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Zwie czenie dachuZwie czenie dachu
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le funkcjonuj cy lub uszkodzony komin 

to zagro enie dla zdrowia, a nawet ycia 

mieszka ców. Nie ma w tym adnej przesa-

dy: przez nieszczelny komin mog  wnika  do 

wn trza pomieszcze  truj ce gazy – g ównie 

tlenek w gla (czad).

Wst pn  ocen  stanu komina i zakres ko-

niecznych prac remontowych mo emy zrobi

sami, sprawdzaj c jego atwo dost pne cz -

ci: wylot oraz pod czenie do kot a. Kontrol

stanu kana ów spalinowych i wentylacyjnych 

powinni my powierzy  kominiarzowi.

Remontu albo modernizacji wymagaj  cz -

sto stare kominy, wszystkie bowiem ulega-

j  z czasem niszcz cemu oddzia ywaniu 

warunków atmosferycznych, wysokiej tem-

peratury (zw aszcza u wylotu) oraz agresyw-

nych produktów spalania zawartych w spa-

linach. 

Czasem modernizacja jest konieczna ze 

wzgl du na wymian  kot a grzewczego (np. 

starego kot a w glowego na nowoczesny ga-

zowy kondensacyjny) lub planowane zamon-

towanie dodatkowych urz dze  gazowych, 

np. podgrzewacza wody. Konieczno  mo-

dernizacji komina mo e wreszcie wynika

z przebudowy domu. 

Ocena szczelno ci
Stan kana ów spalinowych, dymowych czy 

wentylacyjnych mo na sprawdzi  jedynie po 

wcze niejszym ich oczyszczeniu, konieczna 

wi c jest wizyta kominiarza. Powinien on te

sprawdzi  ci g kominowy i szczelno cia-

nek mi dzy kana ami. 

Szczelno  kana ów dymowych odpro-

wadzaj cych spaliny z kot a w glowego 

czy kominka mo emy te  wst pnie spraw-

dzi  sami. W tym celu na palenisku rozpa-

lamy drewno, a ogie  przykrywamy wilgot-

nymi li mi, wskutek czego powstanie du a

ilo  dymu. Zamykamy szczelnie drzwiczki 

paleniska i na chwil  zakrywamy wylot ka-

na u dymowego na dachu. Je li z innych ka-

na ów lub kratek wentylacyjnych nie b dzie 

si  wydobywa  dym, mo na uzna e spraw-

dzany kana  jest szczelny. Prób  nale ny 

przeprowadzi  przy otwartych oknach lub 

drzwiach, by zapewni  wystarczaj c  wen-

tylacj  pomieszczenia w razie cofni cia si

dymu. 

Stan powierzchni wewn trznych kana-

u mo na skontrolowa  o wietlaj c je arów-

k  opuszczan  do jego wn trza. Nie zaleca-

my jednak wchodzenia w tym celu na dach: 

kontrol  powinien przeprowadzi  kominiarz. 

Fachowa kontrola mo e polaga  na u yciu ka-

mery opuszczanej do kana u komina.

Naprawa
Remonty starych kominów sprowadzaj  si

zazwyczaj do naprawy odcinka ponad da-

chem. Zwykle nie remontuje si  natomiast 

zniszczonych kana ów spalinowych; zamiast 

je naprawia , montuje si  w nich wk ady ko-

minowe. 

REMONT

Komin ulega 

ró norodnym 

uszkodzeniom, które 

mog  zak óci  jego 

prac , powodowa

niszczenie ok adzin, 

a tak e cian, do 

których przylega, 

i w ten sposób 

zeszpeci  budynek. 

Czasem, zamiast 

remontowa  stary 

komin, lepiej postawi

nowy. Albo zmieni

kocio  na taki, który 

mo e si  obej  bez 

komina.

Remont komina

Cezary Jankowski
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W razie zamkni cia wiat a kana u komi-

nowego przez obsypuj ce si  fragmenty ce-

gie  komin trzeba rozebra  i zast pi  nowym. 

K opotliwej rozbiórki mo na unikn , je li 

na nowy komin znajdzie si  inne miejsce, na 

przyk ad na zewn trz domu.

Ponad dachem
Remont starego komina

Wystaj ca ponad dach cz  komina, naj-

bardziej nara ona na wp ywy atmosferycz-

ne, szybko niszczeje, je li zosta a wykonana 

z nieodpowiednich  materia ów, które szyb-

ko trac  wytrzyma o , krusz  si  i odpadaj

fragmentami, co mo e nawet doprowadzi  do 

zawalenia si  komina.

Na kominach otynkowanych bardzo cz -

sto dochodzi do odparzenia tynku, który 

wskutek tego atwo odpada. Odpadaj cy tynk 

mo e niszczy  pokrycie dachowe, a woda za-

legaj ca w zakamarkach i p kni ciach spo-

woduje przyspieszone niszczenie cegie ,

z których komin wymurowano.

Trwa o  nowej wyprawy tynkarskiej na 

kominie mo na przed u y  przez zastoso-

wanie tzw. warstwy sczepnej ze specjalnych 

preparatów poprawiaj cych przyczepno ,

a tak e przez dodanie do zaprawy substan-

cji zwi kszaj cych jej szczelno  i mrozood-

porno .

Zamiast komin tynkowa , mo na go wy-

ko czy  ok adzin  z mrozoodpornych p y-

tek ceramicznych. Jej trwa o  zale y od sta-

ranno ci przygotowania pod o a i materia ów

u ytych do przyklejania i spoinowania p y-

tek. Przed ich u o eniem cianki komina na-

le y pomalowa  g boko penetruj cym prepa-

ratem do gruntowania. Nast pnie nak ada si

izolacj  przeciwwilgociow  z tzw. p ynnej fo-

lii przystosowan  do stosowania na zewn trz. 

Po jej wyschni ciu przykleja si  p ytki, u y-

waj c do tego elastycznej zaprawy klejowej. 

Zapraw  nale y nak ada  w taki sposób, aby 

pod p ytkami nie pozostawa y wolne prze-

strzenie. Wymaga to dok adnego na o enia za-

prawy i na pod o e, i na p ytki. Do spoino-

wania nale y u ywa  zaprawy elastycznej 

i wype nia  ni  szczeliny na pe n  g boko .

Przykrycie komina. Naprawiony komin 

warto przykry  daszkiem lub tzw. czap ,

aby os oni  jego wylot przed wod  opadow

i w ten sposób chroni  jego górn  cz  przed 

niszczeniem. Stare przykrycie komina mo -

na niekiedy naprawi , os aniaj c je blaszan

nak adk , któr  nale y umocowa  do pod o a

ko kami rozporowymi.

Podczas remontu warto te  zamonto-

wa  os ony wylotów kana ów spalinowych 

i ewentualne zamontowa  nasad  komino-

w  poprawiaj c  ci g w kana ach wentyla-

cyjnych.

Obróbki blacharskie. Na styku ze znisz-

czon  powierzchni  komina obróbki cz -

sto przestaj  spe nia  swoj  funkcj , wsku-

tek czego po cianach komina mo e s czy

si  woda, tworzc zacieki widoczne nawet we 

wn trzu domu. Mog  wymaga  naprawy lub 

wymiany, ale nawet je li s  w dobrym stanie, 

warto zwróci  uwag  na odpowiednie ich 

ukszta towanie i zako czenie kraw dzi, któ-

re nigdzie nie powinny tworzy  „kieszeni”. 

Wszystkie elmenty obróbki musz   wchodzi

dostatecznie g boko pod pokrycie, a wszel-

kie z cza blachy powinny by  uszczelnio-

 Minimum raz w roku kominiarz powinien 
sprawdzi  szczelno  i stan techniczny komina
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Komin z ceg y – zasady budowy
Aby zapewni  optymaln  szczelno  oraz zabezpieczy  komin przed niszczeniem, powinno si

murowa  wg nast puj cych zasad:

1. tylko z ceg y pe nej – na ca ej d ugo ci komina, tak e w cz ci wystaj cej ponad p aszczy-

zn  dachu. B dem cz sto pope nianym przez murarzy jest wykorzystanie cegie  pe nych tylko 

przy dolnych warstwach, albo ca o ciowe wykonanie komina z cegie  dziurawek. Takie rozwi -

zania mog  spowodowa , e woda deszczowa b dzie si  przedostawa  pod pokrycie dachowe, 

powoduj c zawilgocenie oraz zmniejszenie w a ciwo ci izolacji cieplnej;

2. spoiny powinny by  pe ne, szczelnie wype niaj ce przestrze  pomi dzy ceg ami. Niewskazane 

jest murowanie na puste lub zag bione spoiny, poniewa  w niewype nionych miejscach groma-

dzi si  woda, os abiaj c trwa o  konstrukcji komina;

3.  poszczególne warstwy ce-

gie  powinny tworzy  tzw. 

wi zanie wozówkowe, w któ-

rym spoiny pionowe s  przesu-

ni te wzgl dem siebie o pó  d u-

go ci ceg y. 

Komin z ceg y klinkierowej. Do 
murowania takiego komina nale y
stosowa  zapraw  przeznaczon
do klinkierufo

t.
 A

tl
a

s

 Odnowiony komin wyko czony p ytkami 
klinkierowymi

fo
t.

 A
tl

a
s Nasady kominowe 

poprawiaj ce ci g

fo
t.
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a

rk
o

 Obróbka blacharska komina
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ne silikonem dekarskim. Górn  kraw d  bla-

chy wokó  komina wpuszcza si  w rowek 

w ciance komina (tzw. „wydr ”) lub zakry-

wa specjaln  listw .

Zazwyczaj do obróbek blacharskich stosuje 

si  blach  powlekan , ale coraz cz ciej wy-

korzystuje si  specjalne ta my i gotowe fartu-

chy z ró nego rodzaju blach, które mo na do-

pasowa  do rodzaju pokrycia. 

Obróbk  wokó  komina mocuje si  pod-

czas uk adania pokrycia: dolny element ko -

nierza wyk ada si  na pokrycie dachu, a gór-

ny – chowa si  pod jego spód. Doln  kraw d

obróbki mocuje si  do at lub poszycia dachu. 

Czasami bezpo rednio za kominem wyko-

nuje si  dodatkow  obróbk  z blachy: sko ny 

odbój zwany kozubkiem. Dzi ki niemu woda 

i nieg nie zalegaj  za kominem.

Wk ady kominowe
Je li kana y spalinowe s  zniszczone lub nie-

szczelne, montuje si  w nich wk ady komino-

we. Kana y, w których maj  by  one umiesz-

czone, musz  by  oczyszczone z osadów, 

dro ne na ca ej d ugo ci, a ich przekrój po-

winien umo liwia  wstawienie rur o odpo-

wiedniej rednicy. 

Do kana ów o przekroju kwadratowym 

wprowadza si  sztywne wk ady okr g e, a do 

kana ów prostok tnych – owalne.

Najlepiej gdy kana  ma przebieg prostoli-

niowy, ale elastyczne wk ady kominowe ze 

stali kwasoodpornej umo liwiaj  uszczelnie-

nie tak e kominów, które na swojej d ugo ci 

zmieniaj  kierunek. 

Kana y odprowadzaj ce dym z palenisk 

na paliwa sta e (kot y na w giel, mia  oraz 

kominki) powinny mie wk ady ze stali a-

roodpornej o grubo ci cianki 0,8–1 mm. 

Komplet wk adu aroodpornego zawiera na-

st puj ce elementy: 

 rury proste, 

 rozetk ,

 nasady komina, 

 trójnik przy czeniowy,

 wyczystk  ze szczelnymi drzwiczkami.

Do pod czenia z kot em u ywa si  odcin-

ków prostych i kolan – czonych kielicho-

wo na wcisk. 

Kana y odprowadzaj ce spaliny z kot ów 

gazowych i olejowych powinny mie wk a-

dy ze stali kwasoodpornej. Do odprowadza-

nia spalin z kot ów kondensacyjnych mo -

na te  stosowa  rury z tworzywa sztucznego. 

W komplecie wk adu s :

 rury proste,

 trójnik przy czeniowy, 

segment rewizyjny z pokryw

(wyczystka),

zbieracz kondensatu z rurk  odprowadza-

j c .

Wk ad umieszcza si  w kominie, wprowa-

dzaj c od góry kolejne odcinki rur. Wn trze 

kana u powinno by  przedtem oczyszczone 

z nagromadzonych osadów, a komin – roz-

kuty w miejscu pod czenia kot a tak, by 

mo na by o  wprowadzi  trójnik oraz wy-

czystk  z odprowadzeniem skroplin. 

Rury nak ada si  kolejno na napi ty 

sznur, wsuwaj c je w kielich ni szej rury 

i opuszcza a  do uzyskania pe nej d ugo ci 

komina. Przy ma ej wysoko ci i ciasnym -

czeniu kielichów udaje si  równie  opu-

ci  ci g rur bez pomocy sznura, przytrzy-

muj c jedynie górny jego odcinek. Przed 

ewentualnym roz czeniem si  rur zabez-

piecza owini cie po czenia ta m  samo-

przylepn .

Uwaga! Kielichy wk adu powinny by

skierowane ku górze, aby agresywne skropli-

ny nie mog y wyp ywa  na zewn trz wk adu

przez szczeliny wokó  po cze .

Przewody elastyczne wci ga si  do wn -

trza komina przy u yciu sznura lub drutu pi-

lotuj cego. 
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s) Ta ma uszczelniaj ca do obróbki 
kominów. Mo e zast pi  tradycyjne 
obróbki blacharskie. Szczelnie przylega do 
pod o a, a boczne pasma kleju s u  do 
monta u i zabezpieczaj  przed wnikaniem 

niegu oraz wody pod pokrycie. Zewn trzna powierzchnia jest 
g adka, odporna na promieniowanie UV, zanieczyszczenia i utrat
koloru; dost pna jest w 3 kolorach umo liwiaj cych dopasowanie 
ta my do barwy pokrycia dachowego

Komin murowany z wk adem stalowym

Przekroje kana ów

Przekrój kana u spalinowego lub dymowego 

musi odpowiada  przekrojowi wylotu spalin 

z kot a b d  kominka. Kiedy planuje si  zmia-

n ród a ogrzewania,  trzeba zatem bra  pod 

uwag  mo liwo  pod czenia go do istniej -

cego b d  zmodyfikowanego kana u.

Przy zmianie kot a gazowego istnieje równie

mo liwo  zmniejszenia przekroju odprowa-

dzenia spalin, je li zamiast kot a z otwart

komor  spalania zamontujemy kocio  z ko-

mor  zamkni t .

Przyk ad: tradycyjny kocio  gazowy o mocy 

24 kW wymaga kana u spalinowego o red-

nicy 130 mm. Je li zast pimy go kot em z za-

mkni t  komor  spalania, to przewód od-

prowadzaj cy spaliny mo e mie rednic

tylko 80 mm.

nasada komina

wk ad stalowy

trójnik 
przy czeniowy

wyczystka
ze szczelnymi 
drzwiczkami

kocio

 Monta elastycznego wk adu ze stali 
kwasoodpornej

fo
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odskraplacz (odprowadzenie 
kondensatu)
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Wk ad centruje si  wewn trz kana u ro-

zetk  osadzon  u wylotu komina. Po po -

czeniu z trójnikiem i zamurowaniu rozku

wk ad kominowy jest gotowy do u ytku. 

Uwaga! Kot y z zamkni t  komor  spala-

nia oraz kot y kondensacyjne przystosowane 

s  do wspó pracy z rurami powietrzno-spa-

linowymi. Je li do komina, do którego maj

by  pod czone, wstawiony jest jedno cienny 

wk ad kominowy, to na wylocie z kot a nale-

y zamontowa  specjalny adapter rozdzielaj -

cy doprowadzenie powietrza i odprowadzenie 

spalin. Na jego wyj ciu rur  spalinow  (we-

wn trzn ) pod cza si  do zmodernizowanego 

komina, natomiast przewód powietrzny wy-

prowadza przez cian  na zewn trz domu.

Niekiedy przestrze  mi dzy rur  spalino-

w  a ciankami murowanego kana u mo -

na wykorzysta  do doprowadzania powie-

trza. Trzeba wtedy zamontowa  na wej ciu 

do komina specjaln  rozet  uszczelniaj c ,

a na wylocie ponad dachem na o y  blasza-

n  os on .

Nowy komin
Komin wewn trzny – murowany

Je li zniszczeniu uleg a nie tylko warstwa tyn-

ku, ale i muru kominowego,  konieczne jest ro-

zebranie komina i postawienie go na nowo. 

Do wymurowania komina najlepiej u y  wy-

sokiej jako ci ceg y klinkierowej na  specjal-

nej zaprawie o wysokiej przyczepno ci i sk a-

dzie zapobiegaj cym powstawaniu wykwitów 

solnych. Murowanie najwygodniej prowa-

dzi  jednoetapowo z równoczesnym spoino-

waniem, przy u yciu zaprawy z ewentualnym 

dodatkiem barwi cym. Muruje si  od razu na 

pe ne spoiny, kszta tuj c je w taki sposób, aby 

nie zatrzymywa a si  na nich woda. 

Do  cz stym b dem jest murowanie ko-

mina na spoiny wkl s e, które zatrzymuj  wil-

go  i w ten sposób przyspieszaj   niszczenie 

komina.

Komin zewn trzny

Jest najprostszy w monta u, nie wymaga 

bowiem przekuwania stropów ani rozbie-

Izolacja termiczna komina ceramicznego

fo
t.
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Zmiana kot a – zagro enie dla komina 
murowanego
Je li w domu planowana jest modernizacja systemu grzewczego, a w tym – wymiana tradycyjnego 

kot a w glowego na kocio  gazowy lub olejowy, to istniej cy komin murowany trzeba do tej zmia-

ny odpowiednio przygotowa . Bez tego wkrótce po wymianie kot a móg by ulec zniszczeniu.  

Kominy wspó pracuj ce z kot ami w glowymi starego typu, a wi c bez urz dze  do regulacji 

mocy, odprowadza y spaliny o wysokiej temperaturze (150–200°C), która utrzymywa a si  na po-

dobnym poziomie przez ca y czas palenia. Dzi ki temu w przewodzie kominowym nie dochodzi o

do wykraplania si  pary wodnej zawartej w odprowadzanych gazach, nie móg  wi c powstawa

r cy kondensat i wewn trzne cianki komina nie by y nara one na zniszczenie. 

Nowoczesne kot y gazowe i olejowe (w tym zw aszcza  kondensacyjne) wyposa one w auto-

matyk  steruj c  pracuj  ze zmienn  moc , co sprawia e temperatura spalin ulega du ym wa-

haniom. Okresowe zmniejszanie przez automatyk  mocy grzewczej kot a powoduje wych odzenie 

cianek komina, a to sprzyja wykraplaniu si  pary wodnej zawartej w spalinach. W skroplinach 

tych rozpuszczaj  si  ró ne sk adniki chemiczne spalin, tworz c r cy kondensat, który niszczy 

wi kszo  tradycyjnych materia ów, z jakich dawniej murowano kominy. 

Kana y odprowadzaj ce spaliny z nowoczesnych kot ów gazowych i olejowych musz  by  od-

porne na oddzia ywanie kondensatu. Warunek ten spe niaj  kominy wykonane z kamionki kwa-

soodpornej lub ze stali kwasoodpornej. Przed pod czeniem nowego kot a (na gaz lub na olej) do 

starego komina trzeba zatem zainstalowa  odpowiedni wk ad kominowy. 

Komin trójwarstwowy z przewietrzeniem. 
Rura ceramiczna prowadzona wewn trz pustaka 
z betonu lekkiego z izolacj  z we ny mineralnej 
oddzielaj ca pustak od rury ceramicznej. 
Elementy ceramiczne czone na zak adk , kitem 
kwasoodpornym; elementy betonowe – zapraw
cementowo-wapiennKomin ceramiczny

pustak 
keramzytowy

rura ceramiczna

we na mineralna

trójnik 
przy czeniowy

wyczystka

kratka 
przewietrzaj ca

rura ceramiczna

izolacja 
termiczna 
z we ny
mineralnej

pustak 
keramzytowy

nasada 
kominowa

blacha 
kominowa

pustak 
keramzytowy

izolacja 
termiczna

rura ceramiczna

trójnik 
przy czeniowy

wyczystka 

kocio

odskraplacz
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rania cz ci po aci dachowej. Do wykona-

nia takiego komina mo na u y  elementów 

ceramicznych lub stalowych.

Ceramiczny sk ada si  z odcinków rur 

z ceramiki kwasoodpornej otulonych 

warstw  we ny mineralnej i os oni tych 

kszta tkami z betonu lekkiego. Komin taki 

wymaga fundamentu betonowego posado-

wionego na stabilnym pod o u i zakotwie-

nia do ciany domu co 2–3 m.

Po postawieniu komina, zewn trzne po-

wierzchnie obudowy mo na otynkowa  lub 

wyko czy  ok adzin  ceramiczn , kamienn

albo betonow .

Stalowy to komin dwu cienny, zbudowa-

ny z kwasoodpornej rury wewn trznej, otu-

liny z we ny mineralnej oraz zewn trznej 

rury os onowej ze stali nierdzewnej lub alu-

minium. 

Komin taki opiera si  na konsoli wsporczej 

przymocowanej do ciany budynku i kotwi 

do niej w odst pach co kilka metrów. Wylot 

komina ponad dachem zako czony jest tzw. 

ustnikiem zamykaj cym przestrze  mi dzy 

rur  wewn trzn  i zewn trzn .

plpl W i c e j . . .  c e n y ,  f i r m y ,  p r o d u k t y ,  k a l k u l a t o r y ,  a r t y k u y .  K l i k n i j  n a  w w w . b u d u j e m y d o m . p l

J a k o  j e d y n i  p u b l i k u j e m y  a k t u a l n e  R A N K I N G I  P R O D U K T Ó W !

– ceny brut to – 

PRZYDATNE ADRESY

ATLAS 042 631 88 00 www.atlas.com.pl

DARCO 014 680 90 02 www.darco.com.pl

JAWAR 023 672 24 16 www.jawar.com.pl

KOMIN-FLEX 032 210 11 44 www.kominflex.com.pl

LEIER 055 272 32 12 www.leier.pl

MONIER (BRAAS)

077 541 20 00 www.monier.pl

POUJOULAT 022 774 06 25  www.poujoulat.com.pl

RÖBEN 071 397 81 00 www.roben.pl

SCHIEDEL 077 456 83 10 www.schiedel.pl

SPIROFLEX 017 788 17 70  www.spiroflex.com.pl

TARNAWA 014 631 83 14 www.tarnawa.com.pl

UMET 071 343 17 98 www.umet.pl

rodzaje prac robocizna materia y razem

monta  nasady kominowej 35–65 z 30–400 z 65–465 z

monta  wk adu kominowego* 200–400 z ok. 1000 z 1200–1400 z *

otynkowanie komina 20–30 z /m2 5–10 z /m2 25–40 z /m2

ob o enie p ytkami 45–60 z /m2 35–50 z /m2 80–110 z /m2

wymiana czapy betonowej ok. 220 z 145–170 z 365–390 z

wymiana wyczystki ok. 165 z 40–60 z 205–225 z

* do komina o wysoko ci 6 m

INFO RYNEK Ile kosztuje remont komina?

Stalowy komin zewn trzny Komin dostawiany od zewn trz: (a) z prefabrykatów stalowych, (b) z prefabrykatów ceramicznych 

elementy 
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ciana domu
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wyczystka

fundament

stalowa obejma

element stalowy

ciana domu

czopuch

kocio
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