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INTRODUCTIE

Tim Florizoone, zaakvoerder van ESTEE Coating Solutions

‘Passionate about sustainable powder coating’

2006: Afgestudeerd as burgerlijk ingenieur in mechanische energietechniek

• Thesis: Energy performance of laboratory buildings.

2006-2012: project & team leader engineering in Atlas Copco

• Optimaliseren van koeldrogers met als doel om de carbon footprint met 50% te reduceren

2012-2014: optimalisatie van energie-efficiënte stikstofgeneratoren

Sinds 2018: ESTEE Coating Solutions

• Duurzaamheid als 1 van 3 strategische pijlers

• Data ter verificatie van aanpassingen

• Engineering team uitgebreid van 0 → 6 ingenieurs
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METEN IS WETEN



METEN IS WETEN

Plaats een gasteller met digitale uitlezing op elke verbruiker

Tip 1: analyseer het gasverbruik per afnemer



METEN IS WETEN

Lege versus gevulde oven



METEN IS WETEN

Effect van opening 2 deuren op droogoventemperatuur



INVLOED 
OVENTEMPERATUUR



INVLOED OVENTEMPERATUUR

Simulatie energieverbruik oven in functie van temperatuur



INVLOED OVENTEMPERATUUR

Verblijftijd poeders in functie van oventemperatuur

Voorbeeld

Heel vaak staat de oven leeg of halfvol te werken → beter om meer stukken langer te bakken

‘# kilogram / uur’ beïnvloedt het benodigd vermogen, niet ‘# kilogram in de oven’

→ Tip 2: streef naar maximale ovenvulling & zet de oventemperatuur wat lager

Low-bake poeders

→ Tip 3: spreek met uw poederleveranciers omtrent mogelijke temperatuurverlagingen

HOE OVENTEMPERATUUR VERLAGEN?

Moffeltemperatuur (°C) Moffeltijd (min)

190°C 10

180°C 15

170°C 20



INVLOED OVENTEMPERATUUR

Uniforme oventemperatuur

De laagste temperatuur in de oven

Vaak niet meer gehaald door fout ingeregelde roosters

→ Tip 4: +/- 10°C variaties boven/onder voor/achter in ovencurve

HOE OVENTEMPERATUUR VERLAGEN?



DROOGOVEN

Energie om 50 kg staal van 20°C op 100°C te zetten

1756 kJ

Energie om 1 liter water van 20°C te verdampen

Totaal 2592 kJ



DROOGOVEN

Heel vaak natte stukken direct in de droogoven

→ Belang van uitdruipen

→ Belang van afblaaszones

→ Belang van scheefstelling stukken

→ Belang van uitdruippunten in design

→ Tip 5: streef naar droogoventemperatuur tussen 100°C en 120°C



ALGEMENE WARMTEBALANS 
VAN OVENS



ENERGIEVERLIES LANGS CONVEYOR

Energie om 100 kg staal van 20°C op 180°C te zetten

→ 10 balken per uur 19,5 kWh 

→Tip 6: bereken voor u zelf hoeveel % energie er mee in het staal gaat



ENERGIEVERLIES LANGS CONVEYOR

Tip 7: Doorbreek warmtebruggen doorheen de oven



VERLIEZEN DOOR WANDEN

Tip 8: installeer een warmtecamera op uw gsm en ga op zoek naar koudebruggen



VERLIEZEN DOOR LUCHTEXTRACTIE

Doel van luchtextractie

Droogoven: evacuatie van waterdamp

Moffeloven: evacuatie van moffelgassen

Laag genoeg om niet te veel energie te verliezen – hoog genoeg om geen hinder te hebben

Rookvorming in de hal beter te voorkomen buiten de oven

E.g. dampkappen aan in- en uitlaat

E.g. extra boven in dakkoepel

→ Tip 9: beperk uw luchtextractie en plaats eventueel een dampkap



VERLIEZEN DOOR OPENINGEN

Luchtsluizen

Richting: snelheidsprofiel sluizen

Snelheid: 

• In- & uitgang droogoven; uitgang moffeloven: hard 
genoeg om stukken niet weg te blazen

• Ingang moffeloven: hard genoeg om poeder niet weg te 
blazen

Tip 10: laat de werking van de luchtsluizen controleren



VERLIEZEN DOOR OPENINGEN



VERLIEZEN DOOR OPENINGEN

Nut van deuren: ooit al eens uw huis opgewarmd met de deuren open?

Plaats deuren op uw ovens en sluit deze (automatisch) als de oven opwarmt

Ook bij doorloopsysteem

Tip 11: zorg ervoor dat de deuren gesloten zijn bij opstart



VERLIEZEN DOOR OPENINGEN

Regelbare deuren

Convectieverliezen zijn recht evenredig met de grootte van de deuropening

Regelbare opening in functie van stukbreedte

Tip 12: vermijd de combinatie van grote deuropeningen met kleine stukken



VERLIEZEN DOOR OPENINGEN

Kameroven: onderzoek de mogelijkheid tot een (geautomatiseerd) cassettesysteem



WARMTERECUPERATIE

Warmte die uit verbrandingsgassen gebruiken voor opwarming 
droogoven of voorbehandelingsbad



DE ENERGIEBRON



MODULERENDE GASBRANDER

Heat demand

Power  ESTEE 
modulating
burner

Power standard 
burner



OVERSCHAKELING OP PROPAAN

Prijsevolutie

Aardgas:  20-30 EUR per MWh →momenteel 100 – 120 EUR per MWh voor grootverbruikers 

• voor kleinverbruikers richting 200 EUR per MWh)

Propaan: was 50-60 EUR per MWh – momenteel 80-90 EUR per MWh

Biopropaan 15-20%: 4.8 EUR per MWh duurder (3,4 cent per liter / 7.1 * 1000)

Biopropaan 100%: 24 EUR per MWh duurder (17 cent per liter / 7.1 *1000)



OVERSCHAKELING OP PROPAAN

Tanks

Voor 300-400kW met sporadisch verbruik: 2700 l tank voldoende

• Vereist geen aanpassingen in milieuvergunning (enkel aanvraag via website)

• Veiligheidsafstand van 3m vereist naar perceelgrenzen, parkings, rioolputjes

• Veiligheidsafstand van 5m naar openingen van gebouwen

• Veiligheidsafstand van 1m naar gesloten muren

Voor hogere vermogens op continu verbruik: tank > 3000 l →milieuklasse 2



ELEKTRIFICERING



SAMENVATTING



EENVOUDIGE BESPARINGEN OP GEBIED VAN DROGEN EN MOFFELEN

Tip 1: meten is weten - analyseer het gasverbruik per afnemer

Tip 2: streef naar maximale ovenvulling & zet de oventemperatuur wat lager

Tip 3: spreek met uw poederleveranciers omtrent mogelijke temperatuurverlagingen

Tip 4: streef naar de best mogelijke ovencurve: +/- 10°C variaties boven/onder voor/achter in ovencurve

Tip 5: een droogoven is niet bedoeld om water te verdampen – streef naar een droogoventemperatuur < 120°C

Tip 6: verliezen door traversebalken - bereken voor u zelf hoeveel % energie er mee in het staal gaat

Tip 7: doorbreek warmtebruggen uit de oven

Tip 8: installeer een warmtecamera op uw gsm en ga op zoek naar koudebruggen

15 TIPS



EENVOUDIGE BESPARINGEN OP GEBIED VAN DROGEN EN MOFFELEN

Tip 9: beperk uw luchtextractie en plaats eventueel een dampkap

Tip 10: laat de werking van de luchtsluizen controleren

Tip 11: zorg ervoor dat de deuren gesloten zijn bij opstart

Tip 12: vermijd de combinatie van grote deuropeningen met kleine stukken

Tip 13: limiteer de duur van volledig geopende deuren

Tip 14: oven met warmtewisselaar: hergebruik de energie in de verbrandingsgassen

Tip 15: onderzoek modulerende gasbrander – overschakeling op propaan – elektrificering (in combinatie met 
zonnepanelen)

15 TIPS
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