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Alkusanat
Useiden metallisten kevythormien läpivienneistä syttyneiden tulipalojen vuoksi
TTY:llä aloitettiin 2010 tutkimus metallisten kevythormien paloturvallisuus. Tutkimuksen yhtenä johtopäätöksenä oli erityisesti saunan kiukaiden tuottamat
kuumat savukaasut. Vuonna 2011 TTY:llä aloitettiin tutkimus tulisijojen ja kevythormien paloturvallisuus. Tutkimus oli jatkoa tutkimukselle metallisten kevythormien paloturvallisuus.
Tutkimuksen tärkeimpänä tavoitteena oli saada vähennettyä tulisijoista ja
savupiipuista lähteneiden tulipalojen määrää. Tarkoituksena oli lisätä tietoisuutta niiden paloriskeistä ja olla mukana määräysten muuttamisessa.
Projektin johtoryhmään ovat kuuluneet Seppo Pekurinen (Finanssialan
Keskusliitto), Pekka Rajajärvi (Sisäasiainministeriö), Jyrki Kauppinen ja Matti J.
Virtanen (Ympäristöministeriö), Kari Siponen (Tukes), Jouni Sorvari (Finanssialan Keskusliitto), Timo Pulkki (RTT), Carl-Gustav Petterson (Hormex Oy),
Juha Mielikäinen (Paroc Oy Ab), Ilkka Romppainen (Ekovilla Oy), Kimmo Seppälä (Linnatuli Oy), Juhani Lehikoinen ja Johannes Uusitalo (Nunnauuni Oy) ja
Reijo Hautala (Härmä Air Oy).
Kiitokset johtoryhmälle aktiivisesta osallistumisesta tutkimukseen.
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Tulisijojen savukaasujen lämpötilat
1

JOHDANTO
Ympäristöministeriö lähetti komissiolle 25.5.2011 kirjeen (PG 268 Finnish concern on fire safety risks due to CE marking of appliances fired by solid fuel and
chimney products), jossa selostettiin eurooppalaisten harmonisoitujen tulisijastandardien ja savupiippustandardien puutteita. Ministeriön kirjelmää täydensi
VTT:n tutkimusselostus Flue gas temperature measurements of a slow heat release appliance, a sauna stove and a roomheater. RESEARCH REPORT No.
VTT-S-08754-11 December 13, 2011. Tämä raportti on esitelty komissiolle ja
jäsenmaille.
Yksi kirjeessä mainittu standardien puute on se, että tulisijojen CE-merkinnässä
olevaa savukaasujen lämpötilaa ei voida pitää luotettava tietona savupiipun mitoittamista ja valintaa varten. Ympäristöministeriö esitti toivomuksen TTY:lle,
että TTY:n jatkotutkimuksen yksi tavoite olisi tehdä ehdotus, kuinka tulisijojen
eurooppalaisia harmonisoituja tuotestandardeja tulisi parantaa, jotta niiden CE
merkinnässä olevaa savukaasujen lämpötilaa voidaan pitää sellaisena, joka
toimii luotettavana savupiipun valinnan lähtökohtana. Tämä tutkimusselostus
pyrkii vastaamaan tähän ministeriön toiveeseen.
Tulisijastandardien mukaisissa kokeissa tulisijoista määritettävä savukaasujen
lämpötila on tulisijan tehon määrittämiseen tarkoitettu keskiarvolämpötila. Tulisijojen standardin mukainen testaus ei anna savuhormin mitoittamiseen tarvittavaa lämpötilatietoa. Tämän tutkimuksen tavoitteena on arvioida miten savuhormien mitoittamiseen tarkoitettu savukaasujen lämpötila tulisi määrittää tulisijoista.
Kokeiden kohteeksi valittiin saunan kiuas (EN 15821 Multi-firing sauna stoves
fired by natural wood logs), kamiina (EN 13240 Roomheaters fired by solid fuel)
ja varaava tulisija (EN 15250 Slow heat release appliances fired by solid fuel),
koska näillä kaikilla on erilainen tapa testata tulisijaa ja savukaasujen lämpötilaa. Nämä kolme erilaista testaustapaa kattaa varsin hyvin harmonisoitujen tuotestandardien erilaiset testaustavat. Lisäksi nämä tuotteet ovat hyvin paljon
käytettyjä Suomessa, jossa tulisijojen lämmitystä johtuen ilmastosta on keskieurooppalaista enemmän ja lämmitystapa voimakkaampaa. Saunomista voidaan
lisäksi pitää osana suomalaista kulttuuria. Testauksessa käytettiin harmonisoitujen tuotestandardien voimassa olevaa versiota.
Kokeita tehtiin kahdelle saunan puukiukaalle, yhdelle kamiinalle ja kahdelle varaavalle tulisijalle.
Kiukaalle 1 tehtiin nimellistehotesti, lämpötilaturvallisuustesti ja saunomistesti.
Kiukaalle 2 tehtiin lämpötilaturvallisuustesti ja saunomistesti.
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CE-merkitylle kamiinalle tehtiin nimellistehotesti ja lämpötilaturvallisuustesti. Lisäksi nimellistehotestin jälkeen tehtiin testi suuremmilla puupanoksilla.
Varaavalle tulisijalle 1 tehtiin normaalin käytön testi ja lämpötilaturvallisuustesti.
Lisäksi lämpötilaturvallisuustestin jälkeen tehtiin testi suuremmilla puupanoksilla. Varaavalle tulisijalle 2 tehtiin testi sytytyspelti auki, normaalin käytön testi ja
lämpötilaturvallisuustesti. Lisäksi lämpötilaturvallisuustestin jälkeen tehtiin testi
suuremmilla puupanoksilla.
2

TESTATUT TULISIJAT
Kiuas 1
Kiuas 1 oli perinteinen kaupallinen kiuas. Kiuas on tarkoitettu 8-20 m3 kokoiseen saunaan. Kiukaan korkeus oli 800 mm, leveys oli 540 mm ja syvyys 580
mm. Kiukaan kivimäärä oli 60 kg. Valmistajan käyttöohjeissa kiuas kehotetaan
sytyttämään pienellä määrällä puita. Puiden palaessa hyvin voidaan lisätä puita
noin 2/3 tulipesän korkeudesta. Tulisijaa ei ole vielä CE-merkitty.
Kiuas 2
Kiuas 2 oli perinteinen kaupallinen kiuas. Kiuas on tarkoitettu 8-20 m3 kokoiseen saunaan. Kiukaan korkeus oli 760 mm, leveys oli 430 mm ja syvyys 510
mm. Kiukaan kivimäärä oli 40 kg. Valmistaja ohjeistaa käyttöohjeissa täyttämään tulipesästä noin 2/3. Tulisijaa ei ole vielä CE-merkitty.
Kamiina
Kamiina oli CE-merkitty valurautainen kaupallinen kamiina, jonka nimellislämmönantotehoksi on ilmoitettu 5 kW. Kamiinan paino oli noin 134 kg. Kamiinan
hyötysuhteeksi on ilmoitettu 5,9 kW teholla 83 %. CE-merkinnässä ilmoitettu
savukaasujen keskiarvolämpötila on 260 °C. Kamiinan CE-merkintä on saatu
heinäkuussa 2010.
Puiden lisäysväliksi valmistaja suosittelee noin 45 minuuttia. Lisättävä puumäärä (2 klapia kerrallaan) on 1,62 kg (nimellisteho). Polttopuiden maksimimääräksi
valmistaja ilmoittaa 2,9 kg/h (max 3 kpl tai 2,2 kg/lisäyskerta).
Varaava tulisija 1
Varaava tulisija 1 oli kevytrakenteinen kaupallinen varaava tulisija. Tulisijan mitat olivat: korkeus 1650 mm, leveys 594 mm ja syvyys 514 mm. Tulisijan paino
oli 495 kg. CE-merkinnässä tulisijan tuottamaksi lämpöenergiaksi ilmoitetaan
39,5 kWh. Tulisijan hyötysuhteeksi on ilmoitettu 84 %. CE-merkinnässä ilmoitettu savukaasujen keskiarvolämpötila on 165 °C.
Varaava tulisija 2
Varaava tulisija 2 oli perinteinen kaupallinen varaava tulisija. Tulisijan mitat olivat: korkeus n. 1750 mm, leveys 795 mm ja syvyys 585 mm. Tulisijan paino oli
1300 kg. Valmistaja ilmoittaa tulisijan lämmitysalaksi 50-70 m2. Tulisijaa ei ole
vielä CE-merkitty.
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3

KOEMENETELMÄT
Koemenetelmät ja kokeiden suoritus on esitetty liitteessä 1.
Koejärjestely ja savukaasujen lämpötilan, paineen ja ainesosien mittaus on esitetty liitteessä 2.

4

SAUNAN PUUKIUKAIDEN TESTAUS

4.1
4.1.1

Suoritetut kokeet kiukaille
Nimellistehotesti kiukaalle 1
Kiukaan nimellistehotesti suoritettiin 20 m3 kokoisessa saunassa. Kiuas sytytettiin 3 kg puupanoksella. 24 minuuttia kiukaan sytytyksestä lisättiin 3 kg puupanos ja 48 minuuttia sytytyksestä lisättiin seuraava 3 kg puupanos. Saunatilan
lämpötila saavutti 90 °C ajanhetkellä 1 h 15 min. Savukaasujen korkein lämpötila ensimmäisen lisäyksen jälkeen oli 616 °C ja toisen lisäyksen jälkeen 632 °C.

Kuva 1 Kiukaan 1 nimellistehotestissä käytetty 3 kg puupanos.
(Harvaan ladottuna tulipesän täyttöaukon puoliväliin.)
4.1.2

Lämpötilaturvallisuustesti kiukaalle 1
Kiukaan lämpötilaturvallisuustesti suoritettiin standardista poiketen 20 m3 kokoisessa saunatestihuoneessa. Standardin mukaan koe tulisi suorittaa kooltaan
pienimmässä saunatestihuoneessa, joka on tällä kiukaalla 8 m3. TTY:n testissä
käytettiin suurempaa saunaa, koska silloin kiukaan on lämmitettävä suurempi tilavuus ja vaadittu lämmitystarve on siis suurempi. Tällä kiukaalla lämpötilatur-
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vallisuustestissä tarvittiin kaksipesällistä, että saunatestihuoneen lämpötilaksi
saatiin yli 110 °C.
Kiuas sytytettiin 4 kg puupanoksella. 30 minuuttia kiukaan sytytyksestä lisättiin
0,9 kg puupanos ja 47 minuuttia sytytyksestä lisättiin 0,85 kg puupanos. Saunatestihuoneen lämpötilaksi tasaantui 60 °C, kun sytytyksestä oli kulunut 61 minuuttia. Lämpötilaturvallisuustesti aloitettiin, kun sytytyksestä oli kulunut 69 minuuttia. Kiukaan tulipesä täytettiin täyttöaukon yläreunaan asti. Lisätyn puupanoksen massa oli 6,05 kg. Veto nostettiin arvoon 15 Pa
. Saunatestihuoneen lämpötila nousi 106 °C, eli ei saavutettu lämpötilaa 110 °C. Tämän vuoksi
Ajanhetkellä lisättiin uusi puupanos 1 h 48 min sytytyksestä, jonka massa oli
5,95 kg. Saunatestihuoneen lämpötila saavutti lämpötilan 137 °C, joka on paljon yli lämpötilaturvallisuustestissä vaatimuksena olevan 110 °C. Savukaasujen
lämpötila nousi lämpötilaturvallisuustestin ensimmäisellä lisäyksellä lämpötilaan
737 °C. Lämpötilaturvallisuustestin toisella lisäyksellä savukaasujen lämpötila
nousi lämpötilaan 801 °C.
4.1.3

Saunomistesti kiukaalle 1
Kiukaan saunomistesti suoritettiin 20 m3 kokoisessa saunassa. Saunomistestissä vetona käytettiin lämpötilaturvallisuustestissä käytettävää 15 Pa
. Kiuas sytytettiin 4,05 kg puupanoksella. Saunominen aloitettiin 33 minuutin kuluttua kiukaan sytytyksestä.
Puupanokset kokeen aikana
Aika
Sytytys
28 min 30 s
40 min
54 min
1 h 10 min
1 h 17 min
1 h 27 min
1 h 42 min
1 h 51 min
1 h 58 min
2h
2 h 4 min
2 h 12 min
2 h 17 min
2 h 35 min
3 h 3 min

Puupanos
4,05 kg
1,8 kg
1,6 kg
0,65 kg
1,5 kg
0,7 kg
1,65 kg
1,5 kg
1,85 kg
1,2 kg
1,05 kg
0,95 kg
0,8 kg
1,0 kg
1,35 kg
2,05 kg

Savukaasujen lämpötila nousi saunomistestissä standardin mukaisesta kohdasta mitattaessa lämpötilaan 767 °C ja liitinhormista mitattaessa lämpötilaan 924
°C.
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4.1.4

Lämpötilaturvallisuustesti kiukaalle 2
Kiukaan lämpötilaturvallisuustesti suoritettiin standardista poiketen 20 m3 kokoisessa saunatestihuoneessa. Standardin mukaan koe tulisi suorittaa kooltaan
pienimmässä saunatestihuoneessa, joka on tällä kiukaalla 8 m3. TTY:n testissä
käytettiin suurempaa saunaa, koska silloin kiukaan on lämmitettävä suurempi tilavuus ja vaadittu lämmitystarve on siis suurempi. Tällä kiukaalla saunatestihuoneen tilavuudella ei ollut vaikutusta savukaasujen lämpötiloihin lämpötilaturvallisuustestissä, koska saunatestihuone saavutti 110 °C lämpötilan ensimmäisellä pesällisellä.
Kiuas sytytettiin 2,5 kg puupanoksella. 24 minuuttia kiukaan sytytyksestä lisättiin 2 kg puupanos ja 47 minuuttia sytytyksestä lisättiin 0,5 kg puupanos. Saunatestihuoneen lämpötila nousi 80 °C. Kun saunatestihuoneen lämpötila oli tasaantunut 60 °C, lisättiin lämpötilaturvallisuustestin lisäyspanos. Lämpötilaturvallisuustesti aloitettiin, kun sytytyksestä oli kulunut 62 minuuttia. Kiukaan tulipesä täytettiin täyttöaukon yläreunaan asti. Lisätyn puupanoksen massa oli 7
kg. Veto nostettiin arvoon 15 Pa
. Saunatestihuoneen lämpötila nousi yli
110 °C. Saunatestihuoneen lämpötila saavutti lämpötilan 125 °C. Savukaasujen
lämpötila nousi lämpötilaturvallisuustestissä lämpötilaan 749 °C. Koe päättyi 93
min kuluttua kiukaan sytyttämisestä, kun CO2-pitoisuus laski 4 %:n.

Kuva 2

Kiukaan 2 lämpötilaturvallisuustestissä ja saunomistestissä sytytykseen käytetty puupanos 2,5 kg.
(Noin 1/3 tulipesän täyttöaukon korkeudesta).
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Kuva 3
4.1.5

Kiukaan 2 pesä täytetty reunoja myöten noin täyttöaukon puoliväliin 5,75 kg puupanoksella.

Saunomistesti kiukaalle 2
Kiukaan saunomistesti suoritettiin 20 m3 kokoisessa saunassa. Saunomistestissä vetona käytettiin lämpötilaturvallisuustestissä käytettävää 15 Pa
.
Kiuas sytytettiin 2,5 kg puupanoksella. Saunominen aloitettiin 20 minuutin kuluttua kiukaan sytyttämisestä.
Puupanokset kokeen aikana
Aika
Sytytys
11 min 30 s
23 min
42 min
1 h 7 min
1 h 20 min
1 h 27 min
1 h 36 min
1 h 49 min
2h
2 h 3 min

Puupanos
2,5 kg
3 kg
3 kg
2,95 kg
0,9 kg
1,1 kg
1,4 kg
1,4 kg
0,56 kg
4,62 kg
2,41 kg

Savukaasujen lämpötila nousi saunomistestissä standardin mukaisesta kohdasta mitattuna lämpötilaan 705 °C ja liitinhormista mitattaessa lämpötilaan 780 °C.
4.2

Kiuastestien tulokset
Saunan kiukaan savukaasujen ja saunan lämpötilat on esitetty liitteessä 3.
Savukaasujen korkeimmat lämpötilat kokeiden aikana kiukaalla 1 on esitetty
taulukossa 1.
Tutkimusselostuksen saa kopioida vain kokonaisuudessaan
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Savukaasujen korkeimmat lämpötilat kokeiden aikana kiukaalla 2 on esitetty
taulukossa 2.
Taulukko 1

Savukaasujen korkeimmat lämpötilat kiukaalla 1.

Kiuas 1

Liitinhormi

Standardin EN 15821
mittauskohta

738 °C

632 °C

860 °C
(Toisella lisäyksellä 901 °C)

737 °C
(Toisella lisäyksellä 801 °C)

924 °C

767 °C

Nimellistehotesti
(Veto 12 Pa)
Lämpötilaturvallisuustesti
(Veto 15 Pa)
Saunomistesti
(Veto 15 Pa)

Taulukko 2

Savukaasujen korkeimmat lämpötilat kiukaalla 2.
Liitinhormi

Standardin EN 15821
mittauskohta

Lämpötilaturvallisuustesti
(Veto 15 Pa)

833 °C

749 °C

Saunomistesti
(Veto 15 Pa)

780 °C

705 °C

Kiuas 2

4.3

Johtopäätökset kiuastesteistä
CE-merkinnässä ilmoitettu savukaasujen keskiarvolämpötilaa ei voida käyttää
savuhormin mitoittamisen lähtöarvona. Vertaamalla keskiarvolämpötilaa savukaasujen lämpötiloihin nimellistehotestissä ja lämpötilaturvallisuustestissä huomataan, ettei tämä lämpötila ole turvallinen savuhormin lämpötilaluokan mitoittamiseen. Lisäksi nimellistehotesti tehdään valmistajan ohjeiden mukaan parhaan nimellistehon saavuttamiseksi. Käyttämällä tulisijaa toisella tavalla, joka
vastaa normaalia suomalaista käyttötapaa, saadaan korkeampia savukaasujen
lämpötiloja.
Lämpötilaturvallisuustestillä pyritään varmistamaan paloturvallisuus kiukaan
mahdollisella käytöllä. Lämpötilaturvallisuustestissä kiukaan tulipesä täytetään
tulipesän aukon yläreunaan asti. Lämpötilaturvallisuustestissä savukaasujen
lämpötilaa ei kuitenkaan tarvitse mitata tai ilmoittaa. Nimellistehotestin ja lämpötilaturvallisuustestin lisäksi tehtiin myös saunomistesti. Savukaasujen lämpötilat 20 m3 saunalla tehdyssä lämpötilaturvallisuustestissä ja saunomistestissä
olivat vastaavia.
Savukaasujen lämpötilaa mitattiin standardin mukaisen kohdan lisäksi liitinhormista. Savukaasujen korkein lämpötila mitattuna liitinhormista oli 75-157 °C
korkeampi kuin standardin mukaisesta kohdasta mitattuna.
Tutkimusselostuksen saa kopioida vain kokonaisuudessaan
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Kiukaan savukaasujen lämpötila tulisi määrittää lämpötilaturvallisuustestissä.
Kokeessa tulisi määrittää korkein lämpötila. Tämä lämpötila tulisi mitata tulisijan
liitinhormista, jotta mittaukset tulisija- ja hormistandardeissa olisivat vastaavissa
kohdissa. Kriittisin asennus on tulisijan takaa liitettäessä palavarakenteisen seinän läpi.
Ongelma saunan puukiukaan lämpötilaturvallisuustestissä on, että testi on lyhytaikainen. Usealla peräkkäisellä pesällisellä saatetaan saada korkeammat
savukaasujen lämpötilat. Saunahuoneen lämpötila rajoittaa kuitenkin kiukaan
lämmittämistä, jos kiuas on sopivan kokoisessa saunassa ja ovi on kiinni.
5

KAMIINAN TESTAUS

5.1
5.1.1

Suoritetut kokeet kamiinalle
Kamiinan nimellistehotesti + lisäpanokset
Kamiina sytytettiin 1,6 kg puupanoksella. 27 minuuttia tulisijan sytytyksestä lisättiin 0,85 kg puupanos. Testausjakso aloitettiin 1 h 2 min sytytyksen jälkeen,
kun perushiillos oli saavutettu. Lisäyspanoksena käytettiin 1,7 kg koivuklapia.
Toinen 1,7 kg lisäyspanos lisättiin 1 h 47 min sytytyksestä. Kolmas 1,7 kg lisäyspanos lisättiin 2 h 34 min sytytyksestä. Nimellistehotesti lopetettiin 3 h 21
min sytytyksestä, kun perushiillos saavutettiin. Tämän jälkeen poltettiin vielä
neljä 3 kg lisäpanosta. Ensimmäiset kaksi lisäpanosta poltettiin vedolla 12 Pa
±2 ja kaksi seuraavaa vedolla 15 Pa
.
Savukaasujen korkein lämpötila nimellistehotestissä liitinhormissa oli 404 °C ja
standardin mukaisesta kohdasta mitattuna 284 °C. Kahden ensimmäisen lisäpanoksen aikana savukaasujen korkein lämpötila liitinhormissa oli 512 °C ja
standardin mukaisesta kohdasta mitattuna 376 °C. Kahden viimeisen lisäpanoksen aikana savukaasujen korkein lämpötila liitinhormissa oli 613 °C ja
standardin mukaisesta kohdasta mitattuna 446 °C. Savukaasujen keskiarvolämpötilaksi saadaan suoritetusta nimellistehotestistä 247 °C. Tämä on lämpötila, joka ilmoitetaan CE-merkinnässä. Tälle kamiinalle oli CE-merkinnässä ilmoitettu lämpötila 260 °C.
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Kuva 4

Kuva 5
5.1.2

Kamiinan nimellistehotestissä käytetty 1,7 kg puupanos.

Kamiinan nimellistehotestin jälkeen käytetty 3 kg lisäpanos.

Kamiinan lämpötilaturvallisuustesti
Kamiinan lämpötilaturvallisuustestissä käytetään polttopuuna kuusisoiroa. Kuusisoiron määrä lasketaan kamiinan tulipesän pohjan pinta-alan avulla. Kamiina
sytytettiin 3,3 kg puupanoksella. Testausjakso aloitettiin 1 h 2 min sytytyksen
jälkeen, kun perushiillos oli saavutettu. Veto nostettiin standardin mukaisesti arvoon 15 Pa
. Kamiinan lämpötilaturvallisuustestissä puiden lisäystä jatketaan, kunnes kolmiotahokkaan pintalämpötilat eivät enää nouse. Toinen 2,5 kg
Tutkimusselostuksen saa kopioida vain kokonaisuudessaan

Postiosoite
PL 600
33101 Tampere

Puhelin
(03) 311 511

Sähköposti
timo.inha@tut.fi
perttu.leppanen@tut.fi
martti.peltomaki@tut.fi

13 (42)

Palolaboratorio
Tutkimusselostus nro PALO 2114/2012
27.9.2012

lisäyspanos lisättiin 1 h 45 min sytytyksestä. Kolmas 2,5 kg lisäyspanos lisättiin
2 h 30 min sytytyksestä. Neljäs 2,5 kg lisäyspanos lisättiin 3 h 16 min sytytyksestä. Kolmiotahokkaan pintalämpötilat eivät enää nousseet. Koe lopetettiin 4 h
10 min sytytyksestä, kun perushiillos saavutettiin.

Kuva 7

Kamiinan lämpötilaturvallisuustestissä käytetty puupanos
(2,5 kg kuusisoiroa).

Savukaasujen korkein lämpötila liitinhormissa lämpötilaturvallisuustestin aikana
oli 508 °C ja standardin mukaisesta kohdasta mitattuna 371 °C.
5.2

Kamiina testien tulokset
Kamiinan savukaasujen lämpötilat on esitetty liitteessä 4.
Savukaasujen korkeimmat lämpötilat kamiinalla kokeiden aikana on esitetty
taulukossa 3.
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Taulukko 3

Savukaasujen korkeimmat lämpötilat kamiinalla.
Liitinhormi

Standardin EN 13240
mittauskohta

Nimellistehotesti 1
(Veto 12 Pa)

404 °C

284 °C

Lisäpanokset 1 ja 2
(Veto 12 Pa)

512 °C

376 °C

Lisäpanokset 3 ja 4
(Veto 15 Pa)

613 °C

446 °C

Lämpötilaturvallisuustesti
(Veto 15 Pa)

508 °C

371 °C

Kamiina

5.3

Johtopäätökset kamiinatesteistä
CE-merkinnässä ilmoitettu savukaasujen keskiarvolämpötila 260 °C kuvaa hyvin nimellistehotestin savukaasulämpötiloja. Tätä lämpötilaa ei voida kuitenkaan
käyttää savuhormin lämpötilaluokan mitoittamiseen. Vertaamalla nimellistehotestistä saatua lämpötilaa savukaasujen lämpötiloihin lämpötilaturvallisuustestissä huomataan, ettei tämä lämpötila ole turvallinen savuhormin mitoittamiseen.
Nimellistehotestin jälkeen tehdystä lisäpanostestistä huomataan, että käyttämällä 1,7 kg puupanoksen sijaan 3 kg puupanosta saadaan jo 12 Pa:n vedolla
saman suuruisia savukaasujen lämpötiloja kuin lämpötilaturvallisuustestissä.
Kun 3 kg puupanoksilla nostetaan veto 15 Pa:n saadaan jo huomattavasti korkeampia savukaasujen lämpötiloja. Lisäpanosten voidaan katsoa olevan tulisijan ylilämmittämistä.
Kamiinan lämpötilaturvallisuustestiä jatketaan, kunnes kolmiotahokkaassa on
saavutettu korkeimmat lämpötilat. Kokeessa saavutetaan savukaasujen korkein
lämpötila testatulla puupanoskoolla.
Savukaasujen lämpötilaa mitattiin standardin mukaisen kohdan lisäksi liitinhormista. Savukaasujen korkein lämpötila mitattuna liitinhormista oli 120-167 °C
korkeampi kuin standardin mukaisesta kohdasta mitattuna.
Kamiinan savukaasujen lämpötila tulisi määrittää lämpötilaturvallisuustestissä.
Kokeessa tulisi määrittää korkein lämpötila. Tämä lämpötila tulisi mitata tulisijan
liitinhormista, jotta mittaukset tulisija- ja hormistandardeissa olisivat vastaavissa
kohdissa. Kriittisin asennus on tulisijan takaa liitettäessä palavarakenteisen seinän läpi.
Ongelmana kamiinan lämpötilaturvallisuustestissä on, että joillakin kamiinoilla
lämpötilaturvallisuustestissä käytetty puupanoskoko voi olla pieni suhteessa tulipesän tilavuuteen (tulipesän pohjan pinta-alasta johtuen). Suurempi puuTutkimusselostuksen saa kopioida vain kokonaisuudessaan
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panoskoko voi nostaa savukaasujen lämpötiloja. Standardissa tulisi olla tulipesän pohjan pinta-alaan perustuvan laskennan lisäksi kerroin, joka varmistaa riittävän puumäärän näissä tilanteissa. Kerroin voisi verrata puumäärää nimellistehotestin puumäärään tai tulipesän tilavuuteen.
6

VARAAVIEN TULISIJOJEN TESTAUS

6.1
6.1.1

Suoritetut kokeet varaaville tulisijoille
Normaalin käytöntesti varaavalle tulisijalle 1
Varaava tulisija sytytettiin 2,5 kg puupanoksella, jonka lisäksi käytettiin 0,5 kg
sytykkeitä. 15 minuuttia tulisijan sytytyksestä lisättiin 2,5 kg puupanos. Toinen
2,5 kg lisäyspanos lisättiin 45 minuuttia sytytyksestä. Kolmas 2,5 kg lisäyspanos lisättiin 1 h 15 min sytytyksestä. Koe lopetettiin 1 h 59 min sytytyksestä,
kun CO2-pitoisuus laski arvoon 3,8 %. Savukaasujen korkein lämpötila liitinhormissa oli 311 °C ja standardin mukaisesta kohdasta mitattuna 298 °C. Savukaasujen keskiarvolämpötilaksi saadaan suoritetusta normaalin käytön testistä 246 °C.

Kuva 8

6.1.2

Varaavan tulisijan 1 normaalin käytön testissä käytetty 2,5 kg
puupanos + 0,5 kg sytykkeet.

Lämpötilaturvallisuustesti + lisäpanos varaavalle tulisijalle 1
Varaavan tulisijan lämpötilaturvallisuustesti suoritetaan siten, että normaalin
käytön testin jälkeen tehdään heti uusi normaalin käytön testi. Varaava takka
sytytettiin 2,5 kg puupanoksella, jonka lisäksi käytettiin 0,5 kg sytykkeitä. 15 miTutkimusselostuksen saa kopioida vain kokonaisuudessaan
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nuuttia tulisijan sytytyksestä lisättiin 2,5 kg puupanos. Toinen 2,5 kg lisäyspanos lisättiin 45 minuuttia sytytyksestä. Kolmas 2,5 kg lisäyspanos lisättiin 1 h
15 min sytytyksestä. Lämpötilaturvallisuustesti aloitettiin 2 h 3 min sytytyksestä,
kun CO2-pitoisuus laski arvoon 3,8 %. Veto nostettiin standardin mukaisesti arvoon 15 Pa
. Ensimmäinen lämpötilaturvallisuustestin puupanos 2,5 kg lisättiin 2 h 3 min sytytyksestä. Seuraavat kolme 2,5 kg puupanosta lisättiin 2 h
33 min sytytyksestä, 3 h 3 min sytytyksestä ja 3 h 33 min sytytyksestä. Lämpötilaturvallisuustesti lopetettiin ajassa 4 h 18 min, kun CO2-pitoisuus laski arvoon
3,9 %. Tämän jälkeen lisättiin vielä 5 kg lisäpanos ja veto nostettiin arvoon 20
Pa.

Kuva 9

Varaavan tulisijan 1 normaalin käytön testissä ja lämpötilaturvallisuustestissä käytetty 2,5 kg puupanos.

Savukaasujen korkein lämpötila liitinhormissa normaalin käytön testin aikana oli
320 °C ja standardin mukaisesta kohdasta mitattuna 310 °C. Savukaasujen
korkein lämpötila liitinhormissa lämpötilaturvallisuustestin aikana oli 388 °C ja
standardin mukaisesta kohdasta mitattuna 368 °C. Savukaasujen korkein lämpötila liitinhormissa lisäpanoksen aikana oli 435 °C ja standardin mukaisesta
kohdasta mitattuna 411 °C. Savukaasujen keskiarvolämpötilaksi saadaan suoritetusta normaalin käytön testistä 250 °C.
6.1.3

Testi sytytyspelti auki varaavalle tulisijalle 2
Varaavalle tulisijalle 2 suoritettiin testi sytytyspelti auki. Sytytyspelti on tarkoitettu paremman vedon saamiseksi sytyttäessä. Kun sytytyspelti on auki, savukaasut ohjautuvat suoraan savuhormiin, eivätkä kierrä tulisijan poskikanavissa. Sytytyspelti voidaan pitää auki asennossa 2-3 minuuttia sytytyksen jälkeen. Varaava tulisija sytytettiin 5 kg puupanoksella. 34 minuuttia tulisijan sytytyksestä
lisättiin 3 kg puupanos. 45 minuuttia sytytyksestä lisättiin 5 kg lisäyspanos. Koe
lopetettiin 1 h 18 min sytytyksestä, kun CO2-pitoisuus laski arvoon 4 %. Savu-
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kaasujen korkein lämpötila liitinhormissa oli 467 °C ja standardin mukaisesta
kohdasta mitattuna 432 °C.
6.1.4

Normaalin käytön testi varaavalle tulisijalle 2
Varaava tulisija sytytettiin 5 kg puupanoksella, jonka lisäksi käytettiin 0,5 kg sytykkeitä. 39 minuuttia tulisijan sytytyksestä lisättiin 3 kg puupanos. Koe lopetettiin 1 h 5 min sytytyksestä, kun CO2-pitoisuus laski arvoon 2,95 %. Savukaasujen korkein lämpötila liitinhormissa oli 347 °C ja se saavutettiin sytytyspellin ollessa vielä auki. Sytytyspellin ollessa kiinni korkein lämpötila liitinhormissa oli
260 °C ja standardin mukaisesta kohdasta mitattuna 240 °C.

Kuva 11

Varaavan tulisijan 2 normaalin käytön testissä käytetty 5 kg
puupanos + 0,5 kg sytykkeet.
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Kuva 12

6.1.5

Varaavan tulisijan 2 normaalin käytön testissä ja lämpötilaturvallisuustestissä käytetty 3 kg puupanos.

Lämpötilaturvallisuustesti + lisäpanokset varaavalle tulisijalle 2
Varaavan tulisijan lämpötilaturvallisuustesti suoritetaan siten, että normaalin
käytön testin jälkeen tehdään heti uusi normaalin käytön testi. Varaava takka
sytytettiin 5 kg puupanoksella, jonka lisäksi käytettiin 0,5 kg sytykkeitä. Sytytys
suoritettiin sytytyspelti auki. Sytytyspelti suljettiin 10 min sytytyksen jälkeen. 40
minuuttia tulisijan sytytyksestä lisättiin 3 kg puupanos. Lämpötilaturvallisuustesti
aloitettiin 1 h 6 min sytytyksestä. Veto nostettiin standardin mukaisesti arvoon
15 Pa
. Ensimmäinen lämpötilaturvallisuustestin puupanos 5 kg lisättiin 1 h
6 min sytytyksestä. 1 h 30 min sytytyksestä lisättiin 3 kg puupanos. Lämpötilaturvallisuustesti lopetettiin ajassa 1 h 49 min. Tämän jälkeen lisättiin vielä 10 kg
lisäpanos ja veto nostettiin arvoon 20 Pa. Kun savukaasujen lämpötilat olivat
saavuttaneet korkeimmat lämpötilat, avattiin vielä sytytyspelti suurimpien lämpötilojen saavuttamiseksi.
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Kuva 13

Varaavan tulisijan 2 lämpötilaturvallisuustestin jälkeen
lisätty 10 kg puupanos.

Savukaasujen korkein lämpötila liitinhormissa normaalin käytön testin aikana oli
266 °C ja standardin mukaisesta kohdasta mitattuna 243 °C. Savukaasujen
korkein lämpötila liitinhormissa lämpötilaturvallisuustestin aikana oli 371 °C ja
standardin mukaisesta kohdasta mitattuna 350 °C. Savukaasujen korkein lämpötila liitinhormissa lisäpanoksen aikana ennen sytytyspellin aukaisua oli 452
°C ja standardin mukaisesta kohdasta mitattuna 426 °C. Sytytyspellin aukaisemisen jälkeen savukaasujen korkein lämpötila liitinhormissa lisäpanoksen aikana oli 581 °C ja standardin mukaisesta kohdasta mitattuna 530 °C.
6.2

Varaavien tulisijojen kokeiden tulokset
Varaavien tulisijojen savukaasujen lämpötilat on esitetty liitteessä 5.
Savukaasujen korkeimmat lämpötilat kokeiden aikana varaavalla tulisijalla 1 on
esitetty taulukossa 4.
Savukaasujen korkeimmat lämpötilat kokeiden aikana varaavalla tulisijalla 2 on
esitetty taulukossa 5.
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Taulukko 4

Savukaasujen korkeimmat lämpötilat varaavalla tulisijalla 1.
Standardin EN 15250
Varaava tulisija 1
Liitinhormi
mittauskohta
Normaalin käytön testi 1
(Veto 12 Pa)

311 °C

298 °C

Normaalin käytön testi 2
(Veto 12 Pa)

320 °C

310 °C

Lämpötilaturvallisuustesti
(Veto 15 Pa)

388 °C

368 °C

Lisäpanos
(Veto 20 Pa)

435 °C

411 °C

Taulukko 5

Savukaasujen korkeimmat lämpötilat varaavalla tulisijalla 2.
Standardin EN 15250
Varaava tulisija 2
Liitinhormi
mittauskohta
Sytytyspelti auki
(Veto 12 Pa)

467 °C

432 °C

Normaalin käytön testi 1
(Veto 12 Pa)

260 °C

240 °C

Normaalin käytön testi 2
(Veto 12 Pa)

266 °C

243 °C

Lämpötilaturvallisuustesti
(Veto 15 Pa)

371 °C

350 °C

Lisäpanos
(Veto 20 Pa)

452 °C

426 °C

Lisäpanos sytytyspelti auki
(Veto 20 Pa)

581 °C

530 °C

6.3

Johtopäätökset varaavien tulisijojen kokeista
CE-merkinnässä ilmoitettu savukaasujen keskiarvolämpötila kuvaa melko hyvin
normaalin käytön testin savukaasulämpötiloja. Näillä tulisijoilla savukaasujen
korkein lämpötila normaalin käytön testissä oli vain noin 50 °C korkeampi kuin
keskiarvolämpötila. Tätä lämpötilaa ei voida kuitenkaan käyttää savuhormin
lämpötilaluokan mitoittamiseen. Vertaamalla normaalin käytön testissä saatua
lämpötilaa savukaasujen lämpötiloihin lämpötilaturvallisuustestissä huomataan,
ettei tämä lämpötila ole turvallinen savuhormin mitoittamiseen. Savukaasujen
korkein lämpötila lämpötilaturvallisuustestissä on yli 100 °C korkeampi kuin
keskiarvolämpötila normaalin käytön testissä.
Tutkimusselostuksen saa kopioida vain kokonaisuudessaan
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Lämpötilaturvallisuustestin jälkeen tehdystä lisäpanostestistä huomataan, että
käyttämällä kaksinkertaista puupanosta ja 20 Pa:n vetoa saadaan vielä noin 50
°C korkeampia savukaasujen lämpötiloja kuin lämpötilaturvallisuustestissä. Sytytyspellin auki pitäminen varaavan tulisijan lämmittämisen aikana voi lisätä savukaasujen lämpötiloja savuhormissa vieläkin enemmän. Lisäpanosten voidaan
katsoa olevan tulisijan ylilämmittämistä.
Savukaasujen lämpötilaa mitattiin standardin mukaisen kohdan lisäksi liitinhormista. Savukaasujen korkein lämpötila mitattuna liitinhormista oli 10-51 °C korkeampi kuin standardin mukaisesta kohdasta mitattuna. Suurin ero lämpötiloissa tulee sytytyspellin ollessa auki.
Varaavan tulisijan savukaasujen lämpötila tulisi määrittää lämpötilaturvallisuustestissä. Kokeessa tulisi määrittää korkein lämpötila. Tämä lämpötila tulisi mitata tulisijan liitinhormista, jotta mittaukset tulisija- ja hormistandardeissa olisivat
vastaavissa kohdissa. Kriittisin asennus on tulisijan takaa liitettäessä palavarakenteisen seinän läpi.
Ongelma varaavien tulisijojen lämpötilaturvallisuustestissä on, että siinä käytetään normaalin käytön testin puupanoksia, jotka valmistaja määrittää. Joissakin
tapauksissa valmistaja on voinut määrittää normaalin käytön testin panoskoot
pieniksi suhteessa tulipesän tilavuuteen. Suurempi puupanoskoko voi nostaa
savukaasujen lämpötiloja.
Toinen ongelma on varaavien tulisijojen sytytyspellit. Jos varaavassa tulisijassa
on sytytyspelti, lämpötilaturvallisuustesti tulisi suorittaa sytytyspelti auki.
Savukaasujen ja kuuman kaasun lämpötilanmittaus tulisija- ja hormitesteissä on
esitetty liitteessä 6.
Hormien asennustavat tulisijoihin on esitetty liitteessä 7.
Ehdotus lisämittapisteestä tulisijatesteihin on esitetty liitteessä 8.

7

JOHTOPÄÄTÖKSET KOKEISTA
Tulisijojen nimellistehotestissä ja normaalin käytön testissä määritettyä savukaasujen keskiarvolämpötilaa ei voida käyttää savupiipun mitoittamiseen.
Tulisijoja tulee käyttää valmistajan ohjeiden mukaan, jotta savukaasujen lämpötilat pysyvät suunniteltuina ja tulisijan hyötysuhde on testatun mukainen. Valmistajan ohjeiden mukaista testiä ei voida kuitenkaan ottaa lähtökohdaksi savukaasujen lämpötilojen mittaamiseen. Tulisijatesteissä tulisi mitata savupiippujen mitoittamiseen tarkoitettu savukaasujen lämpötila, jotta rakennustuotedirektiivin toinen olennainen vaatimus eli paloturvallisuus tulisi tältä osin huomioitua.
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Liite 1: Koemenetelmä ja kokeiden suoritus
Koemenetelmät:
Kiukaat: Standardi EN 15821:2010 Jatkuvalämmitteiset saunan puukiukaat.
Vaatimukset ja testausmenetelmät.
Kamiina: Standardi EN 13240:2001/A2:2004/AC:2007 Kiinteän polttoaineen
kamiinat. Vaatimukset ja testausmenetelmät.
Varaavat tulisijat: Standardi EN 15250:2007 Kiinteällä polttoaineella lämmitettävät varaavat tulisijat. Vaatimukset ja testausmenetelmät.

Mittaukset:
Veto ja savukaasujen lämpötila mitataan Kimo MP 200 mikromanometrillä, jossa mitta-anturina oli TPL-06-300-T. Standardien mukaisten mittausten lisäksi
savukaasujen lämpötilaa mitataan tulisijan liitinhormista K-tyypin termolangalla
Ø 0,5 mm.
Savukaasun lämpötila ja koostumus mitataan ja tallennetaan 1 minuutin välein.
Normaalin käytön testin ja nimellistehotestin aikaiset savukaasujen keskilämpötilat lasketaan ja ilmoitetaan.

Polttoaine:
Kokeissa käytetyt polttoaineet olivat standardien liitteen B mukaisia.
Puumäärinä nimellistehotesteissä ja normaalin käytön testeissä on käytetty
puumääriä, joilla CE-merkintätestit on tehty tai joilla valmistaja aikoo CEmerkintätestit tehdä.

Kokeet kiukaille:
Nimellistehotesti
Testattava tulisija asennetaan standardin EN 15821 mukaiseen saunatestihuoneeseen valmistajan ilmoittamien suojaetäisyyksien päähän seinistä. Testauksessa nimellisteholla käytetään valmistajan ilmoittamia polttoainelisäyksiä, joilla
saunatestihuoneen lämpötilan tulee saavuttaa 90 °C. Vetona kokeessa käytetään 12 Pa ±2. Saunan ilmanvaihto on 6 kertaa tunnissa. Kokeesta määritetään
savukaasujen keskiarvolämpötila.
Kiukaan nimellistehotesti kuvaa tilannetta, jossa sauna lämmitetään saunomisvalmiuteen, jonka jälkeen lämmitys lopetetaan. Todellisuudessa saunominen
aloitetaan, kun sauna on lämmin. Jatkuvalämmitteisessä saunan kiukaassa pidetään tulta koko saunomisen ajan.
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Lämpötilaturvallisuustesti
Lämpötilaturvallisuustestissä saunatestihuoneen lämpötilan tulee ensin tasaantua lämpötilaan 60 °C, jonka jälkeen veto nostetaan arvoon 15 Pa
ja tulipesä ladotaan täyteen täyttöaukon yläreunaan asti. Jos saunatestihuoneen
lämpötila ei lisäyksellä saavuta lämpötilaa 110 °C, tehdään toinen lisäys. Lämpötilaturvallisuustestin tarkoituksena on määrittää tulisijan suojaetäisyydet palaviin materiaaleihin. Testistä ei standardin mukaan tarvitse mitata savukaasujen
lämpötilaa.
Saunomistesti
Standardin mukaisten kokeiden lisäksi suoritettiin saunomistesti. Kiukaan nimellistehotesti ja lämpötilaturvallisuustesti ovat lyhytaikaisia kokeita. Standardissa ei oteta huomioon pitkäaikaista saunomista. Tästä syystä tehtiin saunomistesti.
Saunan kiuas on hyvin erilainen tulisija, kuin muut tulisijat. Saunan lämpötilana
saunomisen ajan pidetään 80-100 °C, joillekin on tyypillistä saunoa vieläkin
kuumemmassa lämpötilassa. Lisäksi kiukaan kivien on oltava koko saunomisen
ajan riittävän kuumia (noin 300 °C). Saunominen saattaa kestää useita tunteja.
Saunomistestissä testisaunassa saunottiin ja löylyvettä heitettiin kiukaalle.
Puupanoksia lisättiin niin, että saunan lämpötila tuntui miellyttävältä. Ilmanvaihtona käytettiin standardin mukaista 6 kertaa tunnissa. Saunomistestillä pyrittiin
määrittämään saunan kiukaan suomalainen käyttötapa, joka olisi lähtökohtana
saunan kiukaan savukaasujen määrittämiseen.

Kokeet kamiinalle:
Nimellistehotesti
Testattava tulisija asennetaan vaa’an päälle valmistajan ilmoittamien suojaetäisyyksien päähän standardin EN 13240 mukaisesta testinurkkauksesta. Testaus
nimellisteholla koostuu syttymis- ja esitestausjaksosta ja testausjaksosta. Esitestausjaksossa varmistetaan perushiilloksen saavuttaminen. Testausjakso
aloitetaan, kun perushiillos on saavutettu. Testausjaksossa käytetään valmistajan ohjeiden mukaisia polttoainelisäyksiä. Testausjakso lopetetaan, kun perushiilloksen paino on sama kuin esitestausjakson lopussa. Vetona kokeessa
käytetään 12 Pa ±2. Kokeesta määritetään savukaasujen keskiarvolämpötila.
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Lämpötilaturvallisuustesti
Lämpötilaturvallisuustestissä testipolttoaineena käytetään kuusta, jonka poikkileikkausmitat ovat 4 cm x 6 cm tai 5 cm x 5 cm. Aluksi lisätään kamiinaan riittävästi polttoainetta, jotta varmistetaan polttoaineen syttyminen. Kun polttoaine
on syttynyt, lisätään laskettu polttoainelisäys. Kun perushiillos saavutetaan, lisätään seuraava polttoainelisäys. Polttoainelisäyksiä jatketaan kunnes testinurkkauksen seinän lämpötilat ovat saavuttaneet korkeimman arvon. Vetona
käytetään 15 Pa
Lämpötilaturvallisuustestin tarkoituksena on määrittää tulisijan suojaetäisyydet palaviin materiaaleihin. Testistä ei standardin mukaan
tarvitse mitata savukaasujen lämpötilaa.
Polttoainelisäyksen paino kamiinan lämpötilaturvallisuustestissä lasketaan kaavalla:

jossa
Bfl = testauslisäyksen paino, kg
Sc = tulipesän pohjan pinta-ala, m2
Hu = polttoaineen alempi lämpöarvo polttokosteudessa, MJ/kg
c = 400 MJ/m2
Lisälämmitystesti
Lämpötilaturvallisuustestissä polttoainepanosten koko lasketaan tulipesän pohjan pinta-alan avulla. Standardissa ei kuitenkaan oteta kantaa tulipesän korkeuteen. Monissa kamiinoissa voidaan pesän suuren koon vuoksi polttaa suurempia puupanoskokoja kuin lämpötilaturvallisuustestissä laskettu. Suuremmat
puupanokset voivat nostaa savukaasujen lämpötiloja.
Teimme nimellistehotestin jälkeen kokeen suuremmilla puupanoksilla.

Kokeet varaaville tulisijoille:
Normaalinkäytöntesti
Testattava tulisija asennetaan valmistajan ilmoittamien suojaetäisyyksien päähän standardin EN 15250 mukaisesta testinurkkauksesta. Normaalin käytön
testissä käytetään valmistajan ohjeiden mukaisia polttoainelisäyksiä. Vetona
kokeessa käytetään 12 Pa ±2. Kokeesta määritetään savukaasujen keskiarvolämpötila.
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Lämpötilaturvallisuustesti
Lämpötilaturvallisuustestissä suoritetaan ensin normaalin käytön testi, jonka
jälkeen veto nostetaan arvoon 15 Pa
ja lisätään normaalin käytön testin
mukaiset puupanokset. Lämpötilaturvallisuustestin tarkoituksena on määrittää
tulisijan suojaetäisyydet palaviin materiaaleihin. Testistä ei standardin mukaan
tarvitse mitata savukaasujen lämpötilaa.
Lisälämmitystesti
Vaikka lämpötilaturvallisuustestissä käytetään kaksinkertaista polttoainepanosten määrää, ovat puupanoskoot valmistajan määrittämiä. Todellisuudessa monissa varaavissa tulisijoissa voidaan polttaa huomattavasti suurempia puupanoksia. Suuremmat puupanokset nostavat todennäköisesti savukaasujen
lämpötiloja.
Lämpötilaturvallisuustestin jälkeen suoritettiin ylilämmityskoe käyttäen kaksi
kertaa suurempaa puupanoskokoa kuin valmistaja ohjeistaa. Toisessa tulisijassa oli sytytyspelti. Kun sytytyspelti on auki, savukaasut menevät suoraan savuhormiin kiertämättä poskikanavien kautta. Tällöin savukaasujen lämpötilat ovat
korkeampia savuhormissa. Sytytyspelti voidaan pitää auki lyhyen hetken sytytyksen aikana. Se on tarkoitettu helpottamaan vedon muodostumista savuhormissa. Tulisijalle 2 tehtiin koe myös sytytyspelti auki.
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Liite 2: Koejärjestely ja savukaasujen lämpötilan, paineen ja ainesosien
mittaus
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Liite 3: Saunan kiukaan savukaasujen ja saunan lämpötilat
SAVUKAASUJEN JA SAUNAN LÄMPÖTILA
KIUKAAN 1 NIMELLISTEHOTESTISSÄ
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SAVUKAASUJEN JA SAUNAN LÄMPÖTILA
KIUKAAN 1 LÄMPÖTILATURVALLISUUSTESTISSÄ
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SAVUKAASUJEN JA SAUNAN LÄMPÖTILA
KIUKAAN 1 SAUNOMISTESTISSÄ
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SAVUKAASUJEN JA SAUNAN LÄMPÖTILA
KIUKAAN 2 LÄMPÖTILATURVALLISUUSTESTISSÄ
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SAVUKAASUJEN JA SAUNAN LÄMPÖTILA
KIUKAAN 2 SAUNOMISTESTISSÄ
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Liite 4: Kamiinan savukaasujen lämpötilat
SAVUKAASUJEN LÄMPÖTILA KAMIINAN
NIMELLISTEHOTESTISSÄ JA LISÄPANOKSILLA
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SAVUKAASUJEN LÄMPÖTILA
KAMIINAN LÄMPÖTILATURVALLISUUSTESTISSÄ
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Liite 5: Varaavien tulisijojen savukaasujen lämpötilat
SAVUKAASUJEN LÄMPÖTILA VARAAVAN TULISIJAN 1
NORMAALIN KÄYTÖN TESTISSÄ
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SAVUKAASUJEN LÄMPÖTILA VARAAVAN TULISIJAN 1
LÄMPÖTILATURVALLISUUSTESTISSÄ
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SAVUKAASUJEN LÄMPÖTILA VARAAVALLA TULISIJALLA 2
POLTETTAESSA SYTYTYSPELTI AUKI
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SAVUKAASUJEN LÄMPÖTILA VARAAVAN TULISIJAN 2
NORMAALIN KÄYTÖN TESTISSÄ
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SAVUKAASUJEN LÄMPÖTILA VARAAVAN TULISIJAN 2
LÄMPÖTILATURVALLISUUSTESTISSÄ
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Liite 6: Savukaasujen ja kuuman kaasun lämpötilanmittaus tulisija- ja
hormitesteissä
EN 15821
Jatkuvalämmitteiset saunan puukiukaat,
vaatimukset ja testausmenetelmät

EN 1859
Chimneys. Metal chimneys.
Test methods

Savukaasun ja
kuuman kaasun
lämpötilanmittaus
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Liite 7: Hormien asennustavat tulisijoihin
1: Päältä lähtö
EN 15821

2: Takaa lähtö suoraan piippuun
Kriittinen kohta

3: Takaa lähtö seinän läpi
EN 13240

Kolme periaatteellista kuvaa tulisijan liittämisestä hormiin. Asennustavoissa 1 ja 2 kriittinen on
savupiipun läpivienti palavarakenteisen katon
läpi. Asennustavassa 3 kriittinen on läpivienti
palavarakenteisen seinän läpi.
Tulisijan savukaasujen lämpötilanmittaus on
asennustavassa 3 kriittisen kohdan jälkeen. Tästä seuraa epävarmuutta.
Lämpötilan mittaus
Kriittinen kohta
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Liite 8: Ehdotus lisämittapisteestä tulisijatesteihin

Lisämittapiste savukaasujen
lämpötilojen mittaamiseen

Lisämittapisteen tarkoituksena on
varmistaa Liitteen 7 asennustavan 3
paloturvallisuus.
EN 15821
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