
K
ominek z wk³adem nie powinien byæ

jednak jedynym Ÿród³em ciep³a do

ogrzewania domu. Utrzymanie po¿¹-

danej temperatury w czasie silnych mro-

zów wymaga³oby ci¹g³ego dok³adania pali-

wa, a w czasie d³u¿szej nieobecnoœci do-

mowników mog³oby dochodziæ do nad-

miernego wyziêbienia wnêtrz. Zaleca siê

zatem, by ogrzewanie kominkowe by³o

wspomagane np. grzejnikami wodnymi

z instalacji c.o. lub elektrycznymi.

DGP CZY P£ASZCZ WODNY
Kominek bêd¹cy elementem instalacji

grzewczej mo¿e ogrzewaæ powietrze lub wo-

dê. To pierwsze rozwi¹zanie nazywane jest

systemem dystrybucji gor¹cego powietrza,

w skrócie DGP. Instalacja wymaga rozpro-

wadzenia do wszystkich pomieszczeñ rur

o du¿ym przekroju, a w bardziej rozleg³ych

instalacjach – umieszczenia dodatkowo

wentylatora, który przet³acza ogrzane po-

wietrze. System DGP bêdzie skuteczny, je-

œli w domu zapewniona zostanie cyrkulacja

powietrza: w tym celu rozprowadza siê

w nim dodatkowe rury powrotne lub przy-

najmniej odpowiednio podcina drzwi po-

mieszczeñ lub montuje w nich kratki.

Skutecznoœæ sterowania systemem ogrze-

wania kominkowego jest ograniczona,

gdy¿ jedyne parametry, na które mo¿na

wp³ywaæ, to szybkoœæ spalania drewna

oraz wyp³yw ciep³ego powietrza przez

anemostaty: odpowiednio je ustawiaj¹c,

mo¿na uzyskaæ równomierny rozk³ad

temperatury w ca³ym domu.

Gdy noœnikiem ciep³a ma byæ woda, wów-

czas trzeba zastosowaæ wk³ad z p³asz-

czem wodnym, który pracuje podobnie

jak kocio³ opalany drewnem. Takie ko-
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Kominek mo¿e byæ nie

tylko ozdob¹, lecz tak¿e

skutecznym Ÿród³em 

ciep³a do ogrzewania 

domu. Potrzebne do tego

instalacje to wk³ad lub

kaseta odpowiedniej 

mocy i rozprowadzenie

ciep³ego powietrza lub

wody.
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I zdobi, i grzeje
DOBRE I TANIE GRZANIE

Kominek zz wwk³adem kkominkowym jjest ttak sskonstru-

owany, ¿¿e oogrzewa ddoprowadzone ddo nniego ppowie-

trze, kktóre nnastêpnie wwyp³ywa ddo ppomieszczenia pprzez

kratki nnawiewne. JJest tto bbardzo pprzydatne ww okre-

sach pprzejœciowych –– mmo¿emy ddogrzaæ ppokój bbez ppo-

trzeby uuruchamiania ccentralnego oogrzewania

Ciep³o zz kkominka mmo¿na wwykorzystaæ, rrozprowa-

dzaj¹c oogrzane ppowietrze ddo iinnych ppomieszczeñ.

Przep³ywa oono kkana³ami ww ssposób ggrawitacyjny

lub wwymuszony pprzez wwentylator. JJest tto ssystem

DGP
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minki mog¹ wiêc wspó³pracowaæ z insta-

lacj¹ centralnego ogrzewania jako podsta-

wowe Ÿród³o ciep³a lub wspomagaæ za-

montowany ju¿ kocio³.

Przekazywanie ciep³a powinno odbywaæ siê

zawsze za poœrednictwem wymienników

p³ytowych, a instalacja wodna we wk³adzie

z p³aszczem musi byæ typu otwartego. Te-

oretycznie wk³ad kominkowy mo¿e s³u¿yæ

równie¿ do podgrzewania wody u¿ytkowej,

ale poza sezonem grzewczym konieczne bê-

dzie podgrzewanie jej przez inne Ÿród³a cie-

p³a, np. wbudowane w zasobnik grza³ki

elektryczne.

POWIETRZE
DO SPALANIA
Do spalania drewna w kominku potrzeba

sporo œwie¿ego powietrza. Najlepiej, by

kominek nie zu¿ywa³ powietrza z po-

mieszczenia, w którym siê znajduje. 

Przy szczelnie zamkniêtych oknach roz-

palenie kominka powoduje powstanie

w pomieszczeniu podciœnienia, wskutek

czego dym wylatuj¹cy z komina jest

z powrotem zasysany kana³ami wenty-

lacyjnymi do pomieszczenia. Aby zapo-

Wk³ad kkominkowy zz pp³aszczem wwodnym
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Schemat iinstalacji zz kkominkiem ii wwymiennikiem cciep³a

przepustnica

kratka

wentylacyjna

kratka wentylacyjna

kana³ nawiewny

wk³ad

kominkowy

grzejnik

przeponowe

naczynie zbiorcze

pompa obiegowa

otwarte naczynie

wzbiorcze

kominek

z p³aszczem wodnym

wymiennik ciep³a

Schemat pprowadzenia pprzewodu wwentylacyjnego ddoprowadzaj¹cego ppowietrze ddo kkominka
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biec takim zjawiskom, w nowo budowa-

nym domu trzeba wykonaæ specjalny

kana³ nawiewny z blachy, aluminium

b¹dŸ PVC (o powierzchni przekroju

200 cm2), który doprowadzi powietrze

spoza budynku w pobli¿e kominka.

A poza tym, kominek bêdzie gorzej

dzia³a³ przy mniejszym zapasie powie-

trza.

Do niezak³óconego spalania paliwa trzeba

dostarczyæ w ci¹gu godziny co najmniej

10 m3 powietrza na ka¿dy kilowat mocy

urz¹dzenia. Tak wiêc do kominka o mocy

10 kW potrzebne bêdzie 100 m3 powietrza

w ci¹gu godziny. 

KOMINEK WSPÓ£PRACU-
J¥CY Z REKUPERATOREM
Ogrzewanie domu ciep³ym powietrzem

z kominka bêdzie wydajniejsze, czyli bar-

dziej energooszczêdne, gdy instalacjê prze-

sy³u powietrza bêdzie wspomaga³a nawiew-

no-wywiewna centrala z odzyskiem ciep³a,

nazywana potocznie rekuperatorem.

W urz¹dzeniu tym znajduje siê wymiennik

ciep³a, który umo¿liwia czêœciowe odzyska-

nie energii cieplnej zawartej w powietrzu

wentylacyjnym usuwanym na zewn¹trz bu-

dynku (obok siebie przep³ywaj¹ strumienie

ciep³ego i zimnego powietrza – zimne prze-

dostaj¹ce siê do domu ogrzewa siê od cie-

p³ego wyrzucanego na zewn¹trz). W centra-

li stosuje siê jeden z trzech rodzajów wy-

mienników ciep³a: krzy¿owy, obrotowy

i przeciwpr¹dowy.

Po³¹czenie kominka z central¹ nie jest

skomplikowane – przewód, którym prze-

chodzi ciep³e powietrze z kominka ³¹czy

siê z g³ównym przewodem nawiewnym

wychodz¹cym z wymiennika ciep³a.

KUBATURA 
POMIESZCZENIA
Pomieszczenia, w których ustawia siê ko-

minki, powinny mieæ wymagan¹ przepi-

sami kubaturê. Na kominek na drewno –

minimum 4 m3 na ka¿dy kilowat mocy

(i nie mniej ni¿ 30 m3).

Kominki, w których wielkoœæ otworu pale-

niskowego jest mniejsza ni¿ 0,25 m2, musz¹

byæ przy³¹czane do w³asnego, samodzielne-

go przewodu kominowego dymowego

o przekroju min. 14x14 cm lub œrednicy

15 cm. Kominki o wiêkszym otworze po-

winny byæ pod³¹czone do komina o prze-

kroju min. 27x14 cm lub o œrednicy 18 cm.

DOBRE I TANIE GRZANIETEMAT NUMERU

KOMINEK W DOMU
DREWNIANYM
Je¿eli zachowamy wymagania do-

tycz¹ce ochrony przeciwpo¿arowej,

kominek w domu o konstrukcji

drewnianej bêdzie tak samo bez-

pieczny, jak w domu murowanym.

Nale¿y wiêc m.in. zachowaæ wyma-

gane odleg³oœci od czêœci drewnia-

nych, u³o¿yæ izolacje ciep³ochronne

w okapie kominka, pokryæ pod³ogê

przed paleniskiem materia³em nie-

palnym oraz systematycznie zlecaæ

kominiarzowi czyszczenie kana³ów

dymowych.
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JAKIE DREWNO?
Najlepsze i najbardziej kaloryczne jest drewno lliœcia-

ste – ma najwy¿sz¹ wartoœæ opa³ow¹, d³u¿ej siê pa-

li i podczas spalania wytwarza najwiêcej ciep³a. Do-

brze siê pali brzoza, d¹b, buk, jesion i drzewa owo-

cowe.

Drewno musi byæ suche – jego wilgotnoœæ nie po-

winna przekraczaæ 20%. Zbyt mokre drewno pali siê

gorzej i daje mniej ciep³a.

Nie jest wskazane palenie w kominku drewnem igla-

stym, gdy¿ zawiera bardzo du¿o ¿ywicy, która szybko

zanieczyszcza palenisko i komin.

fo
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REKLAMA

KOZA ZAMIAST KOMINKA
Zasada pracy pieców wolno stoj¹cych

zwanych kozami jest podobna do dzia³a-

nia wk³adów kominkowych. Mo¿na

w nich regulowaæ wielkoœæ p³omienia

i szybkoœæ spalania, co ma prze³o¿enie na

temperaturê w pomieszczeniach. Niektó-

re modele wyposa¿one s¹ w termostat,

który – po nastawieniu na okreœlon¹ war-

toœæ – automatycznie reguluje przekrój

wlotu powietrza do komory spalania w za-

le¿noœci od zmian temperatury w po-

mieszczeniu. I to w³aœnie odró¿nia wspó³-

czesne kozy od ich siermiê¿nych pierwo-

wzorów, a trzeba dodaæ, ¿e piece te maj¹

efektowny wygl¹d. Wiêkszoœæ z nich przy-

stosowana jest do palenia drewna, ale s¹

i takie, w których mo¿na paliæ brykietami

z wêgla kamiennego lub wêglem kamien-

nym.

Decyduj¹c siê na zainstalowanie pieca

wolno stoj¹cego jako g³ównego Ÿród³a

ciep³a w domu, trzeba pamiêtaæ, ¿e na

odpowiedni dobór mocy grzewczej, czy-

li na efektywnoœæ jego pracy bêd¹ mia³y

wp³yw tak¿e usytuowanie pieca oraz

rozk³ad pomieszczeñ. Na rynku dostêp-

ne s¹ urz¹dzenia o mocy od 3 do 17 kW

(te najwiêksze mog¹ ogrzaæ dom o ku-

baturze ok. 400 m3). Niektórzy produ-

cenci oferuj¹ piece o podwy¿szonej

sprawnoœci grzewczej, czyli z tzw. wtór-

nym spalaniem (dopalanie cz¹stek sa-

dzy i gazów zawartych w dymie).

Kozê mo¿na zamontowaæ niemal w ka¿-

dym pomieszczeniu, w którym jest od-

powiedni przewód kominowy, czyli

o przekroju nie mniejszym ni¿ rura wy-

lotowa pieca. Ustawia siê go w odpo-

wiedniej odleg³oœci od œciany i ³¹czy

z kominem rur¹ stalow¹. Niektóre mo-

dele przeznaczone s¹ do instalacji na

œrodku pomieszczenia, wówczas pod³¹-

cza siê je do komina przechodz¹cego

przez sufit.
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TEMAT NUMERU

NIE TYLKO DREWNO
W kominku mo¿na te¿ paliæ brykietami

drzewnymi oraz peletami. 

Brykiety powstaj¹ ze sprasowanych tro-

cin i maj¹ wartoœæ opa³ow¹ wy¿sz¹ od

drewna. 

Z ich spalania powstaje niewiele popio³u,

jest on poza tym „czysty”, wiêc z powo-

dzeniem mo¿e byæ wykorzystywany jako

nawóz.

Pelety to niewielkie granulki w kszta³cie

walca powsta³e ze sprasowanych pod ci-

œnieniem odpadów drzewnych. 

Mo¿na nimi paliæ w kominkach z podajni-

kami: za tyln¹ œciank¹ kominka musi siê

wtedy znajdowaæ sk³ad opa³u, z którego

podajnik bêdzie go automatycznie przesu-

wa³ do paleniska.

Jeœli piec bêdzie g³ównym Ÿród³em cie-

p³a w domu, trzeba usytuowaæ go w je-

go centralnym punkcie, a ogrzane po-

wietrze nie mo¿e napotykaæ przeszkód

w swobodnym kr¹¿eniu po wszystkich

pomieszczeniach.

REKLAMA

Przez uumieszczon¹ zz bboku kkratkê nnawiewn¹ ddo ppomieszczenia wwp³ywa oogrzane ppowietrze
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