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I.  INLEIDING 

Deze thesis is een studie binnen het baksteenbedrijf 

van Wienerberger Zonnebeke. Het produceren van 

bakstenen bestaat uit twee belangrijke processen, 

namelijk het droogproces en het ovenproces. Voor 

beide processen is er veel warmte nodig. 

Momenteel wordt de restwarmte van het ovenproces 

gerecupereerd voor het droogproces. Dit kan enkel 

gebeuren wanneer beide processen op hetzelfde 

tijdstip plaatsvinden. Het gebeurt soms dat het 

droogproces minder warmte nodig heeft dan de 

beschikbare restwarmte: warmte wordt afgeblazen. 

Ook het omgekeerde kan gebeuren, dan wordt er 

bijgestookt. Dit probleem kan opgelost worden via 

tussentijdse opslag. Deze oplossing bouwt verder op 

een masterproef van vorig academiejaar: opslag in 

bakstenen kwam als beste optie naar voor. 

 

 
Figuur 1 voorbeeld van snelbouwsteen 

II.  PRINCIPE WARMTEOPSLAG 

Doordat Wienerberger zelf bakstenen produceert, 

zou het interessant zijn om hun restwarmte op te 

slaan in bakstenen die ze zelf vervaardigen. In 

Duitsland is al eens een gelijkaardig onderzoek 

gedaan naar deze vorm van warmteopslag, namelijk 

het CellFlux project [1]. Dit project gebruikt als 

opslagvolume een baksteentunnel. Het principe is 

simpel: snelbouwstenen met gaten in worden in een 

container geplaatst.  

                                                           
 

 
Figuur 2 Doorsnede baksteentunnel 

Om de warmte op te slaan en nadien te 

hergebruiken, wordt een op- en ontlaadcyclus 

verondersteld. 

Bij het opladen wordt de warme restlucht van het 

ovenproces door de container geblazen en verlaat 

deze de container aan het uiteinde onder een 

verlaagde temperatuur. Hierdoor wordt het 

opslagmateriaal opgewarmd en wordt er warmte 

gebufferd. De totale warmte die de baksteentunnel 

opslaat tijdens een oplaadcyclus wordt dan als volgt 

berekend:  

 

𝑸 = ∫ �̇�𝒍𝒖𝒄𝒉𝒕 ∗ 𝒄𝒍 ∗ (𝑻𝐥,𝒘𝒂𝒓𝒎 − 𝑻𝒍,𝒌𝒐𝒖𝒅) ∗ 𝒅𝒕    

 

Indien er vraag is naar warme lucht wordt er koude 

lucht vanaf het uiteinde door de container geblazen 

en verlaat deze de container aan het begin onder een 

verhoogde temperatuur. Hierdoor wordt het 

opslagmateriaal afgekoeld en wordt er warme lucht 

gegenereerd. 

III.  SIMULATIEMODEL 

A.  Aanpak 

Voordat het zelfgemaakte rekenmodel tot stand 

komt, wordt eerst studie gedaan naar een 

gelijkaardig rekenmodel van het Duitse IZF (Institut 

für Ziegelforschung) [3]. Dit model is niet 
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gevalideerd. Er moet dus eerst nagegaan worden of 

de simulatie betrouwbaar is of niet. Na grondige 

studie van de code blijkt dat een groot deel kan 

gebruikt worden voor het nieuw rekenmodel. De 

op- en ontlaadcycli worden geprogrammeerd 

a.d.h.v. een numerieke oplosmethode en dit is ideaal 

voor zo’n modellen. Veel gebruikte formules 

kunnen niet achterhaald worden of lijken niet 

compleet. Daarom is het interessant om in het 

nieuw rekenmodel met betere formules te werken. 

De structuur van de nieuwe code zal gelijkaardig 

zijn als die van IZF.   

De opbouw van de code van het nieuw rekenmodel 

ziet er hoofdzakelijk als volgt uit: 

- Parameters van opslagmateriaal meegeven 

(afmetingen, massa, specifieke 

warmtecapaciteit …) 

- Op- en ontlaadcycli indelen in locatie- en 

tijdstappen (numerieke oplosmethode) 

o Het temperatuurverloop van de 

baksteentunnel is namelijk 

afhankelijk van tijd en plaats 

- Voorwaarden meegeven  

- Op- en ontlaadcycli bepalen 

- Opgeslagen en gerecupereerde warmte 

berekenen 

- Uitzetten van grafieken 

Om tijdens het op- en ontladen respectievelijk de 

opgeslagen en gerecupereerde warmte te berekenen, 

moet de warmteoverdracht bepaald worden. De 

warmteoverdracht gebeurt a.d.h.v. volgende 

formule 

dɸ = k ∗ (𝑇𝑏𝑎𝑘𝑠𝑡𝑒𝑒𝑛 − 𝑇𝑙𝑢𝑐ℎ𝑡) ∗ 𝑑𝐴 

𝑘 =  
1

1
𝛼 +

𝛿
ʎ

 

Hiervoor moet de warmtedoorgangscoëfficiënt k 

bepaald worden. De overdracht van warmte gebeurt 

a.d.h.v. convectie en geleiding: 

 
Figuur 3 schema van warmteoverdracht 

Bij convectie is de warmteoverdrachtscoëfficiënt 𝛼 

sterk afhankelijk van de soort stroming. Het is 

belangrijk dat er rekening wordt gehouden of de 

stroming laminair, turbulent of zich in het 

overgangsgebied bevindt, dit is afhankelijk van het 

getal van Reynolds. In principe gelden volgende 

regels voor stroming door buizen: 

- Re < 2300: laminair 

- 2300<Re<10000: overgangsgebied 

- Re>10000: turbulent 

In een recente paper [2] werd hier al studie naar 

gedaan door Gnielinski. Hij ontwikkelde een 

betrouwbare correlatie voor Re<2300 en Re>4000. 

Voor het overgangsgebied bestaat geen echte 

correlatie maar Gnielinski gebruikt hier interpollatie 

a.d.h.v. Re=2300 en Re=4000. 

De formules om de warmtestroom te bepalen 

worden dan toegepast in het simulatiemodel. Iedere 

op- en ontlaadcyclus is verdeeld in tijds- en 

locatienodes. Voor iedere tijdsnode wordt op iedere 

locatienode de warmtestroom bepaald. Hierna wordt 

dan voor iedere node de lucht- en 

baksteentemperatuur berekend. 

B.  Resultaten 

Eens het simulatiemodel op punt staat, kunnen 

simulaties gedaan worden. Dit wordt getest met 

fictieve data. Iedere op- of ontlaadcyclus is 

afhankelijk van drie parameters, namelijk tijd, 

debiet en temperatuur. Deze parameters worden 

meegegeven met de Excelfile horend bij het 

simulatiemodel.  

 

 
Figuur 4 inputdata voor op- en ontlaadsequenties 

Deze reeks op- en ontlaadcycli worden dan 

gesimuleerd en geven dan onderstaande resultaten: 

Figuur 5 geeft de gerecupereerde warmte weer voor 

verschillende bufferlengtes. Conclusie: vanaf een 

lengte van 10m heeft een langere baksteentunnel 

geen nut. De volgende resultaten zijn voor 

bufferlengtes van 10m. 
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Figuur 5 Gerecupereerde warmte ifv bufferlengte 

Figuur 6 geeft het temperatuurverloop weer van de 

warme lucht in de baksteentunnel tijdens de laatste 

oplaadcyclus. 

 
Figuur 6: Oplaadcyclus: temperatuurverloop ifv bufferlengte 

en oplaadtijd 

Figuur 7 geeft het temperatuurverloop weer van de 

koude lucht in de baksteentunnel tijdens de laatste 

(ontlaad)cyclus. 

 
Figuur 7 Ontlaadcyclus: temperatuurverloop ifv bufferlengte 

en ontlaadtijd 

Figuur 8 geeft het temperatuurverloop weer van de 

opslagmassa op het einde van de laatste op- en 

ontlaadcyclus.  

 
Figuur 8 Temperatuur van opslagmassa op einde van cycli ifv 

bufferlengte 

 

Figuur 9 geeft een beeld van de opgeslagen warmte 

in de buffer na elke cyclus. 

 
Figuur 9 warmteverloop van opgeslagen warmte na iedere 

cyclus 

IV.  BEPALEN VAN IDEALE BUFFER VOOR 

WIENERBERGER 

 

Het uiteindelijke doel van deze thesis is het 

bepalen van de meest optimale warmtebuffer 

voor Wienerberger Zonnebeke. Dit wordt op 

dezelfde manier gedaan zoals met de fictieve 

data. Er is ook nog een kosten/baten analyse 

toegevoegd zodat de meest economische buffer 

wordt bepaald. 
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