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Niewielkie uszkodzenia komina mo¿-
na naprawiaæ, choæ zazwyczaj s¹ to

dzia³ania doraŸne. W przypadku wiêk-
szych uszkodzeñ jedynym ratunkiem mo-
¿e siê okazaæ umieszczenie wewn¹trz ko-
mina wk³adu stalowego lub ceramiczne-
go. Takie rozwi¹zanie jest te¿ niezbêdne
w przypadku modernizacji kot³owni i re-
zygnacji z kot³a na paliwa sta³e. 

Remont komina murowanego
Jeœli zauwa¿yliœmy na powierzchni

komina niewielkie pêkniêcia, mo¿emy je

od strony zewnêtrznej przewodu wype³-
niæ zapraw¹ cementowo-glinian¹ i otyn-
kowaæ. Nie jest natomiast wskazane sma-
rowanie komina od wewn¹trz materia³em
uszczelniaj¹cym (np. zawiesin¹ glinian¹),
gdy¿ znajduj¹ca siê na œciankach t³usta
sadza uniemo¿liwi trwa³e po³¹czenie go
ze œciank¹. Tak¿e nie nale¿y tynkowaæ
wewnêtrznych powierzchni kana³ów dy-
mowych, poniewa¿ reakcja spalin ze
zwi¹zkami zawartymi w zaprawie tynkars-
kiej mo¿e doprowadziæ do zniszczenia
przewodu kominowego.

Oprócz uszkodzeñ czêœci komina
znajduj¹cej siê wewn¹trz domu, bardzo
czêsto zniszczeniu ulega jego odcinek
wychodz¹cy ponad dach. 

Aby jak najbardziej przed³u¿yæ jego
¿ywotnoœæ, nale¿y go budowaæ z trwa-
³ych, mrozoodpornych materia³ów. Jed-
nak nawet wtedy nale¿y liczyæ siê z tym,
¿e po kilkunastu latach u¿ytkowania po-
trzebny bêdzie remont tej czêœci komina.
Najszybciej uszkodzeniu ulegaj¹ kominy
otynkowane � i pokryte p³ytkami elewa-
cyjnymi, trwalsze s¹ natomiast te wyko-
nane z ceg³y klinkierowej. Zakres i spo-
sób naprawy tej czêœci komina zale¿eæ bê-

d¹ od jego stanu. Gdy uszkodzeniu uleg³o
tylko wykoñczenie, komin wystarczy po-
nownie otynkowaæ dodaj¹c do zaprawy
œrodek plastyfikuj¹cy albo uzupe³niæ
ok³adzinê p³ytkami klejonymi na zapra-
wie elastycznej. Jeœli uszkodzenia s¹ tak
znaczne, ¿e ceg³y ³atwo siê krusz¹ i odpa-
daj¹, konieczne bêdzie rozebranie tej czê-
œci komina i wymurowanie jej na nowo.
Nowy odcinek komina najlepiej wznieœæ
z cegie³ klinkierowych, gdy¿ maj¹ one
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Gdy na powierzchni murowanego komina pojawiaj¹ siê
rysy lub ciemne plamy, to znak, ¿e nadszed³ czas
na jego remont. Nie wolno z tym zwlekaæ, gdy¿
nieszczelny komin oznacza ryzyko – nawet
œmiertelnego – zatrucia siê tlenkiem wêgla.
Z kolei, gdy wymieniamy kocio³ na paliwa sta³e
na gazowy lub olejowy, konieczna jest modernizacja
istniej¹cego komina murowanego.

OOpprraaccoowwaanniiee:: AAnnnnaa GGrroocchhoollsskkaa

fot. Schiedel

sprawny

KOMIN

Kilka kanałów – jeden komin
W domu jednorodzinnym komin to

znajduj¹cy siê we wspólnym przewodzie
zespó³ kana³ów wentylacyjnych, spali-
nowych lub dymowych wyprowadzo-
nych ponad dach budynku. Kana³y wen-
tylacyjne s³u¿¹ do odprowadzenia powie-
trza z poszczególnych pomieszczeñ, nato-
miast do kana³ów spalinowych  pod³¹cza
siê kot³y na gaz i olej, gazowe podgrzewa-
cze wody oraz okapy kuchenne. Produkty
spalania paliw sta³ych w kot³ach wêglo-
wych, na drewno oraz z kominków odpro-
wadzaj¹ z kolei kana³y dymowe.

Szczególnie wrażliwy
Oprócz bezpoœredniego wp³ywu opa-

dów i zmian temperatury na wystaj¹c¹
nad nach czêœæ komina, w okresie zimo-
wym wystêpuj¹ z du¿¹ czêstotliwoœci¹
cykle jej zamarzania i rozmarzania zwi¹-
zane z funkcjonowaniem ogrzewania.
Tak¿e odprowadzane spaliny zmniejszaj¹
trwa³oœæ tej czêœci komina, bowiem przy
bezwietrznej i mglistej pogodzie snuj¹ siê
wokó³ niej i wnikaj¹ w materia³, z które-
go zosta³a wymurowana. 

Równie¿ kana³y wentylacyjne odpro-
wadzaj¹ce ciep³e powietrze przyczyniaj¹
siê do zawilgocenia komina w wyniku
kondesacji pary wodnej.



du¿¹ wytrzyma³oœæ, nisk¹ nasi¹kliwoœæ
i s¹ mrozoodporne �. Do murowania po-
winna byæ u¿ywana zaprawa do klinkieru
– zapobiegnie to ewentualnemu pojawie-
niu siê bia³ego nalotu – a spoiny nale¿y
wype³niæ ca³kowicie, z niewielkim sko-
sem u³atwiaj¹cym sp³yw wody. Czêsto po-
pe³niany b³¹d to murowanie na tzw. puste
spoiny. Przy takim wykonaniu w zag³ê-
bieniach ³atwo gromadzi siê woda i przy-
spiesza niszczenie spoin oraz klinkieru. 

B³êdem jest schodkowe zakoñczenie
komina pozwalaj¹ce na zaleganie tam wo-
dy i œniegu. Komin powinien byæ zakoñ-
czony tzw. czapk¹ z mocnego betonu �
z dodatkiem œrodków uszczelniaj¹cych
i powierzchniowo zabezpieczony przed
wnikaniem wilgoci. KrawêdŸ nakrycia
powinna wystawaæ ok. 5 cm poza œciankê
komina, a od spodu trzeba zrobiæ rowek

zapobiegaj¹cy zaciekaniu wody. Wierzch
komina ukszta³towany ze spadkiem mo¿-
na pomalowaæ farb¹ do betonu lub pokryæ
powlekan¹ blach¹ stalow¹, albo cynkowo-
tytanow¹. Z napraw¹ zewnêtrznego od-
cinka komina wi¹¿e siê te¿ naprawa
uszczelnienia jego przejœcia przez dach.
W³aœciwie wykonane obróbki blacharskie
zabezpiecz¹ przed powstaniem przecie-
ków i jednoczeœnie wp³yn¹ korzystnie na
trwa³oœæ samego komina �. Brzegi bla-
chy uszczelniaj¹cej nale¿y mocowaæ
w tzw. wydrze, naciêciu na œciance komi-
na lub pod specjaln¹ listw¹ krawêdziow¹.
Poniewa¿ blacha i mur inaczej siê od-
kszta³caj¹ pod wp³ywem temperatury,
dlatego ich styk musi byæ uszczelniony
materia³em trwale elastycznym – dobrze
siê sprawdza silikon. Natomiast nie jest
dopuszczalne uszczelnianie zapraw¹ ce-
mentow¹, gdy¿ po stwardnieniu utraci
ona elastycznoœæ i bêdzie peka³a pod
wp³ywem zmian temperatury. 

Uwaga. Na trwa³oœæ koñcówki komi-
na wp³ywa równie¿ sposób funkcjonowa-
nia kot³a grzewczego. Kot³y pracuj¹ce
w trybie modulowanym (moc zmienia siê
w zale¿noœci od zapotrzebowania na cie-
p³o) s¹ pod tym wzglêdem lepsze (utrzy-
muj¹ stale ciep³y komin) ni¿ funkcjonuj¹-
ce w trybie „w³¹cz – wy³¹cz”, co wywo³u-
je czêste zmiany temperatury. 

Modernizacja komina
Proces niszczenia komina murowane-

go znacznie przyspiesza jego niew³aœciwe
przystosowanie do rodzaju kot³a i spalane-
go w nim paliwa. Najczêœciej spotykanym
b³êdem jest zamontowanie kot³a gazowego

lub olejowego w miejsce dotychczas u¿yt-
kowanego kot³a na wêgiel, bez odpowied-
niego dostosowania kana³u spalinowego.
Temperatura wytwarzanych przez kot³y ga-
zowe i olejowe spalin jest o wiele ni¿sza od
tych pochodz¹cych z kot³ów na paliwa sta-
³e. Œciany komina murowanego nie nagrze-
waj¹ siê do temperatury przekraczaj¹cej
temperaturê punktu rosy – w kominie wiêc
stale wykrapla siê para wodna, a powstaj¹cy
kwas siarkowy wnikaj¹c w mur powoduje
niszczenie komina.

Proces destrukcji jest jeszcze silniej-
szy, gdy komin umieszczony jest
w (ch³odniejszej od innych) œcianie ze-
wnêtrznej. Ju¿ po kilku sezonach grzew-
czych na jego powierzchni pojawi¹ siê
brunatne plamy, zacznie odpadaæ tynk
i kruszyæ siê ceg³a. 
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� Ciemne plamy na kominie oznaczaj¹ ko-
niecznoœæ jego remontu (fot. archiwum BD)

� Komin z ceg³y klinkierowej jest bardzo
trwa³y (fot. RuppCeramika)

� Betonowa czapka chroni wnêtrze komina
(fot. Poujoulat)

� Obróbka blacharska komina

podciêcie

masa dekarska

pokrycie dachowe

obróbka
blacharska

masa dekarska

ko
m

in
ko

m
in

pokrycie dachowe

obróbka
blacharska

DOBRZE

;LE

Prawid³owo dobrany komin stalowy,
po uruchomieniu kot³a c.o.,  ju¿ w nie-
wiele ponad dwie minuty nagrzewa siê
na ca³ej d³ugoœci do temperatury wy¿szej
od temperatury punktu rosy. Powstaje
wiêc stosunkowo ma³o agresywnych che-
micznie skroplin. Ponadto szybciej po-
wstaje ci¹g kominowy.
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W takiej sytuacji jedynym rozwi¹za-
niem bêdzie wprowadzenie do kana³u
spalinowego wk³adu kominowego ze stali
kwasoodpornej �. Zale¿nie od jego prze-
biegu (prosty czy z zakrzywieniami) mon-
tujemy wk³ad w postaci rur sztywnych
lub elastycznych. Przy ich monta¿u ko-
nieczne bêdzie rozkucie œcianki komina
w miejscu pod³¹czenia rury spalinowej
wychodz¹cej z kot³a, gdy¿ trzeba bêdzie
wstawiæ tam trójnik niezbêdny do zain-
stalowania wyczystki i zbieracza skroplin
(z ich odprowadzeniem).

W³o¿enie wk³adu kominowego mo-
¿e byæ równie¿ konieczne, gdy pojawi³y
siê nieszczelnoœci w kanale dymowym
z kot³a wêglowego lub kominka. Przy
takim zastosowaniu œrednica wk³adu

nie mo¿e byæ mniejsza ni¿ 12 cm, ale
trzeba te¿ uwzglêdniæ moc zainstalowa-
nego urz¹dzenia grzewczego. Ze wzglê-
du na znacznie wy¿sz¹ temperaturê spa-
lin pocz¹tkowe odcinki wk³adu zaleca
siê wykonywaæ z rur sztywnych o œcian-
kach gruboœci 1 mm, co zapewni ich
wiêksz¹ trwa³oœæ. Nie mo¿na te¿ zapo-
mnieæ o po³¹czeniu z wyczystk¹, co
w przypadku uszczelnienia kana³u do
kominka mo¿e wymagaæ czêœciowego
jego rozebrania. 

Gdy komin nie ci¹gnie 
K³opoty zwi¹zane z niedostatecznym

ci¹giem kominowym mog¹ byæ spowodo-
wane  wadami konstrukcyjnymi (za ma³y
przekrój kana³ów, za nisko umieszczony
wylot) lub jego nieszczelnoœci¹ b¹dŸ zanie-
czyszczeniem. Niekiedy zak³ócenia ci¹gu
mo¿e spowodowaæ postawiony w pobli¿u
wysoki budynek czy nawet rozrastaj¹ce siê
drzewo. Jeœli po przegl¹dzie kominiarskim
nie ujawni¹ siê okreœlone usterki, mo¿na
przypuszczaæ ¿e na nieprawid³ow¹ pracê
komina ma równie¿ wp³yw... nadmierna
szczelnoœæ domu. £atwo mo¿na siê o tym
przekonaæ, gdy np. przy rozpalaniu ko-
minka uchylimy okno. Natychmiastowa
poprawa ci¹gu œwiadczy o niedostatecz-
nym dop³ywie powietrza potrzebnego do
spalania i koniecznoœci wykonania na-
wiewników umo¿liwiaj¹cych prawid³ow¹
pracê kominka. Inne urz¹dzenia grzewcze
równie¿ sygnalizuj¹ brak dostatecznej ilo-
œci œwie¿ego powietrza – nowoczesne kot³y
gazowe i olejowe maj¹ zamontowane czuj-
niki ci¹gu, a w razie jego zaniku wy³¹czaj¹
urz¹dzenie. Natomiast do groŸnych sytu-
acji mo¿e dochodziæ wtedy, gdy kocio³ nie
ma takiego zabezpieczenia lub korzystamy
z urz¹dzeñ na paliwa sta³e. Ograniczenie
dop³ywu powietrza mo¿e powodowaæ nie-
ca³kowite spalanie, w wyniku czego po-
wstaje bardzo truj¹cy  tlenek wêgla (czad),
który nawet w niewielkim stê¿eniu powo-
duje œmiertelne zatrucie. Mo¿e te¿ docho-
dziæ do zadymienia ca³ego domu w wyni-
ku zasysania dymu z komina przez kana³y

wentylacyjne. Wywo³ane ci¹giem komino-
wym podciœnienie powoduje bowiem od-
wrócenie kierunku przep³ywu powietrza
w kana³ach wentylacyjnych i przy bez-
wietrznej pogodzie wraz z powietrzem ze-
wnêtrznym do œrodka przedostaje siê rów-
nie¿ dym. O prawid³owym dop³ywie po-
wietrza potrzebnego do spalania ³atwo
mo¿na siê przekonaæ sprawdzaj¹c jak „ci¹-
gnie” wentylacja przy pracuj¹cym kotle
czy kominku. Zbli¿ony do kratki wentyla-
cyjnej p³omieñ  œwiecy powinien wyraŸnie
siê odchylaæ w jej kierunku. Jeœli jest ina-
czej, konieczne trzeba poprawiæ dop³yw
powietrza z zewn¹trz doprowadzaj¹c np.
rurê wypuszczon¹ przez œcianê w pobli¿e
kot³a lub paleniska.
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zakoñczenie
komina daszkiem

rura ze stali
kwasoodpornej

warstwa izolacji
z we³ny mineralnej

trójnik do pod³¹czenia
przewodu spalinowego

doprowadzaj¹cego
spaliny z kot³a

obudowa komina
z cegie³

wyczystka
z drzwiczkami

odprowadzenie
skroplin

� Podczas wymiany kot³³a na gazowy
lub olejowy nale¿y w murowanym przewodzie
kominowym umieœciæ wk³ad ze stali kwasood-
pornej

Do po³¹czenia stalowego wk³adu z ko-
minem murowanym s³u¿y tzw. kryza. Nie
mo¿e byæ ona na sztywno przykrêcona do
komina murowanego, gdy¿ konieczne jest
umo¿liwienie swobodnego rozszerzania siê
stali pod wpywem wzrostu temperatury
przep³ywaj¹cych przez przewód spalin.

� Nasady kominowe: a) sta³a (fot. Stamax),
b) samonastawna (fot. Darco), c) obrotowa
(fot. Darco)

a

b

c



Natomiast ci¹g kominowy zwiêksz¹
nasady kominowe – aby sprawnie funk-
cjonowa³y niezbêdny jest wiatr – oraz wy-
ciagi spalin.
Nasady kominowe:
� sta³e �a – ich parametry pracy zmie-
niaj¹ siê zale¿nie kierunku wiatru;
� samonastawne �b – obracaj¹ siê pod
wp³ywem wiatru w kierunku, z którego
wieje. Ich dzia³anie polega na wytwarza-
niu podciœnienia;
� obrotowe �c – umieszczone w nich ³o-
patki obracaj¹ siê pod wp³ywem wiatru
i wysysaj¹ spaliny z przewodu kominowe-
go.

Wyci¹gi spalin � – ci¹g kominowy
jest sta³y niezale¿nie od po³o¿enia, wy-
miarów i wysokoœci komina oraz wahañ
temperatury spalin i otoczenia. Wylot

z wyci¹gu mo¿e byæ pionowy lub pozio-
my (te wyci¹gi nie nadaj¹ siê do wspó³-
pracy z urz¹dzeniami zasilanymi gazem).
Do domów jednorodzinnych wystarczaj¹
na ogó³ najmniejsze modele. Czujnik
temperatury umieszczony w kominie wy-
³¹cza wyci¹g, gdy temperatura w kominie
spadnie poni¿ej 40°C i w³acza, gdy tempe-
ratura ponowanie przekroczy 40°C.
W czasie pracy urz¹dzenia grzewczego
wyci¹g musi byæ zawsze w³¹czony. 

Stawiamy nowy komin
Niekiedy podczas modernizacji domu

chcemy przenieœæ kocio³ c.o. w inne miej-
sce. Mo¿e siê wtedy okazaæ, ¿e konieczne
bêdzie wybudowanie nowego komina.
Nowy komin dobudowujemy najczêœciej
na zewn¹trz, dziêki czemu nie zmniejsza
on powierzchni pomieszczeñ, nie musimy
te¿ przekuwaæ stropów, wykonaæ przejœcia
przez dach i jego uszczelnienia. Komin
zewnêtrzny musi byæ ocieplony, w prze-
ciwnym razie zbyt szybkie sch³odzenie
spalin doprowadzi do zmniejszenia ci¹gu
i spowoduje wykraplanie siê pary wodnej
na wewnêtrznych œciankach kana³u spali-
nowego. Mo¿na go wykonaæ z gotowych
elementów dwup³aszczowego systemu

kominowego – stalowych lub kamionko-
wych. 

Elementy systemu stalowego to
dwie wspó³osiowe rury przedzielone
warstw¹ termoizolacji �. Rura we-
wnêtrzna ze stali kwasoodpornej pozwa-
la na odprowadzenie spalin z kot³ów na
paliwa p³ynne, gazowe i sta³e. Zew-
nêtrzna rura p³aszczowa mo¿e byæ wy-
konana ze stali kwasoodpornej lub la-
kierowanego aluminium. Elementy ³a-
czone s¹ z³¹czami kielichowymi lub
opaskowymi. W sk³ad systemu wchodz¹
równie¿ uchwyty mocuj¹ce komin do
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� Wyci¹g spalin Exhausto (www.tapis.pl)

� Rury przeznaczone do budowy kominów ze-
wnêtrznych s¹ izolowane termicznie
(fot. Poujoulat)

REKLAMA

reklama
REKLAMA
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œciany, trójniki przy³¹czeniowe, kolan-
ka, wyczystki oraz nasady wylotowe.
Monta¿ komina jest bardzo prosty i zaj-
muje tylko kilka godzin. Po wykonaniu
przekucia przez œcianê, na konsoli
wsporczej przymocowanej do muru,
ustawia siê dolny element systemu i ko-
lejno ³¹czy poszczególne odcinki komi-
na. Co oko³o 2 m stawiany komin mo-
cuje siê uchwytami do œciany 	.

Bardziej pracoch³onne jest postawie-
nie komina z elementów kamionko-
wych 
. Jednak takie rozwi¹zanie
umo¿liwia „ukrycie” go w elewacji do-
mu lub ob³o¿enie np. p³ytkami klinkie-

rowymi. Kominy kamionkowe budowa-
ne s¹ z prefabrykowanych elementów
trójwarstwowych, w których rurê we-
wnêtrzn¹ wykonan¹ z kamionki kwaso-
odpornej lub ceramiki szamotowej os³a-
nia izolacja z we³ny mineralnej, a na ze-
wn¹trz znajduje siê pustak z lekkiego
betonu. Poszczególne elementy ³¹czone
s¹ specjaln¹ zapraw¹ lub kitem kwaso-
odpornym. Komin taki ze wzglêdu na
ciê¿ar wymaga fundamentu, a ze œcian¹
domu ³¹cz¹ go stalowe kotwy. Komin
mo¿na otynkowaæ lub ob³o¿yæ klinkie-
rowymi p³ytkami elewacyjnymi.

Jeœli zdecydujemy siê na zainstalo-
wanie kot³a gazowego z zamkniêt¹ ko-
mor¹ spalania, a s¹ trudnoœci z pod³¹-
czeniem go do istniej¹cego komina, mo-
¿emy zamontowaæ rurê powietrzno-spa-
linow¹ wyprowadzon¹ przez œcianê do-
mu �. Kocio³ nie pobiera powietrza

z pomieszczenia; jest ono doprowadzane
miêdzy œciankami rury koncentrycznej,
a spaliny uchodz¹ przez rurê wewnêtrz-
n¹. Zalety zamontowania rury powietrz-
no-spalinowej to lepsza sprawnoœæ sa-
mego kot³a (spaliny oddaj¹ ciep³o po-
wietrzu czerpanemu do spalania) oraz
wiêksze bezpieczeñstwo u¿ytkowania.
Takie rozwi¹zanie jest mo¿liwe, jeœli
moc kot³a nie przekracza 21 kW, a wy-
prowadzenie rury umieœcimy w odleg³o-
œci co najmniej 0,5 m od krawêdzi okna,
okapu lub ryzalitu.

�
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	 Umieszczony na zewn¹trz komin stalowy
jest mocowany do œciany budynku obejmami
(fot. Selkirk)


 Komin kamionkowy z ociepleniem
(fot. Leier) ��Powietrzno-spalinowy system odprowadza-

nia spalin z kot³ów gazowych z  zamkniêt¹ ko-
mor¹ spalania 

Ceny

Rury ze stali kwasoodpornej
40-60 z³/m.b.   

Giêtkie przewody spalinowe
110-150 z³/m.b.

Ceg³a klinkierowa 110-130 z³/m2

Spoina do  klinkieru 10-15 z³/m2

Czapa betonowa
35-50 z³/m2

Komin dwuœcienny stalowy
180-250 z³/m.b. 

Rura powietrzno-spalinowa
120-140 z³/m.b. 


