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Hoe werkt een elektrische oven?
Veel keramisten onder ons hebben een eigen oven, alleen hoe werkt nu zo`n oven? Ik
bespreek alleen de elektrische oven, met gas- en houtovens heb ik geen ervaring. Een
oven bestaat uit een aantal belangrijke elementen:
♦ de gloeispiralen
♦ de schakelunit oftewel het relais
♦ een meetsensor of thermokoppel
♦ een regelunit
♦ de ovenstenen en de behuizing

De gloeispiralen
De gloeispiralen zijn de elementen in de oven die zorgen voor de warmte (zie rechts).
Ze zijn gemaakt van een soort weerstandsdraad dat kanthaldraad heet. Deze worden
meestal in een gleuf gelegd, in de ovensteen. Wordt er voldoende spanning op gezet,
dan gaat de kanthaldraad gloeien.
Het voordeel bij deze draad is dat de weerstand gelijk
blijft, ook bij grote hitte. Dat betekent dat het ook geen
extra startvermogen vraagt zoals bij elektromotoren.
Kanthal A1 is geschikt tot 1400 graden en wordt het
meeste gebruikt.
Doordat de gloeispiralen heet worden, oxideren ze.
Hoe hoger, hoe sneller. Dat wil zeggen dat bij elke
De gloeispiralen
stook een filmlaagje van het oppervlak van de spiralen
omgezet word in een laag die niet meer bruikbaar is. Ook word de spiraal steeds
brozer. Dit gebeurd steeds weer totdat het spiraal ook langzaam zijn functie verliest
en steeds minder goed warm word. Dit is niet te meten met een Ohm (Ω) meter maar
kun je alleen meten met een stroommeter. Het is heel eenvoudig als je een
stroommeter of een ampère tang hebt.
Gebruik een meter die het vermogen van de oven aan kan, minimaal 16 Ampère als
het een oven op lichtnet is. Meet wanneer de spiralen ingeschakeld zijn. De uitkomst
reken je dan om naar het aantal watts. Dat is I (de uitkomst van je meter) x U (voltage
die aan je oven is gemeten) = het vermogen wat je oven gebruikt. Bijvoorbeeld, als de
uitkomst 14 ampère is en de spanning is 230 Volt, dan is het 14 x 230 = 3.220 Watt
oftewel 3,2 Kw. Dit moet overeen komen met het vermogen wat de fabrikant opgeeft.
Is dit lager (bijvoorbeeld 2,9Kw) dan zijn je spiralen aan het slijten en is dat de
oorzaak dat je oven niet meer op temperatuur komt.
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De schakelunit
De warmte (en dus de spiralen) wordt geschakeld door de schakelunit. Dit is vaak een
relais (zie links) die bestuurd wordt door de regelunit. Deze zit aan de oven, in een
behuizing, en is aangesloten aan de spiralen. In feite worden de gloeispiralen aan en
uit gezet. Er wordt niets gedimd, puur aan en uit. Je hoort het schakelen in de vorm
van klikken aan de zijkant of voorkant van je oven. De tijd dat de spiralen aan staan,
bepaalt ook de hoeveelheid warmte die er wordt afgegeven.
De reden dat je regelunit de spiralen niet zelf kan
schakelen, komt door het vermogen van je oven (in feite
de gloeispiralen). Dit vermogen kan alleen geschakeld
worden door een zware schakelaar. En dat is het relais.
Door een kleine stroom (van de regelunit) kan een
zware stroom (die naar de gloeispiralen gaat)
geschakeld worden.

Het relais

Dus door het aan en uit te zetten word de temperatuur
geregeld in je oven. Gaan de spiralen langer aan, dan
wordt het ook warmer. Je merkt dat hoe hoger je oven
in temperatuur komt, hoe langer de tijd dat de spiralen
ingeschakeld zijn.

Een meetsensor of thermokoppel
En daar komt je thermokoppel of meetsensor om de hoek kijken. Deze gaat door de
muur van de oven en steekt meestal een centimeter of twee uit in de oven. Hij is
diegene die de warmte registreert en doorgeeft aan je regelunit.
Sommige grote ovens gebruiken meerdere thermokoppels. Dan is de oven vaak
verdeeld in meerdere zones en worden ook de gloeispiralen per zone aangestuurd.
Haalt je oven een temperatuur boven de 1300 graden,
dan gebruik je type S, anders is het K type voldoende.
Een thermokoppel bestaat uit twee draden van
verschillende metalen of metaallegeringen die aan
elkaar zijn verbonden, bij voorkeur door ineensmelting.
Als er tussen beide contactpunten een
temperatuurverschil heerst, zal een potentiaalverschil
ontstaan, waarvan de grootte afhankelijk is van het
temperatuurverschil en de gebruikte metalen. Hierdoor
wordt een kleine spanning opgewekt die de regelunit
stuurt.

Deze oven gebruikt twee
thermokoppels

Als je de oven vult, laat dan ruimte genoeg om de thermokoppel. Anders is er geen
genoeg airflow rond je thermokoppel en kan de thermokoppel een valse uitslag geven.
Een thermokoppel hoeft niet, zoals hier op de foto wel te zien is, niet dicht te zijn aan
de voorkant. Als de kop van de thermokoppel maar niet beschadigt is. Dat wil zeggen,
de twee draden naar de kop van de sensor moeten nog wel verbonden zijn
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De regelunit of controller
Het signaal van het thermokoppel komt aan bij de regelunit. De regelunit bekijkt het
signaal en afhankelijk van het signaal beslist de regelunit of de spiralen aan
geschakeld moeten worden. De regelunit is het intelligente gedeelte van de oven.
Deze wordt meestal met een kabel en een connector aan de oven gekoppeld. Hier
beslist de unit of de stijging van de temperatuur conform de opdracht is die jij
gegeven hebt.
De unit bewaakt ook de voortgang van het programma. Stijgt
de temperatuur te snel, dan schakelt de unit de oven uit. Te
langzaam en dan ook reageert de unit en zal proberen de
gewenste temperatuur toch te halen door de schakelunit
langer aan te sturen.
Ook met een stroomonderbreking zal de unit proberen om
weer het schema te kunnen volgen. Dit alles is per model
verschillend. Mijn unit kan ook de werkelijk gestookte tijd
weergeven. Altijd handig….. Informeer dus naar de
eigenschappen als je een regelunit koopt. Regelunits zijn in
de regel geschikt voor elke oven. Op de kiln sitter na…..
Een regelunit

Ovensteen en de behuizing

Een ovensteen is gebouwd om hoge temperaturen te weerstaan en bestaat uit
keramisch materiaal. Ovensteen is veel lichter dan een vuurvaste steen omdat de
ovensteen poreuzer is. Daardoor isoleert de ovensteen beter (een lage thermische
geleidbaarheid ). Het voordeel is ook dat de steen daardoor veel beter te bewerken is,
handig als er spiraalgleuven in gefreesd worden.
De oven wordt opgebouwd uit een stalen constructie met daarin de steen gemetseld
met vuurvaste lijm of kachellijm. In de tijd kunnen er scheuren ontstaan in de
ovenwand maar dit is vaak geen probleem voor de werking van de oven. Als ze maar
niet te groot zijn.

De kilnsitter
De kilnsitter is een beetje een buitenbeentje. Deze
werkt door middel van een cone en heeft niet dezelfde
mogelijkheid als een oven met regelunit. Wel worden
de spiralen geschakeld zoals een normale oven (aan
en uit), maar dan door middel van een "sunvic"
schakelaar. Op de hoogste stand worden de spiralen
niet meer geschakeld maar staan ze continu aan.
Met een kiln sitter kun je alleen het begin van de
stook manipuleren, maar pendelen is niet mogelijk.
De kiln sitter “automaat” versie neemt ook nog eens
het opstoken voor z`n rekening.
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Kiln sitter schakel- en regelunit

Maar het zijn wel betrouwbare ovens! Als de cone niet vast smelt aan de steunen.....
Maar daar is de kiln sitter op voorbereid. De kiln heeft een tijdschakelaar die
doorbranden moet voorkomen. Bijvoorbeeld, als je een biscuitstook wil gaan doen en
je weet dat deze gemiddeld 8 uur duurt. Dan stel je de tijdklok een uur hoger in, op 9
uur. Mocht de kiln nu niet uitgaan op de cone, dan gaat deze wel uit op de
tijdschakelaar.

Een oven kopen
Bij een aanschaf van een oven komt heel aardig wat kijken. De eerste beperking is je
stroomgebruik. Heb je 230 volt of 400 volt, 3 fase tot je beschikking? En hoe groot
wil je uiteindelijk gaan werken?
En met welke klei ga je werken, aardewerk, steengoed of porselein? Dit is bepalend
voor hoe hoog je moet gaan stoken. Porselein heeft meestal 1300 graden of hoger
nodig. Voor aardewerk heb je aan 1100 graden meestal genoeg en voor steengoed heb
je het liefst een eindtemperatuur van 1300 graden.
Als ik Lenny niet had gehad, had ik waarschijnlijk een te kleine oven gekocht.
Gelukkig heb ik op haar advies een goede tweedehandse Toma van 200 liter gekocht.
Koop je een tweedehands oven, kijk dan of het
frame niet is doorgeroest, de spiralen een egale
kleur hebben en of de oven aan de binnenkant er
netjes uitziet. Geen donkere vlekken of spiralen
die uit de gleuven liggen. Er mogen wel wat
barsten in de stenen zitten, dat is niet erg. Als er
maar geen stukken uit liggen, dit komt de
isolatie niet ten goede. Wil je weten of de
spiralen goed zijn, steek tussen iedere spiraal
een stukje papier en laat de verkoper de oven
even (30 seconden) vol opstarten. Zijn de
papiertjes verbrand, dan weet je dat de spiralen
het doen.

Een slechte tweedehandse oven

Moeten de spiralen vervangen worden, dan is het nog niet zo’n probleem. Maar
calculeer dat in de koopprijs. Kun je het zelf, de spiralen vervangen, dan scheelt dat
ook weer veel in de kosten. Daarvoor hoef je geen ervaring voor te hebben, maar wel
wat handig zijn. Spiralen kun je bij Toma in Volkel laten maken maar ik geloof dat
Keramikos en Silex ze ook kunnen leveren.
Ga je een oven verplaatsen, dan is het beste dat je dat doet in de positie dat deze staat
wanneer je gewoon stookt. Ga je hem op zijn rug leggen, dan heb je kans dat de
stenen gaan verschuiven omdat in de tijd wat speling ontstaat in de voegen. Vul je
oven met dekens of kussens maar prop hem niet vol. Als een steen wil verschuiven,
dan moet er lichte tegendruk zijn. Prop je hem te vol, dan genereer je al te veel druk
waardoor je kans maakt dat de stenen naar buiten schuiven.
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Oven op 230 Volt
Voor een oven op het lichtnet (230 Volt) heb je eigenlijk
een aparte groep nodig. Je verdere beperking is de grootte
van de oven. 70 liter is eigenlijk wel het maximale. Ook je
maximale temperatuur ligt zo rond de 1200 graden en heel
soms 1300 graden. Kun je het daar mee redden, perfect.
Vaak heb je alleen bovenladers in deze klasse.

Geen veilige stopcontact,
direct vervangen

Zorg dat je aansluiting in orde is. Is je bekabeling dik
genoeg, is je groep zwaar genoeg? Hier in Nederland mag
je 3680 Watt per groep gebruiken, mits de groep een stop
heeft van 16 Ampère. Zorg dat stekker en stopcontact goed
zijn en dat je oven geaard is. Gebruik van een CEE stekker
en stopcontact is slim, meestal is een gewone stekker en
stopcontact niet voldoende (zie hiernaast).

Probeer een verlengsnoer te vermijden. Deze bestaat meestal uit soepel draad en is
zelden 2,5 mm2 per ader. Kun je niet anders, maak er dan zelf één met een goede
stekker en stopcontact. Liefst CEE stekker en stopcontact. Niet langer dan 8 meter,
dan moet je over stappen naar 4mm2 per ader. Het is van belang dat de spanning aan
de oven niet zakt beneden de 220 volt ( ervan uitgaande dat je 230 volt heb) als de
oven aan staat.

Oven op 3 fasen, 400 Volt
Hier kun je veel meer mee. De meeste ovens kunnen tot 1300 graden (of meer) en ook
de inhoud is veel groter. Je limiet is de limiet van je meterkast. Gemiddeld zit er in
een huis 3 x 25 ampère hoofdzekering waarmee je dus een redelijke oven kan draaien.
Onze oven gebruikt 3 x 18 ampère en wij stoken in de nacht, vanaf een uur of 10. Dat
betekent dat er die nacht geen vaatwasser, wasmachine, oven of kookplaat aan kan.
We houden dan 3 x 7 ampère over voor de rest, en dat is genoeg.
Let op de bekabeling. Deze moet geschikt zijn voor de hoeveelheid stroom. Mijn
advies: laat een vakman naar je bekabeling kijken, wat er mogelijk is. Wij hebben 4 x
6 kwadraat liggen naar de oven, maar voor de oven was 4 x 4 kwadraat ook wel
genoeg.
Op internet vind je tabellen die je vertellen welke kabeldikte er nodig is bij de lengte
en stroom die je oven gebruikt. Als je boven een bepaalde lengte komt, dan heb je ook
weer dikkere kabel nodig om spanningsverlies tegen te gaan.
Let ook op de stekkers. Houd de Ampères aan die op de stekker staat. Staat er 3 x 16
ampère op, ga dan geen hogere stroom door de stekker heen sturen. Je wilt dat alleen
de oven heet wordt, niet je stekker.
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Regelunit of controller
Het is verstandig eerst te kijken wat je met je oven wil doen.
Wil je kristallen kweken? Wil je glas bewerken? Dit vergt
meer van een computer dan eenvoudige glazuren of biscuit
bakken.
Het voordeel, er is veel te kiezen. Bentrup is één van de
grote merken op dit gebied. Ik kan je ook een Black Box van
Toma aanraden! Daar stook ik zelf mee. Wel een advies,
laat alle controllers van dit merk, onder de 300 Euro, links
liggen. Je wilt minimaal 3 segmenten (trappen) kunnen
stoken en dat hebben die niet.
Ga je duurder dan loopt het op tot 30 segmenten met
extra`s zoals werkelijke gestookte tijd en betere
beveiligingen en zelfs een aansluiting op je controller. Wil je
uiteindelijk ook gaan glas slumpen (vormen van glas ), dan
heb je ook een controller nodig waarmee je gecontroleerd
kunt afkoelen.

Een alleskunner, de
Bentrup TC 504

Verder hebben de meeste controllers en ovens dezelfde type stekkers en zijn dus uit te
wisselen.

Locatie oven
Tja, wat is verstandig? Zowel een bovenlader als een voorlader (een oven met een
deur aan de voorkant) heeft ruimte om de oven heen nodig. De afstand tussen nietbrandbare muur en oven moet minimaal 25 centimeter zijn en tussen een
brandgevoelige muur en een oven minimaal 40 centimeter. Daarbij kun je je oven
beter buiten je atelier zetten, tenzij je in de nacht gaat stoken en dan niet in de zelfde
ruimte bent. Vanaf 150 graden komen er gassen vrij die niet veilig zijn voor je als
mens.
Zorg ook dat je oven stabiel staat. Een voorlader kan nogal een stuk zwaarder zijn dan
een bovenlader en staat vaak maar op vier poten. Als je een zwakke vloer hebt, dan is
het mogelijk dat je vloer het niet houd. Leg dan een plaat van ongeveer minimaal 18
millimeter dik (spaanplaat of multiplex) op de vloer die minimaal 20 cm breder en
dieper is dan je oven en zet daarop je oven. De plaat verspreid het gewicht over de
vloer. Zo staat het veiliger.
Heb je geen keuze, plaats dan een soort afzuigkap boven je oven met een lichte
mechanische afzuiging. Zet de afzuigkap niet te laag, maar ook niet te hoog. Zet je
hem te laag, dan heb je de kans dat een stevige bries van buiten wind in je oven blaast
met als gevolg stukken in je oven.
Buiten plaatsen zou ik niet aanbevelen. Het vocht trekt in je ovensteen en platen en
kunnen schade geven aan je oven wanneer je deze opstookt. In de schuur kan wel,
mits het vochtvrij is. Stook je oven voor het eerst, stook deze met al je ovenmateriaal
om al het vocht uit de oven en ovenmateriaal te stoken.
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Ovenmateriaal
Het is nuttig om een aantal ovenplaten te hebben.
Zorg dat je deze voorziet van "Bathwash". Dat is een
bescherming voor je ovenplaten. Als er dan glazuur
van je werkstuk afloopt en het valt op de plaat, dan
is het met een plamuurmes van de plaat af te halen.
Koop je tweede hands ovenplaten, kijk dan of er
geen glazuurdruppels op zitten, Deze kunnen na
verloop van tijd je plaat zwakker maken.
Tussen de platen gebruik je zogenaamde
“ovensteunen”. Dit zijn vaak holle buizen van
ongeveer 40 of 60 mm in doorsnee.
Je werk zet je op triangels of driehoekjes of welke
andere benaming ze ook mogen hebben. Ze zijn er in
ijzer of keramisch. De ijzeren versie is geschikt tot een graad of 1300 als je ze niet te
zwaar belast. De keramische triangels kunnen meer dan 1300 graden hebben.
Hierboven zie je een voorbeeld van stapelmateriaal te koop bij "Creavisie".
Ovenmaterialen van Creavisie

Oven vullen, hoe werk je met een
oven?
Ja, dan heb je uiteindelijk je oven maar hoe ga je er mee om? Natuurlijk altijd
voorzichtig, maar als je nooit een oven hebt gehad?

Wat heb je nodig?
Het beste is als je de ovenwand zoveel mogelijk met rust
laat. Dit geld ook voor de bodem. Deze is meestal gemaakt
van vuurvaste steen die helaas ook zacht is. Als daar
glazuur op druipt, dan is dat moeilijk van de steen af te
halen, omdat het in de steen zakt. Het is dus altijd
verstandig om te beginnen met een ovenplaat op de
bodem. Deze zet je op kleine steuntjes zodat je plaat
stabiel ligt, deze vangt dan het glazuur op van het werk
dat op de plaat staat. Zorg dat je platen 6 cm kleiner
zijn dan de binnen afmeting van je oven. Zo heb je 3 cm
ruimte aan iedere kant en kan de warmte gemakkelijk in je
oven circuleren.

Ovenplaat

Keramische cilinders
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Verstandig is ook om je platen te voorzien van bathwash. Dit
kun je zelf maken maar ook kopen en het beschermt je plaat als
er toch glazuur op je plaat valt. De bathwash zorgt ervoor dat
het glazuur er makkelijk afgaat. Smeer dit niet op de bodem van
je oven, daarmee gaan je ovenstenen kapot, de isolerende
werking verdwijnt dan. Sommige gebruiken ook zand als anti
aanbakmiddel. Maar ik niet. Je vindt het overal terug, zelfs in
de gleuven van de spiralen. Ten tweede is het gevaar dat als je
verkeerde zand gebruikt, je oven één grote glasplaat wordt.
Dan kun je je oven afvoeren.

Bathwash

Tussen je platen gebruik je keramische cilinders. Ik plaats
tussen elke plaat op de hoeken, cilinders. Ander materiaal is ook
goed, als het maar bestand is tegen hoge en herhalende
temperaturen. De cilinders zijn van verschillende hoogte. Je
schaft ze vaak maar één keer aan, slijten
doen ze vrijwel niet…..alleen als je ze
laat vallen. Tussen de cilinders plaats
Verbindingsstukken voor ik verbindingstukken (zie hiernaast). Ik
de cilinders
zet nooit cilinders zonder deze
passtukken op elkaar
Uiteindelijk gebruik ik triangels van porselein en
driehoekstukjes om m`n werk op te zetten.

Porseleinen
driehoekjes

Ik gebruik ook stalen triangels, deze werken beter als je geen porseleinen puntjes in
je werk wil. Die krijg je namelijk bij het gebruik van de porseleinen triangels.

Hebben we alles? Jep! Stoken!
Raak vertrouwd met je controller. Ik zie best vaak mensen die
eigenlijk alleen weten welk programma ze moeten gebruiken
maar verder niet weten hoe dat programma er uit ziet. Lees
dus goed je handleiding en speel met je controller.
Weten hoe je programma er uit ziet, maakt je ook bekend met
hoe je problemen kun oplossen. Er kan echt niet veel mis gaan.
Aan de linkerkant zie je de controller van Toma, de Black Box.
Zo één heb ik ook. Maar door er mee te spelen, te oefenen, kan
ik hem optimaal gebruiken. Zonde als je een dure controller
heb, en je kunt er niets mee.....
De Black Box van Toma
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De biscuitstook
Dit is één van de makkelijkste stoken. Je kunt biscuit in elkaar zetten, zolang het
maar niet klemt. Zware voorwerpen niet op lichte voorwerpen zetten. Zet ze niet te
dicht bij de spiralen of wand. Zet je ze te dicht op de spiralen dan krijgt een deel van
je biscuit een vroege kwartssprong, waardoor er scheuren kunnen ontstaan. Als ik er
ruim met m’n hand langs kan, is het goed.
Heb je grote voorwerpen, zet deze dan niet direct op de plaat, net zoals voorwerpen
met een dikke bodem. Voor dat soort werk, gebruik ik de porseleinen driehoek
steuntjes. Als dikke voorwerpen direct op de bodem staan, dan telt ook de dikte van
de ovenplaat mee in de opwarming. Niet doen dus. Gebruik voor biscuit geen stalen
triangels, tenzij je het voorwerp ondoorzichtig gaat glazuren. Ze veroorzaken zwarte
puntjes in je biscuit.
Grote voorwerpen hebben hogere krimp. Help ze makkelijker te krimpen door ze op
porseleinen driehoekjes te zetten. Ik laat ze naar het midden van het voorwerp
wijzen, zo kan het voorwerp schuiven als het krimpt.
Houd ook ruimte om het thermokoppel. Dit is het witte puntje wat uitsteekt in je
oven (zie onderwerp “Hoe werkt een oven”). Staat daar keramiek te dicht in de buurt,
dan is het mogelijk dat je controller valse data ontvangt van het thermokoppel.
Verdeel je ovenruimte zo, dat de platen, die de volgende etage vormen, minimaal een
centimeter of drie boven je keramiek die op de vorige etage staan. Houd tenslotte ook
weer minimaal 3 centimeter ruimte tot het “dak” van de oven. Zit er een opening aan
de bovenkant van de oven, houd deze dan open.

Stookprogramma biscuit
Je stookprogramma voor biscuit begint met een langzame
opstook tot 650 graden en gaat dan redelijk snel door naar
minimaal 980. De langzame stook is van belang, de
kwartssprong die op 573 graden plaatsvindt, moet in een keer
gebeuren. Voor de kwartssprong moet alles op de juiste
temperatuur zijn. Zie voor meer uitleg, het hoofdstuk
verderop “Hoe werkt.. een keramiekstook?”

De glazuur stook
Voor de glazuur stook maakt het niet uit of je een hoge stook doet of een aardewerk
stook, beide hebben een zelfde inrichting van de oven. Zorg wel dat zowel de klei als
glazuur de temperatuur aan kunnen. Stook je aardewerkklei en gebruik je glazuur
voor steengoed dan gaat dat niet goed komen. Je glazuur zal nooit rijpen op een lage
temperatuur.
Andersom kan wel. Je kunt wel aardewerkglazuur op steengoed klei zetten. Je
maximale temperatuur is dan dat van je glazuur. Je werk is dan niet geschikt voor
buiten. Maar dat is weer een ander verhaal…….
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Waar moet je rekening mee houden?

Oven gevuld met
geglazuurde
voorwerpen

Voor de glazuur stook moet je met meer ruimte rekening
houden. Voorwerpen mogen niet tegen elkaar en niet in elkaar.
Ook hebben ze meer ruimte nodig, je wilt geen
“sympathiebrand”. Dat wil zeggen dat als elementen wat
vluchtig worden, dat ze je andere voorwerpen besmetten.
Gebruik je chroom, plaats deze dan op de bovenste verdieping.
Chroom is al snel vluchtig en veroorzaakt vaak sympatiebrand.
Daarmee is de mogelijkheid kleiner dat ze andere voorwerpen
besmetten, omdat ook de uitlaat bovenin zit. Als elementen
vluchtig worden, stijgen ze, net zoals rook, naar boven.

Voor voorwerpen met tinoxide is het beste als je deze op de laagste verdieping zet,
tinoxyde is het meest gevoelig voor chroom. Let ook op met koper, deze wordt
vluchtig op hoge temperaturen maar veroorzaakt minder sympathiebrand. Ook rood
glazuur heeft ruimte nodig om zich heen maar dat is meer omdat rood rijpt in zijn
eigen atmosfeer.
Zet je voorwerpen niet te dicht bij de spiralen. Glazuur wat daar zit, wordt dan eerder
zacht en dat kan, omdat andere delen later zacht worden, kleurverschil geven.
Je kunt je voorwerpen direct op de plaat zetten, als de
onderste rand van het voorwerp vrij van glazuur is. Zet ze
anders op triangels of driehoekjes. Houd ook rekening met
voorwerpen waarop glazuur zit die “loopt”. Deze heeft de
neiging om van je voorwerp af te lopen en op je plaat te
vallen. Plaats deze op triangels en die weer op een ovenplaat
waarop “bathwash” is gesmeerd.
De uitlaat bovenop de oven of aan de zijkant, laat ik te allen
tijde open staan. Met biscuit wil je graag dat het eerste vocht
gemakkelijk de oven verlaat en met glazuur wil je dat de
De stroom van de gassen
vluchtige stoffen ook snel de oven verlaten. Zeker voor de
kleur rood is het van belang dat deze open staat. Ook bestaat
het gevaar voor lichte reducering in de oven waardoor je glazuur er iets anders uit kan
zien dan dat de bedoeling is.
De oorzaak van de reductie is omdat sommige stoffen in het glazuur verbranden,
koolmonoxide vormen, en dan geen ruimte krijgen om de oven te verlaten. Hieronder
een duidelijke, complete uitleg.
Nog even dit… Stook je hoog en is je object “open” van vorm (zoals een bord), hou
dan rekening met vervorming. Zet deze objecten niet op triangels, maar dat geld ook
voor zware objecten. Laat deze op stukjes ovenplaat staan die je insmeert met
bathwash zodat de vervorming minimaal is.
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Reduceren?
Reduceren gebeurd vaak in een gas- of houtoven. Door dat je met
verbrandingsmateriaal werkt ( gas en hout), heb je geen zuurstof in de oven. Zuurstof
wordt gebruikt door de gasvlam of houtbrand en zet zich dan om in o.a. kooldioxide.
Het onttrekt zuurstof uit de het glazuur en de klei. Koper wordt dan koperkleurig. In
een oxiderende oven zit juist wel zuurstof. Omdat er niets wordt verbrand. Hierin
zitten spiralen die op stroom werken en geen verbrandingsgas afgeven.
Koper wordt groen bij kleine hoeveelheden (zie als koper “roest” (oxideert) dan wordt
dat ook groen) en verbrand bij grote hoeveelheden. Het wordt dan metalliek zwart.
Niet alleen koper reageert zo, maar het is het duidelijkste voorbeeld. Andere glazuren
reageren weer anders op deze twee verschillende soorten stoken.

Stookprogramma glazuur
Opnieuw stook je voorzichtig tot de 650 graden. Met
iedere stook moet je hiermee rekening houden
vanwege de kwartssprong. Daarna 150 tot 200
graden per uur naar je eindbestemming. Sommige
mensen stoken op volle kracht naar de
eindbestemming, ik niet. Ik hou graag wat controle
op mijn stook en glazuur moet “rijpen”. Ook omdat
ik veel eigen glazuren gebruik. Deze zijn ingesteld op
deze stook.
Uiteindelijk pendel ik nog 30 minuten. Pendelen wil
zeggen, dat ik, als de eindtemperatuur 1040 is, laat
ik deze nog 30 minuten op deze temperatuur staan.
Dan heeft het glazuur de mogelijkheid om nog wat
uit te vloeien.

Gasoven

De oven open ik pas op 80 graden. Ik wil graag dat het werk niet lijdt onder mijn
ongeduld…….

Onderhoud
Een oven heeft ook een beetje onderhoud nodig. Ik hou hem
graag schoon dus één keer per aantal stoken, stofzuig ik de
oven. Met iedere stookbeurt inspecteer ik de spiralen. Zie ik
vlekken, dan wordt het tijd om nieuwe spiralen te bestellen.
Spiralen zijn goed als ze een egale kleur hebben. In de gleuven
van de spiralen mag ook niets aan rotzooi liggen. Het kan je
spiralen beschadigen.
Verbrande stekker

Is de kabel van de oven nog in orde? Stekker in orde?
Stopcontact in orde? Regelmatig controleren. Hier gaat een hoop stroom doorheen en
je wilt dat alleen de oven warm wordt, niet je bekabeling.

12

Zorg ook dat de gleuven waar de spiralen in liggen, goed schoon zijn. Kleine stukjes
afgespatte glazuur of keramiek bij een eerdere “ontploffing”, kunnen zorgen voor
schade aan de spiralen. De spiralen worden zacht als ze op temperatuur komen en
dan kunnen die stukjes lelijke schade aan de spiralen brengen. Ook glazuur kan
lelijke schade aanbrengen. Als de spiralen gaan gloeien gaat ook het glazuur mee
smelten. Dat word dan agressief en kan het oppervlakte, maar ook verder zwaar
beschadigen. Meestal kun je met glazuur op de spiralen, beter de spiralen zo snel als
mogelijk vervangen.
Controleer ook de afsluiting in de deur. Is dit niet goed,
vervangen. De deur is de enige plek waar het mogelijk is om
warmte naar buiten te verliezen. Bij mijn Toma oven is dat een
smal stuk deken dat met krammen in het steen van de deur
gestoken wordt. Vervang je het niet, dan verbrand ook de verf
die boven de deuropening zit. Kosten zijn minimaal, het
resultaat is groots….
Ovenplaten moeten vrij zijn van
glazuur. Het glazuur kan
doorbranden als dit niet wordt weg
gehaald. Het gevaar is dan dat de
Afdichting van de oven plaat uiteindelijk doorbreekt. Zoals
al eerder vertelt, kan bathwash een
hele hoop ellende voorkomen. Het zorgt ervoor dat het
glazuur niet doordringt in de plaat en het glazuur laat zich
veel makkelijker verwijderen. Zorg wel dat beschadigingen
in de bathwash weer worden gevuld met bathwash.
Controleer niet alleen de oven, maar ook de omgeving van
de oven. Geen verdachte plekken op de wanden? Geen
ongewild materiaal tegen de oven? En is boven de oven
ook alles in orde, geen zwarte plekken op het plafond?

Gebroken ovenplaat

Achterin dit naslagwerk staat nog meer informatie voor als je problemen hebt met je
oven.
Dit was het tot zover. Mocht je nog vragen hebben, dan kun je deze stellen via het
contact formulier op de website. En nu stoken! :-)
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Hoe werkt.. een keramiekstook?
In een keramiek stook gebeurt heel wat. Het is niet alleen het omvormen van klei
naar keramiek of steen, maar in dat proces lopen een aantal gebeurtenissen gelijk met
de temp

Tot 120°C - Bij het stoken tot deze temperatuur verdwijnt het laatste water dat
zich vrij in de klei bevindt. Dit wordt beschouwd als het verder zetten van het
droogproces dat al bezig was buiten de oven. We noemen het
bakken tot deze temperatuur ook het droogstoken. Het water
gaat over in stoom. Het is belangrijk dat deze fase in het
stookproces heel langzaam gebeurt. Aanvulling: Als je alleen
een droogstook gaat uitvoeren, doe deze dan nooit hoger dan
100°C, liever op 95°C. Water gaat koken boven de 100°C
waardoor ook je klei uit elkaar gaat vallen.

Tot 300°C - Als je een werkstuk slechts tot deze
temperatuur bakt kan je deze nog altijd terug verpulveren en
met water aanlengen en tot bruikbare klei verwerken. Tot
300°C stook je dus enkel héél droog, van gebakken klei is hier
nog geen sprake. Samen met de volledige verdamping van het
kleiwater start ook de oxidatie en de verbranding van de kleiinhoud. Eerst oxideren de organische bestanddelen, dan
verbranden de zwavel en de zwavelverbindingen heel
gemakkelijk.

Rond 573°C - Op deze temperatuur voltrekt zich een
belangrijke fase in het bakproces. We noemen het de
kwartssprong. De kwartskristallen gaan zich herschikken en
alphakwarts wordt betakwarts. Deze chemische verandering
van de klei gaat samen met plotselinge uitzetting van de klei
tot ongeveer 1%. Bij het afkoelen gebeurt het
omgekeerde. Het is heel belangrijk om de kwartssprong
langzaam te passeren tijdens het bakproces. Tijdens de
afkoeling zijn de risico’s iets minder, toch laat je de oven dicht
boven de 100°C voor de ruwbak en tot 80°C of minder voor
glazuurbak.
Rond 600°C - Bij deze temperatuur begint de oven en de

werkstukken in de oven te gloeien. De klei wordt hard en de
kleideeltjes verhitten, bewegen en kruipen dichter bij elkaar
naarmate er meer stoffen gaan wegbranden. Aanvulling: Rond
deze temperatuur wordt ook glazuur zacht. Daarom stook je
luster en transfers meestal niet hogen dan 750 a 800 graden.
Op die temperatuur neemt de glazuur de transfer en luster in
zich op.
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Tussen 600°C en 700°C - Klei die tot deze temperatuur wordt gebakken,

verweerd. Je kunt hem niet meer zomaar fijn malen en aanlengen met water om
opnieuw te gebruiken. Je kunt hem wel opnieuw in de grond steken en na verloop van
tijd zal hij wel terug tot bruikbare klei gevormd worden.

Rond 750°C - Op deze temperatuur zet de klei lichtjes

uit. Deze uitzetting is onomkeerbaar. Dus bij afkoeling zal de
scherf niet lichtjes terug inkrimpen. Als je dit test, zal blijken
dat een werkstuk dat slechts tot 750°C is gebakken, iets groter
zal zijn dan een ongebakken stuk.

Tussen 700°C en 800°C - Vooral tussen deze

temperaturen wordt de verbranding van grafiet en andere harde
koolstofvormen ingezet. Ook hier moet je de tijd nemen om de
kaap te overbruggen; een te snel bakproces zal ervoor zorgen
dat de koolstof komt vast te zitten in de gesinterde scherf. De
gevolgen hiervan zijn zwartblakering en blazen in de scherf.

Rond 850°C - Tot deze temperatuur zijn vele stoffen in de
klei overgegaan van vaste naar vloeibare vorm en vinden er
smeltprocessen plaats in de klei.

Vanaf 876°C - Vanaf deze temperatuur gaat de betakwarts

langzaam over in betatridimiet. Dit gaat gepaard met een
uitzetting van moleculen tot 14,5% (niet de scherf). Op hogere
temperatuur (tussen 1050°C en 1550°C) gaat deze ook over in
kristobaliet.

Tussen 850°C en 900°C - Nu heeft de scherf een

maximale porositeit bereikt. Hoe hoger de temperatuur nu
gaat, hoe steviger en waterdichter de scherf wordt, omdat er
glasvorming optreedt. In dit proces gaat het vrije silicium
smelten. Dit noemen we het sinteren van de klei. Vanaf dit
punt gaat de klei sterk krimpen, want alle sinterende deeltjes
gaan verder aan elkaar gaan kleven en vullen zo de leegte op die
is ontstaan door de verbranding van stoffen. Bij steengoed heeft
twee derde van de krimp plaats tijdens het drogen en één derde
tijdens het bakken in de oven en dan vooral vanaf dit moment.
De temperatuur van het sinteren ligt bij steengoed hoger dan bij
aardewerk.

Hoger dan 900°C - Bij het hoger bakken is het niet alleen
de vorming van glas die stevigheid aan de scherf verleend, maar
ook de vorming van nieuwe kristalstructuren (vooral mullietkristallen) in de
klei. Deze naaldvormige kristallen vormen zich vooral bij temperaturen tussen
1100°C en 1200°C en brengen een grote cohesie aan in de scherf.
Met dank aan "Stedelijke Academie Voor Beeldende Kunst Leper"
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Oven temperatuur meten met
“large” cone’s
Veel ovens zijn uitgerust met een digitale controller met daaraan een thermokoppel
die door de ovenwand heen gaat. Maar is dit de ultieme manier van meten van de
temperatuur in de oven? Ja en nee…. Het thermokoppel geeft de temperatuur aan die
op dat ogenblik de omgeving van het thermokoppel ook heeft. Maar verderop in de
oven kan het wel anders zijn. En ook geeft het niet aan of het glazuur wel de
temperatuur kan volgen.
Bijvoorbeeld, als men stookt met, laten we eens een raar getal
noemen, 400 graden per uur. Dat zou dus betekenen dat de
temperatuur in de oven na 3 uur op de 1200 graden is. En dat
meet de thermokoppel ook. Klaar? Nee. Een grote kans is dat
als je je oven laat afkoelen, dat het glazuur geeneens gelukt is.

Waaraan ligt dat dan?

Glazuur te snel gestookt

Glazuur moet “rijpen”. De heer Seger (van de Seger formule) was daar ook al druk
mee bezig en kwam er achter dat als men de temperatuur 150 graden per uur
verhoogde, het glazuur mooi rijpte. De chemische reacties van de grondstoffen die in
het glazuur zit, konden dan rustig hun werk doen en het glazuur werd zoals men
verwacht had.
Het gaat om de hoeveelheid warmte die je er in stopt, niet of het de temperatuur heeft
gehaald. Kijk je hier goed naar, dan behaal je vaak ook een goed resultaat. Hier geld
dus tijd + temperatuur = resultaat
Goed, als het thermokoppel dan alleen de juiste temperatuur meet, hoe kom je er dan
achter of je glazuur voldoende rijpt? Door gebruik te maken
van Large cone’s. Deze hebben dezelfde eigenschappen als je
glazuur, omdat ze vaak uit dezelfde grondstoffen bestaan. Je
zet ze onder een lichte hoek op een steun en kan aan de
kromming afmeten van de cone of de hoeveelheid energie
(warmte) goed is geweest.
Large cones

Heb je problemen met het glazuur, dan is dit een mooi
ijkingsmiddel. Is het goed, dan kun je alvast één punt
afkruisen, je oven is oké.
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Oké, hoe doe je dat dan?
Je hebt twee verschillende cones. De minicones zijn niet
bruikbaar. Deze worden in een kiln gebruikt onder
andere omstandigheden. Je kunt alleen de Large cones
gebruiken, die zoals het woord al zegt, groot zijn.
Je gebruikt er altijd drie. De eerste wordt een “guide
cone” genoemd, de tweede is een “witness cone” en de
derde is een “guard cone”.
Hiernaast zie je een voorbeeld van hoe de cones worden
opgesteld en hoe het er uiteindelijk uit zal gaan zien, als
het goed gegaan is.

Hoe cones uiteindelijk zouden
moeten werken

Guide cone
Dit is de eerste cone en deze is altijd lager in temperatuur dan dat je eigenlijk wil
behalen. Bijvoorbeeld, als je de temperatuur van 1222 graden wil controleren, dan
neem je voor de eerste cone een cone 5. Deze is voor 1196 graden. Dat betekend dat
deze uiteindelijk helemaal moet ombuigen. En niet gewoon plat, maar met een mooie
kromming zoals op de afbeeldingen. Let wel op bij het kopen van de cones, de
temperatuur kan soms anders zijn dan dat ik nu opnoem.

Witness cone
Deze cone buigt ook, maar geeft de temperatuur die
gehaald is aan. Het aantal graden dat de cone buigt,
geeft de temperatuur aan. Is deze 90 graden gebogen
(of zoals ook wel eens wordt gezegd, six o’clock) dan is
de goede temperatuur gehaald. Om dat te meten zijn
er handige grafiekjes voor gemaakt die je achter de
cone houd(zie links, afbeelding). In het voorbeeld
De manier waarop je de gebogen hiervoor, zou dit cone 6 zijn, en deze cone zou dan 90
cone meet
graden gebogen moeten zijn. Let wel op, er zijn twee
verschillende grafieken. Eén voor de opzichzelfstaande
cone en één voor de cone die je in een blok moet zetten.

Guard cone
Dit is de beveiliging. Als deze ombuigt, dan is de temperatuur meestal te hoog
geweest. Deze cone buigt namelijk pas op 1240 graden (cone 7). Maar, hier zit een
adertje onder het gras. Pendel je, dan gaat deze ook iets buigen. Het gaat om de
hoeveelheid energie die je er in stopt, weet je nog? Ga je dus pendelen dan is dat te
vergelijken met een kleine temperatuursverhoging.
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Al deze cone zijn dus gemaakt om te buigen. De rede
waarom je drie cones gebruikt is als er één faalt, kun je
nog altijd de temperatuur uit de overige twee berekenen.
Als er twee of meer van zijn gebroken, dan is de snelheid
waarmee gestookt is, te groot.
Overigens, als je glazuur stookt en je wilt het snel doen,
stook dan de laatste paar honderd graden wel op
ongeveer 150 graden per uur. Dat gaat ook vrijwel altijd
goed maar dat is geen garantie.

De guard cone staat hier mooi
rechtop

Op welke plek moet ik ze neer zetten?
Heb je een kijkoog in je oven, dan is het handig om ze
voor dat oog te zetten. Niet direct voor het oog, want dan
zouden de cones door de luchtverplaatsing beïnvloedt
kunnen worden. Zet ze op een plek waar je ook je
keramiek zou neer zetten.

Cones in oven

Heb je geen kijkoog in je oven, zet ze dan in het midden
van je oven, zowel verticaal als horizontaal. Houd wel
genoeg ruimte (een centimeter of vier) rondom de cones
en houd rekening dat ze om moeten kunnen vallen.

Wil je op zoek naar de cold en hotspots in je oven? Zet ze dan bovenaan en onderaan
in de oven, ook weer waar je anders je keramiek neer zou zetten. Je ziet dan hoe je
oven stookt. Met die kennis kun je ook je oven vullen. Stook nooit alleen met de
cones, stook ze samen met je keramiek. Dat is het meest betrouwbaar.

Is het geschikt voor elke oven?
Nee, helaas niet. Deze bovenstaande methode geld alleen voor elektrische,
oxiderende ovens. Voor gas en houdovens die reducerend stoken, zijn andere cones
beschikbaar. Vanwege het reduceren geven de gebruikelijke cones een te lage
temperatuur aan, dat wil zeggen dat ze pas bij hogere temperaturen gaan buigen dan
waar ze oorspronkelijk voor bedoeld zijn.
Tot zover de “oude” techniek die nog tot op vandaag goed betrouwbaar is. Maak er
gebruik van! In de laatste pagina is een tabel voor het omrekenen van cones naar
temperatuur geplaatst. Dit gaat om de standaard cones, bij 150 graden per uur.
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Stookschema`s
Elke oven heeft een stookschema, beter gezegd, elke controller heeft een
stookschema. Het is belangrijk dat je snapt hoe deze in elkaar zit, vooral om
problemen te lokaliseren tijdens de stook. Mijn stookschema`s wijken iets af van de
standaard stookschema`s, ik stook graag op safe. Dat betekend dat mijn biscuit stook
schema langer duurt dan een standaard schema en dat ik soms ook aan afbouw van
een glazuurschema doe. Voor het gemak gebruik ik maar drie stook schema`s en een
paar alternatieve schema’s. Hieronder behandel ik ze:

Biscuit stook
Schema:
◊ in 10:00 uur naar 650 graden
◊ in 2:30 uur naar 1000 graden
◊ afkoelen
Verklaring:
Zoals je ziet, stook ik heel langzaam van 0 naar 650 graden. Zo kan het vocht dat de
voorwerpen opgepikt hebben van de omgeving, rustig verdampen. Omdat ik nog wel
eens voorwerpen maak waarvan de dikte verschilt, voorkom ik zo ook problemen
rond de kwartssprong. Alles is dan netjes op temperatuur.
Daarna stook ik naar 1000 graden. Vroeger stookte ik naar de 980 graden, maar 1000
graden bevalt me beter. Het is maar iets dichter en neemt zo nog perfect het glazuur
op. En ik ben ervan verzekerd dat alle afvalstoffen de scherf heeft verlaten. Afkoelen
laat ik op natuurlijke wijze doen.

Aardewerk glazuur stook
Schema:
◊ in 4:30 uur naar 650 graden
◊ in 2:00 uur naar 1040 graden
◊ 30 minuten pendelen op 1040 graden
◊ afkoelen
Verklaring:
Dit schema is iets ingewikkelder. Bij iedere type glazuurstook ga ik nu in 4:30 naar de
650 graden. Iedere keer is dit opnieuw belangrijk. De keramiek moet opnieuw door
de kwartssprong, al kan het nu wat sneller.
Dan de doorstook naar de 1040 graden. Nu stook ik 195 graden per uur. Om toch te
zorgen dat ik het vergelijkbare haal van 150 graden per uur, pendel ik 30 minuten op
1040 graden. Pendelen is het vasthouden van een temperatuur op een bepaalde tijd.
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Maar het pendelen heeft nog een doel. Glazuur kan rijpen en het kan rustig
uitvloeien. Op deze temperatuur heeft het zijn meest vloeibare toestand gekregen. Dit
geeft ook de mogelijkheid om pinholes weer dicht te laten vloeien. Deze ontstaan
meestal doordat de laatste gassen uit de klei en glazuur komen.
Soms laat ik hem gecontroleerd afkoelen. Omdat ik veel van mijn glazuren zelf maak,
wil ik een constante omgeving hebben, of het nu vriest of dat het warm is buiten. Het
zal je verbazen hoe snel de oven van 1040 graden naar de 750 is! Op de 600 graden
stolt het meeste glazuur. Mocht je last hebben van kraters in je glazuur, dan is het
goed om hem gecontroleerd af te laten koelen naar de 700 graden en hem op die
temperatuur een uur of zo te laten pendelen.

Steengoed glazuur stook
Schema:
◊ in 4:30 uur naar 650 graden
◊ in 4:00 uur naar 1220 graden
◊ 30 minuten pendelen op 1220 graden
◊ afkoelen
Verklaring:
Je ziet dat dit schema niet veel afwijkt van het andere schema. Alleen de hoogste
temperatuur en de opstooktijd daarnaartoe wijkt af.
Ik hou vanaf de 650 graden naar de 1220 graden wel de 150 graden per uur aan. Zelfs
lager, 142,5 graden per uur. De basis voor mijn eigen glazuren rijpt het beste op dit
schema. Hoe hoger, hoe meer glans. Ik los dit op door dan maar langzamer te stoken
en nog eens te pendelen op 1220 graden. Dit is ook het beste voor het type klei dat ik
gebruik, deze heeft een maximum van 1280 graden. Zo zie je dat je tussen glazuur en
klei ook een mooi compromis kunt sluiten. Het beste voor twee kanten.

Droogstook
De droogstook gebruik ik om zeker te weten dat iets echt droog is. Ik ga nooit boven
de 95 graden, want dan is het geen droogstook meer maar een kookstook, het water
gaat koken en dat is juist wat je wilt voorkomen. Ik stook een uur of twee op 55
graden en ga dan per uur 10 graden omhoog, totdat ik bij de 95 graden ben. Daarna
een uurtje of twee, drie op 95 graden. Dit is geen completen droogstook, mijn werk is
vaak al aardig droog voordat ik dit doe.
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Oven problemen
Je voorkomt ze niet, een oven slijt en heeft ook zo zijn problemen. Hieronder heb ik
een lijst opgesteld van de meest voorkomende problemen.
Oven start niet op Geen stroom?

Wel stroom?

Oven wordt niet
warm

Spiraal kapot?

Foutmelding controller?
Incorrecte stroomtoevoer?

Oven komt niet
op temperatuur

Spiralen versleten?
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Controleer stekker. De draden moeten
goed in de stekker zitten en mogen niet
verbrand zijn. Anders de stekker en/of
stopcontact vervangen.
Controleer kabel. Is deze niet geknikt of
klem gezeten? Vervangen als het wel zo
is.
Controleer zekering
Deurcontact goed? Sluit het deurcontact
kort en controleer of je oven het dan wel
doet. Vervang hem als deze kapot is.
Controller aangesloten?
Stekker controller in orde?
Schakelrelais in orde? Bij de meeste
ovens kun je dit horen doordat er een
duidelijke klik te horen is, wanneer hij
inschakelt.
Is de thermokoppel nog in orde? Deze
steekt uit in de oven en mag niet
beschadigd zijn. Als deze kapot is, start
de oven ook niet op. Vervang de
koppeling voor een zelfde of hogere
waarde. Vaak krijg je dan een
foutmelding
Controleer met een dubbel gevouwen
papiertje tussen elke spiraal, zet hem
een paar minuten aan en alle papiertjes
moeten verbrand zijn. Zo niet, dan is de
spiraal kapot waarvan het papiertje niet
verbrand is.
Kijk in je handleiding van je controller
welke fout er hoort bij je foutmelding.
Als je een oven op 400 Volt hebt, dan
kan het zijn dat één van de drie fases
niet in orde is. Misschien is daarvan wel
een zekering kapot in de meterkast?
Schakelrelais in orde? Bij de meeste
ovens kun je dit horen doordat er een
duidelijke klik te horen is, wanneer hij
inschakelt.
In de loop van de tijd verslijten de
spiralen. Dit betekend dat het iedere
keer langer duurt voordat hij zijn
eindtemperatuur haalt. Totdat ze zo
slecht zijn, dat de eindtemperatuur niet
meer gehaald wordt. Verwisselen voor
nieuwe spiralen is dan de enige
oplossing. Heb je iemand in de buurt die
een ampère tang heeft of een zware
ampère meter, dan kun je eens meten
hoeveel stroom je oven gebruikt. Is deze
veel lager dan dat er op het gegevens
plaatje staat, dan kun je ook beter de
spiralen vervangen.

Isolatie oven slecht?

Toevoer spanning in orde?
Oven komt niet
op temperatuur
(vervolg)

Oventemperatuur Schakelrelais blijft
te hoog
“hangen”?

Controller kapot?

Wanneer ik de
oven aan zet, lijkt
het wel of ik
stroom krijg.

Oven geaard?

Oven vochtig?

Mijn oven doet
Je schakelrelais is
het wel, maar
versleten.
bromt enorm als
hij ingeschakeld
word.
Ik ruik verbrand
Staat er iets tegenaan?
rubber/plastic als
ik hem aanzet.

Mijn oven is
verroest, is dat
erg?

Sluit de deur wel goed? Is de binnenkant
nog heel? Dit kun je allemaal op zicht
controleren. Weet je het niet zeker,
gebruik dan een rookbom of iets
dergelijks om te kijken of je oven niet
“lekt”.
Aan je oven moet de spanning goed in
orde zijn. Je spiralen zijn gemaakt voor
230 volt. Is de spanning lager dan
komen ook de spiralen niet op
temperatuur. Dit geeft een hogere
slijtage. Heb je een verlengsnoer tussen?
Is deze dik genoeg? Is je stopcontact in
orde? Dit alles kan zorgen voor het
slecht op temperatuur komen. Meet de
spanning aan de oven, terwijl de
spiralen aan staan. Deze moet hoger zijn
dan 215 volt.
Je controller bestuurt een relais. Als dit
relais blijft “hangen”, dan staat je oven
dus continu aan. Dit kun je zien als je bij
de oven zelf kijk. Over het relais zit een
afsluitkap. Schakel de stroom uit, haal
deze weg en controleer of het relais
“ingedrukt” staat.
Tja, dat is moeilijk te controleren. Ik zou
het dan eens naar een ovenbouwer of
keramiekzaak brengen. Daar kunnen ze
hem testen.
Let op. Een oven moet te allen tijde
geaard zijn. Als een spiraal of
aansluiting daarvan in contact komt met
metaal van je oven, wil je dat je veilig
staat. Zorg dat de oven geaard is en dat
er ook aan je stekker en stopcontact een
aarde zit.
Je oven moet droog staan. Is dat niet het
geval dan kan het vocht langs de
aansluitingen van de spiralen zorgen
voor een lichte geleiding van stroom
naar het frame. Ook een vochtig relais
kan zorgen voor dit probleem.
Vervang het relais voor een zelfde type
of zwaarder. Kies nooit voor een lichter
relais, deze kan op een gegeven moment
“vastkleven” waardoor de temperatuur
te hoog wordt.

Zorg ervoor dat je niets van plastic, hout
of anders brandbaar tegen de oven aan
zet. Ook niet er op. Houd minimaal 20
cm tussen een niet-brandgevoelige muur
en oven en minimaal 4o cm tussen een
brandbare muur en oven. Als dat niet
het geval is, dan wordt de schakelkast te
heet of zit de kabel klem. Eerst
controleren voordat je verder gaat.
Dat ligt er aan hoever deze is doorgeroest. Als een oven roest, roest deze
meestal van binnen uit, als je oven droog staat. De reden is omdat vaak
vanuit de klei het meeste vocht komt en dan door de steen heen dringt naar
het metalen frame. Controleer dan of dragende delen niet zijn doorgeroest
en of er geen stenen extreem gescheurd zijn.
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Kan ik de oven
buiten zetten?

Moet ik nieuwe
ovenplaten
droogstoken?

Nee, dat is niet verstandig. Omdat de oven heel droog is, trekt het vocht
aan. Als het daarna gaat vriezen, dan is de kans groot dat je stenen scheuren
of stukken uit komen. Uiteindelijk moet je de vocht uit je oven stoken. Dat
betekend vaak dat je iedere keer een droogstook moet doen voor je oven.
Ten tweede heeft ook het frame en de elektronica in de oven erg te leiden
door het vocht.
Dit is afhankelijk van op welke manier ze gezaagd zijn. Als ze nat zijn
gezaagd, dan zou ik ze droogstoken. Bij droog gezaagde platen hoeft dat
niet, tenzij ze vochtig zijn opgeslagen. Navragen dus wanneer je deze koopt.

Kan ik papier in
m`n voorwerpen
laten zitten en
dan stoken?

Ik doe het soms. Als de mogelijkheid er is om het weg te halen doe ik het.
Maar verder heeft het geen nadeel, niet voor de spiralen en niet voor de
ovensteen. Wat er uit de klei zelf komt is veel schadelijker dan het papier.
Andere producten, zoals plastic, zou ik wel zoveel mogelijk zien te
voorkomen. Let wel op dat het veel rook zal geven.

De spiralen
hangen uit de
gleuven, wat nu?

Dat is lastig. Vooral omdat het ook weer ruimte kost wat je niet kunt
gebruiken om je werk neer te zetten. Je kunt ze terug leggen maar de kans is
dat de spiraal knapt omdat het al wat ouder zal zijn. Spiraal wordt dan bros
en breekbaar. Kun je ze terug leggen, gebruik dan speciale ovenkrammen
zodat ze blijven zitten. Zet de krammen niet recht in de oven maar onder
een hoek naar beneden. Anders is de kans dat de spiralen de kram er weer
uit schuiven. Gebruik geen andere type kram van gewoon staal. Deze zullen
wegsmelten. Verhitten met een brander en dan terug leggen gaat vaak ook
goed.

Er zit glazuur op
de wand. Wat
nu?

Probeer voorzichtig het glazuur van de steen af te krabben zonder dat je al
te veel beschadigd. De steen is heel zacht, dus dat zou zonder moeite
moeten kunnen. Laat je het zitten, dan is de kans dat het verder in de steen
gaat zitten, heel groot. En dan heb je grotere schade dan nu.

Op hoeveel
“cilinders” moet
een ovenplaat
staan?

Op drie cilinders staat het stabieler dan op vier cilinders. Als je plaat wat
krom is, dan verdeeld het zich beter op drie cilinders. Maar ik doe altijd op
vier cilinders. Dat is een kwestie van ruimte. Op de hoeken plaatsen is
makkelijker dan ergens in het midden. Al mijn ovenplaten zijn ook gelijk
aan grote.

Kan ik zelf ook
ovenplaat op
maat zagen?

Ja, dat kan. Zaag het droog met een slijptol waarop een steenschijf op zit. Ik
zou geen diamantschijf gebruiken, deze moet meestal nat gebruikt worden
en slijt veel harder dan als een goedkopere steenschijf. Gebruik wel een
stofkap, veiligheidsbril en gehoorbescherming.
Ik open een biscuit gestookte oven op 100 graden. Een glazuur gestookte
oven open ik pas op 80 graden of lager. Dit om onnodige snelkoeling op het
glazuur te voorkomen. Voor het craqueleren maakt het niet uit. Als het wil
craqueleren doet het dan toch wel. Dan maakt die 80 graden niet uit.

Wanneer kan ik
een oven openen?

Is het slecht voor
de spiralen als ik
hem eerder open
doe?

Nee, dat is niet slecht. Je ziet bij een glasoven dat deze op vol vermogen
open gaat. Dat kunnen spiralen goed hebben, mits ze niet hoog gestookt
zijn. Dan worden de spiralen wat brozer en kunnen ze wat sneller breken.
Maar onder de 500 graden gaan ook deze niet kapot. Er is vrijwel geen
thermische schok, daarvoor is het te veel afgekoeld.

Moet ik iets op de Ja, dat is beter van wel. Zet een ovenplaat op vier blokjes zodat het vrij van
vloer van de oven de vloer staat. Zo bevorder je de circulatie en beschadig je de bodem van je
oven niet. Ook voorkom je dat er glazuur druppelt op de bodem.
leggen?
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Hoeveel afstand
moet ik houden
van mijn werk tot
de wand van de
oven?
Ik hoor veel van
mijn geglazuurd
werk nog langere
tijd natikken.
Wat is dat?

Ik zorg dat mijn hand ruim tussen de wand en de objecten langs kunnen.
Als een rand van een voorwerp dicht bij de spiralen komen, dan kan het zijn
dat je een valse kwartssprong krijgt waardoor je voorwerp gaat scheuren.
Ook kun je bij een glazuurstook verschillende kleuren of zelfs koken van het
glazuur krijgen op die plek.

Ik zie het relais
vonken als de
oven aan gaat…

Dat is geen probleem, zolang hij maar niet vonkt als het relais al
ingeschakeld is. Het relais is geschikt voor die stroom en de rede waarom
hij met het in- en uit schakelen vonk, is omdat het stroomnet plotseling
onderbroken word. Dit geeft “plasma” vonken. Vertrouw je het niet, dan
kun je er altijd een nieuwe relais in zetten of, voor de technici onder ons,
condensatoren over de contacten zetten. Zij absorberen de stroompiek.

Glazuur wat onder spanning staat, kan nog enkele maanden na de stook
tinkelen. Dat ligt niet altijd aan het glazuur maar op de temperatuur dat je
keramiek gestookt is. Op aardewerk is de keramiek nog steeds poreus en wil
de scherf op dezelfde vochtigheidsbalans komen als de omgeving. Dat
betekent dus, dat de scherf vocht opneemt. In de oven is immers al het
vocht uitgedreven. Doordat de scherf vocht opneemt, zet het weer iets uit.
Dat betekend dat het glazuur mee moet. Maar vaak heeft het glazuur de
flexibiliteit niet en breekt. Dat is het verschil met steengoed gestookt. Deze
neemt geen vocht meer op dus zal ook niet uitzetten.
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