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WSTĘP

 Dnia 9 kwietnia 2011 r. weszło w życie Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady nr 305/2011 

(CPR) i zaczęło obowiązywać we wszystkich krajach Unii Europejskiej od dnia 1 lipca 2013 r. Dokument ten 

uchylił jednocześnie Dyrektywę 89/106/EWG (CPD). W odniesieniu do dyrektywy budowlanej rozszerzeniu 

uległy wymagania podstawowe dotyczące obiektów budowlanych. Rozporządzenie nr 305/2011 wskazuje, że 

każdy obiekt budowlany powinien spełniać następujące wymagania podstawowe: 

1. Nośność i stateczność

2. Bezpieczeństwo pożarowe

3. Higiena, zdrowie i środowisko

4. Bezpieczeństwo użytkowania i dostępność obiektów

5. Ochrona przed hałasem

6. Oszczędność energii i izolacyjność cieplna

7. Zrównoważone wykorzystanie zasobów naturalnych

 Zgodnie z definicją zawartą w Rozporządzeniu nr 305/2011 właściwości wyrobu budowlanego wpływają 

na właściwości użytkowe obiektów budowlanych w stosunku do podstawowych wymagań dotyczących obiek-

tów budowlanych. 

 Jeżeli wyrób budowlany jest objęty normą zharmonizowaną lub jest zgodny z wydaną dla niego europej-

ską oceną techniczną, producent jest zobowiązany do sporządzenia deklaracji właściwości użytkowych przy 

wprowadzaniu tego wyrobu do obrotu. Deklaracja właściwości użytkowych stanowi źródło informacji nt. 

właściwości użytkowych wyrobu w odniesieniu do zasadniczych charakterystyk zawartych w specyfikacjach 

technicznych. Ponadto wyrób należy oznakować znakiem zgodności CE. 
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1. NORMY, PRZEPISY, ZALECENIA

Parametry urządzenia grzewczego muszą być dopasowane do wymagań wynika-
jących z klasyfikacji komina.

1.1.5. Podstawowym zadaniem komina jest bezpieczne odprowadzenie spalin z paleniska kotła  
do atmosfery.

1.1.6. W celu zapewnienia prawidłowego działania kotłów grzewczych, przewody kominowe powin-
ny mieć wymiary przekroju stwarzające określony ciąg oraz spełniać wymagania określone  
w Polskich Normach dotyczących wymagań technicznych oraz projektowania kominów,  
§ 140.1 [5].

1.1.7. Wymiary przewodu spalinowego (przekrój wewnętrzny przewodu i wysokość komina) powin-
ny być dostosowane do rodzaju, wielkości i mocy kotła. Obliczenia należy wykonywać zgodnie  
z normą PN EN 13384-1 [6] lub EN 13384-2 [7].

1.1.8. W przypadku urządzeń o ciągu naturalnym, przewody spalinowe należy dobierać tak, aby 
zapewnić na całej ich długości w czasie pracy urządzenia podciśnienie nie mniejsze niż 1 Pa i nie 
większe niż 15 Pa [8].

1.1.9. Dla kotłów gazowych z palnikiem inżektorowym dodatkową funkcją instalacji odprowadzania 
spalin jest wytworzenie podciśnienia w kotłowni, dzięki któremu potrzebne do spalania powie-
trze napływa do otoczenia kotłów.

1.1.10. Zabrania się stosowania grawitacyjnych zbiorczych przewodów spalinowych i dymowych  
z zastrzeżeniem § 174.3, § 141.1 [5].

1.1.11. Dopuszcza się stosowanie zbiorczych przewodów systemów powietrzno-spalinowych przysto-
sowanych do pracy z urządzeniami z zamkniętą komorą spalania wyposażonymi w zabezpiecze-
nia przed zanikiem ciągu kominowego, § 174.3 [5].

T200 N1 W 2 O00

Klasa temperatury

Klasa ciśnienia N, P, lub H

Klasa odporności na działanie kondensatu

Klasa odporności na korozję

Klasa odporności na pożar sadzy G lub O 
z podaniem odległości od materiałów palnych

1. Normy, przepisy, zalecenia

1.1. Wymagania dotyczące funkcjonowania komina.

1.1.1. Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004 r. [3],  
każdy wyrób budowlany podlega systemowi oceny zgodności.

1.1.2. Kominy ceramiczne i stalowe obowiązuje system oceny zgodności 2+. 

1.1.3. Komin może być eksploatowany tylko w warunkach, które ściśle określa klasyfikacja komina.

1.1.4. Przykładowa klasyfikacja komina zgodna z normą PN EN 1443 [4]:
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1. NORMY, PRZEPISY, ZALECENIA

1.1.12. Zbiorcze przewody powietrzno-spalinowe należy projektować w podciśnieniu (zgodnie  
z PN EN 13384-2 [7] lub diagramami Schiedel).

1.1.13. Grzewcze urządzenia gazowe, takie jak: kotły ogrzewcze, grzejniki wody przepływowej, nieza-
leżnie od ich obciążeń cieplnych, powinny być podłączone na stałe z indywidualnymi kana-
łami spalinowymi uwzględniając instrukcję techniczną producenta urządzenia, o której mowa  
w przepisach dotyczących zasadniczych wymagań dla urządzeń spalających paliwa gazowe,  
§ 174.1 [5].*

1.1.14.  Przewody i kanały spalinowe, odprowadzające spaliny od grzewczych urządzeń gazowych, powinny 
być dostosowane do warunków pracy danego typu urządzenia, § 174.6 [5].*

1.2. Wymagania dotyczące konstrukcji.

1.2.1. Rozwiązania konstrukcyjne przewodu kominowego powinny zapewniać odporność na destruk-
cyjne działanie spalin (wilgoć, kondensat, temperatura i inne) [8]. 

1.2.2. Trzonów kominowych wydzielonych lub oddylatowanych od konstrukcji budynku nie można 
obciążać stropami, ani też uwzględniać ich w obliczeniach jako części tej konstrukcji,  
§ 144.2 [5].

1.2.3. W przypadku zmiany paliwa ze stałego na płynne należy dostosować przekrój komina  
do nowych warunków oraz zabezpieczyć jego wewnętrzną powierzchnię [8].

1.2.4. Przewody kominowe powinny być prowadzone pionowo.

1.2.5. Niedopuszczalne jest wykonywanie podłączeń do komina przez konstrukcję stropu [8].

1.2.6. Niedopuszczalne jest wykonywanie połączeń w poziomie stropów oraz przejścia przez strop 
niekompletnym systemem, np. samą rurą.

1.2.7. Dopuszcza się odchylenie przewodu od pionu nie większe niż 30º, na odcinku nie dłuższym 
niż 2 m (PN-89/B-10425, [9]). Nie zaleca się prowadzenia przewodu odchylonego od pionu  
w przypadku kominów pracujących w warunkach wilgotnych.

1.2.8. Zaleca się aby kominy w zewnętrznych ścianach budynku oraz kominy na zewnątrz budynku 
miały izolację termiczną.

1.2.9. Połączenia elementów użytych do budowy komina muszą być szczelne w zakresie maksymalne-
go ciśnienia spalin występującego podczas eksploatacji komina, ustalonego na podstawie obliczeń 
projektowych.

* Uzasadnienie Ministerstwa Infrastruktury.  Ad. pkt 31 – § 174 ust. 1 i 6. Zmiany w ust. 1 i 6 spowodowane zostały ukazaniem się rozpo-
rządzenia Ministra Gospodarki z 21 grudnia 2005 r. w sprawie zasadniczych wymagań dla urządzeń spalających paliwa gazowe, które 
to rozporządzenie wdraża postanowienia Dyrektywy Rady nr 90/396/EWG z 29 czerwca 1990 r. w sprawie zbliżenia ustawodawstw 
Państw Członkowskich odnoszących się do urządzeń spalania paliw gazowych. Zmiany nawiązują do wprowadzonych w rozdziale  
2 rozporządzenia wymagań odnośnie do konieczności dołączenia do urządzeń gazowych instrukcji technicznych producenta  
(w zakresie instalacji i użytkowania). Porównując te zmiany z wersją przed notyfikacją KE – w ust. 1 wyraz „według” zastąpiono 
wyrazem „uwzględniając”, a w ust. 6 skreślono wyrazy: „określonych w instrukcji technicznej, o której mowa  
w ust. 1.”; ta dodatkowa zmiana, w wyniku uwag państw członkowskich UE, nadaje instrukcji technicznej producenta grzewczych 
urządzeń gazowych charakter dokumentu wspomagającego projektowanie instalacji gazowych na paliwa gazowe. Z uzasadnienia 
wynika, że § 174.1 dotyczy podłączenia kotła grzewczego do indywidualnego przewodu kominowego.
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1.3. Wymagania dotyczące eksploatacji.  

1.3.1. Wyloty przewodów kominowych powinny być dostępne do czyszczenia i okresowej kontroli.

1.3.2. Zgodnie z przepisami, przewody kominowe od urządzeń opalanych paliwem stałym powinny być 
czyszczone co najmniej raz na trzy miesiące; od palenisk opalanych paliwem płynnym i gazowym 
co najmniej raz na sześć miesięcy, a przewody wentylacyjne co najmniej raz w roku, jeżeli większa 
częstotliwość nie wynika z warunków użytkowych [10].

1.4. Usytuowanie wylotów spalin.   

1.4.1. Kominy powinny być wyprowadzone ponad dach zgodnie z normą PN-89/B-10425, [9] na wyso-
kość zależną od kąta nachylenia i rodzaju pokrycia połaci dachowej lub przeszkody znajdującej 
się w odległości mniejszej niż 10 m.

1.4.2. Zaleca się projektowanie wylotów kominów w kalenicy dachu.

1.4.3. Przy dachach płaskich niezależnie od pokrycia i przy dachach o kącie nachylenia mniejszym niż 
12o, jak również przy dachach stromych o kącie większym niż 12o, o pokryciu łatwozapalnym na 
wysokość 0,60 m powyżej poziomu kalenicy (Rys. 1 i 2).

1.4.4. Przy dachach stromych o kącie nachylenia większym niż 12o, na wysokość min. 0,30 m powyżej 
połaci i w odległości co najmniej 1,0 m mierzonej w kierunku poziomym do tej powierzchni 
(Rys. 3).

Rys. 1

≥0
,6

 m

≤1
20

≥0
,6

 m

Pokrycie łatwopalne
>1

20

≥ 1 m

> 
0,

3 
m

Pokrycie niepalne, niezapalne lub trudnozapalne

>1
20

Rys. 2

≥0
,6

 m

≤1
20

≥0
,6

 m

Pokrycie łatwopalne

>1
20

≥ 1 m

> 
0,

3 
m

Pokrycie niepalne, niezapalne lub trudnozapalne

>1
20

1. NORMY, PRZEPISY, ZALECENIA



7

• Co najmniej 0,30 m powyżej górnej krawędzi przeszko-
dy dla kominów usytuowanych w odległości mniejszej 
niż 1,5 m od tej przeszkody (Rys. 4).

• Co najmniej na poziomie górnej krawędzi przeszko-
dy dla kominów usytuowanych w odległości większej 
niż 1,5 m i mniejszej niż 3,0 m od tej przeszkody 
(Rys. 5).

• Ponad płaszczyznę wyprowadzoną pod katem 12o 
w dół od poziomu przeszkody dla kominów poło-
żonych w odległości od 3,0 m do 10,0 m od tej 
przeszkody (Rys 6).

1.4.5. Przy usytuowaniu komina w promieniu 10 m od przeszkody (kalenicę należ traktować jak prze-
szkodę) lub w dachach wgłębionych wylot komina powinien znajdować się:
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  Rys. 7

1.5. Wyposażenie kominów.   

1.5.1. Przewody dymowe i spalinowe powinny być wyposażone, odpowiednio w otwory wycierowe  
i rewizyjne, zamykane szczelnymi drzwiczkami, a w przypadku występowania spalin mokrych także 
w układ odprowadzania skroplin, § 146.2 [5].

1.5.2. Otwór wyczystkowy powinien być umieszczony poniżej podłączenia czopucha na wysokości  
ok. 30 cm od podłogi i wyposażony w szczelne zamknięcie z niepalnego materiału. 

1.5.3. Ściek kondensatu wraz z odprowadzeniem skroplin powinien być umieszczony u dołu komina. 
W przypadku kotłów kondensacyjnych skropliny powinny być odprowadzone do kanalizacji lub 
do neutralizatora kondensatu.

1.5.4. W przypadku trudnego dostępu do wylotu przewodu kominowego dopuszcza się umieszczenie 
na poddaszu dodatkowego otworu rewizyjnego. Otwór rewizyjny powinien być dodatkowo 
zabezpieczony przed wypływem wilgoci i posiadać szczelne zamknięcie.

1. NORMY, PRZEPISY, ZALECENIA
H

 >
 4

00
 m

m

1.4.6. Szczególne przypadki Schiedel. 
 W kominach powietrzno-spalinowych należy pamiętać o zachowaniu minimalnej odległości  

H między wylotem spalin, a górną krawędzią kratki nawiewnej (Rys. 7). Warunek ten nie obowią-
zuje w przypadku zastosowania systemowej płyty przykrywającej Schiedel.
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2. WYMAGANIA PRZECIWPOŻAROWE

2.1. Przewody spalinowe i dymowe powinny być wykonane z wyrobów niepalnych, § 266.1 [5].

2.2. Przewody lub obudowa przewodów spalinowych i dymowych powinny spełniać wymagania 
normy dotyczące badań ogniowych małych kominów, § 266.2 [5].

2.3. Instalowanie w garażu studzienek rewizyjnych, urządzeń i przewodów gazowych,  
z zastrzeżeniem § 164 ust. 6 oraz umieszczanie otworów od palenisk lub otworów rewizyjnych 
przeznaczonych do czyszczenia kanałów dymowych, spalinowych i wentylacyjnych, jest zabro-
nione, § 281 [5].

2.4. Komin powinien być odporny na działanie pożaru sadzy.

2.5. Przewody wentylacyjne powinny być wykonane z materiałów niepalnych, § 267.1 [5].

2.6. Przewody spalinowe i dymowe powinny być oddalone od łatwozapalnych, nieosłonię-
tych części konstrukcyjnych budynku co najmniej o 0,3 m, a od osłoniętych okładziną  
z tynku o grubości 25 mm na siatce albo równorzędną okładziną – co najmniej 0,15 m,  
§ 265.4 [5].

2.7. Temperatura materiałów palnych składowanych w pobliżu komina powinna osiągnąć  
co najwyżej 85 °C przy temperaturze otoczenia 20 °C w temperaturze badania zgodnej  
z oznakowaniem komina, [4].

2.8. Temperatura materiałów palnych składowanych w pobliżu komina powinna osiągnąć co najwyżej 
100 °C przy temperaturze otoczenia 20 °C w temperaturze badania 1000 oC utrzymywanej 
przez 30 minut, [4].
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Rys. 10

3.1. W miejscach gdzie kominy sąsiadują z dużymi powierzchniami elementów łatwopalnych niekon-
strukcyjnych, należy zapewnić odstęp zgodny z obowiązującymi przepisami (§ 265.4 [5]) oraz  
z klasyfikacją ogniową danego komina na podstawie obowiązujących norm. Zaleca się pozosta-
wienie wolnej przestrzeni gwarantującej cyrkulację powietrza (otwory wlotowe przy podłodze 
i wylotowe pod sufitem). (Rys.8-9).

3.2. Piec metalowy lub w ramach metalowych, rury przyłączeniowe oraz otwory do czyszczenia 
powinny być oddalone od łatwo zapalnych, nieosłoniętych części konstrukcyjnych budynku 
conajmniej 0,6 m, a od osłoniętych okładziną z tynku o grubości 25 mm lub inną równorzędną 
okładziną – conajmniej 0,3 m, § 265.3 [5] (Rys. 10).

3. ODLEGŁOŚCI KOMINA 
   OD ELEMENTÓW ŁATWOPALNYCH
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3. ODLEGŁOŚCI KOMINA
   OD ELEMENTÓW ŁATWOPALNYCH

3.3. Drewniane belki stropowe lub konstrukcji dachowej, które sąsiadują z kominem, muszą być oddalone 
o odległość (x) zgodną z przepisami § 265.4 [5] oraz z klasyfikacją komina (Rys. 11).

 Kształtki termoizolacyjne IGNIS PROTECT są przeznaczone do izolowania przejść rur spalinowych 
i dymowych przez ściany wykonane z palnych materiałów budowlanych lub elementów składają-
cych się z palnych części (np. drewnianej ramy). Celem izolowania przewodów kształtkami IGNIS 
PROTECT jest uniknięcie krytycznego nagrzewania przegrody. Umożliwiają one uzyskanie tempera-
tury nie wyższej niż 85°C w normalnych warunkach eksploatacyjnych na styku powierzchni ściany 
z kształtką termoizolacyjną IGNIS PROTECT i nie wyższej niż 100°C podczas pożaru sadzy.

 Kształtka IGNIS PROTECT służy do izolowania jednościennych i dwuściennych izolowanych prze-
wodów podłączeniowych odprowadzających spaliny o temperaturze nie wyższej niż 600°C (T600). 
Maksymalna średnica wewnętrzna przewodów jednościennych i dwuściennych wynosi 180 mm.
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Belka drewniana

Płyta drewniana

Izolacja z wełny mineralnej
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4. STATYKA KOMINÓW

Dopuszczalna wysokość komina ponad dach, mierzona od najwyższego bocznego mocowania, bez koniecz-
ności dodatkowych usztywnień, zależna jest od jego wymiarów zewnętrznych oraz rodzaju wykonania zakoń-
czenia komina. 
Wartości te podane są w tabeli 1, 2 i 3. Wysokości większe od podanych w tabelach wymagają dodatkowych 
obliczeń statystycznych.

4.1. Maksymalna wysokość komina powyżej dachu dla kominów: Rondo Plus, Pro Advance, Quadro, 
Multi, Avant, Dual (Tabela 1).

Podane w tabeli wartości należy traktować jako orien-
tacyjne. W innych przypadkach należy wykonać oblicze-
nia statyczne.

Wymiar zew. 
[cm]

wys. komina
ponad poziom 

terenu
[m]

wysokość komina ponad dach [H1]

obmurowany 
12 cm

obłożony łupkiem/
blachą

obłożony 
tynkiem 2 cm

28/28
0 < H ≤ 8 1,60 0,80 1,20
8 < H ≤ 20 1,45 0,55 0,80

32/32
0 < H ≤ 8 1,70 0,85 1,30
8 < H ≤ 20 1,55 0,60 0,90

34/34
0 < H ≤ 8 1,90 0,95 1,45
8 < H ≤ 20 1,70 0,65 0,95

36/36
0 < H ≤ 8 2,05 1,05 1,55
8 < H ≤ 20 1,80 0,70 1,05

38/38
0 < H ≤ 8 2,15 1,10 1,65
8 < H ≤ 20 1,90 0,75 1,10

40/40
0 < H ≤ 8 2,30 1,20 1,75
8 < H ≤ 20 2,00 0,80 1,15

48/48
0 < H ≤ 8 2,90 1,65 2,35
8 < H ≤ 20 2,40 1,10 1,55

55/55
0 < H ≤ 8 3,45 2,05 2,75
8 < H ≤ 20 2,75 1,30 1,35

34/63
0 < H ≤ 8 1,75 0,90 1,30
8 < H ≤ 20 1,70 0,65 0,95

36/67
0 < H ≤ 8 1,85 0,95 1,40
8 < H ≤ 20 1,80 0,65 0,95

40/71
0 < H ≤ 8 2,20 1,25 1,75
8 < H ≤ 20 2,00 0,85 1,15

60/36
0 < H ≤ 8 1,75 0,90 1,40
8 < H ≤ 20 1,70 0,65 0,95

Tabela 1

Rys. 12 
H1-wysokość komina ponad dach.

HI
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4. STATYKA KOMINÓW

4.2. Maksymalna wysokość komina powyżej dachu dla kominów ze zintegrowanym kanałem wenty-
lacyjnym. Kominy: Rondo Plus, Thermo Rondo Plus, Pro Advance i Avant Economic (Tabela 2).

 Podane w tabeli wartości należy traktować jako orientacyjne. W innych przypadkach należy 
wykonać obliczenia statyczne.

4.3. Maksymalna wysokość komina powyżej dachu dla pustaków wentylacyjnych (Tabela 3).

 Podane w tabeli wartości należy traktować jako orientacyjne. W innych przypadkach należy 
wykonać obliczenia statyczne.

Wymiar zew.  
[cm]

wys. komina
ponad poziom 

terenu
[m]

wysokość komina ponad dach [H1]

obmurowany
12 cm

obłożony łupkiem/
blachą

obłożony 
tynkiem 2 cm

28/44
0 < H ≤ 8 1,70 0,90 1,30
8 < H ≤ 20 1,60 0,60 0,90

34/48
0 < H ≤ 8 1,85 1,10 1,40
8 < H ≤ 20 1,70 0,65 0,95

36/50
0 < H ≤ 8 1,95 1,05 1,50
8 < H ≤ 20 1,80 0,70 1,00

36/58
0 < H ≤ 8 2,00 1,10 1,55
8 < H ≤ 20 1,85 0,75 1,05

38/54
0 < H ≤ 3 2,05 1,10 1,60
8 < H ≤ 20 1,90 0,75 1,05

40/56
0 < H ≤ 8 2,25 1,25 1,75
8 < H ≤ 20 2,00 0,85 1,15

40/86
0 < H ≤ 8 2,15 1,25 1,70
8 < H ≤ 20 2,00 0,80 1,10

Tabela 2

Typ komina wymiar zewn. 
[cm]

wysokość komina ponad 
poziom terenu

wysokość komina 
ponad dach [H1]

1 pion 20 x 25
≤ 10 mb 0,90

10 mb - 20 mb 0,75

2 pion 36 x 25
≤ 10 mb 1,30

10 mb - 20 mb 1,05

2 pion Thermo 36 x 28
≤ 10 mb 1,30

10 mb - 20 mb 1,05

3 pion 52 x 25
≤ 10 mb 1,00

10 mb - 20 mb 0,90

4 pion 68 x 25
≤ 10 mb 1,00

10 mb - 20 mb 0,85

2 poziom 46 x 20
≤ 10 mb 0,75

10 mb - 20 mb 0,65

3 poziom 67 x 20
≤ 10 mb 0,75

10 mb - 20 mb 0,65

4 poziom 88 x 20
≤ 10 mb 0,75

10 mb - 20 mb 0,65
Tabela 3
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Rys. 14 

4. STATYKA KOMINÓW

4.4. Przykłady dodatkowego usztywnienia kominów.
 Przedstawione poniżej rysunki są jedynie schematami, które należy indywidualnie poprzeć 

obliczeniami konstrukcyjnymi.

 a) Usztywnienie zestawem zbrojeniowym (Rys. 13).

 b) Usztywnienie komina konstrukcją z kątowników stalowych (Rys. 14).

Podparcie 
między krokwiami

Podparcie w stropie

H
1

H
2

H2 min.
>0,7 m

Rys. 13

H1 - wysokość ponad dach
H2 - wysokość między sąsiednimi podparciami
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Rys. 15

4. STATYKA KOMINÓW

Pręty główne zbrojenia 
stal żebrowana lub gładka 
zakończona hakami

Przewód wypełnić 
betonem
(drobnoziarnistym)

Strop, stropodach 
lub przystosowana 
konstrukcja dachu 
- usztywnienie przewodu

Pustak zaślepiony 
od spodu

 c) Usztywnienie poprzez zazbrojenie i zabetonowanie kanału wentylacyjnego (Rys. 15).
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4.5. Zamocowanie komina do ściany zewnętrznej (Rys. 16).

Rys. 16

4. STATYKA KOMINÓW
H

I
X

  x
  (

2,
5-

3)
 m

2,
5-

3 
m

płaskownik

komin
dostawiony 
do ściany

komin
z odstępem 
od ściany

usztywnienie 
z kątowników

kotwy
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Rys. 18

5. KONSTRUKCJA KOMINA

5.1. Cokół komina powinien mieć wysokość zapewnia-
jącą swobodny odpływ kondensatu. W przypadku 
kominów Rondo Plus i Quadro zaleca się cokół 
o wysokości ok. 30 cm od powierzchni płyty fun-
damentowej. Może być on wykonany z betonu, 
cegieł lub pustaka Schiedel wypełnionego zaprawą. 
Zachowanie tej wysokości nie dopuści dodatkowo 
do zatkania kratki przewietrzającej komina Rondo 
Plus (Rys. 17).

5.2. Dolne drzwiczki wyczystkowe muszą być zamon-
towane w sposób umożliwiający kominiarzowi 
łatwy dostęp. W tym celu zaleca się usytuowanie 
drzwiczek na sąsiednim boku komina (w stosunku 
do przyłącza spalin). (Rys. 18).

Rys. 17

Wysokość 
cokołu ≥ 30 cm
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 W przypadku zainstalowania górnych drzwiczek rewizyjnych (na poddaszu) należy zabezpieczyć 
przyłącze drzwiczek rewizyjnych dodatkową wkładką ceramiczną, aby nie dopuścić do wycieku 
kondensatu. Nad przyłączem drzwiczek rewizyjnych należy pustak zewnętrzny tak dociąć, aby 
zapewnić 2 – 3 cm dylatację (Rys. 19). 

5.3. Minimalna wysokość konstrukcyjna osi przyłącza spalin jest pokazana na rysunkach poniżej. 
Drobne odchylenia mogą być wyrównywane wysokością cokołu. Większe różnice muszą być 
wykonane przez zamontowanie jednego lub kilku odcinków rury wewnętrznej. Wysokość 
przyłącza spalin powinna wynikać z dokumentacji urządzenia grzewczego, a w przypadku 
braku wytycznych zaleca się, aby wysokość ta wynosiła ok. 180 – 200 cm nad posadzką (Rys. 20).  

Rys. 19

5. KONSTRUKCJA KOMINA

2-
3 

cm

2-
3 

cm
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Rys. 20

5. KONSTRUKCJA KOMINA

Do kominków zaleca się stosowanie przyłącza spalin pod kątem 450. Podczas podłączania kominków 
zaleca się stosowanie systemowego rozwiązania (Schiedel adapter przejściowy, Rys. 21) z dylatacją 
gwarantującą kompensację różnic rozszerzalności cieplnej stalowego czopucha i ceramicznego trój-
nika spalin. Niedopuszczalne jest wykonywanie przyłącza kominka do komina w stropie.

1,
16

 m

1,
49

 m

1,
82

 m

2,
15

 m

2,
48

 m

2,
81

 m

1,
53

 m

1,
86

 m

2,
20

 m

2,
53

 m

Rys. 21 Adapter przejściowy.
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5. KONSTRUKCJA KOMINA

5.4. Pustaki kominowe nie mogą być przerwane lub dodatkowo obciążone innymi elementami 
budowlanymi. Otwory stropowe muszą być na całym obwodzie o 2-3 cm większe od wymiaru 
zewnętrznego komina, który należy następnie szczelnie wypełnić wełną mineralną lub innym 
niepalnym materiałem izolacyjnym. Komina nie wolno przymurować do innych elementów 
budowlanych. (Rys. 22-23).

Rys. 22 Przejście przez stropy i dach. Otwór przejścia stropowego i dachowego musi być ze wszystkich stron większy od 
wymiaru zewnętrznego pustaka o min. 2-3 cm. 

Rys. 23

Pustak

Strop betonowy

Dylatacja

Pustak

Belka drewniana

Beton

Dylatacja

Tynk
Listwa przypodłogowa

Strop betonowy

Dylatacja

Wykładzina
Podkład

betonowy

Wełna
mineralna

Wylewka

Pustak

Strop betonowy

Dylatacja

Pustak

Belka drewniana

Beton

Dylatacja

Tynk
Listwa przypodłogowa

Strop betonowy

Dylatacja

Wykładzina
Podkład

betonowy

Wełna
mineralna

Wylewka

Pustak

Strop betonowy

Dylatacja

Pustak

Belka drewniana

Beton

Dylatacja

Tynk
Listwa przypodłogowa

Strop betonowy

Dylatacja

Wykładzina
Podkład

betonowy

Wełna
mineralna

Wylewka
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Rys. 25

Rys. 24

5. KONSTRUKCJA KOMINA

5.5. W przypadku, gdy kilka przewodów kominowych lub wentylacyjnych ustawionych jest obok 
siebie w sposób kolidujący z jedną z belek stropu (np. gęstożebrowego), trzeba zastosować 
wymiany. Są to dodatkowe belki prostopadłe do belek stropowych przygotowane na budowie. 
Przejmują one obciążenia od belek, które nie mają podparcia z obu stron. Wymian przekazuje 
obciążenia na najbliżej położone belki stropowe, oparte na ścianach nośnych (Rys. 24). Belki, na 
których oparty jest wymian należy dodatkowo wzmocnić.

 W przypadku przejścia komina przez otwór w stropie żelbetowym należy pamiętać  
o dodatkowym zbrojeniu wokół otworu (Rys. 25).

 Powyższe rysunki są jedynie propozycjami rozwiązań, konkretne przypadki wymagają dokonania 
obliczeń przez konstruktora. 

Pręty zbrojenia
nośnego płyty
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nośnego płyty
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5.6. Dla zapewnienia sztywności poziomej przejścia dachowego, a jednocześnie oddylatowania komi-
na od konstrukcji budynku (więźba dachowa), zaleca się stosowanie systemowych uchwytów 
kominowych (Rys. 26). Istnieje również możliwość zastosowania uchwytów kominowych na 
obmurowanym kominie, ale pod warunkiem ograniczenia wymiarów obmurowanego komina do 
maksimum 80 x 100 cm.

 

5.7. Wykończenie komina ponad dachem zależy od indywidualnych upodobań inwestora. W celu 
ochrony przed warunkami atmosferycznymi komin należy otynkować tynkiem cementowo-
wapiennym o grubości 2 cm. Istnieje również możliwość wykonania obmurówki komina cegłą 
klinkierową pełną. W tym celu na poddaszu należy wykonać żelbetową płytę wspornikową  
o wymiarach ok. 27 cm większych niż wymiar zewnętrzny boku komina. Płyta ta stanowi oparcie 
dla obmurowania z cegieł (Rys. 27). W trakcie murowania należy zachować ok. 2 cm dylatacji 
pomiędzy pustakiem, a cegłą. W celu zapewnienia cyrkulacji powietrza w górnej i dolnej części 
obmurówki, należy pozostawić pustą fugę.

 Takie zakończenie komina wymaga zastosowania materiałów mrozoodpornych i odpornych na 
działanie wilgoci. W przypadku rezygnacji z płyty wspornikowej obmurówkę można wykonać 
opierając ją na stropie.

5. KONSTRUKCJA KOMINA

Rys. 26

a) mocowanie pod krokwiami b) mocowanie między
    krokwiami
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Rys. 28

Rys. 27

5. KONSTRUKCJA KOMINA

5.8. W przypadku trzonu kominowego składającego się z kilku przewodów, betonową płytę przy-
krywającą należy wykonać samodzielnie na budowie. W tym celu należy zastosować szalunek 
wg przedstawionego schematu (Rys. 28).

 Należy pamiętać, że ostatnią rurę ceramiczną osadza się po wykonaniu płyty przykrywającej.

Obmurówka z cegły

Szczelina dylatacyjna

Płyta
wspornikowa

Płyta betonowa

Szalunek tracony
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Rys. 29

6. PRZYKŁADY ROZWIĄZAŃ
    ARCHITEKTONICZNYCH

Piwnica

Parter

Poddasze
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Dodatkowe normy związane z systemami kominowymi i pustakami wentylacyjnymi 
Schiedel:

PN EN 13063-1 Kominy. Systemy kominowe z ceramicznymi kanałami wewnętrznymi. Część 1: Wymagania  
i badania odporności na pożar sadzy.

PN EN 13063-2 Kominy. Systemy kominowe z ceramicznymi kanałami wewnętrznymi. Część 2: Wymagania  
i badania dotyczące eksploatacji w warunkach zawilgocenia.

PN EN 13063-3 Kominy. Systemy kominowe z ceramicznymi kanałami wewnętrznymi. Część 3: Wymagania  
i badania kanałów powietrzno-spalinowych.

PN EN 12446 Kominy. Części składowe. Obudowy betonowe.

PN EN 771-3 Wymagania dotyczące elementów murowych. Część 3: Elementy murowe z betonu 
kruszywowego (z kruszywami zwykłymi i lekkimi).

PN EN 1457-1 Kominy - Ceramiczne wewnętrzne przewody kominowe - Część 1: Przewody kominowe 
pracujące w stanie suchym - Wymagania i metody badań. 

PN EN 1457-2 Kominy - Ceramiczne wewnętrzne przewody kominowe - Częśc 2: Przewody kominowe 
pracujące w stanie mokrym - Wymagania i metody badań. 
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OFERTA HANDLOWA

Trójwarstwowy system kominowy dla wszystkich rodza-
jów paliw, pracuje z kotłami z otwartą komorą spalania.

Rodzaj komina średn.
w cm

wym. zewn.
w cm
(a x b)

waga 
komina

w kg/1 mb

numer
artykułu

12 32 x 32 78 2020012
14 32 x 32 80 2020014
16 32 x 32 81 2020016
18 36 x 36 90 2020018
20 36 x 36 92 2020020
25 48 x 48 153 2020025

14+W 46 x 32 111 2021014
16+W 46 x 32 112 2021016
18+W 50 x 36 120 2021018
20+W 50 x 36 121 2021020
25+W 62 x 48 185 2021025
2 x 16 59 x 32 142 2021616
2 x 18 67 x 36 150 2021818
2 x 20 67 x 36 155 2022020
20+18 67 x 36 153 2022018
18+14 64 x 36 168 2021814
18+16 64 x 36 170 2021816
20+14 64 x 36 172 2022014
20+16 64 x 36 174 2022016

SCHIEDEL RONDO PLUS

Powietrzno-spalinowy system kominowy do odprowadzania 
spalin z kotłów gazowych z zamkniętą komorą spalania.

Rodzaj komina
średn.
w cm

wym. zewn.
w cm
(a x b)

waga 
komina

w kg/1 mb

numer
artykułu

14 36 x 36 89 6300014
16 36 x 36 91 6300016
18 40 x 40 104 6300018
20 40 x 40 106 6300020
22 48 x 48 142 6300022
25 48 x 48 156 6300025
30 55 x 55 173 6300030

SCHIEDEL QUADRO

Powietrzno-spalinowy system kominowy do odprowadza-
nia spalin z urządzeń opalanych gazem w budownictwie 
wielorodzinnym.

SCHIEDEL MULTI

Rodzaj komina
średn.
w cm

wym. zewn.
w cm

waga komina
w kg/1 mb

numer
artykułu

14 36 x 36 89 8400014

16 36 x 36 93 8400016

18* 40 x 40 100 8400018

20* 40 x 40 105 8400020

25* 48 x 48 129 8400025

System kominowy do odprowadzania spalin z nisko-
temperaturowych kotłów olejowych, gazowych, 
w szczególności kondensacyjnych.

SCHIEDEL AVANT

Rodzaj komina
średn.
w cm

wym. zewn.
w cm 
(a x b)

waga 
komina

w kg/1 mb

numer
artykułu

12 28 x 28 69 8000012
14 36 x 36 89 8000014
16 36 x 36 93 8000016
18* 40 x 40 100 8000018
20* 40 x 40 105 8000020
25* 48 x 48 129 8000025

12 28 x 28 69 8100012

12 + W 44 x 28 88 8050012

* Asortyment dostępny wyłącznie na zamówienie.

AVANT ECONOMIC

Nowoczesny wielofunkcyjny system kominowy umożliwia-
jący odprowadzanie spalin z kotłów na paliwa stałe gazowe 
i olejowe, w tym z kotłów kondensacyjnych. System składa 
się z gładkich oraz profilowanych rur ceramicznych umiesz-
czonych w obudowie z keramzytobetonu.

SCHIEDEL DUAL

Rodzaj komina
średn.
w cm

wym. zewn.
w cm

waga 
komina

w kg/1 mb

numer
artykułu

12 + 18
60 x 36

143 4601218

12 + 20 146 4601220a

b

System kominowy z innowacyjną zintegrowaną wentylacją, 
który spełnia wszystkie wymogi stawiane nowoczesnym 
systemom kominowym: szybko wytwarza dobry ciąg, jest 
odporny na agresywny kondensat i działanie wysokich 
temperatur. Ścianki przewodów wentylacyjnych wypełnione 
są warstwą izolacyjną z pianobetonu o grubości 2 cm, 
który znacznie poprawia właściwości izolacyjne pustaka. 

SCHIEDEL THERMO RONDO PLUS

Rodzaj komina
średn.
w cm

wym. zewn.
w cm
(a x b)

wym. 
wentyl.
w cm

waga 
komina

w kg/1 mb

numer
artykułu

18+W
58 x 36 10,5 x 17

125 1871020

20+W 128 1871020

NOWOŚĆ



Multifunkcjonalne narzędzie projektowe

Kompleksowe konstruowanie systemów kominowych w 3D

Kompatybilny z programami: Autodesk® ArchiCAD®

to narzędzie umożliwiające każdemu architektowi dodatkową wizualizację oraz konstruowanie 
systemów kominowych i wentylacyjnych w formatach 2D i 3D.

Konfigurator Schiedel GDL

dostępny na: www.schiedel.pl

Innowacyjny system komin, przeznaczony do odprowadza-
nia spalin z kotłów opalanych różnymi rodzajami paliw 
(gaz ziemny, olej opałowy, węgiel, drewno i inne paliwa 
stałe). Ponadto spełnia on wymagania tradycyjnych 
i nowoczesnych technik grzewczych.

SCHIEDEL PRO ADVANCE

Hybrydowa nasada wentylacyjna, której zadaniem 
jest zapewnienie właściwych wartości ciągu 
w kanałach wentylacyjnych w budynkach miesz-
kalnych.

SCHIEDEL FENKO

Wywietrznik grawitacyjny do wentylacji pomieszczeń 
mieszkalnych i przemysłowych. Tworzy optymalne 
warunki dla ruchu powietrza grawitacyjnego w kanale 
wentylacyjnym.

SCHIEDEL BRYZA

Rodzaj komina średn.
w cm

wym. zewn.
w cm 
(a x b)

waga 
komina

w kg/1 mb

numer
artykułu

14 32 x 32 70 5000014
16 32 x 32 71 5000016
18 36 x 36 80 5000018
20 36 x 36 82 5000020

14 + W 46 x 32 97 5050014
16 + W 46 x 32 98 5050016
18 + W 50 x 36 113 5050018
20 + W 50 x 36 116 5050020

Do budowy grawitacyjnych systemów wentylacyjnych.

SCHIEDEL PUSTAKI WENTYLACYJNE

Rodzaj pustaka ilość
kanałów

przekrój
kanałów 

w cm

wym. 
zewn.
w cm

waga
w kg/1 

mb

numer
artykułu

Kanały
Pionowe

2 2 x 10/16 32 x 24 61 7420421

1 1 x 12/17 20 x 25 40 7400411

2 2 x 12/17 36 x 25 65 7400421

2 2 x 10,5/18 36 x 28 63 7430421

3 3 x 12/17 52 x 25 94 7400431

4 4 x 12/17 68 x 25 115 7400441

Kanały
Poziome

1 1 x 17/12 25 x 20 40 7400411
2 2 x 17/12 46 x 20 68 7400521

3 3 x 17/12 67 x 20 96 7400531

4 4 x 17/12 88 x 20 125 7400541

Innowacyjny produkt oparty na pustaku wentylacyj-
nym z betonu lekkiego. Dodatkowo jest wyposażony 
w warstwę izolacji termicznej, która znacznie popra-
wia właściwości izolacyjne pustaka. 

SCHIEDEL PUSTAK WENTYLACYJNY THERMO

Kształtki termoizolacyjne IGNIS PROTECT są przezna-
czone do izolowania przejść rur spalinowych i dymowych 
przez ściany wykonane z palnych materiałów budowla-
nych lub elementów składających się z palnych części
(np. drewnianej ramy). 

SCHIEDEL IGNIS PROTECT

NOWOŚĆ

NOWOŚĆ



Schiedel Sp. z o.o. Centrala
ul. Wschodnia 24
45-449 Opole
tel. (77) 455 59 49,    fax (77) 455 59 47
Dział sprzedaży: tel. (77) 456 83 10
 fax (77) 456 93 49
Dział techniczny: tel. (77) 456 83 11

www.schiedel.pl

Schiedel Sp. z o.o. 
Biuro Handlowe Północ, Zakład II 
ul. Małgorzatowo 3c
87-162 Lubicz Dolny
Dział sprzedaży: tel. (56) 674 48 20
 fax (56) 674 48 21
Dział techniczny: tel. (56) 674 48 25
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