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I.  INLEIDING 

A.  Wienerberger 

De masterproef wordt uitgevoerd in de afdeling van 

Wienerberger te Aalbeke. In deze fabriek worden er 

kleidakpannen geproduceerd onder de merknaam 

Koramic. 

B.  Inleiding masterproef 

De opdracht bestaat uit de analyse en optimalisatie 

van een rookgasafvoer. Deze afvoer extraheert de 

rookgassen uit de ovens waar het afbakken van de 

dakpannen plaatsvindt. De gassen worden dan 

uiteindelijk gefilterd en door een schouw geblazen. 

Een overzicht van dit systeem is te vinden op figuur 

1. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
 

 

 

Het systeem voert de rookgassen van twee ovens af. 

Hiervoor is er een buizennetwerk voorzien die op 

elkaar is aangesloten. Vooraleer de rookgassen door 

de schouw kunnen moeten ze nog gefilterd worden. 

Deze filter absorbeert de vervuilende componenten 

uit de rookgassen via kalkkorrels. Ten slotte is er de 

aandrijving van de rookgasafvoer zelf. Deze bestaat 

uit een centrifugaalventilator die aangedreven wordt 

door een inductiemotor. De overbrenging tussen 

beide gebeurt via riemen. De snelheid van de motor 

wordt geregeld via een frequentieomvormer. De 

bedoeling hierbij is om het drukverschil over de filter 

constant te houden. De ventilator zorgt voor een 

toevoeging van energie aan de rookgassen zodat deze 

door de schouw naar buiten kunnen worden 

geblazen.  

II.  DOELSTELLINGEN 

De doelstelling van deze masterproef is nu om het 

beschreven systeem te optimaliseren op energetisch 

vlak. Om deze doelstelling te bereiken wordt de 

opdracht verdeeld over verschillende fasen. Ten 

eerste is er een analyse nodig van het systeem. 

Hierbij moet de werking en regeling van elke 

component bekeken worden. Hierna volgt een eerste 

rendementsmeting. Deze meting gebeurt rechtstreeks 

op het elektrisch net, waardoor het elektrisch ingaand 

vermogen gekend is. Na deze meting wordt er voor 

elke component in het systeem bekeken welke 

optimalisatie mogelijk is. Indien een optimalisatie 

effectief wordt uitgevoerd is er een nieuwe meting 

noodzakelijk om het effect te gaan bekijken. 
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Figuur 1: schematisch overzicht systeem 
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III.  OPTIMALISATIE 

De resultaten van de rendementsmeting op de 

oorspronkelijke situatie zijn te zien op figuur 2.  

Op figuur 2 is te zien dat het totaalrendement 

schommelt tussen 35% en 55%, afhankelijk van de 

belasting. Het ingaand vermogen is hierbij het 

vermogen dat uit het elektrisch net wordt gehaald. 

Het uitgaand vermogen is dan het vermogen dat de 

ventilator opneemt. De afvoer draait zo goed als 

8760 uur per jaar (volcontinue belasting). Indien 

rekening gehouden wordt met een energieprijs van 

0,09 euro per kWh, kost dit systeem 8016 euro per 

jaar aan energie. Om het totaalrendement te gaan 

opkrikken worden de verliezen bij elk element 

afzonderlijk geanalyseerd.  

A.  Optimalisatie van de motor 

De motor die het systeem moet aandrijven is een 75 

kW motor. Er zijn verschillende optimalisaties 

mogelijk bij deze motor. Ten eerste is er de 

dimensionering. Uit verkennende metingen blijkt dat 

het systeem maximaal 30 kW uit het net trekt. De 75 

kW motor is dus duidelijk te groot gedimensioneerd. 

Ten tweede is er ook nog de efficiëntie van de motor. 

De motor dateert uit de periode waarbij er nog geen 

verplichte efficiëntieaanduiding was. Hierdoor wordt 

deze geschat op de laagste efficiëntie, namelijk IE1. 

Een nieuwe motor met betere efficiëntie behoort hier 

dus tot de mogelijkheden. Het effect van deze 

optimalisatie is af te leiden uit de 

isorendementscontour van de motor. Deze werd in de 

praktijk niet zelf opgemeten. Een contour van een 75 

kW motor is dus grafisch niet meteen beschikbaar. 

Deze meting zit wel verwerkt in MStool, waardoor 

deze motor toch kan bestudeerd worden [1]. Ter 

illustratie staat op figuur 3 een contour weergegeven 

die werd opgemeten tijdens een tetraproject [2]. Uit 

hun onderzoek blijkt dat deze contour bij 

verschillende vermogens dezelfde vorm vertoont. 

Hierbij verschillen dus enkel de rendementswaarden, 

afhankelijk van de vermogenklasse.  

Uit figuur 3 kan het nut van de optimalisaties gehaald 

worden. Ten eerste is er de dimensionering. Een 

betere dimensionering zorgt voor een hogere graad 

van belasting, waardoor het rendement stijgt. Op 

figuur 3 staat de belasting uitgezet op de y-as. Het 

rendement stijgt hierbij naarmate het koppel dichter 

bij zijn nominale waarde aanleunt. Vervolgens is er 

ook nog de efficiëntieklasse. Hier ligt de winst vooral 

in deellastwerking van de motor. Dit wordt nagegaan 

door de vergelijking te maken tussen een IE1 motor  

met dezelfde motor in IE3 uitvoering. Hieruit blijkt 

dat het motorrendement in deellast toch verschilt met 

7 à 8%. Uit de verkennende meting bleek dat de 

motor vooral in deellast werkt, waardoor deze 

optimalisatie zeker zijn nut zou hebben. Theoretisch 

gezien brengt deze optimalisatie een besparing van 

5300kWh per jaar met zich mee. Dit komt neer op 

477 euro winst per jaar ten opzichte van de 

oorspronkelijke situatie. Er moet echter ook 

geïnvesteerd worden in de nieuwe motor. Deze kost 

2350 euro. De terugverdientijd bedraagt hierbij dus  

een kleine 5 jaar. 

B.  Optimalisatie van de overbrenging 

De oorspronkelijke overbrenging bestaat uit zes SPC 

riemen. De theoretische studie hierrond wijst uit dat 

dit type riemen de beste oplossing is voor deze case. 

SPC riemen werken namelijk beter dan andere 

riemen in een stofrijke omgeving, zoals deze in 

Wienerberger. De dimensionering van deze riemen 

kan echter wel nog geoptimaliseerd worden.  Om dit 

te begrijpen wordt de isorendementscontour van een 

riem er bijgehaald. Dit is te zien op figuur 4. Figuur 

4 is opnieuw een voorbeeld uit het tetraproject. 

Figuur 2: Rendement systeem met oorspronkelijke configuratie 
Figuur 3: Isorendementscontour van een 4-polige inductiemotor (15 kW IE1) 
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Het valt meteen op dat het rendement hier zo goed 

als onafhankelijk is van de snelheid. De graad van 

belasting, ofwel de koppelwaarde bepaalt hier dus 

eigenlijk het rendement van de riem. Een correct 

dimensionering is hier dus van cruciaal belang. Uit 

de analyse blijkt dat deze aandrijving in principe 

genoeg zou hebben aan één riem in plaats van de 

oorspronkelijke zes. Indien er in de toekomst wordt 

geopteerd om de productie te verhogen (wat 

mogelijk is), zal de belasting echter ook vergroten. 

Hierdoor wordt er meteen gekozen voor twee riemen. 

Deze optimalisatie brengt algemeen gezien een winst 

van 12% op het riemrendement met zich mee. Dit 

vertaalt zich in een besparing van ongeveer 11000 

kWh, ofwel 990 euro per jaar. 

C.  Optimalisatie drukregeling 

De druk in de ovens wordt oorspronkelijk bijgesteld 

via regelkleppen. Deze kleppen zorgen voor een 

groot drukverlies in het systeem, waardoor de 

ventilator meer druk moet opvoeren. Indien de druk 

in de oven rechtstreeks geregeld wordt via de 

ventilator kan dit opnieuw een besparing betekenen. 

Tijdens het onderhoud van één van de ovens wordt 

deze theorie uitgetest. De drukregeling die normaal 

inspeelt op de regelklep wordt nu gebruikt om de 

ventilatorsnelheid te bepalen. Uit deze meting blijkt 

dat er minimum 4kW besparing mogelijk is bij elke 

belasting. Dit zou een besparing van 3150 euro per 

jaar betekenen. Deze aanpassing zorgt echter ook 

voor enkele problemen. De druk over de filter is hier 

niet meer regelbaar. Hierdoor worden bij een lage 

belasting de limieten van de filter aangesproken, 

waardoor deze niet meer naar behoren werkt. Indien 

deze optimalisatie doorgaat zou er ook nog een extra 

ventilator moeten bijkomen om oven 2 af te regelen. 

Op oven 2 is er nog geen filter aanwezig, waardoor 

dit ook zou moeten aangekocht worden. De conclusie 

is hier dat deze optimalisatie zeker een grote impact 

zou hebben op het energieverbruik. Achteraf is dit 

echter niet meer realiseerbaar vanwege de 

investeringskost. 

D.  Overige optimalisaties 

Er zijn nog enkele componenten uit de aandrijving 

die niet aan bod zijn gekomen. Ten eerste is er de 

omvormer. Bij sommige modellen is er een functie 

aanwezig die automatisch energie gaat gaan 

besparen. Dit gebeurt via het principe van 

fluxoptimalisatie. Door de spanning te laten dalen 

zullen er hierbij minder verliezen ontstaan in de 

motor. Vervolgens kan ook de ventilator bekeken 

worden. Het rendement van de ventilator schommelt 

tussen de 78% en 80%. Uit de datasheet blijkt ook 

dat de ventilator bij zo goed als elke belasting in zijn 

optimaal werkingspunt draait. Om hier een 

optimalisatie uit te voeren zou er dus al gekeken 

moeten worden naar een nieuwe ventilator met een 

hoger rendement. Aangezien dit niet goedkoop is, en 

het rendement van 80% al relatief goed is, wordt deze 

optimalisatie niet doorgevoerd. 

IV.  BESLUIT 

De oorspronkelijke doelstelling om het systeem te 

analyseren en energetisch te optimaliseren is bereikt. 

Via de voorgestelde aanpassingen is het mogelijk om 

het totaalrendement met minimum 10% op te 

krikken. Hierbij is er theoretisch een totale besparing 

van 1467 euro per jaar. Dit gaat wel gepaard met een 

investeringskost van 2350 euro. De totale pay back 

time van de optimalisatie bedraagt dan 1 jaar en 7 

maanden. Er is ook nog ruimte voor verdere 

verbetering. Een nieuwe ventilator of een splitsing 

van de rookgasafvoer zou de energiekost nog kunnen 

terugschroeven. Dit is voorlopig niet aan de orde 

vanwege de investeringskost.  
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Figuur 4: Isorendementscontour van een riemoverbrenging 


