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Samenvatting
ln dit artikel wordt een haalbaarheidsproject beschreven dat
door IBR Consult BV uitgevoerd is [Sijbers, 2003]. De doel-
stelling van dit project is om na te gaan of het mogelijk is om
door het toevoegen van additieven de hoeveelheid water
voor de vormgeving van baksteen (met name bij handvorm
en vormbak) te reduceren, waarbij een overeenkomstige
reductie in de droogenergie verkregen zou moeten worden.
Hierbij is zowel de technische als de economische haalbaar-
heid onderzocht.

1. lnleiding
De processtappen in het baksteen productieproces waar
veel energie verbruikt wordt, zijn het drogen en het bakken.
ln het verleden kwam uit het bakproces voldoende rest-
warmte ter beschikking ten behoeve van het droogproces.
Doordat deze hoeveelheid restwarmte ten gevolge van
energetische optimalisatie van het ovenproces geredu-
ceerd is, wordt tegenwoordig voor het drogen weer extra
energie verbruikt.

Voor de vormgeving van baksteen zijn met name bij hand-
vorm- en vormbakstenen verhoudingsgewijs grote hoe-
veelheden water nodig om de klei de juiste plasticiteit te
geven. Wanneer de voor de vormgeving benodigde hoe-
veelheid water significant gereduceerd zou kunnen wor-
den, wordt grofweg een overeenkomstige reductie in de
droogenergie verkregen. Op basis van deze gedachte heeft
IBR Consult een haalbaarheidsonderzoek uitgevoerd.
Hierbij is nagegaan of door het toevoegen van additieven
het vormgevingsvochtgehalte significa nt ka n worden gere-
duceerd met behoud van de vereiste verwerkbaarheid.
Hierbij is eerst naar de technische haalbaarheid gekeken,
waarbij de volgende aspecten aan de orde gekomen zijn:

. Nagaan door welke additieven het vormgevingsvocht-
gehalte significant gereduceerd kan worden

. Welke water reductie hiermee bereikt kan worden

. Wat de invloed van deze additieven op een aantal be-
langrijke baksteeneigenschappen (uiterlijk. volumieke
massa en druksterkte) is

Tevens is naar de economische aspecten gekeken, waarbij
de kosten voor de additieven vergeleken zijn met de
opbrengsten van de te verwachten energiebesparing.

Abstract
This article describes a technical and economical feasibili-
ty study carried out by IBR Consult BV [Sijbers. 20031.

The aim of this project is to study a research on the possi-
bilities for reducing the amount of water, which is required
for the shaping of ceramic bricks by adding additives.
Herewith, a corresponding reduction oÍ the energy needed
Íor the drying process should be gained. This study invol-
ves both technical and economical feasibility studies for
the selected options.

1. Introduction
Firing and drying are the parts of the ceramic brick pro-
duction process which require high amounts of energy. ln
the (recent) past the firing process used to have a (large)
excess of energy which could be used in the drying stage.
Due to energetic optimization of the firing process, this
excess of energy is largely reduced. Hence, nowadays the
drying process requires its own energy source.

Relative large amounts of water are used for the shaping of
(hand form) ceramic bricks, in order to give the clay the
required plasticity. ln case the water content of the clay
could be reduced, a corresponding reduction of the drying
energy should be gained. Based on this idea IBR carried
out a feasibility study in which the possibilities were exam-
ined to reduce the water content by adding additives while
the required workability remains. First the following tech-
nical aspects were studied:

. With what additives is it possible to reduce the water
content significant

. What is the reduction that can be reached

. What is the influence of these additives on the most im-
portant properties of the ceramic brick (visual aspects,
density, com pressive strength)

Also the economical Íeasibility was looked upon. For this
purpose the costs for the additives were compared to the
cost reduction due to the lower of the energy demand of
the drying process.

2. Selection of additives
Based on a literature study. several options Íor increasing
the workability were selected:

kEk
Jaargang 26, 2005 NR. 1



2. Selectie van de additieven
Op basis van een literatuurstudie zijn verschillende moge-
lijkheden naar voren gekomen om de verwerkbaarheid te
verhogen:
1. Het toevoegen van plastificeermiddelen
2. Het wijzigen van de pH

3. Het toevoegen van polyelectrolyten en ionen

Plastificeermiddelen
Plastificeerders en superplastificeerders (als gebruikt in de
betontechnologie) zijn hulpstoffen die bij een gelijkblijven-
de watercementfactor de verwerkbaarheid van mortel- en
betonspecie verhogen, dan wel het mogelijk maken met
behoud van dezelfde verwerkbaarheid mortel en beton te
maken met een lagere water-cementfactor. Aangezien
zowel cementdeeltjes als kleideeltjes een geladen opper-
vlakte hebben, kunnen additieven die de verwerkbaarheid
van betonmortel verhogen eenzelfde werking hebben op
klei(deeltjes). Superplastificeerders werken op basis van
drie mechanismen:

Dispersie
Het eerste mechanisme is dispersie (onderlinge afstoting).
De superplastificeerder, die bestaat uit lange moleculen,
ioniseert water. Hierdoor ontstaat aan de kop van de keten
een negatief geladen sulfonaatgroep (SO3). De lange staart
van de keten ls plaatselijk afwisselend positief en negatief
geladen. Deze staart zet zich vast aan de eveneens geladen
cementdeeltjes. De negatief geladen sulfonaatgroep die
niet aan de cementdeeltjes vastzit, is naar het water gericht
en zorgt ervoor dat de cementdeeltjes elkaar afstoten.

Vrijkomen íngesloten water
Door de onderlinge aÍstoting van de cementdeeltjes komt
ingesloten water vrij. Het is dan beschikbaar als extra
smeermiddel tussen de cementdeeltjes. De cementpasta
wordt hierdoor vloeibaarder bij een gelijk watergehalte.

Fvsische afscherming
Het derde mechanisme is fysische afscherming. De lange
molecuulketens schermen de cementdeeltjes af en voorko-
men dat ze onderling reageren. Ze vormen als het ware
een tijdelijke Íysische barriere en tegelijkertijd vormen ze
glijlaagjes tussen de cementdeeltjes.

pH
ln verschillende artikelen wordt vermeld dat de verwerk-
baarheid van klei positieÍ beinvloed kan worden door het
verhogen van de pH. Dit hangt samen met het beïnvloe-
den van de zeta-potentiaal van de kleideeltjes. die alle een
oppervlaktelading hebben.

De zetapotentiaal is een maat voor de adsorptie van ionen
aan een geladen oppervlak. lndien geladen (klei)deeltjes
omgeven zijn door een elektrolytische vloeistof, zullen de
ionen uit de vloeistof zich naar het oppervlak van de deel-
tjes gaan begeven. Hierdoor ontstaat een z.g. ionen dub-
bellaag. De potentiaal die aan het grensvlak tussen de dub-
bellaag en de vloeistof heerst wordt de zeta-potentiaal
genoemd. De zeta-potentiaal is daarmee een indicatie van
het vermogen van deeltjes om ionen uit de vloeistof aan
zich te binden (adsorberen).

De zeta-potentiaal kan op verschillende manieren worden
beïnvloed. De eerste manier is om de pH te wijzigen.

1. Addition of plasticizers
2. Changing the pH

3. Adding polyelectrolytes and ions

Plasticizers
Plasticizers and super plasticizers (as used in the concrete
technology) are additives, which increase the workability
of concrete mortar at a constant water-cement ratio. or
make it possible to produce concrete mortar with a lower
water-cement ratio and a constant workability. For reason
that both cement particles and clay particles have a char-
ged surface, additives that are effective for cement parti-
cles might be effective for clay particles as well. The effect
of super plasticizers is based on three mechanisms:

Dispersion
The first mechanism is dispersion (mutual repulsion). A super
plasticizer (consisting of long molecules) ionizes water.
Through this a negative charged sulphonate group (SOg)

exists at the head of the molecular chain.
The long tail of the chain is alternating positively and nega-
tively charged. This tail will be attracted to the also char-
ged cement particles (or in our case: clay particles).
The negatively charged sulphonate group, which will not
be attracted to the cement particles, will be directed to the
water and subsequently causes the mutual repulsion of the
cement particles.

Release enclosed water
Enclosed water will be released through the mutual repul-
sion of the cement particles. lt will become available as an
extra lubricant between the cement particles. Through this
the cement slurry will become more liquid.

Physical seoaration
The third mechanism is physical separation. The long
molecular chains screen off the cement particles and they
prevent a mutual reaction. They built a temporary physical
barrier and at the same time they form a sliding layer bet-
ween the cement particles.

pH
ln different articles it is mentioned that the workability oÍ
clay can be increased by simultaneously increasing the pH.

This is related to the influence of the zeta-potential of the
clay particles, which is caused by their charged surface.
The zeta-potential is a measure for the adsorption of ions
on a charged surface. lf charged (clay) particles are sur-
rounded by an electrolitical liquid, the ions will move to the
surface of the particles. This causes a so-called double
layer. The zeta-potential is the potential between the dou-
ble layer and the liquid. lt indicates the power of particles
to adsorb ions of the liquid.

The zeta-potential can be influenced by changing the pH.

Through this the remainder of H+-ions or of OH--ions will
adsorb on the surface. This causes an enhanced positive or
negative zeta-potential. lt is also possible to influence the
surface charge by adding specific ions. ln that case the
zeta-potential will be determined by the kind of ions in the
liquid.

The zeta-potential of clay with a pH of 5 is 0 (iso kinetic
point). By increasing the pH also the zeta-potential will
increase and a charged surface will be gained.
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Hierdoor zal het overschot aan H+-ionen dan wel OH-ionen
aan het oppervlak gaan adsorberen, waardoor de zeta-
potentiaal respectievelijk positiever of negatiever wordt.
Evenzo kan men door het toevoegen van specifieke ionen
de oppervlakte lading beÏnvloeden. Samen met het soort
ionen wordt de zeta-potentiaal bepaald door de concentra-
tie hiervan in de vloeistof.

Bij klei met een pH van 5 is de zeta-potentiaal 0 (iso kine-
tisch punt). Door de pH te verhogen, zal ook de zeta-poten-
tiaal toenemen en wordt een geladen oppervlak verkregen.
Hierdoor worden afstotende krachten tussen de deeltjes
verkregen. waardoor de afschuifsterkte evenredig afneemt
(en de verwerkbaarheid navenant toeneemt).

Het verhogen van de pH zou bijvoorbeeld door het toevoe-
gen van kalk (CaO) kunnen gebeuren, hetgeen overigens
ook een invloed op de kleur zal hebben.

Polvelectrolvten en ionen
Naast het wijzigen van de pH is in de literatuur een effect
beschreven van het toevoegen van geschikte ionen en
polymeren.

Voorbeelden van potentieel geschikte organische additieven zijn:
. Natrium polyacrylaat: [-CH2-CH(COONa)-]n
. Polyacrylamide: [-CHr-CH(CONH2)-ln

en van potentieel geschikte anorganische additieven:
. Natrium tripolyfosfaat (STPP): Na5P3O1e
. Natrium hexametafosfaat (Calgon)
. kalk: CaO
. lJzerchloride: FeCl3
. Aluminiumchloride:AlCl3
. Aluminium: Al

3. Testen van de verwerkbaarheid
Van elk van de in 52 vermelde soort additieven zijn in de
handel verkrijgbare stoffen gezocht. Deze stoffen zijn ver-
volgens gescreend op:

. de verwachte efÍectiviteit,

. de potentiële toepasbaarheid in het baksteenproces en

. eerste verwachtingen of stoffen eventuele negatieve
invloed op de baksteeneigenschappen kunnen hebben.

Op basis hiervan zijn 10 verschillende additieven geselec-
teerd, waarmee eerste laboratoriumtesten uitgevoerd zijn
met één type klei (afkomstig van een vormbak fabriek). Het
doel van deze testen is om vast te stellen wat de invloed
van de geselecteerde additieven op de verwerkbaarheid
(Pfefferkorn) van klei is.

Uit deze testen zijn 3 additieven naar voren gekomen die
een significante positieve invloed op de verwerkbaarheid
hebben. Hiermee zijn opti mal isatietesten uitgevoerd, waar-
bij per additief ingeschat is hoeveel het vormgevings-
vochtgehalte gereduceerd kan worden.

Hiervoor is per additief een relatie tussen het vochtgehalte
en de verwerkbaarheid bepaald. Op basis van deze relatie
is (bij de betreffende dosering van het additief) vastgesteld
in welke mate het vormgevingsvochtgehalte gereduceerd
kan worden met behoud van de vereiste verwerkbaarheid.
De resultaten hiervan zijn in figuur 1 weergegeven.

This causes repellent Íorces between the particles, by
which the shearing strength proportional decreases (cau-

sing a corresponding increase oÍ the workability).
lncreasing the pH could be done by adding lime (CaO),

which will have an influence on the color of the brick.

Polye lectro lvtes e n í o ns
Besides changing the pH another approach for increasing
the workability by using additives is described in the litera-
ture. Several types of potentially effective additives were
found in a literature survey:

Examples of organic additives are:
. Sodium polyacrylate: [-CHr-CH(COONa)-]n
. Polyacrylamide: [-CH2-CH(CONH2)-ln

and of inorganic additives:
. Sodium tripolyphosphate (STPP): NauP3Olo
. Sodium hexametaphosphate
. Lime: CaO
. Ferric chloride: FeClt
. Aluminium chloride: AlCl.
. Aluminium: Al

3. Testing the workability
First commercially available products containing the in 92

mentioned additives were searched for. As far as products
were found a screening has been made on:
. expectedeffectiveness,
. the potential applicability in the ceramic brick process and
. first estimations whether the given additive might have

a negative influence on the properties of ceramic bricks.

On this basis 10 different additives were selected, with which
first laboratory tests were carried out with one type of clay. The
aim of these tests is to find out what influence the selected addi-
tives have on the workability (Pfefferkorn) of this clay. From
these tests 3 additives with a significantly positive influence on
the workability were found. For each of these additives some
optimisation tests were carried out. Based on the results an
estimation has been made of the amount of water that can be
reduced as a function of the dosage oÍ the additives. For this a

relation between the water content and the workability has

been determined for each additive. From this relation (at the
given dosage of the additive) the amount of water that can be
reduced whilst obtaining the demanded workability has been
determined. The results of these tests are given in figure 1.
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t Figuur 1. Relate tussen het vochtgehalte en de vervverkbaarhetd.

I Figttre 1. Relation between the moisture content and the workability.

kTk
Jaarqang 26, 2005 NR. 1



Hieruit is afgeleid dat door het toevoegen van:

. 0,1% additief B het vochtgehalïe 1,2oÁ gereduceerd kan worden,

. 0,5% additief F het vochtgehalte 3,0 % gereduceerd kan
worden en

. 0,02% additief G het vochtgehalte 1,7 7o gereduceerd kan
worden om toch de gewenste verwerkbaarheid (20 mm
Pfefferkorn ) te verkrijgen.

4. lnvloed op de baksteeneigenschappen
Om na te gaan wat de invloed van de geselecteerde addi-
tieven op de baksteeneigenschappen is, zijn in het labora-
torium proefstukken gemaakt en getest. Hierbij zijn de
mengsels van 53 nogmaals gemaakt met het vochtgehalte
waarbij de verwerkbaarheid 20 mm is. Van elk van deze
mengsels zijn proefstukken (met een oppervlakte van 160 *

40 mm) gevormd, welke bij gebruikelijke productie proces-
condities voor de betreffende klei gedroogd (Tmax 105'C)
en gebakken (bij 1070'C) zijn. Deze steentjes zijn vervol-
gens beoordeeld op uiterlijk, wateropname, volumieke
massa, druksterkte en effluorescentie.

Voor de beoordeling van het uiterlijk van
de steentjes (zie foto), zijn de steentjes
met additief vergeleken met de blanco
steentjes.
Hierbij is geconstateerd dat door het toe-
voegen van additief B en F de kleur van
de steentjes iets lichter wordt en door het
toevoegen van additief G worden ze nog
iets lichter.

Oua scheurvorming zijn geen verschillen
met de blanco geconstateerd. De
gemiddelde resultaten van de overige
bepalingen staan in tabel 1 vermeld.

From this figure it can be derived that an addition oÍ:

. 0,1% additive B can reduce the moisture content wiïh 1,2Yo,

. 0,5% additive F can reduce the moisture content with 3,0 %
and

. 0,02% additive G can reduce the moisture content with 1,7 7o

to reach the required workability (20 mm ffefferkorn).

4. lnfluence on the properties of ceramíc bricks.
Some samples have been made and tested in the labora-
tory to verify the influence of the selected additives on
some main ceramic brick properties. The mixtures mentio-
ned in 93 were made again with the moisture content at
which a workability of 20 mm was gained.

Of each mixture samples were shaped (with a surÍace of
160 * 40 mm). These samples have been dried at a tempe-
rature of 105'C and were fired at 1070'C (common produc-
tion process conditions for this type oÍ clay). Next these
bricks were tested on visual aspects, water absorption,
density, compressive strength and efflorescence.

The bricks with the additives were com-
pared to the reference bricks for the eva-
luation of the visual aspects of the bricks
(see photo).

From this it was found that the colour of
the bricks becomes a little bit lighter by
using additive B and F and even more
lighter by using additive G.

There were no differences with the refe-
rence concerning crack formation. The
average results of the other tests are
given in table 1.

NrNr Additief EfÍluorescentie

geen uitslag

0,1% B geen uitslag

0,5% F geen uitslag

0,02% G lichte uitslag

Wateropname

(%(v/v)
28.2

25.3

36.5

30.0

Additive Efflorescence

no effl.
0,1%B no effl.
0,5%F no effl.

0,02% G light effl.

Waterabs. Density
(%(vtv) (kg/m3)

28.2 1485

25.3 1515

36.s 1287

30.0 t4T0

Vol.massa

(kg/mi)
I 485

1515

t281

1470

druksterkte

(N/mm2)

10.8

l3.l
5.6

8.9

Compr. str.

(Nimm2)

r0.8

13. I

5.6

8.9

0

A
B

C

0

A
B

C

a Tabel 1. Resultaten baksteeneigenschappen.

Hieruit kan geconcludeerd worden dat het toevoegen van
additief F een sterk negatieve invloed heeft op de bak-
steeneigenschappen.
Door het toevoegen van additief G neemt de sterkte enigs-
zins af en additief B heeft zelÍs een positieve invloed op de
d ru ksterkte.

5. Economische haalbaarheid
Voor het maken van een economische haalbaarheidsanaly-
se, zijn door TNO energie berekeningen gemaakt. Hierbij is
per additief bepaald hoeveel energie bespaard kan worden,
uitgaande van de bereikte reducties in het vormgevings-
vochtgehalte.

Deze energiebesparing is vervolgens omgerekend naar een
kostenbesparing en deze is vergeleken met de extra kosten
voor het benodigde additief. ln tabel 2 ziln deze resultaten
samengevat.

a Table 1. Results ceramic bnck properÍtes.

From this table can be derived that an addition of additive F

has a strong negative influence on the ceramic brick proper-
ties. The compressive strength decreases slightly by an addi-
tion of additive G, and additive B has a positive inÍluence on
the compressive strength. Hence, only additive B and G are
acceptable as far as the ceramic brick properties are concerned.

5. Economic feasibility
TNO has made an evaluation of the (reduction oÍ the) energy
consumption as basis for the economical feasibility. Herein an
estimation was made on the potential energy savings due to
the addition of the given additive and the subsequent reducti-
on of the shaping water.

On basis of these energy savings a cost reduction was estima-
ted. Subsequently, the cost reduction was compared to the
extra cost for addition of the given additive. The results of these
calculations are summarized in table 2.
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