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- Most frequently used solution for glass quality im provement 
and daily pull increasing is the application of the  electric 
boosting.

- improving the heat transfer into the batch and glas s melt

• - Az elektromos pótfűtés a leggyakrabban alkalmazott megoldás az 
üvegminőség javítására és a termelékenység fokozására. 

• - Javítja a keverékbe és az olvadékba történő hőátadást.



• the electric boosting can be installed also during the furnace operation 
either into the already prepared positions or through the bottom or palisade 
by drilling

• The electric boosting fulfils two demands at the same time, respectively to 
release additional energy and homogenize glass melt

• The application of the electric boosting is possible to achieve better control 
of glass quality by better control of the glass melt flow and batch line 
position

• - Az elektromos pótfűtés akár a kemence üzemelése során is beépíthető az 
előre kialakított helyekre, vagy a kád fenekén, illetve oldalfalán befúrva.

• - Az elektromos pótfűtés két igényt is ki tud elégíteni egyidejűleg: részint 
további energia bevitel, részint az olvadt üveg homogenizálása. 

• - Az elektromos pótfűtés segítségével jobban befolyásolható az üveg 
minősége az által, hogy az üveg áramlása és a keverék útja szabályozott. 



• Nowadays the question of emission reduction is very often discussed and to 
use the electric boosting

• The efficiency of the electric boosting will be determined how precisely the 
boost system will be designed in connection with the furnace size and 
shape, thermal conditions and glass melt flow

• The energy efficiency and performance of the electric boosting significantly 
depends on the design of the system

• - Manapság a kibocsátás csökkentésének kérdése és az elektromos • - Manapság a kibocsátás csökkentésének kérdése és az elektromos 
pótfűtés alkalmazása gyakran téma.

• - Az elektromos pótfűtés hatékonyságát a megtervezésének 
precizitása határozza meg, figyelembe véve a kemence méreteit, 
alakját, a hőviszonyokat és az üvegolvadék áramlását. 

• - Az elektromos pótfűtés hatékonysága és az eredmény alapvetően 
a rendszer megtervezésétől függ.



• suggest the effective system is very complicated and 
requests very good designing process, experienced 
operators and control system

• The example of Glass Service Advanced Control System 
ESIII is on Figure 1

• A hatékony rendszer bonyolult és fejlett tervezési • A hatékony rendszer bonyolult és fejlett tervezési 
metódust, gyakorlott kezelő személyzetet, és megfelelő 
vezérlést igényel. 

• - A GLASS SERVICE továbbfejlesztett ESIII vezérlési 
rendszerének egyik példáját az 1. ábra mutatja.





• Depending on the actual situation or the 
customer’s request the electric boosting system 
can be projected for boosting with horizontal 
and/or bottom electrodes, as a batch or barrier 
boostingboosting

• A tényleges helyzett ől, vagy a vev ő 
igényeit ől függ ően a rendszer tervezhet ő 
horizontális és/vagy fenék elektródákkal, 
mint keverék, vagy forrponti (visszaforgató) 
elektromos pótf űtésként. 



• The modeling improved understanding of heat releasing 
and how the energy is transferred from flames into the 
batch and glass melt

• the mathematical modeling (simulations) was 
emphasized because allows a more convenient and fast 
evaluation of the furnace design and operation changesevaluation of the furnace design and operation changes

• A modellezés segítségével jobban megérthető a hő 
felszabadulása, hogy közlődik a lángból az energia a 
keverékbe és az üvegolvadékba. 

• - A matematikai modellezés (szimuláció) azért 
hangsúlyozandó, mert lehetővé teszi a kemence tervek 
és a működési változások megfelelő és gyors 
kiértékelését.



• To evaluate the impact of the furnace design changes and the 
electric boosting on the homogenization process (glass quality), the 
relationship between the residence times in the furnace and the 
temperature history of glass melt identified by the lines of flow is 
used

• The most important line of flow through the furnace is the one which 
has a short residence time and low temperaturehas a short residence time and low temperature

• - A kemencebeli tartózkodási idő és az olvadék hőmérséklet-történet 
viszonyának bemutatására az áramlási vonal szolgál, mely 
segítségével a kemence konstrukció változtatásának és az 
elektromos pótfűtésnek a homogenizálási folyamatra (üveg 
minőség) kifejtett hatása kiértékelhető. 

• - A kádban végighaladó legfontosabb áramlási vonal az, melynek 
rövid a tartózkodási ideje és alacsony a hőmérséklete. 



• The critical path of container furnace with daily 
pull 80 t/d is shown for instance on Figure 2

• A 2. ábrán egy 80 tonna/nap kapacitású 
csomagolóüveg kemence kritikus áramlási 
vonala látható.vonala látható.





• The quality of glass can be also evaluated on a base of refining 
calculation. In case of refining calculation the information about the 
glass melt flow, temperature distribution, critical path and the 
temperature dependency of bubble growth rate is used to figure out 
where the bubbles will be refined and how many of them achieved 
low temperature parts of the furnace like feeders

• - Az üveg min ősége tisztulási kalkuláció alapján is • - Az üveg min ősége tisztulási kalkuláció alapján is 
kiértékelhet ő. A tisztulási kalkuláció esetén az üvegáramlási 
információ, a h őmérséklet eloszlás, a kritikus útvonal és a 
buborék növekedési ráta h őmérséklett ől való függ ősége 
használható fel annak kiszámítására, hol tisztulnak  ki a 
buborékok, valamint közülük hány éri el az alacsony  
hőmérséklet ű részeket, mint az adagolócsatorna.



• The result of refining calculation for container 
glass furnace with daily pull 240 t/d melting 
green glass and the electric boosting 
performance 850 kW is on the Figure 3

• A 3. ábra egy 240 tonna/nap kapacitású zöld • A 3. ábra egy 240 tonna/nap kapacitású zöld 
csomagolóüveget gyártó kemencét ábrázol, az 
elektromos pótfűtés 850 kW 





• Mathematical simulation, for instance, has helped to avoid any 
shortcut flow and has improved the melting conditions and 
performance by increasing the residence times

• The mathematical modeling can also optimize the distribution of 
energy and in this way to achieve the change of natural convection 
in the furnace and releasing of heat where it is most needed

• - A matematikai modellezés például abban is segített, hogy • - A matematikai modellezés például abban is segített, hogy 
elkerüljük a „rövidzárlati” áramlásokat, és a tartózkodási idő 
megnövelése következtében javultak az olvasztási kondíciók, 
valamint a minőség. 

• - A matematikai modellezés optimalizálhatja az energia eloszlást, és 
ily módon a kemencében kialakuló természetes áramlások 
megváltoztatását, és a hő ott szabadulhat fel, ahol arra a 
legnagyobb szükség van.



• There have been numerous other beneficial 
developments made on the basis of modeling studies, 
including the optimization of boosting arrangements and 
bubbler locations

• Modeling studies also allow the identification of the 
interactive influences (parametric studies)interactive influences (parametric studies)

• A matematikai modellezés alapján készült tanulmányok 
számos egyéb kedvező eredményű fejlesztéshez 
vezettek, beleértve az elektromos pótfűtés elrendezését 
és a buborékoltató elhelyezését. 

• - A modellezés lehetővé teszi beavatkozások hatásainak 
azonosítását is (paraméter-elemzés).



• The energy efficiency and glass quality performance of electric 
boosting depends directly on the design of the electric boosting 
system

• There are no specific rules or guidelines which should be followed. 
Each case or situation must be evaluated on its own merits

• It is essential to approach the design of the melting furnace with an 
open mind based on wide experience in the glass industryopen mind based on wide experience in the glass industry

• - Az elektromos pótfűtés energia hatékonysága és az üvegminőség 
javulása közvetlenül függ a rendszer kialakításától. 

• - Nincsenek egyértelmű szabályok, vagy irányelvek, melyeket 
követni kell. Minden egyes eset, vagy helyzet egyedi kiértékelést 
igényel. 

• - Lényeges, hogy a tervezéshez az üvegipar területén szerzett 
széleskörű tapasztalatok alapján, előítéletektől mentesen álljunk 
hozzá. 



• The firm Glass Service Inc. (The Czech republic) 
is able to provide the services, which allow 
solving many mentioned problems

• A GLASS SERVICE Inc. (Cseh Köztársaság) 
képes olyan szolgáltatások nyújtására, képes olyan szolgáltatások nyújtására, 
melyek számtalan említett probléma 
megoldását teszik lehet ővé.



SERVICES – ELECTRIC BOOSTING

• Turn key supply from documentation to commissioning
• Modeling of the boosting optimum size and positioning
• Electric connection optimization
• Complete project documentation and manuals
• On-site service and troubleshooting
• Experience in E-glass fiber, container, crystal and tableware• Experience in E-glass fiber, container, crystal and tableware

furnaces
• - Kulcsrakész szállítás a dokumentációtól az üzembe helyezésig. 
• - Az elektromos pótfűtés optimális méretének és pozícionálásának 

modellezése. 
• - Az elektromos csatlakozások optimalizálása. 
• - Komplett projekt dokumentáció és kézikönyvek. 
• - Helyszíni szerviz és hibaelhárítás.
• - Tapasztalatok az E-üvegszál, csomagoló, kristály és asztali 

üvegáru kemencék területén. 



ELECTRIC BOOSTING – ENGINEERING STEPS

• Furnace data collection
• Electric boosting modeling
• Design of the booster and engineering drawings preparation
• Equipment manufacture
• Electric booster installation and commissioning
• Assistance during the start up and guarantee tests• Assistance during the start up and guarantee tests
• After sales regular service and inspection
• Kemence adatok gy űjtése
• - Elektromos pótf űtés modellezése 
• - Elektromos pótf űtés tervezése és m űszaki rajzok készítése
• - Berendezés gyártása
• - Elektromos pótf űtés installálása és üzembe helyezése
• - Segítségnyújtás a beüzemelés és a garanciális tesz t idején
• - Eladás utáni rendszeres szolgáltatások és szemlék 



ELECTRIC BOOSTER MODELING – END PORT FURNACE



ELECTRIC BOOSTER MODELING – FIBER FURNACE



ELECTRIC BOOSTER MODELING – FIBER FURNACE



VARIVOLT TRANSFORMER NEXT TO ANALOG PANEL



CONTROL SWITCHBOARD FOR TRANSFORMERS
AND ELECTRODES



CONTROL SWITCHBOARD FOR TRANSFORMERS
AND ELECTRODES



SHORT ELECTRIC NETWORK



SHORT ELECTRIC NETWORK



END OF SHORT NETWORK – COPPER FLANGES



WATER COOLERS, HOLDERS AND ELECTRODES



DETAIL OF COOLER, HOLDER AND ELECTRODE



WATER COOLER



WATER FLOW CONTROL FROM ELECTRODES



VISUAL CONTROL OF WATER COOLING



COOLING WATER DISTRIBUTOR FOR ELECTRODES



COOLING WATER DISTRIBUTOR AND WATER FLOW 
CONTROL



ELECTRIC BOOSTING - REFERENCE

• Electric boosting installations since 1991
• Fiber
• Container
• Tableware
• Crystal• Crystal
• Installed capacity from 100 kW up to 4000 kW
• Modeling optimization of more than 70 electric

boosting systems



Contact:

GLASS SERVICE, INC.
Rokytnice 60, 755 01 Vsetin
Czech Republic

T: +420 571 498 511
F: +420 571 498 599
info@gsl.cz

www.gsl.cz


