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         WPROWADZENIE  

Budowę  domu  rozpoczynamy  od  fundamentów,  a  kominka  od  komina.  To  on  stanowi
podstawę naszego kominka i w dużej mierze wpływa na jego usytuowanie, dostępny opał urządzenia
(drewno, gaz, pellet czy biopaliwo), a także na jego moc nominalną. Budując nowy dom najczęściej
projektujemy  go  od  podstaw  lub  wykorzystujemy  gotowe  rozwiązania,  w  których  komin  jest  już
wrysowany w projekt. Korzystając z usług profesjonalistów przyjmujemy, że nasz projekt uwzględnia
wszystkie  zmiennie  i  zostanie  w  pełni  odzwierciedlony  w  efekcie  końcowym.  Niestety,  często
nieprecyzyjne  rozrysowanie  czy  niedokładność  wykonawców  pociąga  za  sobą  nieprawidłowe
wykonanie komina, a co za tym idzie konieczność późniejszych poprawek.

Najlepiej już na etapie projektowania wymarzonego domu w biurze architektonicznym zjawić
się  w  naszym  salonie  z  rzutami  budynku  czy  też  przesłać  je  na  adres  e-mail.  Wtedy  nasi
wykfalifikowani pracownicy sprawdzą poprawność zaprojektowanego miejsca pod kominek. Będziemy
w stanie wychwycić ewentualne błędy, by móc je poprawić jeszcze na projekcie, a nie na budowie.
Pozwoli  to zaoszczędzić ogrom nerwów i nie potrzebnych wydatków na ewentualne przeróbki.  Od
razu jesteśmy w stanie wykonać prosty szkic wraz z naszym komentarzem naniesionym na projekt
(przykład poniżej),  który będzie  zawierał wszystkie wytyczne przygotowania miejsca pod kominek
(usytuowanie komina, dolot powietrza z zewnątrz, obszar wzmocnionej wylewki, DGP). Ów porada
w naszych salonnach jest całkowicie BEZPŁATNA i NIEZOBOWIĄZUJĄCA, serdecznie zapraszamy!
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         KOMIN  

KOMIN ZA ŚCIANĄ
Komin najlepiej umiejscowić za ścianą, na której docelowo ma znaleźć się kominek – w innym

pomieszczeniu (np. kotłowni) lub całkowicie na zewnątrz budynku. Pozwoli  to zachować całkowitą
dowolność w projektowaniu bryły kominka nie tracąc przy tym powierzchni salonu.

Jeżeli  ze  względów  technicznych,  konstrukcyjnych  czy  też  wizualnych  nie  jest  możliwe
wykonanie komina za ścianą, warto spróbować go wkomponować w ścianę. Pozwoli to na zrównanie
komina na lico ściany lub w przypadku równania go od strony zewnętrznej w salonie powstanie nam
niewielki uskok rzędu 10-15 cm.
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Najczęściej spotykaną formą jest jednak stawianie pionu komina w całości w pomieszczeniu.
Odpowiednia aranżacja kominka pozwala na „zgubienie” powstałej dodatkowej bryły w salonie. Przy
takim rozwiązaniu bardzo istotne jest odpowiednie umiejscowienie podstawowych kształtekw kominie
(trójnik, otwór rewizyjny, odskraplacz).

Coraz częściej w przypadku pieców wolnostojących możemy zauważyć komin bezpośrednio
wyprowadzony  z  czopucha  urządzenia,  który  idzie  pionowo  do  góry  aż  do  zakończenia  ponad
dachem. Takie usytuowanie komina wiąże się z zastosowaniem możliwie jak najlżejszych elementów
kominowych, dodatkowo przymocowanych za pomocą specjalnych obejm do ścian lub stropu, tak aby
ciężar pionu nie spoczywał tylko i wyłącznie na urządzeniu. Kolejną sprawą niezwykle istotną jest fakt,
że przy takim rozwiązaniu wyczystką powstałego komina jest podłączone urządzenie grzewcze, co
może  wpływać  na  jego  krótszą  żywotność  oraz  większe  prawdopodobieństwo  rdzewienia.  Przy
wykonaniu łączeń elementów kominowych należy pamiętać o wykonaniu odwrócenia kielichów, by
zapewnić ściek skroplin do wewnątrz urządzenia, a nie na jego korpus.
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 W przypadku wyboru kominka gazowego z zamkniętą komorą spalania musimy wykonać
komin  w technologii  KONCENTRYCZNEJ (SYSTEM SPALINOWO-POWIETRZNY).  Jest  to  komin
wykonany ze stali kwasoodpornej (średnica 200/130 lub 150/100), Do tego typu urządzeń nie musimy
wykonywać  dolotu  powietrza  z  zewnątrz,  gdyż  komin  spalinowo-powietrzny  zapewnia  status  quo
powietrza i spalin w palenisku. Najprostszym i najtańszym wariantem komina będzie wyprowadzenie
go bezpośrednio przez ścianę (zewnętrzną) za kominkiem i zakończenie go specjalnym terminalem
ściennym tzw. „gwizdkiem” (grafika poniżej). 

Jeżeli  na  etapie  projektowania  domu  zdecydujemy  się,  że  w  miejscu  wyznaczonym  na
kominek w salonie  jest  wrysowany pion kominowy,  a  chcemy posiadać urządzenie  na gaz warto
poinformować projektanta, aby już na projekcie został zamieniony standardowy komin ceramiczny na
system spalinowo-powietrzny. W przypadku naszej nie pewności przy decyzji o paliwo - drewno czy
gaz jeszcze na wczesnym etapie budowy domu, najbezpieczniej będzie wykonać standardowy komin
pod kominek  na  drewno oraz  doprowadzić  powietrze  z  zewnątrz.  Dzięki  temu dalej  mamy pełną
swobode w wyborze urządzenia. W przypadku decyzji o kominku na gaz, wykonujemy koszulkowanie
szachtu kominowego poprzez włożenie do środka rury spalinowej o średnicy wewnętrzej wylotu spalin
koncentrycznego (130mm lub 100mm). W takim wypadku łączymy na szczelnie czopuch urządzenia,
aż  do  specjalnego  daszka  koncentrycznego  ponad  dachem.  Natomiast  powietrze  do  spalania
zabierane jest z pozostałej powierzchni pomiędzy istniejącym kominem, a wpuszczoną rurą spalinową
do  środka.  Jest  to  rozwiązanie  droższe,  jednak  do  momentu  instalacji  urządzenia  mamy  pełną
swobodę  decyzji  nie  uwarunkowaną  żadnymi  ograniczeniami  technicznymi.  Analogicznie  wygląda
sytuacja,  gdy  mamy  przygotowany  komin  pod  zwykły  kominek  na  drewno  –  nic  nie  stoi  na
przeszkodzie, aby wykonać „koszulowanie” pod urządzenie opalane gazem. 
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W przypadku braku komina lub niedopuszczenia  do użytkowania  istniejącego pionu przez
kominiarza możemy wykonać komin z elementów z blachy nierdzewnej wraz ze sprasowaną izolacją
w postaci  wełny mineralnej  o grubości  25mm o gęstości  100 kg/m3. Wewnętrzny płaszcz komina
najczęściej wykonany jest ze stali kwasoodpornej AISI 316L (DIN 1.4404), natomiast zewnętrzny ze
stali nierdzewnej AISI 304 (DIN 1.4301). Dzięki szerokiej gamie gotowych kształtek jak i możliwości
wykonywania  elementów  nietypowych  możemy  zamontować  komin  praktycznie  wszędzie.  Po
zastosowaniu  gotowego  stelażu  mocującego  możemy rozpocząć  komin  od  pewnej  wysokości  na
ścianie  zewnętrznej  budynku co pozwoli  na zmniejszenie  kosztów w porównaniu  do tradycyjnego
komina  oraz  możliwość  wykonania  jego  instalacji  bez  pozwolenia  na  budowę  (brak  styku
z podłożem).Budowa domu, a wraz z nim pionu kominowego od postaw to jedno. W sytuacjach kiedy
chcemy  wykorzystać  już  istniejący  komin  (nieużywany  pion  kominowy)  musimy  zadbać  o  jego
drożność.  W  tym  wypadku  musimy  skorzystać  z USŁUG  KOMINIARSKICH.  Wizyta
wykwalifikowanego  fachowca  powinna  zakończyć  się  wydaniem  ekspertyzy  na  piśmie
z wytycznymi, które należy spełnić dobierając prawidłowy wkład kominkowy.

         PODSTAWOWE ELEMENTY KOMINA  

1. SKRAPLACZ – element odprawadzający nadmiar wody oraz kondesatu z komina

2. REWIZJA  (WYCZYSTKA) –  otwierane,  szczelne  drzwiczki  do  wyciągania  sadzy  z  pionu
kominowego

3. TRÓJNIK – do tego elementu kominowego podłączamy urządzenie grzewcze, występują warianty
podłączenia pod kątem 90°oraz 45°

4.  PION WENTYLACJYJNY  – kształtka  wentylacyjna  (pojedyncza  lub  podwójna)  najczęściej  jest
zintegrowana z pionem spalinowym (osobne kanały). W przypadku wentylacji grawitacyjnej zapewnia
wentylacje budynku. Przy wentylacji mechanicznej pion ten nie może być wybity, gdyż ingerowałby on
w pracę rekuperatora. 
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         POPRAWNIE WYKONANY KOMIN  

1. KIERUNEK WPIĘCIA DO KOMINA – trójnik przesunięty na bok komina daje możliwość otrzymania
znacznie mniejszej finalnej bryły kominka, aniżeli w przypadku trójnika skierowanego na przód, gdzie
nasza  finalna  bryła  kominka  będzie  sumą  głębokości  komina  (40cm)  +  głębokość  obudowy
kominkowej (50-80cm) = 100cm zabrania powierzchni w głąb salonu !

2. WYSOKOŚĆ TRÓJNIKA – zalecamy, aby wysokość usytuowania trójnika (dolna krawędź trójnika)
od poziomu podłogi docelowej była na wysokości ok. 1,8 - 2 m. W przypadku domów drewnianych lub
budynku o stropie drewnianym wpięcie powinno być umiejscowienie minimum 50 cm od docelowego
sufitu (górna krawędź trójnika), tak by w obudowie izolacyjnej była możliwość wykonania tzw. komory
dekompresyjnej. 

3. WYCZYSTKA  PRZESUNIĘTA  WZGLĘDEM  TRÓJNIKA  – rewizja  do  komina  nie  powinna
znajdować się w osi wpięcia, gdyż należy zapewnić do niej  swobodowny dostęp. Dzięki temu po
wyczyszczeniu pionu przez kominiarza wyciągnięmy w łatwy sposób zalegającą sadze. Najczęściej
wyczystka jest ukrywana w piwnicy, kotłowni lub za drewnem we wnęce. 

4. ODPROWADZONE SKROPLINY –  najwygodniej skropliny z pionu kominowego odprowadzić do
nabliższej kanalizacji,  należy nie zapomnieć o  syfonie!  Przy urządzeniach opalanych drewnem ze
względu na brak kondensatu podczas spalania,  dopuszcza się możliwość całkowitego zaślepienia
skraplacza  gumowym korkiem.  W tym przypadku  zalecamy zastosowanie  na  kominie  daszku  lub
rotowentu w celu ograniczenia do minimum wpływania opadów deszczu i śniegu do pionu. 
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         DOLOT POWIETRZA Z ZEWNĄTRZ  

Niezależnie  czy  w  naszym domu przewidujemy wentylację  grawitacyjną  czy  mechaniczną
warto wybrać wkład kominkowy, który jest całkowicie szczelny (posiada zamknięta komorę spalania).
Oznacza  to,  że  w  procesie  spalania  korzysta  tylko  i  wyłącznie  z  powietrza  dostarczonego
bezpośrednio z zewnątrz. 

Dla prawidłowego spalania drewna w kominku należy dostarczyć do niego odpowiednią ilość
powietrza z zewnątrz. Ilość potrzebnego tlenu do spalania jest uzależniona od wagi opału, suchości
drewna oraz samej technologii napowietrzania paleniska we wkładzie kominkowym. Standardowymi
wymiarami króćców przyłączeniowych dolotu są średnice  100mm, 125m, 150mm.  Natomiast  przy
wkładach o przeszkleniu powyżej 100cm możemy spotkać się z dolotami rzędu 2 x 125mm, a nawet
2 x 150mm. Przy projektowaniu dolotu powietrza należy przyjąć ogólną zasadę, że im więcej tlenu tym
lepiej.  Konsekwencją  dostarczenia  niewystraczającej  ilości  powietrza  mogą  być  problemy  przy
rozpalaniu, częstsze występowanie zadymienia w palenisku przy słabszym ciągu kominowym. 

UWAGA: Trzeba wspomnieć, że  nie każdy kominek posiadający króciec dolotu powietrza, posiada
zamkniętą komorę spalania. Niektóre wkłady kominkowe oprócz powietrza z zewnątrz do spalania i
tak korzystają z powietrza z pomieszczenia – charakterystyczne otwory pod drzwiczkami. Jest ono
wykorzystywane do nawiewu powietrza chroniącego szybę przed brudzeniem się. Wkłady tego typu
NIE NADAJE SIĘ DO REKUPERACJI oraz posiada znacznie mniejszą sprawność.

Wyjątkiem doprowadzenia powietrza z zewnątrz są  kominki gazowe z zamkniętą komorą
spalania,  gdzie  dolot  powietrza  do paleniska odbywa się  tą  samą rurą co odprowadzenie  spalin
(system koncentryczny – spalinowo-powietrzny). W tym przypadku nie musimy przygotowywać dolotu
powietrza z zewnątrz jak w przypadku zwykłego kominka opalanego drewnem. 
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Najwygodniej dolot powietrza z zewnątrz do spalania wykonać  na bardzo wczesnym etapie
budowy  domu –  najlepiej  zrobić  to  podczas  wylewania  chudziaka,  gdzie  nie  mamy  żadnych
ograniczeń co do średnicy jaki i przebiego rury z powietrzem pod kominek. Na tym etapie budowy
możemy dolot  wykonać przy pomocy  rury kanalizacyjnej PCV o odpowiedniej  średnicy.  Niestety
mimo wszystko najczęściej dolot powietrza wykonywany jest znacznie później – dopiero w wylewce
docelowej, gdzie przekrój jak i przebieg jest mocno ograniczony poprzez styropian – izolacje – rurki
ogrzewania podłogowego – docelowa wylewka. Rozwiązaniem w takich przypadkach jest montowanie
kanałów  płaskich  o  odpowiednich  wymiarach  np.  PCV  155x75mm (= 125mm)  lub  ⌀ 220x90mm
(= 150mm). Kanały z PCV zapewniają wysoką odporność na zgniatanie i nacisk.  ⌀

Samo zakończenie przewodu najczęściej wykonywane jest na elewacji, zalecamy ustawienie
kratki na wysokości ok. 40-50 cm od poziomu gruntu, tak aby w przypadku obfitych opadów śniegu nie
było  potrzeby  odśnieżania  dolotu  powietrza.  Kratka  zewnętrzna,  czyli  początkowy  element
doprowadzenia powietrza do kominka musi być odporny na działanie warunków atmosferycznych –
najlepiej aby była wykonana z stali nierdzewnej lub plastiku. Powinna także posiadać zabezpieczenie
w postaci metalowej siatki przed gryzoniami, owadami oraz ptakami.  

Chcąc  uniknąć  zbyt  nadmiernego  schładzania  się  przewodu  doprowadzającego  powietrze
z zewnątrz zalecamy wykonanie załamania w początkowej fazie biegu kanału. Można wykonać „Z” na
etapie wylewki (grafika poniżej) lub w pionie poprzez przejście kanału z poziomu wylewki prostopadle
(kształt  „L”)  na  kratkę  umiejscowioną  na  elewacji.  Taki  przebieg  kanału  zapewni  wykonanie
naturalnego hamulca zapobiegającego wpływaniu nadmiernej ilości zimnego powietrza do kanału, gdy
kominek jest nie używany.
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Każdy  wkład  kominkowy  posiada  króciec  dolotowy  umiejscowiony  w  innym  miejscu  na
korpusie. Najczęsciej możemy je spotkać centralnie od spodu lub z tyłu z możliwośćią przełożenia na
lewą  lub  prawą  stronę  wkładu  kominkowego.  Przygotowanie  dolotu  w  wylewce  powinno  być
uniwersalne, tak aby nie ograniczało wyboru wkładu kominkowego czy też nie wymagała dodatkowej
przeróbki  w  późniejszym  etapie  budowy.  Najbezpiecznej  będzię  zakończyć  go  na  środku
przeznaczonego obszaru na kominek, jednakże maksymalnie blisko ściany za samym wkładem – ok.
4-5cm od płaszczyzny ściany (miejsce na materiał izolacyjny na ścianie za kominkiem). 

Inaczej sytuacja wygląda w przypadku  pieców wolnostojących, gdyż ich króćce dolotowe
znajdują się z tyłu lub od spodu paleniska (np. w nodze czy przez drewutnie). W przeciwieństwie do
kominków  tutaj  wszystko  mamy  widoczne  w  salonie  –  nie  zabudowane,  więc  musi  być  to
przygotowane w sposób estetyczny i schludny. Dlatego też najlepiej wybrać urządzenie dość wcześnie
i  przygotować wszystko pod dany model pieca przewidując takie  szczególy  jak wysokość podłogi
docelowej,  szkła czy blachy pod kominkiem.  Jednak doskonale zdajemy sobie sprawę, że jest  to
niezwykle  trudne  do  wykonania  na  tak  wczesnym etapie  budowy.  Przy  decyzji  o  wyborze  pieca
wolnostojącego proponujemy, aby dolot powietrza z zewnątrz doprowadzić praktycznie w ścianie za
piecem i później wkuć dolot w postaci kanału płaskiego co da możliwość estetycznego połączenia na
szczelnie z urządzeniem na dowolnej wysokości z tyłu. 
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         WZMOCNIENIE PODŁOŻA  

Średnia waga wkładów waha się pomiędzy 100 – 300 kg. Wkłady kominkowe wyposażone są
w nóżki  albo dodatkowy stalowy stojak, które rozkładają masę na cztery punkty podparcia o dość
małej  średnicy,  co wymusza dodatkowe wzmocnienie podłoża.  Miejsce pod kominek powinno być
wyłączone z przebiegu instalacji ogrzewania podłogowego. Oprócz tego w miejscu kominka układamy
mniejszą ilość styropianu w stosnku do pozostałej  części  salonu.  Wszystko po to,  aby zachować
ciągłość izolacji,  tak aby nie  powstały żadne mostki  termiczne. Różnice w wysokości  wypełniamy
wylewką do poziomu w pozostałej części pomieszczenia. Możemy również wykonać wylewkę bez
styropianu na całym przekroju pod wkładem kominkowym, jednakże takowe rozwiązanie zalecamy do
pomieszczeń pod którymi znajduje się podpiwniczenie. Przykładowo, gdzie standardowo mamy 15cm
styropianu  i  7cm  wylewki,  w  miejscu  obszaru  kominka  zalecamy,  aby  wykonać  10cm  styroduru
garażowego (lub 5cm styropianu) i  12cm wylewki  (lub 17cm wylewki).  Można również dodatkowo
zalać siatkę – wzmocnienie. Na obrazku poniżej uproszczony schemat przygotowania podłoża pod
kominek. 
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         DYSTRYBUCJA GORĄCEGO POWIETRZA (DGP)  

Nasze domy ze względu na coraz wyższe normy energetyczne są coraz cieplejsze. Dlatego
też warto rozważyć wykonanie DGP z kominka, które oprócz możliwości dogrzania kilku dodatkowych
pomieszczeń daję  pewność zmniejszenia  ryzyka przegrzewania salonu.  W skrajnych przypadkach
może  zapewnić  dodatkową  formę  ogrzewania  budynku,  gdy  braknie  prądu  czy  gazu.  Samą
dystrybucję warto zrobić na dość wczesnym etapie budowy. Najlepiej wykonać ją zaraz po zamknięciu
stanu surowego,  gdzie  nie  mamy ograniczenia ze względu na ułożenie innych instalacji  w domu.
Dystrybucja może być wykonana w sposób grawitacyjny lub z wymuszeniem (turbina).

Grawitacyjna  dystrybucja  gorącego  powietrza  odbywa  się  korzystając  z  praw  fizyki
i rozprężania się ciepłego powietrza (ciepłe powietrze unosi się). Tutaj jedynym ograniczeniem jeżeli
chodzi o efektywność takiego rozwiązania jest maksymalna odległość drogi ciepłego powietrza od
kominka – max. 5m. Powyżej tej wartości opory przepływu (szczególnie w poziomie) zaczynają być
zbyt  duże  i  efektywność  drastycznie  spada.  Najczęsciej  odbywa  się  to  za  pomocą  ocynkowych
kanałów prostokątnych 15x5cm w izolacji  (rękaw izolowany) zatapianego na stałe w wylewce (pod
instalacjami) – całkowita wysokość kanału z izolacją to ok. 7cm. Często obawą wykonania DGP jest
brudzenie się ścian przy wylotach, dzieje się tak wtedy, gdy dochodzi do zjawiska tzw. pyrolizy kurzu.
Można temu łatwo zapobiec montując na wkład kominkowy płaszcz do
dysrybucji gorącego powietrza (grafika obok) wykonany najczęściej z
ocynku, mający odpowiednią ilość króćców wylotowych i średnice pod
przygotowaną wcześniej DGP w naszym domu. Wtedy ciepło zbierane
jest zaraz przy korpusie wkładu, więc nie ma ryzyka przypalania kurzu
na  wylotach,  dodatkowo  mając  dostosowany  dystrybutor  do  naszej
dystrybucji  gorącego  powietrza  mamy  wytwarzane  większe
podciśnienie  na  wlotach,  dzięki  czemu  czas  dopływu  jak  i  ilość
dostarczanego  ciepłego  powietrza  na  wyloty  jest  większa.  Planując
DGP w naszym domu warto wziąć pod uwagę, że sami decydujemy
o ilości wpływu ciepłego powietrza do przewodów. Warto więc przyjąć
zasadę, gdzie im bliższa odległość do kratki  wylotowej  tym mniejsza
średnica  wlotowa  i  odwrotnie  w  przypadku  dłuższej  drogi  ciepłego
powietrza do ujścia. 

Jeżeli  zależy  nam  na  znacznie  większej  dystrybucji  warto  rozwazyć  instalację  turbiny
(wentylatora).  Należy  ją  umiejscowić  w  linii  prostej  od  kominka.  Turbina  działa  na  zasadzie
„przepychacza”  ciepłego  powietrza,  ma  jeden  wlot  i  jeden  wylot.  Dopiero  z  wylotu  za  pomocą
odpowiednich kształtek, trójników rozczłonkujemy ciepło na poszczególne pomieszczenia. Najczęśceij
wtedy wylot  ciepłego powietrza znajdują  się  na suficie  tzw.  anemostaty. Najlepszym miejscem na
usytuowanie  turbiny  jest  nie  użytkowe  poddasze  zapewniające  możliwość  swobodny  dostępu  do
turbiny (np. wymiana filtra). Przy zakupie turbiny warto rozważyć opcję  bypass'u który zabezpieczy
nam turbinę przed zatarciem łożyska,  gdy podczas pracy nagle braknie napięcia w sieci.  Turbiny
posiadają różne moce przepływu liczone powietrza – 400 m3/h, 600 m3/h, 800 m3/h. Sama turbina nie
działa w sposób ciągły, włącza się tylko i wyłącznie po uzyskaniu zadanej temperatury na turbinie
i wyłącza się, gdy temperatura spada poniżej zadanej. Ów temperaturę możemy ustawić bezpośrednio
na  turbinie  (wbudowany  termostat)  lub  też  dodatkowo  zaopatrzyć  się  w  sterownik  elektroniczny
z możliwością sterowania na panelu usytuowanym przy kominku (włącz, wyłącz, 10 kroków szybkości
pracy wentylatora).
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  CIEPŁO TO UCZUCIE

         NASZE SALONY  
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NOWY SĄCZ

ul. Nawojowska 224

33-300 Nowy Sącz

tel. 507 146 556

nowysacz@timkominki.pl 

TRZEBINIA / KRAKÓW / KATOWICE

ul. Lipcowa 62

32-540 Trzebinia

tel. 604 666 661

trzebinia@timkominki.pl 

TARNÓW

Ilkowice, ul. Rudno 130

33-131 Łęg Tarnowski

tel. 698 660 944

tarnow@timkominki.pl  

WARSZAWA

ul. Bartycka 20/24 Pawilon 7a

00-716 Warszawa

tel. 501 037 944

warszawa@timkominki.pl 
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