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2.0 Fyringsteknik/Brugen af Deres ovn

VIGTIGT!
Træ er et yderst gasholdigt materiale (ca. 75 %). Disse gasser frigives under opvarmning 
og antændelse af træet. Det er derfor vigtigt at disse gasser antændes hurtigt efter en på-
fyldning. ligger træet kun og ulmer, specielt efter en ny påfyldning, giver det en kraftig 
røgudvikling, som i værste fald kan forårsage en eksplosionsagtig antændelse af gasserne 
med skader på ovnen til følge.

For at kunne antænde disse frigivne gasser fra træet og opretholde klare og blivende flam-
mer i forbrændingsforløbet, er det derfor vigtigt altid at tilføre den nødvendige mængde ilt 
(luftmængde). 

Indstilling af lufttilførsel, optændingsmetode og fyringsintervaller er afhængig af skor-
stenstræk, vind- og vejrforhold, varmebehov, brændsel m.m. Derfor kan der gå tid, inden 
De kender ovnens korrekte funktion under de givne forhold.

Selv om der kan fyres med næsten alle former for træ i Deres Morsø ovn, skal man ikke 
fyre med vådt eller ulagret træ. Træ bør under tag lagres mindst 1 år og helst 2 år med fri 
adgang for vind. Træ skal kløves hurtigst muligt efter fældningen, hvis det skal tørre hur-
tigt. Træet kan anvendes, når fugtigheden er under 20%. Under En afprøvningen testes alle 
brændeovne med træ der har et fugtindhold på (16 ± 4)%.  

Brug aldrig drivtømmer, da det som regel er meget saltholdigt, og ødelægger dermed 
både ovnen og skorsten. Imprægneret og malet træ samt spånplader udsender giftig røg og 
dampe og må derfor heller ikke anvendes som brænde.

Bemærk, der må ikke anvendes flydende brændsel i ovnen. 

Brændestykker med en diameter større end 10 cm bør altid kløves. Brændestykkerne må 
ikke være længere, end de kan ligge plant over glødelaget med luft til begge ender. Maxi-
mal brændelængde i ovnen er 30 cm. 
Maximal brændemængde er ca 2 kg./time (max. 2 stykker træ pr. påfyldning).

De første optændinger skal være moderate, således at den varmebestandige maling kan 
hærdes, inden der fyres kraftigere. Malingen kan i hærdningsfasen udvikle røg og lugtge-
ner under den første optænding, hvilket er ganske normalt. Sørg derfor for udluftning i 
denne periode.

Under opvarmning og nedkøling kan ovnen afgive nogle knirkelyde, hvilket skyldes 
den store temperaturforskel materialet udsættes for.

Deres ovn er konstrueret med lufttilførsel 2 steder.
En forvarmet forbrændingsluft tilføres forbrændingen med stor hastighed over glasset og be-
tjenes ved hjælp af grebet over døren. Forbrændingsluften tilføres, når grebet skydes til højre 
og lukkes når grebet skydes til venstre.
En anden lufttilførsel er en konstant forvarmet lufttilførsel uden reguleringsmulighed, der til-
føres forbrændingen lige over bålet, og sørger for at brænde de sidste gasser af, som træet af-
giver under opvarmningen.

Ovnens nominelle varmeydelse er 5,9 kW.
Deres nye Morsø ovn er EN afprøvet til fyring med træ og egnet til intermitterende brug. 
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1. Glødelaget dannes hurtigt ved optænding med 2-4 optæn-
dingstabletter eller 7-10 sammenkrøllede avissider under 
ca. 1-1,5 kg tørt pindebrænde.

2. Der åbnes helt for lufttilførslen, der betjenes med grebet 
over døren.

3. Efter antænding af papiret/sprittabletterne lukkes døren på 
klem, så der er godt med træk ved en åbning på ca. 5-10 
cm.

4. Når man kan se (efter 5-10 min.), at skorstenen er så varm, 
at der er træk igennem den, lukkes døren helt. Hvis alle 
forudsætninger er opfyldt, vil der efter yderligere ca. 15-
20 min. være dannet et pænt  glødelag i brandkammeret.

2.1 Optænding og fyringsintervaller
Under optænding er der behov for en stor luftmængde. Startes der op med en helt kold 
ovn, kan man med fordel lade døren stå på klem de første minutter og åbne forbræn-
dingslufttilførsel på max. For at opbygge et isolerende askelag i bunden af ovnen, bør De  
ved første optænding afbrænde 1-1,5 kg tørt pindebrænde.
Behold herefter altid 1 cm aske i bunden af brændkammeret.
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5. Normal påfyring bør ske, mens der endnu er gløder tilbage. 

Gløderne fordeles i bunden, dog flest foran i ovnen.

6. Der lægges 2 stykker brænde à ca. 0,7 kg og ca. 25-30 cm 
lange ind over gløderne i ét lag med en afstand på ca. 1 cm 
mellem træstykkerne.

7. Når lufttilførselen er åbnet på max. og døren lukkes, vil den 
friske træ mængde være antændt på et par minutter.

8. Herefter justeres forbrændingsluften ned til den ønskede po-
sition, og den optimale forbrænding vil fortsætte til grundglød.

 
 Man skal sikre sig, at der altid er luft (ilt) nok til at opre-

tholde klare og blivende flammer under og efter nedjuste-
ring af forbrændingsluften.

 Under den nominelle afprøvning lå påfyldningsintervallet på 
60-70 minutter.

9. En ny portion træ kan påfyres på samme måde som angivet i 
pkt. 5 & 6.

Vigtigt!
Det er vigtigt, at den friske træmængde hurtigt begyn-
der at brænde. En hurtig antændelse af brændet opnås 
ved at åbne forbrændingsluften på max. eller ved at 
lade døren stå på klem for at tilføre den mængde luft, 
der skal til for at antænde træet. 

hvis brændet derimod kun ulmer, giver det en kraftig 
røgudvikling, som i værste fald kan forårsage en eks-
plosionsagtig antændelse af røggasserne med risiko 
for såvel materielle skader som personskader. 
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DK ENGNormalt skal ovndøren altid åbnes roligt de første 2-3 centimeter, og man skal vente til tryk-
ket er udlignet inden døren åbnes helt. På denne måde undgås eventuelle røggener specielt i 
forbindelse med dårlige trækforhold. 
Åbn aldrig ovndøren under voldsom fyring.

Når træet er brændt ud, er det omdannet til glødende trækul. Hvis der så forinden er dan-
net et godt glødelag oven på et tilstrækkeligt lag aske, kan ovnen holde sig varm meget længe 
ikke mindst i kraft af støbejernets gode egenskaber.

natfyring frarådes på det kraftigste. Det sviner miljøet og giver en ringe udnyt-
telse af brændet, da træets gasser med den lave temperatur ikke antændes. 
Istedet sætter det sig som sod (uforbrændte gasser) i skorstenen og i ovnen. Un-
der ekstreme forhold såsom dårligt skorstenstræk, stor mængde træ eller vådt 
træ kan en eksplosionsagtig antændelse i værste fald forekomme. 

Ved fyring om sommeren, når behovet for varme er minimal, bliver forbrændin-
gen dårlig. Ovnen varmer for meget og man skruer ned for forbrændingen. Men 
husk altid at sørge for at der er blivende flammer, så længe træet ikke er om-
dannet til trækul. Ønsker De at fyre svagere gøres dette ved at påfylde mindre 
mængde træ.

hvis man fyrer med vådt brænde, vil en stor del af brændets varmeenergi medgå 
til at fortrænge vandet fra brændet, uden at afgive varme til ovnen. Denne ufuld-
stændige forbrænding medfører sodaflejring i ovn, rør og skorsten.

Sammenligning træfyring og olie:

Træart (vandindhold på 20%)  Antal rummeter pr. 1000 l. olie

Eg  7,0
Bøg  7,0
Ask  7,2
Ær  7,5
Birk  8,0
Elm  8,9
Rødgran 10,4
Ædelgran 10,9
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3.1. Udvendig vedligeholdelse
Ovnens støbte overflade er malet med en varmebestandig senotherm maling. Den holder sig 
pænest, hvis den blot støvsuges med et blødt mundstykke eller aftørres med en tør fnugfri 
klud.

Den malede overflade kan med tiden, ved for kraftig fyring, få et gråligt skær; men ovnen kan 
let opfriskes med en Morsø spraymaling, der kan købes hos Deres lokale forhandler.
Morsø ovnene er malet med Morsø original sort (tidligere kaldet Morsø koks) eller Morsø grå. 
Malingen kan købes i spray eller dåse.

3.2 Indvendig vedligeholdelse
Glas
Ved korrekt fyring med træ afsættes der ingen, eller kun lidt sod, på det keramiske glas. Er 
der under optændingen sket soddannelse på glasset, vil soden brænde væk, når der fyres nor-
malt i ovnen. Bliver glasset sodet grundigt til ved fejlbetjening, kan det let fjernes med f.eks. 
Morsø Glasrens. Glasset skal være koldt, når denne rengøring finder sted. Man skal undgå at 
fylde ovnen med så lange stykker brænde, at det presser på glasset, når lågen lukkes.

Udskiftning af glas
Keramisk glas kan ikke genanvendes, fordi det har en højere smeltetemperatur. Blandes kera-
misk glas med almindelig glas, ødelægges råvaren og genvindingsprocessen af glas kan stop-
pe. Sørg for at det ildfaste glas ikke havner som almindelig genbrug. Det er til stor hjælp for 
miljøet.
OBS: Skal afleveres som keramisk glas på en genbrugsstation. 

Indvendige støbejernsdele/og andre sliddele
Røgledeplader og andre dele, som er i direkte berøring med ild og glødende brændsel, er slid-
dele. De vil derfor være særlig udsat for gennembrænding. Ved korrekt brug vil disse dele 
holde i mange år. Ved for kraftig fyring vil gennembrændingen selvfølgelig fremskyndes. De 
nævnte dele kan udskiftes. Hvis røgledepladerne beskadiges og ikke skiftes i tide, vil toppla-
den herefter være udsat for så høj temperatur, at den kan tage skade. 

Bemærk, at konstruktionen ikke må ændres, og dele, der udskiftes skal være originale 
MORSØ dele.

3.0 Regelmæssig vedligeholdelse af ovnen

Årsager til sodet glas:
- For vådt brænde.
- For store stykker brænde/ukløvet træ.
- For lav forbrændingstemperatur.

Årsager til for hurtig slitage af indvendige dele
- For kraftig fyring
- Brug af for meget tørt træ (møbelaffaldstræ).
- For meget sod ovenpå røgledepladerne (se. afsnit Rensning).
- For meget aske i skuffen (se afsnit Aske).
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Med tiden vil pakningerne i lågerne blive slidte og bør,  for at undgå løbsk forbrænding, udskif-
tes efter behov. Brug Morsø pakningssæt

  Bemærk: normale sliddele er ikke omfattet af Morsøs udvidede garantiordning.

Vedligeholdelsessortiment (Reservedele, Glasrens, Maling, Pakningssæt m.m.) findes hos De-
res Morsø forhandler.

3.3 Rensning af ovn
Specielt på oversiden af den øverste røgledeplade vil der, som følge af trækket i skorstenen og 
efter en fejning, komme et aske- og sodlag. Asken vil have en isolerende virkning, hvilket kan 
fremskynde en gennembrænding af røgledepladerne.
Under normal rensning kan røgledeplader tages ud af ovnen. Når disse er fjernet, giver det 
adgang til rensning af røgkammeret over røgledepladerne. 
Røgledeplader rengøres inden genmonteringen, hvor man skal sikre sig, at disse bliver kor-
rekt monteret.
I dag skal skorstensfejeren, udover fejning af skorsten og rensning af røgrør, sørge for tøm-
ning af sod i ovnen. Antallet af fejninger/rensning af ovnen vurderes af skorstensfejeren efter 
samråd med Dem.

Aske
Som tidligere beskrevet bør der være ca. 1 cm isolerende askelag i bunden af brandkammeret, 
for at opnå en høj forbrændingstemperatur. Når askelaget er for tykt, fejes asken ned i aske-
skuffen.
Tøm skuffen før den er helt fyldt, så asken ikke isolerer omkring risten, da det kan fremskyn-
de en gennembrænding.

Asken må i de fleste tilfælde bortskaffes med dagrenovationen. Da der kan ligge gløder gemt i 
askeskuffen i flere døgn, kan det være nødvendigt at opbevare asken i en beholder af ubrænd-
bart materiale, inden asken hældes i affaldssækken.
Aske fra en brændeovn kan ikke gavne haven som gødning. Hvis der har været afbrændt far-
velagte brochurer, malet eller imprægneret træ og lignende i ovnen, må asken ikke hældes ud 
på jord, da den kan indeholde tungmetaller.

1. Nederste røgledeplade løftes en smule og holdes i den po-
sition. Derved løsnes sidestene.
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2. Første sidesten vippes og tages ud.

3. Anden sidesten vippes og tages ud.

4. Efter at sidestenene er fjernet sænkes nederste røglede-
plade og løftes ud.

5. Øverste røgledeplade løftes ud af sin holder og vippes ud.



 
17

DK ENG6. Man skal sikre sig, at røgledeplader og sten igen er korrekt 
monteret inden optænding efter en rensning.

 Vedligeholdelsesdele til 6100-serien
 Beskrivelse Produktnr.

Mellembund 34611000
Røgledeplade øverst 79610600
Røgledeplade nederst 79610500
Tertiær boks 71610561
Glas  79610100
Sidesten højre 79610200
Sidesten venstre 79610300
Bagsten  79610400

Alle måledata i henhold til prøvestandarder EN 13 240 samt NS 3058-3059.
Prøvninger er foretaget hos akkrediteret prøvningsinstitut.

4.0 Tekniske Data

Ovn model Morsø 6100

CO emission (ved 13 % O2) (%) 0.03

OGC (tjære o.l.) emission (mg/m³) 27

Partikel emission, vægtet gennemsnit (g/kg) 2.8

Partikel emission, maks. i enkel prøvning (g/kg) 5.3

Virkningsgrad (%) 80

nominel drifteffekt (kW) 5.9

Røgtræk, minimum (Pa.) 12

Forbrændingsluftforbrug (maks.indstilling) (m³/h)  13

Brændsel Træ


