CHAMOTTE-PRODUCTIE

Baksteen naar keuze

Altijd beschikken over de juiste soort chamotte. Dat zou voor veel baksteenfabrieken een interessante optie kunnen zijn.Ter plekke chamotte maken van eigen klei maakt deze optie mogelijk.
Het werkt niet alleen kostenbespa rend, maar maakt ook dat voor iedere baksteen een geschikt

type chamotte kan worden gemaakt. Er is - met subsidie van SenterNovem - een methode
bedacht om met een mobiele pelleteerinstallatie in de fabriek van klei chamotte te maken.
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Hierbij is een fijne klei aangevoerd die eerst
gezeefd is om te grote deeltjes en eventuele
verontreinigingen uit de klei te verwijderen.

Op de schotel is (middels sproeien) water aan
de klei toegevoegd ten behoeve van het pelleteerproces.

Zeven en drogen van de korrels
Na het pelleteren zijn de korrels op een verharde
ondergrond in tussenopslag gebracht.
De tijdens het pelleteren ontstane korrels hebben een dusdanige korrelgrootte dat (verder)
zeven niet noodzakelijk is. Om te voorkomen
dat de korrels gedurende de verdere processtappen aan elkaar gaan kleven, is het van belang om
de buitenste schil van de korrels aan te drogen.
Normalerwijs zou dat in een apart installatiedeel
gebeuren, maar gezien de kleinschaligheid van de
proef is hier voor een andere manier van oppervlakte droging gekozen. De korrels zijn na het
pelleteren batchgewijs weer op de schotel
gebracht en daar met behulp van een vlam
(zoals gebruikt bij het krimpen van verpakkingsfolie) kortstondig verwarmd.

en op de juiste korrelmaat (biivoorbeeld o,s tot
3 mm) te classificeren. De off spec korrels
worden weer gerecycled. Hierna zijn de kleikorrels geschikt om overdekt opgeslagen te
worden, waarna ze op een geschikt moment in
de bestaande ovens op de desbetreffende locatie
kunnen worden gebakken.
Pilot test
Chamotte is één van de dr-rurdere grondstoffen
voor baksteen. Hoe fijner de chamotte, hoe hoger
de prijs. Op eigen locatie chamotte maken, geeft
de fabriek de mogeliikheid om de kwaliteit van
de chamotte in eigen hand te houden en betekent
ook een besparing op de kosten. Op de locatie
van een geïnteresseerde kleiwarenfabrikant is een
eerste demo pelleteertest uitgevoerd.

uit de volgende onderdelen:
Pelleteren
Zeven en drogen van de korrels
Bakken van de korrels
Toepassing van de chamottekorrels in

Deze test bestond

-

Verwerken kleikorrels tot chamotte korrels
Nadat de korrels ziin geproduceerd en aangedroogd, zijn ze gedurende enige tiid opgeslagen
in een metalen bak. In de tussentild is een keramische bak gemaakt, die de oventemperaturen
goed kan doorstaan. Om te laten zien dat alle
korrels in de bak (ook de korrels die 'dieper' in
het pakket liggen) gedr.rrende het stookproces
voldoende op temperatuur komen, is voor een
bepaalde (hoge) geometrie van de bak gekozen.
Hierdoor is een grotere afstand van de onderste
korrel tot de oppervlakte van de hoeveelheid
korrels gecreëerd, waarbij moet bliiken of de hete
ovengassen (die voor de opwarming zorgen) in
mate de onderste korrels kunnen ver-

;:iï:ï:"
De betreffende bak met korrels is zonder verdere
voordroging in de oven geplaatst. Hiervoor zijn
enkele redenen te noemen:
- In de eerste plaats ziin de afmetingen van de
korrels ten opzichte van de stenen zo gering
dat er beduidend minder sprake zal zijn van
interne mechanische spanningen ten gevolge

bakstenen

Pelleteren
De pelleteerschotel en de zeef zijn in een hal
geplaatst waar ook kleiopslag en een zanddroger
aanwezig zijn. Het voordeel van deze locatie is

dat die goed toegankelijk is voor transport (c.q.
aan- en afvoer van de pelleteerschotel) en dat op
die plek reeds voorzieningen voor de opslag van
de benodigde klei aanwezig ziin. In twee dagen is
met deze kleine pilotinstallatie in totaal
circa 1 m:r korrels geprodr,rceerd.
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van het versneld drogen van de korrels;
In de tweede plaats hoeven de korrels uiteraard
niet aan dezelfde esthetische eisen te voldoen
als de baksteen zelf. Het maakt helemaal niet
uit of de korrel wat scheurvorming vertoont of

wellicht wat vervormd is;
In de derde plaats zou (gezien de gewenste fiinheid van de chamotte korrels) het eerder een
voordeel dan een nadeel zijn als de korrels ten
gevolge van het drogen een verhoogd gehalte
aan breuk zouden vertonen.

Klei

Controlezeef
Pelleteerschotel

De baktemperatuur tijdens het bakken is 1060 'C
geweest. Nadat de korrels uit de oven ziin gekomen, heeft een visuele controle op zaken als

verkleuring, eventuele vergruizing, conglomeraat
vorming etc. plaatsgevonden. Uit deze inspectie
ziin geen nadelige invloeden van het bakproces
op de kwaliteit van de korrels voor chamotte toepassing gebleken. Ook is er verder geen verschil

in kwaliteit tussen korrels uit verschillende lagen

in

Oven

Trommelzeef
Tussenopslag

de bak geconstateerd (verschillende mate van

verharding kan veelal uit kleurverschillen worden afgeleid). Dit is een goede indicatie dat een
chamotte-productie als hier beoogd zonder problemen in deze fabriek zou kunnen plaatsvinden'
Toepassing van de chamottekorrels in bakstenen
Nadat de korrels op de bovenbeschreven wiize
zijn gemaakt, is een beperkt aantal proefstenen
geproduceerd waarbii er twee verschillende percentages chamottekorrels (5 en 10 procent) aan
de kleimassa zijn toegevoegd. Deze stenen zijn
vervolgens samen met de overeenkomstige productiestenen zonder deze chamottekorrels in een
ovenkamer geplaatst. Na het drogen en het bakken van de stenen ziin de stenen in eerste instantie visueel beoordeeld. Hieruit is gebleken dat het
toevoegen van de chamottekorrels aan de kleimassa geen significante invloed heeft op kleur en
scheurvorming.
Vervolgens is aan een beperkt aantal stenen een
beknopt onderzoek op de belangriikste eigenschappen (druksterkte, wateropname en volumieke massa) uitgevoerd. Hieruit is gebleken
dat het toevoegen van 5 of 10 procent chamotte
nauweliiks invloed heeft op de baksteeneigen-

-

de chamottekorrels goed kunnen worden
verwerkt in het baksteenproces, waarbii de

resultaten vergelijkbaar zijn met die van
gebruikelijke chamotte
Nederlandse klei
Door het toenemende gebruik van de vettere
kleisoorten, neemt de vraag naar chamotte in
Nederland toe. De kansen voor het produceren
van chamotte in de eigen fabriekshal liiken dus
hoopgevend. Dit vanwege de kostenreductie en
de mogeliikheid om chamotte van een zelf te
kiezen kwaliteit/kleur te maken.
lnvesteren
Voordat wordt overgegaan op de investering van
een (mobiele) pelleteerinstallatie zal een eerste
serieuze respons uit de markt verkregen moeten
worden. Uit een analyse van de kostenstructuur
is duidelijk gebleken dat het van belang is om
zoveel mogeliik van de niet-kerntaken van de
pelleteerunit (zoals voorbehandeling klei en nabehandeling van de gepelleteerde korrels) door de
baksteenfabriek zelf te laten uitvoeren.
Al met al kan worden geconcludeerd dat het een
interessante optie kan zijn om on site chamotte
korrels (op specificatie) te produceren met een
mobiele pelleteerinstallatie.
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Voor meer inÍormatie kunt u contact opnemen met:

Internalional Malerial Processing
De Giesel 14
6081 PH Haelen

Tel.: (0475) 592833

schappen.

E-mail: imp.vof@hetnet.nl

Evaluatie praktijktest
Na afronding van de tests heeft er samen met
de betreffende baksteenfabrikant een evaluatie
plaatsgevonden. De belangrijkste conclusies zijn

Dit protect is uitgevoerd met subsidie van het programma
Milieu & Technologie van SenterNovem, dat de ontwikkel-

dat:

ing en toepassing stimuleert van innovatieve processen,

-

met de betreffende klei goed chamotte kan

producten en diensten met een milieuvoordeel.

worden gepelleteerd,
de korrels zonder droogstap gebakken kunnen
worden in een fabrieksoven en

Kijk voor meer informatie op: www.senternovem.nl/milieu-

-
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Programma Milieu & Technologie

technologie of bel met het Informatiepunt SenterNovem
(030) 23 93 533.

