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Streszczenie
Izolacyjne materiaáy ogniotrwaáe (IFB) mają ugruntowaną pozycjĊ w rozwiązywaniu wielu problemów związanych ze stratami ciepáa
w przemyĞle, począwszy od pieców do wypalania ceramiki po piece anodowe do produkcji aluminium. Niestabilne ceny energii w ostatnich latach zwiĊkszyáy znaczenie maksymalizacji oszczĊdnoĞci energii w tych branĪach. W celu zoptymalizowania oszczĊdnoĞci projektant pieca powinien wiedzieü, które z izolacyjnych materiaáów ogniotrwaáych zapewniają minimalne straty energii. Celem niniejszej pracy jest zde¿niowanie róĪnic w charakterystykach pracy, które moĪna ustaliü poprzez badanie szerokiej gamy produktów IFB dostĊpnych
obecnie na rynku. UmoĪliwiają to laboratoryjne pomiary strat energii w standardowym rozwiązaniu pieca wykonanego z ksztaátek o zróĪnicowanych wáasnoĞciach. Izolacyjne materiaáy ogniotrwaáe są wytwarzane przez róĪnych producentów z wykorzystaniem róĪnych metod technologicznych (odlewanie, wytáaczanie, spienianie, prasowanie). Efektem tego jest róĪna budowa mikrostrukturalna produkowanych ksztaátek, a co za tym idzie róĪne wartoĞci przewodnoĞci cieplnej przy tej samej klasie produktów. To z kolei prowadzi do znacznego
zróĪnicowania zdolnoĞci poszczególnych rodzajów IFB do ograniczania straty energii z pieca. W przedstawionej pracy wykazano, Īe izolacyjne materiaáy ogniotrwaáe mogą wykazywaü do 37 % róĪnicy w osiąganiu oszczĊdnoĞci energii w zaleĪnoĞci od metody ich produkcji.
W pracy przedstawiono równieĪ dalsze konsekwencje wynikające ze stosowanej metody, wpáyw na parametry pracy na zimno, jak i pod
obciąĪeniem cieplnym oraz redukcji emisji CO2.
Sáowa kluczowe: materiaáy ogniotrwaáe izolacyjne, zuĪycie energii

MINIMISATION OF ENERGY CONSUMPTION BY SELECTING PROPER INSULATION MATERIALS
Insulating ¿rebricks (IFBs) are well established products for solving many problems of high temperature heat containment in industries
ranging from ceramic production kilns to anode furnaces for primary aluminium. The volatile energy prices of recent years have increased
the importance of maximising energy savings in these industries. In order to optimise energy savings, the kiln designer needs to know
which IFB products provide the minimum energy losses. The purpose of this work is to quantify the differences in performance that can be
achieved by studying a wide range of IFBs currently available on the market. This is achieved through laboratory based measurements
of energy losses from standard kiln arrangements constructed with a variety of test bricks. Since different suppliers manufacture IFBs by
different techniques (casting, slinger, extrusion, foaming, pressing), the brick microstructures produced can be very different, leading to a
wide variety of thermal conductivities in the market within the same class of product. This in turn leads to a wide variation in the ability of
the different types of IFBs to control energy loss from the kiln. This work demonstrates that IFBs can display up to 37 % difference in the
energy savings achievable depending on their method of manufacture. The work also presents further consequences of the manufacturing
method on performance in terms of heating and cooling rates, and reduction in CO2 emissions.
Keywords: Insulating Firebricks, Insulation materials, Energy consumption

1. WstĊp
Cegáy izolacyjne (IFB – insulating ¿re brick,) są bardzo
dobrym produktem, który z powodzeniem stosowany jest
w wielu gaáĊziach przemysáu takich jak: przemysá petrochemiczny, cementownie, Īelaza i stali oraz aluminium. Cegáy
izolacyjne IFB ¿rmy Thermal Ceramics (Rys. 1) produkowane są w zakáadach ceramicznych we Wáoszech w Casal.
Bardzo dobrej jakoĞci surowce oraz zoptymalizowane
procesy produkcyjne gwarantują najlepsze parametry tego
typu cegieá ze wszystkich dostĊpnych na rynku. Cegáy te stosuje siĊ gáównie jako warstwy izolacyjne w piecach przemysáowych z reguáy na Ğciany boczne oraz stropy.

Rys. 1. Izolacyjne cegáy ogniotrwaáe (IFB).
Fig. 1. Insulating ¿re bricks (IFB).
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Poza omówieniem samych cegieá izolacyjnych oraz ich
metod produkcji, w artykule przedstawiono takĪe rzeczywiste efekty wynikające z wyboru metody produkcji, które przekáadają siĊ na oszczĊdnoĞü energii.
Niestabilne ceny energii w ostatnich latach spowodowaáy zwiĊkszenie oszczĊdnoĞci energii w kaĪdej z gaáĊzi przemysáu. Proces oszczĊdnoĞci naleĪy rozpocząü od projektowania i doboru technicznego materiaáów. WaĪne jest, aby
projektanci pieców przemysáowych zrozumieli zalety i wady
róĪnych materiaáów ogniotrwaáych. W szczególnoĞci w celu
zoptymalizowania oszczĊdnoĞci energii projektant musi wiedzieü, które produkty IFB zapewnią minimalne straty energii.
Przy klasy¿kacji cegieá izolacyjnych w zasadzie uĪywa
siĊ dwóch podstawowych kryteriów (Tabela 1):
– temperatura klasy¿kacyjna (wg Normy ASTM są to temperatury wyraĪone w tysiącach stopni Farenheita, np.
grupa 23 oznacza 2300°F)
– gĊstoĞü.
Tabela 1. Klasy¿kacja cegieá izolacyjnych IFB wg ASTM.
Table 2. ASTM Classi¿cation for IFB.

Identy¿kacja
grupy
Group
Identi¿cation

Trwaáa zmiana nie
wiĊksza niĪ 2 % po
24 h
Reheat change not
>2 % after 24 hours

GĊstoĞü pozorna
poniĪej
Bulk Density not >

Grupa 16

1550°F (845°C)

34 Ibs/ft3 (0.545 g/cm3)

Grupa 20

1950°F (1065°C)

40 Ibs/ft3 (0.641 g/cm3)

Grupa 23

2250°F (1230°C)

48 Ibs/ft3 (0.769 g/cm3)

Grupa 26

2550°F (1400°C)

54 Ibs/ft3 (0.865 g/cm3)

Grupa 28

2750°F (1510°C)

60 Ibs/ft3 (0.962 g/cm3)

Grupa 30

2950°F (1620°C)

68 Ibs/ft3 (1.09 g/cm3)

Grupa 32

3150°C (1735°)

95 Ibs/ft3 (1.52 g/cm3)

Grupa 33

3250°F (1790°C)

95 Ibs/ft3 (1.52 g/cm3)

NajczĊĞciej uĪywa siĊ kryterium temperatury, gdyĪ gĊstoĞü jest silnie uzaleĪniona od procesu produkcyjnego.
Nie zawsze niska gĊstoĞü gwarantuje optymalne parametry termiczne.

2. Metody produkcji
Cegáy izolacyjne IFB produkowane są róĪnymi metodami, w zaleĪnoĞci od producenta moĪe to byü: odlewanie
(slip casting), nasypywanie (slinger), wytáaczanie (extrusion),
spienianie (foaming), prasowanie (pressing) itp [1, 2]. Skáad
chemiczny oraz mikrostruktura cegieá produkowanych róĪnymi metodami mogą siĊ bardzo róĪniü, co prowadzi do róĪnic przewodnoĞci cieplnej produktów dostĊpnych w tej samej temperaturze. To z kolei prowadzi do znacznego zróĪnicowania zdolnoĞci poszczególnych rodzajów cegieá izolacyjnych do kontroli strat energii w danej aplikacji. W pracy [3] przedstawiono wyniki badaĔ dotyczących iloĞciowych
róĪnic w sposobie wykorzystania energii.
Pierwszym procesem produkcji jaki stosowany jest w zakáadzie w Casal we Wáoszech jest odlewanie (casting) (Rys.
2). Do zmieszanych gliny i wypeániaczy (m.in. wióry) dodawana jest stosunkowo duĪa iloĞü wody, dziĊki czemu uzyskuje siĊ páynną masĊ, która wypeánia w caáoĞci formĊ. Tym
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Rys. 2. Formowanie cegieá izolacyjnych metodą odlewania.
Rys. 2. Forming IFBs by slip casting.

samym eliminuje siĊ nieciągáoĞci struktury cegieá, które mogą
wystąpiü w procesie produkcji. Z reguáy w tej metodzie stosowany jest cement jako skáadnik wiąĪący, ale ¿rma Thermal Ceramics uĪywa szybkowiąĪącego gipsu. RóĪnice we
wáaĞciwoĞciach cegieá izolacyjnych jakie z tego wynikają zostaną pokazane w dalszej czĊĞci pracy.

Rys. 3. Formowanie materiaáów izolacyjnych IFB metodą nasypową.
Fig. 3. Forming of IFBs by the slinger method.

Drugą metodą stosowaną do produkcji cegieá jest tzw.
metoda nasypowa (slinger) (Rys. 3). Polega ona na tym,
Īe materiaá - skáadający siĊ z gliny, wody, wiórów - nasypywany jest na taĞmĊ, nastĊpnie formowany przez walce pod
niskim ciĞnieniem. Zaletą tej metody jest fakt, Īe uzyskuje
siĊ dodatkową porowatoĞü materiaáu poprzez proces nasypowy, nie mamy w ten sposób zgniotu samej powierzchni.

Rys. 4. Formowanie materiaáów izolacyjnych IFB metodą wytáaczania.
Fig. 4. Forming of IFBs by extrusion.

MINIMALIZACJA ZUĩYCIA ENERGII POPRZEZ SELEKCJĉ PRODUKTÓW IZOLACYJNYCH

Tabela 2. WáaĞciwoĞci ¿zyczne cegieá izolacyjnych IFB.
Table 2. Physical properties of IFBs.
Proces wytwarzania
Manufacturing Process

Odlewanie
Cast

Nasypywanie
Slinger

Wytáaczanie
Extrusion

Cement
Cement

GĊstoĞü
Density [kg/m3]

483

611

569

520

Umowna wytrzymaáoĞü na zginanie MOR, ASTM C-93 [MPa]

1

0,7

0,9

1,2

WytrzymaáoĞü na Ğciskania CCS ASTM C-93 [MPa]

1,2

0,9

1,1

2,0

Trwaáa zmiana liniowa PLC after 24 h – 1230°C ASTM C-210 [%]

-0,2

0,0

-0,2

0,0

Odwracalna rozszerzalnoĞü liniowa
Reversible Linear Expansion [%]

0,5

0,6

0,6

0,6

Deformacja po obciąĪeniem na gorąco
Hot load deformation
90 min 1100°C 0,034 MPa ASTM C-16 [%]

0,1

0,0

0,2

0,1

Kolejna metoda to wytáaczanie (extrusion) (Rys. 4), jest
powszechnie stosowana i polega na tym, Īe materiaá bazowy jest przepychany, z uĪyciem dwóch mechanizmów Ğlimakowych, przez ustnik, która formuje cegáĊ. Efekt jest taki, Īe
cegáy są bardziej zagĊszczone niĪ cegáy wytwarzane metodami wspomnianymi wczeĞniej. Dodatkowo wystĊpuje zgniot
powierzchniowy przez co struktura wewnĊtrzna róĪni siĊ od
struktury powierzchniowej.

3. WáaĞciwoĞci cegieá izolacyjnych IFB
Aby zrozumieü wpáyw róĪnych metod produkcji cegieá izolacyjnych IFB na przewodnoĞü cieplną i zmniejszenie zuĪycia energii, przeanalizowano dostĊpne na rynku cegáy izolacyjne IFB klasy 23. Pod uwagĊ wziĊto cegáy produkowane
trzema gáównymi metodami produkcji: odlewane z uĪyciem
gipsu, prasowane, wytáaczane oraz odlewanie z uĪyciem cementu. Tabela 2 pokazuje wáaĞciwoĞci ¿zyczne tych cegieá.

Rys. 5. PrzewodnoĞü cieplna w funkcji temperatury i metody formowania.
Fig. 5. Thermal conductivity as a function of temperature and forming method.

Rys. 5. przedstawia wykres przewodnoĞci cieplnej cegieá izolacyjnych. Pokazuje on, Īe duĪy wpáyw na przewodnoĞü cieplną ma sposób wytwarzania. Jak moĪna zauwaĪyü, metoda odlewania, która daje najniĪszą gĊstoĞü daje
jednoczenie najniĪszą przewodnoĞü cieplną. Natomiast ta
sama metoda, tylko z uĪyciem cementu, który wiąĪe znacznie wolniej, charakteryzuje siĊ podobną gĊstoĞcią, lecz przewodnoĞü cieplna jest prawie dwukrotnie wyĪsza.

Jak widaü metoda nasypowa (Slinger) odróĪnia siĊ pod
wzglĊdem uzyskiwanej przewodnoĞci cieplnej wyrobów od
metody wytáaczania cegieá przez dyszĊ (Extrusion), które
pokazują najwyĪszą przewodnoĞü cieplną. Projektanci bardzo czĊsto uĪywają gĊstoĞci jako niepisanej zasady doboru
cegieá izolacyjnych. Kojarzą niską gĊstoĞü z lepszymi wáaĞciwoĞciami izolacyjnymi. Porównując wartoĞci gĊstoĞci cegieá izolacyjnych IFB (Tabela 1) z termiczną przewodnoĞcią
pokazaną na Rys. 5 widaü, Īe nie zawsze tak jest. W szczególnoĞci w klasie 23 IFB, produkt najwyĪszej gĊstoĞci (Slinger) ma poĞredni zbiór wartoĞci przewodnoĞci cieplnej. Dlatego, aby zapewniü moĪliwie najlepszą izolacjĊ przy projektowaniu instalacji z cegáami izolacyjnymi IFB, wybór produktu
nie powinien byü dokonywany w oparciu o wartoĞci gĊstoĞci.

4. Opis eksperymentu
Przedstawione zostaną wyniki badaĔ cegieá produkowanych metodą odlewania z uĪyciem cementu lub szybkowiąĪącego gipsu, oznaczone w dalszym tekĞcie odpowiednio
„odlewanie” (Cast IFB) i „cement” (Cement IFB). Przygotowano dwa identyczne muÀowe piece laboratoryjne, ogrzewane elektrycznie, które zostaáy skonstruowane w ten sam
sposób, natomiast wyáoĪone dwoma róĪnymi rodzajami cegieá (Rys. 6).
Test polegaá na podgrzaniu komory pieca do temperatury 800 lub 1000°C, z postĊpem podgrzewania 3°C/min.,
i utrzymaniu tej temperatury przez 15 h, po czym nastĊpowaáo naturalne studzenie.
W przypadku kaĪdego pieca, urządzenia do badaĔ pomiaru zuĪycia energii zostaáy umieszczone miĊdzy Ĩródáem
zasilania, a piecem.

5. Wyniki badaĔ
Wyniki zuĪycia energii dla obu testów przedstawia Tabela 3 i 4.
Przez monitorowanie pieców podczas testów przy uĪyciu
kamery na podczerwieĔ (VarioCAM, detektor FPA 320 x 240
pikseli, 32° FOV 25 mm x25°) moĪna byáo zmierzyü temperaturĊ powierzchni pieca. Rys. 7 ilustruje, jak duĪo ciepáa tracone byáo przez piec wyáoĪony cegáą izolacyjną odlewaną z cementem, charakteryzującą siĊ wyĪszą przewodnoĞcią cieplną.
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Rys. 6. Stanowisko do badaĔ cegieá izolacyjnych IFB.
Fig. 6. A Stand for testing IFBs.

Te m p e r a t u r y n a p o wierzchni pieców róĪniáy siĊ
o 10°C, natomiast jeĪeli porówna siĊ zuĪycie energii
podczas caáego cyklu ogrzeODLEWANIE CEMENT
wania jest ono o ok. 35 %
PrzewodnoĞü cieplna w temperaturze wytrzymania
mniejsze w przypadku wy0,17
0,28
IFB Thermal Conductivity at Hold [Wm-1K-1]
áoĪenia z cegieá odlewanych
Temperatura drzwi podczas wytrzymania
z uĪyciem gipsu w pierw59
69
Door Temperature during Hold [°C]
szym teĞcie przeprowadzoTemperatura górnej czĊĞci podczas wytrzymania
nym w temperaturze 800°C.
52
90
Roof Temperature during Hold [°C]
W teĞcie drugim w 1000°C
wynik ten jest jeszcze wiĊkEnergia zuĪyta podczas podgrzewania
2,0
2,9
Energy Used during Ramp Up [kWh]
szy i wynosi 37 %.
Pokazuje to zalety korzyEnergia zuĪyta podczas wytrzymania
9,2
14,4
stania z cegieá izolacyjnych
Energy Used during Hold [kWh]
IFB o moĪliwie najniĪszym
Caákowita energia zuĪyta
11,2
17,3
wspóáczynniku przewodnoTotal Energy Used [kWh]
Ğci cieplnej w celu maksyEnergia zaoszczĊdzona przez uĪycie cegieá odlewanych z gipsem
35
malizacji oszczĊdnoĞci enerEnergy Saved by using Cast IFB [%]
gii. Zaobserwowane róĪniTabela 4. Charakterystyka osiągów cegieá odlewanych z uĪyciem gipsu i cementu pracujących w 1000°C ce w zuĪyciu energii wyniprzez 15 h.
kają z róĪnic w przewodnoTable 4. Performance characteristics of IFBs casted with gypsum or cement working at 1000°C for 15 h.
Ğci cieplnej. W materiaáach
o podobnym skáadzie chemicznym przewodnoĞü cieplODLEWANIE CEMENT
na jest kontrolowana przez
PrzewodnoĞü cieplna w temperaturze wytrzymania
budowĊ wewnĊtrzną mate0,19
0,33
IFB Thermal Conductivity at Hold [Wm-1K-1]
riaáu. RóĪne metody wytwaTemperatura drzwi podczas wytrzymania
rzania cegieá IFB wpáywają
71
91
Door Temperature during Hold [°C]
bezpoĞrednio na ich makro
i mikrostrukturĊ, która kontroTemperatura górnej czĊĞci podczas wytrzymania
88
123
Roof Temperature during Hold [°C]
luje zachowanie termiczne.
Cegáy odlewane przy uĪyEnergia zuĪyta podczas podgrzewania
3,3
4,7
ciu gipsu mają znacznie barEnergy Used during Ramp Up [kWh]
dziej rozbudowaną mikropoEnergia zuĪyta podczas wytrzymania
12,7
20,7
rowatoĞü i pory o rozmiarach
Energy Used during Hold [kWh]
ok. 1 m. Natomiast cegáy
Caákowita energia zuĪyta
16,0
25,4
produkowane przy uĪyciu
Total Energy Used [kWh]
cementu mają duĪo wiĊksze
Energia zaoszczĊdzona przez uĪycie cegieá odlewanych z gipsem
37
pory wielkoĞci nawet do 1

Tabela 3. Charakterystyka osiągów cegieá odlewanych z uĪyciem gipsu i cementu pracujących w 800°C
przez 15 h.
Table 3. Performance characteristics of IFBs casted with gypsum or cement working at 800°C for 15 h.

Energy Saved by using Cast IFB [%]
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a)

b)

Rys. 7. Rozkáad temperatury na zewnĊtrznych powierzchniach pieców wyáoĪonych cegáami izolacyjnymi z odlewanymi z uĪyciem: a) gipsu, b) cementu, gdy temperatura wnĊtrza wynosiáa 1000°C przez 15 h.
Fig. 7. Temperature distribution on external furnace surfaces lined with IFBs casted with: a) gypsum, b) cement, when the internal temperature was 1000°C for 15 h.

a)

b)

Rys. 8. Makrostruktury badanych cegieá izolacyjnych klasy 23 produkowanych metodą odlewania: a) z uĪyciem gipsu, b) z uĪyciem cementu.
Fig. 8. Macrostructure of the casted insulating ¿rebricks of class 23 produced by using: a) gypsum, b) cement.

mm. Te maáe, mikronowe pory powodują uzyskanie najlepszej izolacyjnoĞci, brak bardzo duĪych porów jest korzystny dla ograniczenia przewodnoĞci.
Rys. 8 przedstawia makrostrukturĊ badanych cegieá izolacyjnych klasy 23. RóĪnice mikrostrukturalne jeszcze bardziej szczegóáowo widoczne są przy duĪym powiĊkszeniu
pod mikroskopem elektronowym (Rys. 9). DuĪe pory powstają, gdy materiaáy palne (kulki polimerowe) dodawane są do
mieszanki w duĪych iloĞciach przed odlaniem i spalane podczas procesu wypalania. Ma to wpáyw na zmniejszenie gĊstoĞci, ale nie przyczynia siĊ do zwiĊkszenia izolacyjnoĞci.
Metoda odlewania z uĪyciem szybkowiąĪącego gipsu daje
znacznie lepszą mikrostrukturĊ, która tworzy siĊ w wyniku

rozkáadu spoiwa podczas wypalania.
Rys. 10 przedstawia rozkáad wielkoĞci porów w cegáach izolacyjnych IFB klasy 23 zmierzony przy pomocy porozymetrii
rtĊciowej. Badania mikroskopowe i porozymetryczne pokazują, Īe cegáy odlewane z gipsem (Cast IFB) mają znacznie wiĊkszy udziaá porów o wielkoĞci < 10 mikronów niĪ cegáy odlewane z cementem (Cement IFB). Struktura záoĪona z najdrobniejszych porów, w poáączeniu z brakiem porów
o duĪej wielkoĞci, daje w tej metodzie materiaáy o najniĪszej
przewodnoĞci cieplnej.
Analizując zuĪycie energii musimy pamiĊtaü, Īe wymiana
ciepáa moĪe nastąpiü na trzy sposoby: przewodzenie przez
ciaáa staáe, konwekcja gazów oraz promieniowanie. JeĪe-
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a)

b)

Rys. 9. Obraz SEM mikrostruktura badanych cegieá izolacyjnych klasy 23 produkowanych metodą odlewania: a) z uĪyciem gipsu,
b) z uĪyciem cementu.
Fig. 9. SEM image of microstructure of the casted insulating ¿rebricks from the group 23 produced by using: a) gypsum, b) cement.

Rys. 10. Rozkáady wielkoĞci porów w cegáach izolacyjnych IFB klasy 23 w zaleĪnoĞci od metody wytwarzania.
Fig. 10. Pore size distributions of IFBs from the group 23 versus
manufacturing method.

li chodzi o pracĊ w wyĪszych temperaturach, najwiĊkszy
wpáyw na przekazywanie ciepáa ma promieniowanie. Stosując metodĊ odlewania z gipsem uzyskujemy maáe pory,
tym samym redukujemy udziaá promieniowania cieplnego,
co wpáywa na izolacyjnoĞü. Mikroporowata struktura cegieá
Cast IFB odlewanych z gipsem jest znacznie bardziej efektywna, gdyĪ zakáóca przepáywu energii w paĞmie podczerwieni, poniewaĪ rozmiary porów są podobne do dáugoĞci fali
promieniowania podczerwonego, a wiĊc tego typu cegáa izolacyjna IFB pokazuje najniĪszą przewodnoĞü cieplną. Bardzo duĪe pory, które uzyskuje siĊ po dodaniu wypalających
siĊ kulek polimerowych są maáo efektywne.
Porównując przewodnoĞci cieplne materiaáów ogniotrwaáych warto zauwaĪyü (Rys. 11), Īe w temperaturze stosowania wynoszącej 1100°C czy 1200°C cegáy izolacyjne są
najlepszym materiaáem izolatorem. Pozostaáe nie posiadają tak dobrej izolacyjnoĞci (materiaáy wáókniste) lub nie pracują w tak wysokich temperaturach (materiaáy mikroporowate, wermikulitowe). Dlatego w tym zakresie temperatur
cegáy izolacyjne Cast IFB wykazują siĊ najniĪszą przewodnoĞcią cieplną.
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Rys. 11. PrzewodnoĞü cieplna w funkcji temperatury wybranych izolacyjnych materiaáów ogniotrwaáych [1, 2, 4].
Fig. 11. Thermal conductivity as a function of temperature of
selected insulating refractory materials [1, 2, 4].

6. Kalkulacja oszczĊdnoĞci zuĪycia energii
Przedstawione wyniki dotyczyáy pieców laboratoryjnych.
Wykonano takĪe test w przypadku przemysáowego pieca ceramicznego, gdzie zaáoĪono 150 m2 powierzchni izolacyjnego wyáoĪenia ogniotrwaáego. Temperatura pracy wynosiáa 1300°C. Przy caáorocznej pracy z 4-tyg. przerwą remontową caákowity czas pracy wyniósá 48 tygodni.
WyáoĪenie ogniotrwaáe byáo zaprojektowane w nastĊpujący sposób: pierwszą warstwą byáa cegáa klasy 26, kolejną byáa
badana cegáa klasy 23 (w tym miejscu w pierwszym przypadku uĪyto cegáy Cast IFB odlewanej z uĪyciem gipsu, a w kolejnym przypadku tej samej cegáy do produkcji, której uĪyto
cementu jako Ğrodka wiąĪącego). Ostatnią warstwĊ tworzyáa páyta izolacyjna. Schemat wyáoĪenia przedstawia Rys. 12.
Przy cegáach produkowanych tą sama metoda, ale
o znacznie wiĊkszym rozmiarze porów efekt koĔcowy wyniósá 877 W/m2. RóĪnica to ok. 152 W/m2.

6.1. Jak to moĪna przeliczyü na zysk ¿nansowy?
Dla 150 m2 ogrzewanej powierzchni, róĪnica w zuĪyciu
energii pomiĊdzy dwoma piecami wynosi 22,8 kW. Daje nam

MINIMALIZACJA ZUĩYCIA ENERGII POPRZEZ SELEKCJĉ PRODUKTÓW IZOLACYJNYCH

7. Podsumowanie

Rys. 12. Schemat wyáoĪenia ogniotrwaáego zrealizowanego w piecu przemysáowym.
Fig. 12. Schematic of refractory lining in an industrial kiln.
Podczas uĪycia cegieá IFB Cast odlewanych z gipsem uzyskano
stratĊ ciepáa wynoszącą 725 W/m2.

to oszczĊdnoĞü okoáo 230 000 kW rocznie przy uĪyciu cegieá odlewanych z gipsem w porównaniu z cegáami odlewanymi z cementem. Jest to oszczĊdnoĞü okoáo 8000 € rocznie (przy cenie gazu 0,035 €/kWh). Przy optymalnym czasie pracy wymurówki w piecu ceramicznym wynoszącym 10
lat, caákowita oszczĊdnoĞü pomiĊdzy wymianami wymurówki wyniesie okoáo 80 000 €.

6.2. Jak wygląda kalkulacja zwrotu kosztów?
Do wyáoĪenia 150 m2 pieca uĪyto 8,5 tys. cegieá o wymiarze NF1 (230 x 114 x 64 mm). Zakáadając róĪnicĊ w cenie
pomiĊdzy cegáami odlewanymi z szybkowiąĪącym gipsem i
z cementem na poziomie 20 %, zwrot zainwestowanych pieniĊdzy powinien nastąpiü po kilku (~4) miesiącach. Pozostaáy czas pracy pieca to czysty zysk dla wáaĞciciela pieca.

6.3. Jak to odnosi siĊ do ochrony Ğrodowiska
naturalnego?
Stosując cegáy IFB Cast odlewane z gipsem w analizowanym piecu zmniejszono zuĪycie energii o 230 000 kW
rocznie. PoniewaĪ 1 m3 spalonego gazu wytwarza ok. 1 m3
CO2 daje to zmniejszenie emisji CO2 o 22 000 m3 rocznie.
A poniewaĪ 1 m3 CO2 = 1,96 kg CO2 otrzymujemy zmniejszenie emisji CO2 o 43 T/rok. W rezultacie, w czasie 10-cio
letniej pracy pieca emisja CO2 bĊdzie mniejsza o 430 ton.
Ze wzglĊdu na limity emisji CO2 do atmosfery nie powodujemy zwiĊkszania kosztów ze wzglĊdu na przekraczanie
norm Ğrodowiskowych.

Poprzez monitorowanie zuĪycia energii w piecach laboratoryjnych oraz testy na piecach ceramicznych wykazno Īe:
– cegáy izolacyjne produkowanie metodą z uĪyciem gipsu (Cast IFB) oferują najniĪsze przewodnoĞci cieplne
w swojej klasie,
– stosując cegáy Cast IFB moĪesz zmniejszyü zuĪycie energii nawet o 37 %,
– cegáy Cast IFB poprzez redukcjĊ temperatury na obudowie pieca i emisji CO2 umoĪliwiają szybsze ogrzewanie
i cháodzenie w porównaniu od innych cegieá tej klasy,
Przedstawione wyniki oferują nastĊpujące wytyczne
dla projektantów, którzy chcą zminimalizowaü straty ciepáa
w swoich aplikacjach:
– cegáy izolacyjne IFB nie powinny byü wybierane na podstawie gĊstoĞci objĊtoĞciowej, poniewaĪ nie ma bezpoĞredniego związku miĊdzy gĊstoĞcią i zdolnoĞciami izolacyjnymi,
– szczególną uwagĊ naleĪy zwróciü na prezentowane
w kartach technicznych przewodnoĞci cieplne produktów IFB, gdyĪ w niektórych arkuszach celowo pomija
siĊ metodĊ badawczą co sprawia, Īe dane wprowadzają w báąd przy porównywaniu i wyborze produktów,
– opublikowana przewodnoĞü cieplna powinna byü zmierzona wg uznanej miĊdzynarodowej normy (np. ASTM
C-182) i przyjmowaü jak najniĪszą wartoĞü.
– wybór materiaáu IFB tylko ze wzglĊdu na cenĊ moĪe okazaü siĊ záudny i kosztowny w dáuĪszym okresie,
– inwestycja w dobrej jakoĞci cegáy Cast IFB zwraca siĊ
po kilku miesiącach pracy urządzenia.
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