TONA Schornstein
TONA este singurul sistem de evacuare ceramic/tristrat,produs integral in
GERMANIA.
Cu o istorie de peste 125 de ani, si prezent in peste 20 de tari din Europa,TONA,
unul dintre principalii furnizori de cosuri de fum in Europa, introduce in 2011 pe
piata din Romania: cosul ceramic inteligent, prin SC TONA SISTEME DE COSURI SRL cu
sediul in Strada Toamnei Nr 27 Sector 2 BUCURESTI.

Cosul de fum – Componentă a conceptelor moderne de ȋncălzire
Eficiența energetică şi protecția mediului au influențat în ultimii ani dezvoltarea în domeniul
tehnologiei încălzirii caselor şi astfel a cerințelor sistemelor de cosuri şi evacuare.
Ca motor al surselor de incalzire, cosul de fum nu este responsabil doar pentru ventilarea corectă
ca premisă pentru combustia optimă a căminelor. În casele moderne şi din ce în ce mai
înghesuite, cosul de fum preia din ce în ce mai mult alimentarea surselor de incalzire cu aer
pentru combustie independent de aerul din încăpere.
De asemenea, acesta serveşte drept conexiune la un preț convenabil pentru relocarea instalațiilor,
a instalațiilor de curent şi solare, întrucât constituie o singură componentă de construcție care
furnizează o conexiune la toate nivelele de la pivnița până la acoperiş la calitate F90 – calitatea
focului.

Ales în mod corespunzător, cosul de fum este în ziua de azi componentă integrantă a unui sistem
de încălzire modern şi regenerativ.
Cosurile şi sistemele de evacuare sunt produse reglementate tehnic, care trebuie să dețină fie o
autorizație de la Institutul German pentru Tehnică de Construcții Berlin(caz TONA), fie o
etichetă CE ca dovadă a conformității cu o normă europeană.
Utilizarea în Germania este în plus reglementată în primul rând prin DIN V 18160, precum şi de
Ordonanța privind combustia (FeuVo) a Statelor Federale.
Pentru alte întrebări vă stă la dispoziție consultantul nostru de specialitate TONA.
TONA oferă soluția corectă de cosuri pentru toate utilizările în construcțiile noi şi SanReMo
(Reabilitare – Renovare – Modernizare).

Cadru legal
Mai jos sunt prezentate cele mai importante prevederi şi norme, ce trebuie luate în considerare la
planificarea şi construcția de sisteme de evacuare.
− Autorizația valabilă de la DIBt
− Reglementările landului cu privire la construcții şi combustie la nivel federal
− Ordonanța cu privire la sistemele mici şi mijlocii de combustie – 1. BlmSchV
− Lista prevederilor tehnice pentru construcții (DIBt)
− DIN V 18160-1, ediția 2006-1: instalații de evacuare – planificare şi realizare
− DIN V 18160-5, ediția 1998-5: instalații de evacuare – echipamente pentru activități de
hornar
− DIN EN 13384: instalații de evacuare – proceduri tehnice de calcul pentru căldură şi
electricitate
− DIN EN 13063: sisteme de instalații de evacuare cu țevi interioare din ceramică:
− Partea 1: Cerințe şi verificări pentru funingine
− Partea 2: Cerințe şi verificări pentru mod de lucru la umed
− Partea 3: Cerințe şi verificări pentru instalațiile pentru aer-evacuare

Cerințe – privire de ansamblu
Cerințe pentru cosurile de fum
Cosurile de fum trebuie să asigure evacuarea în siguranță a gazelor nocive şi, în funcție de caz,
aprovizionarea cu aer pentru combustie a căminului. Astfel, cosul de fum este expus drept
componentă în cazul vânturilor puternice şi a solitărilor de temperaturi extreme (> 1000˚C).
Pe lângă cerințele produsului, care se referă la conformitatea cosului de fum cu prevederile şi
normele in vigoare, trebuie îndeplinite şi cerințe cu privire la statică şi protecția împotriva
incendiilor.

Stabilitate – cerințe cu privire la:

− siguranța stabilității
− înalțimea cosului deasupra acoperişului
Protecția împotriva incediilor:
− Protecția împotriva incediilor din exterior spre
exterior: de ex.: LA90 = 90 minute
− Distanța față de materiale inflamabile / pereți
− Racordare de salubrizare
− Excepții precum executări de acoperişuri
− Componente de racordare

Grafic: Privire de ansamblu grafică a cerințelor pentru hornuri

Stabilitate
Siguranța stabilității
Definiție
Următoarele expuneri cu privire la stabilitate sunt valabile pentru cosuri de case (hornuri şi
instalații de evacuare)
− înălțimea segmentului deasupra celui mai înalt punct de susținere orizontal nu trebuie să
depăşească mai mult de 3m şi să nu depăşească de 5 ori valoarea celei mai mici lățimi de
ax
− pentru instalațiile de evacuare aduse în exterior nu trebuie depăşită cu mai mult de 1m
distanța de la clădire
În cazul în care aceste condiții nu sunt respectate, se vorbeşte despre un cos de fum detaşat,
pentru care trebuie furnizat un certificat conform DIN 1056 respectiv DIN EN 13084-2.

Indicații generale pentru siguranța stabilității
Instalațiile de evacuare trebuie construite perpendicular şi asigurate în / lângă clădire la o distanță
maximă de 5m împotriva flambajului.
Conform DIN V 18160-1, toate sarcinile exercitate de către instalația de evacuare trebuie
transferate în siguranță în clădire şi în fundație.
Interstițiu dintre construcția de sprijin şi suprafața exterioară a instalației de evacuare trebuie
umplut complet. În acest proces nu trebuie împiedicate fluxurile termice. În zona acoperişului
este ideală fixarea cosului cu TONAfix.
TONA oferă posibilitatea de ridigizarea capului cosului cu un set de armătură pentru atingerea de
înălțimi mari deasupra acoperişului (introdus în spațiile de colț ale pietrelor din înveliş). Astfel se
obține o ridigizare eficientă din punct de vedere al costului şi sigură din perspectiva stabilității.
Întrebați consultantul de specialitate TONA.

Înălțimi ale cosului de fum deasupra acoperişului
Următoarele prevederi legislative reglementează înălțimea hornului deasupra acoperişului:

1. DIN V 181610-1
Conform DIN V 18160-1, ediția 2006-01 gurile
instalațiilor de evacuare trebuie sa depăşească cu cel puțin
40cm (înveliş pentru acoperiş neinflamabil, vezi Figura 1)
respectiv 80 cm (înveliş usor pentru acoperiş) sau să fie
îndepărtat cel puțin 1m de suprafața acoperişului (de
regulă în cazul înclinărilor de acoperiş de sub 20˚). Drept
“usoare” sunt considerate acele învelişuri de acoperiş,
care sunt realizate din materiale inflamabile precum paie,
trestie, stuf sau sunt etanşate cu materiale inflamabile.

Figura 1

2. BimSchV § 19 – în cazul materialelor inflamabile
solide
Deschiderile de evacuare ale hornurilor în cazul
instalațiilor de combustie cu combustibil solid trebuie să
respecte următoarele, în funcție de înclinarea acoperişului
a) până la inclusiv 20˚ până la minimum 40cm deasupra
sau o distanță de cel puțin 1m de la suprafața acoperişului
(vezi Figura 2).

Figura 2

Figura 3

b) la mai mult de 20˚ până la minimum 40cm deasupra
sau o distanță orizontală de la suprafața acoperişului de
cel puțin 2,3 m (vezi Figura 3).
În cazul instalațiilor cu combustie pentru combustibil
solid cu o energie termică totală de până la 50kW gurile
de evacuare trebuie să depăşească cu cel puțin 1m
canturile superioare ale instalațiilor de aerisire, ale
ferestrelor sau ale uşilor pe un perimetru de 15m (vezi
Figura 4.). Perimetrul se lărgeşte cu câte 2m cu fiecare
50kW până la maxim 40m.

3. Alte reglementări
Alte reglementări cu privire la înălțimea cosurilor de fum,
deasupra acoperişului pot reieşi din Ordonanța privind combustia
din fiecare land federal, norma de măsurare EN 13384 sau
eventuale reeditări din partea autorității pentru inspecția
construcțiilor.
Figura 4

Înălțimea permisă pentru cosuri deasupra celui mai înalt punct de susținere lateral este limitată
de stabilitate. Ea depinde de tipul cosului şi de poziționarea geografică a amplasării instalației în
Germania. Paşii pentru determinarea înălțimii maxim admise pentru cosurile TONA deasupra
celui mai înalt punct de sustinere lateral sunt:
• Pasul 1: determinarea zonei de vânt (vezi harta)
• Pasul 2: determinarea presiunii vitezei q (vezi tabel cu zona de vânt)
• Pasul 3: determinarea înălțimii maxime admise din:
a) Tabelul de stabilitate TONA fără armătură suplimentară
b) Tabelul de stabilitate TONA cu armătură suplimentară
• Pasul 4: în funcție de caz, determinarea lungimii barei de armătură
Aveți în vedere explicațiile suplimentare la fiecare tabel din paginile următoare. În zonele cu risc
seismic trebuie avut în vedere suplimentar şi DIN 4149 inclusiv prevede

Exemplu de calcul:
Tabel cu zonele de vânt
h = înălțimea hornului deasupra nivelului
solului

Presiunea vitezei q în kN/m2 pentru o înălțime de clădire de
h < 10m

10m < h < 18m

18m < h < 25m

1 Suprafață în interiorul continentului

0,50

0,65

0,75

2 Suprafață în interiorul continentului
Coastă şi insule ale Mării Baltice

0,65
0,85

0,80
1,00

0,90
1,10

3 Suprafață în interiorul continentului
Coastă şi insule ale Mării Baltice

1,05

1,20

1,30

4 Suprafață în interiorul continentului
Coasta Mării Nordului şi a Mării Baltice şi
Insulele Mării Baltice şi ale Mării Nordului

0,95
1,25
1,40

1,15
1,40
-

1,30
1,55
-

Atenție:
1. La utilizarea armăturii trebuie stabilită lungimea barelor de
armătură, ce urmează a fi utilizate în colțuri (câte 2 sau 4 bucăți).
Lungimea necesară pentru bara de armătură corespunde distanței
dintre cele 2 puncte de susținere laterale şi gura de aerisire a
hornului.
2. Distanța dintre 1. şi al 2lea punct de susținere lateral trebuie să
fie de maxim 5m.
3. Punctele de susținere laterale trebuie să poată prelua forțele Hx

Protecția impotriva incendiilorr
La protecția împotriva incendiilor a coșurilor de fum se face diferența între:
Protecția împotriva incendiilor din exterior in interior
Protecția împotriva incendiilor din interior în exterior

a.) Protecția impotriva incendiilor din exterior în interior
Pentru ca, coșurile de fum să rămână cât mai mult timp sigure în caz de incendiu,
și să se evite extinderea focului, trebuie încadrate în clasa de rezistență la foc
LA90, adică să reziste, în caz de incendiu, 90 de minute.
Altfel există pericolul ca în această perioadă de timp pentru salvare, focul
să se extindă la alte etaje și să blocheze căile de evacuare cu bucăți de materiale
de construcții și să pună in pericol vieți omenești.
Clasa de rezistență la foc a coșului de fum se poate citi în clasificarea
coșului de fum.

b.) Protecția impotriva incendiilor din interior în exterior
Distanța impusă dintre coșul de fum și componente inflamabile trebuie să
mențină temperatura suprafeței componentelor apropiate pe cât de redusă
posibil, în așa fel încât la temperatura de lucru și la funingine în coșul de fum,
să nu apară foc în afara coșului. Distanța ce trebuie păstrată în practică
este dată de clasa de distanța .

Protecția impotriva incendilor
Exemplu de informații de protecție împotriva incendiilor din etichetarea coșurilor de fum.

In exemplu este o distanță necesară față de materialele combustibile de 5 cm.
Spațiul ramas trebuie umplut cu o vată minerală ignifugă ( clasa inflamabilă A1,
grupa de conductibilitate 035) vezi imagine: spațiul umplut.
Alternativ, spațiul dintre poate fi lăsat și gol. Aici trebuie acordată atenție deosebită
spațiul dintre să fie bine aerisit ( vezi imaginea: distanța deschisă/ aerisită)

Distanța umplută

Distanța deschisă/ aerisită

Distanțele pentru conductele de gaz vezi DIN V 1680-1, ediția 2006-01 6.9.3.1.

Excepții de la regula de distanță
Pentru clasificarea coșurilor de fum cu rezistență maximă la foc și funingine G50
este valabilă DIN V 18160 partea 1:
a) Față de grinzi de lemn sau componente de construcție din materiale
inflamabile se păstrează o distanță de cel puțin 2 cm,
b) Față de componetele care se apropie doar cu o suprafață mică de coșul de
fum ( de ex. șipci, lați de acoperiș) nu trebuie păstrată o distanță, când
aceste piese nu sunt izolate termic suplimentar pe exterior.

Exemplu trecere prin tavan

Exemplu trecere prin acoperiș

COȘURI DE FUM TONA
Racorduri pentru curățare
Componetele din substanțe inflamabile
cât și mobila trebuie să păstreze o
distanță de minim 40 cm față de
racordurile de curățare.
Dacă există o protecție de radiere a
căldurii, este suficientă o distanță de
20cm
pardoselile de sub racordurile de curățare
care sunt din substanțe inflamabile,
trebuie protejate. Acestea trebuie să fie la
cel puțin 50 de cm în față și cel puțin 20
cm lateral față de deschidere.

Piese de legătură
Dacă piesele de legătură trec prin pereți
din substanțe și materiale combustibile inflamabile,
trebuie făcuți pereți din substanțe si materiale
neinflamabile și cu conductibilitate redusă,
într-un cerc cu un diametru de cel puțin 20
de cm (vezi imaginea TONAvia, suprafața A)
Alternativ se poate face o distanță de 20cm
cu o țeavă de protecție din substanțe si materiale
neinflamabile și care își păstrează forma
( DIN V 18160 partea 1, secțiunea 6.9.6)
La trecerea prin rețele de legătură ( de ex.
țevi pentru camin) prin pereți inflamabili,
TONA oferă o soluție cu trecerea specială
prin pereți TONA cu care se obține aceeași
performanță cu o mărime a construcției
redusă și gaura din perete este mai mică.
(vezi imaginea : TONNAvia, suprafața B)
TONAvia trecere prin perete

Capul coșului de fum
Îmbrăcămintea capului coșului de fum peste acoperiș este din materiale rezistente la îngheț și
intemperii și trebuie protejate împotriva infiltrării apei de ploaie, de ex. o tencuială conform
DIN 1855-1 sau o protecție suplimentară confecționată la fața locului sau una achiziționată. ( de
ex. un capac).
Protecțiile pentru pereții coșului de fum, la coșurile cu combustibili de ardere solidă trebuie
confecționate din combustibili și materiale neinflamabile.
Protecțiile trebuie în așa fel confecționate încât apa de ploaie să nu pătrundă, totuși trebuie să
permită difuzia pentru eliminarea aburului din coșul de fum. De aceea este util ca protecția să fie
ventilată. Ar trebui să existe o distanță de cel puțin 2-3 cm între coșul de fum și protecție.
Vă recomandăm să utilizați o protecție confecționată de un specialist ( constructor de șeminee,
de invelitori) sau să utilizați capul de protecție TONA.
Pentru aceasta întrebați consultantul TONA

Descrierea schematică a montării coșului de fum TONA

Capace de ploaie
Utilizarea de elemente antipluviale poate împiedica evacuarea liberă de gaze și capacitatea de
funcționare a coșului de fum.
În cazul montării trebuie respectată siguranța de funcționare a sistemului , inclusiv a elementului
antipluvial, conform DIN EN 13384-1.

Fixarea coșului de fum TONAfix
La asigurarea statică la acoperiș( ultima prindere a
coșului de fum în/la clădire) este nevoie de un suport
pentru căpriori sau o fixare de căpriori.
TONA are în program , cu TONAfix, nu sisteme de
înșurubare complicate ca alți producători, ci
o soluție rapidă și simplă.
TONAfix este prinsă în cuie direct pe căpriori și
oferă imediat stabilitate sigură. Prin posibilitatea
izolației până la coșul de fum, nu apar punți
termice.

Tencuiala
Conform DIN E 4108-7 este de regulă la ziduri ( așadar și la coșurile de fum) necesară
asigurarea unei tencuieli care să ofere o etanșeitate suficientă. În zonele unde nu se mai poate
ajunge ulterior, ca de ex. în zona instalațiilor, tavane suspendate trebuie făcută cel puțin o
zugrăveală.

Racordul pentru țeava de fum
În principiu , la confecționarea racordurilor pentru șeminee sunt valabile regulile DIN V 181601.
TONA oferă următoarele soluții practice:

1a)Impingerea unei tevi negre de aceeasi
dimensiune nominala in racordul TONA.
Etansarea se face cu snur ceramic

2)Este disponibil racordul TONATEC plus cu
Captuseala dubla,premontata si inel de sustinere
Concentric pentru etansare blower-door. Sunt
Disponibile reductii ca accesorii

1b) Sunt disponibile reductii ca accesorii

3) L.A.S – racord pentru racordarea semineelor cu o temperatura
a gazelor evacuate de pana la 160 grade, cu membrana de
racord inauntru si afara.

Acestea sunt doar câteva posibilități. Vă rugăm consultați-vă cu consultantul TONA.

Racorduri de curățarer
Fiecare coș de fum trebuie să aibă la bază
un racord de curățare. Acesta trebuie să fie
cel puțin 20 de cm mai jos decît cel mai
jos focar. Racordurile de curățare trebuie să fie
ușor accesibile.
Dacă coșul de fum nu poate fi curățat de pe
acoperiș, trebuie montat un racord de curățare
superior.
Aici trebuie respectate distanțele necesare.

Uși de curățare TONA
Ușa exterioară:
Ușa de curățare TONA, verificată, pentru
mantaua exterioară este disponibilă ca ușa
din inox sau zincată.
Ușa interioară:
Ușa interioară la țeava de fum este disponibilă
În trei variante:
1. Potrivită pentru supra- și subpresiune
cu izolație specială rezistentă până la
160° C
2. Pentru lucru la subpresiune ≤400°C și utilizare W3G
3. Pentru lucru la subpresiune ≤600°C la
închidere cu cleme.

Imag: deschidere de curățare cu țevi TONAtec

Trecerea prin tavan
O trecere prin tavan este urmata si de un sprijin lateral.
La aceasta trebuie acordată atenție următoarelor:
Pereții coșului de fum nu sunt permiși prin tavane, grinzi sau alte componente
Întrerupți
Încărcați
Sau să fie puși în pericol sub alte forme

Pentru ca forțele ce apar la un sprijin lateral să fie conduse sigur în clădire, trecerile prin perete
ale coșurilor de fum trebuie confecționate rezistente.
Aceasta înseamnă că, coșul de fum trebuie fixat bine de tavan. Acest lucru poate fi obținut daca,
așa cum se vede în imaginea de mai jos, tavanul de beton este adus până la pereții coșului de
fum.
Atenție: acest lucru este valabil numai pentru coșurile de fum cu mai multe starturi.
Pardoseală

Tencuilă

Strat de separare
Izolație fonică

Șapă

Tavan din beton
Lambriu
Plăci rigips

Distanțier
Element din beton prefabricat

Imaginea arată trecerea unui coș de fum cu trei straturi printr-un tavan de beton

TONA
Reprezentare detaliată și descriere
Scurgere condens
Scurgerea pentru condens ar trebui racordată la canalizarea casei,
deoarece chiar și utilizarea de combustibil solid, poate provoca
umiditate în coșul de fum. Funcționarea și etanșeitatea întregului
sistem de condens ( incl. sifon și piciorul coșului de fum) trebuie
verificate după punerea în funcțiune și ulterior pe perioada
funcționării, se verifică regulat, iar la nevoie se curăță. Trebuie
avute în vedere reglementările referioare la apă.
Imag. TONA Scurgere condens
Conform fișei ATV-DVWK-A215 !”Condensul din focare ” ( 11/99) reies
următoarele cerințe pentru instalații de ardere și cu gaz:
•
•

•
•

Până la 25kW capacitate nu este necesară o neutralizare
Între 26 și 200kW este necesară o neutralizare numai atunci când apa de condens nu
este amestecată cu apa reziduală(alcalină) din gospodărie. La clădirile de locuit există
doar o reglemetare simplă a unui număr minim de locuințe de la care are loc cu
siguranță o amestecare.
La capacități peste 200kW este necesară o neutralizare
La utilizarea de ulei de încălzire cu conținut redus de pucioasă este valabil:
o Condensul din focarele pe bază de ulei sunt echivalente cu cele pe gaz
o Condensul din focarele cu temperatura redusă nu trebuie neutralizate, în mod
o normal.

Deoarece există tot mai multe case pe placă de beton, adică fără pivniță, racordul
de curățare se află in camera de la cel mai jos nivel.
Pentru a colecta condensul sau apa de ploaie care intră în coșul de fum, TONA
oferă soluția de a monta un recipient sub racordul de curățare, după ușa de
condens, care se colecteze condensul și apa de ploaie.

Șipci de condens TONAKD

S

Soluția la pardosela înaltă > 12 cm
Soluție de montaj simplă și rapidă
Ideală pentru construcții fără pivniță
Cu evacuare de condens integrată
Cu racord direct la canalizare

Coșuri de fum TONA
Reprezentare detailată și descriere
EticheETICHETAREarea coșurilor de fum
Etichetarea este montată la panoul de tip al sistemului de coș de fum.

Clasa de temperatură
Dă cea mai înaltă temperatură a gazelor de evacuare, de ex. T400 la max. 400°C permis

Clasa de presiune
Sistemul de evacuare trebuie să îndeplinească anumite cerințe de etanșeitate. N1 și N2 descriu
subpresiune iar P1 și P2 descriu suprapresiunea.

Clasa de rezistență la condens
Indică daca sistemul este destinat pentru modul de lucru uscat ( D) sau umed (W).

Clasa de rezistență la coroziune
Indică pentru ce substanțe este instalația rezistentă la coroziune:
1. Gaze
2. Lichide/gaze
3. Solide/ lichide/ gaze

Clasa de rezistență la arderea cu funingine
La utilizarea combustibililor solizi, coșurile de fum trebuie să fie rezistente la arderea cu
funingine.

se deosebesc : G - rezistent la arderea cu funingine O - nerezistent la arderea cu
funingine
Clasa de rezistență la foc
Clasa de rezistență la foc LA90 indică perioada de timp ( durata de rezistență la foc) in 90 de
minute în care instalația rezistă din afară. Instalațiile rezistente la foc sunt etichetate printr-o
etichetă de 90 de minute ( LA90).

