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10.30 13.30, de jongste is 67

12.00
Het zandplateau

Vrijdag 6 juli 2018



14.00 uur: de bodem van leem en stro 
de vorm 56cm diameter, 80 hoog

18.00 uur
Onderoven is klaar:
droogstoken 



14 uur IJzeroer, uit Nieuw 
Leusden, bij Zwolle, 
Roosten: het verwijderen 
van kristalwater en  
organische resten; oer 
verkleurt van roodbruin naar 
paars

Niet geroost geroost



Zaterdag 7 juli

9.30 uur, tweede deel van de oven
11.30

Klaar



De afdelingen erts- en kooksvoorbereiding



Zondag 8 juli

Oven drooggestookt 08.15: Aansteelceremonie door onze teamleider Jaap Minkes



Het hele team



De eerste vulling

Hij doet het: beeld door de vorm
10 uur



Wissel van windmachine: van 
verfbrander naar luchtkussen pomp

10.30 uur

Temperatuur meting 
binnenkant oven

Daarna liep 
temperatuur 
binnenkant snel op van 
550 C naar 1000 C en
ENN SLAKAFTAP!

12.30 uur



Vullingen maken

12 uur

Één vulling: 600 gr erts+ 1 eetlepel soda
1 kg houtskool
C- verbruik ~5kg houtskool/kg ijzer



Tuyere opening verplaatst naar hoger gelegen gat

14 uur 15.15: de smeltmeester en de volgende aftap



Diepblazen

15.45 16.20



Op zoek naar de wolf

We hebben 31 keer 600 gr ijzeroer beladen; dat is ongeveer 7 
kilo ijzer. Met 30 kg houtskool en 1,5 kg soda. 
We vonden een flinke wolf

16.30 



De wolf, luppe of bloom



De smid en de wolf, 16.35 uur



Dank je wel
Huis van Hilde
Leo  Moonen
Hoogovenmuseum
Johan van Ikelen



Over het proces

• Gewerkt wordt met houtskool en met geroost ijzeroer.

• Houtskool beval ca 80% koolstof

• De ertsen werden in de jaren 40 als “moeraserts” in  de hoogovens ingezet. Typische 

analyses Fe ~35% (23-43%), SiO2 25%(15-40%), P ~1% (0,7-1,6%), H2O 14% (9-20%)

• Het roosten is nodig om het kristalwater en de vluchtige bestanddelen te verwijderen.

• Het gewicht aan houtskool is typisch 1-2* het gewicht aan erts. Deskundigen kunnen de 

verhouding afschatten aan de vlam.

• Er worden ladingen in de oven gebracht van 0,5-1 kg erts (we gebruikten 600 gr) met de 

bijbehorende houtskool (1 kg). Één lading per 10 minuten is een goed getal.

• Maar eerst wordt de oven heetgestookt; dat duurt 2-3 uur. 

• We hebben daarna 31 ladingen van 600 gr (~7 kg ijzer, ~7 kg slak) gemaakt met 30 kg 

houtskool en 1,5 kg soda. Soda verlaagt de smelttemperatuur van de slak (ca 300 graden 

met 7%, wat we gebruikt hebben)

• De vlamtemperatuur is ca 1300 C.

• De hoeveelheid lucht om 1 kg houtskool te verbranden is ca 3500 l (3,5 NM3).

• Aan het einde van het stoken was er een “wolf” zijn. Die moet ontslakt en gezuiverd en in 

verwerkbare brokken verdeeld. Kan het beste door een smid worden gedaan.



Om te onthouden

• Een leemoven kan worden versterkt door horizontale en 
diagonale ringen van ijzerdraad, dat voorkomt openbarsten; 
kieren kunnen nagesmeerd worden.

• Het is handig inblaasopeningen op twee niveau’s aan te 
brengen, zodat je kunt overstappen van de lager naar de 
hogere.

• Een thermokoppel aan de binnen kant en een infrarood-
temperatuurmeter zijn er handig.

• Door een kijkglaasje op het einden van de windinvoer is de 
verbranding goed te volgen; je kunt dan ook de opening zien 
dichtslakke.



Wat doet soda?

• Slak bestaande uit 90% SiO2 en 
10% Al2O3 heeft een smeltpunt 
van 1600 C, voeg je 10% Na2O 
toe (dat hebben we ongeveer 
gedaan), dan daalt het 
smeltpunt naar 1062 C

• In het echt zijn de smeltpunten 
lager, vooral door aanwezig FeO
(zwarte slak) en door andere 
verontreinigingen als kalk, 
magnemsium etcetera.

Na2O SiO2

Al2O3


