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Met behulp van een mathematisch model zijn een drietal ontwerpen voor 

een tweede pelletfabriek met elkaar vergeleken. Hierbij is vooral gelet 

op de lengte van de zones, het aardgasverbruik en het elektriciteitsver

bruik. Daarnaast is geprobeerd het model aan te passen voor de simulatie 

van het branden van basische pellets. 

Tevens zijn een paar verwaarlozingen in het model kritisch bekeken. 
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INLEIDING 

In de voorlopige vakgroep Meten en Regelen van de afdeling N is een mathe

matisch model ontwikkeld, waarmee het stationair gedrag van een pellet

branderij beschreven wordt. Het doel van dit onderzoek is, dit model te 

onderzoeken op zijn praktische toepasbaarheid. Daar men bij Hoogovens een 

onderzoek deed naar een optimaal ontwerp voor een tweede pelletfabriek, is 

geprobeerd met behulp van het model uitspraken te doen over een drietal 

ontwerpen voor deze pelletfabriek. 

Dit onderzoek naar een ontwerp voor een tweede pelletfabriek wordt onder 

andere gedaan daar het vermoeden bestaat, dat de door de fabrikant van 

deze pelletbranderij gemaakte ontwerpen een overcapaciteit hebben. Dit 

heeft onder meer tot gevolg dat, daar de ventilatoren op deze te grote ca

paciteit afgestemd zijn, deze in de praktijk in een ongunstig punt van hun 

vermogenskarakteristiek werken. Behalve naar deze overcapaciteit is geke

ken naar de lengte van de zones en het aardgas- en elektriciteitsverbruik. 

Naast dit onderzoek naar een optimaal ontwerp voor de tweede pelletbrande

rij, zijn een paar verwaarlozingen in het model nader bekeken en is gepro

beerd het model aan te passen voor de simulatie van het branden van basische 

pellets. 

Dit laatste is gedaan, daar men bij Hoogovens met de nieuwe pelletfabriek 

behalve zure ook basische pellets wil gaan produceren. De resultaten van 

het hiervoor aangepaste model zijn vergeleken met metingen aan een brand

proef in de proef-pelletinstallatie van Hoogovens. 
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1. Korte beschrijving pelletbranderij en gebruikt mathematisch model 

Ter bewerking van fijn erts voor gebruik in een hoogoven wordt in toenemen

de mate gebruik gemaakt van het pelletiseren. Hierbij worden van het fijn

gemalen erts "knikkers" gevormd, welke op een brandmachine gebakken worden. 

Figuur 1 geeft een schets van de brandmachine van de pelletfabriek van 

Hoogovens IJmu.iden BV. 

Het ijzererts wordt hiertoe eerst fijngemalen en van diverse toeslagstof

fen voorzien, zoals bentoniet. Van dit mengsel worden, nadat het een be

paalde vochtigheid heeft gekregen, in de vormerij bolletjes gemaakt met een 

diameter van ongeveer twaalf millimeter. 

Deze groene pellets worden in de branderij op een lopende band gestort tot 

een hoogte van 0,4 meter. 

Door deze band worden de pellets door de drie zones van de branderij gevoerd 

waarbij ze achtereenvolgens worden gedroogd, gebrand en gekoeld. 

Het drogen geschiedt aanvankelijk met behulp van een opwaartse gasstroom. 

Dit gebeurt om de pellets een zodanige temperatuur te geven, dat voorkomen 

wordt dat bij het hierop volgende neerwaartse drogen het water, opgenomen 

uit het bovenste gedeelte van het pelletbed, in de onderste laag condenseert. 

Hierdoor zou de sterkte van de pellets zodanig afnemen, dat ze uit elkaar 

zouden vallen. Het hierna volgende neerwaartse drogen vindt plaats om voor

al. de bovenste lagen pellets te drogen, zodat ze niet nat de brandzone bin

nenkomen, waar ze dan ten gevolge van de hoge temperatuur zouden barsten 

(stoomvorming). 

Het branden wordt van bovenaf gedaan waarbij de lucht, die in het eerste ge

deelte van de koelzone reeds is opgewarmd, door branders wordt verhit. De 

brandzone is verdeeld in drie stukken, namelijk de voorbrandzone, de eigen

lijke brandzone en de nabrandzone. In de voorbrandzone is de temperatuur 

van het intredende gas ± 1000°C. Deze temperatuur mag niet te hoog zijn, om

dat bij een te snel verhitten de pellets gaan barsten. In de eigenlijke 
0 brandzone worden de pellets op een temperatuur van ongeveer 1300 C gebracht. 

Hierbij gaan de deeltjes door korrelvergroting en rekristallisatie aan el

kaar bakken. De nabrandzone dient om de warmte uit het bovenste gedeelte van 

het pelletbed naar de onderste lagen groene pellets te transporteren. De 

intredende gastemperatuur is hierbij ± 950°C. 
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Hierdoor komen in de vergelijkingen, die het proces beschrijven, alleen 

afgeleiden naar de tijd voor. 

Het op dit mathematisch model gebaseerde ALGOL-programma berekent de gas-

en temperatuurprofielen in het bed door het aanroepen van een aantal pro

cedures, waarin de vergelijkingen, die het proces beschrijven, worden op

gelost. Per zone worden de gashoeveelheden gesommeerd en de totale gasstroom 

door de zones met bijbehorende uittredende gastemperatuur berekend. Tevens 

worden de vermogens van de ventilatoren en de standen van de kleppen, die 

zorgen voor de koppelingen tussen de verschillende zones, bepaald. 

Tot slot van deze korte beschrijving van het model worden enkele punten 

genoemd, die in de volgende hoofdstukken nog ter sprake komen. 

In het model wordt gerekend met per zone constante waarden voor co~ffi

ciUnten- zoals warmtecapaciteit van de pellets, soortelijke warmte van 

het gas, en warmteoverdrachtscoUfficiUnt tussen pellets en gas. 

In het model wordt in de voorbrandzone nog met de vergelijkingen voor het 

drogen van de pellets gerekend, totdat minder dan 2,8 % van de oorspron

kelijke hoeveelheid vocht aanwezig is. Daarna wordt overgegaan op de 

brandvergelijkingen, waarmee de omzetting van magnetiet in hematiet bere

kend wordt. 

- Na de overgang van de droog- naar de brandvergelijkingen wordt het vocht

gehalte van het gas nul gesteld. 

-Het verband tussen het doorstromende gasvolume (~), de drukval (~P) en 

de leiding- of klepweerstand (K) wordt gegeven door: 
,-

~ = K V~P • 

- De omzetting van magnetiet in hematiet wordt beschreven als een eerste

orde-reactie met de differentiaalvergelijking 

dC - k lTs! C n· 
waarin: C = magnetietgehalte 

k = reactiesnelheid 

T = pellettemperatuur. 
s 
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-De doorlaatbaarheid van het bed (epsilon) is voor.de drie zones verschil

lend. Wel is de verhouding tussen epsilon-droog, epsilon-brand en epsilon

koel constant, namelijk 1 : 0,987 : 1,079. De epsilon in de droogzone is 

echter niet gelijk aan de theoretisch bepaalde bedporositeit, maar klei

ner. De epsilon is hierdoor tevens een "matsfactor" geworden. 

Het model wordt uitvoering beschreven in 0. 
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2. De juistheid van het model 

De toepasbaarheid van het mathematisch model is in ieder geval afhankelijk 

van de mate waarin het model de werkelijkheid benadert. Om hierover een 

uitspraak te kunnen doen, is een uitgebreide modelverificatie nodig. Door 

Van LeeuwenG! is hier een begin mee gemaakt. In dit hoofdstuk wordt iets 

dieper ingegaan op een drietal punten, die bij de berekeningen met het mo

del naar voren kwamen. Hierbij wordt het model, uitvoerig beschreven in 0, 
bekend verondersteld. 

2.1. ~v~r~~g_v~-d~o~g: ~~-b~~d!e~g!l~j~~g~n_i~ ~e_v~o~b~~d~o~e 

Het criterium voor de overgang van droog- naar brandvergelijkingen in het 

model is het vochtgehalte van de pellets. Wanneer minder dan 2,8% van de 

oorspronkelijke hoeveelheid vocht aanwezig is, wordt gestopt met het bereke

nen van de afname van het vochtgehalte van de pellets per tijdstap, en over

gegaan op de vergelijkingen die de omzetting van magnetiet in hematiet bere

kenen. Dit is gedaan omdat uit metingen bleek dat, bij het binnenkomen van 

de brandzone, nog ongeveer een vijfde van de oorspronkelijke hoeveelheid 

vocht in de pellets aanwezig is. Deze hoeveelheid vocht wordt in het begin 

van de brandzone uit de pellets verdampt. Hierbij wordt aangenomen dat de 

pellets aan het begin van de brandzone nog te koud zijn voor een omzetting 

van magnetiet in hematiet op grote schaal. 

Door het op deze manier simuleren van de overgang van drogen naar branden, 

worden drie "fouten" gemaakt, namelijk: 

1) De warmte, nodig voor het verdampen van de resterende hoeveelheid vocht, 

wordt verwaarloosd. 

2) Na deze overgang wordt het vochtgehalte van het gas nul gesteld, terwijl 

dit het vochtgehalte van de buitenlucht moet zijn. 

3) De omzetting van magnetiet in hematiet, waarbij warmte vrijkomt, begint 

pas na deze overgang. 

Ten aanzien van deze "fouten" kan het volgende worden opgemerkt: 
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ad 1) 
••••• 
Om te zien of deze warmte, nodig voor het verdampen van de resterende hoe

veelheid vocht, verwaarloosd mag worden, worden deze verwaarloosde hoe

veelheid warmte per segment en de totale hoeveelheid warmte, die door het 

gas in de brandzone aan een segment wordt afgegeven, met elkaar vergeleken. 

De warmte W , die per segment nodig is voor het verdampen van de resteren-
v 

de hoeveelheid vocht, is 

W .... \ c V kcal 
V 

waarin: . \ = verdampingswarmte water 

c = waterinhoud pellets 

V = volumé pellets per segment 

(kcal/kg) 

(kg/m3) 

(m3) 

Het volume van de pellets per segment is bij een bedbreedte van 5 meter, 

een hoogte van 30 cm voor de laag groene pellets, een bandsnelheid van 

5 m/min., een tijdstap van 0,1 min. en een bedporositeit van 40%, gelijk 

aan 0,45 m3. 

Uitgaande van een oorspronkelijk vochtgehalte van 300 kg/m3 is er bij de 

overgang nog 8,4 kg/m3 aanwezig. Samen met een verdampingswarmte van 565 

kcal/kg geeft dit voor de verwaarloosde warmte, nodig voor het verdampen 

van de resterende hoeveelheid vocht,: W = 1,5 k 103 kcal. 
V 

Door het gas wordt per minuut bij benadering aan de totale brandzone aan 

warmte Wg afgegeven: 

W .. F k )' k dT kcal 
g g g 

waarin: F = gasstroom door totale brandzone 
g 

r .. specifieke warmte c;as 
g 

dT = gemiddeld temperatuurverschil tussen 
ingaande en uittredende gas 

(kg/min.) 

(kcal/kg 0 e) 

Met F = 2 k 104 kg/min., r = 0,21 kcal/kg 0e, en dT = 300°e geeft dit 
g 6 g 

W = 1,6 k 10 kcal. 
g 

De totale lent,~e van de brandzone is 60 meter, terwijl de lengte van een 

segment 0,5 meter is. Per segment wordt dus per minuut gemiddeld 
1,6 * 1o6 1 

120 
kcal afgegeven. Bij een bandsnelheid van 5 m min. verblijft een 

segment 12 minuten in de brandzone, dus wordt per segment in de brandzone 

bij bennderin(Ç 1, 6 k 105 kcal afgegeven. De hoeveelheid warmte, die per 

~:;egment nodig is voor het verda:npen van de resterende hoeveelheid vocht 

( 1, 5 k 103 kcal), is ten op~~ i eh te hiervan te verwaarlozen. 
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ad 2) 
••••• 
Door bij de overgang van droog- naar brandvergelijkingen de vochtinhoud van 

het gas nul te stellen, trad er in de droge gasflow een toename op van 5 %. 
Om dit tegen te gaan, wordt nu na deze overgang gerekend met het vochtge

halte van de buitenlucht, waardoor deze sprong teruggebracht wordt tot 2 %. 
Aangezien de soortelijke warmte van lucht en waterdamp verschillend is, 

heeft dit ook invloed op de gastemperaturen, pellettemperaturen en de hier

van afhankelijke grootheden. Het vermogen van de DV 1411/12 nam bijvoor

beeld met 2 % af. De op deze manier gevonden gastemperaturen komen beter 

overeen met de, met een bij Hoogovens ontwikkeld uitgebreid model, bereken

de temperaturen. 

ad 3) 
••••• 

De omzetting van magnetiet in hematiet wordt in het model beschreven door 

een eerste-orde-reactie. Ten gevolge van de sterke temperatuursafhankelijk

heid van de hierbij gebruikte snelheidaeonstante k (327°C: k = 54 e-10; 

727°C: k = 54 e-6) begint de reactie pas op grote schaal op te treden als 

de temperatuur boven de 700°C komt. Bij de overgang van droog- naar brand

vergelijkingen is dit in het ongunstigste alleen bij de bovenste sublagen 

het geval. Aangezien echter de temperatuur in deze twee sublagen na de 

overgang van drogen naar branden vrij snel oploopt, wordt ongeveer al het 

magnetiet in deze twee sublagen omgezet v~~r de tweede brandzone. 

Dit laatste is belangrijk omdat, wanneer in het model de omzetting plaats

vindt in de tweede brandzone-terwijl deze in werkelijkheid in de eerste 

brandzone gebeurt, de berekende temperatuur van het gas door de RV 1411 te 

laag en van het gas door de DV 1411/12 te hoog is, waardoor beide bereken

de ventilatorvermogens foutief zijn. 

Voor wat betreft de berekening van de tijd, gedurende welke de onderste 

laag groene pellets boven 1280°C is, geldt eveneens dat de warmte in de 

eerste brandzone moet worden berekend. Want die warmte kan dan de onderste 

laag groene pellets nog bereiken, wat een positieve invloed op de brand

kwaliteit heeft. Als de warmte later vrijkomt, is die invloed er niet meer 

(~ie Van Leeuwen (•)). 

Voor wat betreft de omzetting vnn magnetiet in hematiet lijkt de overgang 

v3ll droog- naar brandvergelijkingen geoorloofd, onder de volgende voorwaar

de: Het magnetiet van de Gublagcn, die bij de overgang warmer z.ijn dan 700°C, 

moet nog in de eerste brandzone omgezet worden in hematiet. 
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2.2. Berekening van het doorstromende gasvolume door kleppen en leidingen ----------------------------------
Voor de berekening van het doorstromende gasvolume ~ door kleppen en lei

dingen wordt in het model de formule voor een meetschijf gebruikt. Deze 

formule luidt: 

~ = K V .1P 

waarin: K = weerstandsco~ffici~nt 
.1P = drukval 

De weerstandsco~ffici~nt is in deze formule nog een fUnctie van de dicht

heid van het gas en dus een fUnctie van de temperatuur. In het model wordt 

echter gerekend met een constante waarde van K. De gebruikte waarden voor 

K zijn bepaald door uit een praktijksituatie een schatting van .1P en ~ te 

halen. 

Om K nu toch te corrigeren voor de temperatuur van het gas, moet K vermenig

vuldigd worden met de factor \ (273 + T) / (273 + T1). 

Hierin is T de werkelijke gastemperatuur en T1 de gastemperatuur, die ge

bruikt is bij de schatting van K. Daar deze correctie hoogstens een afwij

king van een paar percent geeft, is besloten deze wijziging niet uit te 

voeren, te meer daar de geschatte onnauwkeurigheid in de door meting be

paalde gasstromen, waarop de schatting van K gebaseerd is, groter is. 

Aangezien de in het model gebruikte bedporositeit niet gelijk is aan de 

theoretische bedporositeit, zou deze bij elke andere theoretische waarde op

nieuw bepaald moeten worden. Het juiste verband tussen de theoretische bed

porositeit en de in het model gebruikte is echter niet bekend. Tevens is 

niet bekend welke andere effecten in het model beschreven worden met behulp 

van de bedporositeit. Het vermoeden bestaat dat door de bedporositeit in 

het model tevens de invloed van het niet volkomen bolvormig zijn van de pel

lets op de doorlaatbaarheid van het bed wordt weergegeven. Dit komt, omdat 

door Van Leeuwen bij de verificatie van het model wel de bedporositeit ge

wijzigd is, maar niet de vormfactor, die in het model de afwijking van de 

pellets van de bolvorm weergeeft. 

Aangezien echter de doorlaatbaarheid van het bed vrij grote invloed heeft 

op de grootte van de gasstromen door het bed, is het aan te bevelen hier-

naar een verder onderzoek te doen. 
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Hierbij zal vooral gekeken moeten worden in hoeverre een verandering van 

de vormfactor een positieve invloed op de juistheid van het model heeft. 

Een moeilijkheid hierbij is momenteel nog het ontbreken van voldoende nauw

keurige meetresultaten uit de pelletfabriek van Hoogovens. Het moet echter 

mogelijk zijn om deze modelverificatie uit te voeren aan de hand van brand-

proeven bij Hoogovens in de PPI (proef-pallet-installatie). Hierbij 

moeten dan wel de drukval over de brandpot en de gasstroom door de pot, 

met bijbehorende gas en pellettemperaturen nauwkeurig worden bepaald. 
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3. Wijzigingen aangebracht in het model en verificatie van een van deze 

wijzigingen 

De wijzigingen, die ten behoeve van de berekeningen in het model en het 

daarop gebaseerde algolprogramma zijn aangebracht,' zijn te verdelen in 

twee groepen, namelijk wijzigingen aangebracht voor het doorrekenen van 

diverse voorstellen voor een tweede pelletfabriek en wijzigingen voor het 

simuleren met het model van het branden van basische pellets. 

3.1. Wijzigingen ten behoeve van het doorrekenen van voorstellen voor 

Pefa 2 
---~--------------------------

Daar de voorgestelde breedte van de roosterwagens voor de tweede pellet

fabriek 5 m is, moesten een aantal coëfficiënten, die afhankelijk zijn 

van de breedte van het bed, aan deze nieuwe breedte worden aangepast. 

Dit is vrij eenvoudig, alleen moet er op gelet worden, dat in het model 

de warmte-overdrachtscoëfficiënt tussen de pellets en het gas (u) gedefi-
r-

nieerd is door U= c VFg. Hierin is c een constante en Fg de gasstroom 

door bed in kilogram per minuut per lengteëenheid. Omdat Fg afhankelijk 

is van de breedte van het bed, moet bij wijziging van de breedte de con

stante c aangepast worden, dit in tegenstelling met wat men op fysische 

gronden zou verwachten. 

Bij berekeningen aan een ontwerp voor een nieuwe branderij is het nood

zakelijk de grootte van leidingweerstanden en lekstromen te kennen. Daar 

deze echter voor de nieuwe branderij niet bekend zijn, zijn de leiding

weerstanden gelijk gesteld aan die van de bestaande branderij, terwijl 

de lekstromen evenredig met de breedte zijn vergroot. 

Het veranderen van de lengtes van de zones en de koppelingen tussen de 

zones is in het algolprogramma vrij eenvoudig. Dit komt omdat de eigen

lijke berekening van pellet en gastemperaturen in het programma geschiedt 

door het aanroepen van procedures. De koppelingen tussen de zones hebben 

geen invloed op de berekening van de temperaturen in het bed, terwijl de 

lengtes van de diverse zones, door een kleine wijziging, nu ingelezen 

kunnen worden. Door aan het eind van het programma de statements, die 

de gasstroom door de leidingen en de hoeveelheid door de bleed-in's aan

gezo~n en door de bleed-off's afgeblazen lucht berekenen,te wijzigen, 

kan een andere oonfiguranti..e doorgerekend worden. 
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Daar bij de door Lurgi gedane voorstellen voor de brandmachine slechts 

drie verschillende temperaturen van het intredende gas van de brandzones 

worden opgegeven, is het programma zodanig gewijzigd dat eveneens met 

slechts drie brandertemperaturen over de brandzones wordt gerekend en wel 

één voor de voorbrandzone, één voor de eigenlijke brandzone en één voor 

de nabrandzone. 

3.2. Aanpassing statisch model aan simulatie branden basische pellets --------------------------------
Het model is gemaakt voor de simulatie van zure pellets. Aangezien het 

de bedoeling is met de tweede pelletfabriek ook basische pellets te pro

duceren, is het noodzakelijk het model hiervoor aan te passen, wil men 

de ontwerpen voor de tweede pelletfabriek ook kunnen beoordelen voor het 

maken van basische pellets. 

Bij basische pellets wordt aan het ertsmengsel calciumcarbonaat of dolo

miet (CaMg(C03)2) toegevoegd. Dit calciumcarbonaat en dolomiet wordt bij 

het branden van de pellets ontleed, waarbij co2 ontwijkt. Voor deze ont

leding is warmte nodig, die ofwel door het gas wordt aangevoerd, ofwel 

bij de oxidatie van magnetiet vrijkomt. Dit heeft tot gevolg dat voor de 

simulatie van basische pellets primair de warmtebalans moet worden aange

past. Achtereenvolgens zullen nu vier methoden besproken worden volgens 

welke de warmtebalans kloppend gemaakt kan worden. 

1) Warmtebalans over brandzone kloppend maken door aanpassen oxidatie

warmte ................................................................... 
Stel, de oxidatiewarmte van magnetiet is A kcal/kg en de ontledingswarmte 

van calciumcarbonaat is B kcal/kg. Er is in de pellets ~ gewichtspercen

ten magnetiet en ~ gewichtspercenten calciumcarbonaat aanwezig. Door bij 

de oxidatie van magnetiet te rekenen met de oxidatiewarmte Q = A-B ~ b/a 

kcal/kg wordt de totale warmtebalans over de brandzones correct. Op deze 

manier wordt de ontleding gekoppeld aan de oxidatie, zowel wat betreft 

de snelheid van de reactie, als de plaats in de brandzones waar de ont

leding plaatsvindt. Nu is echter bekend, dat de ontleding vooral in het 

voorstel gedeelte van de brandzones, voornamelijk de voorbrandzone, 

plaatsvindt, terwijl dit met de oxidatie veel minder het geval is. Hier

~~ wordt tegemoet gekomen door de volgende methode. 
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2) Voor een vooraf gekozen sublaag wordt verondersteld dat de ontleding 

plaatsvindt in voorbrandzone .................................................................... 
Wanneer men er van uitgaat dat voor een bepaalde sublaag de ontleding aan 

het eind van de voorbrandzone juist helemaal voltooid is, is het mogelijk 

voor deze sublaag de warmtebalans over de voorbrandzone kloppend te maken. 

Dit gebeurt als volgt: Met behulp van successieve substitutie wordt een 

gecorrigeerde oxidatiewarmte berekend, zodanig dat: 

(Q OX1- Q*OX1) *de magn. = c calciumc. * Q ont 

waarin Q OX1 

Q*OX1 

de magn. 

oxidatiewarmte Fe304 

voor ontleding gecorrigeerde oxidatiewarmte Fe3o4 
afname magnetietgehalte pellets van betreffende sub-

laag tijdens voorbrandzone 

c calciumo.: calciumcarbonaatgehalte pellets 

Q ont ontledingswarmte Caco
3 

Door met deze gecorrigeerde oxidatiewarmte te rekenen, wordt voor de be

treffende sublaag de hele ontledingswarmte tijdens de voorbrandzone van 

de oxidatiewarmte afgetrokken. Bij de andere sublagen wordt met dezelfde 

gecorrigeerde waarde voor de oxidatiewarmte gerekend, totdat de totale 

ontledingswarmte voor die sublaag verrekend is. Daarna wordt verder ge

rekend met de werkelijke oxidatiewarmte. Op deze manier wordt de ontle

ding voornamelijk in het begin van de brandzone gepiaatst. 

De bezwaren van deze methode zijn de vrij willekeurige keuze van de sub

laag, waarvan de ontleding aan het eind van de voorbrandzone juist vol

tooid is, en het gelijkstellen van de temperatuursafhankelijkheid van de 

reactiesnelheid van de ontleding aan die van de reactiesnelheid van de 

oxidatie. Dit laatste is in de volgende methode niet het geval. 

3) Ontleding beschrijven met eerste orde reactie ............................................. 
Bij deze methode wordt de ontleding beschreven met de eerste orde reactie

vergelijking: * .. -k(T) o 

waarin c: calciumcarbonaatJehalte 

k: reactiesnelheid 

T: temperatuur 
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De reactiesnelheid is een functie van de pellettemperatuur en hiervoor 

wordt de volgende vergelijking gebruikt: 

De constanten c1 en c2 moeten nu nog worden aangepast, zowel voor calcium

carbonaat als voor dolomiet. Voor calciumcarbonaat is gekozen voor waar

den van c1 en c2 die ook bij de simulatie van cementovens gebruikt worden 

nl. C1 = 1o27 en c 2 = 6000 G0. Voor de ontleding van dolomiet is het niet 

mogelijk gebleken in de literatuur een bepaalde waarde voor C1 en C2 te 

vinden. Uit de literatuur blijkt echter wel dat doiomiet wat de ontleding 

betreft bij benadering te beschouwen is als een mengsel van calciumcarbo

naat en magnesiumcarbonaat 0 G,). Daarom wordt bij deze methode om ba

sische pellets te simuleren in het geval dat de toeslag bestaat uit dolo

miet dit omgerekend in een toeslag calciumcarbonaat en een toeslag magne

siumcarbonaat. De ontleding van magnesiumcarbonaat wordt eveneens beschre

ven met een eerste orde reactie. Daar het niet mogelijk bleek voor magne

siumcarbonaat waarden voor C1 en c2 te vinden, zijn hiervoor dezelfde waar

den genomen als voor calciumcarbonaat. In de betrekking voor de reactie

snelheid wordt dan echter bij de temperatuur van de pellets 180 opgeteld, 

zodat de hele functie, die de temperatuursafhankelijkheid van de reactie

snelheid bepaald, 180°C omlaag schuift. Dit is gedaan omdat uit de lite

ratuur bleek dat bij de ontleding van dolomiet de ontleding van magnesium

carbonaat bij een 180 graden lagere temperatuur plaatsvindt als de ontle

ding van calciumcarbonaat ·~. 

4) Ontleding met behulp van eerste orde reactie, waarbij oxidatie pas 

plaatsvindt ná de ontleding .................................................................. 
Bij deze methode wordt de ontleding op dezelfde wijze gesimuleerd als 

bij de vorige methode. Nu wordt echter pas met de oxidatie begonnen, 

wanneer het carbonaatgehalte beneden een bepaalde waarde gedaald is. 

Aan deze methode ligt het idee ten grondslag dat de ontleding de oxi

datie nadelig betnvloedt, doordat het uit de pellets ontwijkende kool

dioxide het binnendringen van de zuurstof bemoeilijkt, zo niet verhindert. 

In fih~lur 2 is voor elk van de vier methoden schematisch weergegeven in 

welk gebied va.n de brandzones de oxidatie en de ontleding in het model 

plaatsvinden. Hierbij is V•3rticaal uitgezet de hoogte van de laag 1rz'oene 

pellets. 
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Van deze vier methoden zijn de laatste drie in de praktijk uitgevoerd en 

de resultaten met elkaar vergeleken. Daarbij bleek dat vooral bij de 

tweede methode bij keuze van de veertiende sublaag als sublaag, waarbij 

de ontleding juist aan het eind van de voorbrandzone is voltooid, de ont

leding in het eerste gedeelte van de brandzone plaatsvindt, hetgeen goed 

overeenkomt met hetgeen volgens Lurgi in werkelijkheid gebeurd. Het grote 

nadeel van deze methode is echter, zoals reeds is vermeld, dat telkens 

een bepaalde sublaag gekozen moet worden, waarop de methode wordt geba

seerd. Deze keuze van de desbetreffende sublaag moet gedaan worden aan de 

hand van de temperatuur van de pellets in de voorbrandzone. Bij een andere 

lengte van de zones - of bij een ander werkpunt van de branderij, zou dus, 

voordat men de simulatie van basische pellets op deze manier kan uitvoe

ren, iets bekend moeten zijn over het temperatuurprofiel in de voorbrand-

zone. 

De derde en vierde methode hebben het voordeel dat de ontleding afhanke

lijk is van de temperatuur van de pellets en dus bij een andere zoneverde

ling of een ander werkpunt, de ontleding vanzelf aangepast wordt. Daarom 

is gekozen voor een simulatie van de ontleding met behulp van een eerste 

orde reactie. 

Daar uit een vergelijking van de gekozen reactiesnelheden van de ontle

ding en de oxidatie bleek, dat de oxidatie reeds bij lagere temperaturen 

begint als de ontleding, is de vierde methode verworpen, bij welke dit 

niet het geval is. Verdere berekeningen ter vergelijking van het model 

met in de praktijk gemeten waarden, zijn dan ook alleen met de derde 

methode uitgevoerd. 

3.3. Verificat"ie simulatie branden basische pellets -----------------------
Om het volgens de derde methode voor de simulatie van basische pellets 

aangepaste model te verifiëren, zijn de uitkomsten van het model verge

leken met de metingen behorend bij een brandproef in de proef-pellet

installatie (PPI) van Hoogovens. Tevens is geprobeerd uit door Lurgi 

gegeven meetresultaten van een proef in een brandpot een set gegevens 

te destilleren, waarmee een modelverificatie kon worden uitgevoerd. 

Dit laatste is niet gelukt, omdat nauwkeurige beschouwing van deze meet

resultaten tot de conclusie leidde, dat deze allerminst betrouwbaar waren. 

De brandproef in de PPI, die gesimuleerd is, is uitgevoerd in een brand

pot met een hoogte van 40 cm en een diameter van ± 35 cm. 
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De hoogte van de roosterlaag was 10 cm, en dus de hoogte van de laag 

groene pellets 30 cm. Het ertsmengsel bevatte 6,54 gewichtspercenten dolo

miet en 43,06 gewichtspercenten magnetiet. De theoretisch bepaalde waarde 

van de doorlaatbaarheid was 0,37 en het vochtgehalte van de groene pellets 

281 kg H20/m3 pellets. In de pot is op drie plaatsen de temperatuur geme

ten, nl. op een hoogte van 1 cm, op een hoogte van 11 cm en op een hoog

te van 31 cm, telkens gerekend vanaf de onderkant van de pot. De tijds

duur van de verschillende procesonderdelen was: opwaarts drogen 3,75 min, 

neerwaarts drogen 3,18 mm, voorbranden +branden 11,96 min., nabranden 

3,04 min. en koelen 11,04 min. 

De gemeten en de met het model berekende temperaturen zijn als functie 

van de tijd weergegeven in de grafieken 1, 2 en 3. In deze grafieken ont

breken de gemeten waarden tijdens het opwaarts en neerwaarts drogen, daar 

bij deze brandproef deze beide 0,5 min. langer duurden dan hierboven ge

geven, vanwege het op temperatuur komen van het gas aan het begin van 

beide zones. De gemeten temperaturen zijn daarom in deze zones niet juist 

te vergelijken met de berekende waarden. Wel mag worden aangenomen dat dit 

op het temperatuurverloop gedurende de rest van de proef, geen merkbare 

invloed heeft. 

Uit de grafieken blijkt dat de berekende waarden in de tijd vóórlopen op 

de gemeten waarden. Een mogelijke verklaring hiervoor zou kunnen zijn 

dat het vochtgehalte in werkelijkheid groter is dan de bij de berekening 

gebruikte waarde van 281 kg H20/m3 pellets. Ten gevolge hiervan zouden 

dan de pellets in werkelijkheid aan het begin van het branden nog zo veel 

vocht bevatten, dat de door het gas toegevoerde warmte voornamelijk nodig 

is voor het verdampen van dit vocht, zodat het opwarmen van de pellets in 

de tijd verder naar achteren wordt verschoven. Om_na te gaan of dit het 

geval was, is een berekening uitgevoerd met een vochtgehalte van 350 kg 

H20/m3 pellets. Dit gaf echter geen noemenswaardige verbetering. 

Vervolgens is geprobeerd door verlaging van de bedporositeit de berekende 

waarden beter te laten aansluiten bij de gemeten waarden. Dit is gedaan 

omdat volgens vLeeuwen CD de in het model te gebruiken waarde voor de 

bedporositeit afwijkt van de theoretisch bepaalde waarde. De berekende 

waarden bij een bedporositeit van 0,34 zijn samen met de gemeten waarden 

uitgezet in de grafieken 4, 5 en 6. Uit deze grafieken is te zien dat de 

berekende waarden op een hoogte van 31 cm en vooral op een hoogte van 

11 cm tijdens het branden duidelijk verbeterd zijn, terwijl de waarden 

op een hoogte van 1 cm nu slechter met de meting overeenstemmen. 
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De overeenstemming tussen meting en berekening tijdens het koelen is nu 

zelfs goed. Het resultaat van deze berekening bevestigtdus hetgeen 

vLeeuwen zegt met betrekking tot de bedporositeit. Tevens onderstreept 

deze berekening hetgeen in hoofdstuk 2. gezegd is, aangaande onderzoek 

dat gedaan moet worden naar het verband tussen de theoretische en de in 

het model gebruikte bedporositeit. 

Verder kunnen de afwijkingen tussen gemeten en berekende waarden veroor

zaakt worden door de in het model gebruikte waarden voor de warmtecapaci

teit van de pellets en de warmte-overdrachtsco~ffici~nt tussen het gas en 

de pellets. In het model zijn deze per zone constant,' terwijl ze in wer

kelijkheid een functie van de temperatuur zijn. Het afhankelijk maken van 

deze grootheden van de temperatuur kan dus ook enige verbetering geven. 

De afname van de berekende temperatuur van de pellets tijdens het nabran

den en het weer oplopen van deze temperat~ur aan het begin van het koelen 

is als volgt te verklaren. Doordat de intredende gastemperatuur tijdens 

het nabranden aanmerkelijk lager is dan de temperatuur van de bovenste 

lagen pellets aan het eind van het branden, worden deze bovenste lagen 

pellets afgekoeld. Ten gevolge hiervan worden de onderste lagen groene 

pellets warmer dan de bovenste lager. Wanneer nu bij het koelen de rich

ting van de gasstroom wordt omgekeerd, wordt het gas door deze onderste 

lagen groene pellets zover opgewarmd, dat het warmer wordt dan de boven

ste lagen pellets en deze dus weer in temperatuur doet stijgen. Bij de 

door vLeeuwen gegeven berekening met het bij Hoogovens ontwikkelde uit

gebreide statisch model is dit verschijnsel eveneens te zien. Het is 

daarom eerder verwonderlijk waarom dit niet voorkomt bij de meting, als 

waarom het wel voorkomt bij de berekening. In hoeverre de wand van de 

brandpot hierop van invloed is, is niet bekend. 

Daar op dit momentverdere metingen ontbreken, en de nauwkeurigheid van 

deze meting niet bekend is, is het niet mogelijk een uiteindelijk oor

deel uit te spreken over deze methode om het branden van basische pellets 

te simuleren. Daarom zijn alle berekeningen aan voorstellen voor een 

tweede pelletfabriek gedaan voor zure pellets. Wel ben ik persoonlijk 

van mening dat het mogelijk moet zijD het model op de hier voorgestelde 

wijze geschikt te maken voor de simulatie van basische pellets. Dit 

zou kunnen door eerst een nauwkeurige modelverificatie uit te voeren 

voor zure pellets aan de hand van proeven die in de PPI worden gedaan. 

Door daarna een aantal brandproeven met basische pellets te simuleren 

moet het,naar mijn mening, mogelijk zijn de reactiesnelheid van de 

ontleding in het model zodanig ~an te passen, dat een voldoende goede 

overeenstemming tussen model en praktijk verkregen wordt. 
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4. Berekeningen aan drie voorstellen voor de tweede pelletfabriek 

De tweede pelletfabriek moet een produktie leveren van 5 miljoen ton 

zure pellets of 4 miljoen ton basische pellets per jaar. De brandmachine 

krijgt een lengte van 144 m en een bandbreedte van 5 m. In dit hoofdstuk 

worden drie ontwerpen voor deze nieuwe pelletfabriek nader bekeken en 

met elkaar vergeleken. Bij de berekeningen is steeds de bedporositeit 

op 40 % gesteld, en het vochtgehalte van de groene pellets aan het begin 

van de opwaartse droogzone 300 kg H20/m3 pellets, hetgeen overeenkomt 

met 0,086 kg H20jkg pellets. 

Dit eerste ontwerp van Lurgi voor de brandmachine is schematisch weerge

geven in figuur 3. Dit ontwerp wijkt op de volgende punten af van de bij 

Hoogovens in gebruik zijnde pelletfabriek: 

De ontworpen machine heeft 3 koelzones, waarbij de eerste koelzone een 

aparte ventilator heeft voor het aanzuigen van de koellucht en de twee

de en derde koelzone samen een. 

De lucht die uit de derde koelzone komt wordt door een aparte ventila

tor afgeblazen naar de schoorsteen. 

De klep tussen de kap boven de eerste en de kap boven de tweede koel

zone vervalt, ever~ls de kap in de leiding van de eerste naar de tweede 

droogzone. 

De klep waarmee door de koelluchtventilator buitenlucht wordt bijgemengd 

wanneer de temperatuur van de gassen door de ventilator boven de tweede 

koelzone te hoog dreigt te worden is vervangen door een ventilator die 

rechtstreeks buitenlucht aanzuigt. 

De door Lurgi voorgestelde lengteverdeling is samen met de voorgestelde 

drukval over het bed en de intredende gastemperatuur in de zones vermeld 

in tabel 1. Deze drukvallen en temperaturen horen bij een bandsnelheid 

van 4,6 m/min. en een magnetietL~halte van 37,36 %. 
Dit voorstel is met deze instelling doorgerekend zonder roosterstaven 

met het statisch model om de uitkomsten van dit model te kurmen vergelij

ken met die V<l.n hot uitgebreide bij Hoogovens ontwikkelde model, wat ook 

geen roosterstaven bevat. 
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De gasstromen door de diverse zones met bijbehorende temperaturen van het 

uittredende gas berekend met beide modellen zijn vermeld in tabel 2. 

De met beide modellen berekende gasstromen stemmen goed overeen (maximale 

afwijking~ 5 %). Dit geldt ook voor de gastemperaturen met uitzondering 

van de gastemperaturen van de neerwaartse droogzone en vooral de koel-

zones. 
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Tabel 1: Lengte zonesen instelling brandmachine 1ste ontwerp Lurgi 

Lengte Temperatuur Drukval over 
(m) intredend gas ( 0 c) bed (mm H20) 

UDD 18 290 375 

DDD 12 310 375 

PH 15 1100 375 

F1 3 1330 450 

F2 33 1330 450 

AF 9 950 450 

C1 42 20 425 :t) 

C2 4,5 20 425 

C3 7,5 20 425 

:t)Door Lurgi voorgestelde drukval. Bij berekeningen wordt deze drukval 

zodanig aanb~past dat door de eerste koelzone voldoende lucht geleverd 

wordt voor de brandzones. 
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Tabel 2: Gasstromen en uittredende gastemperaturen 1ste model Lurgi, 

berekend met THE-model en Hoogovens-model 

THE-model Hoogovens-model 

Temperatuur uittredende 

gasstroom (oe) 

UDD 55 51 

DDD 185 165 

PH + F1 184 195 

F2 +AF 895 884 

C1 838 831 

C2 222 264 

C3 130 164 

Uittredende gashoeveelheid 

inclusief vocht (Nm3/hr) 

UDD 614000 626000 

DDD 390000 410000 

PH + F1 414000 421000 

F2 + AF 745000 771000 

C1 1074000 :t) 1077000 

C2 169000 163000 

C3 295000 281000 

:t)Drukval over bed in eerste koelzone is 425 mm H2o, hetgeen door Lurgi 

is voorgesteld. De eerste koelzone levert hierbij te weinig lucht voor 

de brandzones. 
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Dit komt overeen met het al eerder geconstateerde feit dat in het gebruik

te model te goed gekoeld wordt. De resultaten van de beide modellen zouden 

misschien beter aan elkaar aangepast kunnen worden door een aanpassing van 

de bedporositeit zoals door vLeeuwen gedaan is. 

Voorgestelde instelling 

De instelling is vervolgens doorgerekend met roosterstaven (tabel 3). 

Hierbij blijkt dat de tweede koelzone onvoldoende gas levert voor de twee

de droogzone. Volgens Lurgi is de uittredende gastemperatuur van de twee

de koelzone zo hoog, dat er juist voldoende buitenlucht bijgemengd wordt 

om de benodigde gashoeveelheid voor de tweede droogzone te krijgen. Uit 

de berekening volgt echter dat in het geheel geen buitenlucht wordt aan-

gezogen. Om de tweede koelzone toch voldoende gas te laten leveren, 

moet de hele derde koelzone bij de tweede koelzone worden gevoegd, zodat 

deze derde koelzone vervalt, en dus tevens de ventilator boven deze zone. 

Het vermogen van de ventilatoren DV1411 en DV1412, die de tweede brand

zone en de nabrandzone afzuigen, is veel groter dan het vermogen van de 

ventilator RV1411, die de tweede droogzone, de voorbrandzone en de eerste 

brandzone afzuigt. De vermogens van deze ventilatoren moeten liefst 

aan elkaar gelijk zijn in verband met het in voorraad hebben van onder

delen. Om deze vermogens aan elkaar gelijk te maken, is het ontwerp ook 

nagerekend voor twee andere lengteverdelingen tussen de eerste en de twee

de brandzone namenlijk 15 m-21 m en 27 m-9 m (tabel 3). In grafiek 7 zijn 

de ventilatorvermogens van de DV1411 en de RV1411 voor deze verschillende 

lengteverhoudingen uitgezet. Uit het snijpunt van de curves volgt dat deze 

vermogens aan elkaar gelijk zijn bij een verdeling 21 m-15 m. Uit deze ' 

berekeningen blijkt tevens dat er bij deze instelling te goed gedroogd, 

gebrand en gekoeld wordt, terwijl de temperatuur van de roosterstaven te 

hoog oploopt. Dit is te zien aan de waarden van de grootheden drogen, 

t 1280°C, rsttp.en koelp. (een omschrijving van deze grootheden met de 

voorwaarden waaraan zij moeten voldoen, staat in bijlage A. Hierin staat 

tevens een omschrijving van alle andere in de tabellen gebruikte groot

heden). 
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Tabel 3: 1ste ontwerp Lurgi 

Lengte F1 - lengte F2 (m) 3-33 15-21 27-9 

Temperatuur uittredende gas (oe) 

UDD 51 
DDD 163 

PH + F1 153 
F2 +AF 649 

e1 879 
C2 281 

e3 166 

Gashoeveelheid inclusief vocht 

(Nm3/hr) 

UDD 581000 

DDD 372000 

PH+ F1 408000 

F2 +AF 716000 

C1 1081000 

C2 156000 

C3 281000 

Drukval over bed C1 (mm H2o) 493 
Gasstroom door DV1411/12 (Nm3/hr) 1673000 1407000 968000 

Gasstroom door RV1411 (Nm3/hr) 817000 1038000 1240000 

Vermogen DV1411 (kl1) 5787 4867 3348 

Vermogen RV1411 (kW) 2577 3552 4834 
Temperatuur gas door RV1411 (°C) 164 201 267 

Gashoeveelheid nodig voor DDD 

en lekstromen van DDD naar 

UDD en naar PH (Nm3/hr) 438000 

Gasstroom door C2 + C3 (Nm3/hr) 437000 

drogen (%) 5,59 
0 

t 1280 c (min.) 3,9 
koolp. ( oG) 142 

rsttp. (oe) 824 
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Verhoging bandsnelheid 

Op grond hiervan is deze instelling ook doorgerekend bij twee hogere waar

den van de bandsnelheid en wel 5,0 m/min. en 5,5 m/min. (tabel 4). Uit 

tabel 4 volgt dat zelfs bij vs = 5,5 m/min. aan de eisen voor drogen, 

branden en koelen voldaan wordt. Uit deze berekeningen volgt verder dat 

ook bij deze bandsnelheden de tweede en derde koelzone samengevoegd moe

ten worden. Tevens is te zien dat bij vergroting van de bandsnelheid het 

vermogen van DV1411 afneemt, te~~ijl dat van RV1411 constant blijft. Dit 

komt omdat bij vergroten van de bandsnelheid de gasstroom door het bed 

weliswaar toeneemt, maar de uittredende gastemperatuur afneemt. Ten ge

volge hiervan hoeft de DV1411 minder koude buitenlucht aan te zuigen, 

waardoor het vermogen minder zal zijn. Bij de RV1411 wordt het effect 

van de toename van de gasstroom opgeheven door de afname van de gastem

peratuur, zodat het vermogen constant blijft. 

De instelling is ook doorgerekend bij een bandsnelheid van 5,5 m/min. 

en een lengteverdeling van eerste en tweede brandzone van 15 m-21 m. 

Uit deze berekening volgt dat bij deze lengteverdeling de vermogens van 

de DV1411/12 en de RV1411 aan elkaar gelijk zijn. De lengteverdeling 

waarbij de vermogens van de DV1411 en de RV1411 aan elkaar gelijk zijn, 

is dus afhankelijk van de bandsnelheid. 
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Tabel 4: 1ste ontwerp Lurgi bij verschillende bandsnelheden 

Snelheid pelletband (m/min.) 4,6 5,0 5,5 

Temperatuur uittredende gas (oe) 

UDD 51 51 50 
DDD 163 159 152 

PH+ F1 153 139 125 
F2 +AF 649 578 496 

e1 879 905 937 
e2 281 319 366 

e3 166 196 236 

Gashoeveelheid inclusief vocht 

UDD (Nm3/hr) 581000 586000 576000 
DDD 372000 376000 381000 

PH + F1 408000 419000 436000 
F2 +AF 716000 729000 739000 

e1 1081000 1102000 1122000 

e2 156000 151000 146000 

e3 281000 266000 250000 

Drukval over bed e1 (mm/H20) 493 516 534 
Gasstroom door DV1411/12 (Nm3/hr) 1673000 1509000 1304000 

Gasstroom door RV1411 (Nm3/hr) 817000 832000 854000 

Vermogen DV1411 (kW) 5787 5220 4511 

Vermogen RV1411 (kW) 2577 2571 2571 

Temperatuur gas door RV1411 ( 0 e) 164 155 144 

Gashoeveelheid nodig voor DDD 

en lekstromen van DDD naar 

UDD en PH (Nm3/hr) 438000 439000 442000 

Gasstroom door e2 + e3 (Nm3/hr) 437000 417000 396000 

drogen (%) 5,59 10,35 17' 15 
t 1280°e (min.) 3,9 2,9 2,0 

koe lp. (oe) 142 174 219 

rsttp. (oe) 824 736 628 
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Lengteverdeling droogzones 

Daar uit metingen van Lurgi in een brandpot bleek, dat een verlenging van 

de eerste droogzone ten koste van de tweede droogzone een gunstig effect 

had op het aardgasverbruik, is het ontwerp doorgerekend voor een vijftal 

verschillende lengteverdelingen van de droogzones. Dit is gedaan voor 

t>>~ee waarden van de intredende gastemperatuur van de droogzones, nl. 320°C 

(tabel 5) en 400°C (tabel 6). In tabel 7 is voor beide gastemperaturen het 

aardgasverbruik vermeld voor drie lengteverdelingen, aangezien bij de bei

de andere lengteverdelingen de tweede koelzone onvoldoende lucht levert 

voor de tweede droogzone. 

Uit deze tabel 7 volgt dat het aardgasverbruik inderdaad afneemt bij ver

groting van de eerste droogzone ten koste van de tweede droogzone. Het 

aardgasverbruik is bij de lengteverdeling 30 m-ü m bij een gastempera

tuur van 400°C lager dan bij een gastemperatuur van 320°C, omdat hierbij 

geen aardgas nodig is voor de neerwaartse droogzone. 

In de tabellen 5 en 6 is te zien dat de verlenging van de eerste droog-

zone een negatieve invloed op het drogen, maar een positieve invloed op 

het branden heeft. Hierbij wordt als criterium voor het branden de tijd 

gedurende welke de onderste laag groene pellets in de brandzone boven de 

1280°C is gebruikt. Dit is als volgt te verklaren. Bij een langer opwaarts 

drogen wordt de onderste laag groene pellets in de droogzone reeds op een 

hogere temperatuur gebracht, waardoor het branden verbetert, terwijl door 

het verkorten van de neerwaartse droogzone de bovenste lagen pellets, die 

vooral in deze zone gedroogd worden, natter blijven, waardoor het drogen ver

slechterd. De invloed op het koelen van de lengteverdeling van de droog

zones is te verwaarlozen. 

Vergelijking van de tabellen 5 en 6 laat zien dat door een toename van 

de temperatuur van het gas, gebruikt voor het drogen, beter gedroogd en 

slechter gebrand wordt. Het slechtere branden komt doordat door het hoger 

zijn van de temperatuur van de pellets aan het eind van de droogzones, in 

de brandzones minder lucht door het bed wordt gevoerd, waardoor de totale 

door het gas in de brandzone afgegeven warmte, kleiner is. 

Dit afnemen van de totale hoeveelheid warmte heeft vooral invloed op de 

onderste lagen groene pellets, w~ bij het branden juist naar gekeken 

wordt. 

Op grond van het aardgasverbruik en de verbetering van het branden zou 

de keuze voor de lengteverdeling 30 m-ü m van de beide droogzones de 

beste zijn. 



~abel 5: 1ste ontwerp Lurgi bij verschillende lengteverdelingen droogzones. 
0 Intredende gastemperatuur droogzones 320 e. 

Lengte UDD-lengte DDD (m) 6-24 12-18 18-12 

Temperatuur uittredende gas 

UDD (oe) 45 50 53 

DDD 96 131 184 

PH + F1 214 208 214 

F2 +AF 789 782 773 

e1 850 849 849 

C2 193 193 192 

Gasstroom door DV1411/12 (Nm3/hr) 1540 * 10
3 1529 * 10

3 1512 * 103 

Gasstroom door RV1411 (Nm3/hr) 1290 * 103 1111 i: 103 928 * 10
3 

Vermogen DV1411 (kH) 5613 5569 5511 

Vermogen RV1411 (kW) 4345 3953 3550 

Temperatuur gas door RV1411 ( 0 e) 149 172 206 

drogen (%) 0,23 o,o8 0,46 

t 1280°e (min.) 2t7 2,9 3,2 

koe lp. (oe) 128 128 127 

rsttp. ( (oe) 898 894 889 

:Bandsnelheid (m/min.) 4,21 4, 21 4,21 

:Bij berekening gebruikte instelling brandmachine 

UDD DDD PH F1 F2 

Lengte zone (m) 15 9 24 
Temperatuur intredend gas ( 0 e) 320 320 1000 1320 1320 

~ikval over bed (mm H20) 375 375 375 450 450 

24-6 

56 

249 

252 

764 

850 

192 

1497 i: 103 

732 * 103 

5454 
3080 

254 

3,01 

3,5 

127 

885 

4,21 

AF e1 

12 42 
950 20 

450 425 

30-ü 

60 

-
304 

760 

852 

193 

1491 * 103 

556 * 10
3 

5431 

2564 

305 

13,03 

3,6 

127 

882 

4,21 

e2 

12 
20 

43.2___. 

1\) 

-..J 



Tabel 6: 1ste ontwerp Lurgi bij verschillende lengteverdelingen droogzones. 
0 Intredende gastemperatuur droogzones 400 C. 

Lengte UDD-lengte DDD (m) 6-24 12-18 18-12 

Te~peratuur uittredende gas 

UDD (oe) 46 53 56 

DDD 116 166 237 

PH + F1 263 252 259 

F2 + AF 813 805 795 

e1 851 851 851 

C2 196 195 194 

Gasstroom door DV1411/12 (Nm3/hr) 1253 :A: 103 1241 * 103 1227 :A: 103 

Gasstroom door RV1411 (Nm3/hr) 1240 :A: 103 1068 * 103 893 :A: 103 

Vermogen DV1411 (kW) 5181 5133 5073 

Vermogen DV1411 (kW) 4505 4147 3765 

Temperatuur gas door RV1411 ( 0 e) 182 213 255 

drogen (%) o,oo o,oo o,oo 

t 1280°C (min.) 2,3 2,5 2,9 

koe lp. (oe) 130 130 129 

rsttp. (oe) 915 911 905 

Ba."l.dsne lhe id (m/min.) 4,21 4,21 4,21 
-- ~ 

De instelling van de brandmachine is dezelfde als bij tabel 5. 

24-6 

60 

315 

306 

786 

852 

194 

1215 :A: 103 

705 :A: 103 

5022 

3296 

312 

o,o4 

3,3 

129 

901 

4,21 

30-0 

67 

-
366 

787 

854 

196 

1218 :A: 103 

538 :A: 103 

5036 

2753 

368 

6,05 

3,4 

130 

902 

4,21 

1\.) 

co 



Tabel 7: Aardgashoeveelheden 1ste ontwerp Lurgi bij drie lengteverdelingen droogzones (Nm3/hr) 

0 Droogtemperatuur 320 C 
0 Droogtemperatuur 400 C 

Lengte UDD- 18-12 24-6 30-0 18-12 24-6 lengte DDD (m) 

Neerwaarts drogen 1921 874 0 3813 1675 

Voorbranden 3582 3586 3448 3447 3456 

Branden 16999 17063 17073 16871 16944 

Nabranden 1493 1481 1456 1470 1457 

Totaal 23995 23004 21977 25601 23532 
- - - ----

30-0 

0 

3357 

16982 

1456 

21796 

1\) 
'-0 
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Toch is waarschijnlijk de verdeling 24 m-6 m het meest aan te bevelen, daar 

bij een volledig verdwijnen van de neerwaartse droogzone de bovenste la

gen groene pellets bij het binnenkomen van de voorbrandzone nog zoveel 

vocht bevatten, dat zij door de sterke verhitting die daar plaatsvindt 

kunnen gaan barsten. Door een korte neerwaartse droogzone kan dit worden 

voorkomen. 

Conclusies 

Samenvattend zijn ten aanzien van dit ontwerp van Lurgi de 

volgende conclusies te trekken uit de hiervoor genoemde berekeningen: 

- De tweede en derde koelzone moeten worden samengevoegd waardoor de 

ventilator boven de derde koelzone vervalt. 

- De bandsnelheid kan worden verhoogd tot 5,5 m/min. waardoor een pro

duktietoename ontstaat van 20 ·;~. Waarschijnlijk is dit een gevolg 

van de grote veiligheidsmarge die door Lurgi bij het ontwerpen van 

een branderij, in verband met te geven garanties, wordt gehanteerd. 

De lengteverdeling van eerste en tweede brandzone, waarbij het ver

mogen van de DV1411 en de RV1411 aan elkaar gelijk zijn, is bij een 

bandsnelheid van 4,6 m/min. 21 m-15 m en bij een bandsnelheid van 5,5 

m/min. 15 m-21 m. Deze lengteverdeling is dus afhankelijk van de band

snelheid. 

- De lengte van de eerste koelzone is ten opzichte van de totale lengte 

van de brandzone goed gekozen. Bij alle berekeningen blijkt deze eerste 

koelzone door vergroting van de drukval steeds voldoende lucht te kun

nen leveren. 

De lengte van de opwaartse droogzone moet 24 m zijn en de lengte van 

de neerwaartse droogzone 6 m. 

-De ventilator die buitenlucht aanzuigt voor de DV1413 kan vervangen 

worden door een klep, aangezien in de kap boven de tweede koelzone 

een onderdruk heerst. 

Het tweede ontwerp van Lurgi is >veergegeven in figuur 4• De koppeling 

·tussen de zones is bij dit ontwerp anders dan bij het eerste ontwerp 

De tweede droogzone wordt samen met de eerste drie meter van de voor

brandzone en de laatste negen meter van de nabrandzone afgezogen door 

de ventilatoren DV1411/12 en dit gas wordt gebruikt voor het opwaarts 

drogen. 
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Door de ventilator RV1411 worden de laatste twaalf meter van de voorbrand

zone, de brandzone, en de eerste drie meter van de nabrandzone afgezogen. 

De derde koelzone vervalt, terwijl de eerste en tweede koelzone worden 

verlengd. De voorgestelde lengtes van de zones, de drukval over het bed 

in de zones, en de intredende gastemperaturen staanintabel 8. 

Ten aanzien van de door Lurgi voorgestelde drukval over de voorbrandzone 

kan het volgende worden opgemerkt: 

Daar de laatste twaalf meter van de voorbrandzone samen met de brandzone 

door de DV1411/12 wordt afgezogen, kan onder deze laatste twaalf meter 

van de voorbrandzone alleen een andere druk heersen als onder de brandzone, 

zoals door Lurgi is voorgesteld, wanneer deze beide zones door verschil

lende leidingen met de DV1411/12 zijn verbonden. Meer voor de hand liggend 

is het,echter om over het tweede gedeelte van de voorbrandzone dezelfde 

drukval te nemen als over de brandzone. Bij een aantal berekeningen is 

dit dan ook gedaan. 

De door Lurgi voorgestelde bandsnelheid is 4,21 m/min. 



I 
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Tabel 8: Lengte zones en instelling brandmachine 2de ontwerp Lurgi 

Lengte Temperatuur Drukval over 
(m) intredend gas (Oe) bed (mm H20) 

UDD 18 320 375 

DDD 12 320 375 

PH 15 1000 375 

F 33 1320 450 

AF 12 950 450 

C1 45 20 425 :t) 

C2 9 20 425 

:t)Door Lurgi voorgestelde drukval. 

Bij berekeningen wordt deze zodanig aangepast dat door de eerste koel

zone voldoende lucht geleverd wordt voor de brandzones. 
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Voorgestelde instelling 

Met deze waarde voor de bandsnelheid is het ontwerp doorgerekend (tabel 9). 
Hieruit blijkt dat de tweede koelzone onvoldoende lucht levert voor de 

tweede droogzone. Uit de berekeningen aan het eerste voorstel van Lurgi 

bleek, dat bij een lengte van de eerste koelzone van 42 m en een lengte 

van de tweede koelzone van 12 m de tweede koelzone wel voldoende lucht 

levert. Verder volgt uit deze berekening dat de vermogens van de DV1411, 

DV1412 en RV1411 niet aan elkaar gelijk zijn. In dezelfde tabel zijn zes 

andere verdelingen van de brandzones vermeld. Wanneer alleen de brandzone 

door de RV1411 wordt afgezogen, terwijl de tweede droogzone, voorbrand

zone en nabrandzone door de DV1411/12 afgezogen worden, zijn de vermogen 

van deze ventilatoren wel nagenoeg aan elkaar gelijk. 

In tabel 9 is ook te zien dat in alle situaties de temperatuur van het 

gas dat door de DV1411/12 vóór bijmenging van de buitenlucht beneden de 

400°C ligt. Daardoor is het met deze configuratie onmogelijk in de eerste 
0 droogzone te drogen met een intredende gastemperatuur van 400 c, wat de 

bedrijfsmogelijkheden sterk beperkt. 



Tabel 9: 2de ontwerp Lurgi 

Zones afgezogen door DDD-t3 m PH DDD+6 m PH DDD-t 9 m DDD+12 m DDD+PH DDD+12 m DDD+PH 
DV1411/12 +9 mAF +9 mAF PH+9 mAF PH+9 mAF +9 mAF PH+AF +SF 

Temperatuur uittredende gas 
(oe) 

UDD 53 
DDD+J m PH 177 
12 m PH+F+3 mAF 428 
9 mAF 997 
e1 798 
e2 170 

Gashoeveelheid inclusief 
vocht (Nm3/hr) 

564 i: 103 UDD 
DDD-t3 m PH 452 i: 103 
1 2 m PH+F+ 3 m AF 938 i: 103 
9 mAF 147 i: 103 
e1 1106 i: 103 
e2 332 i: 103 

~ 

Temperatuur gas door RV1411 428 470 498 526 555 498 527 
Temperatuur gas door DV1411/ 
12 voor bijmening buitenlucht 

(oe) 378 353 335 323 315 356 346 
Vermogen DV1411/12 (kW) 2607 2716 2824 2914 3132 3457 3598 
Vermogen RV1411 (kW) 4744 4458 4253 4053 3843 3645 3435 
Gashoeveelheid nodig voor DDD 
en lekstromen naar UDD en PH 

440 * 103 (Nm3/hr) 
Gasstroom door e2 332 i: 103 

drogen (%) 0,47 
t 1280°e (min.) 2,2 
koe lp. (oe) 131 
rsttp. (oe) 863 

-- - ~-----
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Drukval over voorbrandzone 

Het voorstel is verder nog doorgerekend met een drukval van 450 mm H20 

over de laatste 12 m van de voorbrandzone (tabel 10). Het meest valt hier

bij op dat de tijd gedurende welke de onderste laag groene pellets in de 

brandzone boven 1280°0 zijn, korter is dan wanneer de drukval 375 mm H20 

is. Een mogelijke verklaring hiervoor kan zijn dat de gasstroom door de 

brandzone en de nabrandzone afneemt ten gevolge van het hogere tempera

tuurniveau aan het eind van de voorbrandzone. In totaal wordt hierdoor 

minder warmte aan het bed afgegeven. 

Vergroting bandsnelheid 

Daar bij beide voorgaande berekeningen beter gedroogd, gebrand en ge

koeld wordt dan noodzakelijk is, is ook gerekend met twee andere band

snelheden (tabel 10). Uit deze berekening volgt dat ook bij een bandsnel

heid van 5 m/min. nog aan alle eisen wordt voldaan. Verder is te zien 

dat ook bij deze twee bandsnelheden de tweede koelzone onvoldoende lucht 

levert voor de tweede droogzone. 

Conclusies 

Samenvattend zijn uit de voorgaande berekeningen de volgende conclusies 

te trekken ten aanzien van dit ontwerp: 

De lengteverdeling van eerste en tweede koelzone moet worden herzien 

in bijvoorbeeld 42 m-12 m. 

De temperatuur van het gas door de DV1411/12 kan nooit de 400°0 be

reiken. Dit is onafhankelijk van de verdeling van de brandzones over 

de ventilatoren DV1411/12 en RV1411, indien tenminste de eigenlijke 

brandzone door de RV1411 wordt afgezogen. De intredende gastemperatuur 

van de opwaartse droogzone moet hierdoor dus lager zijn dan 400°0. 

-Indien de vermogens van de DV1411, DV1412 en RV1411 aan elkaar gelijk 

moAten zijn, kan gekozen worden door een instelling waarbij de tweede 

droogzone, de voorbrandzone en de nabrandzone door de DV1411/12 worden 

afgezogen. 

De bandsnelheid kan, zonder tegen bepaalde grenzen aan te lopen, ver

hoogd worden tot 5 m/min. Dit \V"i jst eveneens als bij het eerste ont

werp van Lurgi. op een grote veiligheidsmarge. 



Tabel 10: 2de ontwerp Lurgi bij verschillende bandsnelheden 

r Snelhe:d pelletband (m/min.) 

I drukval laatste 12 m PH ( mm H20) 

I Temperat"',l'J.I' uittredende gasstroom ( °C) 

UDD 

DDD+3 m PH 

; -- r:-1 PH+F+ 3 m AF 
_. - '-;, 
" ._. • .,J! 

C1 

C2 

Uittredende gasstroom inclusief vocht 

(Nm3/hr) 

UDD 

DD+ 3 m PH 

12 m PH+F+3 mAF 

9 mAF 

C1 

C2 

Vermogen DV1411 (kW) 

Vermogen RV1411 (kW) 

Drukval over bed C1 (mm H20) 

Gashoeveelheid nodig voor DDD en lek-

stromen naar UDD en PH 

Gasstroom door C2 

drogen 

t 12Ö0°C 

koe lp. 

rsttp. 

(Nm3/hr) 

4,21 

450 

53 

177 

441 

1007 

190 

166 

564000 

452000 

957000 

147000 

1125000 

333000 

2628 

4933 

430 

440000 

333000 

0,47 

1 '8 
128 

878 

4,45 

450 

53 

114 

412 

970 

807 

185 

569000 

454000 

968000 

148000 

1141000 

317000 

2560 

4787 

450 

434000 

317000 

2,13 

1,4 

148 

829 

5,00 

450 

52 

168 

342 

873 

849 

226 

579000 

457000 

995000 

151000 

1165000 

316000 

2383 

4416 

479 

433000 

316000 

7,68 

1 t 2 

187 

708 

VJ 
0\ 
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4.3. ~o~p!l~n~ !w!e~e_k~e!z~n! ~e! ~~~!s! ~~o~z~n! 
De twee ontwerpen van Lurgi, die in het voorgaande besproken zijn, gaan 

beide uit van een koppeling tussen de brandzones en de opwaartse droog

zone. In de bestaande pelletfabriek is echter gebleken dat "vuile" zwavel

houdende lucht, afkomstig uit de brandzones, aan de voorzijde van de brand

machine, onder de op\vaartse droogzone, ontwijkt. Daarom is voorgesteld 

om voor het opwaarts drogen de relatief schone lucht uit de tweede koel

zone te gebruiken, in plaats van de lucht uit de brandzones. 

Dit heeft geleid tot het ontwerp weergegeven in figuur 5 en tabel 11. 

Bij dit ontwerp wordt de lucht uit de tweede koelzone gebruikt voor het 

opwaartse drogen en de rookgassen uit de tweede brandzone en de nabrand

zone voor het neerwaartse drogen. 

Berekening voorstel 

Dit voorstel is doorgerekend voor twee verschillende lengteverdelingen 

van de koelzones (tabel 12). Uit deze berekeningen volgt dat door een 

verkorting van de eerste koelzone, waardoor de tweede koelzone verder 

naar voren schuift, de uittredende gastemperatuur van de tweede koelzone 

slechts weinig hoger wordt. De oorzaak hiervan is, dat door de eerste koel

zone, onafhankelijk van de lengte van deze zone, steeds dezelfde hoeveelheid 

lucht gaat die nodig is voor de brandzones. Het vrijwel constant blijven 

van de uittredende gastemperatuur van de tweede koelzone heeft tot ge-

volg dat, daar deze temperatuur lager is dan de intredende gastemperatuur 

van de opwaartse droogzone, het gas uit de tweede koelzone door branders, 

aan te brengen onder de op\vaartse droogzone, moet worden verhit. Dit in

bouwen van branders onder het bed brengt waarschijnlijk technische pro

blemen met zich mee. 

De lengteverdeling 33 m-12 m-9 m van de koelzones, vermeld in tabel 12, 

is in de praktijk niet uitvoerbaar, daar in dit geval de druk onder de 

eerste koelzone meer dan 600 mm H20 is, zodat de pellets gaan zweven. 
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Tabel 11: Ontwerp koppeling opwaartse droogzone met tweede koelzone 

Lengte Temperatuur Drukval over 
(m) intredend gas ( 0 c) bed (mm H20) 

UDD 12 320 375 

DDD 18 320 375 

PH 15 1000 375 

F1 9 1320 450 

F2 24 1320 450 

AF 12 950 450 

C1 39 20 - :t) 

C2 12 20 470 

C3 3 20 470 

:t)Drukval zodanig dat voldoende ,~ geleverd wordt voor brandzones. 
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Tabel 12: Koppeling tweede koelzone met opwaartse droogzone 

Lengte e1 - lengte e2 - lengte e3 (m) 39-12-3 33-12-9 

Temperatuur uittredende gasstroom ( 0 e) 

UDD 50 50 
DDD 131 . 131 

PH + F1 208 208 
F2 +AF 782 782 

e1 810 805 
e2 169 176 

e3 84 74 

Gashoeveelheid inclusief vocht 

(Nm3/hr) 

UDD 384000 384000 

DDD 563000 563000 

PH + F1 513000 513000 

F2 +AF 602000 602000 

e1 1081000 1081000 

e2 444000 441000 

e3 133000 367000 

Gashoeveelheid nodig voor UDD en 

lekstroom naar DDD (Nm3/hr) 402000 402000 

Gasstroom door e2 (Nm3/hr) 444000 441000 

Totale ventilatorvermogen (kW) 16668 18252 

Drukval over e1 (mm H2o) 535 730 

drogen ( %) o,o8 o,o8 

t 1280°e (min.) 2,9 2,9 

koe lp. (oe) 86 61 

rsttp. (oe) 894 894 



- 40-

4.4. Vergelijking voorstellen qua aardgas- en elektriciteitsverbruik 

en keuze uit ontwerpen --------------------------------
De drie ontwerpen, in het voorafgaande besproken, zijn met elkaar verge

leken qua aardgas- en elektriciteitsverbruik. Daarbij is voor elk ont

werp die lengteverdeling van de zones gekozen, die van de eerder door

gerekende lengteverdelingen de gunstigste resultaten gaf. De benodigde 

aardgashoeveelheden en het elektriciteitsverbruik van de drie ontwerpen 

staan vermeld in tabel 13. In deze tabel staan tevens de bij de bereke

ning gebruikte zonelengtes, intredende gastemperaturen, en de drukval 

over het bed. Bij deze berekeningen is de bandsnelheid 4,21 m/min. 

Het aardgasverbruik is het gunstigst voor het eerste ontwerp van Lurgi, 

terwijl het elekcitriciteitsverbruik bij het tweede ontwerp van Lurgi 

het laagst is. 

Het verschil in aardgasverbruik tussen eerste en tweede ontwerp van Lurgi 

wordt veroorzaakt door de ongunstigere lengteverdeling van de droog

zones bij het laatste. Een andere lengteverdeling voor het tweede ont

werp van Lurgi, zodat het aardgasverbruik lager is, is wel mogelijk, 

maar dan moet tevens de wijze waarop de brandzones worden afgezogen, 

worden veranderd. Dit heeft echter een ongunstige invloed op het elek

triciteitsverbruik. 

Het elektriciteitsverbruik is voor het tweede ontwerp van Lurgi beduidend 

lager dan voor de beide andere ontwerpen, daar bij dit ontwerp de hoe

veelheid buitenlucht die door de DV1411/12 wordt aangezogen, veel lager 

is. Hierdoor is het vermogen van de DV1411/12 veel lager. Bij de hier 

doorgerekende variant op het eerste voorstel van Lurgi zijn de vermogen 

van de DV1411, DV1412 en RV1411 nagenoeg aan elkaar gelijk, terwijl dit 

bij het hier doorgerekende tweede voorstel van Lurgi niet het geval is. 

Moet dit echter wel het geval zijn, dan neemt het totale elektriciteits

gebruik voor het tweede voorstel van Lurgi toe tot ongeveer 14.000 kW. 

De wijze waarop de brandzones dan moeten worden afgezogen, is reeds in 

paragraaf 4.2. vermeld. Het ventilatorvermogen bij het voorstel met kop

peling tussen tweede koelzone en opwaartse droogzone kan nog verlaagd 

worden door de lengteverdeling tussen eerste en tweede brandzone te her-

zien. 

Indien de temperatuur van het gas nodig voor de eerste droogzone niet 

hoger hoeft te zijn dan 320°C is een keuze voor het tweede ontwerp van 

Lurgi met een lengteverdeling van de droogzones van 24 m voor de opwaartse 

~Joogzone en 6 m voor de tweede droogzone het meest aan te bevelen. 



- 41 -

Tabel 13: Aardgas- en elektriciteitsverbruik 

1ste ontwerp 2de ontwerp koppeling 
Lurgie Lurgi C2-UDD 

Lengte zone (m) 

UDD 24 18 12 
DDD 6 12 18 
PH 15 15 15 
F1 21 

33 9 
F2 15 24 
AF 12 12 12 
C1 42 45 39 
C2 12 9 12 
C3 - - 3 

Temperatuur intredend gas (oe) 

UDD 320 320 320 
DDD 320 320 320 
PH 1000 1000 1000 
F1 1320 1320 1320 
F2 1320 1320 1320 

AF 950 950 950 
C1 20 20 20 

C2 20 20 20 

C3 - - 20 
Drukval over bed (mm H2o) 

UDD 375 375 375 
DDD 375 375 375 
PH 375 375-450 375 
F1 450 450 450 
F2 450 450 450 
AF 450 450 450 
C1 473 430 535 
C2 425 425 470 
C3 - - 470 

Aardgasverbruik (Nm3/hr) 

drogen 1708 2924 2732 
voorbranden 4367 4937 4199 
branden 18385 18844 18101 
nabranden 1979 2166 1935 
totaal 26439 28871 26967 

Elektriciteitsverbruik (kW) 

totaal 16278 13406 16668 



- 42 -

Hierbij moet dan wel door de DV1411/12 de tweede droogzone, nabrandzone 

en tenminste de eerste 12 m van de voorbrandzone worden afgezogen, daar 

anders de voor de opwaartse droogzone van 24 m beschikbare 

hoeveelheid lucht te klein is. 

Wanneer men echter de mogelijkheid wil hebben in de opwaartse droogzone 

te drogen met een intredende gastemperatuur van ~ 400°C, zonder onder 

deze droogzone branders in te bouwen, moet gekozen worden voor het eerste 

ontwerp van Lurgi, waarbij de lengteverdeling van de zones moet zijn, 

zoals vermeld in tabel 13. 

Levert het inbouwen van branders onder de opwaartse droogzone geen moei

lijkheden op, dan kan gedacht worden aan een koppeling van tweede koel

zone met opwaartse droogzone, met als grote voordeel dat geen vuile lucht 

uit de brandzones ontwijkt. 
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5. Conclusies 

Van de drie vergeleken ontwerpen voor de tweede pelletfabriek moet, onder 

bepaalde voorwaarden, de voorkeur gegeven worden aan het tweede ontwerp 

van Lurgi. Voor een uitvoerige motivatie hiervan wordt verwezen naar para

graaf 4·4· 

Het vermoeden dat de ontwerpen van Lurgi een grote overcapaciteit hebben 

is door de berekeningen bevestigd. 

Uit het onderzoek is gebleken dat het model praktisch zeer goed bruikbaar 

is voor het doen van uitspraken over ontwerpen voor een pelletfabriek. 

Het geschikt maken van het algolprogramma voor de verschillende ontwerpen 

leverde geen moeilijkheden op. Het door Lurgi gemeten gunstig effect van 

het verlengen van het opwaarts drogen, werd ook met het model berekend. 

De uit de berekeningen met het model volgende conclusie dat de lengte van 

de tweede koelzone bij beide voorstellen van Lurgi te klein is, is door 

Lurgi bevestigd. 

Het aanpassen van het model voor het branden van basische pellets, is nog 

niet volledig gelukt vanwege het ontbreken van voldoende meetgegevens. 

Naar mijn mening moet dit op de in hoofdstuk drie voorgestelde wijze moge

lijk zijn, wanneer voldoende meetgegevens van in de PPI uitgevoerde brand

proeven beschikbaar zijn. Hiervoor en voor een onderzoek naar de functie 

van de bedporositeit in het model zijn deze meetgegevens noodzakelijk. 

Een verder onderzoek naar deze beide is wenselijk. 

Ten slotte is het aan te bevelen om voor het uiteindelijke ontwerp van 

de tweede pelletfabriek een onderzoek te verrichten naar een optimaal 

werkpunt, volgens de methode die door vLeeuwen is gevolgd(V. 
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BIJLAGE A 

Lijst van in de tabellen gebruikte symbolen en afkortingen 

UDD: updraft drying 

DDD: downdraft drying 

PH preheating 

F firing 

c cooling 

DV1411/12: Twee procesventilatoren die de gassen uit de brandzone opvoeren 

tot de druk die onder de eerste droogzone gewenst is. 

RV1411 

drogen 

koe lp. 

rsttp. 

Ventilator die gas uit de brandzones afvoert naar de schoorsteen. 

Percentage vocht van oorspronkelijke hoeveelheid, dat aan eind 

neerwaarts drogen nog in pellets aamvezig is. Dit percentage 

moet kleiner zijn dan 25 %. 
Tijd gedurende welke de temperatuur van de onderste laag groene 

pellets in de brandzone hoger is dan 1280°C. Deze tijd moet 

minimaal 1 minuut zijn. 

Temperatuur bovenste laag groene pellets aan het eind van de 

laatste koelzone. Deze temperatuur moet lager zijn dan 275°C. 

Temperatuur roosterstaven aan eind van nabrandzone; moet lager 

zijn dan 8oo0c. 



BIJLAGE B 

Grafieken en figuren 
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Diagram of the Pellet Indurating Machine 
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