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Komin stalowy czy ceramiczny 

    komin prefabrykowany? 

Olimpia Wolf

Ponad 

dachem

PYTANIE CZYTELNIKA

Latem zamierzam remontowa

dom i w zwi zku z tym b d  wy-

mienia  komin na nowoczesny. 

Budynek b dziemy ogrzewa

kot em na gaz ziemny, ale nie 

jest to ostateczny wybór i mo-

e kiedy  zmienimy rodzaj pali-

wa. Jaki komin wybra : stalowy 

czy ceramiczny prefabrykowa-

ny? Z jakich cz ci si  sk adaj

i czy oba rodzaje równie atwo 

zamontowa  w modernizowa-

nym budynku?

REDAKCJA

Wybór komina zale y od indy-

widualnych warunków technicz-

nych konkretnego domu, jego 

powierzchni, rozmieszczenia 

urz dze  grzewczych, a tak e

od tego, czy planujemy w przy-

sz o ci ewentualn  zmian

rodzaju paliwa do ogrzewania 

domu.

Ceramiczne kominy 
prefabrykowane
Z prefabrykowanych elementów 

ceramicznych  mo na stawia  kominy 

jednokana owe oraz wielokana owe 

zespolone – zarówno spalinowe, jak i 

wentylacyjne. Takie kominy stawia si

podczas budowy nowych domów, ale 

mo na je wbudowa  równie  w czasie 

prac modernizacyjnych. Nie wymagaj

oddzielnego fundamentu i wi kszo

z nich mo na opiera  na stropie, ale 

zawsze warto poradzi  si  w tej sprawie 

specjalistów.  

 Produkuje si  odmiany ceramicznych 

kominów prefabrykowanych przystosowa-

ne do kot ów gazowych i olejowych (inne 

s  przeznaczone do kot ów na paliwa sta e

i kominków). S  te  modele uniwersalne, 

które mog  odprowadza  spaliny zarówno 

z kot ów na gaz i olej, jak i kot ów na 

paliwa sta e oraz kominków. 
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Ceramiczny komin prefabrykowany sk ada si  z nast pu-

j cych elementów:

 wk ad kominowy, czyli odporna na dzia anie wysokiej 

temperatury i agresywnych skroplin rura spalinowa 

z ceramiki szamotowej lub kamionki kwasoodpornej, 

 pustaki ceramiczne  z betonu lekkiego lub ceramiki, które 

stanowi  obudow  os aniaj c  wk ad; na brzegach pustaków 

zwykle s  ma e wci cia, które po zmontowaniu komina 

tworz  kana y wentylacyjne do odprowadzania wilgoci,

 ocieplenie z we ny mineralnej (w niektórych kominach 

prefabrykowanych). We na, odporna na temperatur  700°C, 

otula wk ad kominowy. 

Ceramiczny komin prefabrykowany mo e by  jednoka-

na owy lub zespolony z kana em wentylacyjnym. Mo e by

wolno stoj cy lub dostawiony do cian wewn trznych. Je li 

jest ocieplony, mo na go postawi  równie  na zewn trz 

domu.  

Monta  takiego komina rozpoczyna si  od zamonto-

wania  segmentów wyczystki ze szczelnie zamykanymi 

drzwiczkami i zbieraczem kondensatu. Nast pnie czy 

si  na zapraw  lub kit kwasoodporny kolejne elementy 

wk adu kominowego, po czym wk ada si  ocieplenie i 

ustawia pustaki obudowy zewn trznej. Kana  utworzony 

z elementów wk adu czy si  z kot em za pomoc  prefa-

brykowanego trójnika przy czeniowego. 

Zewn trzn  powierzchni  obudowy komina mo na 

otynkowa  albo pokry  p ytami gipsowo-kartonowymi, 

a cz , która wystaje ponad dach – otynkowa , albo ob-

o y  p ytkami klinkierowymi. Wierzch komina os ania 

si  czap , któr  mo na kupi  lub zamówi  indywidualne  Ceramiczne kominy prefabrykowane
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jej wykonanie. Sprzedawane s  zestawy kominowe zawieraj ce 

wszystkie elementy potrzebne do jego postawienia.

Zalety ceramicznych kominów prefabrykowanych:

atwo  monta u (elementy atwo wierci , ci , szlifowa ),

 odporno  na po ar sadzy,

 zdolno  do akumulowania ciep a (elementy s  ci kie, wi c

wolno stygn ),

 trwa o , bo kominy te nie odkszta caj  si  ani nie koroduj , s

te  odporne na dzia anie wysokiej temperatury oraz na wahania 

temperatury,

 gwarancja d u sza ni  na kominy stalowe – rednio 30 lat.

Dwu ciene kominy stalowe
Przeznaczone s  przede wszystkim do montowania na zewn trz 

domu. S  lekkie,  dzi ki czemu nie wymagaj  fundamentowania: 

mog  opiera  si  na konsoli wsporczej lub specjalnym stojaku. 

Produkowane s  w odmianach – do kot ów  gazowych i olejowych 

oraz do kot ów na paliwa sta e i do kominków. 

 Dwu cienny komin stalowy sk ada si  z wewn trznej rury spalino-

wej z blachy kwasoodpornej, izolacji termicznej ze specjalnej we ny 

mineralnej standardowej grubo ci 50 mm oraz zewn trznej rury ze 

stali nierdzewnej lub aluminiowej. Oprócz rur, jego elementy to:

 podstawa komina, na której si  on opiera, 

 trójnik cz cy kocio  z rurami,

 wyczystka z odskraplaczem, 

 ustnik. 

Wyczystka z odskraplaczem zako czone s  drzwiami lub zatycz-

k , które umo liwiaj  czyszczenie i odprowadzanie skroplin 

z komina. Ustnik warto przykry  daszkiem przeciwdeszczowym lub 

obrotow  nasad , która zapewnia lepszy ci g kominowy. 

Stalowy komin dwu cienny mocuje si  do ciany budynku obejma-

mi zaciskowymi i opiera na konsoli wsporczej. Kominów tych 

nie obudowuje si  i uwa a za ciekawy detal elewacji, zw aszcza 

w domach o nowoczesnym wygl dzie.

Kominy takie stosuje si  g ównie w budynkach, w których jest 

modernizowany  system ogrzewania, gdy nowy kocio  instalowany 

jest z dala od istniej cych prze-

wodów spalinowych.

Zalety kominów stalowych 

dwu ciennych:

atwo  monta u – nie tylko 

w nowo budowanych, ale równie

w modernizowanych budynkach,

 wynikaj ca z poprzedniej zale-

ty atwo  zbudowania komina 

w ju  istniej cym domu,

atwo  konserwacji i czyszcze-

nia,

 nienasi kliwo ,

 lekko .

 Monta  gi tkiego stalowego 
wk adu kominowego

rednic  komina powinno si  dobra  do 

rednicy wylotu spalin z kot a. Mo na si

w tej sprawie poradzi  sprzedawcy albo 

uprawnionego mistrza kominiarskiego 

”
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Stalowe wk ady kominowe
Nazywane s  równie  kominami jedno-

ciennymi, chocia  nie mo na ich samo-

dzielnie stawia , poniewa  potrzebuj

obudowy. Montuje si  je w kominach mu-

rowanych lub w kana ach wentylacyjnych. 

Dost pne s  w wersjach sztywnej i ela-

stycznej: t  ostatni  stosuje si  w miejscach, 

gdzie kana y zmieniaj  kierunek. 

A oto elementy wk adu kominowego: 

 rury, 

 trójnik, 

 wyczystka z odskraplaczem i zamkni -

ciem,

 daszek parasol.

Wk ady kominowe u atwiaj  moderni-

zacj  ogrzewania w starszych budynkach. 

Monta  takiego wk adu polega na umiesz-

czeniu trójnika, wyczystki i odskraplacza 

w dolnej cz ci szybu kominowego. Nas-

t pnie trójnik czy si  z kot em. Od stro-

ny wylotu komina montuje si  pozosta

cz  wk adu stalowego – do liny przy-

wi zuje si  metrowej d ugo ci odcinek 

rury i wpuszcza si  go do szybu tak, by 

wystawa  tylko kielich, a nast pnie ko-

lejn  rur  wsuwa si  w kielich pierwszej. 

Czynno ci te powtarza si  dopóty, dopóki w dolnej cz ci szybu nie 

uka e si  ko cówka pierwszej rury i wtedy wsuwa si  j  do trójnika. 

Rur  wystaj c  z komina przycina si  do takiej wysoko ci, aby 

mo na by o do niej przymocowa  p yt  dachow  i przykr ci  j  do 

korony komina. Na zako czeniu montuje si  rozet  centruj c  wk ad, 

a wystaj cy odcinek rury os ania daszkiem.

Je li trzeba zastosowa  elastyczny wk ad kominowy, zamiast kilku 

sztywnych kawa ków rur wpuszcza si  w górny otwór komina jedn

elastyczn  rur  o d ugo ci odpowiadaj cej wysoko ci komina.

Zalety stalowych wk adów kominowych:

 umo liwiaj  wykorzystanie zniszczonych kominów murowanych 

do odprowadzania spalin,

 przystosowuj  komin murowany do wspó pracy z nowoczesnym 

kot em,

atwo si  je montuje,

 s  lekkie.

Bezpiecze stwo   
Zwykle ka de urz dzenie grzewcze musi by  pod czone do osobnego 

przewodu spalinowego, a po czenie kot a z kominem powinno by

jak najkrótsze. Komin dzia a sprawnie i bezpiecznie, je li si  go nale-

ycie konserwuje. Przewody kominowe powinien regularnie czy ci

kominiarz z uprawnieniami:

 wentylacyjne – raz w roku, 

 spalinowe – dwa razy w roku,

 dymowe – cztery razy na rok.

Podsumowanie
Je li w przysz o ci nie planuje si  zmiany paliwa do ogrzewania ani 

wybudowania kominka, mo na wybiera  pomi dzy ceramicznym 

W osadniku gnilnym nast puje wst pne 
oczyszczenie cieków 

Dwu cienny stalowy komin podci nieniowy do odprowa-
dzania spalin z urz dze  grzewczych, stanowi cy samo-
dzieln  budowl  w konstrukcji wsporczej lub mocowany 
do cian budynków Schemat komina z wk adem stalowym

REKLAMA

daszek parasol

blacha
kominowa

rura

trójnik

wyczystka

odskraplacz

kocio
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ZDANIEM EKSPERTA

in . Roman Nowak
Kierownik ds. Techniki w firmie Schiedel

Jakie zalety maj  ceramiczne kominy prefabrykowane?

Komin to szczególnie mocno obci ony element budowlany z cze-
go inwestor nie zawsze zdaje sobie spraw . Przyczyna tego stanu 
rzeczy le y w naturze funkcji spe nianej przez komin. Ró norodno
paliw, wysoka temperatura, gazoszczelno , odporno  na wil-
go  oraz po ar sadzy to tylko niektóre podstawowe wymogi stawiane kominom. W dzi-
siejszej technice kominowej liczy si  równie  optymalny rozmiar komina, dostosowa-
nie do okre lonego systemu spalania, a przede wszystkim odpowiednia trwa o . Tak
gwarancj  daj  prefabrykowane ceramiczne systemy kominowe. G ówn  zalet  jest ich 
wielowarstwowa konstrukcja. Gwarantuje ona elastyczne mocowanie rury wewn trznej, 
co w warunkach ekstremalnych, jakimi s  po ar sadzy lub po ar w budynku jest nies y-
chanie wa ne. „Sercem” takiego komina jest odprowadzaj ca spaliny rura, wykonana 
z ceramiki technicznej. Cz  konstrukcyjn  tworz  pustaki z betonu lekkiego (np. z ke-
ramzytobetonu). Trzeci  warstw  jest izolacja termiczna po o ona pomi dzy pustakiem 
zewn trznym a wewn trzn  rur  ceramiczn . Systemowo  takiego rozwi zania odpro-
wadzania spalin polega na dok adnym, wzajemnym dopasowaniu wszystkich tych ele-
mentów. Dzi ki temu, e zajmuj  one ma o miejsca, uzyskujemy wi ksz  powierzchni
mieszkaln . Kompletne, prefabrykowane systemy kominowe, umo liwiaj  szybki i bez-
problemowy monta . Nowoczesne kominy aby zapewni  bezpiecze stwo u ytkowania, 
powinny spe nia  wymagania norm europejskich.

kominem prefabrykowanym a stalowym ko-

minem dwu ciennym; mo na te  zaplanowa

komin murowany z wk adem  stalowym. 

 Je li nie sposób przewidzie , kiedy nowo 

budowany dom mo na b dzie pod czy  do 

sieci gazowej i w zwi zku z tym trzeba go 

ogrzewa  na przyk ad paliwem sta ym, trzeba 

si  liczy  z przysz  zmian  tego paliwa.  

Korzystne jest wtedy zastosowanie ceramicz-

nego komina prefabrykowanego, do którego 

w przysz o ci mo na b dzie pod czy  zarów-

no kocio  gazowy, jak i kominek. 

 Kominy ze stali kwasoodpornej nie ró ni

si  istotnie od ceramicznych kominów  prefa-

brykowanych, bo  maj  odporno  na wysok

temperatur  i podobn  trwa o . Kominy sta-

lowe z regu y atwiej si  montuje, gdy  d ugie 

odcinki rur nie wymagaj  du ej liczby po -

cze .

Liczba kominów jest ustalona ju  w projekcie 
budynku
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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 !

INFO RYNEK Ile kosztuje 8-metrowy komin?

– ceny brut to – 

PRZYDATNE ADRESY

ATLAS (m.in. kleje do kominów) 

   042 631 88 00  www.atlas.com.pl
KOMIN-FLEX    032 210 11 44  www.kominfl ex.com.pl
JAWAR    023 672 24 16  www.jawar.com.pl

LEIER 055 272 32 12   www.leier.pl
MARYWIL  041 254 40 29  www.marywil.pl
MK ARY  068 458 19 00  www.mkzary.pl
PLEWA  061 662 27 45  www.plewa.net.pl

POUJOULAT   022 774 06 25  www.poujoulat.com.pl
PRESTO 022 889 56 75  www.presto-kominy.pl
SCHIEDEL  077 456 83 10  www.schiedel.pl

Jawar

Jawar Uniwersal 200

rodzaj: ceramiczny 
komin prefabrykowany 
do odprowadzania spalin 
z kot ów gazowych, 
olejowych oraz na paliwa 
sta e
materia : ceramika 
szamotowa (p aszcz
wewn trzny), keram-
zytobeton (obudowa 
zewn trzna)
kana : spalinowy, okr g y

rednica: 200 mm

CERAMICZNY STALOWY DWU CIENNY

STALOWY 
WK AD 
KOMINOWY

Presto

Presto Uniwersal

rodzaj komina: komin 
ceramiczny do kot ów at-
mosferycznych opalanych 
wieloma rodzajami paliw: 
gaz ziemny, olej opa owy, 
w giel, drewno i mia
materia : obudowa z pus-
taków keramzytobetono-
wych, wewn trzny kana
spalinowy z rur z ceramiki 
szamotowej, izolacja z we -
ny mineralnej
kana : spalinowy, okr g y
rednica: 140 mm

Schiedel

Rondo Plus

rodzaj: komin cera-
miczny przeznaczony do 
odprowadzania spalin 
z urz dze  grzewczych 
na wszystkie rodzaje 
paliw
materia : pustaki
keramzytobetonowe, rury 
z ceramiki wysokogatun-
kowej, izolacja z we ny
mineralnej
kana : spalinowy, okr g y

rednica:160 mm

MK ary 

MKD Brown

rodzaj: dwu cienny
izolowany komin do 
odprowadzania spalin 
z urz dze  grzewczych
materia : p aszcz ze-
wn trzny – stal nierdzew-
na (rdze  wewn trzny ze 
stali kwasoodpornej) izo-
lowany we n  mineraln
kana : spalinowy, okr g y

rednica: 150 mm

Jawar

Jawar – I  (Izolowane 

aroodporne)

rodzaj: dwu cienny izo-
lowany komin do odpro-
wadzania spalin z kot ów
gazowych, olejowych i na 
ekologiczne paliwa sta e
materia : stal kwaso-
odporna 1.4828 (p aszcz
wewn trzny), stal nie-
rdzewna 1.4301 (p aszcz
zewn trzny)
kana : spalinowy, okr g y

rednica: 200 mm

Komin-Flex

Wk ad kominowy typu 

KF

rodzaj: podci nieniowy
wk ad kominowy do 
odprowadzania spalin 
z kot ów gazowych, 
olejowych oraz na paliwa 
sta e
materia : stal kwasood-
porna (gat.1.4404)
kana : spalinowy, dymo-
wy; przekrój okr g y

rednica: 130 mm
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