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Artyku  promocyjny

BUDUJEMY DOM 11–12/2009

Przy cze kominowe to odcinek cz cy piec, 

wk ad kominkowy lub inne urz dzenie grzew-

cze z kominem odprowadzaj cym spaliny. Jego 

podstawowym zadaniem jest bezpieczne, sku-

teczne odprowadzenie produktów spalania pa-

liwa do komina, a poprzez komin – na zewn trz 

budynku. Zadanie to jest bardzo wa ne i odpo-

wiedzialne, dlatego nale y wykona  go w spo-

sób staranny i zgodny z zasadami sztuki oraz 

przy u yciu tylko w a ciwych, atestowanych 

elementów.

Zadania przy cza kominowego
Prawid owe pod czenie wk adu kominkowego 

do komina lub pieca jest kwesti  nader wa n .

Powinno gwarantowa  w a ciwy przep yw pro-

duktów spalania drewna w kominku do komi-

na, a z niego – na zewn trz budynku. Przy cze 

musi by  szczelne, odporne na wysokie tempe-

ratury oraz mie  odpowiedni rednic  i struk-

tur  powierzchni, a tym samym stwarza  mi-

nimalne opory przep ywu spalin. 

Rodzaje przy czy kominowych
Prawid owe pod czenie wk adu kominkowego 

lub pieca na drewno mo na wykona  przy u y-

ciu kilku rodzajów systemów:

 Sztywnych przy czy  z elementów wykona-

nych z blachy aroodpornej o grubo ci 1 mm,

 Sztywnych przy czy  wykonanych z blachy 

czarnej o grubo ci 2 mm,

 Elastycznych przy czy wykonanych z po-

dwójnej rury elastycznej o grubo ci ta my 2 ×
0,12 mm. 

Zdecydowanie najtrwalszymi s  elementy 

z blachy aroodpornej DIN 1.4828 (jest to spe-

cjalny stop zapewniaj cy wysok  odporno  na 

temperatur  – wykazuje równie  odporno  na 

tzw. po ar sadzy – zjawisko podczas którego tem-

peratura wewn trz przewodu mo e osi ga  ok. 

1000°C, a ich dodatkow  zalet  jest wysoka od-

porno  na kondensat).  Znakomicie swoj  rol

odgrywaj  tak e stalowe przy cza z blachy w -

glowej 2 mm grubo ci, które s  znacznie ta sze 

ni  swoje aroodporne odpowiedniki, trzeba tyl-

ko pami ta , i  stal w glowa nie jest odporna na 

korozj  i dzia anie kwa nych zwi zków w spali-

nach, dlatego te  nie powinna by  stosowana do 

budowy przy czy z kot ów pracuj cych w wa-

runkach „mokrych” spalin – tj. takich, których 

temperatura jest niska. Elastyczne przy cza s

bardzo wygodne dla firm instalacyjnych, lecz 

ich trwa o  zazwyczaj jest najkrótsza.

Budowa 
przyk adowego 
przy cza
W przypadku przy czy z blachy 

czarnej 2 mm, poszczególne ele-

menty systemu przy czy czone s

przez w o enie jednej cz ci elemen-

tu – nypla, który jest w charaktery-

styczny sposób sp czony, w drug , nie ci ni t

cz  elementu. Dzi ki po czeniu kielichowe-

mu otrzymujemy szczeln  i sztywn  konstrukcj

przy cza. Sposób czenia elementów umo li-

wia prawid owy przep yw gazów spalinowych 

z kot a do komina (sp czeniem ku górze). 

W przypadku przy czy z blachy aroodpor-

nej idea jest podobna, za wyj tkiem tego, i  ele-

menty produkowane s  z ko cówkami nie s

ciskanymi, a rozp czanymi.

Przy cza budowane s  z elementów sk ad-

nych ze sob , typowymi elementami s :

 rura prosta

 kolano regulowane 0–90 stopni

 szyber kominowy

 wk adka do ciany

 radiator

Wa ne jest, by przy cze kominowe nie sta-

nowi o jednocze nie komina. Zawsze przy cze 

powinno by  tylko odnog , prowadz c  do trój-

nika komina, który jest wyposa ony w misk  na 

skropliny i element wyczystkowy z drzwiczka-

mi pozwalaj cy na czyszczenie komina.

Budowanie komina bezpo rednio na wk a-

dzie kominkowym lub piecu to niedopuszczal-

ny i niebezpieczny b d, który mo e skutkowa

powa nymi konsekwencjami, na przyk ad wle-

waniem si  wody deszczowej lub kondensatu do 

pieca lub wk adu kominkowego (co mo e ob-

ni y  jego w a ciwo ci lub po prostu go znisz-

czy ), a przez wk ad kominkowy – do pomiesz-

cze  mieszkalnych.

Przy cze kominowe
a ci g kominowy
Nale y pami ta , e w a ciwy ci g kominowy 

to kluczowe poj cie w przypadku pod czania 

pieców i kominków do komina. Ci g kominowy, 

to zjawisko, które decyduje, czy spalanie pali-

wa w kominku b dzie nast powa o w sposób, 

jakiego oczekujemy, oraz czy spaliny nie b d

mia y tendencji do cofania si  do pomieszcze .

Przy cze kominowe nie mo e za bardzo wp y-

n  na popraw  ci gu kominowego, mo e nato-

miast skutecznie go pogorszy . Dlatego nale y

szczególn  uwag  po wi ci  jego konstrukcji, nie 

wolno wykonywa  przew e , musi ono mie

co najmniej tak  sam  powierzchni  poprzecz-

n  jak powierzchnia przewodu kominowego, nie 

wolno prowadzi  przy cza w poziomie i nie 

mo na przesadza  z jego d ugo ci .

Na ko cu nale y zauwa y , i aden sposób 

pod czania kominka do komina nie b dzie 

trwa y, gdy w kominek b dzie s u y  do spala-

nia w gla, mieci, mebli, mia u w glowego itp. 

Prawid owa eksploatacja ma bowiem ogromne 

znaczenie nie tylko dla estetyki obudowy ko-

minka, czy trwa o ci wk adu kominkowego ale 

równie  trwa o ci i szczelno ci przewodu pod-

czeniowego.
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