
Jak¹ funkcjê pe³ni komin?

Kominy przede wszystkim odprowadzaj¹ produkty spalania, powstaj¹ce pod-
czas dzia³ania kot³a c.o., kominka, kuchni wêglowej, pieca kaflowego lub innych
urz¹dzeñ grzewczych na paliwo sta³e, ciek³e lub gazowe. Do niektórych rodza-
jów kot³ów, z zamkniêt¹ komor¹ spalania, kominy musz¹ te¿ dostarczaæ powie-
trze spoza domu. Oprócz przewodów s³u¿¹cych do odprowadzania produktów
spalania, czyli dymowych i spalinowych, w kominie s¹ te¿ zwykle umieszczone
kana³y wentylacyjne.

Czym siê ró¿ni¹ przewody dymowe 
od spalinowych?

Przewody dymowe s¹ przeznaczone do urz¹dzeñ grzewczych na paliwo sta-
³e (w tym kominek). Spalinowe – do kot³ów na olej lub gaz. Musz¹ byæ bardziej
od dymowych odporne na zawilgocenie, bowiem spaliny s¹ ch³odniejsze od dy-
mu. Z tych pochodz¹cych ze spalania gazu wykrapla siê woda w temperaturze
50-60°C, ze spalania oleju – w temperaturze 140-160°C. Spaliny zawieraj¹ m.in.
sk³adniki chemicznie agresywne – przewody musz¹ wiêc byæ kwasoodporne.
Uwaga: do przewodu spalinowego nie wolno pod³¹czaæ kominka.

Czy przewód spalinowy musi byæ wyprowadzony
przez dach?

Nie. Dotyczy to kot³ów c.o. z zamkniêt¹ komor¹ spalania (tzw. kot³ów turbo)
o mocy nieprzekraczaj¹cej 21 kW. W tym przypadku mo¿na wyprowadziæ przez
œcianê zewnêtrzn¹ budynku przewód powietrzno-spalinowy – umieszczone jed-
na w drugiej dwie rury s³u¿¹ do odprowadzania spalin (wewnêtrzna) i dostarcza-
nia powietrza do kot³a (zewnêtrzna). Wylot kana³u spalinowego musi byæ odda-
lony przynajmniej o 0,5 m od okna.

Jak ustaliæ przekrój przewodu kominowego?

Przekrój dobiera siê do rodzaju i mocy kot³a. Producenci kot³ów zazwyczaj po-
daj¹ w³aœciw¹ wielkoœæ. Jest to bardzo wa¿ny parametr, gdy¿ zbyt ma³y przekrój
spowoduje, ¿e ci¹g bêdzie niewystarczaj¹cy, a to utrudni przep³yw spalin. Zbyt
du¿a œrednica spowoduje z kolei rozprê¿enie siê spalin i obni¿y podciœnienie
w kominie. Pamiêtaæ te¿ trzeba, ¿e komin na ca³ej swej d³ugoœci musi mieæ jed-
nakowy przekrój (okr¹g³y lub kwadratowy).

Jak wysoki musi byæ komin?

Wysokoœæ komina zale¿y od rodzaju umieszczonych w nim przewodów, po-
krycia dachowego oraz znajduj¹cych siê w pobli¿u budynku przeszkód. Bierze
siê pod uwagê odleg³oœæ miêdzy wlotem i wylotem dymu, spalin lub zu¿ytego
powietrza. Przewód dymowy nie mo¿e byæ krótszy ni¿ 5 m, gdy¿ potrzebna jest
pewna ró¿nica ciœnienia atmosferycznego miêdzy wylotem a wlotem, aby po-
wsta³ ci¹g. Przewód spalinowy doprowadzony do kot³a na gaz musi mieæ min.
4 m, zaœ do kot³a olejowego – 5 m. Przewód wentylacyjny mo¿e byæ najkrótszy
– min. 2 m.  Ale uwaga: w zbyt wysokich kominach dochodzi do zwiêkszenia
oporu przep³ywu spalin, a zatem do pogorszenia ci¹gu kominowego. D³ugoœæ
czêœci komina wystaj¹cej ponad po³aæ dachu te¿ nie jest dowolna. Zale¿y ona
m.in. od k¹ta nachylenia dachu – za punkt odniesienia przyjmuje siê po³aæ o k¹-
cie 12° – oraz od obecnoœci w pobli¿u domu wysokich przeszkód mog¹cych za-
k³óciæ ci¹g.
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W jednym kominie znajduje siê kilka przewo-
dów, np. spalinowy, dymowy i wentylacyjny

Wysokoœæ wystaj¹cej ponad po³aæ da-
chow¹ czêœci komina zale¿y m.in. od k¹-
ta nachylenia dachu i rodzaju pokrycia:
a) k¹t nachylenia poni¿ej 12°
b) k¹t nachylenia powy¿ej 12°;
zawsze jednak komin powinien wysta-
waæ ok. 60 cm ponad kalenicê 



Co to jest ci¹g 
kominowy?

Ci¹g powstaje w wyniku ró¿nicy gêstoœci
ciep³ego powietrza wewn¹trz przewodu komi-
nowego i ch³odnego powietrza na zewn¹trz.
Jest to ruch spalin lub dymu od do³u komina,
w kierunku jego wylotu. Im wiêksza ró¿nica
temperatur miêdzy kominem a powietrzem na
zewn¹trz, tym wiêkszy jest ci¹g. Jego si³a za-
le¿y te¿ od wysokoœci przewodu kominowego
oraz wielkoœci jego przekroju.

Ci¹g powinien wynosiæ od 1 do 15 Pa – dla
kot³ów gazowych i olejowych oraz do 40 Pa –
dla urz¹dzeñ grzewczych na paliwa sta³e.

Niektóre kot³y, na przyk³ad kondensacyjne,
wydzielaj¹ spaliny o temperaturze zbyt nis-
kiej, by powsta³ odpowiedni ci¹g. Kocio³ wy-
twarza wiêc nadciœnienie, sztucznie powodu-
j¹ce ich wypychanie. W kominach mog¹ byæ te¿ montowane urz¹dzenia wspo-
magaj¹ce ci¹g. 

Ci¹g powinien byæ nie tylko du¿y. Musi byæ równie¿ stabilny. By to zapewniæ,
niekiedy trzeba komin wyposa¿yæ w podciœnieniowy ogranicznik lub przery-
wacz ci¹gu. Stosowane s¹ tak¿e elektroniczne regulatory ci¹gu.

Do czego s³u¿¹ wk³ady 
kominowe?

S³u¿¹ do odprowadzania produktów spalania z urz¹dzeñ grzewczych oraz
do modernizacji kominów murowanych. Produkuje siê wk³ady stalowe
(sztywne oraz giêtkie) i ceramiczne. Poniewa¿ dym powstaj¹cy w wyniku
spalania paliw ma wysok¹ temperaturê, a spaliny wytwarzane przez kot³y ga-
zowe i olejowe s¹ co prawda ch³odniejsze, ale w wyniku zachodz¹cych
w nich reakcji zawieraj¹ agresywne chemicznie skropliny, wk³ad kominowy
musi byæ dobrany do rodzaju paliwa. 

Podczas remontu komina mo¿na skorzystaæ ze stalowych wk³adów giêt-
kich, które s¹ szczególnie przydatne, gdy komin przebiega z odchyleniem od
pionu.

Wk³ady sztywne, zarówno ceramiczne jak i stalowe, zestawia siê z rur za-
koñczonych z jednej strony kielichowo. 

Czy komin wymaga oficjalnego odbioru?

Tak. Instalacja kominowa powinna byæ odebrana, zanim zacznie byæ u¿ytko-
wana. Odbioru dokonuje przedstawiciel producenta systemu kominowego albo
mistrz kominiarski. Jest to niezbêdne, gdy¿ nieprawid³owo funkcjonuj¹cy sys-
tem kominowy mo¿e byæ przyczyn¹ po¿aru lub zatrucia tlenkiem wêgla.

Jak czêsto nale¿y czyœciæ przewody
kominowe?

Przewody spalinowe powinno siê czyœciæ przynajmniej dwa razy w roku. Ko-
miny dymowe wymagaj¹ czêstszego czyszczenia. Kominiarza trzeba do nich
wzywaæ przynajmniej czterokrotnie w ci¹gu roku.
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Przy zbyt niskim usytuowaniu górnej krawêdzi ko-
mina  wobec kalenicy i dachu mo¿e wyst¹piæ za-
k³ócenie ci¹gu, zw³aszcza gdy w pobli¿u s¹ 
naturalne przeszkody w postaci wysokiego muru,
drzew, zbocza 

3-10 m

1,5-3 m

≥ 0,3 m

12°

≤ 1,5 m

≥ 0,3 m

Systemy kominów ceramicznych; z lewej do paliw
sta³ych, z prawej do urz¹dzeñ gazowych z zamkniêt¹
komor¹ spalania (fot. Schiedel)


