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Skorstenen:
Skorstensfunktion:
Skorstenens anvendelse har været kendt i flere tusinde år, men i den industrialiserede verden, dvs. i de
seneste 50 – 60 år, er funktionen i stor udstrækning ændret fra naturlig opdrift (træk eller undertryk) til
mekanisk aftræk med en blæser – ventilator.
Pejse og brændeovne fungerer i de fleste tilfælde fortsat ved skorstenens naturlige opdrift. Nutidens
moderne mennesker forventer at skorstenen fungerer efter hensigten, og forholder sig ikke til, hvordan eller
hvorfor den virker efter naturlovenes orden.

Skorstenens naturlige funktion.


Skorstenen er en lodret stående tætsluttende kanal, åben i toppen og i bunden med en åbning til et
ildsted. Når luften i skorstenen opvarmes stiger den op gennem kanalen, med stigende temperatur
stiger opdriften og skaber et undertryk, jo højere kanalen er, jo større bliver opdriftsundertrykket.



Skorstenens isoleringsgrad er afgørende for fastholdelse af temperaturen hele vejen op gennem
skorstenskanalen, og dermed fastholdelse af opdriften.



Temperatur forskellen indeni skorstenen og udenfor i det fri er afgørende. Koldere udendørs temperatur
giver større og hurtigere opdrift.



Skorstensundertryk måles i Pascal (Pa). En sund og god skorsten skal kunne yde et undertryk på 14 –
20 Pa ved en røggastemperatur på over 200 grader.



Ud over højden, temperaturen og isoleringsgraden er opdriften også afhængig af modstand i
skorstenskanalen. En glat overflade som i et stålrør giver minimal modstand. Røgrør, pejs og
brændeovn giver modstand i de forskellige røgkanaler som er indbygget i konstruktionen. For meget
aske i brændkammer og askeskuffe kan give massiv modstand for primærluften, som skal komme op
gennem risten i brændkammerets bund.



Det er således udfordringen at tilvejebringe en opdrift som overstiger modstandene, hvis bunden af
skorstenen lukkes af et spjæld er modstanden total, og der vil ikke komme luft eller røggas op igennem
skorstenen.



Temperaturen skaber opdriften (undertrykket). Hvis skorstenen er kold kan røggastemperaturen blive
nedkølet inden den når toppen af skorstenen, hvorved opdriften kan reduceres til et minimum som ikke
kan overvinde modstanden, eller opdriften kan endog forsvinde helt.



Luftmængden/ røggasmængden har også betydning for funktionen, stor luftmængde med samme
temperatur indeholder stor mængde energi og kan derfor hurtigere opvarme skorstenen. Lille
luftmængde bevæger sig langsommere op gennem skorstenen, indeholder ikke så meget energi,
afkøles derfor hurtigere.

Skorstenen før energikriserne:
Åbne pejse, gamle kakkelovne og gamle fyr var alle utætte, og den store luftmængde medførte høj
temperatur og dermed stor energigennemstrømning i skorstenen. Det blev der ikke tænkt meget over før
1972 under den første energikrise.
De første brændeovne som kom på markedet i starten af 1970erne havde ingen tætningspakning i lågerne,
og brændte i øvrigt direkte op i skorstenen med en virkningsgrad på 20 – 30 % (mod 78 – 80 % i dag).
Dengang var der ingen problemer med for lav temperatur eller for lille luftmængde til at holde skorstenen
varm. Skorstenene var så utætte, at der sivede varm stueluft op, som konstant holdte skorstenen lun, også
når ildstedet ikke blev anvendt.
Dengang var modstanden i ildstederne ikke så store, temperaturen høj og luftmængden stor, derfor var det
ikke svært at opnå et undertryk på 15 – 30 Pa.
Af samme årsag beregnes en brændeovn i dag som negativ energitilskud, når der laves energiberegning til
en byggetilladelse på et nyt hus.

Skorstenen og moderne brændeovne:
Der stilles meget store krav til moderne brændeovne, både til virkningsgrad og udledning af miljøskadelige
stoffer.
Krav til virkningsgraden betyder at røggastemperaturen skal sænkes så meget som muligt inden den
forlader brændeovnen og fortsætter op i skorstenen. Dette betyder stor udnyttelse af energien, men stiller
store krav til skorstenen.
Krav til miljøet forudsætter meget høj temperatur i kernebålet og tætte luftkanaler så lufttilførslen kan styres
meget præcist. Således bliver luftmængden i skorstenen meget lille og temperaturen lav, dette stiller
særdeles store krav til skorstenen og ildstedet.
Når man bruger brændeovn i et nyt og meget tæt hus, som kun bruger meget lidt energi, så er der brug for
små brændeovne med meget lille forbrændingsluftmængde, og det kræver en velisoleret skorsten, som bør
være højere end man tidligere har brugt.
Den største udfordring ligger i at få startet brændeovnen og skorstenen op fra kold tilstand. En moderne
skorsten i den rigtige højde kan sagtens give et undertryk på 14 – 18 Pa når den er varmet op, men det kan
kræve en vis rutine, at sikre en god opstart.

Tekniske data:


Luftens volumen fordobles ved en temperaturstigning på 200 grader, samtid halveres luftens vægt pr.
m3. Dette giver den naturlige opdrift. Den lette varme luft flyder ovenpå den tungere kolde luft.
(billede af en luftballon)



En åben pejs har en virkningsgrad på -10 til +10 %, og bruger ca. 300 m3. luft pr. time, så længe
spjældet i skorstenen er åben.



En ældre brændeovn har en virkningsgrad på 30 til 40 %, bruger ca. 30 - 50 m3. luft pr. time når
lågerne er lukket.



En moderne Svanemærket brændeovn har en virkningsgrad ude hos forbrugeren på ca. 55 til 70 %,
bruger ca. 10 - 15 m3. luft pr. time.



En moderne HWAM brændeovn med Autopilot IHS har en virkningsgrad ude hos forbrugeren på 80 til
85 %, bruger ca. 5 - 8 m3. luft pr. time.



En moderne køkken emhætte suger ca. 500 - 1000 m3. pr. time.



En muret skorsten bør være 3,5 – 4,5 m. over tilslutningen til ildstedet. En isoleret stålskorsten bør
være min. 2,5 – 3,5 m over et evt. uisoleret røgrør.



HWAM Autopilot IHS lukker automatisk for alle spjæld når røggastemperaturen falder til under 50
grader, derved udledes ingen energi til skorstenen når brændeovnen er i standby position.



Moderne brændeovne kan forsynes med friskluftsystem til forbrændingsluften, derved udledes ingen
varm rumluft til skorstenen, hvilket sparer en del på husets energiforbrug.

Erfaringer og oplevelser:
Hvis en brændeovn fungerer dårligt, glasruderne soder til og der er en sur lugt i stuen, kan årsagen være
følgende:
-

Årsagen kan i nogle tilfælde være utæthed i samlingen mellem røgrør og skorsten, skorstenssuget
tager luften hvor der er mindst modstand.

-

Årsagen kan også være fugtigt træ. En stor del af energien bruges til fordampning af fugten, det
giver lav skorstenstemperatur, som så giver mindre undertryk som igen mindsker temperaturen.

-

Opstart af kold brændeovn uden tynde optændingspinde giver for langsom temperaturstigning.
Skorstenen bliver aldrig ordentlig varm og skaber derved ikke det nødvendige undertryk/sug.

-

Særlige vindtryk omkring huset samt skorstensplaceringen kan i bestemte vindretninger medvirke til
dårligt træk i skorstenen. Det kan skyldes taghældning, store træer i nærheden eller naboens hus.
Afhjælpning kan ofte være at gøre skorstenen en meter højere.

-

En skorsten uden på huset i den fulde højde er ofte en udfordring uanset skorstenstype. I
særdeleshed i virkelig kolde perioder. Her er det ekstra vigtigt at fyre op med tynde
optændingspinde for hurtigt at få skabt en høj temperatur, som varmer skorstenen op.

HWAM Autopilot IHS har en særlig udfordring ved optænding fra kold brændeovn og skorsten, idet alle
luftspjældene er lukkede når brændeovnen ikke er i brug. Her kan der etablere sig en stillestående kold
luftprop, som kan være vanskeligt at få elemineret. Den kolde luft vil søge nedad og kan blokere for
opstigningen af den varme luft/røg fra optændingen. En løsning kan være at brænde et par avissider af
oven på optændingsbålet, imens brændeovnslågen holdes let på klem i et minut, det vil normalt sætte
røgen i bevægelse.
Gå aldrig fra brændeovnen inden der er synlige flammer som har fat i træet, hvis flammerne dør ud kan
gløderne udvikle gas som ikke bliver brændt, der kan derved pludseligt ske en gaseksplosion. Normalt er
det en mindre forpufning, men der i ekstreme tilfælde kan have samlet store mængder gas både i
brændeovnen og skorstenen, som pludselig antænder.
En ældre muret skorsten uden isolering er ikke egnet til en moderne brændeovn. En muret skorsten med
isoleret kerne af ”Isokern” eller anden keramisk isolering er velegnet i de fleste tilfælde, hvis den er placeret
inde i huset. En muret skorsten med stålforing er normalt velegnet, hvis den holder den rigtige højde. Alle
godkendte isolerede stålskorstene er særdeles velegnede. En standard skorsten er Ø150 mm.

