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II. etap budowy kominka: komin

W przypadku komina d ugo  ma zna-
czenie

Dobry komin powinien mie  minimum pi

metrów. Przy ni szym spaliny mog  cofa  si

do pomieszczenia – mówi Miros aw Szyrle, 

kierownik biura i specjalista ds. produktów 

firmy Spartherm.

 Uff... Na szcz cie zg osi em si  do pana 

wcze niej i zd y em jeszcze przed wylaniem 

fundamentów zamontowa  rur  doprowadza-

j c  powietrze do kominka z zewn trz domu 

(wi cej w poprzednim numerze miesi cznika 

„Budujemy Dom”). Pierwszy etap budowy ko-

minka mam za sob . Co dalej?

Teraz czeka pana budowa komina. Ma on za 

zadanie odprowadzi  na zewn trz budynku 

wszystkie spaliny, które „wyprodukuje” pana 

wk ad kominkowy.

 Z jakiego materia u powinien by  komin?

Z ceramiki. I lepiej dla komina, a tak e dla pana, 

eby by  systemowy, a nie murowany.

 A co to znaczy komin systemowy?

To taki komin, który sk ada si  z gotowych cz -

ci. Z tak zwanych cylindrycznych kszta tek 

ceramicznych. Taki komin ma g adkie cianki 

w rodku, co minimalizuje osadzanie si  sadzy. 

Z kolei murowany komin jest szorstki i prosto-

k tny, a przez to szybciej odk ada si  w nim sa-

dza i komin cz ciej si  zatyka.

 Ale, z tego co widz  na dachach, to kominy 

s  w a nie prostok tne.

Ale tylko z zewn trz, a wa niejszy jest prze-

krój wewn trzny.

 Jak to? 

Wewn trzna cz  komina jest zazwyczaj obu-

dowana betonowym blokiem o przekroju pro-

stok ta. Ale w rodku komin systemowy naj-

cz ciej jest okr g y.

 Dlaczego?

Dym leci ruchem wirowym, mniej wi cej tak jak 

zbudowana jest spr yna. Przez to w okr g ym 

kominie jest mu po prostu atwiej si  porusza .

Dzi ki temu spaliny nie wylec  nam do pomiesz-

czenia po otworzeniu drzwiczek od kominka.

 I Miko aj te  by si  bardziej ucieszy  z ko-

mina systemowego, bo przynajmniej si  tak 

nie pobrudzi?

Dok adnie ( miech). Poza tym trzeba zadba

o tak zwan  wyczystk , czyli szczelne drzwicz-

ki do komina, przez które b dziemy wyci ga

zbieraj c  si  sadz .

 A jaki powinien by  przekrój komina?

Przekrój komina powinien wspó gra  z wk a-

dem kominkowym. Przede wszystkim komin 

nie mo e by  mniejszy ni  wylot dla spalin we 

wk adzie kominkowym.

 A jak po czy  wk ad kominkowy z komi-

nem?

Przy pomocy stalowej rury dymowej. To bardzo 

ciekawa rzecz. Zamie my si  troch  rolami. Tym 

razem to ja chcia bym zada  panu pytanie.

 Okej.

Na jakiej wysoko ci najlepiej wprowadzi  rur

z wk adu kominkowego do komina?

 Ja zrobi bym to jak najni ej. Tak, eby tej 

rury nie by o za bardzo wida  w moim miesz-

kaniu.

A ja zrobi bym to jak najwy ej. Nawet przy 

samym suficie. Dlaczego? Bo taka rura to te

ciep o i warto j  wykorzysta  do ogrzania na-

szego domu. A poza tym spaliny opuszczaj -

ce wk ad lepiej si  rozp dzaj . Najlepiej, eby 

ta rura by a ustawiona pod k tem 45 stopni. 

Wtedy spaliny swobodniej przedostan  si

z wk adu do komina.

Czy komin mo e sta  na ka dej powierzchni?

Przede wszystkim komin musi sta  na fun-

damencie. 

 Na koniec pytanie nieco z przymru eniem 

oka. Sporo jest dyskusji o tym, czy d ugo  ma 

znaczenie. Jak to jest w przypadku komina?

W przypadku komina d ugo  i rednica maj

znaczenie ( miech). Dobry komin powinien 

mie  minimum pi  metrów. Przy ni szym spa-

liny mog  cofa  si  do pomieszczenia.

 Dzi kuj .

Krzysztof Korsak

Planujesz budow  kominka?
Napisz lub zadzwo .
Pomo emy.
e-mail: pomoc@spartherm.pl
tel. +48 95 7 83 66 83

www.spartherm.pl

Miros aw Szyrle

Ma 45 lat. W firmie Spartherm 

pracuje od 15 lat. Mieszka 

w K odawie. Ma ukochan on

Agat  i równie kochan  córk

Karolin . Lubi tenis, ogród, 

w dkarstwo i Stal Gorzów.
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