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K
omin to nie tylko wystaj¹cy ponad

dach element domu, którym odpro-

wadzane s¹ do atmosfery spaliny

z urz¹dzeñ grzewczych. Ten fragment to je-

dynie zakoñczenie komina, w którym znaj-

duj¹ siê kana³y dymowe, spalinowe i wenty-

lacyjne. W domach jednorodzinnych komi-

ny budowane s¹ bowiem najczêœciej jako

wielokana³owe, grupuj¹ce przewody o ró¿-

nym przeznaczeniu. 

Ich przebieg, przekrój oraz sposób wykona-

nia okreœlone s¹ w projekcie budowlanym,

ale czasem konieczna jest modyfikacja tych

rozwi¹zañ, chocia¿by ze wzglêdu na zmianê

systemu ogrzewania. Jeœli to nast¹pi, nale¿y

pamiêtaæ, ¿e komin musi znaleŸæ siê w ta-

kim miejscu, aby by³o mo¿liwe pod³¹czenie

mo¿liwie krótkimi odcinkami poziomymi

urz¹dzeñ grzewczych i wentylacji. Taki ich

przebieg oraz wewnêtrzne nierównoœci

przewodów sprzyjaj¹ osadzaniu siê zanie-

czyszczeñ, co zak³óca ci¹g kominowy (i

utrudnia ich czyszczenie). Mo¿e siê wiêc

okazaæ, ¿e – z ró¿nych przyczyn – trzeba po-

stawiæ dwa, a nawet trzy oddzielne kominy. 

KOMIN
WIELOFUNKCYJNY
Komin jest instalacj¹ zawieraj¹c¹ „wyspe-

cjalizowane” przewody. Jednymi jest odpro-

wadzany dym, innymi spaliny, a jeszcze in-

nymi jest usuwane powietrze z wentylacji.

Kana³y dymowe – s³u¿¹ do pod³¹czania do

nich kot³ów i kominków na paliwa sta³e.

Ich przekrój nie mo¿e byæ mniejszy ni¿

14x14 cm  lub œrednica 15 cm. Ka¿de urz¹-

dzenie musi byæ pod³¹czone do oddzielne-

go kana³u.

Kana³y spalinowe – s¹ przeznaczone do

pod³¹czania do nich gazowych lub olejo-

wych urz¹dzeñ grzewczych. Przewodami

spalinowymi s¹ równie¿ kana³y odprowa-

dzaj¹ce powietrze z okapów kuchennych.

Przekrój kana³u murowanego nie mo¿e byæ

mniejszy ni¿ 14x14 cm. Jego powierzchnia

wewnêtrzna, w przypadku mo¿liwoœci wy-

kraplania siê wody ze spalin, musi byæ od-

porna na agresywne oddzia³ywanie kon-

densatu. Jeœli natomiast jest zainstalowany

stalowy wk³ad kominowy, jego œrednica

musi wynosiæ co najmniej 12 cm. Wyloty

kana³ów dymowych i spalinowych musz¹

byæ skierowane do góry.

Kana³y wentylacyjne – odprowadzaj¹ po-

wietrze w systemie wentylacji grawitacyj-

nej. Ich przekrój powinien wynosiæ nie

mniej ni¿ 160 cm2. Ka¿dy kana³ wentyla-

cyjny mo¿e odprowadzaæ powietrze tylko z

jednego pomieszczenia. Wyloty kana³ów

wentylacyjnych powinny znajdowaæ siê na

bocznych œciankach komina, co pozwala

znacznie ograniczyæ mo¿liwoœæ przedosta-

wania siê do nich spalin lub dymu w przy-

padku os³abienia lub odwrócenia w nich

ci¹gu. Zabezpiecza siê je kratkami, ¿eby

uniemo¿liwiæ zagnie¿d¿anie siê ptaków.

KOMIN NIE BYLE JAKI
Lokalizacja i konstrukcja komina oraz u¿y-

te do jego wzniesienia materia³y musz¹

spe³niaæ wymagania stawiane przez przepi-

sy budowlane. Jeœli zaœ przechodzi on przez

pomieszczenia, nie powinien ograniczaæ

mo¿liwoœci ich funkcjonalnego urz¹dzenia.

Oprócz tego licz¹ siê te¿: koszt postawienia

PRZEGL¥D RYNKU

Po co komin? 

OdpowiedŸ wydaje siê oczywista,

a jednak nie ka¿dy buduj¹cy wie, 

jakie funkcje spe³nia komin i co siê

w nim mieœci.

Tylko z pozoru
proste
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komina o okreœlonej konstrukcji oraz wy-

koñczenie czêœci widocznej ponad dachem. 

Kominy mo¿na budowaæ w tradycyjny spo-

sób z ceg³y lub z wykorzystaniem systemo-

wych elementów prefabrykowanych. Przy

wyborze technologii warto braæ pod uwagê

rodzaj, liczbê oraz rozmieszczenie kana³ów,

usytuowanie komina w stosunku do œcian,

a tak¿e sposób jego wykoñczenia ponad da-

chem.

KOMIN MUROWANY 
Po to rozwi¹zanie siêga siê przede wszyst-

kim wtedy, gdy komin ma pomieœciæ du¿¹

liczbê kana³ów i jest zlokalizowany przy

œcianie noœnej lub te¿ jest jednoczeœnie ele-

mentem ozdobnym na zewnêtrznej œcianie

domu. Jeœli przebiega w nim kana³ spalino-

wy odprowadzaj¹cy produkty spalania z ko-

t³a gazowego lub olejowego, to konieczne

bêdzie wyposa¿enie go we wk³ad odporny

na agresywne oddzia³ywanie mokrych spa-

lin, wykonany z kwasoodpornej stali lub ce-

ramiki. Komin murowany jest ciê¿ki, trze-

ba wiêc posadowiæ go na oddzielnym fun-

damencie o odpowiedniej noœnoœci.

Kominy z kana³ami spalinowymi lub dy-

mowymi mo¿na budowaæ jedynie z pe³nej

ceg³y ceramicznej. Czêsto inwestorzy po-

pe³niaj¹ b³¹d, decyduj¹c siê na budowê ko-

mina z dziurawki. Istnieje wtedy du¿e ryzy-

ko, ¿e do wydr¹¿onych w niej kana³ów do-

stanie siê woda opadowa i – sp³ywaj¹c w dó³

– zniszczy ca³¹ konstrukcjê. 

Przy wznoszeniu komina trzeba zapewniæ

jego konstrukcyjne przewi¹zanie ze œcian¹

noœn¹ poprzez zazêbienie cegie³ co kilka

warstw. Ze wzglêdu na ich wymiary oraz

uk³ad w poszczególnych warstwach, kana³y

maj¹ 14x14 cm, 14x27 cm lub 27x27 cm.

Murowany komin powinien byæ w czêœci

znajduj¹cej siê w domu otynkowany. Jeœli

pojawi¹ siê jakiekolwiek nieszczelnoœci,

œlady na takiej powierzchni bêd¹ sygna-

³em, ¿e konieczna jest natychmiastowa

interwencja.

W przewodach dymowych niezbêdne jest

pozostawienie poni¿ej miejsca pod³¹czenia

paleniska otworu do zamontowania wy-

czystki umo¿liwiaj¹cej kontrolê i usuniêcie

sadzy po czyszczeniu komina. Kana³y spali-

nowe od grzewczych urz¹dzeñ gazowych

b¹dŸ olejowych musz¹ byæ wyposa¿one we

wk³ady kominowe odporne na agresywne

oddzia³ywanie spalin. W czasie ich wzno-

szenia konieczne jest wiêc wstawienie od-

cinków rur ze stali kwasoodpornej lub cera-

miki ogniotrwa³ej. W typowym kanale

o przekroju 14x14 cm mo¿na umieœciæ

wk³ad o œrednicy do 13 cm, z regu³y wystar-

czaj¹cy do odprowadzenia spalin z kot³ów

ogrzewaj¹cych domy jednorodzinne. Jeœli

jednak zechcemy wyposa¿yæ we wk³ad ko-

min od kominka czy kot³a wêglowego, to

przekrój murowanego kana³u powinien wy-

nosiæ 27x27 cm. Nale¿y przy tym pamiêtaæ,

¿e wymiary przewodów zale¿¹ m.in. od

efektywnej wysokoœci komina (liczonej od

miejsca wprowadzania spalin do jego wylo-

tu) i jego przeznaczenia.

Wykoñczenie wystaj¹cej ponad dach koñ-

cówki komina murowanego nie sprawia

k³opotów. Mo¿na j¹ wznieœæ z ceg³y klin-

kierowej opieraj¹cej siê na ni¿szych war-

stwach komina. Dobrze jest pokryæ ceg³y

specjalnym impregnatem, co utrudni osia-

danie zanieczyszczeñ.                                  

KOMIN
Z PREFABRYKATÓW
Jest znacznie l¿ejszy od murowanego, nie

wymaga wiêc oddzielnego fundamentowa-

nia, ale równie¿ nie mo¿e byæ oparciem dla

KOMINY

CUG WW KKOMINIE
Do prawid³owego dzia³ania komina po-

trzebny jest odpowiedni cug, czyli ci¹g

kominowy.  Ten ruch spalin, dymu lub po-

wietrza od do³u komina do jego wylotu

odbywa siê najczêœciej  grawitacyjnie,

dziêki ró¿nicy gêstoœci powietrza ciep³e-

go na wlocie do kana³u i zimniejszego na

zewn¹trz domu. Intensywnoœæ ci¹gu ko-

minowego zale¿y wiêc od ró¿nicy tempe-

ratur, wysokoœci kana³u, ale te¿ od opo-

rów wewnêtrznych przep³ywu spalin lub

powietrza. Przep³yw w kana³ach  komino-

wych mo¿e byæ np. wymuszony przez

wentylator wyci¹gowy lub nadmuch po-

wietrza do komory spalania w urz¹dze-

niach grzewczych. Takie rozwi¹zanie eli-

minuje wp³yw temperatury na wielkoœæ

ci¹gu a tak¿e pozwala na zmniejszenie

przekroju przewodów.
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stropów czy innych elementów konstruk-

cyjnych budynku. Kominy prefabryko-

wane montowane s¹ jako przyœcienne, od-

dylatowane od œcian konstrukcyjnych lub

jako wolno stoj¹ce. Mo¿na budowaæ za-

równo pojedyncze kana³y spalinowe lub

dymowe, jak i kominy zespolone z prze-

wodem wentylacyjnym. Prefabrykowane

elementy sk³adaj¹ siê z dwóch lub trzech

warstw – wewnêtrznego wk³adu z ka-

mionki kwasoodpornej lub ceramiki sza-

motowej, zewnêtrznej obudowy z betonu

lekkiego i – ewentualnie – warstwy ocie-

plenia z we³ny mineralnej otulaj¹cej

wk³ad wewnêtrzny. 

Zale¿nie od rodzaju urz¹dzenia grzewcze-

go dostêpne s¹ ró¿ne warianty tych syste-

mów kominowych. Do wspó³pracy z ko-

t³ami gazowymi i olejowymi przeznaczo-

ne s¹ elementy prefabrykowane z wk³a-

dem ociepleniowym, który zapobiega

zbytniemu wych³odzeniu spalin, zw³asz-

cza gdy komin przebiega przy œcianie ze-

wnêtrznej. Do odprowadzenia spalin

z kot³ów wêglowych i kominków dosko-

nale nadaj¹ siê elementy bez ocieplenia,

odporne na temperaturê do 600°C. Kot³y

z zamkniêt¹ komor¹ spalania mog¹ nato-

miast wspó³pracowaæ z kominami prefa-

brykowanymi, w których przestrzeñ miê-

dzy wk³adem ceramicznym a obudow¹

wykorzystywana jest do doprowadzania

powietrza zewnêtrznego.

W sk³ad ka¿dego systemu wchodz¹ –

oprócz prostych odcinków przewodów –

dodatkowe elementy, takie jak trójniki

przy³¹czeniowe, wyczystki i zbieracze kon-

densatu oraz nasady kominowe. 

Zewnêtrzn¹ powierzchniê komina z prefa-

brykatów mo¿na otynkowaæ lub ob³o¿yæ

p³ytami gipsowo-kartonowymi mocowany-

mi na stela¿u. Samo jego zakoñczenie rów-

nie¿ mo¿na otynkowaæ, lecz nie jest to trwa-

³e wykoñczenie. Lepsza bêdzie ok³adzina

z p³ytek ceramicznych mocowanych klejem

elastycznym, a najd³u¿ej wytrzyma obmu-

rówka z ceg³y klinkierowej. Jednak jej wy-

konanie bêdzie mo¿liwe dopiero po zamon-

towaniu p³yty wsporczej poni¿ej konstruk-

cji wiêŸby dachowej lub – w przypadku ni-

skiego poddasza – oparcie jej na stropie

ostatniej kondygnacji. 

Jeœli w kominie nie ma przewodów spalino-

wych lub dymowych, to kana³y wentylacyj-

ne buduje siê ze specjalnych pustaków wen-

tylacyjnych z betonu lekkiego, ceramiki lub

silikatu. Pustaki betonowe produkowane s¹

jako wielokana³owe – do 4 kana³ów –

z otworami prostok¹tnymi. Ich uk³ad mo¿e

byæ równoleg³y lub prostopad³y, co wp³ywa

na gruboœæ wznoszonej konstrukcji. 

KOMIN STALOWY
Przewody stalowe najczêœciej s¹ dwuœcien-

ne – z izolacj¹ lub bez. Rura wewnêtrzna

jest wykonana ze stali kwasoodpornej, ze-

wnêtrzna zaœ mo¿e byæ równie¿ z blachy

aluminiowej lub stalowej lakierowanej. Ko-

miny te nie wymagaj¹ obmurowania i s¹

przeznaczone g³ównie do montowania jako

wolno stoj¹ce na zewn¹trz domu. Taki sys-

tem kominowy jest szczególnie przydatny

w przypadku modernizacji domu i koniecz-

noœci dobudowania nowego komina, ale

mo¿e te¿ byæ elementem architektonicz-

nym wkomponowanym w bry³ê budynku. 

Z elementów dwuœciennych, z umieszczo-

nym miêdzy œciankami ociepleniem, mog¹

byæ budowane kominy jednokana³owe.

Wewnêtrzna rura – ze stali kwasoodpornej –

mo¿e odprowadzaæ spaliny z kot³ów na gaz,

olej, z kominków i kot³ów na paliwo sta³e. 

Stalowe elementy kominowe wykorzysty-

wane s¹ równie¿ do pod³¹czania kot³ów

z zamkniêt¹ komor¹ spalania. W dwuœcien-

nych rurach ze stali kwasoodpornej we-

wnêtrznym przekrojem odprowadzane s¹

spaliny, a przestrzeni¹ miêdzy œciankami –

zasysane powietrze zewnêtrzne.  Jeœli ko-

min przechodzi wewn¹trz domu, trzeba go

z regu³y os³aniaæ ok³adzin¹ z p³yt gipsowo-

kartonowych, a czêœæ ponad dachem zakryæ

specjaln¹ obudow¹ dostosowan¹ do prze-

kroju komina i k¹ta pochylenia po³aci da-

chowej. Wykoñczenie takiej obudowy mo¿e

imitowaæ ceg³ê klinkierow¹, tynk lub lakie-

rowan¹ blachê.

Monta¿ komina stalowego polega na umo-

cowaniu konsoli wsporczej do œciany, a na-

stêpnie po³¹czeniu segmentów na wcisk lub

obejm¹ zaciskow¹. Co 2-3 m osadza siê

w œcianie dodatkowe uchwyty zapobiegaj¹-

ce odchyleniom od pionu. W systemach ko-

minów stalowych, oprócz prostych elemen-

tów, dostêpne s¹ kolanka, trójniki, wyczyst-

ki oraz segmenty wylotowe z daszkiem

os³onowym.

KOMIN DO REMONTU
Pêkniêcia na kominie czy brunatne plamy

na jego powierzchni s¹ sygna³em alarmo-

wym mobilizuj¹cym do jak najszybszego

zajêcia siê remontem. Natomiast przy mo-

dernizacji kot³owni lub wymianie kot³a

musimy siê liczyæ z koniecznoœci¹ dostoso-

wania istniej¹cego komina do nowych wa-

runków pracy. Podstawowym warunkiem

prawid³owego funkcjonowania wszystkich

rodzajów kana³ów jest ich szczelnoœæ, za-

równo miêdzy kana³ami, jak i œcianki ze-

wnêtrznej. Z czasem materia³, z którego

zbudowany zosta³ komin niszczeje, mog¹

wiêc wyst¹piæ nieszczelnoœci na spoinach

cegie³, a przy bardzo zaawansowanym

zniszczeniu równie¿ odpadanie ca³ych frag-

mentów jego konstrukcji. Czêsto, przyczy-

n¹ takiej degradacji jest brak odpowiednie-

go zabezpieczenia kana³u spalinowego, gdy

pierwotnie komin wspó³pracowa³ z kot³em

wêglowym, a póŸniej zainstalowany zosta³

kocio³ gazowy lub olejowy. W takiej sytuacji

jedynym rozwi¹zaniem bêdzie wprowadze-

nie do kana³u spalinowego wk³adu komino-

wego ze stali kwasoodpornej. 

Zale¿nie od tego, czy komin jest prosty czy

przebiega z za³amaniami, montuje siê

wk³ad sztywny lub elastyczny. Przy ich

monta¿u konieczne bêdzie rozkucie œcianki

komina w miejscu pod³¹czenia rury spali-

nowej z kot³a, gdy¿ trzeba tam wstawiæ trój-
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nik niezbêdny do zainstalowania wyczystki

i zbieracza skroplin. W³o¿enie wk³adu ko-

minowego mo¿e byæ równie¿ konieczne,

gdy pojawi¹ siê nieszczelnoœci w kanale dy-

mowym z kot³a wêglowego lub kominka.

Przy takim zastosowaniu œrednica wk³adu

nie mo¿e byæ mniejsza ni¿ 15 cm, ale trzeba

te¿ uwzglêdniæ moc zainstalowanego urz¹-

dzenia grzewczego. Ze wzglêdu na znacznie

wy¿sz¹ temperaturê spalin pocz¹tkowe od-

cinki wk³adu zaleca siê wykonywaæ z rur

sztywnych o œciankach gruboœci 1 mm, co

zapewni ich wiêksz¹ trwa³oœæ. Nie mo¿na

te¿ zapomnieæ o po³¹czeniu z wyczystk¹, co

w przypadku uszczelnienia kana³u do ko-

minka mo¿e wymagaæ czêœciowego jego ro-

zebrania.

Istniej¹ce kominy murowane mo¿na tak¿e

przystosowaæ do wspó³pracy z kot³ami z za-

mkniêt¹ komor¹ spalania. Warunkiem ta-

kiego ich wykorzystania jest dostateczna

g³adkoœæ i czystoœæ œcianek wewnêtrznych,

które bêd¹ styka³y siê z powietrzem zasysa-

nym przez wentylator kot³a. Wprowadzana

w nie rura spalinowa ma z regu³y œrednicê

80-100 mm, pozostaje wiêc doœæ przestrzeni

wewn¹trz kana³u aby swobodnie mog³o

tam przep³ywaæ powietrze. Przy takim roz-

wi¹zaniu niezbêdne jest zamontowanie spe-

cjalnej rozetki na pod³¹czeniu kot³a do ko-

mina umo¿liwiaj¹ce doprowadzenie

powietrza odcinkiem rury dwuœciennej.

Dostarczenie powietrza do kot³a z zamkniê-

t¹ komor¹ spalania mo¿na te¿ zapewniæ

w inny sposób. Rurê odprowadzaj¹c¹ spali-

ny wprowadza siê do kana³u kominowego,

a przewód doprowadzaj¹cy powietrze wy-

prowadza przez œcianê domu. Rozdzielenie

tych przewodów bêdzie mo¿liwe po zamon-

towaniu specjalnego trójnika o œrednicy do-

stosowanej do króæca wylotowego z kot³a.

Przy instalowaniu kot³ów z zamkniêt¹ ko-

mor¹ spalania o mocy do 21 kW mo¿na

równie¿ zrezygnowaæ z budowy komina,

a spaliny odprowadzaæ rur¹ dwuœcienn¹

przez œcianê domu. Rozwi¹zanie takie jest

szczególnie korzystne, gdy instalujemy ko-

cio³ w pomieszczeniu bez dostêpu do komi-

na lub w nowym domu bêdziemy instalo-

waæ wentylacjê mechaniczn¹ nawiewno-

wywiewn¹, która nie wymaga wyprowadze-

nia kana³ów wentylacyjnych ponad dach.    

Nieprawid³owo zbudowany komin

mo¿e staæ siê zagro¿eniem dla ¿ycia

domowników. Musi wiêc byæ ode-

brany przez uprawionego kominia-

rza. Jeœli w trakcie oglêdzin zostan¹

zauwa¿one jakieœ usterki, zgodê na

jego u¿ytkowanie inwestor otrzyma

dopiero po ich usuniêciu. Równie¿

ze wzglêdu na w³asne bezpieczeñ-

stwo kana³y nale¿y regularnie spraw-

dzaæ i czyœciæ. Przepisy nakazuj¹,

aby wszystkie przewody komino-

we by³y sprawdzane przynajm-

niej raz w roku. Ponadto dobrze

jest czyœciæ kana³y spalinowe

dwa razy w roku, a dymowe do

czterech razy.

Dodajmy, ¿e wysokoœæ i wymia-

ry komina zale¿¹ od wielu czynni-

ków, musz¹ wiêc byæ wyliczone przez pro-

jektanta. Okazuje siê wiêc, ¿e z pozoru pro-

sty do wykonania komin okazuje siê skom-

plikowan¹ instalacj¹.

Dane teleadresowe wiod¹cych producentów

oraz przyk³adowe ceny produktów podajemy na

nastêpnej stronie.

KOMINY

Przechodz¹cy wwewn¹trz ddomu kkomin ddwu-

œcienny nnajczêœciej oobudowuje ssiê pp³ytami gg-kk.

W domach jjednorodzinnych nnajczêœciej jjednak kko-

min zzastêpuje rrura ppowietrzno-sspalinowa, wwypro-

wadzona pprzez œœcianê

POTRZEBNY
MISTRZ KKOMINIARSKI
Wybudowanie komina to tylko po³owa suk-

cesu. O tym, czy zosta³ wzniesiony prawi-

d³owo, czy jest szczelny i nie zagrozi ¿yciu

mieszkañców domu, musi zadecydowaæ

mistrz kominiarski z odpowiednimi upraw-

nieniami, dokonuj¹c jego odbioru – formal-

nego i fizycznego. 

Podczas odbioru formalnego kominiarz

musi sprawdziæ: 

zgodnoœæ materia³ów z dokumentacj¹

oraz aktualnoœæ atestów i aprobat tech-

nicznych;

oznakowanie komina, umo¿liwiaj¹ce 

jego w³aœciwe zaklasyfikowanie oraz

identyfikacjê producenta;

zgodnoœæ wykonania instalacji z projek-

tem.

Odbiór fizyczny polega na badaniu przewo-

dów kominowych i obejmuje sprawdzenie:

wielkoœci przekrojów przewodów;

gruboœci przegród;

jakoœci elementów ³¹cz¹cych;

ewentualnych odchyleñ od pionu;

prawid³owoœci ich prowadzenia;

stanu powierzchni przewodów;

dro¿noœci przewodów;

wyposa¿enia otworów rewizyjnych i wy-

czystnych;

wlotów oraz wylotów przewodów;

prawid³owego ci¹gu;

odprowadzenia kondensatu.

W badaniu komina pomaga specjali-

styczny sprzêt. Specjalna kamera 

pozwala dok³adnie obejrzeæ wewnêtrz-

ne powierzchnie przewodów. Z kolei 

do okreœlenia wielkoœci i prawid³owo-

œci ci¹gu s³u¿¹ anemometry skrzyde³-

kowe.

Kominiarz ma obowi¹zek sporz¹dziæ proto-

kó³, który jest do³¹czany do dziennika bu-

dowy.

Czynnoœci, jakie nale¿y wykonaæ przed od-

daniem komina do u¿ytku s¹ opisane

w Rozporz¹dzeniu ministra spraw we-

wnêtrznych w sprawie warunków technicz-

nych u¿ytkowania budynków mieszkalnych

(Dz.U. 74/99).
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