
100% voorspelbaar onderhoud in verbrandingsovens: 
De Lerende Steen 

In het project De Lerende Steen staat het 
meten van de staat van onderhoud van 
verbrandingsovens met behulp van senso-
riek en gegevensanalyse centraal. Het doel is 
radicaal: het onderhoud van verbrandings-
ovens 100% voorspelbaar maken.

Met gegevens verkregen uit sensoren kunnen 
betere onderhoudsinschattingen vooraf 
gemaakt worden. Een prachtige ontwikkeling 
die veel kansen biedt. Maar... in een bedrijfs-
temperatuur van 1000 graden Celsius ligt er 
toch een behoorlijke uitdaging.... Samen met 
Gouda Vuurvast Services en onder andere ECN 
wordt gekeken naar hoe technologische 
ontwikkelingen oplossingen kunnen bieden 
voor onderhoud van afvalverbranders en 
smeltovens. En dat doen de projectpartners 
door slimme stenen te ontwikkelen.

De ovens worden gemaakt van die slimme 
stenen en terwijl de oven zijn werk doet, moni-
toren de stenen hun eigen temperatuur en 
status. De gegevens worden in geavanceerde 
systemen verwerkt. Hierdoor zijn inspecties veel 
sneller uit te voeren en staan processen korter 
stil. Serviceverlening wordt hierdoor verbeterd.

Onderzoek naar deelonderwerpen
Er wordt in het project industrieel onderzoek 
gedaan naar verschillende deelonderwerpen: 
het oplossen van corrosieproblemen, minder 
schade aan roosters, minder schade aan de 
vuurvaste bekleding, betere warmteoverdracht, 
minder slakaangroei, minder uitstoot van 
schadelijke sto�en, langere service- en onder-
houdsintervallen en levensduurverlenging van 
de ovens. Het model heeft als uitgangspunt dat 
de onderlinge verbanden van de bovenge-
noemde deelproblemen moeten leiden tot een 
integrale optimalisatie van het geheel. 
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Van Vliet heeft een heel een duidelijk doel: “We 
willen dat onderhoud voorspelbaar wordt. We 
willen het conservatisme in de sector loslaten 
en trendsetter zijn.” 

Voorspelbaar onderhoud
Van Vliet legt uit: “We willen alle condities 
meten binnen de oven, denk aan de tempera-
tuur maar ook de aanwezigheid van bepaalde 
sto�en, de plekken waar de oven zwakker is, ga 
zo maar door. Deze gegevens worden gemeten 
door sensoren, al dan niet verwerkt in een steen 
- De Lerende Steen - die de data vervolgens 
doorstuurt naar een control room waar real 
time gemonitord kan worden. We geven daar-
mee de asset owner een tool in handen waar 
het proces real time en direct bijgestuurd kan 
worden om te voorkomen dat er hoge kosten 
gemaakt moeten worden na verloop van tijd.”
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Dit project wordt mede mogelijk gemaakt door:

Kick o�
Op dinsdag 27 september vond de o�ciële kick 
o� plaats. Arie van Vliet, directeur Gouda Vuur-
vast Services: “We willen met dit project trend-
setter in de markt zijn”. Als directeur van een 
bedrijf dat al sinds 1901 vuurvaste stenen en 
ovenbekleding maakt, direct levert aan klanten 
en de service daaromheen verzorgd, had Van 
Vliet een droom. Want hoe kon het nu dat ovens 
van vuilverbrandingsinstallaties maar één keer 
per twee jaar geopend werden om te bekijken 
wat de schade aan de bekleding was. Van Vliet: 
“Wij leveren graag een goed product, maar na 
twee jaar bleek vaak dat de bekleding niet meer 
voldeed. Ze waren bijvoorbeeld te heet gewor-
den onder invloed van onvoorspelbare chemi-
sche sto�en in afval. Wij werden afgerekend, 
maar waren nooit onderdeel van het proces. 
Dat moest toch anders kunnen?” En dat kan nu 
ook anders. 


