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K
ominek mo¿e okazjonalnie s³u¿yæ

do ogrzewania lub funkcjonowaæ

jako dodatkowe, b¹dŸ g³ówne – ale

nie jedyne – Ÿród³o ciep³a. Urz¹dzenie

o odpowiednio du¿ej mocy mo¿e ogrzaæ

kilka pomieszczeñ lub nawet ca³y dom.

Nowoczesne kominki wyposa¿a siê we

wk³ady lub kasety kominkowe. Wk³ady

stosuje siê w nowo budowanych komin-

kach, a kasety – w ju¿ istniej¹cych; maj¹

one mniejsz¹ moc grzewcz¹. 

Wk³ady kominkowe wykonuje siê z mate-

ria³ów dobrze akumuluj¹cych ciep³o, od-

pornych na wysok¹ temperaturê  i koro-

zjê. Atrakcyjnie wykoñczona jest w nich

jedynie widoczna powierzchnia, czyli –

zazwyczaj – œcianka frontowa. Szczelne

drzwiczki wytrzymuj¹ temperaturê nawet

do 800°C. Sposoby otwierania drzwiczek

oraz ich kszta³t mog¹ byæ dowolne. 

WYMAGANIA

NIE TYLKO TECHNICZNE

Wielkoœæ pomieszczenia. Moc wk³adu

dopasowuje siê do kubatury pomieszcze-

nia, w którym ma byæ on zamontowany

tak,  by na 1 kW jego mocy przypada³o

4 m3 pokoju. Kubatura pomieszczenia nie

R A P O R T KOMINKI

KOMINKI ZAMKNIÊTE

Ciep³o zza
szklanego ekranu

Jeœli kominek ma byæ 

Ÿród³em ciep³a, najlepiej by

mia³ zamkniête palenisko

– z wk³adem lub kaset¹.

Jeœli ma ogrzewaæ ca³y

dom, najlepszy bêdzie

system DGP lub kominek

z p³aszczem wodnym.

JOANNA DD¥BROWSKA

fot. MMIKO£AJCZYK
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powinna te¿ byæ mniejsza ni¿ 30 m3. Ko-

minek o mocy 10 kW mo¿na wiêc wstawiæ

do salonu o kubaturze min. 40 m3.

Miejsce na kominek. Nie mo¿e byæ przy-

padkowe, wiêc najlepiej o nim  pomyœleæ

ju¿ na etapie projektowania domu i wy-

znaczyæ je w pobli¿u komina, by przewód

dymowy mia³ przebieg mo¿liwie najbli¿-

szy linii prostej. Ze wzglêdów bezpieczeñ-

stwa ani na obudowie kominka, ani œcia-

nach i pod³odze w jego s¹siedztwie nie

mo¿na uk³adaæ przewodów instalacji

elektrycznej ani rur gazowych.

Usytuowanie kominka w pomieszczeniu

bêdzie mia³o wp³yw nie tylko na ca³¹ jego

aran¿acjê, ale tak¿e na komfort siedz¹-

cych przy nim osób. Dlatego trzeba

uwzglêdniæ funkcjonalnoœæ pomieszcze-

nia, rozmieszczenie mebli i wygodn¹ ko-

munikacjê.

Jeœli w salonie oprócz kominka ma te¿

byæ telewizor, nale¿y pomyœleæ o tym,  by

ze sob¹ nie konkurowa³y: najlepiej zapla-

nowaæ je przy prostopad³ych do siebie

œcianach. B³êdem by³oby ustawienie od-

biornika TV i kominka przy œcianach

przeciwleg³ych, poniewa¿ wtedy refleksy

ognia odbija³yby siê na ekranie. Kominek

z szyb¹ z jednej lub z dwóch stron mo¿na

ulokowaæ w rogu pokoju lub przy prostej

œcianie, kominek z paleniskiem prze-

szklonym ze wszystkich stron umieszcza

siê na œrodku pomieszczenia. 

Doprowadzenie powietrza. Do ko-

minka powinno nap³ywaæ co najmniej

10 m3/h œwie¿ego powietrza na 1 kW

mocy urz¹dzenia. Kominek o mocy

10 kW zu¿ywaæ bêdzie zatem 100 m3

powietrza w ci¹gu godziny. Trzeba

w tym miejscu przypomnieæ, ¿e paleni-

KOMINKI ZAMKNIÊTE

KOMIN DDO KKOMINKA
Temperatura dymu z kominka osi¹ga ok.

400°C, a w razie zapalenia siê sadzy mo¿e

nawet przekroczyæ 1000°C. Dlatego do ko-

minka niezbêdny jest bardzo dobry komin:
n odporny nna wwysok¹ ttemperaturê – najle-

piej ceramiczny lub stalowy. W murowa-

nych ³atwiej o nieszczelnoœci spowodowane

np. niedok³adnym wype³nieniem spoin miê-

dzy ceg³ami, dlatego dla bezpieczeñstwa

trzeba w takim kominie zainstalowaæ wk³ad

stalowy;
n szczelny – wszystkie elementy komina

musz¹ byæ ze sob¹ dok³adnie po³¹czone,

a czopuch (rura ³¹cz¹ca kominek z komi-

nem) pod³¹czony tak, by móg³ swobodnie

zmieniaæ d³ugoœæ pod wp³ywem zmian tem-

peratury;
n prowadzony ppionowo nna cca³ej dd³ugoœci –

by zagwarantowaæ dobry ci¹g (dopuszczal-

ne s¹ najwy¿ej dwa odchylenia od pionu,

ale nie wiêksze ni¿ o k¹t 30°);

n odpowiednio ddu¿y – przewód kominowy

powienien mieæ przekrój dostosowany do

wymiarów wylotów spalin z czopucha wk³a-

du kominkowego
n odpowiednio wwysoki – minimalna wyso-

koœæ to 4 m, a liczy siê j¹ nie od pod³ogi,

ale od miejsca ujœcia komory dymowej do

komina
n wyprowadzony pponad ddach:

– co najmniej 60 cm powy¿ej kalenicy, jeœli

dach jest p³aski (ma k¹t nachylenia mniej-

szy ni¿ 12°) lub gdy jest stromy, ale pokryty

³atwopalnym materia³em (np. gontem lub

strzech¹),

– co najmniej 30 cm od powierzchni dachu

stromego z pokryciem niepalnym;
n z zzabezpieczonym wwylotem – jeœli dach

ma pokrycie palne (gont lub strzecha), na-

le¿y przykryæ komin siatk¹ przeciwiskrow¹; 
n wyposa¿ony ww wwyczystkê – czyli otwór

w dolnej czêœci, umo¿liwiaj¹cy czyszczenie

komina.

REKLAMA
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ska zamkniête zu¿ywaj¹ kilkakrotnie

mniej powietrza ni¿ otwarte, ale po to,

by kominek nie ci¹gn¹³ powietrza z po-

mieszczenia, powietrze niezbêdne do

spalania najlepiej doprowadziæ oddziel-

nym przewodem nawiewnym z ze-

wn¹trz.

W nowo budowanym domu najw³aœciw-

szym rozwi¹zaniem bêdzie wykonanie

specjalnego kana³u nawiewnego o po-

wierzchni przekroju 200 cm2 – z blachy,

aluminium b¹dŸ PVC. Najwa¿niejszymi

elementami kana³u s¹: przepustnica

(któr¹ reguluje siê dop³yw powietrza)

oraz kratki wentylacyjne zabezpieczaj¹-

ce przed inwazjami owadów, ptaków

i gryzoni. 

Obudowa. Ze wzglêdu na bezpieczeñ-

stwo przeciwpo¿arowe, oraz ogranicze-

nie strat ciep³a wk³ady lub kasety po-

winno siê ob³o¿yæ we³n¹ mineraln¹

z warstw¹ folii aluminiowej. Pomiêdzy

izolacj¹ a wk³adem nale¿y pozostawiæ

woln¹ przestrzeñ, aby umo¿liwiæ cyrku-

lacjê powietrza.

Obudowa musi byæ wykonana z mate-

ria³ów niepalnych: najczêœciej stosuje

siê ceg³y klinkierowe, granit, marmur,

piaskowiec, kamienie naturalne, stal,

szk³o, p³ytki ceramiczne oraz p³yty gip-

sowo-kartonowe o podwy¿szonej odpor-

noœci ogniowej. Obudowy mog¹ mieæ

przeró¿ne formy – od tradycyjnych, na-

wi¹zuj¹cych stylistyk¹ do zabytkowych,

po proste, modernistyczne. Inspiracj¹

mo¿e byæ stylistyka frontowej czêœci

wk³adu, a tak¿e styl wnêtrza, w którym

kominek bêdzie sta³.

EFEKTYWNE GRZANIE

Wybudowanie kominka z zamkniêt¹ ko-

mor¹ spalania umo¿liwia „wy³apanie”

ciep³a i skierowanie go odpowiednimi ka-

na³ami do ogrzewania domu. Noœnikiem

ciep³a mo¿e byæ powietrze lub woda. 

KOMINEK Z DGP

System, który pozwala na ogrzewanie do-

mu powietrzem, nazywany jest dystrybu-

cj¹ gor¹cego powietrza (DGP). Przep³ywa

R A P O R T
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KOMINKI

LEPIEJ WW PPARZE
Dobrze dobrany kominek z wk³adem

lub kaset¹ jest w stanie ogrzaæ 

nawet 400-metrowy dom. Mo¿e tak¿e,

w razie potrzeby, przygotowywaæ ciep³¹

wodê u¿ytkow¹. Nie mo¿e jednak byæ

jedynym Ÿród³em ciep³a w domu. 

Najczêœciej wiêc jest wspomagany

np. grzejnikami elektrycznymi. 

Wówczas ciep³o z kominka ogrzewa 

pomieszczenia na jednym poziomie 

domu, a sypialnie na piêtrze maj¹ indy-

widualne grzejniki.
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W ddu¿ych ddomach, ddo ddystrybucji ggor¹cego ppowietrza ppotrzebny jjest wwentylator wwymuszaj¹cy jjego pprzep³yw

Kominek zz wwk³adem oobudowany pp³ytami ggipsowo-kkartonowymi oo ppodwy¿szonej oodpornoœci oogniowej

przewody rozprowadzajace
ciep³e powietrze

nawiewniki

nawiewniki

wentylator
kominek z wk³adem
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ono najpierw przez przestrzeñ

pomiêdzy korpusem wk³adu

kominkowego a jego obudo-

w¹. Jeœli w kominku siê pali,

to powietrze siê nagrzewa,

p³ynie ku górze i wpada do

kana³ów grzewczych w œcia-

nach lub w stropie. Najczê-

œciej s¹ nimi aluminiowe ru-

ry zaizolowane termicznie

we³n¹ mineraln¹ lub rza-

dziej – rury z ocynkowanej

blachy stalowej. 

W prostych systemach DGP

powietrze mo¿e byæ rozpro-

wadzane w sposób grawita-

cyjny przez konwekcjê, na

odleg³oœæ (w poziomie) nie

wiêksz¹ ni¿ 3 m od osi ko-

minka i najwy¿ej do 2-3 po-

mieszczeñ. Niestety, syste-

my z grawitacyjnym, a wiêc

swobodnym obiegiem po-

wietrza, s¹ ma³o wydajne.

Sprawdzaj¹ siê w domach

w¹skich i wysokich – w par-

terowych konieczne jest za-

stosowanie turbiny. Niew¹tpliw¹ zalet¹ tego systemu jest jednak to, ¿e nie wymaga

on zasilania energi¹ elektryczn¹. 

W rozbudowanym systemie DGP ciep³e powietrze nie mo¿e samoczynnie dotrzeæ

do wszystkich pomieszczeñ. W domach o du¿ej powierzchni, nawet 400 m2,

idealnie sprawdza siê wiêc system DGP z obiegiem wymuszonym. Ma on zamontowan¹ tur-

binê elektryczn¹, która wymusza przep³yw gor¹cego powietrza, co daje wiêksze mo¿liwoœci

ogrzewania. W zale¿noœci od miejsca zamontowania przepustnicy – pod wk³adem, czy nad

kominkiem – mo¿na uzyskaæ przepustowoœæ nawet do 600 m3/h.

Przep³yw ciep³ego powietrza mo¿e byæ regulowany anemostatami, które zamykaj¹ lub

otwieraj¹ wloty powietrza w poszczególnych pomieszczeniach – w zale¿noœci od temperatu-

ry. Intensywnoœæ spalania w kominku mo¿na te¿ regulowaæ – otwieraj¹c szerzej lub przy-

mykaj¹c przepustnicê powietrza.

Obieg powietrza w DGP jest zamkniêty. Powietrze ogrzewa siê w kominku, przep³ywa po-

tem do pomieszczeñ i po oddaniu ciep³a powraca do kominka. Oznacza to równie¿ wyci¹ga-

nie zapachów z jednych pomieszczeñ i rozprowadzanie ich do innych. Powietrznych prze-

wodów grzewczych nie powinno siê zatem doprowadzaæ do kuchni ani toalet. 

Na kominek rozbudowany o system DGP trzeba siê zdecydowaæ ju¿ na etapie projektowa-

nia domu, gdy¿ w budynku ju¿ zamieszka³ym trudno kuæ œciany i formowaæ kana³y

grzewcze.

KOMINEK

Z P£ASZCZEM WODNYM

Wk³ad kominkowy z p³aszczem wodnym zewnêtrznie nie ró¿ni siê od innych, ale ta-

jemnica jego dzia³ania tkwi w budowie korpusu: ma on dwie œcianki, miêdzy który-

mi przep³ywa woda. P³aszcz wodny otula ca³y korpus i odbiera ciep³o z paleniska.

Ogrzana woda kierowana jest do instalacji, a potem do grzejników. Je¿eli w górnej

czêœci korpusu zostanie dodatkowo zamontowana specjalna wê¿ownica (któr¹ te¿ bê-

dzie przep³ywaæ woda), kominek ogrzeje jeszcze wodê do mycia, czyli uzyskamy cie-

p³¹ wodê u¿ytkow¹. Kr¹¿enie wody w instalacji wymuszaj¹ pompy obiegowe. 

Prac¹ kominka z p³aszczem wodnym mo¿na sterowaæ rêcznie lub automatycznie. W pierw-

szej sytuacji mo¿liwe jest tylko regulowanie intensywnoœci spalania, czyli zmniejszanie lub

Instalacja ggrawitacyjna ssystemu DDGP ww bbudynkach wwysokich
i w¹skich

nawiewniki

przewody rozprowadzaj¹ce
ciep³e powietrze

kominek

R
E

K
L

A
M

A

kominki zamkniete.qxd  2007-05-30  15:51  Page 71



zwiêkszanie przy u¿yciu przepustnicy iloœci

dop³ywaj¹cego do kominka powietrza. Ste-

rowanie automatyczne wymaga zainstalo-

wania przy pompie obiegowej termostatu.

Po osi¹gniêciu przez wodê w p³aszczu zada-

nej temperatury pompa w³¹czy siê i prze-

transportuje ciep³¹ wodê do instalacji

i grzejników, po czym wy³¹czy siê, gdy wo-

da bêdzie mia³a za nisk¹ temperaturê. 

Kominek z p³aszczem wodnym mo¿e pra-

cowaæ tylko w instalacjach grzewczych sys-

temu otwartego, aby wzrost temperatury

wody nie powodowa³ wzrostu ciœnienia

w rurach. 

Poniewa¿ w nowoczesnych instalacjach c.o.

korzysta siê z systemu zamkniêtego, w ko-

minkach z p³aszczem wodnym stosuje siê

przeponowy wymiennik ciep³a. Oddziela

on obieg wodny w uk³adzie otwartym

a wiêc przez kominek – od obiegu w uk³a-

dzie zamkniêtym, czyli przez grzejniki.

DREWNO DO KOMINKA

W wiêkszoœci kominków pali siê drewnem,

warto jednak wiedzieæ, ¿e nie ka¿de bêdzie

siê dobrze i wydajnie pali³o. 

Drewno liœciaste – jest najbardziej kalo-

rycznym paliwem nadaj¹cym siê do spala-

nia w kominku. Najlepsze do kominka s¹

brzoza, d¹b, buk, jesion lub drewno drzew

owocowych. Najwa¿niejsze jednak jest to,

by by³o wystarczaj¹co suche, sezonowane

min. 1,5 roku, bo jego wilgotnoœæ nie po-

winna przekraczaæ 20%. Gdy do kominka

wrzucimy drewno mokre, to du¿¹ czêœæ

energii ze spalania stracimy na odparowa-

R A P O R T

NAJWA¯NIEJSZE
BEZPIECZEÑSTWO
Ogieñ w domu, mimo ¿e okie³znany i za-

mkniêty w kominku, wymaga drobia-

zgowego przestrzegania œrodków

ostro¿noœci. 
n Posadzka przed kominkiem, zw³asz-

cza otwartym, musi byæ wy³o¿ona

– w pasie szerokoœci min. 50 cm

–  materia³em odpornym na ogieñ (nie-

palnym), np. kamieniem, klinkierem lub

gresem; przed paleniskiem mo¿na te¿

po³o¿yæ blachê mosiê¿n¹ lub miedzian¹

albo szk³o ¿aroodporne.
n Wypadaniu iskier lub kawa³ków roz-

¿arzonych polan zapobiegnie ustawiony

przed paleniskiem parawan ze szk³a

b¹dŸ gêstej siatki. 
n Meble i inne przedmioty ³atwopalne

(dywany, zas³ony) powinny znajdowaæ

siê w odleg³oœci co najmniej 80 cm od

paleniska.
n W kominku nie wolno paliæ wêglem

(grozi to zaczadzeniem), ani te¿ drew-

nem pokrytym lakierem lub farb¹, p³y-

tami wiórowymi i sklejk¹, poniewa¿

podczas spalania materia³y te emituj¹

szkodliwe dla zdrowia substancje.
n Podczas rozpalania ognia nale¿y

otworzyæ szyber i wlot powietrza regu-

luj¹cy prêdkoœæ spalania.
n Wiêksze polana trzeba uk³adaæ tak,

by powietrze mog³o swobodnie miêdzy

nimi przep³ywaæ.
n Popió³ powinno siê usuwaæ syste-

matycznie, najlepiej po ka¿dorazowym

paleniu w kominku.
n Co najmniej raz w roku niezbêdny

jest przegl¹d wk³adu i przewodu komi-

nowego.
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W zzale¿noœci ood uu¿ytego mmateria³u wwykoñczeniowego ii kkszta³tu ttradycyjnej oobudowy kkominki mmog¹ mmieæ iinny sstyl

Kominek uulokowany nna œœrodku ssalonu ppe³ni ffunkcjê ddekoracyjnego mmebla
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Metr przestrzenny drewna to porcja równo u³o¿onego
drewna, która wraz z wolnymi przestrzeniami pomiêdzy
polanami zajmuje objêtoœæ 1 m3
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nie w nim zawartej wody. Ponadto powsta³a

w ten sposób spora iloœæ pary wodnej powo-

duje powstawanie dymu i osadzanie siê sa-

dzy na szybach i w kominie. 

1 metrprzestrzenny drewna kosztuje od 100

do 180 z³, czyli 200-350 z³/tonê – zale¿nie od

gatunku oraz wilgotnoœci.

W kominku nie nale¿y paliæ drewnem igla-

stym, gdy¿ zawiera ono bardzo du¿o ¿ywic.

Strzelaj¹ one w czasie palenia iskrami,

a substancje powsta³e ze spalania ¿ywicy

powoduj¹ szybkie zanieczyszczanie siê pa-

leniska i komina. 

W kominku mo¿na te¿ paliæ brykietami

drzewnymi (sprasowanymi trocinami).

Brykiety maj¹ wartoœæ opa³ow¹ wy¿sz¹ od

drewna (brykiety – ok. 16,5 MJ/kg, drewno

ok. 15 MJ/kg). Spalaj¹ siê z nisk¹ emisj¹ py-

³ów i gazów. Kupuj¹c kominek nale¿y

upewniæ siê, czy mo¿na w nim paliæ brykie-

tami  Za tonê brykietów zap³acimy ok. 380-

600 z³.

W niektórych kominkach mo¿na te¿ paliæ

peletami. Zas³uguj¹ one na szczególn¹

uwagê, gdy¿ nie zawieraj¹ py³ów ani sub-

stancji toksycznych, a popió³ z nich mo¿na

zu¿ywaæ w ogrodzie jako nawóz. Na rynku

dostêpne s¹ te¿ przystosowane do spalania

peletów kominki i piece pracuj¹ce w sposób

zautomatyzowany – od dozowania paliwa

z zasobnika a¿ do spalania. Mog¹ byæ za-

programowane w ró¿nych cyklach dobo-

wych i tygodniowych, maj¹ w³asny zapal-

nik, s¹ wiêc w zasadzie bezobs³ugowe. Mo-

g¹ zasilaæ uk³ad centralnego ogrzewania

lub pracowaæ w systemie dystrybucji

gor¹cego powietrza.

Tona pelet kosztuje ok. 500-800 z³.          n

ZANIM WWYBIERZESZ
Przed zakupem wk³adu kominkowego

warto wypytaæ sprzedawcê o wymienio-

ne ni¿ej parametry, od których zale¿y

osi¹gana przez urz¹dzenie moc grzew-

cza i oszczêdnoœæ paliwa. 
n Sprawnoœæ kkominka – powinna wy-

nosiæ min. 70%
n Temperatura sspalin – nie powinna

przekraczaæ 400°C.
n Œrednie zzu¿ycie ddrewna ww cczasie ppa-

lenia – przy mocy nominalnej 7 kW po-

winno wynosiæ 2,5 kg/godz.
n Moc kkominka – powinna byæ podana

przez producenta jako moc nominalna –

œrednia moc mierzona podczas 

3-godzinnego testu. Nie nale¿y jej myliæ

z podawan¹ przez niektórych producentów

moc¹ maksymaln¹, która  mo¿e byæ nawet

dwukrotnie wy¿sza, gdy¿ jest mierzona

w czasie 15 wybranych minut.  Je¿eli komi-

nek bêdzie podstawowym Ÿród³em ogrze-

wania, jego moc powinna wynosiæ

100-150 W na m2 ogrzewanej powierzchni. 

Kominki mmog¹ mmieæ rrównie¿ ffuturystyczny wwygl¹d, iidealny ddo aascetycznych wwnêtrz
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Wk³ad kkominkowy zzasilany ppeletami zz zzasobni-
kiem oo ppojemnoœci 1123 kkg –– wwystarczaj¹cej nna 55-66
dni ppracy kkominka
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