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Yläpalokattila  =YP 
 

Yläpalokattilassa savusola sijaitsee kattilan 
yläosassa 1. 
Ilmavirtauksen suunta on alhaalta ylöspäin, ilma tulee 
arinan läpi 2 . 
 
Aalto – Arinan kesto rakenneteräksellä yläpalokattilassa on 
600°C, kestävyys perustuu  arinanläpi virtavaan 
ilmavirtaan 2. 
Ilmavirta jäähdyttää arinaa alapuolelta ja hapettaa koko 
arina alueen palon aikana. 
Jos arinan lämpötila nousee yli 600°C tapahtuu arinassa hilseilyä 
jolloin arina haurastuu ja menettää painoaan. 
 
Jos käytettään lämmittämiseen materiaalia, joka tuottaa reilusti 
yli 600°C lämpötilan, esim. puus.kuivapuu, tai erittäin kuiva  
halkoklapi, suositellaan haponkestävästä teräksestä valmistettua 
Aalto – Arinaa. 
 
Aalto – Arinan  materiaalit: 
-rakenneteräs 
-haponkestävä teräs 

Aalto – Arina materiaali on  
600° kestävä teräs 
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Alapalokattila  =AP 
 

Alapalokattila  =AP 
 

Aalto – Arina materiaali on  
600° ja 800° teräs 

Alapalokattilassa savusola on lähellä arinan pintaa 1, 
hieman arinan yläpuolella valmistajasta riippuen. 
 
Alapalokattilassa arinan läpi virtaavat ilmavirrat 
kulkevat arinan suuntaisesti 2. Tästä johtuen arina ei jäähdy 
ilmavirran vaikutuksesta niin  tehokkaasti kuin ylöspäin 
virtauksissa yläpalokattilassa. 
 
Arinan käyttölämpötila nousee huomattavasti ja  asettaa  
arinalle kovemmat vaatimukset. Joissakin tapauksissa voidaan  
käyttää 600°C kestävää terästä. Silloin arinan raketeen on oltava 
leveä, jolloin saadaan aallon profiili  korkeaksi ja ainevahvuus  
paksummaksi. 
 
Haponkestävä teräsmateriaali sietää emäksisiä aineita ja  
huomattavasti korkeimpia lämpötiloja, sekä poltaa 
puumateriaalia tehokkaasti. 
 
Aalto – Arinan materiaalit: 
-rakenneteräs 
-haponkestävä teräs 
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Käänteispalokattila  =KP 
 

Aalto – Arina materiaali 800°- 950° 
teräs 
 

Käänteispalokattiloissa käytetään 800°C tai 950°C 
kestävää materiaalia kattila merkistä riippuen.  
 
Käänteispalokattila asettaa kovimmat vaatimukset 
arinalle. Kattilaa valmistetaan, joko savukaasuimurilla tai 
vapaasti virtaukseen perustuvana. 
Jos kattilassa käytettään savukaasuimuria, joka vetää 
paloilman ja tulen arinan läpi 1. arina kuumenee 
voimakkaasti, tällöin käytettään 950°C kestävää 
materiaalia. 
Vapaasti virtaavissa käänteispalokattiloissa voidaan 
tietyin edellytyksin käyttää 800°C kestävää materiaalia. 
Tällöin on ilmansaanti täytyy olla erittäin hyvä, jotta 
arinan lämpötila pysyy alle 800°C :ssa. 
 
Aalto –Arinan materiaalit: 
-haponkestävä teräs 
-titaanisabiloituteräs 
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Ilmavirtaus suunta 
arinan läpi alaspäin 


