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TONA Warto wiedzieć o kominach.

Wysokości komina ponad dachem

W zależności od kotła i stosowanego paliwa, minimalna wysokość komina mierzona od wlotu rury dymowej  do wylotu 
ponad dachem, to:

 4 metry dla paliw stałych oraz gazu

 5 metrów dla oleju opałowego

0,3 m

1 m

1 m

gdy pokrycie dachu 

jest trudno zapalne

12o

0,3 m

12o

gdy pokrycie dachu 

jest trudno zapalne

IV

0,6 m

0,6 m

gdy pokrycie dachu 

jest łatwopalne

12o

12o

gdy pokrycie dachu 

jest łatwopalne

III

0,6 m

12o

0,6 m

12o

lub płaskiegdy pokrycie dachu 

jest łatwopalne

lub płaskie

III

 dach o kącie nachylenia <=12o  

 niezależnie od rodzaju pokrycia 

 – 60cm powyżej kalenicy

 dach o kącie nachylenia >12o 

 i pokryciu łatwozapalnym  

 – 60cm powyżej kalenicy

 dach o kącie nachylenia >12” i pokryciu niepalnym, niezapalnym i trudnozapalnym 

  – 30cm powyżej i niemniej niż 100cm od połaci mierząc w poziomie
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Stabilizacja komina ponad dachem

V

1,5 m

1,5 m - 3 m

3 m - 10 m

0,3 m

0,3 m12o

Zastosowanie HU = 1,5m Hu > 1,5 m Hu > 2,5 m Hu > 3,5 m Hu > 4,5 m Hu > 5,5 m

Nr art. 811818 811819 811820 811821 811822 811823

Symbol BP 4-4 BP 4-5 BP 4-6 BP 4-7 BP 4-8 BP 4-9

Wysokość (m) 4 5 6 7 8 9

Waga (kg) 13 16 20 48 51 79

Cena 689,00 757,00 825,00 929,00 1032,00 1238,00

Zastosowanie HU = 1,5m Hu > 1,5 m Hu > 2,5 m Hu > 3,5 m Hu > 4,5 m Hu > 5,5 m

Nr art. 811820 811821 811822 811823 820218 820219

Symbol BP 4-6 BP 4-7 BP 4-8 BP 4-9 BP 4-10 BP 4-11

Wysokość (m) 6 7 8 9 10 11

Waga (kg) 20 48 51 79 82 86

Cena 825,00 929,00 1032,00 1238,00 1514,00 1650,00

W przypadku gdy komin znajduje się w odległości 10m 

od kalenicy lub innej przeszkody lub gdy dach znajduje 

się w zagłębieniu, jego wylot powinien znajdować się: 

 30cm powyżej kalenicy (przeszkody) 

 jeżeli komin usytuowany jest w odległości  

 mniejszej niż 1,5m od kalenicy

 na tym samym poziomie co górna krawędź  

 kalenicy (przeszkody) ) jeżeli komin usytuowany  

 jest w odległości od 1,5m 3,0m od kalenicy

 ponad płaszczyznę wyprowadzoną pod kątem 12°  

 w dół od poziomu przeszkody dla kominów 

 położonych w odległości od 3m do 10m od  

 tej przeszkody.

Pakiet fabrycznie przygotowanych zbrojeń spełnia swoje 

funkcje przy zachowaniu następujących zasad: 

 Ostatnie (najwyższe) wiązanie boczne komina  

 z budynkiem musi mieć miejsce w konstrukcji dachu

 Wysokość komina od poziomu gruntu nie może  

 przekroczyć 20m

 Odległość Hu (miedzy dwoma ostatnimi wiązaniami  

 komina z budynkiem) nie może być mniejsza niż 1,50m

Do 2 m ponad dach:

Do 3 m ponad dach:

PRZYKŁAD KONSTRUKCJI  
KOMINA PONAD DACHEM
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TONA Warto wiedzieć o kominach.

Kominy są narażone na dwa rodzaje pożarów. W przypadku pożarów pomieszczeń, w których pracują, jest to tak 

zwany pożar  „z zewnątrz na zewnątrz”, natomiast w przypadku pożaru sadzy w kominie mamy do czynienia z poża-

rem „od wewnątrz na zewnątrz”. System kominowy TONA sprosta obu tym wyzwaniom. Przy pożarze pomieszczeń 

dysponuje klasą odporności ogniowej EI90 co oznacza, że przez co najmniej 90 minut nie rozprzestrzeni ognia na 

wyższe kondygnacje. Każdy komin TONA jest też całkowicie odporny na pożar sadzy.

Ochrona przeciwpozarowa.

rys. 1
rys. 2

 OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA  

 Z ZEWNĄTRZ NA ZEWNĄTRZ

 OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA  

 OD WNĘTRZA NA ZEWNĄTRZ



27

ODLEGŁOŚCI DO MATERIAŁÓW PALNYCH

Między wyczystką komina a przedmiotami łatwopalnymi 

takimi jak  meble czy elementy więźby należy zachować 

odstęp minimum 40cm. Od frontu wyczystki należy za-

chować odstęp minimum 50cm z poszerzeniem o 20cm 

na boki.

Przy przejściach komina przez drewniany strop oraz więź-

bę należy wykonać opaskę z niepalnej wełny mineralnej 

o grubości min. 5cm. W przypadku stropów niepalnych 

wykonujemy dylatację aby oddzielić komin od obciążeń 

stropu, jednocześnie zapewniając jego boczną stabiliza-

cję. Zabrania się obciążania dodatkowymi elementami 

konstrukcyjnymi komina np. elementami nośnymi stropu.

Kominy prowadzone na zewnątrz budynków oraz  części 

komina w pomieszczeniach nieogrzewanych muszą być 

dodatkowo izolowane termicznie.

MEBLE MEBLE

Osłona przed  
promieniowaniem 
cieplnym

rys. 3

rys. 4
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TONA Systemy kominowe

TONA KOMINY Sp. z o.o.      www.kominytona.pl 
Tel.:  +48 77 70 70 783      info@kominytona.pl

Prostota i funkcjonalność.

Wszystkie informacje  
techniczne i ceny do  
pobrania ze strony  

www.kominytona.pl  
lub zeskanuj kod QR:


