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Alt som skal til, er å få boret to hull og
montert en etterbrenner. Det er en liten,
justerbar metallplate som henges bakerst i
ovnen. Der trekker den inn og varmer opp
ekstra luft til forbrenningsprosessen. Den
geniale, vesle saken er funnet opp av Johan
Hustad, professor ved Institutt for energiog prosessteknikk ved NTNU.
Vi fyrer mye med ved i Norge. Over halvparten av all oppvarming i hus skjer med
vedfyring – og i ovner som forbrenner gassene dårlig. Aller dårligst blir forbrenningen
med lite luft, lav temperatur og fuktig ved.
Det forekommer ofte når folk vil tøye varmen lengst mulig: stapper ovnen full, gir
den minst mulig trekk og lar veden ligge og
ulme i timevis.
I en mellomstor by som Trondheim
kommer halvparten av all svevestøvforurensningen fra vedfyring, mens bare sju
prosent kommer fra veistøv og dekkslitasje.
På verdensbasis er partikkelforurensningen
i storbyene et enormt problem.
Siden 1998 er alle norske ovner produsert
med innebygde etterbrennere som gjør
dem såkalt rentbrennende. Men hva med
alle de gamle ovnene?
Vi kan bytte dem ut for tusenvis av kroner – eller oppgradere dem for en brøkdel av
prisen. Det Johan Hustad har funnet opp, er
en monterbar løsning for oppgradering.
Den bidrar til totrinnsforbrenning, som får
gassene til å brenne ferdig og hindrer at de
danner helseskadelige partikkelforbindelser. I fjor vinter testet 100 husstander i Trondheim etterbrenneren, og det viste seg at den
var effektiv i både koksovner, små peisovner og særlig i dype kasseovner. Mange
mente at det brant bedre også.
Tida for peiskos og stearinlys nærmer
seg igjen – kanskje med oppvisning i ovnsteknikk og fyringskunst?

Med etterbrenner:

■ KIKKHULLET

Den gamle vedovnen kan
bli både mer miljøvennlig og mer energieffektiv
ved hjelp av noen enkle
grep.

Uten etterbrenner:
Et belegg av brannfarlig beksot legger seg på innsiden av piperøret. Belegget isolerer slik at mye av
varmeenergien forsvinner opp gjennom pipa.
Fra norske skorsteiner slippes det til sammen ut
61 000 tonn svevestøv hvert år.

Etterbrenneren er en fleksibel innsats
som kan monteres inni eller utenpå både
ovner og peisovner.
Veden brenner, og det frigjøres gasser
og partikler.
Etterbrenneren trekker inn luft og forlenger luftstrømmen slik at den får tid til
å varmes opp.

Karbongasser og
mikropartikler

KASSEOVN SETT FRA SIDEN

Røyken inneholder kun få partikler. Varmeeffekten blir større og faren for
pipebrann reduseres, fordi det ikke legger seg beksot på innsiden av piperøret.

Ekstra luftstilførsel setter
fart på trinn to i forbrenningsprosessen.
Gasser og uforbrente partikler brenner opp.

Varmluft

Lufttilførsel
fra åpning
i front

Plate som
gjør at den
varme lufta
må gå en
«omvei»,
og holdes
lenger i
ovnen.

Forbrenningen frigjør karbongasser og mikropartikler som
danner helseskadelige forbindelser med hverandre.
Røyk full av svevestøvpartikler
stiger raskt opp gjennom pipa.

Lufttilførsel

Etterbrenner:
Oppvarmet luft
stiger opp – og
inn i ovnen
gjennom hull i
øvre del av
etterbrenneren.

Hva slags ovn har du?

Utslipp av svevestøv

Gram svevestøv pr. kilo ved
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50–70%
reduksjon med
etterbrenner

Lufttilførsel
gjennom hull
som bores
i bakveggen.
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Med riktig fyringsteknikk og
etterbrenner
installert i
gammel ovn
kan utslippene
reduseres med
50–70 prosent.
Best effekt gir
etterbrenner i
dype kasseovner som fra før
har dårlig lufttilgang bakerst
i ovnen.
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Nye ovner er produsert etter
1998. De er allerede rentbrennende med innebygd etterbrenningsteknologi.
Gamle ovner er produsert før
1998. Du får fyre i dem, men ikke
flytte dem med deg til et nytt bosted. Det kan være kasseovner,
koksovner og små og store
peisovner. I en mellomstor by
som Trondheim finnes det fortsatt 23 000 gamle ovner uten
etterbrenner i bruk. Etterbrenneren er fleksibel og passer alle.
Antikke ovner er produsert før
1950. Disse har du fortsatt lov til
å flytte med deg og fyre i. Det er
ingen ting i veien for å installere
etterbrenner i antikke ovner,
men den må spesialtilpasses.
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