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4.5. Pomiary kominów przemysłowych 

4.5.1. Podstawowe informacje o budowlach wieżowych i kominach przemysłowych 

Zgodnie z art. 41 ust. 1 ustawy Prawo budowlane (Dz. U. z 1994 r. Nr 89 poz. 414 
z późn. zm.) wszystkie obiekty budowlane wymagające pozwolenia na budowę oraz przy-
łącza podlegają geodezyjnemu wyznaczeniu w terenie, a po ich wybudowaniu – geodezyj-
nej inwentaryzacji powykonawczej, obejmującej wyznaczenie ich położenia na gruncie. 
Wymienione tu czynności są zaliczane do obsługi geodezyjnej procesu inwestycyjnego, 
obejmującej w razie potrzeby również geodezyjne opracowanie projektu budowlanego 
oraz obsługę budowy i montażu. W odniesieniu do budowli wymagających obsługi geode-
zyjnej w trakcie ich eksploatacji wykonuje się badania geometrii, przemieszczeń i od-
kształceń tych budowli oraz badanie przemieszczeń ich podłoża gruntowego. Metodyka 
i częstotliwość pomiarów geodezyjnych zależą w znacznej mierze od rodzaju i przezna-
czenia budowli, wśród których ze względu na kształt można wyszczególnić tzw. budowle 
wieżowe, określane również mianem budowli wysmukłych. 

Do budowl i  wieżowych zalicza się takie budowle, których wysokość h wielo-
krotnie (zwykle co najmniej 5-krotnie) przewyższa maksymalną szerokość budowli  bmax, 
a zatem kwalifikując daną budowlę jako budowlę wieżową, najczęściej przyjmuje się, że 
spełnia ona warunek: 

maxb

h
≥ 5 (4.35) 

 

Budowlami wieżowymi są między innymi: kominy przemysłowe, chłodnie komino-
we, maszty: telewizyjne, radiowe, telefonii komórkowej (BTS, GSM), elektrowni wiatro-
wych, wieże: telewizyjne, ciśnień, obserwacyjne, wyciągowe, widokowe, przeciwpożaro-
we, latarnie morskie, wysokie filary mostów, silosy, słupy linii napowietrznych wysokiego 
napięcia, zbiorniki gazu (rys. 4.70) itp. Dla zapewnienia bezpieczeństwa wykonawców 
w trakcie wznoszenia budowli i jej użytkowników podczas eksploatacji, konieczna jest 
kompleksowa obsługa geodezyjna przeprowadzana pod kątem kontroli realizacji założeń 
projektowych dotyczących usytuowania i geometrii obiektu. Podstawowym warunkiem, 
który powinna spełniać każda budowla wieżowa jest prostoliniowość i pionowość jej osi 
geometrycznej. Czynnikami odchyleń osi budowli od pionu są wpływy wewnętrzne 
i zewnętrzne takie jak: błędy wykonawstwa w trakcie budowy, ciężar własny, nierówno-
mierne osiadanie fundamentów, korozja i starzenie się materiału, parcie wiatru, agresywne 
działanie chemiczne zanieczyszczeń atmosfery i spalin (kominy), zmiany nasłonecznienia, 
wahania temperatury wewnątrz i na zewnątrz budowli, oddziaływanie na podłoże grunto-
we poprzez wykonywanie głębokich wykopów ziemnych i wznoszenie budynków obok 
obiektu wieżowego itp.  

Jednym z najczęściej występujących obiektów budownictwa wieżowego, poddawa-
nych obsłudze geodezyjnej, są kominy przemysłowe. Kominem przemysłowym na-
zywamy wysoką, pionową budowlę, zawierającą co najmniej jeden przewód przeznaczony 
do odprowadzania do wyższych warstw atmosfery produktów spalania paliw lub zużytego 
powietrza. Kominy dymowe odprowadzają spaliny pochodzące z cyklu produkcyjnego 
(gazy, parę wodną sadzę i pyły) z palenisk opalanych paliwami stałymi, natomiast kominy 
spa lino we emitują spaliny gazowe z palenisk opalanych gazem bądź paliwem ciekłym 
(np. ropą, olejem opałowym). Kominy wentylacyjne służą do usuwania z pomieszczeń 
i hal fabrycznych na zewnątrz szkodliwych gazów, oparów i innych zanieczyszczeń po-
wietrza powstałych w wyniku procesów produkcyjnych. 
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a) b) 

   
 

Rys. 4.70. Przykłady budowli wieżowych: 
a) maszt radiowo-telewizyjny Chorągwica k. Krakowa h = 286 m (https://pl.wikipedia.org/wiki) 
b) komin żelbetowy Siarkopol h = 120 m (http://maior.net.pl) 

 
Kominy przemysłowe odprowadzają spaliny pochodzące z: hut, odlewni, cementow-

ni, cegielni, rafinerii, koksowni, kotłowni, elektrowni, ciepłowni i innych zakładów prze-
mysłowych. Funkcjonowanie komina zapewnia ciąg na turalny, wytworzony przez sam 
komin lub ciąg sz tuczny wywołany za pomocą specjalnego wentylatora. Ciąg naturalny 
powstaje w kominie wskutek różnicy ciśnień między ogrzaną mieszaniną gazów wewnątrz 
komina a chłodniejszym powietrzem w atmosferze zewnętrznej. U podstawy komina w je-
go wnętrzu ciśnienie jest mniejsze niż na tej samej wysokości na zewnątrz. W przypadku 
powstawania naturalnego ciągu kominowego decydujące znaczenie ma różnica gęstości 
i temperatur pomiędzy ogrzanymi spalinami przepływającymi przez komin i chłodnego 
powietrza zewnętrznego w otoczeniu komina. Do zwiększenia ciągu przyczynia się rów-
nież długość komina, który przy zwiększonej wysokości zapewnia lepsze rozpraszanie 
dymu i spalin w wysokich warstwach atmosfery, przyczyniając się w ten sposób do 
zmniejszenia ilości zanieczyszczeń w warstwach przyziemnych i stworzenia korzystniej-
szych warunków dla utrzymania czystości powietrza. 
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Wysokość, kształt i rozmiary komina zależą głównie od spełnianej przez niego funk-
cji związanej ściśle z procesem technologiczno-produkcyjnym, realizowanym w danym 
zakładzie przemysłowym. Najwyższy w Polsce komin przemysłowy (h=306 m) znajduje 
się w elektrowni Jaworzno (woj. śląskie). Drugi co do wysokości (h=303 m) jest komin 
elektrowni węglowej w Bełchatowie (woj. łódzkie)*. Przyjmując jako kryterium podziału 
kominów przemysłowych ich wysokości h, wyróżnia się: 

 kominy niskie h ≤ 40 m, 
 kominy średnie 40 < h ≤ 100 m, 
 kominy wysokie 100 < h ≤ 250 m, 
 kominy bardzo wysokie h > 250 m. 

 

Wszystkie kominy o wysokości h ≥ 100 m muszą być wyposażone w znaki ostrze-
gawcze dzienne i nocne. Istotne znaczenie dla wymiarów komina ma także sprawność za-
montowanych na nim instalacji redukujących w produktach spalania zawartość pyłów, 
chloru, fluoru, arsenu, tlenków siarki i azotu. Ze względu na rodzaj materiału użytego do 
budowy, kominy przemysłowe dzielą się na: ceramiczne, żelbetowe, stalowe, aluminiowe 
i wykonane z tworzyw sztucznych. Od odporności na czynniki środowiskowe materiału, 
z którego wykonany jest komin zależy jego trwałość. 

 

a) b 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Na rys. 4.71 (wg JANUSZA W., 1975) została przedstawiona schematycznie budowa 

żelbetowego komina przemysłowego, który zazwyczaj składa się z następujących elemen-
tów: 

                                                           
* Podane wysokości kominów pochodzą ze strony https://pl.wikipedia.org/wiki/Lista najwyzszych kominow. 

1) fundament 
2) cokół 
3) trzon 
4) wsporniki pierścieniowe 
5) głowica 
6) zsyp na popiół 
7) wykładzina ceramiczna, 
8) materiał izolacyjny 
9) pomosty 

10) piorunochron 
11) instalacja schodowa 
12) czopuch 

Rys. 4.71. Przekrój podłużny żelbetowego komina przemysłowego 
a) elementy komina (wg JANUSZA W.,1975,  b) warstwy ściany komina (wg STRYSZEWSKIEJ T., KAŃKI S., 2012) 
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1) fundamentu żelbetowego w formie płytowej, okrągłej lub pierścieniowej, będącego 
podstawą komina, spełniającą warunki przekazywania obciążeń na podłoże, utrzymu-
jącą trzon w położeniu pionowym, 

2) cokołu, stanowiącego dolną, wzmocnioną część trzonu, 
3) trzonu (płaszcza), który jest zasadniczą częścią komina, odprowadzającą produkty 

spalania w wyższe warstwy atmosfery, 
4) wsporników w kształcie wewnętrznych pierścieni utwierdzonych w trzonie, 
5) głowicy tworzącej pierścień wzmacniający wierzchołek komina, przeciwdziałający 

odkształceniom trzonu spowodowanym naporem wiatru, 
6) zsypu na popiół znajdującego się u podnóża trzonu, poniżej czopucha, 
7) wykładziny ceramicznej z cegły szamotowej lub specjalnej cegły zw. kominówką, 

dostosowanej wymiarowo do średnicy komina, 
8) izolacji termicznej wykonanej z granulatu żużla, wełny mineralnej lub szklanej, chro-

niącej komin przed wychłodzeniem utrudniającym prawidłowy ciąg kominowy, 
9) zamontowanego na trzonie wyposażenia komina w postaci: pomostów spoczynko-

wych (9), galerii zewnętrznych, drabin włazowych lub schodów (11), instalacji świa-
teł ostrzegawczych i odgromowych (10), 

10) czopucha (12), będącego przewodem (w liczbie 1 4) łączącym palenisko pieca lub 
kotła z przewodami kominowymi, oddzielonego od komina dylatacją przy wlocie. 
 

W konstrukcji komina żelbetowego fundament wraz z cokołem i trzonem są prze-
ważnie zbrojone i betonowane łącznie, zgodnie z uprzednio wytyczoną geodezyjnie lokali-
zacją obiektu. Elementy te tworzą potem jednolitą całość, natomiast podczas wznoszenia 
kominów stalowych poszczególne części komina są w wytwórni przygotowywane osobno, 
a następnie łączone na miejscu budowy spawami i śrubami. Głowica jest wykonana z ma-
teriałów o wysokiej odporności na działanie agresywnych związków chemicznych. 

Przewód komino wy jest to pionowa rura z materiału niepalnego, służąca do od-
prowadzania do atmosfery produktów spalania lub zanieczyszczonego powietrza. Najczę-
ściej budowane są kominy przemysłowe jednoprzewodowe o konstrukcji trzonu w postaci 
kołowej powłoki walcowej bądź stożkowej (tzw. kominy zbieżne) o stałym lub zmieniają-
cym się skokowo nachyleniu tworzących trzonu komina względem pionu (rys. 4.73). 

Pod względem liczby przewodów emitujących spaliny, kominy dzielą się na jedno- 
i wieloprzewodowe. Z liczbą przewodów jest związana forma przekroju trzonu (rys. 4.72), 
która najczęściej ma kształt kołowy, zwłaszcza w przypadku kominów jednoprzewodo-
wych. W uzasadnionych warunkach może też być zaprojektowana w innym kształcie: pro-
stokątnym, kwadratowym, owalnym, wielobocznym, zaokrąglonego kwadratu lub trójkąta, 
czterolistnej koniczyny i in. Układ i wymiary przewodów wewnątrz trzonu powinny za-
pewnić możliwość przejścia człowieka pomiędzy żelbetowym trzonem a przewodami 
(norma PN-88/B-03004 ust. 7.4). 

 

    
 

Rys. 4.72. Przykładowe przekroje trzonów kominów wieloprzewodowych 
(Źródło: SŁOWIK M., DOBROWOLSKA M., BORZĘCKI K., 2008) 
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4.5.2. Prace geodezyjne przed rozpoczęciem budowy komina 

Wykaz czynności przygotowawczych 

Rozpoczęcie wznoszenia komina przemysłowego muszą poprzedzać czynności przy-
gotowawcze i projektowe, niezbędne do uzyskania pozwolenia na budowę i wytyczenia 
zaprojektowanych obiektów w terenie (zob. ust. 2.1 części 1 podręcznika JAGIELSKI A., 
2012). Skrótowo można tu wymienić następujące etapy prac: 
 prace studialne dla ustalenia wstępnej lokalizacji inwestycji; 
 określenie zgodności inwestycji z miejscowym planem zagospodaro-

wania przestrzennego lub, w razie jego braku, uzyskanie pozytywnej 
decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu (w skrócie: 
decyzji WZiZT); 

 sporządzenie dokumentacji do celów prawnych potwierdzającej prawo 
inwestora do dysponowania nieruchomością gruntową na określone ce-
le budowlane, 

 wykonanie projektów: budowlanego i zagospodarowania wybranego 
terenu na podkładzie aktualnej mapy do celów projektowych (zob. JA-

GIELSKI A., 2012, ust. 2.2); 
 założenie, pomiar i obliczenie (wyrównanie) osnowy realizacyjnej do-

stosowanej do kształtu obiektu, niezbędnej do wytyczenia w terenie za-
projektowanego komina i obiektów towarzyszących uwidocznionych 
w projekcie zagospodarowania terenu (zob. JAGIELSKI A., 2012, ust. 
2.3), z uwzględnieniem możliwości wykorzystania założonej osnowy 
do dalszych prac geodezyjnych związanych z: 
o przeprowadzaniem obsługi geodezyjnej komina podczas jego budowy 

i montażu obejmującej tyczenie i pomiary kontrolne tych elementów 
obiektu, których dokładność usytuowania bez pomiarów geodezyjnych 
nie może zapewnić prawidłowego wykonania obiektu, 

o inwentaryzacją powykonawczą, polegającą na określeniu położenia na 
gruncie wzniesionych obiektów przed oddaniem ich do użytkowania, 
połączoną z pomiarem wyjściowym rejestrującym początkowy stan 
obiektu (materiał porównawczy dla późniejszych pomiarów okresowych), 

o  wykonaniem okresowych pomiarów kontrolnych podczas eksploatacji 
komina, mających na celu cykliczne sprawdzanie: jego pionowości 
i kształtu osi oraz osiadania fundamentów; 

 opracowanie geodezyjne projektu dla określenia danych liczbo-
wych potrzebnych do wytyczenia w terenie położenia poszcze-
gólnych zaprojektowanych uprzednio obiektów budowlanych 
(zob. JAGIELSKI A., 2012, ust. 2.4) i wykonanie szkiców doku-
mentacyjnych zawierających dane dotyczące osnowy realizacyj-
nej oraz wszystkie elementy niezbędne do wytyczenia zaprojek-
towanych obiektów w terenie, a także lokalizację istniejących 
przewodów i urządzeń podziemnych; 

 wykonanie tyczenia lokalizującego, mającego na celu zapewnienie kominowi i to-
warzyszącym mu obiektom budowlanym przestrzennego usytuowania zgodnego 
z projektem i jednoczesnym zachowaniem wymaganej dokładności, a w szczegól-
ności utrzymaniem przewidzianej w projekcie lokalizacji wytyczanych obiektów 
względem istniejących obiektów sąsiednich i obiektów nowo wznoszonych oraz 
względem granic nieruchomości (zob. JAGIELSKI A., 2012, ust. 2.7). 

Rys. 4.73. Prze-
krój podłużny 

komina 
wg Chmielewskiego T.,



 350 

Tyczenie obiektów w terenie 
Tyczenie  jest to zespół czynności pomiarowych, mających na celu wskazanie w te-

renie albo na realizowanym obiekcie budowlanym punktów o założonym położeniu 
w przyjętym układzie odniesienia oraz oznaczenie tych punktów w sposób trwały lub tym-
czasowy (JAGIELSKI A., 2012, s. 147 za rozp. stand.). Tyczenie przeprowadza się w opar-
ciu o osnowę realizacyjną, przed przystąpieniem do robót ziemnych, a jego efektem jest 
zlokalizowanie obiektu w terenie, dzięki wyznaczeniu palikami, na ławach drutowych lub 
farbą na pobliskich budowlach punktów charakterystycznych fundamentu (rys. 4.74), osi 
czopucha, cokołu i trzonu komina, obrysów, krawędzi, załamań obiektów towarzyszących, 
osi konstrukcyjnych oraz osi dochodzących do komina przewodów naziemnych 
i podziemnych. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Rys. 4.74. Fundament komina żelbetowego 
(Źródło: http://www.uniserv.com.pl/pub/Galleries/gallery) 

 

Tyczenie rozpoczyna się od wyznaczenia i utrwalenia na powierzchni terenu drew-
nianym palem z wbitym gwoździem punktu środkowego (centralnego) S położonego na 
wspólnej osi pionowej płyty fundamentu i trzonu komina. Następnie wyznaczane jest po-
łożenie punktów kierunkowych: K1, K2, K3, K4 lokalizujących główne osie poziome komi-
na (rys. 4.75). Punkty K należy zastabilizować trwale za pomocą betonowych słupków 
z metalowymi głowicami lub słupów obserwacyjnych z tulejami do mechanicznego cen-
trowania teodolitu (zob. ust. 4.3.2). Jeśli pozwalają na to warunki terenowe, wtedy oddale-
nie punktów kierunkowych od realizowanego komina powinno umożliwić celowanie lune-
tą na całą jego wysokość. Na kierunkach osi głównych i równomiernie rozłożonych kie-
runkach pośrednich należy poza zasięgiem przyszłego wykopu i w jednakowych odległo-
ściach od punktu S, wytyczyć i utrwalić palami punkty F wyznaczające granice wykopu 
i służące do wznowienia osi pionowej komina metodą przecięć po przeprowadzeniu robót 
ziemnych (JANUSZ W., 1975). 

Dokumentem technicznym wykonanego tyczenia jest szkic  tyczenia, na którym 
uwidacznia się wszystkie dane liczbowe uzyskiwane w toku prac tyczeniowych wraz 
z miarami kontrolnymi oraz dane otrzymane z pomiaru istniejących urządzeń podziem-
nych (wytycz. techn. G-3.2:1987 § 19). 
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4.5.3. Prace geodezyjne podczas budowy komina 

Obsługa geodezyjna komina w trakcie jego wznoszenia obejmuje: badanie i realizację 
pionowego kierunku osi komina, sprawdzanie poprawności kształtu bryły komina oraz 
kontrolę grubości jego ścian (KWINTA A., 2014). Przed rozpoczęciem głębienia wykopu 
pod fundament komina należy zaznaczyć kontur wykopu, odmierzając od punktu S wzdłuż 
wytyczonych uprzednio kierunków opisane na szkicu dokumentacyjnym odległości równe 
zaprojektowanej odległości krawędzi wykopu od punktu środkowego. Roboty geodezyjne 
w trakcie wykonywania prac ziemnych mogą w razie potrzeby obejmować m.in.: wyzna-
czenie oraz kontrolę wymaganych spadków, poziomów i nachylenia skarp, wykonywanie 
pomiarów inwentaryzowanych urządzeń i elementów zakończonych, robót zanikających 
lub podlegających zakryciu oraz sporządzenie planów sytuacyjno-wysokościowych bu-
dowli i ich aktualizację (norma PN-B-06050). 

Po wykonaniu wykopu wylewana jest na jego dnie warstwa chudego betonu, po czym 
w oparciu o zastabilizowane punkty kierunkowe osi poziomych K należy odtworzyć poło-
żenie punktu S wznawianego później wielokrotnie po wykonaniu każdego z kolejnych eta-
pów prac budowlanych. Na podstawie znajomości promieni fundamentu, cokołu i trzonu 
komina trzeba określić i zapalikować położenie punktów pośrednich na obrysach tych ele-
mentów (rys. 4.75). W przypadku cylindrycznych kominów żelbetowych wznoszonych 
metodą ślizgową, po wykonaniu fundamentu i cokołu komina niezbędne jest także wyty-
czenie na powierzchni cokołu obrysów stalowych form urządzenia ślizgowego. Należy 
również wyznaczyć trzy stanowiska pionowników laserowych, które wraz z tarczami od-
czytowymi (rys. 4.76) służą do poziomowania urządzenia ślizgowego, umożliwiając sys-
tematyczną kontrolę odchyleń osi komina od pionu lub konstrukcji przeznaczonej do mon-
tażu jego trzonu. W trakcie wznoszenia komina pionowniki optyczne lub laserowe wyko-
rzystuje się także do realizacji kierunków pionowych podczas przenoszenia na aktualne 
poziomy robocze punktu centralnego S, kierunków osi głównych. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Rys. 4.75. Osie i punkty utrwalane podczas tyczenia komina 
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