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Abstract

Samenvatting
ln dit artikel wordt een door Senter gesubsidieerd ontwikkelingsonderzoek beschreven. De doelstelling van dit project is
om middels het ontwikkelen van een lichtgewicht ovenwagen voor de baksteenindustrie (met evt. begeleidende maatregelen) het energieverbruik voor het stoken van de tunneloven met ca.20o/" te reduceren. ln dit project is niet alleen de
ovenwagen ontworpen en gebouwd, maar zijn ook middels
metingen de daadwerkelijke energiebesparing alsmede
zaken als de technische duurzaamheid van de ovenwagens
en de bij bouw en onderhoud van de ovenwagens gerelateerde arbo technische aspecten bekeken en geëvalueerd.
1.

lnleiding

Bij de productie van baksteen is naast het energieverlies in
de restwarmte van product, de afgassen en de oven zelf. de
ovenwagen een belangrijke energieverbruiker. Het ener-

gieverbruik van de ovenwagen wordt

in grote

lijnen

.

the actual energy savings have been experimentally verified. Also aspects such as technical durability and working
conditions were looked upon.
1.

Introduction

The production of ceramic bricks requires a relatively high
amount of energy. Beside the energy losses in the residual
heat of the product, the oÍf gases and the kiln itself, the kiln
car is an important Íactor in the overall energy consumption.
The energy consumption of the kiln car is mainly determin-

ed by:
. the mass of the kiln car, which has to be heated up con-

. transmission

telkens weer moet

worden opgewarmd en
het transmissieverlies door en langs de ovenwagens

loss through and along the kiln cars

These two factors depend on the insulating value of the used

Deze twee factoren zijn afhankelijk van de isolatiewaarde
van de gebruikte materialen en de constructiewijze (de
afdichting tussen de ovenwagens onderling en tussen de

ovenwagen en de ovenwand). Door het beduidend lichter
maken van de ovenwagens kan energie bespaard worden
op het steeds opwarmen van de ovenwagens en door de
hogere isolatiewaarde een lager energieverlies door de
ovenwagen zelf.
ln 2002 is door Steenfabriek Nuth met IBR een haalbaarheidsstudie uitgevoerd naar de (technische en economische) mogelijkheden om een energiebesparende ovenwagen in te voeren lSijbers 2002]. Hierbij is een nieuw oven-

wagen concept ontwikkeld, waarmee een energiebesparing van ca.20oÁ gerealiseerd zou moeten kunnen worden.
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gy consumption of tunnel kilns by approximately 20%. ln
this project, this kiln car has been designed and built. and

tinually and

bepaald door:

. de massa van de ovenwagen, welke

This article describes a research project funded by Senter.
The aim of this project is to develop a lightweight kiln car
for the ceramic brick industry, which may reduce the ener-

materials and the construction method (sealing between the
individual kiln cars and between the kiln car and the wall of
the kiln). By making the kiln car signiÍicantly lighter, energy
can be saved on the heating up of the kiln car. By using materials with a higher insulation value the energy loss through
the kiln car decreases accordingly.ln20O2 Steenfabriek Nuth
and IBR carried out a feasibility study in which the (technical
and economical) possibilities were studied for introducing an
energy efficient type oÍ kiln car [Sijbers, 2Q02L ln this study
the concept of a kiln car was developed, which should realise a reduction oÍ the energy consumption by approx. 20%.
This kiln car has been made lighter by adjusting the insulation package and by replacing the traditional supporting framework by lightweight columns. The aim of this project is to
engineer. build and test the developed concept kiln car.

kEk

13

Het lichter maken gebeurt hierbij door zowel het isolatiepakket van de ovenwagen aan te passen, als de traditionele draagconstructie van de ovenwagen te vervangen door
lichtgewicht kolommen. De doelstelling van dit onderzoek
is om op basis van dit reeds ontwikkelde concept lichtgewicht ovenwagens te engineeren, te bouwen en te testen.

2. Engineering en bouw van de ovenwagens
ln de eerste fase van het onderzoek heeft de engineering
van de nieuwe ovenwagen plaatsgevonden, op basis
waarvan door TNO van zes varianten (A1 t/m 83) energie
berekeningen gemaakt zijn. Hierbij zijn de waardes voor
de opwarming van de ovenwagen zelf berekend aan de
hand van het verschil tussen de ingaande en uitgaande
warmtestroom. Bij deze berekeningen zijn twee verschillende isolatiematerialen getoetst:

2. Engineering and building of the kiln cars
This project started with the engineering of the new kiln
car. ln this engineering phase TNO calculated the expected

energy requirement for six options (A1 - 83). The values
for heating up the kiln car itself, were derived from the difference between the calculated ingoing and outgoing heat

flow. Two different insulating materials were compared in
these calculations:
A. Ceramic fibres
B. Micro porous plates (a more expensive material with a
higher insulation value), combined with three different
types of columns for carrying the upper blade of the car
(nr. 1, 2 en 3).
The results of these calculations are summarised in table

ln

Variant

A. Keramische vezel
B. Microporeuze platen (een duurder materiaal met een

(nm''

/uur)

hogere isolatiewaarde) in combinatie met drie verschillende typen kolommen voor het dragen van het bovenblad (nr. 1, 2 en 3t,.

A1

I

A2
A3

9,80

De resultaten van deze berekeningen zijn in tabel 1 samengevat.

BI

Uit deze tabel blijkt dat de resultaten van de nieuwe ovenwagen (in alle gevallen) significant beter zullen zijn dan die
van de traditionele ovenwagen. Met microporeuze platen
worden gemiddeld betere resultaten bereikt dan met kera-

B3

t0.21
8.03
6.68
7.32

Oud*

18.82

82

mische vezels. Hiervan is echter bekend dat de kosten aanmerkelijk hoger zijn. Tevens blijkt dat het toepassen van de

verschillende kolommen netto gezien (accumulatie) nauwelijks invloed heeft op het energieverbruik.

3. Energiebesparing
Om een uitspraak te kunnen doen met betrekking tot de te
verwachten energiebesparing zijn een aantal ovenwagens
gebouwd conform bij de engineering ontwikkelde concepten. Met deze verschillende ovenwagenvarianten (en als
referentie aan een traditionele ovenwagen) zijn in de praktijk temperatuurmetingen uitgevoerd. Op basis van deze
metingen heeft TNO de energiebesparing per variant berekend (zie tabel 2).

Hierbij betreft de energiebesparing door reductie van
inlek, de vermindering van de lekverliezen van de ovenwagen door de betere aansluiting tussen ovenwagen en
ovenwand en tussen ovenwagens onderling. De hier aangegeven besparingen zijn erop gebaseerd dat alle ovenwagens (bij Steenfabriek Nuth) tot de betreffende categorie behoren.
Variant

E besparing door minder

Accumulatie
/nnt' /ionr)

inlek
(nnl /iuor)

AI

35.905

23 .000

A2
A3

3

5.455
33. I 60

23

BI

59.278

82

58.U28

B3

54.69t

23
z3
23

23

000
000
000
.000
000

*: Bij ccn gasprijs van € {),20 pcr nnt'

t
a

Tabel
Table

2. Energrebesparing per vartant.
2. Energy saving for each optron

Totale
nmt

/ juurl

266.905
266.455
264,160
290.278
289.u2ti
285.691

Ê/iaar)*
53.3 8

r

53.291
52.832
58.05 5

57 9ó5
57. I 38

*:

H

I,l5

uit

1.

Accu**

(nm'/trur)
4,46
3.0s

(

nnt'/uur)
6,69
6,74

3.l8

7,03

4.29

3,77

3.r0

3,82

3.30
1,64

r

4,34

l.r8

uidige (traditionele) ovcrtwagcn
de opwarnring van dc ovcrl\\'agens

**: Accu = enelgic voor

t
I

Tabel 1. Theoretische energreberekeníngen.
Table 1. Model based esttmattons on the energy consumption,

From this table it can be seen that (in all cases) the results
of the new kiln car will be significantly better than those of
the traditional kiln car. The average results which were calculated for the micro porous plates are better than the
results for the ceramic fibres.
However, the costs for micro porous plates are substantially

higher. Furthermore, it can be seen that the type of columns hardly has an influence on the energy consumption
(accumulation).

3. Energy saving
To confirm the calculated energy saving. a small number
of kiln cars were build in accordance with the developed
concepts from the engineering phase. Temperature measurements have been carried out on these kiln cars (and as
a reference on a traditional kiln car as well).
Based on these measurements TNO calculated the energy
saving for each option (table 2).
ln this table the energy saving due to the reduction of leakage, concerns the reduction of the leakage losses of the
kiln car gained by a better connection between the kiln car
and the wall of the kiln and between the individual kiln cars.
The given savings are based on the assumption that all
kiln cars (at Steenfabriek Nuth) belong to the given variant.

From these results the Íollowing conclusions have been
drawn:
. ln all cases the measured temperatures in the kiln car
construction stayed below the allowed maximum temperature. This is an important condition for the stability/
integrity of the construction and the durability.

kgk
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Hierbij is tot de volgende conclusies gekomen:

.

.

De in de ovenwagenconstructie optredende temperaturen

blijven in alle gevallen beneden de toegelaten temperaturen. Dit is een belangrijke voorwaarde voor het behoud
van de constructie en een lange levensduur.
De warmtestromen door de wagen en de uitrijverliezen
zijn een gering deel van de totale te verwachten verliezen
van de tunneloven. De lekverliezen zijn veel groter.
Dit betekent dat de te bereiken energiebesparing voor
het grootste deel uit het reduceren van deze lekverliezen
bestaat.

. De door het model
.
.
.

berekende temperaturen komen redelijk

.
.
.

goed overeen met de gemeten temperaturen.
onderling m.b.t. totale warmteinstroom, de accumulatie en de totale uitstroom zijn in absolute zin gering.
De extra kosten van microporeuze platen wegen niet op
tegen de extra besparing op energiekosten die hiermee
De verschillen van de wagens

bereikt wordt.
Het tunnelovenwagenconcept met kolomnr. 3 en keramische vezel in plaats van het zeer isolerende microporeuze
platen combineert een hoge robuustheid met een lage accumulatie en transmissie en een verminderd risico van be-

zwijken.

4. Productkwaliteit

.

Both the heat flow through the car and the heat losses by
removing the car Írom the kiln are only a small part of
the total expected energy losses of the tunnel kiln. The
leakage losses are much higher. Hence, the energy saving
that can be achieved, mainly will be due to the reduction
of the leakage losses.
The calculated temperatures are in accordance with the
measu red tem peratures.
The absolute differences between the individual cars concerning total heat input, accumulation and total out put
are minor.
The additional costs for micro porous plates are not met
by the additional saving of energy costs that can be achieved with these plates.
The tunnel kiln car concept with column nr. 3 and ceramic
fibres instead of the high insulating micro porous plates,
combines high robustness with a low heat accumulation
and transmission and a reduced risk of instability.

4. Product quality
Reducing the transmission losses will cause not only a diffe-

rent temperature profile in the kiln car itself. but also in the
ceramic bricks which are placed on the kiln car (so called kiln
car package). To determine if the different temperature profile
also causes a different quality of the ceramic bricks, an extensive scheme for sampling bricks

Door het reduceren van de trans-

has been set up.

missieverliezen ontstaat niet alleen
in de ovenwagen een gewijzigd
temperatuurprofiel, maar ook in de

At each test 100 bricks have been

te bakken bakstenen die op

sampled from the package.

These bricks have been tes-ted
on two important ceramic brick

de

ovenwagens gestapeld zijn (ovenwagenpakket). Om na te gaan of
het gewijzigde temperatuu rprofiel
ook een gewijzigde baksteenkwaliteit oplevert, is een uitgebreid
monstername schema opgesteld.
waarbij per test 100 stenen uit het

properties: density and compressive strength.

From the results of these measurements it has been concluded that the product (quality)
gained with the new kiln cars is
comparable with the quality gained with the traditional kiln cars.

pakket zijn getrokken. Deze stenen zijn vervolgens beproefd op
een tweetal belangrijke baksteeneigenschappen: volumieke massa
en druksterkte. Uit de hierbij verkregen resultaten is tot de con-

clusie gekomen dat de nieuwe ovenwagens een vergelijkbaar
product(kwaliteit) leveren als de traditionele ovenwagens.

5. Arbo-technische metingen
Doordat bij de nieuwe ovenwagen een ander type en hoger
gehalte aan isolatiematerialen gebruikt wordt, moet rekening gehouden worden met de mogelijkheid dat er bij bouw
en onderhoud aanvullende maatregelen benodigd zijn voor
de bescherming van de medewerkers (met name betreffende de inhalatie van fijne toxische stofdelen). De doelstelling
van deze metingen is dan ook om na te gaan in welke mate
tijdens deze werkzaamheden van de ovenwagens toxische

fijne stofdelen van de nieuwe ovenwagenopbouw vrijkomen. Hiervoor zijn door Arbo Unie metingen uitgevoerd. Uit
deze metingen is geconcludeerd dat voor de nieuwe ovenwagens geen extra (afwijkend t.o.v. de traditionele ovenwagens) maatregelen genomen hoeven te worden.

6. Evaluatie
Op basis van de resultaten van dit onderzoek is gebleken
dat met de nieuwe ovenwagens een significante energiebesparing bereikt wordt.
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Figuur 1. De tunnelovenwagens van Steenfabrtek Nuth.
Figure 1. The kiln cars of Steenfabriek Nutlt.

5. Measurements for working conditions
The new kiln car contains both other types of insulation
materials and a higher amount of insulation materials than

the traditional kiln car. For the protection of the health of
employees (particularly concerning inhalation oÍ toxic fine
dust particles) the necessity for additional measures during
building and maintenance of the kiln cars has to be considered. Therefore, measurements during the construction
as well as maintenance oÍ the kiln car have been carried
out. The aim of these measurements is to determine the
amount of toxic fine dust particles which will be released
from the new kiln car during these activities. Arbo Unie carried out these measurements. From the results has been
concluded that for the new kiln car no additional (different
with regard to the traditional kiln car) measures for protection oí the workers are required.
6. Evaluation
On the basis oÍ the results of this project it showed that a significant energy saving can be achieved with the new kiln car.
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