMINKA

pod rrusztem przez bboczne œœcianki

paleniska

pod pp³yt¹ paleniska,

przez ttyln¹ œœciankê

wnêki nna ddrewno

pod wwnêk¹ na ddrewno

Kominek ootwarty mmo¿e mmieæ nnowoczesn¹, pprost¹ fformê
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8900 zz³

6200 zz³ FARO, CChinon 10 0000 zz³ CHEMINEES

GODIN/FARO, Vignesse

CHEMINEES

PHILIPPE/FARO, GGrand MManoir
18 7700 zz³

CHEMINEES

PHILIPPE/FARO, NNoirmoutier
26 6600 zz³

CHEMINEES

GODIN/FARO, BBryas
38 3300 zz³

CHEMINEES

GODIN/FARO, Ribeauville
23 6600 zz³

CHEMINEES

PHILIPPE/FARO, AAndernay
18 7700 zz³ CHEMINEES

PHILIPPE/FARO, MMesnil
18 2200 zz³ CHEMINEES

GODIN/FARO, Mussidan
20 5500 zz³ CHEMINEES

PHILIPPE/FARO, AAvallon
8800 zz³
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15 8800 zz³CHEMINEES

PHILIPPE/FARO, PPerriere

CHEMINEES PHILIPPE/FARO, AAmsterdam
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ZDROWAK PPIECE GGLINIANE 3000-110 0000 zz³

12 0000 zz³KATANGA GGRZEGORZ KKWAPISIEWICZ

CHEMINEES

GODIN/FARO, Acheres
16 9900 zz³ ZDROWAK

PIECE GGLINIANE
3000-

10 0000 zz³

CHEMINEES

PHILIPPE/FARO, CCampagnarde
13 5500 zz³ KOMINKI-KKOZ£OWSKI 15 2250 zz³

CHEMINEES

PHILIPPE/FARO, CCarbona
19 1100 zz³ KOM-BBUD MMARIUSZ GGODZIC 14 0000 zz³

CHEMINEES

PHILIPPE/FARO, QQueyras

CHEMINEES

PHILIPPE/FARO, MMontussan
34 2200 zz³

1230 zz³ CHEMINEES

GODIN/FARO, St GGilles
26 8800 zz³

CHEMINEES

GODIN/FARO, Esterel
5200 zz³ 5200 zz³

6600 zz³

CHEMINEES

PHILIPPE/FARO, WWeek EEnd

HETA/Bertelsen,

Tipi
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