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Muutoksia TC166:n toiminnassa
TC:n hallinnolliset ja toiminnalliset muutokset

- TC166:n puheenjohtaja vaihtuu Peter Ortner (AUT) -> Michael Verderber
(AUT)

- sihteeristö säilyy Itävallassa (ASI)
- kokouksia vain yksi vuodessa, toukokuussa (aiemmin kaksi)

näiden muutosten syynä on toiminnan rahoituksen muutokset

TC:n alatyöryhmien muutokset
- WG3 (Clay/ceramic chimneys) ja WG5 (Concrete chimneys) puheenjohtajat ovat 

jättäneet tehtävänsä
- WG3 ja WG5 yhdistetään (ei vielä virallista päätöstä)

yhdistämisen syynä vaikeus löytää halukkaita puheenjohtajia / sihteeristöjä
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TC 166/WG 1 – General requirements

EN 13216-1 Chimneys. Test methods for system chimneys. Part 1: 
General test methods: hyväksytty loppuäänestyksessä 10/2018

EN1443 General requirements: hyväksytty loppuäänestyksessä 
11/2018

-> eri materiaalipohjaiset tuotestandardit tulee päivittää viittaamaan 
näihin standardeihin / yhteensopiviksi näiden standardien kanssa

aikajänne tullee olemaan pitkä, työtä haittaa ongelma OJ-viittausten 
kanssa

suomalaista osallistumista WG / TG –työryhmiin on syytä harkita



Testausmenetelmät EN13216-1 / EN1443
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Testausmenetelmien kattavuustaulukko (EN1443)
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TC 166/WG 1 – General requirements

• accessories-standardien laadinta (prEN 16475 –sarja):

– osa 1 Silencers hyväksytty loppuäänestyksessä 10/2018

– osa 2 Chimney fans julkaistu, odottaa OJ-viittausta

– osa 3 Draught regulators julkaistu 2016 (havaittu puute 
testausmäärittelyissä, tulossa amendment)

– osa 4 Flue dampers tulossa lausuntokierrokselle

– osa 6 Access components ollut toisessa loppuäänestyksessä, 
Suomesta ei kommentteja

– osa 7 Rain caps julkaistu, odottaa OJ-viittausta

– osat 5 Explosion/implosion relief devices ja 8 Particle filters
työaiheista luovuttu
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TC 166/WG 2 – Thermal and fluid dynamic
calculation methods for chimneys

• laskentamenetelmästandardit
- EN 13384-1 Thermal and fluid dynamic calculation methods –

Part 1: Chimneys serving one appliance

- EN 13384-2 Thermal and fluid dynamic calculation methods –
Part 2: Chimneys serving more than one heating appliance 

• standardit on julkaistu 2015
• amendment ollut lausuntokierroksella 01/2019 : havaittu

epäselvyyksiä standardien yhteensopivuudessa boiler-standardien
kanssa (terminologiat eivät yhteensopivia)
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TC 166/WG 3 – Clay/Ceramic chimneys I

• EN1457 Clay/ceramic flue liners
Part 1: Flue liners operating under dry conditions
Part 2: Flue liners operating under wet conditions 
- hyväksytty loppuäänestyksessä 10/2018

• EN 13069 Chimneys – clay/ceramic outer walls for system chimneys 
– requirements and test methods
- revisio työn alla (Saksan ehdotus), auki kysymyksen pitäisikö standardin 
käsitellä osia (components) vai järjestelmiä (systems)
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TC 166/WG 3 – Clay/Ceramic chimneys II

WG3 suunnittelee myös päivittävänsä lähitulevaisuudessa
- EN13502 Chimneys. Requirements and test methods for 

clay/ceramic flue terminals
- EN13069 Chimneys. Clay/ceramic outer walls for system chimneys. 

Requirements and test methods ja
- EN1806 Chimneys. Clay/ceramic flue blocks for single wall 

chimneys. Requirements and test methods

vastaamaan CPR:n vaatimuksia (liite ZA:n päivittäminen)

On kuitenkin epäselvää kuinka WG3 selviää suunnitellusta 
työmäärästään + CENin ohjemallia ZA-liitteelle odotetaan
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TC 166/WG 4 – Plastic chimneys

• EN 14241-1 Elastomeric seals and elastomeric sealants 
- Material requirements and test methods - Part 1: Seals 
in flue liners
- Hollannin ehdotus amendmentiksi EN 14241-1 on edelleen

WG4:n käsittelyssä

• EN 14471 Chimneys - System chimneys with plastic flue 
liners - Requirements and test methods
- revisio käynnissä, on odottanut EN13216-1:n ja EN1443:n 

valmistumista
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TC 166/WG 5 Chimneys and their components with 
inner linings of concrete

• prEN 16497-1 - Chimneys. Concrete System Chimneys. Part 1: 
Non-balanced flue applications

• EN 16497-2 Chimneys – Concrete system chimneys : Part 2 –
Balanced flue applications
- julkaistu, ei kuitenkaan vielä OJ-viitausta (ei voi käyttää CE-
merkintään)

• EN1858 Chimneys. Components. Concrete flue blocks
- hyväksytty loppuäänestyksessä (9/2016)
- TC kuitenkin päätti pysäyttää julkaisun, joten edellinen versio on 
edelleen voimassa
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TC 166/SC 2 – Chimneys and their components with 
inner linings of metal

• EN 1856-1 Chimneys. Requirements for metal chimneys. Part 1: 
System chimney products

• EN 1856-2 Chimneys. Requirements for metal chimneys. Part 2: 
Metal flue liners and connecting flue pipes

- päätetty lähettää lausuntokierrokselle

SC2/WG1 Corrosion test method
- testimenetelmäluonnos on tarkoitus sisällyttää liitteenä 

EN1856-1:een
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Muuta merkittävää:

Uusiin / revisoituihin tuotestandardeihin viittaaminen 
OJ:ssa (Official Journal) on ollut jo useamman vuoden 
lähes täysin jumissa. Tämän seurauksena:

-> useita jo julkaistuja standardeja ei vielä voida käyttää 
CE-merkintään (esim. accessories-standardit) ja TC:t
”panttaavat” uusien standardien loppuäänestyksiä
-> useat jo julkaistut standardit tulee muuttaa uusien 
CEN-ohjeiden mukaisiksi
-> uusia CEN-malleja ei ole vielä käytössä
-> edessä on vuosien viivästys ennen kun kaikki nämä 
standardit saadaan käyttöön
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Kiitos mielenkiinnosta.


