
Temat: Odprowadzanie spalin z urządzeń grzewczych.     20.04.2020 (2godz) 

                  22.04.2020 

 

Na zajęciach omówione zostaną wytyczne dotyczące odprowadzania spalin oraz rodzaju i budowy 
kominów. Notatkę można wydrukować i wkleić do zeszytu lub ściągnąć do folderu w komputerze. 

Na zajęciach online omówimy zagadnienia. W czwartek 23.04.20  będzie klasówka/test z tych zagadnień 
oraz z wymagań technicznych dotyczących wymagań dla kotłów (z poprzednich lekcji). 

 

Przy czytaniu notatki zwróć uwagę na: 

 Wymagania, wytyczne dotyczące  kominów; 
 Podział kominów ze względu na konstrukcje oraz ze względu na funkcje; 
 Zadania kominów oraz czy można łączyć je z przykanalikiem, czy mogą być koncentryczne 

przewody spalinowe…itp. 
 Rysunki i opisy budowy kominów. 

 
 
Przewody kominowe - wymagania 
 
§ 140.  
1. Przewody (kanały) kominowe w budynku: wentylacyjne, spalinowe i dymowe, prowadzone w ścianach 
budynku, w obudowach, trwale połączonych z konstrukcją lub stanowiące konstrukcje samodzielne, 
powinny mieć wymiary przekroju, sposób prowadzenia i wysokość, stwarzające potrzebny ciąg, 
zapewniający wymaganą przepustowość. 
2. Przewody kominowe powinny być szczelne. 
3. Wewnętrzna powierzchnia przewodów odprowadzających spaliny mokre powinna być odporna na ich 
destrukcyjne oddziaływanie (np. odporna na korozję). 
5. Przewody kominowe do wentylacji grawitacyjnej powinny mieć powierzchnię przekroju co najmniej 
0,016 m2 oraz najmniejszy wymiar przekroju co najmniej 0,1 m.  
§ 141.  
Zabrania się stosowania: 
1) grawitacyjnych zbiorczych przewodów spalinowych i dymowych; 
2) zbiorczych przewodów wentylacji grawitacyjnej; 
3) indywidualnych wentylatorów wyciągowych w pomieszczeniach, w których znajdują się wloty 
do przewodów spalinowych.  
§ 142. 
1. Przewody kominowe powinny być wyprowadzone ponad dach na wysokość zabezpieczającą przed 
niedopuszczalnym zakłóceniem ciągu. 
3. Dopuszcza się wyprowadzanie przewodów spalinowych od urządzeń gazowych z zamkniętą komorą 
spalania bezpośrednio przez ściany zewnętrzne budynków. 
 § 143.  
1. W budynkach usytuowanych w II i III strefie obciążenia wiatrem, należy stosować na przewodach 
dymowych i spalinowych nasady kominowe zabezpieczające przed odwróceniem ciągu. (Nasady 
kominowe wzmacniają ciąg, wysysanie spalin na zewnątrz). 
3. Wymagania ust. 1 i 2 nie dotyczą palenisk i komór spalania z mechanicznym pobudzaniem odpływu 
spalin. 



 § 144. 
 1. Ściany, w których znajdują się przewody kominowe, mogą być obciążone stropami, pod warunkiem 
spełnienia wymagań dotyczących bezpieczeństwa konstrukcji, a także jeżeli nie spowoduje to nieszczelności 
lub ograniczenia światła przewodów. 
 2. Trzonów kominowych wydzielonych lub oddylatowanych (odseparowanych) od konstrukcji budynku nie 
można obciążać stropami ani też uwzględniać ich w obliczeniach jako części tej konstrukcji. 
 § 145.  
1. Trzony kuchenne i kotły grzewcze na paliwo stałe oraz kominki z otwartym paleniskiem lub 
zamkniętym wkładem kominkowym o wielkości otworu paleniskowego kominka do 0,25 m2 mogą być 
przyłączone wyłącznie do własnego, samodzielnego przewodu kominowego dymowego, posiadającego co 
najmniej wymiary 0,14 x 0,14 m lub średnicę 0,15 m, a w przypadku trzonów kuchennych typu 
restauracyjnego oraz kominków o większym otworze paleniskowym – co najmniej 0,14 x 0,27 m lub 
średnicę 0,18 m, przy czym dla większych przewodów o przekroju prostokątnym należy zachować stosunek 
wymiarów boków 3:2. 
2. Piece na paliwo stałe, posiadające szczelne zamknięcie, mogą być przyłączone do jednego przewodu 
kominowego dymowego o przekroju co najmniej 0,14 x 0,14 m lub średnicy 0,15 m, pod warunkiem 
zachowania różnicy poziomu włączenia co najmniej 1,5 m oraz nieprzyłączania więcej niż 3 pieców do tego 
przewodu. 
 3. Piece, o których mowa w ust. 2, usytuowane na najwyższej kondygnacji powinny być przyłączone 
do odrębnego przewodu dymowego.  
 § 146.  
1. Wyloty przewodów kominowych powinny być dostępne do czyszczenia i okresowej kontroli. 
 2. Przewody spalinowe i dymowe powinny być wyposażone, odpowiednio, w otwory wycierowe lub 
rewizyjne, zamykane szczelnymi drzwiczkami, a w przypadku występowania spalin mokrych – także 
w układ odprowadzania skroplin. 
 

 Ze względu na konstrukcję obudowy kominy dzieli się na: 
» kominy jednowarstwowe, są to takie kominy, których ściana przewodu jest jednorodna, np. kominy 
murowane, ze stali grubościennej, cementowo-szamotowe itp., 
» kominy wielowarstwowe, ściana komina składa się z kilku warstw np. kominy betonowe jako warstwa 
nośna, z izolacją termiczną i okładzina wewnętrzną odporną na działanie spalin, kominy ze szlachetnej stali 
kwasoodpornej w otulinie termoizolacyjnej w płaszczu osłonowym.  
» kominy wewnętrzne - przewody kominowe różnego przeznaczenia grupowane w kominy, prowadzone 
wewnątrz budynku jako samodzielna konstrukcja niezwiązana z budynkiem lub też związana ze ścianą 
nośną i prowadzona jako ściana kominowa, 
» komin zewnętrzny - komin prowadzony na zewnątrz budynku, może być konstrukcyjnie powiązany 
z budynkiem, lub też szczególnego rodzaju komin niezwiązany z budynkiem - wolno stojący. 
 
 Ze względu na funkcję, jaką pełnią, kominy możemy podzielić na: 
» dymowe - służą do odprowadzenia spalin od palenisk opalanych paliwem stałym; spaliny zawierają poza 
tlenkami gazowymi również pyły i sadzę oraz parę wodną, 
» spalinowe - służą do odprowadzenia spalin z palenisk gazowych i opalanych paliwem płynnym, 
» kominy wentylacyjne - nawiewne wyciągowe, służą do dostarczania powietrza koniecznego w procesie 
spalania, oraz wymiany zużytego powietrza w pomieszczeniu. 
 
 Ze względu na charakter pracy kominy można podzielić na: 
» komin w mokrym trybie pracy - komin od niskotemperaturowych, gazowych kotłów c.o., kotłów 
kondensacyjnych, gdzie temperatura spalin zawarta jest w przedziale 80°C -160°C, 



» komin w suchym trybie pracy - komin od palenisk na paliwo stałe, gdzie temperatura spalin wyższa jest 
niż 160°C, 
» komin pracujący w nadciśnieniu - gdy ciśnienie wewnątrz komina jest wyższe od ciśnienia zewnętrznego 
(atmosferycznego). Są to kominy od palenisk z palnikami nadmuchowymi lub też kominy ze 
wspomaganiem mechanicznym za pomocą wentylatorów ssących lub nadmuchowych, 
» komin pracujący w podciśnieniu - gdy ciśnienie wewnątrz komina jest niższe od atmosferycznego, kominy 
pracujące na zasadzie ciągu grawitacyjnego. 

 Do podstawowych zadań instalacji kominowych należy: 
» odprowadzenie spalin z paleniska na zewnątrz do atmosfery, 
» dostarczenie powietrza potrzebnego w procesie spalania oraz wymiana zużytego powietrza. 
 
Aby zapewnić prawidłowe działanie palenisk, komin powinien mieć, określony przez producenta 
urządzenia grzewczego, minimalny ciąg kominowy.  
Dla kotłów gazowych z palnikiem atmosferycznym przewody kominowe należy dobierać w sposób 
zapewniający w trakcie pracy urządzenia grzewczego podciśnienie w kominie zawarte w przedziale 1 - 15 
Pa. Efektywna długość komina to w przypadku kominów dymowego i spalinowego odległość od paleniska 
aż do jego wylotu. Natomiast komina wentylacyjnego od miejsca włączenia wentylacji do wylotu.  

  Wymagania dla materiałów kominowych: 
 Materiały użyte do konstruowania obudów kominów powinny być: 
» niepalne, posiadać odporność ogniową co najmniej 60 min, 
» w przypadku przewodów spalinowych ich powierzchnia wewnętrzna powinna być gładka i odporna na 
destrukcyjne działanie spalin, 
» powinny zapewniać kominowi szczelność;  
» wszystkie materiały powinny być dopuszczone do stosowania w budownictwie w zakresie sanitarnym, 
a także pod względem parametrów ciśnienia, temperatury, wilgotności i odporności ogniowej 
występujących w warunkach eksploatacji. 
 
 Stosowanie zbiorczych przewodów wentylacyjnych, spalinowych i dymowych z przykanalikami jest 
zabronione;  
dopuszcza się jednak stosowanie zbiorczych systemów powietrzno-spalinowych przystosowanych 
do pracy z urządzeniami z zamkniętą komorą spalania (np. urządzenia gazowe typu C), wyposażonymi 
w zabezpieczenie przed zanikiem ciągu kominowego. 
Kominy powinny być skonstruowane w taki sposób, aby istniał dostęp do okresowego czyszczenia i kontroli 
w trakcie eksploatacji.  
Wnętrze komina powinno być gładkie, tak by straty ciągu powodowane tarciem i osadzaniem się nagaru 
były jak najmniejsze. Kominy używane sezonowo winny mieć wyloty zabezpieczone łatwo demontowalną 
siatką odporną na korozję nie dopuszczającą do zakładania gniazd przez ptaki. 
 
W przypadku specjalnych konstrukcji systemów powietrzno spalinowych SPS (rura w rurze): 
 » dopuszcza się pobór powietrza do spalania oraz odprowadzenie spalin przez ścianę budynku 
w budynkach zamieszkania zbiorowego tylko od urządzeń gazowych z zamkniętą komorą spalania o mocy 
nie większej niż 5 kW, 
 » w budynkach jednorodzinnych wolno stojących, zagrodowych i rekreacji indywidualnej dopuszcza 
się pobór powietrza i odprowadzenie spalin z urządzeń z zamkniętą komorą spalania o mocy nie większej 
niż 21 kW, 
 » w budynkach produkcyjnych i magazynowych oraz halach sportowych i widowiskowych nie 



ogranicza się nominalnej mocy cieplnej urządzeń z zamkniętą komorą spalania, stawia się natomiast inne 
ograniczenia.  
Odległość wylotu spalin powinna wynosić: minimum 3,0 m od poziomu terenu; minimum 8,0 m od 
granicy działki budowlanej; minimum 12,0 m od ściany z oknami innego budynku. 
 
Odprowadzanie spalin przez ścianę budynku z urządzeń zasilanych paliwami płynnymi lub stałymi 
jest niedopuszczalne. 

Kominy stalowe 
Kominy te można dalej dzieli na: 
- jednościenne 
- dwuścienne izolowane 
- koncentryczne 
- nadciśnieniowe 
 
Kominy jednościenne ze względu na rodzaj materiału rur można dalej dzielić na: 
- okrągłe i owalne 
- z rur stalowych sztywnych i typu flex 
 
Ze względu na sposób montażu na: 
- wewnętrzne, wykonane w kanale kominowym murowanym 
- zewnętrzne, umieszczone na konsoli ściennej lub jako wolnostojące 
  

 
 Rys. Budowa komina jednościennego z rury stalowej sztywnej (JEREMIAS) 
  



 
Rys. System kominowy o przekroju okrągłym i owalnym 
 
 
 
 

    
 
Rys. Jeśli komin pracuje w podciśnieniu (wysysanie spalin) połączenia wtykowe nie wymagają żadnego 
uszczelnienia. Wykonujemy je zgodnie z rys. po lewej, przy pracy w nadciśnieniu do 200Pa, w złączach 
montuje się uszczelki pierścieniowe (rys. po prawej) 



  
Komin jednościenny z nasadą kominową typu strażak. (Jeremias) 
  

 
Rys. System owalny 
  



 
Rys. System flex (rury elastyczne) 
  
 

 
 
 W systemie montażu kominów z rur elastycznych flex, połączenia rurowe wykonuje się za pomocą 
złączy przejściowych pomiędzy rurą elastyczną a kształtką.  
 Złączą te wykonywane są bez uszczelnień, przy pracy komina w podciśnieniu, lub uszczelnia 
specjalnym silikonem kwasoodpornym (rys. po prawej) przy pracy w nadciśnieniu.  
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