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Open Fireplaces 
A method to prevent smoking from open fires 
 
David Södergren 
Energy Technology, KTH, Stockholm 
 
 
 
Abstract  
 
The primary purpose of this thesis is to account for a new method of limiting the risk of 
smoke leaking out from the open fireplace into the room.  
 
The improved functionality is obtained by adding a turnplate to the open fireplace mounted 
horizontally inside the lower edge at the hood of the open fire.  
 
The streams of smoke and air, which are cold of the contact with the cool surfaces in the 
stove, have a tendency to fall down along the inside of the hood and continue out into the 
room. The stream is   stopped and redirected back up into the chimney by the turnplate. 
 
The development of the method is based on measuring of temperatures and air flows in a 
monitored fireplace. Tests have been carried out partially in a test fireplace in full scale and 
partially in a model of the test fireplace at the scale 1:2. The model fireplace is made in glass 
which makes it possible to study and photograph the streams of smoke inside of the fireplace 
and oil fog has been used for the demonstration. 
 
Temperatures on surfaces and gases in the fireplace have been measured during different 
periods of time. These measurements have shown that the greatest risk for backwards floating 
air currents occurs directly after having lit the fire and during some hour after that. It is during 
this time the temperatures in the fireplace will rise. Measurements and also film-recordings 
have therefore been concentrated to these periods of time. 
 
The heat gain from the fire has been measured in connection to the tests. The distribution of 
the heat through radiation and convection based on the temperature measurements is shown. 
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Sammanfattning 
 
Avhandlingen inleds med en historik över utförande och användning av öppna spisar. 
Olägenheten med att vissa spisar har tendens att ryka in, i synnerhet innan de blivit 
uppvärmda, behandlas och en sannolik anledning till detta anges. 
 
En anordning som minskar risken för att spisarna skall ryka in presenteras. Anordningen 
benämns styrskiva och består av en plåt eller skiva av obrännbart material som monteras på 
insidan av kåpans underkant. I avhandlingen redovisas med experiment hur denna 
komplettering bidrar till att spisarna fungerar bättre. 
 
En relativt stor öppen spis som murades för ca 40 år sedan har används som provspis i 
experimenten. Redan när spisen uppfördes försågs den med en styrskiva för att därigenom 
minska risken för att det skulle ryka in. Enkla prov hade dessförinnan genomförts i flera 
öppna spisar och åtgärden med en skiva hade förefallit effektiv.   
 
Genom temperaturmätningar och iakttagelser av rökens strömning i provspisen har en 
styrskivas funktion nu noggrannare kunnat studeras och analyseras. Temperaturmätningar 
från tre proveldningar under olika tidsintervall redovisas. 
 
För att lättare kunna följa rökens strömning i spisen har en modell av provspisen, till stor del 
utförd i glas, byggts upp på laboratoriet. Oljedimma användes för att följa rökströmmarna i 
modellspisen och fotografier visar att strömningen relativt väl överensstämmer med den av 
temperaturerna skapade sannolika rörelsen. Experimenten visar att styrskivan ger en avsevärd 
förbättring av spisens funktion. 
 
Endast öppna spisar för egenkonvektion behandlas i avhandlingen. I litteraturen före-
kommande beskrivningar av öppna spisar har inte innehållit några uppgifter som antyder att 
principen med styrskivan tillämpats tidigare. Några temperatur- och strömningsregistreringar 
som skulle kunna utgöra underlag för förbättringar av detta slag har inte gått att finna. Det 
fåtal förbättringar som förekommer förefaller uteslutande vara baserade på praktiska 
iakttagelser. Utöver åtgärden att mura en rökhylla under skorstenspipan har det knappast skett 
några förbättringar under årens lopp. Flera patent finns för insatser som minskar spis-
öppningen mot rummet, vilket naturligtvis minskar risken för att det ryker in, men samtidigt 
minskar man den önskade kontakten med elden för dem som uppehåller sig framför brasan.  
 
Öppna spisars popularitet har växlat under tidernas lopp. Senast under andra världskriget när 
det blev ont om olja, återkom intresset för den öppna spisen och arkitekterna fick anledning 
att planera bostäderna så att en öppen spis passade in i miljön. I avhandlingens senare del 
visas en rad bilder av arkitektritade öppna spisar från mitten av 1900-talet. Spisarna utgjorde 
då, förutom ett bidrag till trivseln, ett komplement som säkerhet för temperaturhållningen. 
Längre tillbaks i tiden, innan det förekom olja och el i värmesystemen, var spisarna i det 
närmaste obligatoriska. För att visa några vackra spisar från den tiden företogs en resa till 
Hermitaget i S:t Petersburg. Bilder av vackra, konstnärliga öppna spisar därifrån har tagits 
med i kapitel 7. 
 
I samband med att proveldningar genomförts i provspisen har mätningar och beräkningar av 
värmeavgivningen från brasan också utförts. Värmeavgivningen har i redovisat exempel 
baserats på det energiinnehåll som har beräknats att det frigörs från den uppeldade veden. Ca 
10 % av vedens energiinnehåll visade sig avgå i form av strålning till rummet och ca 60 % 
försvann genom skorstenen. Resten ca 30 % lagrades i spiskonstruktionen. 
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Förord 
 
Det har under vissa tider varit populärt att installera öppna spisar såväl i villor som i 
lägenheter. En brasa i den öppna spisen har dragit till sig uppmärksamheten och bidragit till 
trivseln i rummet. Funktionen har dock inte alltid blivit den avsedda utan spisen har ”rykt in”, 
i synnerhet innan den blivit varm och har därför sällan blivit använd. Det kan således synas 
angeläget att påvisa anledningen till att spisarna inte fungerar som avsetts och beskriva 
åtgärder som förbättrar funktionen. 
 
Redan under 1940-talet blev jag medveten om problemet med öppna spisar. Jag var då 
anställd på Svenska Fläktfabrikens montageavdelning och hade uppgiften att justera in 
ventilationen i nybyggda bostadshus.  Mekanisk ventilation var ännu inte så vanligt i 
bostadshus. Principen var enkel, fläktar på vinden för utsugning av frånluft via ventiler i kök 
och badrum samt tilluft genom springventiler under fönstren. De öppna spisar som förekom 
var anslutna till frånluftsfläktarna via en strypbricka i rökkanalen. 
 
Kanalerna var murade och otäta varför det vanligen blev för små luftflöden i frånluftsdon och 
i spisar trots att fläktarna var dimensionerade för tillräcklig kapacitet. Det var under sådana 
förhållanden mycket svårt att få spisarna att fungera tillfredsställande, de rykte in i synnerhet 
innan de blivit varma. Jag tvingades att prova alla tänkbara åtgärder för att få funktionen så 
pass god att ombyggnader och skadestånd kunde undvikas. En åtgärd, som vanligtvis visade 
sig bra, var att sätta in en plåt, vanligtvis av aluminium, på insidan av kåpan. Plåtens funktion 
var att styra in röken som föll ner efter kåpans insida mot den varma uppåtgående 
rökströmmen över elden. Problemen med spisarna gjorde att det inte längre blev så populärt 
med öppna spisar och besvären glömdes. 
 
När jag 20 år senare byggde mitt eget hus försåg jag det med en stor öppen spis som genom 
sin storlek och placering skulle bli helt dominerande i vardagsrummet. Det kunde ses som en 
utmaning men jag var övertygad om att jag hade alla möjligheter att experimentera med min 
egen spis i mitt eget hus. Jag var övertygad om att jag på något sätt skulle få den att fungera 
och tillät öppningen att bli 20 gånger så stor som rökkanalen trots den gamla regeln att 
rökkanalens area skall vara minst 12 % av spisöppningen. Vid underkanten av kåpan murades 
in en styrplåt som var 12 cm bred. Dessutom försågs spisen med ett uteluftsintag som 
mynnade i spishällen omedelbart utanför eldstaden. 
 
Spisen har nu fungerat tillfredsställande under 40 år. Vänner och bekanta som haft problem 
med sina spisar har fått rådet att sätta in styrplåtar och så vitt jag vet har även deras spisar 
fungerat bra efter en sådan komplettering.  
 
Om funktionssäkra öppna spisar kan konstrueras och byggas är det sannolikt att det återigen 
blir populärt att installera öppna spisar i ny bostadsbyggnation. I första hand är spisen en 
trivselfaktor men även om verkningsgraden inte är så hög kan spisen utgöra en reserv för 
andra värmekällor. Veden kan vara en ersättning för fossila bränslen och den kan tillgripas vid 
spetsbelastningar. 
 
Syftet med föreliggande arbete är att påvisa en lösning som gör att spisarna fungerar bra även 
under uppvärmningsskedet och som gör det möjligt att i framtiden i större utsträckning njuta 
av den trivsel som en öppen spis kan ge. 
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1. Introduktion 
 
 
1.1 Historik  
 
I tusentals år har människor utnyttjat sin kontroll över elden för att värma sin bostad och 
bereda sin föda. Elden har blivit en symbol för människans intellektuella överlägsenhet över 
djuren. Ursprungligen var elden anlagd som en öppen lägereld i centrum av en verksamhet 
men har med tiden blivit alltmer omgärdad och dold. 
 
Under stenåldern byggdes eldstäder av stenar där elden var väl synlig men ändå under 
kontroll. Rök och sot kunde till stor del avskiljas genom ett rejält hål i taket så att vistelsen i 
rummet inte blev alltför irriterande. 
 
Eldstäder med öppen härd, rökgång och skorsten är kända i Sverige sedan medeltiden. De var 
från 1500-talet fram till 1800-talets slut – då järnspisen introducerades – den på landsbygden 
och i städerna vanliga anordningen för matlagning, uppvärmning och belysning. ( National 
Encyklopedin, band 5,    
s 377)  
 
Elden i en brasa ger ljus och värme. Ljuset var det första som kunde ersättas med andra 
ljuskällor dock även det vanligen med någon form av eld. 
Först under senare tid har andra källor för värme som ersätter elden kommit i bruk. Trevnaden 
med en synlig eld som ger både ljus och värme är dock svårt att ersätta och den lever kvar 
även i den industrialiserade världen än i dag. Se Lundén (1948)  
 
Under järnåldern tillverkades kaminer och spisar där elden var helt dold men värmen kunde 
ändå tillgodogöras. Senare kom även kakelugnar att tillhöra denna kategori (Cronstedt, 1767). 
Kakelugnens stora värde var att den var energieffektiv och att den även kunde lagra värmen 
under något dygn. 
 
I Nordisk Familjebok, Uggleupplagan (1911) beskrivs eldstadens historia mycket utförligt. 
Huvudfaserna i denna utveckling från ”äril” till det vi idag benämner en öppen spis anges med 
följande etapper: 
 

”Efter den första etappen, som kan benämnas äril, vilket endast var en ring av stenar 
på marken kom ”grufvan”  Förändringen från den första etappen var huvudsakligen att 
eldstaden höjdes något över golvet genom  att placeras på en pall av något slag. Det 
blev därmed bekvämare att laga mat och ljusspridningen blev effektivare. 
 
Steget därefter var att elden flyttades från en central plats mitt i rummet till ett hörn 
eller till en vägg varvid det inte längre gick att gå runt eldstaden. 
 
I mitten av 1500-talet hade eldstäderna fått en utformning som mycket påminner om det 
utförande vi i dag kallar en öppen spis. Spisarna fick ofta en konstnärlig utsmyckning 
vilken blev av sådan betydelse att den intog en självständig plats i den europeiska 
konstindustrins historia”. 

 
När historien om öppna spisar skall skrivas är det naturligt att gå så långt tillbaka i tiden att de 
primitiva anordningar som användes när man först började använda en öppen eld på golvet får 
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beskrivas. Utvecklingen av den öppna spisens värde och plats i rummet kan sedan följas ända 
tills eldstaden byggs in så mycket att andra ljuskällor får tillgripas och värmen får ledas 
genom eldens inneslutning. I det läget når historiebeskrivningen ett vägskäl och fortsättningen 
får delas upp i två riktningar. I den ena fortsätter berättelsen om den öppna spisens utveckling 
till en produkt huvudsakligen för trivsel och möjligen för en viss värmereserv, medan den 
andra kan bli en intressant och mycket omfattande historia om utvecklingen av byggnaders 
uppvärmningssystem. Här fortsätter historien om de öppna spisarna  
 
När andra bekvämare värmekällor hade blivit tillgängliga behöll ändå den öppna elden sin 
popularitet, i någon mån som värmekälla men framför allt  som en trivselfaktor. Utöver 
konvektiv värme till rummet via spiskonstruktionen ger elden vanligen en ensidig 
strålningsvärme till de individer som vistas framför brasan. Det ger individen möjlighet att 
välja vilken del av kroppen som skall få ta emot den mesta värmen. Flammorna ger dessutom 
ljuseffekter som blir en behaglig variation för ögat. En sprakande brasa kan också uppskattas 
för sina ljudeffekter. Lindberg G (1944). Julin J (1990). Wood Heat Organisation (2004). 
 
Elden åstadkommer dessutom ett luftflöde som i slutna rum ger en betydelsefull ventilation. 
Rökgasernas höga temperatur i skorstenen gör att dess densitet blir lägre än luftens densitet i 
omgivande rum och det uppstår ett drag eller en s k skorstenseffekt.  Den varma blandningen 
av rök och varm luft i skorstenspipan strömmar uppåt. Ersättningsluften kommer in genom 
öppningar i byggnadens klimathölje. Under tiden som byggnadstekniken har förbättrats och 
klimathöljet därmed blivit tätare har det även blivit möjligt att bestämma var uteluften bäst 
skall tas in. 
 
Trots den mycket långa tid som öppna eldstäder har brukats och utförandet kunde ha 
förbättras har det inte blivit så stora förändringar. En detalj som visade sig praktisk var att 
mura en klack i nedre delen av skorstenspipan för att därmed förhindra att rök som kylts av i 
den svala skorstenen faller ned och sprider sig in till rummet. För att inte riskera att spisen 
”ryker in” har det dessutom rekommenderats att öppningen mot rummet inte skall vara mer än 
12 gånger så stor som skorstenspipans area. Se Bülow-Hübe (1950) och vidare under avsnitt 
3. Beskrivning av en traditionell öppen spis. 
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1.2 Användning i moderna bostäder 
 
Sedan urminnes tider har vi nordbor upplevt tillfredsställelsen av att få komma i närheten av 
en öppen eld för att tina våra frusna kroppsdelar och torka våra våta kläder. Generation efter 
generation har vi haft den öppna elden som värmekälla och tidvis har det varit den enda 
möjligheten att överleva i denna del av världen. Det är först under de senaste 200 åren som vi 
i större utsträckning lärt oss framställa eller förflytta värme så att vi inte behövt ha en eld 
inom synhåll för att tillgodogöra oss värmen.  
 
Fortfarande har den öppna elden en dragningskraft på de flesta av oss. Strålningsvärmen är 
attraktiv och lätt att anpassa till rådande behov. Att den bara värmer de ytor som träffas av 
värmestrålarna kompenseras vanligen av att vi rör oss så att flera ytor träffas och att vi har ett 
värmeisolerande ryggstöd som dämpar kylan från det andra hållet  
 
Den öppna spisen ger således värme och trivsel. Elden ger en ständig omväxling, en 
rogivande stämning och en behaglig värme. Genom att den kräver luft för förbränning skapar 
den dessutom en luftström genom rummet som i många fall är av lämplig storlek för att ge 
den ventilation som behövs. 
 
Verkningsgraden för den öppna spisen är inte så hög. Ungefär 30 % av den energi som finns i 
veden kan tillgodogöras som värme till rummet. (Se Appendix A och B) Det finns ändå 
anledning att räkna med den öppna spisen vid sidan av andra värmekällor under 
belastningstoppar i värmebehovet. Energin i form av ved är dessutom lätt att lagra i närheten 
av spisen för att kunna tas ut som värme när den som bäst behövs. 
 
Trots de ovan nämnda gynnsamma egenskaperna med öppna spisar är det dock i dagens 
moderna bostäder endast fråga om en komplettering till ett annat värmesystem. 
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1.3 Målsättning med forskningsarbetet 
 
Av tillgänglig litteratur framgår att många öppna spisar fortfarande fungerar dåligt trots lång 
erfarenhet av utnyttjande. Det finns således god anledning att ta reda på varför de fungerar så 
dåligt och vad som kan göras för att få dem att fungera bättre. 
 
Den idealiska spisens funktion skall innebära säkerhet för att ingen ström av rök eller 
rökblandad luft från förbränningen kommer tillbaka till rummet genom spisöppningen. 
Samtidigt är det önskvärt med så stor spisöppning som möjligt för att få nytta av 
stålningsvärmen och för att kunna se så mycket av elden som möjligt. 
 
Baserat på erfarenheter och experiment föreslås därför en styrskiva som monteras under kåpan 
i spisens framkant. Styrskivan minskar risken för backströmmar genom spisöppningen utan 
att luftflödet behöver ökas. En målsättning med forskningsarbetet har varit att visa hur denna 
styrskiva påverkar strömmarna i spisen och att med ledning av genomförda experiment 
rekommendera ett lämpligt utförande.  
 
Det är fördelaktigt om luftströmmen genom spisöppningen kan hållas så låg som möjligt för 
att inte behöva dra onödigt mycket kall uteluft genom rummet. Visserligen är det nödvändigt 
att alltid ha en luftström genom huset för ventilationens skull men den luftströmmen måste 
vara tillräcklig även när det inte är någon eld i spisen vilket betyder att det extra luftflödet 
som spisen behöver inte så mycket med ventilationsbehovet att göra. 
 
En teoretisk analys av rökströmmarna i en brasa i en öppen spis blir mycket osäker på grund 
av alla förekommande variationer i spisarnas konstruktion och hantverksmässiga utförande. 
Även vedens sammansättning med olika träslag, vedtränas fukthalt och uppstapling likväl 
som brasans storlek och placering är faktorer som påverkar rökens strömning i spisen. 
Slutligen kan även den från rummet inströmmande förbränningsluften ha viss betydelse för 
förbränningsförloppet. De för tillfället rådande dragförhållandena kan även de påverka 
rökströmmarna. 
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1.4 Forskningsarbetets genomförande 
 
Det är helt klart att återströmning av rök och rökblandad luft genom spisöppningen beror på 
svårberäkneliga termiska strömmar i eldstaden. Om dessa störningar inte fanns skulle det 
alltid vara en jämn och enkelriktad strömning av rumsluft in genom spisöppningen.  För att 
kunna föreslå ett lämpligt utförande av den öppna spisen är det därför nödvändigt att 
undersöka de termiska förhållandena på alla ytor och även i luft- och rökgasströmmar. Detta 
gäller såväl i eldstaden som i rökkammaren. 
 
De termiska förhållandena har därför studerats genom temperaturmätningar och genom 
strömningstekniska iakttagelser i samband med proveldningar. Temperaturer har mätts med 
IR-termometer och med termoelement som fästs på strategiska lägen i och utanför spisen. 
Flöden har studerats och registrerats med hjälp av oljedimma som fotograferats. Mätningarna 
har genomförts dels i en provspis i full skala, dels i en laboratoriemodell av provspisen i halv 
skala. Rökprov har kunnat genomföras i båda spisarna varvid temperaturer och luftströmmar 
har hållits så lika som möjligt under alla proven.  
 
Det förekommer oändligt många olika utföranden av öppna spisar men den provspis som valts 
kan anses vara av en konventionell konstruktion med en relativt hög kåpa. De invändiga 
måtten är normala även om spisöppningen är större än normalt i förhållande till 
skorstensdimensionen.  
 
Strömningar av rök och luft i spisen påverkas naturligtvis inte bara av spisens konstruktion 
utan även av brasans storlek och sammansättning. De praktiska proven har kunnat upprepas 
med många variationer av vedens kvalitet och brasans storlek och placering. Ett par 
förändringar av styrplåtens utförande och placering har också företagits. 
 
Trots alla förekommande variationer visar de genomförda experimenten att röken på ett eller 
annat sätt letar sig fram till skorstenen i en väl utförd spis. Den viktigaste iakttagelsen är att 
röken inte har någon tendens att strömma tillbaka in i rummet.  
 
Litteraturstudier visar att det på många håll i världen förekommer förslag till olika 
förbättringar av öppna spisar. Vanligen föreslås då utrustning som kan sättas in i 
spisöppningen för att minska spisöppningens area. Några sådana förändringar av spisens 
utförande har här inte ansetts motiverat att prova. Däremot har provats med en luftridå av 
uteluft omedelbart utanför spisöppningen  
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2. Anledning till backströmmar genom spisöppningen 
 
2.1 Temperatur- och strömningsförhållanden i spisen 
 
Det kan finnas många olika anledningar till att det ryker in men den vanligaste är orsakad av 
att spisen, när brasan tänds, är kall och de varma rökgaser som stiger upp från elden då snabbt 
kyls ned när de träffar en kall yta. Så snart de fått en lägre temperatur får de också en högre 
densitet och de får då en tendens att falla ned. Om de kylts mot spisens sidor och bakvägg 
orsakar de inga större problem. De faller då ned mot spishällen och sugs därifrån in mot 
elden..  
 

 

 
Om de däremot kyls mot kåpan (Figur 
2.1) faller de ned längs med kåpans 
insida och kommer så småningom till 
underkanten. Där träffar de den från 
rummet inströmmande rumsluften, 
som har en ännu högre densitet. 
Luften från kåpan får en tendens att 
flyta på den kallare rums- luften. 
Röken strömmar då ofta ut under 
kåpans kant varvid konsekvenserna 
blir att rök från brasan kommer ut i 
rummet.  

 

 
Figur 2.1 Sektion genom en konventionell öppen spis med strömningslinjer 
 
En annan vanlig orsak till att det ryker in är att det är för dålig lufttillförsel till rummet utanför 
den öppna spisen. Det undertryck som uppstår av elden i den öppna spisen är endast alstrat av 
de termiska förhållanden som råder i skorstenen och blir därför inte så kraftigt. Av den 
anledningen är det angeläget att ha stora öppningar i ytterväggarna för att tillräckligt mycket 
luft skall kunna dra igenom. 
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Kåpan i den här avbildade öppna spisen är gjuten i betong och nedre delen är murad av synligt 
tegel. Eldstadsöppningen är stor varför det är nödvändigt med ett rymligt skorstensrör. Pilen, 
som har ritats in i teckningen visar var röken från brasan har tendens att smita ut. 
 
Spisen har murats med en rökhylla som sannolikt begränsar kallraset från en kall 
skorstenspipa, men även de kalla ytorna nedanför rökhyllan kan orsaka besvärande os och rök 
till rummet. 

 
 

Rökhylla 

 
 
Figur 2.2 Öppen spis av en typ som var vanlig under 1940- och 1950-talen. 
                Teckningen är hämtad från en skrift av Lindberg (1944). 
 
 
 
 
 
2.2 Kan vädret påverka draget genom skorstenen? 
 
Draget genom spisen uppstår genom att varm luft och rökgaser i skorstenen har lägre densitet 
än motsvarande luftpelare i omgivande luft. Ju större skillnaden är desto kraftigare blir draget. 
Densiteten påverkas framför allt av temperaturen och i mindre mån från fuktigheten. Vid 0°C 
är densiteten 1,293 kg/m³, vid +20°C är den 1,205 och vid 100°C är den 0,946 kg/m³. I 
skorstenspipan kan temperaturer upp till 200°C förekomma. Vid den temperaturen är 
densiteten endast 0,746 kg/m³. 
 
Densiteten  påverkas även av luftens relativa fuktighet RH(φ). Den är lägre när fuktigheten är 
högre. Torr luft är således tyngre än fuktig luft. Se diagram figur 2.3. 
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Figur 2.3 Densitet för fuktig luft. Diagrammet är hämtat från VVS-handboken (VVS-Tekniska 
Föreningen, 1974). 

Beteckningar:
φ = relativ fuktighet 
δ = torra termometerns temperatur, ˚C 
ρt = kg torr luft/m3 fuktig luft 
ρ = kg fuktig luft/m3 fuktig luft = ρt  ( 1 +  
x) 
 
Diagrammet gäller vid atmosfärstryck =  
101,3 kPa 

 
Exempel: Om den torra termometerns temperatur är 50 °C och relativa fuktigheten är 40 % så 
är luftens densitet 1,04 kg/m³. Vid samma temperatur men vid fuktigheten 20 % är densiteten 
1,07 kg/m³. 
 
Fuktigheten i luft och rökgaser bestäms i första hand av uteluftens vatteninnehåll. Av Mollier-
diagrammet figur 2.4 framgår att vatteninnehållet kan variera mellan 1 och 15 g/kg luft 
beroende på utetemperaturen.  
 
I skorstenen påverkas fuktigheten också av den mängd vattenånga som frigörs vid vedens 
förbränning. Om proveldningen enligt Appendix A tas som exempel kan fukthalten i veden 
sättas till 12,5 %. (Formel A:2). Hela brasans vikt var 4,716 kg och under en timma 
förbrändes 4,08kg.  (Formel A:10). Det betyder att det frigjordes 4,08 · 0,125 = 0.51 kg vatten 
under en timmas eldning.  
 
Denna vattenmängd kan jämföras med vattenmängden som kommer från förbränningsluften. 
Med de luftflöden som strömmar genom spisen och som uppmätts till 180 l/s är 
vatteninnehållet i förbränningsluften  
 

180 · 3600 · 1,205 · 8· 10 -6 = 6,25 kg/timme.  (2:1) 
 
1,205 är densiteten vid + 20 °C i kg/m³ och 
8 är vatteninnehållet i g/kg luft vid 20 °C och 50 % RH. 

 
Vatteninnehållet i veden påverkar således inte vatteninnehållet i rökgasen mer än ca 10 % och 
dess betydelse för densiteten i skorstensluften kan därmed försummas.  
 
Vid en temperaturstegring från 20 till 100 °C  minskar luftens densitet från 1205 till 958 g/m³ 
(= 247 g/m³) medan vattenångans densitet minskar från 998 till 958 g/m³ (= 40 g/m³). 
 
Det är huvudsakligen luftens och rökgasernas temperatur i skorstenen som är utslagsgivande. 
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Om skorstenen har en höjd av 7m, vilket gäller för provspisen, utetemperaturen är - 10°C och 
temperaturen i skorstenen uppskattas till 100 °C blir tyngden av rökgasvolymen i skorstenen 
0,958 · 7 = 6,706 kg /m² och tyngden av en lika stor luftvolym i uteluften  1,34 · 7 = 9,38  
kg/m². 
 
Under förutsättning att det inte förekommer något större friktionsmotstånd för luftströmmen 
blir därmed undertrycket i spisen (9,38 – 6,706) · 9,81 =  26,2  Pa. 
 
Utöver utetemperaturen är det huvudsakligen vinden som kan påverka draget genom 
skorstenen. Vindtrycket på en yttervägg kan vid en vindhastighet av 10 m/s bli ungefär 70 Pa. 
Trycket är beroende av väggens storlek och utförande samt naturligtvis vindriktningen. 
Tryckvariationer i byggnader i relation till uteförhållanden har utförligt behandlats av 
Åhlander (2004). 
 

 
 
 
Användningsexempel:  
Luften i den angivna 
punkten har temperaturen 
22°C och relativa 
fuktigheten 50 %. 
Den har då ett 
vatteninnehåll av 8 g/kg 
luft och ett värmeinnehåll 
av ca 42 kJ/kg. 
Daggpunkten ligger vid 
11°C. 
 

 
Figur 2.4 Mollierdiagram för fuktig luft. (VVS-Tekniska Föreningen, 1974). 

  10



3. Beskrivning av en traditionell öppen spis 
 
 
     

 

    
 
Teckningen visar uppbyggnaden av en murad 
öppen spis med  kåpa, rökhylla, spjäll och 
rökkanal. Teckningen har hämtats från 
handboken 
Värme, Ventilation och Sanitet (Theorell, 
1941)         
 

 
Figur 3.1 Teckning av en traditionell öppen spis 
 
 
 
I stort sett har öppna spisar haft samma utförande ända sedan de började muras för flera 
hundra år sedan. Rökhyllan är en komplettering som tillkommit och som har betydelse för att 
minska risken för att spisarna skall ryka in. Spjällets placering och manövrering kan variera. 
För att undvika håltagning i muren är det vanligt med en spak som är fäst i spjället och som 
hänger ned på åtkomlig plats i eldstaden. Andra varianter kan vara ett skjutspjäll som skjuts 
horisontellt fram och tillbaka med en spak som glider i ett hål i muren eller en annan variant 
med ett vridspjäll som på liknande sätt vrids med hjälp av en spak eller axel genom ett hål i 
muren. Det är fördelaktigt om spjällen kan ställas in i mer eller mindre öppet läge. 
 
Motiveringen med den numera vanligen förekommande rökhyllan är att förhindra kallras av 
kyld luft från skorstenen att falla ned i eldstaden och orsaka störande strömmar. Genom att 
rökhyllan vanligen leder de varma rökgaserna från elden närmare kåpan hjälper rökhyllan till 
med en snabbare uppvärmning av kåpan 
 
När spisen väl blivit varm är risken för backströmmar på grund av kallras från kalla väggar i 
spisen betydligt mindre (Se figur 3.2).
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”Rökhyllans uppgift är att förhindra 
nedslag av kall luft i eldstaden och därav 
uppstående virvelbildningar i 
eldstadsrummet. Avsikten är att den 
nedåtgående kalla luftströmmen skall 
hejdas av rökhyllan och förmås att blanda 
sig med den uppåtsträvande varma 
rökgasen.”  
(Juhlin, 1970) 
 

 
Figur 3.2 Skiss som visar funktionen med en rökhylla (Juhlin, 1970). 
 
 
 
Trots att spisarna haft stor betydelse i de flesta hem under hundratals år har några principiella 
förbättringar av spisarnas utförande (mer än rökhyllan)  inte förekommit. Kakelugnen utgör 
ett undantag från det påståendet, men det är tveksamt om kakelugnen kan anses vara en 
variant av den öppna spisen. Dess utveckling för ca 300 år sedan utgjorde emellertid en stor 
och betydelsefull förbättring av uppvärmningsmöjligheterna i bostäder. 
 
Att det ofta rykte in ifrån spisen, i synnerhet innan den blev varm, var ett stort bekymmer och 
det har förekommit många idéer och förslag för att undvika den olägenheten. Den vanligaste 
åtgärden för att begränsa risken för att få ut rök och os till rummet utanför spisen, har varit att 
utföra spisen med en ganska liten öppning, som ger en  hög inströmmningshastighet i 
spisöppningen. För att få en god funktion har därför eldstadsöppningen anpassats till rökrörets 
area och skorstenens höjd. Följande regel anges i en anvisning för konstruktion av öppna 
spisar i mitten av 1900-talet: 
 

”Rökrörets area bör vara c:a 12 % av eldstadens öppning om skorstenens höjd 
(räknad från eldstadsbotten till skorstenens överkant) är 3,5 – 5,5m.  
Vid en skorstenshöjd av 5,5 – 7,5m skall rökröret vara c:a 10 % och vid högre 
skorstenshöjd c:a 8 % av eldstadsöppningen.” 

           Citatet från Bülow-Hübe (1950). 
 
Ett normalt mått på rökröret är 250 x 120 mm vilket brukar benämnas halvsten. Enligt 
angiven regel skulle det innebära en eldstadsöppning av 25,  30 resp. 37,5 dm² beroende på 
skorstenshöjden. Det är således ganska små öppningar vilket naturligtvis avsevärt begränsar 
värdet av den öppna spisen. 
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4. Styrskivan och dess funktion 
 
En styrskiva skall vara gjord av ett obrännbart material t ex stål eller aluminium och den skall 
tåla en temperatur av åtminstone 200 °C. Den placeras horisontellt längst ner på kåpans insida 
och bör ha en bredd av mellan 15 och 25 cm naturligtvis beroende på spisens storlek. Se figur 
4.1. Dess funktion är att styra den rök, som har tendens att krypa ut i rummet under kåpans 
nedre kant och leda den tillbaka in mot eldstadens centrum.  
 
Röken som kylts mot kåpan är något varmare än luften som strömmar in ifrån rummet. Röken 
flyter därför på rumsluften och smiter ut mot strömmen av rumsluft under kåpans underkant. 
Detta hindras av en styrskiva. 
 
Observera att om kåpan har fria sidor, vilket ofta är fallet, behöver det finnas styrskivor även i 
underkanten av kåpans sidor. Det är viktigt att styrskivorna tätar mot kåpan. 
 

 

 
När en styrskiva är insatt behövs inte den 
tidigare använda rökhyllan. Finns det en 
rökhylla har det dock ingen betydelse om den 
är kvar. Metoden med styrskiva möjliggör en 
betydligt större eldstadsöppning än vad som 
annars rekommenderas  
 
Den spis som använts för prov av styrskivans 
funktion har en eldstadsöppning vars area är 
25 gånger så stor som rökrörets area. Detta är 
mer än dubbelt så mycket som enligt gamla 
regler.  
 
Trots den stora öppningen fungerar spisen bra 
och har inga tendenser att ryka in. 

 
Figur 4.1  Sektion av spis med styrskiva. 
 
Funktionen av styrskivan framgår av fotografiet på nästa sida (figur 4.2), taget vid 
strömningsprov i en modell av provspisen. För att möjliggöra fotografering är modellen utförd 
i glas. Styrskivan till vänster vid kåpans underkant är i modellspisen inlagd så att djupet på 
skivan kan varieras. Preliminära studier visade att en god effekt uppnåddes när skivans djup 
var omkring 150 mm vilket motsvarar ca 20 % av öppningen mellan eldstad och rökrum. Fotot 
är taget när flöden och temperaturer hade normalt förekommande värden och skivan hade ett 
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djup av 150 mm. Av bilden framgår hur den rökslinga som tillförs genom ett rör i eldstaden 
strömmar tillsammans med varmluften uppåt tills den kommer i kontakt med de svala ytorna i 
rökkammaren. Där kyls den och får då tendens att falla ned. Den rök som kyls mot kåpan 
följer av den så kallade coandaeffekten kåpans insida nedåt och träffar styrskivan som leder 
den in mot den centrala varma uppåtgående luftströmmen. Där följer den med huvudströmmen 
upp mot skorstenen. På så sätt förhindras att röken kryper ut under kåpans underkant och 
orsakar os och svärtning av spisens utsida. Coandaeffekt uppstår när luft eller en annan gas 
strömmar intill en yta. Strömmen har tendens att suga med sig den luft den strömmar igenom. 
Den omgivande luften ejekteras med. Det blir ett sug, undertryck omkring luft- eller 
gasströmmen. Undertrycket omkring strömmen gör att den sugs in mot en närliggande yta. 
 
 

150

750

 
 
Figur 4.2 Rökprov i modellspis, Figur 4.3 Styrskivans storlek i relation 

till öppningen mellan eldstad och 
rökfång (mått i mm). 

 
 
Styrskivans funktion har nu provats i praktiska sammanhang i ett flertal öppna spisar och har i 
samtliga fall visat sig avsevärt begränsa deras tendens att ryka in. Redan för 40 år sedan 
murades den spis som beskrivs som provspis i kapitel  5. 
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Några publikationer avseende studier av temperatur- och strömningsförhållanden som har 
kunnat utgöra underlag för förbättringar av öppna spisar har inte påträffats. Den enda detalj 
som har fått någon större betydelse i praktiken för förbättring av draget genom spisen är den i 
kapitel 3 beskrivna rökhyllan. 
 
En ofta förekommande anledning till att det ryker in är att tillförseln av förbränningsluft inte är 
tillräcklig och om den tillförseln är begränsad uppstår ett undertryck i rummet vilket 
motverkar utströmning av rök genom skorstenen. Det är nödvändigt att ha riklig ersättning av 
den luft som fordras för förbränningen och dessutom den sekundärluft som vid sidan av elden 
går ut genom skorstenen på grund av uppvärmningen i spisen. Under alla förhållanden 
behöver det vara en lufthastighet in genom eldstadsöppningen på ungefär 0,2 m/s för att 
undvika bakströmmar av rök och os från brasan.  Det är förhållandevis stora luftflöden och 
eftersom det vanligen är fråga om kall uteluft som då kommer att svepa genom 
boningsrummet blir det ofta anledning till ett besvärande drag.  
 
En åtgärd för att minska denna olägenhet med den öppna spisen är att ta in uteluften direkt 
utifrån genom en kanal som mynnar intill spisen. Det är då lämpligt att släppa ut luften i en 
spalt eller galler omedelbart framför spisöppningen så att luften som strömmar upp genom 
gallret bildar en luftridå. Därigenom uppnås två fördelar. Dels kan uteluften tillföras utan att 
det uppstår störande drag i rummet, dels skärmar luftridån av en del av spisöppningen vilket 
betyder att det blir en större lufthastighet genom den återstående öppningen.    
 
Det förekommer spisar där luftkanalen mynnar i någon asklåda eller direkt under ett roster 
inne i spisen. Det är inte så lyckat eftersom det är lufthastigheten genom spisöppningen som 
inte skall vara för låg. Många av de gaser som bildas vid förbränningen diffunderar i luft och 
om lufthastigheten är för låg kan os ifrån brasan komma ut i rummet trots att det är en stadig 
luftström från rummet in genom spisöppningen.. 
 
Den öppna spisen utgör vanligen en önskad komplettering av ventilationssystemet i den 
byggnad där den är installerad. Det är således inte lämpligt att låta all luft som fordras för 
brasan gå direkt till spisen. En liten del bör tas genom rummet. Spjället utförs lämpligen med 
två lägen, det ena, fullt öppet för tider med eld i spisen och det andra, nästan stängt för tider 
när ingen eld förekommer. 
 
Följande råd kan vara av värde för att få den öppna spisen att fungera utan att den ryker in;  
 
Den ved som används skall vara torr. Fukthalten bör inte överstiga 20 % vilket betyder att den 
skall ha torkat en längre tid (några månader) under tak och dessutom några dagar inomhus 
innan den läggs in i brasan.  När veden staplas in i eldstaden skall vedträna läggas så glest att 
luft (syre) kan komma in till varje del av brasan. Raka motsatsen användes i kolmilor där 
veden inte skall brinna utan bara förkolas. 
 
Det är lämpligt att tända brasan så att den första varma rökgasen kan följa spisens bakvägg 
varvid coandaeffekten kan utnyttjas för att få röken att följa väggen upp mot skorstenen. På 
grund av undertrycket mellan väggen och luftströmmen sugs luft och rök in mot väggen. 
 
Om spisen har ett utförande som leder till att det ofta ryker in kan det vara en lösning att 
använda en skärm av trådglasskivor eller värmeglas istället för öppna nätgaller framför brasan. 
Genom att en sådan glasskärm avskärmar en stor del av spisöppningen uppnås en större 
lufthastighet i den fria arean vid sidan av skärmen och risken för backströmmar begränsas. 
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Skorstensfejarmästarna möter av naturliga skäl ofta problem med öppna spisar som ryker in. 
Det kan därför vara intressant att få reda på deras förslag till åtgärder för att förbättra 
förhållandena. Enligt Lindén (2005) tillämpar skorstensfejarmästarna huvudsakligen två 
metoder för att förbättra förhållandena när de påträffar besvärliga spisar. De föreslår i första 
hand att öppningen mot rummet begränsas genom någon anordning såsom en skärm i 
överkant av spisöppningen eller i andra hand en upphöjning av eldstadsbotten så att elden 
kommer högre upp under kåpan. Naturligtvis kontrollerar de alltid att det finns tillräckliga 
öppningar för att få in den mängd uteluft som behövs för att spisen skall fungera. 
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5. Försökens genomförande 
 
Här följer en sammanställning av de undersökningar och provningar som har genomförts för 
att verifiera de antaganden som är underlag för forskningsarbetet. 
 
Möjligheten att uppnå en förbättring genom att placera en styrskiva innanför kåpans nederkant 
observerade jag redan för ca 60 år sedan. När tillfälle gavs 20 år senare för uppförande av en 
spis för personligt bruk utnyttjades möjligheten att mura in en styrskiva för att närmare 
studera funktionen.  Den spisen har i forskningen använts som provspis och ett stort antal 
temperaturmätningar och rökprov har genomförts varav några har utvalts för att här redovisas 
för beskrivning av funktionen. 
 
För att lättare kunna experimentera och studera strömningar av rök i spisen byggdes en modell 
av provspisen i halv skala. Modellen utfördes i glas vilket underlättade studier av strömningar. 
Den spisen benämns här modellspis. Brasan simulerades med värme från el-spiraler vilket 
gjorde det möjligt att reglera temperaturen på ytor i spisen så att överensstämmelse med 
provspisens temperaturer kunde uppnås. Temperaturmätningar och rökprov genomfördes även 
i modellpisen. 
 
Redovisningen av de genomförda försöken beskrivs i följande avsnitt: 
  
Provspis 1. Beskrivning av provspis 
 2. Temperaturer i luft,  rökgaser och på ytor under eldning i provspis 
 3. Rökströmmar i provspis 
  
Modellspis 4. Beskrivning av modellspis 
 5. Rökströmmar i modellspis   
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5.1 Beskrivning av provspis 
 
Den spis som har utvalts för att visa funktionen av styrskivan är en relativt stor öppen spis 
med en hög murad kåpa. Den är installerad i en enplans träbyggnad med en golvarea av ca 
120 m² i Österåkers kommun strax norr om Stockholm. Byggnadens behov av energi för 
uppvärmning och ventilation är beräknad till 20 000 kWh/år. Den öppna spisen bidrar med ca 
4 000 kWh/år av detta trots att den normalt endast används några timmar 2 – 3 dagar per 
vecka. Det resterande värmebehovet tillförs som direktverkande el. 
 

Spisen är invändigt murad av standardtegel och 
utvändigt klädd med handslaget, holländskt, 
glaserat tegel.  
Kåpan är klädd med norsk skiffersten med en 
tjocklek som varierar mellan 2 och 4 cm. 
Fogbruket är färgat sjögrönt.  
 
Eldstadsrummet är inte helt symmetriskt. Sett 
framifrån är den vänstra muren inte fullt så djup 
som den högra. Anledningen är att elden skall 
synas bättre från en soffgrupp som är placerad 
till vänster om spisen.  Den korta muren på 
vänstra sidan har gjort det nödvändigt att 
komplettera bärningen av kåpan med en 
järnstolpe. 
 
Fotot är taget när temperaturmätningar pågår och 
på bilden syns en mätpunkt som med tejp 
klistrats fast i nederkant av kåpans utsida. (Figur 
5.1). En annan mätpunkt är fäst framtill på den 
murade sockeln. Det blanka röret som står i 
vänstra sidan av eldstaden är till för att hålla fast 
ytterligare en mätpunkt placerad vid spjället där 
rökkammaren övergår i skorstenspipa. Totalt är 
12 mätpunkter anbringade. 
 
I sockeln framför eldstaden är ett galler inmurat 
genom vilket luft från en uteluftskanal tillför 
förbränningsluft till spisen.  Se vidare tecknade 
skisser av spisen i figur 5.2 

Figur 5.1. Foto av provspis   
 
Öppningen mot rummet har en höjd av 0,72 m och dess bredd, som är något osymmetrisk, är 
1,2 m. Den öppna arean blir 0,84 m² (se figur 5.2). Skorstenens totala höjd från eldstadsplatta 
till plåtbeklädnaden i överkant är 7,2 m. Skorstenspipans area är 0,12 m · 0,25 m= 0,03 m². 
Öppningen mot rummet blir därmed ca 25 gånger större än skorstenspipan. En så stor öppning 
i förhållande till skorstenspipan är mycket ovanligt för en fungerande spis. Det brukar 
innebära att rök och os från elden strömmar tillbaka till rummet och orsakar svärtning av 
spisens utsida tillsammans med många andra problem. Att denna spis ändå inte ryker in beror 
i första hand på att den har försetts med en hylla, en ”styrskiva”, på insidan av kåpans 
underkant. Se figur 5.2 
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Figur 5.2. Skiss av provspis med mått på eldstad och rökkammare 
 
Styrskivan är en ganska enkel komplettering av spisen men den får en betydelsefull effekt 
genom att den hindrar rökgaser från att smita ut runt underkanten av spiskåpan. Detta är 
annars ett mycket vanligt problem i synnerhet innan spiskåpan blivit varm. 
  
Den teori som är bakgrunden till det valda utförandet kan beskrivas på följande sätt: De varma 
rökgaserna från förbränningen i eldstaden stiger uppåt till rökkammaren och ejekterar därvid 
luft även direkt från rummet. När denna varma blandning av rökgaser och rumsluft träffar den 
kalla spiskåpan kyls rökgasblandningen och den får då en tendens att falla nedåt varvid den 
följer kåpans insida. Effekten är orsakad, dels av densitetsskillnaden mellan den varma 
uppåtgående strömmen och den kallare nedfallande strömmen intill kåpan, dels av en 
coandaeffekt, som suger strömmen in mot kåpans vägg.   
 
I andra hand beror spisens goda funktion i detta fall på att effekten av den stora öppningen 
mot rummet i någon mån begränsas genom att uteluftsströmmen, som tillförs via ett galler i 
grundplattan, bildar en ridå och denna ridå minskar den ”fria” arean i eldstadsöppningen. 
Genom att uteluftstillförseln tas in direkt till spisen och dessutom tillförs så att en ridå bildas 
uppnås två effekter som begränsar ”draget” genom rummet. Dels fordras inte så stort luftflöde 
in genom spisöppningen på grund av ridån, dels kommer en stor del av det luftflöde som 
fordras direkt utifrån till spisen. 
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5.2 Temperaturer i luft och rökgaser samt på ytor i provspisen 
 
För att fastställa vilka temperaturer som normalt uppstår på ytor och i rökgaser när det eldas i 
spisen genomfördes en rad proveldningar med temperaturgivare insatta på förekommande 
ytor. Temperaturerna blir i stor utsträckning bestämmande för strömningarna i spisen. Här 
redovisas resultaten från tre proveldningar.  
 
Under den första proveldningen - Proveldning A - har termoelement kopplade till ett 
registrerande instrument använts varvid temperaturförloppet under ca 4 timmar har 
registrerats. Temperaturerna registrerades varannan minut. 
 
Under den andra proveldningen – Proveldning B - mättes temperaturerna med ett IR-
instrument under en dryg timme efter att brasan antänds. Instrumentet var av fabrikat 
AGEMA Infrared Systems AB med instrumentbeteckning Thermopoint 40. Temperaturen 
avlästes manuellt var tionde minut med noggrannheten ± 0,1 K. Uppmätta värden antecknades 
i en mätjournal. 
 
Även under den tredje proveldningen – Proveldning C - användes IR-instrumentet. För att 
noga följa temperaturförloppet under de första 18 minuterna efter brasans tändning avlästes 
temperaturerna denna gång var tredje minut. Uppvärmningsfasen är den mest intressanta 
eftersom många ytor då fortfarande är kalla och risken för backströmmar då är störst.  
 
I samtliga fall har brasans storlek och vedens sammansättning valts så att förhållandena skulle 
vara så lika som möjligt vid alla tre tillfällena. 
 
 
Proveldning A 
 
Temperaturer på ytor och i luft och rökgaser i spisen registrerades  i 12 lägen med två 
minuters intervall i varje mätpunkt. På skissen (Figur 5.3) är platserna för termoelementen 
angivna som små cirklar. Mätpunkt 10 anger utetemperaturen. Mätpunkt 5 visar temperaturen 
i rummet ca 1,5 m över golv. Mätpunkter 9 och 11 anger temperaturen framför och vid sidan 
av spisen nära golvet. Övriga mätpunkter kan lätt härledas med hjälp av skissen.  
 
Många mätningar genomfördes men endast en av dessa har utvalts för redovisning här. 
Instrumentet för termoelementmätning kunde inte  registrera temperaturer över 100°C och 
den temperaturen har överskridits under en kort period när brasan var som hetast, dels i 
inloppet till skorstenspipan, dels på den bakre väggen av eldstaden. För att ändå få en 
uppfattning om temperaturen, framför allt på rökgaserna vid inloppet till skorstenen, gjordes 
ett par mätningar med IR-termometern i mätpunkten 12. Det högsta värdet i inloppet till 
skorstenen uppmättes till ca 150°C. Samma värde noterades för temperaturen på bakväggen 
av eldstaden.  
 
Lågornas temperatur och utbredning är av intresse för att få en uppfattning om brasans 
värmeavgivning via strålning. IR-termometern angav genomsnittstemperaturen på eldslågorna 
till omkring 500 °C men värdet är av flera skäl mycket osäkert. (Jämför med ljuslågans 
temperatur i Appendix B figur 1).  
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  Temp ˚C                          

 
 

 
Figur 5.3 Diagrammet visar temperaturförloppet under proveldning A i några av de 
mätpunkter som angivits på skissen ovanför. 

Tidpunkt. Kl. Brasan tänds 
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Det är inte möjligt att från fall till fall helt undvika variationer i vedens sammansättning eller i 
brasans storlek. Uppbyggnaden av brasan har dock vid varje proveldning genomförts så att 
temperaturförloppen skall bli så lika varandra som möjligt.  
 
Temperaturregistreringen visar att temperaturen i eldstadens centrala del (mätpunkt 1) stiger 
snabbt till över 100 °C. Vid eldstadens sida (mätpunkt 3) går temperaturstegringen betydligt 
långsammare och temperaturen blir aldrig högre än 55 °C. Temperaturen i rökgaserna stiger 
på någon timme till över 100 °C men avtar sedan relativt snabbt. På kåpans utsida (mätpunkt 
2) stiger temperaturen mycket långsamt och först efter 2 timmar har den nått ca 50 °C. Den 
håller sig där ett par timmar och sjunker sedan sakta ner så att den efter 3 – 4 timmar är 
omkring 30 °C. 
 
Strålningsvärmen från brasan kan således förutsättas komma rummet framför spisen tillgodo 
så gott som omedelbart efter att brasan tänds. Temperaturen i mätpunkt 1 kan antas 
representera lågornas temperatur vilken har den största betydelsen för strålningen. Den 
konvektiva värmeöverföringen kommer inte rummet tillgodo förrän spisens utsida har fått en 
högre temperatur. Den konvektiva värmen kan förutsättas vara proportionell mot 
temperaturen i mätpunkt 2. 
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Proveldning B (Första timman av uppvärmningsförloppet). 
 
Vid proveldning B användes IR-termometer för att mäta temperaturerna istället för 
termoelement som i A. Mätpunkterna, som är angivna på nedanstående skiss, är fler och har 
en annan placering än vid mätningen med termoelement. Eldningen är genomförd på likartat 
sätt som vid proveldning A. Diagrammet, figur 5.4, visar det registrerade 
uppvärmningsförloppet.   

 
 

 

 
Figur 5.4. Diagrammet visar temperaturkurvor för olika mätpunkter under ett 
uppvärmningsförlopp. 
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Följande tabell anger de temperaturer som avlästes på IR-termometern.  Värden med fet stil 
utgör underlag för kurvor i diagram figur 5.4.  
 
Tabell 5.1. Registrerade temperaturer i °C  vid proveldning B. (Mätnoggrannhet ±3°C) 
 

Tid 15:50 16:00 16:10 16:20 16:30 16:40 16:50 17:00
Mätpunkter         

1 14 59 90 90 110 160 200 230 
2 15 50 40 65 65 70 72 70 
3 16 30 45 55 61 72 80 97 
4 13 170 90 120 140 130 145 110 
5 13 30 110 150 220 170 170 130 
6 15 30 40 65 55 60 65 70 
7 12 65 90 140 160 160 160 140 
8 15 30 35 59 58 57 56 55 
9 12 70 96 98 130 120 130 200 

10 12 13 15 14 14 14 16 16 
11 16 18 17 17 17 18 18 18 
12 17 17 17 17 17 18 17 17 
13 15 32 42 70 70 80 78 81 
14 15 60 45 70 65 70 75 72 
15  60 42 64 63 65 67 65 
16  50 46 55 58 54 72 68 
17  37 44 62 60 62 65 61 
18  41 50 55 55 58 57 55 
19  45 60 67 75 70 68 66 

 
Temperaturerna som visats i instrumentets display har varierat hastigt. Det valda värdet ligger 
i mitten av ett iakttaget intervall. 
 
Av de uppmätta temperaturerna framgår att eldstadens väggar intill elden värms mycket 
snabbt (mätpunkter 1, 4, 5, 7 och 9) medan övriga ytor i eldstaden och i rökkammaren 
(mätpunkter 15-19) värms betydligt långsammare.  Styrskivan (mätpunkter 13 och 14) värms 
något snabbare än den murade kåpan (mätpunkter 18 och 19). 
Någon temperaturstegring på kåpans utsida (mätpunkter 11 och 12) kan knappast märkas 
förrän tidigast ett par timmar efter att brasan tänts. Värmen lagras i murverket och avges till 
rummet vid ett senare tillfälle. 
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Proveldning C. (Under detta prov studerades uppvärmningsförloppet speciellt under de första 
18 minuterna) 
 
Även denna proveldning genomfördes under förhållanden som var relativt lika de tidigare. 
Det är huvudsakligen under uppvärmningsförloppet som det är risk för att rök från 
förbränningen skall strömma in i rummet framför spisen. Av denna anledning har 
temperaturerna avlästs med tätare intervall under de första minuterna. Efter ungefär 60 
minuter stabiliseras temperaturerna och avläsningar kan göras glesare. Jämför tabell och 
diagram i figur 5.4 som anger förhållanden närmast efter tändning med förloppen i tabell och 
diagram i figur 5.3 som gäller för en något längre period. 
 
Tabell 5.2. Temperaturavläsningar vid proveldning C. 
 
Tidpunkt (Brasan tändes  
ca 1 minut innan avläsningarna inleddes)

17.00 17.03 17.06 17.09 17.12 17.15 17.18 

A Utetemperatur -3 -3 -3 -3 -3 -3 -3 

B Rumstemperatur vid golv 14 14 14 14 14 14 14 

C Rumstemperatur 1 m ö g 17 17 17 17 17 17 17 

D Eldstad, bakvägg, över eld 17 100 62 90 85 78 75 

E Eldstad, höger sida, över eld 17 46 36 40 35 31 29 
 
F Eldstad, vänster sida, över eld 

15 21 18 19 20 22 23 

G Spiskåpa, insida, nederkant 17 19 19 21 23 24 24 

H Spiskåpa, utsida, nederkant 16 16 16 16 16 17 17 

I  Skorsten, vid spjäll 32 54 52 53 55 56 54 

 

 
Figur 5.5. Temperaturer under uppvärmning vid proveldning C 
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Det är endast i tre mätpunkter som någon nämnvärd temperaturstegring kunnat avläsas. 
Bakväggen i eldstaden har värmts på några minuter upp till ca 100°C (mätpunkt D). Sannolikt 
beror detta på att mätpunkten råkar ligga intill lågorna i brasan. Även i mätpunkt E, högra 
sidan av eldstaden, har temperaturen stigit relativt snabbt, troligen av samma orsak. Den 
tredje mätpunkten där en nämnvärd stegring kunnat iakttas är i inloppet till skorstenen, 
mätpunkt I. Spiskåpans insida, mätpunkt G, har samtidigt visserligen värmts några grader, 
men på bara några minuter har det uppstått en avsevärd temperaturskillnad mellan 
rökgasernas temperatur och temperaturen på kåpans insida. En helt naturlig följd av detta är 
att rökgaserna kyls mot kåpan och att det uppstår ett kallras efter kåpans insida.  
 
 
Slutsatser från proveldningarna 
 
Av de genomförda temperaturregistreringarna kan följande resultat utläsas: 
När det finns en öppen väg för värmestrålarna från lågorna till någon yta i spisen så värms den 
ytan snabbt. Om däremot ytan är skuggad av veden sker uppvärmningen mycket långsamt. 
Jämför mätpunkterna 7, 5, 4 och 9 med 2, 3, 6 och 8 i tabell 5.1 från proveldning B. Även i 
tabell 5.2 från proveldning C kan dessa skillnader iakttas genom att jämföra mätpunkt D med 
mätpunkterna E och F. Se även diagram figur 5.5. 
 
Från temperaturregistreringarna under proveldningarna B och C går att dra den slutsatsen att 
yttemperaturerna på ytor i eldstad och rökkammare kan variera mycket kraftigt såväl i tid som 
i rum. Konsekvensen av detta blir att förekommande rökströmmar som uppstår på grund av 
att röken värms eller kyls av lågorna eller mot ytorna också kommer att vara mycket 
varierande och omöjliga att förutse. Skall åtgärder vidtas för att förhindra rök att tränga ut i 
rummet utanför den öppna spisen måste således dessa åtgärder vara mycket generella. Den 
föreslagna styrskivan är en sådan generell åtgärd. Oberoende av rökens väg i eldstaden 
förhindrar den att rök, som på grund av spiskåpans svala yta rinner ned mot spisöppningen, 
kommer ut i rummet.  
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5.3 Rökens strömning i provspis 
 
För att studera rökgasernas strömning i provspisen tillfördes rök från rökstickor och 
rökbomber. Spisen var vid rökprovningen fortfarande något varm från en tidigare brasa. 
Rökstickorna hölls vid hörn och kanter där strömningen kunde vara osäker medan rökbomben 
fick avge sin rök vid framkanten av eldhärdens normala läge. Se figur 5.6 och 5.7. Röken 
visade sig väl följa den förväntade strömningen men det var svårt att komma åt att fotografera 
rörelsen. Följande bilder är tagna med kameran på spishällen riktad uppåt. Det som syns är 
således kåpans undersida och underkanten av kåpan med dess synliga armering. Vidare syns 
en styrskiva som här är ovanligt smal. Den är endast ca 10 cm. Anledningen till att styrskivan 
är så smal i detta fall är att spisen uppfördes innan några prov med styrskivor hade 
genomförts. Med de kunskaper som nu föreligger skulle spisen för säkerhets skull ha utförts 
med betydligt bredare styrskiva 
 

  

Styrskiva 

Armeringsjärn 

Spiskåpans 
undersida 

Figur 5.6. Bild som visar 
spiskåpans undersida 
med armeringsjärn och 
styrskiva. Rök har tillsats 
för demonstration av 
strömningsförhållanden i 
provspis 

 

Figur 5.7. Undersidan 
av kåpan med styrskiva. 
Rökutveckling några 
sekunder efter att 
rökbomben tänds.  

Termoelement 
använt för att 
registrera 
temperaturen på 
styrskivan 
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En relativt kraftig ”rökbomb” hade här lagts in på spishällen för att visa rökens rörelser i 
rökkammaren. Samtliga bilder är tagna inom någon minut efter att rökbomben antänds.  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figur 5.8. Ca en halv 
minut efter att rökbomben 
tänts har röken nått 
kåpans insida och visar 
tendens att falla ned. 

Figur 5.9.Efter ca en 
minut har röken 
kommit ner till 
styrskivan som leder 
in den mot den varma 
uppgående strömmen.  

 
Trots den smala styrskivan styrs den nedfallande rökströmmen på kåpans insida in mot den 
uppåtgående primära varma strömmen av luft och rökgaser från elden. 
Av bilderna framgår att röken från en eld först virvlar upp genom öppningen innanför 
styrskivan. När den kommer upp i rökkammaren kyls den emot kammarens väggar och får då 
en tendens att falla ner. Se figur 5.7. Strömningen syns ännu tydligare i figur 5.8. I figur 5.9 
syns hur röken vänder mot styrskivan och strömmar inåt för att sedan följa med den varmare 
röken uppåt 
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Följande bilder är tagna vid ett senare tillfälle. En extra plåt har placerats ovanpå den 
ursprungliga styrskivan. Tillsammans blir bredden på styrskivan med dessa plåtar ca 25 cm 
vilket betyder att de skärmar av 1/3 av öppningen mellan eldstad och rökkammare.  
 

 

Styrskiva 

Spjällreglage 

 
Figur 5.10. Rökprov med bredare styrskiva 
 
Vid proveldning kunde konstateras att detta var alltför stor avskärmning. Lågor och rök slog 
vid några tillfällen upp mot plåtens undersida och rök strömmade då ut genom spisöppningen. 
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Figur 5.11. Breddad styrskiva som skärmar av ca 30 % av öppningen mellan eldstad och 
rökkammare  
 
Av de genomförda proven framgår att ett allmänt gällande mått på styrskivan för att uppnå 
den mest effektiva bredden inte går att ange. Som ett riktvärde kan sägas att en skiva som 
avskärmar mellan 15 och 20 % av öppningen över eldstaden i de flesta fall är lämplig. En 
relativt stor variation av bredden kan tolereras men den bör dock anpassas till aktuell spis. 
Spisens specifika utförande måste beaktas. För att uppnå bästa resultat kan det bli nödvändigt 
att prova funktionen med en löstagbar skiva om inga erfarenheter från tidigare utföranden av 
spiskonstruktionen föreligger. 
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5.4 Beskrivning av utrustning för laboratorieförsök (modellspis) 
 
För att noggrannare kunna studera luft- och rökgasströmningar i spisen vid olika 
temperaturförhållanden byggdes en modell av provspisen. Modellen byggdes i skala 1:2 och 
utfördes med glasskivor i aluminiumprofiler. Den mest angelägna uppgiften med 
modellspisen var att visa styrskivans betydelse för att hindra rök från elden att leta sig tillbaka 
in i rummet.   
 

 
 
 
Figur 5.12. Modell av spis för laboratorieprov 
 
Ovanstående figur visar ett foto av modellspisen varav framgår hur spisen monterats mot en 
stabil skiva och hur ljus och värmetillförsel har placerats i ”eldstaden”. Lampan har två 
funktioner, dels avger den värme, 500 W, dels belyser den det medium som används för att 
synliggöra luftströmmarna i spisen. 
 

 31



I figur 5.13 visas storleken på modellspisen. Spisen är monterad mot en stabil bakvägg av 
obrännbart material. Även bottenplattan eller sockeln är tillverkade av fasta obrännbara 
material. Sidor och spiskåpa är utförda av glas som är fastsatta i aluminiumprofiler. 
Skorstenen utgörs av en spiralfalsad ventilationskanal med diameter 100 mm. 
 
 
 
 

 
 
Figur 5.13. Skiss av modellspis med måttangivelser. (mm)  
 
 
För att minska värmeförlusterna täcktes under proven de sidor av spisen som inte behövde 
vara genomskinliga med 30 mm tjocka cellplastskivor. Värmen tillfördes med glödlampor och 
spiraliserade motståndstrådar. Det behövdes en effekt av ca 2 kW för att uppnå samma 
temperaturer som uppmätts på skilda ytor i provspisen.  
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Luftflödet genom spisen reglerades med varvtalsreglerade fläktar, en fläkt i skorstenspipan 
och en annan i kanalen för ”uteluftstillförsel”. Flödena kontrollerades genom tryckmätning i 
kalibrerade 90-graders mätböjar och ställdes in så att hastigheterna överensstämde med 
hastigheter i provspisen. Den lufthastighet som hade uppmätts i öppningen från rummet vid 
eldning i provspisen var ca 0,2 m/s och den reglerades till samma värde i modellen. En 
tredjedel av det totala luftflödet genom spisen tillfördes genom spalten i spissockeln och två 
tredjedelar fick då komma direkt från rummet. Skorstenspipans dimension hade valts så att 
hastigheten i pipan blev ungefär densamma som i provspisens skorsten.  
 
Uppställning av utrustningen för laboratorieförsöken framgår av figur 5.14. 
Temperaturer på ytor och i luftströmmar mättes med termoelement och IR-termometer. 
 
 

 
 
 
Figur 5.14. Principskiss för uppställning av utrustning för laboratorieförsök. (mm)  
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Två metoder provades för att studera luft- och 
rökgasströmmarna i spisen. I den första 
metoden användes flingor från metatabletter. 
Se figur 5.15.  
 
Metatabletterna upphettades mot en het yta 
varvid det bildades lätta flingor som kunde 
liknas med snöflingor. Metoden har tidigare 
använts för att studera luftrörelser i rum.  
 
Luftrörelserna var emellertid svåra att 
observera med denna metod och framför allt 
att fotografera varför metoden övergavs. 

 
Figur 5.15. Prov av luftströmning med flingor från metatabletter 
 
 

 
 
Figur 5.16. Prov av luftströmning med 
oljedimma från rökgenerator 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
Med den andra metoden användes oljedimma 
från en rökgenerator.  
 
Dimman belystes genom en smal spalt varvid 
rökslingorna framträdde förhållandevis tydligt 
och rörelserna kunde fotograferas. 
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5.5 Rökens strömning i modellspis 
 
När de mekaniskt styrda luftflödena i modellen var reglerade till rätta värden för att motsvara 
provspisens flödeshastigheter  tillfördes värmeeffekten 2 kW. Flödet i ”skorstenen” 
korrigerades med hänsyn till luftens högre temperatur. Temperaturerna i modellen visade sig 
bli något högre än de temperaturer som registrerats i provspisen. Nerkylda kylklampar 
travades därför upp mot modellens väggar varvid temperaturen kunde hållas i närheten av 
provspisens temperaturer. I första hand reglerades värmen så att temperaturen på kåpans 
insida låg så nära temperaturen vid samma läge i provspisen som möjligt. Det bör i detta 
sammanhang observeras att temperaturerna har ett dynamiskt förlopp både i provspisen och i 
modellen varför det är orealistiskt att eftersträva exakta och konstanta värden. 
 
Styrskivan vid kåpans underkant var inlagd så att djupet på skivan kunde varieras. Preliminära 
studier visade att en god effekt uppnåddes när skivans djup var omkring 150 mm d v s när 
omkring 20 % av öppningen mellan eldstad och rökkammare var avskärmad. Det är inte 
möjligt att ange någon generell regel för bestämning av bredden på lämplig styrskiva. 
Spisarnas utförande är alltför varierande för att så skall vara fallet. Kontroll av spisens 
utförande kombinerat med erfarenheter från tidigare spisar kan utgöra underlag för val av rätt 
bredd på skivan.  
 
Följande foton är tagna när flöden och temperaturer är inställda och skivan har en bredd av 
150 mm (figur 5.17-5.20). 

 

 

 
 
 
 
 
 
Bilden visar hur den något värmda röken stiger 
uppåt men när den kommer i närheten av den 
kalla kåpan sugs den med ned i en nedåtfallande 
kyld luftström. 
 

Figur5.17.  Rökens strömning i 
modellspis 
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Även i figur 5.18, visas hur röken får en 
tendens att falla ned när den kommer i närheten 
av den kalla kåpan. När den kylda 
luftströmmen når styrskivan leds den tillbaka 
in mot den centrala luftströmmen från elden 
och följer med uppåt igen. 
 
 

 
Figur 5.18. Bilden visar styrskiva och strömningen under kåpan  
 

 
Bilderna nedan visar ändå tydligare hur den av kåpan kylda luften leds in av styrskivan och på 
så sätt förhindras att krypa ut runt kåpans underkant och orsaka os och svärtning av spisens 
utsida. 
 

 
 
Figur 5.19 och 5.20. Bilderna visar rökens strömning i modellspisen 
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Bilderna av strömningen i provspisen ger tillsammans med ovanstående bilder från 
modellspisen underlag för följande slutsatser. 
 
Strömningar av rök och luft i öppna spisar är i hög grad styrda av de yttemperaturer som råder 
i eldstad och rökkammare. Anledningen till att spisar ryker in är termiska förhållanden som 
ger upphov till tillfälliga bakströmmar genom spisöppningen 
 
Försöken visar att en styrskiva som avskärmar ca 20 % av öppningen mellan eldstad och 
rökkammare reducerar riskerna för bakströmmar avsevärt och den ger därmed eftersträvad 
förbättring.  
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6. Diskussion och slutsatser av de experimentella försöken 
 
Om det finns problem med en öppen spis på grund av att den ryker in är det vanligtvis 
närmast efter att brasan tänds som os och rök tränger ut i rummet utanför den öppna spisen. 
Små strimmor av rök kan då ofta uppmärksammas vid spisöppningens överkant. Även om det 
endast är fråga om mycket små rökgasmängder är konsekvenserna betydelsefulla. Röken har 
en lukt som sprider sig i rummet, den är inte hälsosam och den svärtar de ytor den kommer i 
kontakt med.  
 
De flesta öppna spisar har en rökkammare, som även kan benämnas rökfång, ovanför 
eldstaden. I många fall har främre väggen, den mot rummet, utformats som en huv eller 
spiskåpa. Oberoende av hur rökfånget är utformat finns det alltid, innan spisen blir varm, kalla 
ytor i rökfånget som träffas av den varma rök som stiger upp från elden. Naturligtvis kyls den 
rök som kommer i kontakt med en kall yta. Det är då också naturligt att den på så sätt kylda 
röken får en tendens att falla ned. Detta är en effekt som inte kan ifrågasättas och 
temperaturmätningarna som genomförts i samband med proveldningarna bekräftar att så är 
fallet.  
 
Under den första proveldningen (Proveldning A) registrerades temperaturer på ytor i spisen 
under en längre period. Det framgår av diagrammet att de ytor som elden kommit åt att 
bestråla värms mycket snabbt men de kallnar sedan nästan lika snabbt när elden slocknat. Den 
del av värmen som trängt in i murverket finns dock kvar och ger hela spisen en höjd 
temperatur flera timmar efter eldningen. 
 
Under de två senare proveldningarna, B och C, har speciellt temperaturerna under 
uppvärmningsförloppet studerats. Av iakttagelserna framgår att ytornas temperaturstegring 
blir ganska ojämn med stora lokala variationer. Sannolikt beror detta på hur tillgängliga 
ytorna har varit för strålningen från lågorna. Alla proveldningarna har genomförts i 
provspisen. 
       
I en normalt utformad spis faller den kylda rök som kommit i kontakt med spiskåpan ner och 
träffar den ändå svalare luften som strömmar in från rummet genom spisöppningen. Det finns 
då anledning att anta att det uppstår en skiktning av varm rök och kall luft. Röken flyter på 
den svalare luften. En stor del av röken följer med den inströmmande luften tillbaka in igen 
för en ny uppvärmning i brasan, men en liten del kan flyta ut runt kåpans underkant och 
kommer på så sätt ut i rummet och orsakar obehag. 
 
Den åtgärd som provats här för att förhindra att röken kryper ut under underkanten av kåpan 
är att montera en horisontell skiva, en styrskiva, längst ner på insidan av spiskåpan. De 
strömningsförsök som beskrivs i kapitel 5.3 och 5.5 vilka genomförts i spisar där en styrskiva 
har funnits visar att styrskivan åstadkommer den effekt som eftersträvas. Strömningarna i 
provspisen redovisas i kapitel 5.3 och i modellspisen i kapitel 5.5. 
 
 Skivans bredd skall från fall till fall anpassas till spisens dimensioner men storleksordningen 
bör vara sådan att omkring 15-20 % av arean mellan eldstad och rökkammare avskärmas. Det 
är viktigt att skivan tätar ordentligt mot murverket i kåpans underkant. 
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De genomförda experimenten har visat att en styrskiva har en mycket god effekt. Risken för 
att det skall ryka in när spisen är kall kan aldrig sägas vara helt eliminerad eftersom det alltid 
kommer att finnas möjligheter att missköta funktionen av en öppen spis. Som exempel kan 
nämnas möjligheten att lägga in en stor trave alltför sur ved eller att strypa lufttillförseln till 
spisen genom att inte ha tillräckliga uteluftsöppningar till rummet där spisen är belägen. 
Oberoende av vad orsaken är till att det ryker in så förbättrar styrskivan spisens funktion. 
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7. Bilder och beskrivningar av spismodeller 
    Inledningsvis visas några förslag till kompletteringar 
 
I följande kapitel beskrivs inledningsvis några förekommande förslag till åtgärder för 
förbättring av spisarnas funktion. Därefter följer exempel på utföranden av öppna spisar, såväl 
äldre som moderna.  
Det finns tre viktiga skäl för en sådan redovisning: 
 

1. Det finns fortfarande ett mycket stort antal öppna spisar i våra bostäder och lokaler även 
om alla inte används så ofta. I äldre tider, innan kakelugnar och kaminer hade uppfunnits, 
murades öppna spisar i så gott som alla byggnader, ibland en spis i varje rum. Många av 
dessa spisar finns ännu kvar och kommer stundom till användning. Det är inte så ovanligt 
att öppna spisar fortfarande installeras i nya bostadshus, i synnerhet i fritidshus. I dag har 
de inte samma betydelse för uppvärmning av bostaden som de haft förr, men för den 
trevnad de ger är de fortfarande populära. 

 
2. Användningen av befintliga spisar är i många fall sporadisk på grund av att spisarna inte 

fungerar tillfredsställande – de ryker in. På flera av de bilder som presenteras i studien kan 
spår av sot märkas på muren eller väggen intill spisen. Att det ofta är problem med 
spisarna för att de ryker in framgår även av de många patent på funktionsförbättrande 
åtgärder som förekommer.  
 

3. Trots den allvarliga olägenheten att spisarna ryker in, har inte några åtgärder för att 
eliminera detta enligt den metod som beskrivs i avhandlingen kunnat upptäckas. Samtliga 
spisar som redovisas i detta kapitel skulle, under förutsättning att avbildningen ger 
möjlighet till bedömning, utan större svårighet kunna förses med en styrskiva enligt den 
beskrivna metoden. Funktionen skulle därigenom kunna förbättras. 
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7.1 Förekommande förslag till förbättring av besvärliga öppna spisar 
 
Ett ofta förekommande förslag till förbättringar av en besvärlig öppen spis är att avskärma 
den övre delen av spisöppningen med någon anordning som minskar öppningens storlek. Med 
en sådan åtgärd ökar lufthastigheten i den återstående öppningen vilket betyder att risken för 
bakströmmar minskar.  
 
Många amerikanska patent beskriver anordningar av olika slag för komplettering av spisen 
med lämpliga insatser. Även europeiska och japanska patent förekommer.  
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

Vidstående anordning som har konstruerats 
av Dyer och Parsons (1938) är en 
komplettering som monteras utvändigt i 
spisöppningens överkant. De kallar 
konstruktionen för ”Canopies for domistic 
fireplaces”. På detta sätt minskar de 
spisöppningens storlek och ökar 
hastigheten på luften som sugs in ifrån 
rummet. 
 
Anordningen beskrivs i ett engelskt patent 
med nummer 503188.  
 
 
Figur 7.1. Ett engelskt förslag för 
komplettering av öppna spisar. 
(Dyer & Parsons, 1938). 
  
 
 

 
 
Nedanstående skiss är hämtad från United States Patent Office. Patentet är utfärdat den 12 juli 
1966. Konstruktör är Stanley Mason och han benämner utrustningen Smoke Sentry for 
Fireplace (Mason, 1966). 

 
 
Genom att utrustningen kan skjutas ihop och 
spännas ut med en fjäder kan den inpassas i spisar 
med olika bredd på spisöppningen. 
Funktionen blir den samma som den i figur 7.1 
angivna, spisöppningens storlek minskas. 
 
 
 
Figur 7.2 Plåttillsats för öppen spis (Mason, 1966). 
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Följande bilder, som är hämtade ur ett informationsblad från Chimney Keepers (2004), visar 
mycket effektfullt värdet av Masons konstruktion. 
 
 
 

 

Plåt  

 
Figur 7.3. Ett exempel på rökhinder med en plåt i överkant av spisöppningen.  
(Chimney Keepers, 2004). 
 
Plåtens montering i överkant av spisöppningen kan tydligt iakttas på den översta bilden. På 
den nedre högra bilden är en plåt monterad men den är sannolikt svartmålad varför den är svår 
att se.  
 
Den amerikanska metoden att illustrera effekten av tillsatsen är värd att uppmärksamma. 
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7.2 Några modeller av öppna spisar, huvudsakligen arkitektritade 
 

På följande sidor visas några bilder av öppna spisar som ritats av arkitekter. Bilderna är 
hämtade ur Teknisk Information nr 40, utgiven 1970 av Tegelindustrins Centralkontor AB, 
(Tegelindustrin 1970).  

 
 

  
 
Figur 7.4. Spis ritad av Arkitekt SAR Karl-Erik Ljunggren (Tegelindustrin, 1970). 

 
 
 
Det är stor risk för att spisar med detta utförande ryker in. Öppningen från rummet till 
eldstaden får en stor yta vilket fordrar en mycket stor skorstenspipa för att förhindra att rök 
från elden kommer ut i rummet. Det finns tyvärr inte någon uppgift om hur spisen är murad 
och var spjället sitter. 
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Figur 7.5. Fristående spis i vardagsrum. 
Spisen är ritad av Arkitekt SAR Erik 
Thelaus, Stockholm (Tegelindustrin, 1970). 

 
 
 
 
 
 
 
Spisen i figur 7.5 har liksom spisen i figur 
7.4 en mycket stor öppning mot rummet. 
Det är möjligt att sidorna kring eldstaden 
är försedda med glas vilket skulle förbättra 
funktionen. Det är svårt att avgöra om så är 
fallet. Pallen som veden placerats på gör 
säkert god nytta för att få en snabbare och 
jämnare förbränning. Någon manöverspak 
för spjäll kan inte ses. 

 

 

  

                                                                                        
 
 
 
 
 
 
 
Figur 7.6. Öppen spis intill fönster. Spisen 
är ritad av arkitekt SAR Carl Nyrén, 
Stockholm (Tegelindustrin, 1970). 
 
 
 
 
Eldstadens öppning mot rummet är stor för 
spisen i figur 7.6, vilket gör att det fordras 
en mycket vid skorstenspipa för att spisen 
inte skall ryka in. Det fordras också stora 
öppningar för uteluft till rummet. 
Olägenheten av detta kan elimineras 
genom att begränsa storleken på brasorna.
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En plåt är insatt i spisöppningens överkant 
i spisen på figur 7.7 för att minska risken 
för att det skall ryka in. 

Att det ändå har rykt in framgår av 
svärtningen på muren ovanför 
spisöppningen. Troligen tätar inte plåten så 
väl mot muren. 

Spishällen är placerad ganska högt vilket 
framgår av huggkubben och yxan framför 
spisen. En hög spishäll gör att det är lättare 
att se brasan från skilda platser i rummet. 
Ett utrymme för lagring av ved intill spisen 
är bra. Det gör det möjligt att lagra veden 
torrt och varmt en tid innan den skall 
antändas

Figur 7.7. Öppen spis i renoverat hus på Söder i Stockholm. Huset från 1800-talet. 
(Tegelindustrin, 1970). 

 
Figur 7.8. Traditionell spis med putsad 
kåpa. Arkitekt fotograf Sune Sundahl, 
Saltsjö-Duvnäs. (Tegelindustrin, 1970)   

 

 

 

 

Spisen i figur 7.8 är djup och kåpan är vid 
vilket är fördelaktigt för att fånga upp 
röken från elden. I en spis av detta 
utförande är det dock stor risk att röken 
kyls emot kåpan och faller ner till kåpans 
nederkant där den sedan gärna söker sig ut 
i rummet. En styrskiva kan göra god nytta i 
en sådan spis. 
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En spis enligt figur 7.9 får inte så stor 
uppmärksamhet eftersom den i det 
närmaste försvinner in i väggen. Elden i 
spisen är föredömligt högt placerad för att 
kunna ses från rummet. Plats för ved under 
spisen är en fördel.

Figur 7.9. Öppen spis som är infälld i tegelvägg. Arkitekt SAR Voldemars Vasilis, Göteborg 
(Tegelindustrin, 1970). 

 
 
 

 

Det är arkitekt och professor Eskil Sundahl 
i Stockholm som har ritat spisen i figur 
7.10. Hällen kan flyttas upp och ner och 
har kammar för bättre lufttillförsel. Den 
stora kåpan antyder att det kan finnas 
behov av en styrskiva för att hindra rök 
som kylts och faller ner efter kåpans insida 
att krypa ut under kanten och komma ut i 
rummet.

Figur 7.10. Konventionell spis i yttervägg (Tegelindustrin, 1970). 
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Spisen i figur 7.11 ser ut att vara mycket 
djup varför det sannolikt är 
kallrasströmmar som har letat sig ut och 
svärtat kåpan. Spisen har föredömlig plats 
för ved och räfflad häll för lufttillförsel vid 
tändning.

Figur 7.11. Vitslammad spis med gjutjärnshäll (Tegelindustrin, 1970). 
 
 

 
 
 

Figur 7.12. Konventionell, putsad, vitmålad spis. Arkitekt Bengt Burestedt, Viken. 
(Tegelindustrin, 1970). 
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7.3 Foton av öppna spisar i Hermitaget 
 
I Hermitaget, det stora konstmuseet som är inrymt i vinterpalatset i Sankt Petersburg, finns 
det många mycket vackra öppna spisar. De används inte längre men det är lätt att förstå deras 
betydelse när inga andra uppvärmningsanordningar fanns. De rum de skulle hålla varma var 
ofta stora salar. Ändå fanns det endast en spis i varje rum. Det måste ha eldats ganska 
intensivt i spisarna vid kall väderlek. Salarna är mycket vackert utsmyckade och det är lätt att 
förstå konsekvenserna om det skulle ryka in från någon spis. Uteluftstillförseln till rummen 
fick komma in genom ventilationshål nere vid golv i fasadväggarna. Ventilerna var vanligen 
dolda inifrån på ett eller annat sätt men de var lätta att observera utifrån. Det finns några 
spisar där uteluften leds fram till ett galler i golvet alldeles framför spisen. Det finns också 
några spisar som eldas bakifrån där endast personalen som sköter eldningen har tillträde. 
Uteluften kan då tillföras via dessa personalutrymmen.   

 
 
 

 

 
 
Skärmen framför spisen i figur 7.13 är 
utförd i samma stil och troligen från 
samma tid som spisen. 

Omramningen kring de öppna spisarna 
smyckades på den tiden med sådan omsorg 
att de intog en självständig plats i den 
europeiska konstindustrins historia.  

Spisen är mycket vacker men 
skorstenspipan är numera igenmurad. 

 

Figur7.13. Spis i The Golden Reception Room (Foto Södergren). 
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Figur7.14. Öppen spis i Hermitaget. (Foto Södergren). 

Skärmen framför spisen i figur 7.14 ser tung och besvärlig ut men då det fanns gott om 
tjänstefolk kunde den bäras undan när det skulle eldas i spisen. Även om skärmen inte är tät 
utgör den ett visst gnistgaller framför spisen. Stenen framför spisen är inte så bred och golvet 
är synnerligen vackert varför det synes angeläget att förhindra gnistor och glöd att sprätta ut 
från spisen. 

 
Figur7.15. Spis i Hermitaget. (Foto Södergren) 

Även framför den spis som visas i 7.15 finns det ett mycket vackert golv och det finns ingen 
sten som kan ta emot glöd och gnistor som far ut från elden. Skärmen är för gles för att utgöra 
något effektivt skydd. Det kan förutsättas att det fanns tjänstefolk som inte hade någon annan 
uppgift än att vakta elden. De två dekorationspallarna med silverhundar som står inne i spisen 
placerades troligen utanför spisen när den skulle användas. 
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Den spis som visas i figur 7.16 eldas från 
baksidan av tjänstefolket vilket betyder att 
alla föroreningar från brasan kan undvikas 
i rummet. Endast värmen kommer rummet 
till godo. 

Principen är vanlig i slottsmiljöer men det 
fodras att spisen är åtkomlig från baksidan. 
Vanligen skiljs rummen åt av dubbla 
väggar med ett rum mellan dem stort nog 
för tjänstefolket att komma fram för att 
bära in ved och ta ut aska.  

Lufttillförseln till eldstaden tas in genom 
tjänstefolkets utrymme. 

 

Figur 7.16. Spis som eldas från baksidan (Foto Södergren). 
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8. Behov av ytterligare forskning avseende öppna spisar 
 
Allt fler människor skaffar sig en fritidsbostad för att komma ifrån störningar av trafik och 
annan ljudstörande verksamhet i tätorter. 
I fritidsbostaden är det mycket populärt med en öppen spis. Det är få fritidshus i de nordiska 
länderna som saknar en öppen spis. Detta innebär att förekomsten av öppna spisar har tendens 
att öka i takt med att antalet fritidshus ökar. 
 
Det finns behov av praktiska anvisningar för att elda i en öppen spis. Som exempelvis kan 
nämnas hur veden lämpligen staplas och hur brasan kan tändas för att snabbt få upp 
temperaturen. Det kan även vara till nytta att informera om variationerna i vedens fukthalt och 
i samband därmed meddela värmevärdet och betydelsen av att hålla en hög temperatur i 
skorstenen för att inte få alltför mycket sot och tjära på skorstensväggarna. 
 
Anvisningar för tillförsel av tillräckligt luftflöde och vilka öppningar eller kanaldimensioner 
som behövs för praktiskt bruk bör redovisas i relation till brasans storlek. Ett vanligt skäl till 
att spisar inte fungerar som de skall är att det inte finns tillräckligt stora öppningar för att 
släppa in luft till huset. Det bildas ett undertryck som gör att draget genom skorstenen blir 
alltför dåligt för att all rök från brasan skall gå ut. Som nämnts i kapitel 5 kan det vara en 
praktisk lösning att tillföra uteluft direkt intill spisen för att slippa dra den kalla uteluften 
genom någon vistelsezon.  
 
Vid strömavbrott i fritidshuset (vanligare än i stadsbebyggelse) kan spisen vara en viktig 
värmekälla men dess effektivitet för uppvärmning kan ofta förbättras avsevärt med relativt 
enkla medel. Det finns färdiga insatser (braskassetter) som kan sättas in i eldstaden och som 
fungerar som en kamin som är insatt i spisen. Rumsluften får cirkulera omkring kaminen och 
föra ut värmen till rummet. Öppningar i spisväggarna underlättar cirkulationen. 
Självcirkulation för rumsluften brukar räcka men det går naturligtvis även att förstärka 
värmetransporten med en fläkt.  
 
Det finns behov av att ytterligare utveckla och förbättra system för cirkulation av luft eller 
vatten för att förbättra värmeutbytet från den öppna spisen.  Det går att tillverka ganska enkla 
luft- eller vattencirkulationssystem som kan installeras utan att spisens värde för trevnad 
behöver försämras. Vanligast är murade kanaler i spisens sidor med öppningar nedtill för att 
släppa in rumsluft och öppningar högre upp för att släppa ut den uppvärmda luften. Det är 
även möjligt att montera in en rörslinga för självcirkulerande vatten som värms intill elden 
och som kyls på en högre nivå i rummet som skall värmas. Det finns behov av att ytterligare 
utveckla och förbättra sådana system. I sammanhanget finns anledning att framhålla att draget 
genom skorstenen blir sämre när rökgaserna kyls. 
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Vedeldning innebär spridning av rökgaser och därmed föroreningar i omgivningen. I detta 
avseende föreligger behov av ytterligare forskning som tar upp de hälsomässiga riskerna med 
vedeldning. Föroreningar från vedeldning har bland andra behandlats av Wolgast  (1982), 
som är läkare och författare med entusiasm för energibesparande åtgärder. Enligt Wolgast är 
oron för föroreningar från vedeldning obefogad men det kan ändå vara motiverat att redovisa 
miljöstörande konsekvenser av vedeldning. 

 
Luftföroreningar från vedeldning har även behandlats av Folke Peterson såsom kursmaterial 
för utbildning av EPD-instruktörer (Bygginfo 1980). Med den förbättring av analysmetoderna 
som uppnåtts under de senaste 20 åren och samtidigt ökade insikter om individens påverkan, 
finns förutsättningar för en betydligt säkrare redovisning av riskerna med rökgaser från 
vedeldning i dag. I detta avseende föreligger klara behov av ytterligare forskning. 
 
Gaser som bildas vid förbränning diffunderar i luft. Se ASHRAE handbok Fundamentals 
(2002) och Peterson (1976).  Detta innebär att os från brasan kan sprida sig tillbaka till 
rummet genom spisöppningen trots att det är en stadig luftström som sugs in till spisen. Det 
finns behov av att studera diffusionshastigheten på de gaser som bildas vid förbränning av 
ved. Med ledning därav skulle man kunna ange den lägsta lufthastigheten in till spisen som 
fordras för att förhindra att os kommer ut i rummet. 
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Appendix A 
 
Vedens värmegenerering vid proveldning 
 
För att få en uppfattning om den värme som alstras vid förbränning av en normal brasa har 
följande beräkning genomförts. Det på så sätt beräknade värmevärdet har sedan tagits till 
underlag för jämförelser med uppmätta värmeflöden redovisade i appendix B.  
 
Spisens dimensioner tillåter att förhållandevis grov ved kan användas.  Den grova veden 
minskar arbetsinsatsen vid framställningen och gör dessutom förbränningen långsammare. En 
långsam förbränning är fördelaktig så snart rum och spis är uppvärmda.  
 
Den ved som stod till förfogande var en blandved av barr- och lövträd. Vedträn med följande 
vikter användes: 
 
 
Tabell A-1.Trädsort och vikter på den ved som användes vid proveldningen 
       
 Barr  215 g ±1g  
 Björk  650 ±1g  
 Barr  708 ±1g   

Barr  710 ±1g  
 Barr  545 ±1g  
 Björk  886 ±1g  
 Björk                      1002 ±1g  
          Summa       ∑  4716 g                    
 
 
För vägning användes Philips elektroniska våg Type HR 2383/c. Noggrannheten kan för de 
gällande vikterna antas till ± 1 g. Det kvadratiska medelfelet är ± 3 g. 
 
Av de angivna vikterna framgår att 2178 g var barrved och 2538 g var björkved. I stort sett 
kan hälften anses vara barrved och den andra hälften björkved. Veden kan i dagligt tal anges 
som torr efter två års lagring i välventilerad vedbod. I detta fall vägdes ändå varje vedträ och 
vikten antecknades enligt ovan.  För att snabbt få uppgift om vatteninnehållet späntades några 
stickor ur ett vedträ, ett av gran. Stickorna vägde tillsammans 120 g ±1g. Efter ett dygn i 
torkskåp vägde stickorna 107g. Efter ytterligare en veckas torkning vägde stickorna 105 g 
±1g. Med dessa vikter som underlag bestämdes fuktkvoten: 
 
 U = 15/105 = 0,143 =14.3  %  (A:1) 
 
och fukthalten  
 
 F = 15/120 = 0,125 =  12,5 % (A:2) 
 
 
Torrsubstans i hela brasans bränslemängd blev därav 
 
  4716 · (1-0.125) = 4127 ± 3 g. (A:3) 

 59



Beräkning av det effektiva värmevärdet: 
 
Det effektiva värmevärdet Hi för fasta bränslen kan enligt Boie (1957) beräknas med hjälp av 
följande formel: 
 
Hi = 34830 C + 93870 h + 10470 S + 6280 N – 10800 O – 2500 F  kJ/kg  (A:4) 
 
där     Hi  är det effektiva värmevärdet per kg fuktigt bränsle i kJ/kg  
           C är bränslets kolinnehåll i viktsprocent 
           h är väteinnehållet  
           S är svavelinnehållet 
          N är kväveinnehållet 
          O är syreinnehållet 
          F är fukthalten 
            
Enligt elementäranalys för björk och gran har de i genomsnitt följande sammansättning av 
ingående ämnen angivna i viktsprocent (Mavroudis, 1984): 
 
Tabell A-2. Sammansättning av i veden ingående ämnen angivna i viktsprocent av 
torrsubstansen 
 
Kol (C) 50,6 ± 0,8 % 
Väte (H)  6,2  ± 0,2 % 
Svavel (S)     <0,1 % 
Kväve (N2)  0,3 ±  0,1 % 
Syre (O2) 41,2 ± 0,7 % 
Aska   0,7 ±  0,2 % 
 
 
Med värden insatta i (A:4) erhålles: 
 
Hi = 34830·0,506 + 93870·0,062 + 6280·0,003 – 10800·0,412 – 2500 · 0,125 = 18 700 kJ/kg 
      (A:5) 
Tillämpat på den i detta fall specifika bränslemängden blir den avgivna värmemängden  
 
             Q = 4,716 · 18,7 = 88,2 MJ  ( 24,5 kWh)       (A:6)  
 
 
Vikten på det använda bränslet minskade under de första 30 minuterna med 1,57 kg och under 
de följande 30 minuterna med ytterligare 2,51 kg. Under en timme hade således 1,57 + 2,51 = 
4,08 kg förbränts och den avgivna värmeenergin blir  
 
              Q =  4,08 · 18,7 =  76,3 MJ  (21,2 kWh)     (A:7) 
 
Vedens vikt mättes med en balansvåg där veden hade placerats i en stålkorg som tålde den 
höga temperaturen. Som motvikt valdes en bägare med vatten. Vedens viktminskning kunde 
fastställas genom att mäta den borttagna vattenmängden för att uppnå balans. 
 
Som jämförelse och kontroll av beräkningen kan den avgivna värmemängden även 
bestämmas med hjälp av diagram hämtat ur en bok om ”Vedeldning”, Peterson (1980) s 10. 
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Figur A.1. Vedens värmevärde  i relation till fukthalt.(Bygginfo, 1980) s10. 
 
Vid en fukthalt av ca 13 % visar diagrammet ett värmevärde av ca 4,7 kWh/kg. 
Vikten av den ved som förbrändes under 1 timme var 4,08 kg. Detta ger resultatet  
 4,08 · 4,7 = 19,2  kWh vilket kan jämföras med det ovan beräknade ca 21,2 kWh 

 61



 

 62



Appendix B 
 
Värmeavgivningen från elden 
 
 
Den värme som alstras när veden förbränns har beräknats i 
Appendix A. Vedens värmegenerering vid proveldning. 
 
Den alstrade värmemängden avges till rummet eller går ut genom skorstenen. Den värme som 
kommer rummet tillgodo kan antingen överföras direkt som strålning till ytor i rummet eller 
lagras i spisens byggnadsmaterial för att senare avges till rummet genom konvektion eller 
strålning. Värmen som går ut genom skorstenen avges som varm rökgas eller som varm luft 
som värmts av elden när den har passerat genom eldstaden.   
 
Värmeavgivningen kan sammanfattningsvis förutsättas ske via följande tre vägar.  
                 

     a) direkt värme till rummet via strålning,  
                 b) värme som lagras i spisens byggnadsmaterial och  
                 c) värme som följer med luft och rökgaser genom skorstenen  

 
Om den brasa som varit underlag för beräkningen i appendix A även väljes för att 
exemplifiera värmeavgivningen kan följande beräkningar ge en uppfattning om fördelningen 
via dessa tre vägar. 
 
Det är här angeläget att framhålla osäkerheten i beräkningarna. Värmealstringen när veden 
förbrinner är ett dynamiskt förlopp med stora och förhållandevis hastiga variationer. Varje 
brasa är dessutom unik.  
 
 
B.1 Värmeavgivning via strålning till rummet 
 
Enligt Peterson (1984) sidan 35 kan värmeeffekten via strålning från en yta till en annan yta 
beräknas enligt följande formel. Formeln är baserad på Stefan – Boltzmanns lag och gäller för 
värmeöverföring från en het yta till en svalare. Effekttätheten P, W/m² blir då 
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där h är det vinkelräta avståndet från den heta ytan och x är avståndet från strålens normal till 
den ytenhet i rummet som är mottagare av värmen.  
 
Antas värmestrålningen ske till en punktformig yta kan formeln förenklas till: 
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där C är en strålningskonstant, W/(m² K4 ) 
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       F1  är den heta ytans area, m² 
       F2 är den svalare ytan, m² 
       T1 är den heta ytans temperatur i K 
       T2 är den svala ytans temperatur i K 
       h avståndet från den heta ytan till den svala punktformiga ytan i m.  
 
Strålningskonstanten C beror på ytornas strålnings- och absorptionsförmåga vid aktuella 
våglängder. Strålningskonstanten för en svart kropp är enligt Stefan – Boltzmann  
 

Cs = 5,67 · 10 -8  W/(m² K4 ) (B:3) 
 
Enligt Peterson (1984) kan C i ett boningsrum väljas till  
 

C = 5,3 · 10-8  W/(m² K4)  (B:4) 
 

varvid hänsyn har tagits till i rummet vanligen förekommande absorbtionskoefficienter. 
 
För att få en uppfattning om värmeöverföringen via strålning från en brasa med en effekt som 
motsvarar proveldningen enligt appendix A har följande sannolika värden antagits: 
 
      C = 5,3 · 10-8 W/(m²K4) 
      F1= 0,5 · 0,5 = 0,25 m2 
     F2= en punkt utan utsträckning 
     T1= (500+273) K 
     T2= (20+273) K 
     h = 4 m 
 
h = 4 m har antagits gälla för ett genomsnittligt avstånd mellan elden och i rummet 
förekommande ytor som träffas av stråningen. 
 
Värmeeffekten blir då  
 

P1 =5,3 · 10 -8 · 0,25 (7734 – 2934) 1/π 42  (B:5) 
 
P1 = 92,3 W/m² 
 
 

De valda värdena är mycket osäkra, i synnerhet värden för F1 och T1, varför beräkningen har 
kompletterats med några alternativa antaganden:  

  
F1 = 0,6 · 0,6 = 0,36 m² 
 
T1 = 700 + 273°C = 973 K 
 
P2=5,3 · 10 -8 · 0,25 (9734 – 2934)  1/ π 42  (B:6) 

 

P2 = 338 W/m² 
 

Som framgår av formeln är det lågornas temperatur, T1, som har den största betydelsen för 
värmeavgivningen. 
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För att belysa spridningen ytterligare har en beräkning med lägre temperatur och mindre yta, 
F1, också genomförts.  

 
 
F1 = 0,4 · 0,4 = 0,16 m2 

 
T1 = 400+ 273 °C = 673 K 
 
P3 = 5,3 · 10 -8 · 0,25 (6734 – 2934) 1/ π 42  (B:7) 

 

P3 = 33,4 W/m²  
 
Variationen är således mycket stor vilket bekräftar den praktiska erfarenhet som erhålles vid 
vistelse framför en öppen eld. Lågornas storlek och temperatur är aldrig konstanta utan 
förändras hela tiden beroende på hur veden förtärs och hur vedträden rasar samman.  

 
 
 
En viss ledning angående lågornas temperatur kan fås från nedanstående bild som är hämtad 
ur National Encyklopedin sid. 368 och som visar 
temperaturer i en ljuslåga. 
 

 

 
 

 
Figur B.1 Temperaturer i olika delar av en ljuslåga, Nationalencyklopedin (1990). 
 
Färgen på lågorna i en brasa överensstämmer relativt väl med ljuslågans färg varför det kan 
antas att temperaturen ligger på ungefär samma nivå. Men brasans lågor utgör ingen hel yta 
varför medeltemperaturen blir betydligt lägre och antaganden enligt ovan kan vara realistiska.   

 
En ytterligare uppgift om temperaturen på den yta av brasan som strålar värme mot rummet 
kan möjligen utläsas av värdet som fås med en strålningstermometer. Instrumentets utslag 
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påverkas dock hela tiden av flammornas storlek och temperatur och svänger därför under 
avläsningen.  Flera avläsningar med strålningstermometer riktad mot elden utfördes och 
medeltemperaturen visade sig ligga omkring 500 °C. Detta är det värde som valdes för den 
första beräkningen och som gav värmeeffekten 92 W/m² gällande för en punktformad yta på 4 
m avstånd från brasan.  
 
Strålningen till hela den yta som är tillgänglig för brasans utstrålning kan beräknas genom att 
uppskatta vilka vinklar som öppningen mot rummet har. Vinklarna framgår av teckningen, 
figur 5.2. Den horisontella öppningsvinkeln har beräknats till 170 ° och den vertikala 
öppningen till 80 °. 
 
Hela sfärens yta vid 4 m radie är  A= 4 π 42 
 
och den från brasan bestrålade ytan blir då: 
 
 Ae = 4 π 42 · 170/360 · 80/360 = 21.1 m² (B:8) 
 
Värmeavgivningen från brasan till rummet via strålning Pstr blir med dessa siffror: 
 
 Pstr = 21,1 · 92 = 1940 W (B:9) 
 
Om denna effekt uppehålls under en timma avges således energin 1,94 kWh 
 
Värdet kan jämföras med den totala värmemängd som brasan avger under en timma och som 
är beräknat i appendix A till 21,2 kWh. 
 
Med den stora osäkerhet som redovisats ovan är det meningslöst att försöka ange någon 
felmarginal på redovisade värden. Ändå kan det vara av ett visst intresse att ange 
storleksordningen på den del av brasans totala värmeavgivning som avges som 
strålningsvärme till rummet. Approximativt kan värmestrålningen sägas utgöra ca 10 % av 
brasans totala värmeutveckling  
 
 
B.2 Bestämning av värmeförluster genom skorstenen 
 
Värmeförlusterna genom skorstenen kan beräknas med kännedom om luft- och rökgasflödet 
genom skorstenspipan och rökgasflödets specifika värmeinnehåll. 
 Hastigheten på luft och rökgaser i skorstenspipan är dock svårt att komma åt att mäta. I det 
aktuella fallet har det bedömts som helt omöjligt.  
 
I pannor och andra slutna eldstäder kan luftflödet beräknas med ledning av luftfaktorn. Se 
Mavroudis (1984). I en öppen spis blir dock luftfaktorn mycket stor och alltför osäker för att 
kunna användas för bestämning av det totala luftflödet.  
 
Även i eldstadsöppningen är det svårt att mäta hastigheten på den inströmmande luften på 
grund av den låga lufthastigheten men det har ändå i detta fall bedömts som det bästa sättet att 
beräkna värmeflödet genom skorstenen.  
 
Mätområdet på tillgängliga instrument för lufthastighetsmätningar ligger vanligen långt över 
det värde som förekommer i eldstadsöppningen. Den metod som i sådana fall brukar tillgripas 
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är att med ett tidtagarur (kronometer) mäta hastigheten på ett i luftströmmen iakttagbart 
objekt. I detta fall valdes en rökpuff. 
Före mätningen monteras en skalstock på lämplig höjd i eldstadsöppningen med hjälp av ett 
stativ. En sträcka på 20 cm och en annan på 40 cm markeras.  
 
Under mätningen stöts sedan små korta puffar av rök ut vid den yttre delen av mätsträckan. 
Med ett stoppur noteras tiden det tar för rökpuffen att passera från den ena markeringen till 
den andra. Mätningen upprepas ett flertal gånger och för olika lägen i eldstadsöppningen..  
 
Med varm spis och fri lufttillförsel konstaterades att lufthastigheten i genomsnitt var ungefär 
0,2 m/s. Den varierar naturligtvis med brasans storlek, spisens temperatur och uteluftens 
temperatur men 0,2 m/s ansågs kunna användas som underlag för en överslagsberäkning. 
 
Öppningen från rummet till eldstaden är 0,7 m hög och 1,2 m bred d v s arean är 0,84 m². 
 
Med lufthastigheten 0,2 m/s i spisöppningen blir luftflödet 0,168 m³/s. 
 
Om temperaturen på luften har stigit från +20°C till + 130 °C så har luftens volym ökat i 
proportion till den absoluta temperaturens ökning vilket innebär att hastigheten ökar i samma 
proportion och rökgasflödet blir 
 

0,168 · 403/293 = 0,231 m³/s (B:10) 
 
Skorstenspipans area är 0,25 · 0,12 = 0,03 m².och hastigheten i skorstenspipan blir därav 7,7 
m/s. Värdet kan anses rimligt vilket bekräftar att de antaganden som gjorts är skäliga. 
 
För att kontrollera om avgaserna från förbränningen kan orsaka så stora gasvolymer att de får 
någon större betydelse för hastigheten i skorstenspipan beräknas avgasflödet, qrs från 
förbränningen:  
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3206,3204,41,12

76,3
02,2606,3202,201,12 ⎭

⎬
⎫

⎩
⎨
⎧

⎟
⎠

⎞
⎜
⎝

⎛
−+++⎟

⎠

⎞
⎜
⎝

⎛
+++

oShCNShC  m3/kg(B.11) 

Om värden enligt tabell 5-2 insättes erhålles: 
 
Qrs = [(4,2 + 3 ) + 3,76 ( 4,2 + 1,5 – 1,29)] 22,4 m³/kg ved (B:12) 
 

q = 5,38 m³/kg ved (B:13)
  
 
Under en timme förbrändes 4,08 kg ved (Appendix A) 
 
Avgasvolymen var då 4,08 · 5,38 = 21,95 m³  (B:14) 
 
Under en sekund blir avgasflödet 0,0061 m³ vilket skall adderas till det tidigare beräknade 
värdet 0,168 m³. Avgaserna har således inte någon större betydelse för hastigheten i 
skorstenen. 
 
Enligt diagrammet, figur 5.3, i kapitel 5, som visar temperaturen vid inloppet till skorstenen, 
kan medeltemperaturen under den varmaste timmen antas till ca 80 °C. Den till spisen 
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inströmmande luften har temperaturen 20 °C. Temperaturökningen är således 60 K. 
Medelvärdet för isobar värmekapacitivitet mellan 20 och 80 °C är 1,008 kJ/kg, K. 
Därav erhålles för flödet 0,175 m³/s 
 
0,175 · 1,2 · 1,008 · 60 = 12,7 kW (B:15) 
 
Den totalt avgivna värmemängden under 1 timme är enligt appendix A formel (A:7)  
 21,2 kWh. 
 
Förlusterna genom skorstenen är således ca 60 %. 
 
 
 
B.3 Värmelagring i spisens byggnadsmaterial 
 
Värmen från elden avleds genom tre vägar. Strålningen till rummet, rökgasernas utströmning 
genom skorstenen och genom upplagring av värme i spisens konstruktionsmaterial 
Av ovanstående beräkningar framgår att värmeavgivningen till rummet via strålning är ca      
1 600 W och att värmeförlusterna till omgivningen genom utströmmande varma rökgaser är 
ca 12 700 W.  
Den totalt genererade värmemängden blev enligt beräkningen i appendix A( A:6) 18,7 kW 
under den effektivaste timmen. Om detta värde minskas med 1,6 respektive 12,7 kW återstår 
4,4 kW vilket då är den värmemängd som upplagras i spisens konstruktionsmaterial. 
 
Det kan vara motiverat att kontrollera om detta värde stämmer någorlunda med vad som kan 
beräknas via konvektion och strålning från elden till omgivande ytor. 
 
Värmeöverföring via konvektion 
Enligt Folke Peterson, (1975) bestäms värmeöverföringen huvudsakligen genom ledning 
varvid värmeövergången mellan rökgaser och konstruktionsmaterial bestäms av Grashofs tal 
 

2

3 
ν
θ

T
dg

Gr hΔ
=  (B:16) 

 
 

där T är gasens temperatur i grader Kelvin 
och g = 9,81 m/s2 
 
Värmeöverföringen bestäms från det s.k. Nusselts tal 
 

λ
α hd

Nu
⋅

=  (B:17) 

 
där α är värmeövergångstalet  (W/m² K) 
och λ gasens värmeledningsförmåga (W/ m K) 

 
Enligt VVS-handboken Tabeller och Diagram 1974, sidan 4:15 tabell 1 kan α vid hastigheter 
mellan 1 och 3 m/s förbi plattor väljas mellan 5 och 15 W/(m² K). 
 
Enligt samma referens, diagrammet sidan 4:17 blir Nu vid vertikal vägg omkring 180 
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αk = a · ν0,8                   a =  5 /  d0,2  
 
αk = 5/ 0,80,2  · 30,8 =  12,6 W/m² K (B:18) 

 
De ytor som förekommer i spisen antas ha följande dimensioner: 

 
Kåpan 0,9 · 1 = 0,9 m²  αk = 14 
Sidorna 0,3 · 1 · 2 = 0,6 m²  αk = 11 
Bakvägg 0,8 · 2 = 1,6 m²  αk = 17 
Δ T = 60 K 
 

Därav beräknad värmeöverföring via konvektion: 
Kåpan        0,9 · 60 · 14 =  756 W 
Sidorna      0,6 · 60 · 11 =  396 W 
Bakvägg    1,6 · 60 · 17 = 1632 W 

                          Summa konvektion      2784 W 
 
 
 
Överföring via strålning: 
 
 Pstr = αs · Am² · ∆T (B:19) 
 

 sα =
vg

vg
g TT

TT
C

−

−
⋅

44

ε  (B:20) 

 
C är Stefan Boltzmanns konstant  5,7 · 10 -8  W / (m² K 4) 
 

εg är gasens emissionstal 
Enligt diagram Peterson (1975) sid. 77  kan εg  i detta fall  
väljas = 0,25. 
 
Tg  = 80 + 273 = 323 
Tv = 20 + 273 = 293 
                                           

sα =
30

108,10825,0107,5
8

8 ⋅
⋅⋅⋅ −   

sα = 5,17 W/ (m²  K) 
 
Pstr =  5,17 · 3,1 · 60 = 962 W  
 
Värme som lagras i spisens byggnadsmassa är då  
2784 + 962 = 3746 W.  
 
Enligt denna beräkning lagras under en timme ca 3,7 kWh 
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Sammanfattning av värmeavgivningsberäkningarna: 

  
Strålning till rummet 1,6 kWh 
Avges genom skorstenen 12,7 kWh 
Lagras i murverket 3,7 kWh 
Summa 18,0 kWh 
 

Det är något mindre än vad värmealstringen från brasan har beräknats till enligt appendix A, 
vilket var 18,7 kWh,  men det överensstämmer relativt väl. 
 
Den i byggnadskonstruktionen lagrade värmen kommer till stor del att tillföras rummet i ett 
senare skede under förutsättning att spjället stängs när brasan brunnit ut. Utav den värme som 
brasan genererat under de den timme som värmeflödena uppmättes och som beräknats i 
appendix A till 18,7 kWh och i beräkningen enligt appendix B till 18,0 kWh blir det kvar 
mellan 5 och 6  kWh som kommer rummet tillgodo. Direkt kommer 1,6 kWh som strålning 
och något tidsförskjutet kommer 3,7 kWh som lagrats i murverket. Det kan sägas vara ca en 
tredjedel av den energi som veden innehöll när den förbrändes. Spisens verkningsgrad kan 
således anges till ca 30 %. 
 
Den öppna spisens ändamål som värmekälla i en bostad kan ifrågasättas med den dåliga 
verkningsgrad som kan uppnås. Den utgör dock så gott som alltid endast en komplettering till 
ett annat uppvärmningssystem. I bostäder med självdragsystem förbättrar den öppna spisen 
ventilationen även när det inte eldas i den. Den öppna spisen har trots allt sitt största värde 
som trivselfaktor vid sidan av en annan värmekälla även om värmeavgivningen kan vara ett 
värdefullt tillskott till uppvärmningen under extrema köldperioder 
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Bilaga: Rapport om en spis med problem 
 

Brev från en brukare 
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