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SPECYFIKCJA  TECHNICZNA 

ST.1.10. KOMINY. ROBOTY KOMINIARSKIE. 
 
 

1. WYMAGANIA OGÓLNE 

 

1.1. Przedmiot 

Przedmiotem specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót kominiarskich.. 

Specyfikacja Techniczna jest dokumentem pomocniczym przy realizacji i odbiorze. 

 

 

1.2. Zakres robót 

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą zasad prowadzenia robót przy wznoszeniu kominów oraz robót 

kominiarskich mających na celu sprawdzenie prawidłowości wykonania przewodów kominowych.  

Szczegółowy zakres robót według kosztorysowego Przedmiaru Robót stanowiącego integralny załącznik do 

niniejszej specyfikacji technicznej. 

 

Niniejsza specyfikacja opracowana została dla następujących klas robót według słownika CPV : 

- kl.45.21. kod CPV 45210000-2 „Roboty budowlane w zakresie budynków”. 

 

2. MATERIAŁY 

Zaprawa cementowo-wapienna marki Rz = 3 MPa, zaprawa cementowa marki Rz = 8 MPa, cegła wapienno – 

piaskowa pełna do wykonania murowanych kominów wentylacyjnych, cegła pełna ceramiczna do wykonania 

murowanych kominów spalinowych oraz gotowe kształtki kominowe ceramiczne  i  bloki wentylacyjne wapienno – 

piaskowe . 

 

2.1.      Cegły i bloki kominowe 

Przewody dymowe , spalinowe i wentylacyjne wykonywać z cegły pełnej ceramicznej klasy 15 lub 10. Dopuszcza się 

cegłę wapienno-piaskową klasy 15 do wykonywania przewodów wentylacyjnych. Nie dopuszcza się do budowy 

trzonów z przewodami cegły dziurawki i sitówki. 

Do budowy kominów o przekroju poziomym prostokątnym lub okrągłym można stosować cegłę wypalaną z gliny, 

zwykłą, pełną wg PN-75/B-12001 klasy  nie mniejszej niż 20 oraz gatunku 1. 

Bloki wentylacyjne wapienno – piaskowe mają wymiary 240x240x198 (160). 

 

2.2.      Zaprawy murarskie  

Rodzaje zapraw i ich właściwości techniczne wg pkt. 2.4. Specyfikacji Technicznej „ST.1.6. Roboty murowe”. 

Do murowania ścian i trzonów z kanałami z cegły należy dobierać markę zaprawy w zależności od wymaganej 

nośności tych trzonów. Zaleca się stosowanie zaprawy o markach 1,5 do 3,0 

Do murowania przewodów wentylacyjnych należy stosować  zaprawy cementowo-wapienne. 

W przypadku gdy temperatura przy ścianie trzonu komina przekracza 150°C należy stosować zaprawę wapienno-

cementową o zawartości cementu nie większej niż 150 kg na 1 m3 zaprawy. 

Do zaprawy należy stosować cement portlandzki marki 35 wg PN-88/B-30000. 

 

Do budowy trzonu komina z prefabrykatów należy stosować zaprawę cementową o marce nie mniejszej niż 8. Do 

zalewania otworów można stosować beton zwykły półciekły lub ciekły o klasie co najmniej równej klasie betonu 

użytego do prefabrykatów. 

 

3. SPRZĘT 

Skrzynia do zapraw, kielnia murarska, czerpak blaszany, poziomica, łaty kierująca i murarska, warstwomierz 

narożny, pion i sznur murarski, wiadra i inne niezbędne narzędzia w zależności od wykonywanych robót oraz 

zgodnie z zaleceniami producenta. 
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4. TRANSPORT 

Załadunek, transport, rozładunek i składowanie materiałów powinny odbywać się tak aby zachować ich dobry stan 

techniczny oraz wymagania stawiane poszczególnym materiałom  przez producentów. 

Brak szczególnych wymagań odnośnie transportu. 

 

5. WYKONANIE ROBÓT 

Szczegółowy zakres robót wg pkt. 1.2.  niniejszego opracowania. 

Murowanie kominów wg  „ST. 1.6. Roboty murowe” z zachowaniem wszystkich wymagań odnośnie kominów 

wentylacyjnych murowanych podanych w pkt 10. niniejszej S.T., jak również w oparciu o „S.T. 1.6. Roboty 

murowe”, pkt.5. 

 

5.1. Wykonanie przewodów 

 

5.1.1. Drożność.  

Przewody powinny być drożne na całej swej długości. 

 

5.1.2. Prowadzenie przewodów 

Przewody wentylacyjne należy prowadzić od wlotu do wylotu komina. W kominach powinny być wykonane boczne 

otwory wylotowe. Dopuszcza się wykonywanie górnych otworów wylotowych, pod warunkiem stosowania nasad 

blaszanych nad wylotem. 

 

Kierunek prowadzenia przewodów powinien być pionowy. Dopuszcza się odchylenie przewodów od kierunku 

pionowego nie więcej niż 30°. Za zgodą terenowego organu administracji państwowej, właściwego w sprawach 

pozwoleń na budowę, dopuszcza się odchylenie przewodów od kierunku pionowego do 45°, pod warunkiem 

umieszczenia na załamaniach przewodów otworów rewizyjnych zamkniętych szczelnymi drzwiczkami. 

 

Powierzchnie wewnętrzne przewodów w miejscach załamań należy zabezpieczyć przed uderzeniem kuli 

kominiarskiej ochraniaczami stalowymi wykonanymi z prętów lub blachy stalowej i zamocowanymi zgodnie z 

dokumentacją techniczną. 

 

Długość przewodu biegnącego w kierunku odchylonym od pionu nie powinna przekraczać 2,0 m. Odchylenie 

przewodu od pionu wynikające z niedokładności wykonania nie powinno być większe niż dla spoinowanych 

powierzchni muru wg PN-68/B-10020. 

 

Przewody powinny mieć na całej swej wysokości, łącznie z przejściami przez stropy i wieńce, jednakowy przekrój 

określony w dokumentacji, jednak nie powinny być mniejsze niż 14 x 14 cm (
1
/2 x 

1
/2 cegły ze spoinami). Przewody 

powinny mieć w przekroju kształt kwadratu lub prostokąta. Odchyłki od określonych w dokumentacji wymiarów 

przewodów, wynikające z niedokładności ich wykonania, nie powinny przekraczać +1,0 i –0,5 cm. 

 

Przegrody z cegły między poszczególnymi przewodami oraz pomiędzy tymi przewodami a licem muru wewnętrznego 

powinny być o grubości co najmniej 
1
/2 cegły (12 cm). 

 

Przegrody pomiędzy przewodami a zewnętrznym licem muru zewnętrznego powinny być o grubości co najmniej 1 

cegły (25 cm); zaleca się stosowanie w tym przypadku izolującej termicznie szczeliny powietrznej . 

 

5.1.3. Wiązanie cegieł w murze z przewodami.  

Spoiny pionowe jednej warstwy cegieł powinny być pokryte pełnymi powierzchniami cegieł następnej warstwy. W 

powierzchniach wewnętrznych przewodów powinno być jak najmniej spoin pionowych, jeśli na to pozwalają 

warunki, powinny się znajdować tylko w narożnikach przewodów. Cegły stanowiące przegrody pomiędzy 

poszczególnymi przewodami powinny być jednym końcem osadzone w prostopadle do nich położonych ściankach 

zewnętrznych . 

W przypadkach koniecznych dopuszcza się odstępstwa wynikające z warunku prawidłowego wiązania w murze. 

 

Stosowanie cegły ułamkowej dopuszczalne jest tylko w koniecznych przypadkach zachowania wiązania cegieł w 

murze z przewodami. 
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Warstwy cegieł w przewodach odchylonych od kierunku pionowego powinny być ułożone prostopadle do kierunku 

przewodu . 

 

Kształt i wymiary zewnętrzne murów z przewodami powinny być zgodne z dokumentacją oraz wymaganiami wg PN-

68/B-10020. 

 

5.1.4.  Wypełnienie spoin.  

Wszystkie spoiny w murach z przewodami powinny być całkowicie wypełnione zaprawą. 

 

5.1.5. Powierzchnie przewodów  

Powierzchnie przewodów powinny być gładkie, łącznie ze spoinami i bez występów lub wklęśnięć. 

Cegły tworzące powierzchnie przewodów (szczególnie cegły ułamkowe) powinny być ułożone gładkimi częściami do 

przewodów. Nie należy tynkować wewnętrznych powierzchni przewodów. 

Trzony kominowe powinny być rapowane lub tynkowane na całej wysokości poza odcinkami przechodzącymi przez 

stropy ogniotrwałe. 

Kominy ponad dachem powinny być otynkowane lub spoinowane. 

 

5.1.6. Szczelność.  

Przewody powinny być szczelne. 

 

5.1.7. Wloty do przewodów wentylacyjnych 

Otwory wlotowe do przewodów wentylacyjnych o regulowanym stopniu otwarcia zgodnie z wymaganiami p. 5.1.4 

normy PN-83/B-03430. 

 

5.1.8. Wyloty przewodów  

Wyloty przewodów należy wyprowadzić ponad dach na wysokość zabezpieczającą przed zadmuchiwaniem, zgodnie 

z 3.3.2.1. Wierzch kominów powinien być nakryty czapką betonową zbrojoną z okapnikiem odizolowaną warstwą 

papy. W rejonach występowania silnych wiatrów, np. halnych, należy instalować na wylotach przewodów nasady 

kominowe. Na pozostałych terenach zaleca się instalowanie nasad kominowych przy usytuowaniu komina obok 

elementu budynku stanowiącego przeszkodę (zasłonę). 

 

5.1.9. Prawidłowość ciągu.  

Dobrze wykonane przewody dymowe, spalinowe i wentylacyjne powinny dawać naturalny ciąg powietrza ku górze 

(ssanie), zapewniający ujście przez przewody spalin lub zużytego powietrza ponad dach. 

 

6. KONTROLA JAKOŚCI 

6.1. Rodzaje badań 

6.1.1. Badanie materiałów  

Należy przeprowadzać na podstawie zapisów w dzienniku budowy i innych dokumentów stwierdzających zgodność 

materiałów z wymaganiami dokumentacji oraz z powołanymi normami. 

 

6.1.2. Badania przewodów  

Powinny obejmować sprawdzenie: 

a) drożności przewodów , 

b) prawidłowość prowadzenia przewodów , 

c) kierunku przewodów , 

d) wielkości przekroju przewodów , 

e) grubości przegród , 

f) wiązania cegieł , 

g) kształtu i wymiarów zewnętrznych murów z przewodami , 

h) wypełnienia spoin oraz stanu powierzchni przewodów . 

i) szczelności przewodów , 

j) wyposażenia otworów wycierowych i rewizyjnych , 

k) wlotów do przewodów , 

l) wylotów przewodów , 
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m) prawidłowości ciągu . 

Wymagania te przedstawiono w pkt 5. niniejszego opracowania. 

 

6.2. Warunki przystąpienia do badań 

4.2.1. Warunki ogólne.  

Badania przewodów należy przeprowadzać: 

a) po wykonaniu stanu surowego budynku – badania wymienione w 6.1.2 a) ÷ h), 

b) po wykonaniu stanu wykończeniowego, przed podłączeniem trzonów kuchennych, pleców ogrzewczych i urządzeń 

gazowych – badania wymienione w 6.1.2 i) ÷ m) oraz w miarę potrzeby również a) ÷ h), 

c) po podłączeniu wymienionych urządzeń – badania wymienione w 6.1.2 k) i m) oraz w miarę potrzeby również a) ÷ 

j).Wszystkie przewody przedstawione do badań wg 6.1.2 a) ÷ h) powinny mieć na każdej kondygnacji pozostawione 

otwory kontrolne o wielkości nie mniejszej niż 14 x 14 cm, umieszczone na wysokości około 50 cm od podłogi. 

Wszystkie przewody przy otworach wyciorowych, kontrolnych i rewizyjnych przy wlotach i wylotach powinny być 

oznaczone numerami, zgodnie z numeracją przyjętą w dokumentacji. 

W czasie sprawdzania szczelności przewodów i prawidłowości ciągu, wszystkie otwory zewnętrzne (np. okna i 

drzwi) powinny być zamknięte. Sprawdzenie prawidłowości ciągu należy przeprowadzać, gdy temperatura powietrza 

w pomieszczeniach jest co najmniej o 10°C wyższa niż temperatura powietrza zewnątrz budynku. 

 

6.3. Opis badań 

Sprawdzenie drożności przewodów należy przeprowadzać za pomocą kominiarskiej kuli umocowanej na sznurze, 

spuszczonej do wylotu przewodu oraz obserwacji jej przebiegu we wlotach, otworach rewizyjnych, kontrolnych i 

wycierowych. 

 

Sprawdzenie prawidłowości prowadzenia przewodów przeprowadza się równocześnie ze sprawdzeniem drożności 

oraz przez porównanie prowadzenia przewodów z dokumentacją. 

 

Sprawdzenie kierunku przewodów przeprowadza się przez obserwację i pomiar zewnętrznych powierzchni muru z 

przewodami (kierunek przewodu widoczny z układu cegieł) i porównanie z dokumentacją. 

 

Sprawdzenie wielkości przekroju przewodów przeprowadza się za pomocą taśmy stalowej przez pomierzenie 

przewodu w otworach kontrolnych z dokładnością do 5 mm i porównanie z dokumentacją. 

 

Sprawdzenie grubości przegród przeprowadza się za pomocą dwóch listew włożonych do sąsiednich otworów 

kontrolnych i pomierzenie ich odległości taśmą stalową z dokładnością do 5 mm. 

 

Sprawdzenie wiązania cegieł przeprowadza się wzrokowo przez obserwację lica muru z przewodami oraz obserwację 

wnętrza przewodu przez otwory kontrolne. 

 

Sprawdzenie kształtu i wymiarów zewnętrznych murów z przewodami przeprowadza się zgodnie z PN-68/B-10020. 

 

Sprawdzenie wypełnienia spoin oraz stanu powierzchni przewodów przeprowadza się wzrokowo przez obserwację 

lica muru i powierzchni wewnętrznej przewodów przez otwory kontrolne za pomocą lustra i latarki elektrycznej. 

 

Sprawdzenie szczelności przewodów przeprowadza się za pomocą łuczywa lub świecy dymnej przez wsunięcie do 

wlotu sprawdzanego przewodu, a po ukazaniu się dymu w wylocie – przez zamknięcie wylotu i obserwację 

sąsiednich wylotów oraz wlotów w innych pomieszczeniach. W przypadku stwierdzenia wydobywania się dymu w 

obserwowanym wylocie lub wlocie należy w przewód ten wpuścić obciążony na końcu biały sznur lub taśmę i 

powtórzyć próbę kopcenia, a następnie wydobyć sznur i w miejscu wskazanym przez okopcony odcinek sznura 

przeprowadzić uszczelnienie przewodu. 

 

Sprawdzenie wyposażenia otworów wycierowych i rewizyjnych przeprowadza się przez dokładne ich obejrzenie, 

próbę zamknięcia i otwarcia drzwiczek oraz próbę obruszania ich ręką. 

 

Sprawdzanie wlotów do przewodów przeprowadza się przez dokładne ich obejrzenie, pomiary i porównanie z 

dokumentacją. Tak samo przeprowadza się sprawdzenie wylotów przewodów . 
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Sprawdzenie prawidłowości ciągu przed podłączeniem urządzeń przeprowadza się za pomocą łuczywa lub palnika 

przez przystawienie go w odległości ok. 10 cm do wlotu przewodu i stwierdzenie wyraźnego odchylenia się 

płomienia w kierunku wlotu. Sprawdzenie prawidłowości ciągu po podłączeniu urządzeń przeprowadza się przez 

próbne palenie i stwierdzenie prawidłowego spalania się materiału opałowego. 

 

6.4. Ocena wyników badań.  

Jeżeli badania wymienione powyżej dadzą wynik pozytywny, wykonane przewody należy uznać za zgodne z 

wymaganiami normy. W przypadku, gdy przynajmniej jedno badanie da wynik ujemny, przewody te należy uznać za 

niezgodne z wymaganiami normy. 

 

7. JEDNOSTKA OBMIARU 

(m) długości nowych przewodów wentylacyjnych i istniejących przeznaczonych do oczyszczenia – udrożnienia. 

 

8. ODBIÓR ROBÓT 

Odbioru dokonuje Inspektor po sprawdzeniu zgodności prac z dokumentacją projektową i jakości wykonania. 

Jeżeli badania wymienione w pkt 6.3. niniejszej S.T. dadzą wynik pozytywny, wykonane przewody należy uznać za 

zgodne z wymaganiami normy. Jeżeli chociaż jedno badanie da wynik negatywny, przewody te należy uznać za 

niezgodne z wymaganiami normy. 

 

9. PODSTAWA PŁATNOŚCI 

Podstawę i system płatności określać będzie umowa zawarta między Zamawiającym a Wykonawcą. 

 

10. PRZEPISY ZWIĄZANE 

PN-EN 1443:2004  „ Kominy – Wymagania ogólne”. 

PN-88/B-03004 „Kominy murowane i żelbetowe. Obliczenia statyczne i projektowanie.” 

PN-83/B-03430 „Wentylacja w budynkach mieszkalnych zamieszkania zbiorowego i użyteczności  

  publicznej. Wymagania” 

PN-83/B-03430 „Wentylacja w budynkach mieszkalnych zamieszkania zbiorowego i użyteczności  

  publicznej. Wymagania. – Zmiana do normy.” 

PN-89/B-10425 „Przewody dymowe, spalinowe i wentylacyjne murowane z cegły. Wymagania  

  techniczne i badania przy odbiorze.” 

PN-68/B-10020 Roboty murowe z cegły. Wymagania i badania przy odbiorze 

PN-75/B-12003 Cegły pełne i bloki drążone wapienno-piaskowe 

PN-90/B-14501 Zaprawy budowlane zwykłe 

BN-85/4817-12 Osprzęt piecowy i kuchenny. Rury zapiecowe 

 

  

 

 

 

 

 

 

                        

 


