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VERIFICATIE EN TOEPASSING VAN 

EEN STATIONAIR MODEL VAN DE 

PELLETBRANDERIJ 

N.J.H. van Leeuwen 

De pelletbranderij 1s een ertsvoorbereidingsbedrijf van de Kon. Ned. 

Hoogovens en Staalfabrieken NV. te IJrnuiden. Hiervan is in de groep 

}~ten en Regelen een rnathematisch model ontwikkeld, waarmee het 

stationair gedrag beschreven wordt. De modelresultaten zijn ver

geleken met bedrijfsrnetingen, waarna het model op diverse plaatsen 

gewijzigd is. Van dit model is een vereenvoudigd model afgeleid 

d~or het verband tussen in- en uitgangsgrootheden rond een werkpunt 

te lineariseren. Hiermee is een statische optimalisatie uitgevoerd 

m.b.v. een lineaire prograrnrneringsrnethode. Bekeken zijn de object

functies: productie, productie bij gebruik van andere ijzerertsrnengsels, 

koelen van de pellets en energieverbruik. Een grensanalyse geeft 

inzicht in de invloed van een beperking op de maximale waarde van de 

objectfunctie. 
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I. INLEIDING 

1.1 Beschrijving pelletbranderij 

In de ijzer- en staalindustrie speelt de ertsvoorbereiding een 

steeds belangrijker rol. Daarom is bij de Kon. Ned. Hoogovens 

en Staalfabrieken NV. te IJmuidennaast de drie bestaande sinter~ 

banden nog een pelletfabriek opgezet, waarvan de brand~rij een 

belangrijk deel vormt. 

Een schets van de pelletbranderij LS opgenomen Ln bijlage A. 

In de bijlagen C en G wordt een meer schematische voorstelling 

gegeven. Het ruwe ijzererts wordt eerst gemalen en van de nodige 

toevoegingen voorzien. Van dit mengsel worden in de vormerij 

bolletjes gemaakt met een diameter van gemiddeld 0.012 m: de 

groene pellets. Deze worden bij het begin van de branderij 

op een lopende band gestort tot een hoogte van 0.4 m: het pellet

bed. Op deze band, 3. 5 m breed., totale lengte 123 m, worden deze 

pellets door de drie zones van de pelletbranderij gevoerd, waar 

ze achtereenvolgens gedroogd, gebrand en gekoeld worden. Elke 

zone is nog in twee delen opgesplitst. 

In de eerste droogzone worden de pellets met een opwaartse gasstroom 

gedroogd, in de tweede droogzone met een neerwaartse gasstroom. 

Het branden geschiedt van bovenaf, waarbij de lucht die in de eerste 

koelzone reeds is opgewarmd, m.b.v. aardgasbranders tot een tempe

ratuur van ca. 1350°C wordt verhit. De warme lucht uit de b..reede 

koelzone wordt naar de tweede droogzone geleid. Wanneer de hete 

gasstroom uit de brandzones komt, wordt deze gedeeltelijk gebruikt 

voor de opwaartse (eerste) droogzone; de rest wordt naar de 

schoorsteen afgevoerd. Al deze koppelingen tussen de zones maken 

een zuinig gebruik van de warmte mogelijk. 

Om de lopende band, bestaande uit metalen roosterstaven, tegen 

de hoge temperaturen Ln de brandzone te beschermen, wordt voordat 

de groene pellets op de band gestort worden, eerst een laag 

reeds gebrande pellets aangebracht: de roosterlaag, dikte ongeveer 

0.1 m. 

Voor een uitvoerige beschrijving van de pelletbranderij wordt 

verwezen naar /1/. 

Van deze pelletbranderij is Ln de groep Meten en Regelen 

een mathematisch model ontwikkeld, waarmee het stationair gedrag 

van de branderij beschreven wordt. Van dit model vormen de 

partiële differentiaalvergelijkingen, die de temperatuur van gas 
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en pellets in het bed beschrijven een belangrijk deel. Een overzicht 

van het mathematisch model en het algol-60 programma dat daarop 

gebaseerd is,. staat in I 2/. 

I. 2 Doelstelling 

Onderwerp van dit onderzoek is een statische optimalisatie van 

de pelletbranderij met behulp van het mathematisch model, waarbij 

verschillende objectfuncties bekeken moeten worden. Naast de maximaal 

haalbare productie bij het huidige ijzerertsmengsel is het van 

belang, hoeveel er nog geproduceerd kan worden bij gebruik van 

andere soorten ijzererts. Een andere vraag is hoe de branderij 

ingesteld moet worden om bij een gewaarborgde productie zo goed 

mogelijk te koelen of om het energieverbruik (door branders en 

ventilatoren) te minimaliseren. 

In eerste instantie moet naar optimale instellingen worden gekeken 

binnen de mogelijkheden van de huidige installatie. Daarna kunnen 

diverse ontwerpbeperkingen worden verlaten, om tot aanbevelingen 

te komen voor eventueel nog te bouwen pelletfabrieken. 

Bij het onderzoek moet steeds zoveel mogelijk de toepasbaarheid 

van de resultaten in de praktijk in het oog gehouden worden. 

Dit heeft ondermeer als consequentie, dat een vrij uitgebreide 

modelverificatie nodig is. Tevens dient het werk er toe te leiden 

dat inzicht wordt verworven in de bruikbaarheid van de toegepaste 

methode. 

I .3 Hetbode 

Omdat vanwege de lange rekentijd een optimalisatie m.b.v. 

het oorspronkeli_jke niet-lineaire model, bijna niet is te verwezen

lijken, is van dit model een vereenvoudigde versie afgeleid, door 

de betrekkingen tussen in- en uitgangsgrootheden rond een werkpunt 

te lineariseren. Met een lineaire kostfunctie is het dan mogelijk 

gebruik te rnaken van de lineaire programmeringstechnieken. Naast 

de ger~nge rekentijd hebben deze methoden het voordeel dat instel

of stuurgrootheden en ontwerpparameters volkomen gelijkwaardig zijn. 



2. NAU\.JKEURIGHEID VAN HET HO DEL, EFFECT HOOGTEDISCRETISATIE 

In de inleiding is de doelstelling van het onderzoek beschreven. 

Echter, aangezien het ter beschikking staande materiaal - in hoofdzaak 

het statisch r:Jodel - bij de aanvang van het onderzoek nog enkele 

onvolkomenheden bleek te bevatten, was het noodzakelijk eerst 

enige aspecten van het model zelf te beschouwen, waaronder de nauw

keurigheid van de toegepaste numerieke oplossingsmethode. 

De temperatuur van de pellets Ts en van het gas Tg wordt als 

functie van de p1aats 1n het bed 1n principe beschreven door twee 

gekoppelde partiële differenti-aal vergel ij kingen /1/.om deze ver ge 1 ij kingen 

op te lossen, wordt in verticale (z-) richting een discretisatie 

1n lagen toegepast, zie bijlage B. In de horizontale (x-) richting 

wordt een verdeling in tijdstapjes gemaakt. (tijd en plaats op 

de band zijn via de bandsnelheid Vs aan elkaar gekoppeld: x= Vs • t) 

De invloed van de grootte van een tijdstapje dt op de oplossing 

van de gediscretiseerde vergelijkingen is reeds onderzocht, zie /3/ 

bijlage D. De discretisatie in de hoogterichting is bekeken in /4/ 

voor het koelproces. De opdeling in laien is nu opnieuw bestudeerd, 

waarbij ook het effect van de hoogtediscretisatie in droog- en brand-

zone nagegaan wordt. 

2.1 Discretisatiecriterium 

e 1 . De gediscretiseerde vergelijking, waarmee voor het n aagJe 

de uittredende gastemperatuur Tg berekend wordt uit de inkomende 
n 

gastemperatuur Tgn_
1 

en de pellettemperatuur in het laagje Tsn luidt: 

Tg = c n + ( 1- c) . Tg 
n-1 

De "constante" c in deze vergelijking is nog een functie van 

l1et totaal aantal lagen N en van de grootte van de gasstroom 

door i1et bed Fg: c = cC~,Fg). 

Omdat de temperatuur waarmee het gas het laagje uitkomt, moet 

liggen tussen de pellettemperatuur in het laagje en de temperatuur 

waarmee het gas het laagje is binnengekomen, moet de constante c < 1 

ZIJn. Hieruit volgt een voorwaarde voor het aantal lagen N: 
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N> UA 
2 Fg 0g 

Hierin ~s U warmteoverdrachtsco~ffici~nt 

A warmtewisselend oppervlak 

(g= soortelijke warmte van het gas 

~ = totaal aantal lagen 

Fg= gasstroom. 

Zie voor de afleiding van de formules (I) en (2) bijlage B. 

Uitgaande van een normale bedrijfstoestand bij een bandsnelheid 
-I 

Vs = 3.5 m min is destijds met dit criterium (2) het vereiste 

aantal laagjes berekend op 8 en is de nauwkeurigheid van de 

met de gediscretiseerde vergelijkingen berekende oplossing bepaald. 

Sindsdien zijn in het statisch model een aantal wijzigingen aange-

bracht: 

- de warmteoverdrachtsco~ffici~nt wordt een functie van de 

gasstroom door het bed, U = constante • VFg'. 

het warmtewisselend oppervlak A wordt niet meer als constante 

ingelezen maar berekend uit ondermeer de tl1eoretische doorlaat

baarheid van het bed, de bedhoogte en de pelletdiameter, \vaarbij 

de bedporositeit sterke wijzigingen onderging. 

- er is een 9e laag ingevoerd voor simulatie van de roosterstaven. 

Aangezien bij de keuze van acht pelletlagen de constante c ongeveer 

gelijk is aan I, ~s het niet verwonderlijk dat door de diverse 

verfijningen in het model c >I werd, ook in normale bedrijfssituaties. 

Omdat nu over de nauwkeurigheid van de modelresultaten geen uitspraak 

meer is te doen en omdat bij de stätische optimalisatie van de 

pelletbranderij de instelgrootheden sterk var1eren, is opnieuw 

de discretisatie in de hoogterichting bestudeerd. 

Bij verschill~nde bandsnelheden Vs is met Fg-minimaal (aan het 

einde van de tweede brandzone is Fg per strekkende meter het kleinst) 

het rechterlid van de ongelijkheid (2) bepaald. Hieruit volgen 

minimumwaarden voor het totaal aantal lagen N, de som van het aantal 

lagen voor groene pellets, reeds gebrande pellets en roosterstaven. 

De afzonderlijke minimumwaarden staan vermeld in de volgende tabel: 
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Vs 
aantal lagen aantal lagen aantal lagen 
groene pellets oude pellets roosterstaven 

4.6 9 5 1 

3.6 11 6 I 

2.6 12 6 I 

Deze aantallen Z1Jn bepaald voor normale waarden voor de 

doorlaatbaarheid en de pelletdiameter en onder de volgende voorwaarden 

voor de bedhoogte H en de roosterlaaghoogte h: 

H - h < 0.4 m 

h > 0. 05 m 

1t < 0.2 m 

Gekozen is voor N 19, welke discretisatie voldoende fijn 1s 
. -1 

voor bandsnelheden 2.0 <Vs < 6.0 m m1n . In de nieuwe versie van 

het programma is een alarmstatement opgenomen, die de gebruiker 

wa:Irschmv't wanneer de constante c >I wordt. 

2.2 Nauwkeurigheid 

Om een oordeel te kunnen vormen over de nauwkeurigheid van dit 

model 1s een berekening uitgevoerd met een fijnere discretisatie 

(N=55). In bijlage B zijn drie grafieken opgenomen waarin op de 

bedho.ogtes ho = 0.05 m, 0.20 men 0.35 m de met diverse discretisaties 

berekende gastemperaturen worden vergeleken. Langs de y-as staat 

uitgezet de relatieve afwijking in Tg, berekend met de discretisaties 

N=9 en ~=55, ten opzichte van N=l9. Langs de x-as staat de procestijd 

in minuten. De zoneovergangen vinden bij deze snelbeid plaats 

tussen de volgende tijdstippen: 

3 - 4 m1n Ie - 2e droogzone 

5 - 6 mln 2e dr. z. - Je brandzone 

7 - 8 mln droogproces - brandproces 

9 - I 0 mln Ie - 2e brandzone 

14 -15 mln brand·en - doorblazen 

I 7 - 18 m1n 2e br. z. - Ie koelzone 

24 - 25 mln Ie - 2e koelzone 

Resultaten: 

- door fijner te discretiseren nadert de oplossing de exacte 

oplossing. Dat de verdeling in 55 lagen een goede benadering 

is, is te. concluderen uit het geringe verschil in de oplossingen 

bepaald met N=19 en N=55. 
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- op de beschouwde bedhoogtes en tijdstippen wijkt de oplossing 

N=19 nergens meer dan 3 % af van de met N=SS berekende gastem

peraturen. 

vooral bij de overgangeq 1n het proces (zoals drogen-branden, 

branden-doorblazen) zijn de discretisatiefouten het grootst. Een 

grovere discretisatie 1n de tijd bleek ook de grootste fouten 

te gaan opleveren bij de procesovergangen. 

Opmerking: 

De grootte van de tijdstap dt is bepaald door de maximale 

discretisatiefouten die we bij de procesovergangen toestaan. De 

discretisatie in verticale richting is aangepast aan de plaats 

waar de opgelegde eis de fijnste verdeling noodzakelijk maakt (eind 

van de tweede brandzone). De discretisatie blijft verder constant 

gedurende de gehele berekening. Dit is qua rekentijd niet de 

voordeligste methode, maar aangezien 

- een rekentijd van 4 minuten per run nog acceptabel is, 

- het bepalen van de discretisatie in hoogte- en lengterichting 

welke optimaal is wat de rekentijd betreft, bij een vaste 

nauwkeurigheidseis, een grondig onderzoek vereist, 

- alleen een verkorting van de rekentijd met een factor 10 

tot 100 nieuwe toepassingsmogelijkheden voor het model schept, 

1s deze nieuwe verdeling gehandhaafd. 

6 



3. HO DELVERIFICATIE 

I 

De praktische toepasbaarheid v.an de resultaten van optimalisatie-

berekeningen, die met een mathematisch model worden uitgevoerd, 

hangt o.a. af van de mate, waarin het model de werkelijkheid benadert. 

Uit betekent voor deze studie dat de resultaten van bet statisch 

model van de pelletbrand~rij met de metingen aan het proces vergeleken 

moeten \.mrden en dat, waar nodig, het model gewijzigd wordt. 

Bovendien is l1et zinvol de modelresultaten te vergelijken met de 

uitkomsten, die met een veel uitgebreider matüematiscb model van 

Hoogovens zijn verkregen. 

3. I Meetrapport Hoogovens 

iloor het beschikbaar komen van een rapport van de K.N.H.S. over 

metingen, verricht aan de pelletbranderij, zie /ó/, is het mogelijk 

geworden een modelverificutie uit te voeren. In dit rapport wordt 

een overzicht gegeven van de lucnt- en rookgashoeveelheden in l1et 

leidingstelsel rund de band bij een aantal verschillende instellingen. 

Je ;1oeveelt1eidswetiugen zijn uitgevoerJ achter de bedrij (sventilatoren, 

waarbij t<-'Vens drukken en temperatuur werden gemeten. Ook ZLJn 

algemene gegevens als bandsnelheid, roosterlaaghoogte e.d. opgenomen. 

~·let bellulp van massa- en w<lrmtebalansen konden uit deze gegevens 

de gashoeveeli1eden in de leidingen en door het bed bepaalJ worden. 

Er ZLJn geen metingen gedaan van de temperatuur van gas of pellets 

Hl het bed. 

Uit dit rapport zijn de gegevens van twee werkpunten gehaald: 

meting L2-9-1971 = werkpunt 3.S en meting 17-2-1972 = werkpunt 4.6. 

([let werkpunt wordt hier genoemd naar de bijbehorende bandsnelheid Vs). 

Over de metingen moeten nog twee opmerkingen gemaakt worden: 

- bij alle metingen ontbreekt een opgave van de nauwkeurigheid 

waarmee de meting verricht is 

- het aantal hoeveelbeidsmetingen 1 s het absolute munmum om 

m.b.v. massa- en \varmtebalansen de gashoeveelheid in de leidingen 

en door üet bed te bepalen. Dit heeft als nadelen dat 

de onnauwkeurigheden in de gashoeveelheden in de loop van 

de berekening met balansen sterk toenemen 

. een meetfout zeer moeilijk te achterhalen 1.s. 

De metingen die met de rekenresultaten ~ergeleken kunnen worden 

staan voor beide werkpunten vermeld in een pelletbranderijschema 

in bijlage C: de bovenste getallen. Bij de ventilatoren, als cirkels 
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aangegeven, staat het opgenomen vermogen ~n kW vermeld. De tempera-

turen zijn uitgedrukt in °C~ de drukkén in 

1. d • • . • T 3, -1 (d hoevee tie en z ~J n gegeven ~n t.m n eze 

mm H
2
ü. De gas- en lucht

eenheid staat in de schema's 

niet vermeld). Boven de tweede droogzone en de brandzones staan de 

hoeveelheden aardgas (i~m3 h-l) die naar de branders gevoerd worden. 

Bij de e1odelverificatie wordt alsvolgt te werk gegaan: naar aanleiding 

van de gegevens u1 werkpunt 4.6 wordt het model op diverse plaatsen 

gewi_jzigJ, tot een goede overeenkoms~ tussen meet- en rekenresultaten 

is bereikt. Met dit aangepaste model worden in werkpunt 3.5 de gas

hoeveelheden, temperaturen e.d. bepaald. Deze worden met de overeenkom

stige meetresultat.en vergeleken. Hieruit is af te leiden hoe het model 

een beeld van de werkelijkheid geeft. 

3. 2 Modehvij zigingen 

De aangebrachte modelwijzigingen z~Jn ~n een aantal groepen 

onder te brengen: het inbouwen van lekken en het wijzigen van leiding

weerstanden, de invoering van het droogproces ~n het eerste gedeelte 

van de brandzone, het zone-afhankelijk worden van de doorlaatbaarheid 

van het bed en een groep van diverse kleine veranderingen. 

In de pelletbranderij treden op een aantal plaatsen'lekken op: 

buitenluc11t lekt binnen aan begin en einde van de band, de kappen 

boven het bed geven geen luchtdicl1te scheiding tussen de verschillènde 

zones, e.d .. Oe lekken zijn in het model aangebracht door het ~nvoeren 

van een extra klep met een zekere weerstand. De waarde van de klep

weerstand bepaalt met de drukval over de klep de grootte van de lek-

stroo"m. 

Het drukverlies ~n een leiding wordt berekend uit de gasstroom 

door de leiding en de leidingweerstand. Om de berekende waarde 

voor de druk in de kap boven de eerste koelzone en voor de druk na 

de DV 1413 (zie figuur in bijlage G) beter in overeenstemming te brengen 

met de gemeten drukken zijn een aantal leidingweerstanden veranderd. 

Uit de metingen blijkt het volgende: wanneer de pellets de brandzone 

binnenkomen, bevatten ze nog ongeveer een vijfde van het vocht, 

dat bij het begin van de band in de pellets aanwezig was. Dit vocht 

wordt in i1et eerste gedeelte van de brandzone uit de pellets verwijderd. 

In 11et oorspronkelijke model werd deze hoeveelheid vocht verwaarloosd. 

Uitgangspunt· bij de aangebrachte modelwijziging is de aanname dat pellets 

in het begin van de brandzone nog te koud zijn om de chemische reactie 

die bij het branden optreedt, op grote schaal te doen plaatsvinden. 
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Hiervan gebruikmakend wordt doorgerekend met de "droogvergelijkingen" 

totdat de pellets voldo.ende droog zijn, daarna wordt met de ''brand

vergelijkingen" verder gegaan. Voldoende droog ~s hier gekozen op 

3% van het oorspronkelijk aanwezige vocht. Aan de hand van het on

gewijzigd model kan gecontroleerd worden of het ui~gangspunt bij de 

modelwijziging juist geweest is. Dit is ~n verscheidene werkpunten 

nagegaan en goed bevonden. Wel is nog een voorwaarde voor de juist

heid van deze aanpak, dat de snelheid van de chemische reactie in het 

model correct is opgenomen. 

Het zoneafrzankcli.jk maken van de doorlaatbaarheid van het bed: 

Bij Hoogovens wordt verondersteld dat de gasstroom door het bed 

bij gelijke drukval over het bed (rekening houdend met de temperatuur) 

niet constant is ~n de diverse zones. :•iet andere woorden: de door-

laatbaarheid van het bed (= epsilon) is geen constante maar plaats

afhankelijk: ~n de brandzone zou epsilon kleiner en in de koelzone 

groter zijn dan u1 de droogzone. De fysische achtergronden van deze 

doorlaatbaarheidsveranderingen zijn niet geheel duidelijk. Als ver

klaring zou het volgende kunnen worden aangevoerd: in de koelzone 

neemt de doorlaatbaarbeid toe, doordat een groot gedeelte van het stof 

uit het bed verwijderd wordt. De doorlaatbaarheid ~n de brandzone 

kan kleiner worden door samenklonteren van pellets of door het 

krimpen van pellets. 

Het zal niet eenvoudig z~Jn om de grootte van de doorlaatbaarheicis

veranderingen te bepalert en om de fysische mechanismen, die deze 

doorlaatbaarheid beÏnvloeden te leren kennen, omdat het verrichten 

van metingen, vooral in de brandzone, zeer moeilijk ~s. Toch is het 

model nu gewijzigd zodat voor elke zone een eigen epsilon gebruikt 

kan ~orden en in werkpunt 4.6 is de doorlaatbaarheid in de droogzone 

en de verhouding tussen epsilondroog, epsilonbrand en epsilonkoel 

proberenderwijs bepaald. x) Deze verhouding blijft daarna constant. 

Deze epsilon mqet in dit verband daarom 66k als een aanpassingsfactor 

gezien worden. Alle effecten die buiten de "gewone" grootheden 

als drukval, bedhoogte, pelletdiameter, e.d., de gasstroom door het 

bed bepalen, worden samengenomen in de factor epsilon (deze mag 

eigenlijk geen doorlaatbaarheid meer genoemd worden en het is de vraag 

of deze gelijk is aan de theoretisch~ doorlaatbaarheid = de verhouding 

van de lege ruimte tot de totale ruimte, in het bed). 

x) de epsilon in de droogzone (=0.38) is niet gelijk aan de theoretisch 

bepaalde bedporositeit (=0.437! ?); de verhouding is bepaald op 

: 0.987 : 1.079. 

9 



Diverse kleine wijzigingen: 

De diverse kleine wijzigingen kunnen in een aantal deelgroepen 

worden onderverdeeld. Hier wordt volstaan met het geven van deze 

indeling, omdat het teveel in detail zou voereni als alle kleine 

wijzigingen afzonderlijk vermeld werden. 

-wijzigingen in de constanten die bij de berekeningen gebruikt 

worden. 

- coëfficiënten die vroeger als constanten in het model waren opge

nomen worden nu als variabelen ingelezen, o.<L de totale bedhoogte H. 

- "constanten'' worden niet meer ingelezen, maar berekend uit een 

aantal grootheden. 

- modelgrootneden worden op een andere WlJze berekend. 

- de numerieke rekenmethoden worden hier en daar anders toegepast. 

- veranderingen van progranunatecimiscbe aard. 

Het model zoals dat er na alle wijzigingen uitziet wordt uitvoerig 

beschreven in /2/. 

3.3 Vergelijking metingen- berekeningen 

In de scilema's in bijlage C staan de metingen en de modelresultaten 

die daarmee vergeleken kunnen worden, onder elkaar. Schema I: 

meting 17-2-1972: werkpunt 4.6. Dit is de meting aan de hand \vaarvan 

het model gewijzigd is. Schema 2: meting 22-9-1971: werkpunt 3. 5. 

Het de nieuwe versie van het model zijn in dit werkpunt de vergelijkbare 

uitgangsgrootheden bepaald: onderste getallen. Zoals in de vorige 

paragraaf is uiteengezet, is voor de epsilon in de droogzone niet de 

theoretische beddoorlaatbaarheid gebruikt, maar een experimenteel 

bepaalde waarde. Daarmee liggen ook de epsilon in brand- en koelzone 

vast. 

In beide werkpunten vertonen de berekende waarden in het algemeen 

een goede overeenkomst met de metingen. Hieronder volgen een aantal 

grootheden die minder goed overeenstemmen: 

- de vermogens van de ventilatoren boven de eerste droogzone 

en onder de t\veede droogzone - eerste brandzone. In het model 

werken alle ventilatoren met een vast rendement. Hierin lS geen 

WlJZlglng gebracht, hangende een apart onderzoek dat door Hoog

ovens aan de bedrijfsventilatoren in de pelletbranderij gewijd 

wordt. 

- de temperatuur van het gas dat uit de tweede brandzone komt. 

- de gasstroom door de eerste brandzone in werkpunt 4.6 en tengevolge 

daarvan de gasstroom door de eerste koelzone en de koelventilator 

(de hoeveelhsid gas die in de brandzones nodig is moet, door de 
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eerste koelzone geleverd worden). 

- de hoeveelheden vocht die uit het bed verwijderd worden. Dez~ 

hoeveelheid waterdamp is te bepalen door de absolute waarde te 

nemen van het verschil tussen de gasstroom die het bed ingaat 

en de gasstroom die het·bed verlaat. (in eerste en tweede ~roog

zone en de eerste brandzone). 

- het gasverbruik. Aan het gasverbruik 1s tot nu toe we1n1g aandacht 

besteed. De redenen hiervoor worden uiteengezet in paragraaf 4.2.3 • . 

1 1 

- 1n werkpunt 3. 5 de gasstroom door de koelventilator .en de temperatuur 

1n de leiding van de tweede koelzone naar de tweede droogzbne. 

In paragraaf 3.5 zal nader worden-ingegaan op de consequenties 

van de minder goede overeenstemming bij deze grootheden. 

3.4. Vergelijking THE - en Hoogovenmodel 

Bij de K.N.H.S. 1s een gecompliceerd mathematisch model ontwikkeld , 

wat de fysische processen in de pelletbranderij exacter beschrijft. /8/ 

In dit "Hoogovenmodel" worden de verschijnselen binnen de individuele 

pellet meegenomen. Daarom is het interessant de resultaten van beide 

modellen met elkaar te vergelijken. 

In de volgende tabel staat een overzicht van de gasstromen dooD de 

verschillende zones, zoals gemeten is, wp 3.5 en berekend met 
. . 3 ...:.J 

Hoogoven- en THE model. ûe gasstroom F 1s u1tgedrukt 1n Nm h 

·. 

meting meting * THE zone Hoogoven 

I 
model model 

eerste droogz 233,000 255,000 249,000 

tweede drz 200,000 192,000 186,000 195,000 

eerste brandz 198,000 231.000 212,000 215,000 

tweede brz 288,000 307,000 287,000 

koelzone 712,000 --- 719,000 

I 

h . * d De 1er aangegeven waarden voor e gasstroom door tweede drz. en eerste 

brandz. zijn berekend met een massa_balans, waarin de geschat te waarde 

voor de lek-stroom van D2 naar BI met 35 % vergroot is. 

wijzigde schatting is bij de aanpassing v.im het model aan met:Î.ng/wp 4.6 

ingevoerd, om daar een betere overeenkomst in de gemeten jberèkènde 



gasstroom door deze zones te krijgen). 

Dit geeft een.betere overeenstemming tussen Hoogoven- én THE mode-l 

met de meting van wp 3.5. 

Het belangrijkste .deel van beide modellen vormt de beschrijving van 

het bed, met name de temperatuur van pellets en gas. Hiervan zijn 

(nog) geen metingen beschikbaar, maar wel kunnen de resultaten van 

de modellen onderling vergeleken worden. In b~jlage C zijn daartoe 

twee grafiekeu opgenomen. 
0 

Grafiek I : Langs de vertikale as staat de pellettemperatuur T,s. ( C ) 

uitgezet tegen horizontaal de procestijd t (min), voo~ twee hoogtes 

in het bed: ho = 0.075 m , ho = 0.225 m 

Grafiek 2 : De gastemperatuur Tg ( °C ) als functie van de hoogte 

in het bed, gerekend vanaf de roosterstaven, ho (m) op een aantal 

posities op de band. 

Bij de eerste grafiek moeten twee opmerkingen gemaakt worden over de 

pellettemperatuur, bepaald met het Hoogovenmodel: 

- In dit model wordt de pellet in een aantal schillen verdeeld. Als 

pellettemperatuur is het algebra'isch gemiddelde van de materiaal

temperatuur in de buitenste twee schillen genomen. 

- De gekozen bedhoogtes wijken iets af: ho = 0.08 men ho 0.22 m. 

3.5 Conclusie 

Zoals vermeld in par. 3.3 is de overeenkomst tussen gemeten en 

berekende resultaten in het algemeen goed. Op de consequenties van 

de minder goede overeenstemming bij enkele grootheden, zal hier eerst 

nader worden ingegaan. 

- Wanneer de berekende ventilatorvermogens veel afwijken van de 
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gemeten waarden, kan dit de realiseerbaarheid van v1.a het model gevonden 

instellingen bemoeilijken. Is nl. de berekende waarde voor het vermogen 

lager dan het reëel benodigde vermogen, dan kan bij hoge (berekende) 

vermogens, de berekende instelling niet haalbaar blijken. Bij te hoog 

berekende vermogens kan het zijn dat de mogelijkheden van de fabriek niet 

volledig uitgebuit worden, wanneer het model voorspelt, dat een .venti

latorvermogen zijn bovengrens al bereikt heeft. 

In dit model zijn de berekende vermogens voor de AV 1411 en dè RV 1411 

steeds te laag. Wanneer bij de optimalisaties de vermogens van deze 

ventilatoren hun bovengrens naderen, moet met bovenstaande rekening 

gehouden worden. 
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- In het bedrijf wordt het vermogen van de serieventilatoren ge

regeld via de temperatuur van het gas uit de tweede brandzone (het model 

bepaalt dit vermogen achteraf uit de gasstroom, opvoerhoogte en het 

rendement). Dat .de bereke.nde en gemeten waarde van deze temperatuur 

minder goed overeenkomen heeft voor genoemde regeling tot gevolg, dat de 

setpointwaarde hiervan eventueel bijgesteld moet worden. 

Omdat de hoeveelheid warmte die in het bed gestopt wordt, bij meting en 

bij berekening gelijk is, kan een afwijking in de berekende gastemperatuur 

onder het bed, een aanW1JZ1ng Z1Jn dat bv. de warmtecapaciteit van de 

pellets, de hoeveelheid warmte die bij de chemische reactie vrijkomt 

of de gekozen epsilonverhouding niet helemaal juist Z1Jn. 

- Het berekende absolute niveau van het gasverbruik 1s niet juist, 

maar veranderingen worden waarschijnlijk wel goed door het model be

schreven. Dit betekent da~ wanneer enkele constanten (o.a. de warmte

productie bij verbranding van I Nm3 aardgas) gewijzigd worden, ook 

kwantitatief een goede overeenstemming tussen metingen en berekening 

te verkrijgen is. Aldus kan een met dit model uitgevoerde optimalisatie 

van het gasverbruik toch nuttige aanwijzingen geven om het gasverbruik 

te beperken. 

- Er lijkt een discrepantie te bestaan tussen de hoeveelheid vocht 

uit de pellets verwijderd in de meting en in de berekening. Dit wordt 

veroorzaakt doordat bij een interne omrekening in het model van de 

massa-eenheid kg--+ Nm
3 

, voor àlle gassen, dus ook de waterdamp., het 

moleculair gewicht van lucht gebruikt wordt. Bij zorgvuldiger berekening 

1s de overeenstemming goed. 

- Blijft over de afwijking 1n de gasstroom door de koelventilator. 

Deze 1s 1n beide werkpunten ongeveer 8 %, wat wel binnen de meetnauw

keurigheid zal liggen. In wp 4.6 wordt de te hoge gasstroom dodr de 

KV 1411 veroorzaakt door de gasstroom die de eerste brandzone vraagt. 

Waarom deze (ondanks de aanpassing van het lek tussen tweede droogzone

eerste brandzone ) te groot is, is niet duidelijk. Over de gevolgen is 

ook geen oordeel uit te spreken. 

De temperatuurprofielen, berekend met het Hoogoven- en THE - model 

stemmen goed overeen. Heliswaar zijn enkele resultaten van het Hoogoven

model gebruikt voor schatting van enige constanten in het TIIE -model, 

toch is gezien de relatief grove benadering in dit model, de overeen

komst opvallend. 
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Een definitief oordeel over de mate waar1n het model een beeld van de 

realiteit geeft, is nog niet mogelijk, omdat geen metingen beschikbaar 

z1Jn van gas- en pellettemperaturen in het bed. Bovendien is het aantal 

meetseries, waarmee de modelresultaten vergeleken konden worden miniem 

en zoals uit latere Hoogovengegevens is.gehfeken zijn de metingen 

onnauwkeurig* en soms foutief (drukken ! ); 

Zoals hier en daar al is aangegeven blijven verfijningen in het model 

altijd mogelijk. Er is nog betrekkelijk weinig aandacht besteed aan de 

diverse constanten die 1n de berekeningen voorkomen. 

Globaal kan echter gezegd worden, dat het model in zijn huidige vorm 

voldoende de werkelijkheid benadert, om de toepasbaarheid in d~piaktijk 

van de resultaten van optimalisatieberekeningen te verzekeren. 

* geschatte onnauwkeurighedèn: gasstroom door de ventilatoren 10 %, 
0 temperaturen 10 C, drukken ? 



4. OPTU1ALISATIE 

4.1 Lineair programmeren 

Uit een analyse van het model van de pellet.branderij is gebleken 

dat 19 ingangsvariabelen! invloed hebben op 16 procescondities = 

uitgangsvariabelen van het model U. Alle ingangsgrootheden zijn be

grensd, evenals de uitgangen .. Deze grenzen vloeien enerzijds voort 

uit de ontwerpbeperkingen, anderzijds uit de eisen die aan het 

proces gesteld worden. 

j model 
==========Z~Î. ____ Pe_l_l_e_t_b_r_a_n_d_e_r_i_j __ ~=========)Z• 

~~'!'~z ~~,!!.·'~z 

Enkele voorbeelden: de ingang 10[1], de temperatuur waarmee 

het gas de opwaartse droogzone binnenkomt, mag· niet hoger dan 
0· 

350 C worden, omdat het droogproces van de pellets and.ers te 
. -1 

snel verloopt; de lopende band kan niet sneller dan 5 m mln 
0 

0 ,I
17 

= Vs ,5. Uitgangsgrootheid u
4 

= koelp <275 C; deze 

variabele stelt de pellettemperatuur aan het einde van de koelzone 

voor (dit is een maat voor de kwaliteit van het koelproces) en 

moet lager zijn dan 275°C, omdat de pellets op rubber banden 

verder getransporteerd worden. Een beschrijving van al de variabelen 

die bij de optimalisatie een rol spelen, is met hun onder- en 

bovengrens opgenomen in bijlage D. 

Het optimalisatieprobleem kan alsvolgt geformuleerd worden: 

zoek een set waarden voor de ingangsgrootheden ! zodanig dat 

- deze waarden tussen onder- en bovengrens liggen: ~I ~!' ~2 , 

- de bijbehorende set waarden van de uitgangsgrootheden aan hun 

beperkingen voldoen: ~I~.!:!_ ~~2 , 

- een bepaalde objectfunctie of doelfunctie van deze variabelen 

minimaal c.q. maximaal is. 

In het algemeen is het verband tussen 1n- en uitgangsgrootheden 

niet-lineair. Om bij de optimalisatie tot aanvaardbare rekentijden 

te komen is het noodzakelijk dit verband rond een werkpunt te 

lineariseren (zie blz. 32 en bijlage D ref /3/). We krijgen dan 

de volgende betrekking tussen u en i: u= A i• waarin A een 

matrix is met in elke rij de partiële afgeleiden van een uitgangs

grootheid naar de ingangsgrootheden. In deze benadering worden 

de variaties van de uitgangsgrootheden, rond een werkpunt, nu 

beschreven als lineaire combinaties van de variaties van de ingangs

grootheden rond het gekozen werkpunt. 
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Wanneer alle. beperkingen lineair ZlJn in de variabelen en ook 

de objectfuncde, is het optimaliseringsprobleem .een lineair 

programmeringsprobleem geworden (afgekort: L.P;~-::probleem). Het 

op te lossen L.P.-probleem luidt nu: 

max (~1~) onder de voorwaarden: 

~I ~~'~2 
~I~~= A ~~~2 

Aan de hand van een tweedimensionaal voorbeeld zal een meetkundige 

interpretatie van de L.P.-methode gegeven worden 

c • 

• = 0 _, b • 0 _, -

.È-2 = ~ l ("1 J!. = u2 
10 u3 

In de figuur staan langs de assen de onafhankelijke variabelen, 

ingangsgrootheden. Het L.P.-probleem vraagt naar een punt van een 

gebied G waar de functie ~T~ zijn hoogste waarde aanneemt. De 

begrenzende lijnen van G zijn de beperkingen op in- en uitgangs

grootlleden. Door middel van arcering is aangegeven welk gebied 

... T (4 ) G moet voorstellen. We tekenen de grad1ent ~ = ,2 van de 

objectfunctie en vinden grafisch de oplossing van het probleem: 

4x
1 

+ 2x 2 is op G maximaal 28 en wel in (6,2). 

Voor de oplossing van L.P.-problemen 1s een rekenmethode 

ontwikkeld: de simplexalgorithme, zie /5/. Hierop gebaseerd 1s 

het lineaire programmeringssysteem NATHALlE (ontwikkeld in de ·groep 

Methoden van de Operatiens Research, onderafdeling der wiskunde,THE), 

dat op het rekencentrum van de THE op magneetband voor de gebruiker 

beschikbaar is. 

De matrix van parti~le afgeleiden wordt bepaald door met 

het statische pelletbranderij model twintig maal de waarden 

van de uitgangsvariabelen Q te berekenen, bij een gegeven waarde 

van I: eenmaal om U te bepalen in het werkpunt, 19 maal met 

telkens één element van..!. gewijzigd I. = I. + .öl., j=l ,2, ••• ;19. 
J J J 

De elementen van de matrix volgen dan uit 
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V. V. 
J ~ 

Een uitgebreide vers~e van het statisch algolmodel berekent 

met deze formule de matrixkolommen. 

In bijlage E is de matrix bijgevoegd, die bepaald ~s uitgaande 

van het in hoofdstuk 3 beschreven werkpunt 4.6. Een nadere bestu

dering van de matrixelementen vergroot het inzicht in de fysische 

processen die in de pelletbranderij plaatsvinden. Als voorbeeld 

zijn gekozen de elementen A
2

,
10

_
16

, die de invloed van de brander

temperaturen op de uitgangsvariabele "brand" aangeven. Deze variabele, 

de pellettemperatuur in de onderste laag groene pellets gemiddeld 

over de laatste twee minuten in de brandzone, is een maat voor de 
0 

brandkwaliteit: brand> 1300 C om stevige pellets te verkrijgen, 
0 

maar < 1400 C om te voorkomen dat de pellets "druiventrossen" vormen, 

d.w.z. aan elkaar sinteren. Voor deze elementen geldt de volgende 

verklaring: 

Door de eerste branders, tr [1 t/m 3] , geplaatst in de eerste 

brandzone, wordt de bovenste laag pellets verhit. Deze warmte wordt 

via de gasstroom naar de dieper gelegen pellets getransporteerd. 

Doordat de lopende band de pel~ets in de richting van toenemende x 

voert (naar koelzones), kan men de "invloedssfeer" van deze eerste 

branders schematisch alsvolgt weergeven: 

I 

pelletbed i ~~~,;:-:~:t 
Een temperatuurverhoging van de eerste branders heeft aldus een 

positieve invloed op de brandkwaliteit. Wanneer de laatste branders 

op een hogere temperatuur ingesteld worden, bereikt deze extra warmte 

niet meer de onderste laag groene pellets, maar wordt in het begin 

van de koelzone uit het bed verwijderd. In zoverre d~aagt dit dus 

niet in positieve zin tot "brand" bij. De, weliswaar zeer kleine, 

negatieve invloed wordt alsvolgt verklaard: een temperatuurverhoging 

van het gas door d~ laatste branders vergroot de thermische weerstand 

van het bed, waardoor de gasstroom door het bed t.o.v. de werkpuntswaarde 

iets zal afnemen. Het warmtetransport naar de onderste laag groene 

pellets verloopt daardoor slechter. 

Beschouwen we nu de invloed van de branders op de temperatuur 

van de onder het bed gelegen roosterstaven: u3 = rsttp, dan zien 
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we dat een tE!mperatuurverhoging van brander J-3 de roosterstaven 

heter maakt, van brander 4-7 kouder-. Hiervoor geldt e~nzelfde verklaring. 

·Vanwege de linearisering is het vereenvoudigd model, waarmee de 

optimalisaties worden uitgevoerd, slechts in een beperkt gebied 

een goede benadering van het oorspronkelijke, niet-lineaire model. 

Dit heeft tot gevolg dat na. iedere optimalisatie onderzocht moet worden 

of de waarden van de uitgangsgrootheden die bij de optimalisatie 

met het lineair model verkregen zijn, voldoende overeenstemmen met 

de waarden van ~ die met het oorspronkelijke model verkregen zouden 

worden. Deze laatste zijn eenvoudig te bepalen door in het niet-lineair~ 

model als waarden voor I de bij de optimalisatie gevonden optimale 

instelling te gebruiken. Soms geeft dit aanleiding tot een onderzoek 

naar de lineariteit van het verband tussen een ingangsgrootheid en 

de uitgangsgrootheden, eventueel gevolgd door het opleggen van extra 

beperkingen aan deze variabele. Hierna wordt de optimalisatie en 

de controleberekening opnieuw uitgevoerd. Deze procedure moet soms 

enige malen herhaald worden. Dit blijkt qua rekentijd een goedkopere 

handelwijze dan een grondig lineariteitsonderzoek vooraf. 

4.2 Optimalisatieresultaten. 

4.2.1 Maximale produktie. 

Een belangrijke objectfunctie is de netto opbrengst van de fabriek. Deze is 

afhankelijk van een groot aantal faktoren zoals: grondstofprijzen, prijzen 

van het gereedproduct, afschrijvingen, productiekosten enz. E.en nadere 

analyse leert dat de meeropbrengst van een hoeveelheid extra pellets veel 

groter is dan de marginale kosten. Daarom ~s een praktische keus voor de 

objectfunctie de productie, die evenredig ~s met de bandsnell1eid Vs en de 

hoogte van de laag groene pellets : H - h 

objectfunctie Q ( H - h ) • Vs 

Q is een functie van drie ingangsvariabelen die om de simplexmethode te kun

nen toepassen, nog rond het werkpunt gelinealiseerd moet worden: 
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4Q ( H - h ) . 6 Vs Vs• 4h + Vs• AH 

AQ = 0.34 . 6 Vs - 4.f>•,6h+ 4. 6•4 H 

t.Q 0. 34 • i 17 - 4.6·il8 + 4.6•il9 

Voor een overzicht van de optimalisatieresultaten wordt verwezen naar 

tabel I van bijlage F. In de tabellen van deze bijlage is gegeven: 

- de waarde van de ingangsgrootheden na de optimalisatie. 
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- de waarde van de uitgangsgrootheden na de optimalisatie volgens de lineaire 

programmeringsmetbode (kolom Nathalie) en volgens het niet-lineaire 

pelletbranderij model (kolom statisch model). 

- de waarde van in- en uitgangsgrootheden in het werkpunt. 

- de waarde van de objectfunctie na de optimalisatie en ~n het werkpunt 

- de extra beperkingen die zijn opgelegd. 

Als een variabele na de optimalisatie op z~Jn onder- of bovengrens zit, wordt 

dit met o respectievelijk b aangegeven. 

Bij het uitvoeren van de berekening is als ondergrens voor de roosterlaag 

0.05 m ingevoerd. Deze beschermlaag voor de onderliggende roosterstaven 

wordt op minimaal 0.05 m gehandhaafd, omdat de roosterstaven waarschijnlijk 

nog onvolkomen in het model zijn opgenomen. (Bij Hoogovens wordt voor de 

simulatie van de roosterstaven, roosterwagens etc. een apart model out~ 

wikkeld.) 

Verder dient opgemerkt te worden dat de waarde van de uitgangsvariabeleQ, 

berekend met het niet-lineaire pelletbranderijmodel goed overeenkomen met 

de door Natbalie bepaalde waarden. 

Bij bestudering van de resultaten blijkt dat dan een productietoename ver

kregen wordt door de snelheid Vs op te voeren en de hoogte van de roosterlaag 

h te verkleinen: 

werkpunt 4.6 na optimalisatie eenheid 

Vs 4.6 4.8~ 
I 

m m~n 

h 0.075 0.05 0 m 

H 0.415 0.415 b m 

prod I. 564 I. 779 
I 

productietoename + 14 % t.o.v. het werkpunt 



20 

De volgende twee vragen komen nu naar voren: 

- Is het fysisch in te z1en dat bij de optimale instelling aan alle ge

stelde eisen voldaan wordt, met name aan de voorwaarden gesteld aan het 

drogen, branden en koelen. 

- Welke invloed hebben de actieve beperkingen op de maximale waarde van de 

objectfunctie. 

Wanneer de bandsnelheid en de hoogte van de laag groene pellets toenemen, be

tekent dit, dat meer groene pellets in een kortere tijd gedroogd, gebrand 

en gekoeld moeten worden. 

Het branden wordt verbeterd door de drukval over de tweede brandzone sterk 

op te voeren; daarbij worden de eerste vier branders maximaal gezet, 

brander 5 t/m 7 uit. De gevolgde brandstrategie is dus dat in de eerste 

brandzone de benodigde warmte in het bed gestopt wordt en dat deze warmte 1n 

de tweede brandzone naar beneden getransporteerd wordt. Zie ook par 4.1, 

verklaring van de matrixelementen A2 , JO _ 
16
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Door de druk onder de eerste droogzone te verhogen, wordt de extra gas

stroom uit de tweede brandzone benut voor het verwijderen van de grotere 

vochthoeveelheid uit het bed. 

Om aan de koeleis te voldoen is vanwege de beperkte hoeveelheid koellucht, 

een zorgvuldig samenspel tussen de diverse ingangsgrootheden die op het 

koelen invloed hebben, noodzakelijk. Wanneer in het werkpunt de druk onder 

de tweede brandzone wordt verlaagd, is de hoeveelheid warmte die 1n deze 

zone in het bed gestopt wordt, groter dan in het werkpunt. Omdat de höeveel

heid lucht, die 1n de brandzones nodig is, door de eerste koelzone geleverd 

moet worden, heeft een verlaging van Po l4] ~ok tot gevolg, dat de gasstroom 

door de eerste koelzone toeneemt en er dus beter wordt gekoeld. Deze twee 

effecten van een verlaging van de druk onder de tweede brandzone resulteren 

uiteindelijk 1n een positieve invloed op het koelproces. Beter koelen wordt 

ook bereikt v1a het uitzetten van de laatste drie branders en de verlaging 

van de druk boven de t\veede koelzone. Daarbij blijkt het niet meer mogelijk 

de verbindingsklep tussen beide koelzones, K [SJ , open te zetten. 

Met een grensanalyse kan de invloed onderzocht worden van een actieve 

beperking op de maximale waarde van de objectfunctie. Het is zinvol deze lu

vloed te onderzoeken omdat in werkelijkheid de gekozen grenzen niet zo 

absoluut zijn en omdat hiermee bottlenecks in het ontwerp gevonden kunnen wor

den. 

Opmerking: Niet iedere actieve beperking is een bottleneck. Na de optima~ 

lisatie is het aantal actieve beperkingen gelijk aan het aantal onafhankelijke 

variabelen. Dit is een gevolg van de gebruikte mathematische oplossings

methode (bewijs zie /5/ ). 



We noemen een actieve beperking een bottleneck, wanneer de optimale waarde 

van de objectfunctie door het opheffen van die beperking relatief veel 

kan verand~ren, voordat de andere beperkingen een verdere verbetering 

onmogelijk maken. De grensanalyse kan met weinig extra rekentijd (enkele 

seconden) uitgevoerd worden m.b.v. de parametrische programmering, zie 
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par 4.3.In bijlage F is een tabel opgenomen waarin de invloed van de belang

rijkste beperkingen op de maximale waarde van de productie vermeld staat. 

Ter illustratie zal hier voor één actieve beperking worden besproken hoe

veel de productie kan toenemen door de betreffende grens te verleggen 

en hoe deze productietoename dan, globaal, tot stand komt. 

Waarom kan de productie niet verder toenemen. Het antwoord op deze v.raag 

~s terug te voeren op de beperkte capaciteit van de koelventilator , de 

KV 1411. Daarom is nagegaan welke productieverbetering mogelijk is, door 

vergroting van deze ventilator. 

b = 2200 b = 3000 eenheid 

KV 1411 I 2200 2565 kw 

Vs I 4.89 5.07 
-I 

m m~n 

h 0.05 0.05 m 

prod I. 779 I .839 

productie toename 3.5 % vanuit het optimum 

De productievergroting komt als volgt tot stand 

Omdat h minimaal en H maximaal is, kan de productie alleen toenemen door 

een vergroting van de bandsnelheid Vs. 

- Doordat de pellets korter in de brandzone verblijven, geschiedt het 

branden slechter. Dit kan gecorrigeerd worden door de druk onder eerste 

of tweede brandzone te verlagen. 

Een verlaging van alleen Po [2] ~s niet mogelijk, omdat de serieventi

latoren op maximaal vermogen draaien. (een verlaging van Po [ 2] 

verhoogt de temperatuur van het gas onder de eerste brandzone : K [3] 

moet verder open om de gewenste temperatuur onder de eerste droogzone 

te handhaven: meer gas door de serieventilatoren: niet mogelijk.) 

- Door schuiven met de drukken Po [2] en Po [4] kan bereikt worden 

dat de brandk\valiteit zijn gewenste waarde haalt en de bovengrens van 

het serie-vermogen niet wordt overschreden. De ongelijke verhouding van 

de invloed van deze drukken enerzijds op de brandkwaliteit, anderzijds 

op het serievermogen, maakt dit mogelijk. 
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-Het serlevermogen blijft maximaal door het stijgen.van Po [ 1] , waarmee 

de iets grotere gasstroom ( K [3] meer open, K [4] staat reeds 

maximaal open ) verwerkt wordt. 

- Het drogen geschiedt beter dan vereist wordt. 

- K [s] kan weer open gezet worden om het koelen te bevorderen, naast 

de drukken onder de brandzone. 

-Een verdere vergroting van de KV 1411 heeft geen z1n, omdat de druk 

Po [s] zijn maximale waarde bereikt, zodat er niet meer gas door de 

koelzones gevoerd kan worden. 

4.2.2. Haximaal koelen 

Het koelen van de pellets levert vaak moeilijkheden op. Om inzicht in het 

proces te krijgen zodat, bij een vaste productie, een instelling gekozen 

kan worden, waarmee het koelproces bevorderd wordt, is een optimalisatie uit

gevoerd met als objectfunctie 

Q = u 4 
koelp. 

De productie wordt hierbij gewaarborgd door geen variaties toe te staan 

aan de productiebepalende factoren: Vs, h en H. Optimalisatieresultaten 

z1e bijlage F, tabel 2. Vanwege de niet-lineaire invloed van To [1] , de 

ingaande gastemperatuur onder de eerste droogzone, op enige uitgangs

variabelen, bleek het nodig hieraan een extra beperking op te leggen. 

Met deze begrenzing is de overeenkomst in de met Natbalie en met het niet

lineaire model berekende waarden van de uitgangsvariabelen goed. 

I werkpunt 4.6 na optimalisatie eenheid 

koe lp 
l 

268 171 
0 c 

De verbetering van het koelproces komt voornamelijk tot stand door het verla

gen van de druk onder de Ie brandzone en boven de 2e koelzone èn de nieuwe 

branderinstelling. 

Vooral het uitzetten van dit aantal branders: tr I en 4- 7, is opvallend. 

Alleen Vla brander 2 en 3 wordt nu warmte in het bed gestopt, waarbij de 

gasstroom door de eerste brandzone wel sterk toeneemt door de verlaging 

van Po [2] . Dit sluit wel aan bij de vor~ge resultaten, waaruit bleek 

dat niet alle branders voluit hoeven te staan om de benodigde warmte in 

het bed te krijgen en dat de plaats waar de warmte in het bed gestopt wordt 

zeer belangrijk ~s. 

Toch blijft het verrassend dat de nadruk bij het branden op de eerste 

brandzone komt te liggen, terwijl Po [4] een grotere positieve invloed 

op het koelen heeft, zie matrix. 
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4.2.3. Minimaal gasverbruik 

Tot n~ toe is aan de berekening van de juiste absolute waarde van het gasver

bruik nog niet veel aandacht besteed aangezien 

niet voldoende nauwkeurige metingen beschikbaar waren 

- het gasverbruik qua kosten minder van belang was 

- de bijdrage van het aardgas en de aangezogen verbrandingslucht tot de gas-

stroom door de brandzones verwaarloosbaar, is t.o.v. de gasstroom, die uit 

de koelzone komt. 

Wel wordt verwacht dat veranderingen in het gasverbruik door het model goed 

beschreven worden, zodat de uit te voeren optimalisatie resultaten kan 

opleveren, die het gasverbruik in de branderij inderdaad doen afnemen. 

In het oorspronkelijke lineaire model, zoals beschreven door de matrix 1n 

bijlage E, komt de grootheid die het gasverbruik voorstelt "gas",niet als 

(uitgangs) variabele voor. Toen daarom van de kant van Hoogovens het ver

zoek kvtam of het met dit model mogelijk was het gasverbruik te minimaliseren 

is de rij van de matrix behorende bij de uitgang "gas" bepaald (zie 

bijlage E). (In de output van het statisch algolmodel, waarmee de matrix

elementen berekend zijn, staat ook het gasverbruik vermeld). 

Nadat deze rij aan de matrix is toegevoegd, is een minimalisatie van het 

gasverbruik uitgevoerd vanuit werkpunt 4.6 bij een vaste productie. De 

overeenstemming van de lineair en niet-lineair bepaalde waarden van de uit

gangsgrootheden is voor de meeste variabelen goed. Uitgezo~erd echter de 

grootheden drogen en koelp en de objectfunctie zelf: u
17 

= gas. 

I wp 4.6 

I 
na optimalisatie I eenheid 

I 
I 

lineair niet-lineair I 
i 

i 7650 2770 5450 
3 I 

gas Nm h 
i 

Bij de bestudering van het verschil tussen het lineaire en niet-lineaire 

gasverbruik is komen vast te staan dat dit grotendeels veroorzaakt wordt 

door een essentiëel modeltechnisch probleem. 

De temperatuur van de lucht, die uit de eerste koelzone naar de branders 

wordt gevoerd, de secundaire lucht temperatuur, 1s pas na het doorrekenen 

van de koelzone te bepalen. Bij de berekeningen 1n de brandzone moet deze tem

peratuur reeds bekend zijn om de inkomende luchttemperatuur in het bed 

te kennen als een brander uit staat en om globaal de bijdrage van gas 

en verbrandingslucht tot de luchtstroom door de brandzone te bepalen. In de 

brandzone wordt daarom met een schatting voor de secundaire luchttemperatuur 

gewerkt. 



Voor de voorlopige bepaling van het gasverbruik is dit niet genoeg, maar 

voor de ingaande luchttemperatuur in het bed moet eigenlijk een iteratie 

in het model aangebracht worden. Nû kan het voorkomen dat de schatting 
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voor deze temperatuur en daarmee ook de gekozen ondergrens voor de branders 

te laag is, waardoor in het niet-lineaire model maar vooral Lil de lineaire 

benadering onnauwkeurigheden kunnen worden veroorzaakt. 

Aan de waarde van de resultaten van déze optimalisatie moet dan ook ge

twijfeld worden. Het ontbreken van de temperatuur-loop tussen brand- en 

koelzone heeft voor de waarde van de overige optimalisatieberekeningen 

nauwelijks nadelige gevolgen. 

4. 2. 4Hematietertsen 

De pellets die bij het begin van de pelletbranderij op de band gestort 

worden bestaan hoofdzakelijk \lit magnetiet- en hematietertsen. In de brand

zone worden de pellets zover opgewarmd dat het magnetiet in hematiet om

gezet wordt, waarbij veel warmte vrLJ komt: 

Een belangrijke vraag is hoeveel er met de huidige installatie nog ge

produceerd kan worden, wanneer uitsluitend hematietertsen worden gebruikt bij 

de vorming van de pellets, dus wanneer het magnetietgehalte, uitgedrukt 

in de grootheid "cmi 11 nul wordt. 

In het lineaire model kwam de variabele cmL nog niet 1n de ingang voor. 

Door eenmaal een run uit te voeren met het niet-lineaire model bij een 

iets gewijzigd magnetietgehalte, kan de kolom van de matrix behorende bij 

cmi bepaald worden. (zie bijlage E ). Met de uitgebreide matrix kan nu de 

productie geoptirrtaliseerd worden bij een magnetietgehalte = 0, door als 

objectfunctie te nemen Q = Vs•( U - h ) en zowel de bovengrens als de 

ondergrens voor cmi nul te stellen. 

De resultaten van de berekening staan vermeld in tabel 4 van bijlage F. De 

overeenkomst tussen de tabelkolommen "Nathalie 11 en "statisch model" is goed. 

Een afname van de productie blijkt noodzakelijk. Om de productievermindering 

te beperken is het meest gunstig de bandsnelheid ongeveer gelijk te houden, 

maar de roosterlaag sterk op te voeren. 



werkpunt na optimalisatie eenh~id 

Vs 4.6 4.46 
-I 

m m1n 

h 0.075 0.2 
I 

m 

H 0.415 0.415 I m 

cml 0.477 0 

prod 1.564 0.943 

productie afname 40 % t.o.v. het werkpunt 

Bij de resultaten ZlJn de volg~nde punten opmerkelijk: 

a Het reeds genoemde constant blijven van de snelheid en het sterk 

toenemen van de roosterlaaghoogtc. 

b Alle branders staan maximaal 

c De druk onder de eerste brandzone 1s sterk verlaagd 
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d Bij het binnengaan in de brandzone bevatten de pellets geen vocht meer 

e Geen van de ventilatoren werkt ver beneden zijn maximale capaciteit 

f Er wordt beter gekoeld dan noodzakelijk is. 

Het grote probleem bij het geLruik van hematietertsen ligt bij het bran

den van de pellets· Doordat de interne warmteproductie in i1et bed ont

breekt, moeL alle vereiste warmte via de gasstroom in het bed gebracht 

worden. Vandaar dat alle branders op hun maximale temperatuur ingesteld 

worden en de gasstroom door de brandzones, met name door de eerste brand

zone, wordt vergroot. Omdat bij deze snelheid slechts een beperkte hoeveel

heid groene pellets gebrand kan worden, moet de roosterlaag hoger. 

Dit wordt niet noodzakelijk gemaakt door de max~nale roosterstaven

temperatuur; deze 1s nog lang niet bereikt. Het drogen geschiedt beter 

dan geëist wordt: er komen minder groene pellets, dus minder vocht, binnen 

en bovendien is de drukval over de eerste droogzone vergroot om de gas

sttoom uit de serieventilatoren te kunnen verwerken en is de druk onder de 

tweede droogzone gekoppeld aan de druk onder de eerste brandzone. 

Waarom voor de maximale productie vooral de druk onder de eerste 

brandzone i3 verlaagd, is nog niet helemaal duidelijk. Bij de maximale 

productie bij gebruik van magnetietertsen lag de nadruk op de tweede 

brandzone (tabel I, bijlage F ). Een gevolg van de keuze van de drukver

deling onder de brandzone is het sterke positieve effect op het koelproces, 

wat in overeenstenroting is met de resultaten van de koeloptimalisatie (tabel 2) 

De meeste interesse gaat uit naar het onder (a) genoemde punt : 

Vs ongeveer constant, h neemt toe. 



Aanvankelijk is verondersteld .dat om met hematietertsen te kunnen pro.du, 

ceren (dwz. voldoen aán alle eisen), het noodzakelijk zou zijn de snelheid 

terug te brengen bij constante roosterlaaghoogte. Op deze manier wordt bij 

Hoogovens ook te werk gegaan. Nu blijkt de tegenovergestelde strategie 

optimaal. Om na te gaan hoe de optimale productie bereikt kan \VOrden bij 

een vanuit het werkpunt steeds afnemend magnetietgehalte, ~s een optima

lisatie uitgevoerd waarbij cmi van 0.477 ~ 0 gaat. (dit kan in één be

rekening gebeuren door de bovengrens voor cm~ te parametriseren). De 

volgende resultaten worden verkregen voor de optimale productie : 

cnn I Vs I h productie 
A _eroductie 

~ __ J __ productie wp 
----------·-- ---~------

% 
I 

-1 i 
% rn m~n 

I 
m I 

i 
I 

47.7 4.89 I 0.05 0 I. 779 + 14 

40 4. 70 0.05 0 I. 715 + 10 

30 4.59 0.082 I. 53 - 2 

20 4.54 0. 117 I. 36 - 13 

10 4.57 0. 161 I. 16 - 26 

0 4.46 0.2 b 0.943 - 40 

Bij afne~end magnetietpercentage blijft de snelheid ongeveer constant en 

neemt de roosterlaag toe. Waarom deze instellingen optimaal zijn en niet 

de in het bedrijf gevolgde handelswijze is nog moeilijk in te zien. 

Wat de invloed van de diverse actieve beperkingen op de maximale productie 

bij cnn = 0 is, \vordt vermeld in een tabel in bijlage F. Hieruit is ook af 

te leiden hoeveel extra productieverlies geincasserd moet worden, wanneer 

26 

de roosterlaaghoogte ongeveer constant gehouden wordt: de bedrijfs

instellingen. Naar aanleiding van de opmerking in par 3.5 over de ventilator

vermogens, is ook onderzocht, hoe de RV 141 I de maximale waarde van de pro

ductie beinvloed. 

4.3 Bruikbaarheid Optimalisatiemethode 

In deze paragraaf zal een overzicht gegeven worden van de voor-

en nadelen van het gebruik van de lineaire programmeringsteclmiek bij de 

optinllilisatie van een ingewikkeld productieproces als de pelletbranderij. 

Vooropgesteld dient te worden dat de lineaire aanpak van het optimaliserings

probleem, tengevolge van de beschikbare computertijd, vrijwel de enige 

methode is. Het voordeel van de korte rekentijd is dus van veel rtleer belang 

dan de te noemen nadelen: de lineariteit en de zogenaamde "kleine effecten". 



Het vermelden van deze nadelen moet dan ook meer gez1en worden als een 

opsmmting van de punten, waarmee bij het gebruik van de methode en de 

interpretatie van Je resultaten rekening gehouden moet worden. 

!:~~~E~!.~b!.= een lineair model is slechts in een beperkt gebied een goede 

benadering van een niet-lineair verband. Dit betekent dat na elke opti

malisatie een controleberekening moet worden uitgevoerd met het niet

lineair model en dat soms extra beperkingen aan de variaties van een 

grootheid rond het werkpunt moeten worden opgelegd. Is zo'n extra grens 
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een wezenlijke beperking voor de verbetering van de objectfunctie, dan moet 

de instelling die na de optimalisatie gevonden is, als nieuw werk-

punt worden gekozen, waarna opn1euw een lineair model rond dat werkpunt 

afgeleid kan worden. 

~!~f~~-~ff~~!.~~: zolang nog een verbetring van de o~je=tfunctie, noe gering 

ook, mogelijk is, >Jordt door de gebruikte methode de \vaarden van de 

ingangsgrootheden gewijzigd. Dit heeft tot gevolg dat soms een optimale 

instelling wordt gevonden, die in de praktijk ongewenst is. Voorbeeld: 

in enkele berekeningen wordt de laatste brander maximaal gezet terwijl 

brander 5 en 6 uit staan. Reden: dit veroorzaakkt dan een kleine vcrmln

dering van de luchtstroom door het gebied, wat door deze brander bestreken 

wordt, waarbij deze vermindering dan een minimale verhetering van de 

objectfunctie bewerkstelligt. 

Naast de korte rekentijd, ook voor grote problemen, kmmen als voordelen 

van de L.P.-methode de flexibiliteit en de faciliteit van het parametrisc;1 

programmeren genoemd worden. Tot slot wordt enige aandacht besteed aan de 

zogenaamde "alternatieve oplossingen 11
• 

_8-~~~!2!..ii~= wanneer de matrix eenmaal berekend 1s, kan de optimalisatie 

binnen 1-2 minuten worden uitgevoerd. Het berekenen van de matrix kost 

voor dit probleem bij 20 ingangsgrootheden circa 90 minuten rekentijd. 

De totaal voor een optimalisatie benodigde rekentijd wordt dus hoofd

zakelijk bepaald door het aantal malen dat de matrix ten gevolge van de 

lineaire benadering moet worden berekend. Bij sterk niet-lineaire verbanden 

en een startwerkpunt, dat ver van het optimum venájderd ligt, kan ook met 

deze methode een optimalisatie veel tijd kosten. 

~l:~~.iQ.il:.i!:~.i!: bij elke grootheid die in het niet-lineair model voorkomt, 

kan voor het lineair model een matixrij of -kolom bepaald worden. 

Bet is vooral eenvoudig een ingangsvariabele met zijn kolom toe te voegen: 

een extra run met ltet niet-lineair model met een variatie in de 

betreffende grootheid. Dit kan dan zowel een stuurgrootheid als een 

ontwerpparameter zijn. Zowel de invloed van bijvoorbeeld de doorlaatbaarheid 

van het b~d of de pelletdiameter, als de invloed van de lengte van de 



verschillende zones, leidingweerstanden e.d. o~ de uitgangsvariabelen, 

kan in een matrixkolom uitgedrukt worden. Als de standaardmatrix met deze 

kolorrnnen is uitgebreid, \vordt ook voor deze "ingangen" de optimale 

waarden berekend en kan, wat zeker zo belangrijk is, de invloed van zo'n 

grootheid op de waarde van de objectfunctie bepaald worden. 

~~E~~~~Ei~~~-~E~gE~~E~E~~= dit vormt een belangrijk hulpmiddel bij het 

uitvoeren van de grensanalyse. De te onderzoeken grens is geen constante 

meer, maar wordt een lineaire functie van een parameter. Voorbeeld: 

A i_ ~ _!:2 ~ A i_ ~ _!:
2 

+ À_!:; 

Nadat bij de oorspronkelijke waarde van de grens (À= 0) de optimale 

oplossing 1s bepaald, worden de veranderingen in die oplossing bij een 

verschuiving van de grens berekend. l~et~undig komt dit neer op het 

evenwijdig aan zichzelf verplaatsen van een begrenzend hypervlak van het 

toegelaten gebied G: 

Aangezien bij de oorspronkelijke voorwaarden de optimale oplossing al 1s 

berekend, kost het een klein aantal iteraties, dus een geringe extra 

rekenntijd, om de invloed van een grensverschuiving te bepalen. 

In het gegeven voorbeeld wordt de bovengrens van een uitgangsvariabele 

geparametriseerd. Ook voor andere begrenzingen is dit mogelijk, evenals 

parametrische progrannuering met parameter in de objectfunctie. Variatie 

in de elementen van de matrix A is wel mogelijk, maar hierover is nog 

weinig literatuur. 

~!!~E~~!!~y~_QE!~~~i~g~~: de berekende instelling, waarbij de optimale 

waarde van de objectfunctie wordt bereikt, is vaak niet uniek. Met 
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andere woorden er zijn dikwijls meerdere instellingen mogelijk, die eenzelfde 

optimum geven. Deze alternatieve oplossingen komen voor als de gradient 
T van de objectfunctie c loodrecht op een beperking staat. 



/verzameling van alternatieve 
/ / I oplossingen 

Hiervan kan gebruik gemaakt worden, door ovet de verzameling van 

alternatieve oplossingen een tweede objectfunctie te optimaliseren. 

Voorbeeld: wanneer de maximaal haalbare productié 1s bereikt, kan uit de 

mogelijke instellingen, dat set waarden voor de ingangsgrootlleden 

worden gekozen, waarbij de pellets het best gekoeld worden. 
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5. CONCLUSIES, SUGGESTIES VOOR VERDER ONDERZOEK 

Zoals reeds vermeld in de conclusie aan het ~in~ van het hoofdstuk 

Hodelverificatie, is een definitief oordeel over de kwaliteit van het 

mathematisch model bij gebrek aan voldoende,nauwkeurige metingen nog 

11iet mogelijk. De overeenkomst van de modelresultaten met beide be

scllüuwde meetseries en de overeenkomst met de rekenresultaten van 

het Hoogovenmodel is redelijk en naar venvacht wordt, goed genoeg 

om de optimalisatieresultaten praktisclt toepasbaar te maken. Deze 

verwachting is gebaseerd op de fysiscl1e verklaringen, die in een aantal 

gevallen voor de resultaten van de optimalisatie gegeven kan Horden; 

het bewijs zal in het bedrijf zelf geleverd moeten worden. 

De voordelen van de L.P.-methode zijn van veel groter gewicht gebleken 

dan het belangrijkste nadeel: de lineaire aanpak. Bij geen van de 

objectfuncties 1s een extra opgelegde grens van zulke betekenis, 

dat opnieH een lineair model rond een ander werkpunt moest worden af

geleid. Algemeen geldt, dat wanneer inzicht in het proces aanwez1g 1s, 

het startwerkpunt slechts zover van het optimum verwijderd zal liggen, 

dat met een of t\vee lineariseringen dit optimum bereikt kan \vorden. 

1le optimalis at ieresul taten, met name bij de maximale productie 

met ilematietertsen, zijn bijzonder interessant. (hij deze object 

functie wordt ook de flexibiliteit van de L.P.-methode duidelijk 

aangetoond). 

Aan de hand van de uitgevoerde gransanalyse kan ook een voorlopig 

oordeel worden uitgesproken over de kwaliteit van het ont\verp van de 

pelletl>randerij. Bij de productie met magnetietertsen kan niet 

gesproken worden van een bottleneck 1n het ontwerp en evenm1n van grote 

overcapaciteiten. Bovendien als de droog-, brand- of koeleis iets 

verzacht worden maakt dat geen grote meerproductie mogelijk. Wan

neer uitsluitend hematietertsen gebruikt worden, g~scbiedt in de 

huidige installatie het drogen en koelen te goed en vormt de brandeis 

een bottleneck. Conclusie: het ont\verp is afgestemd op de productie 

met magnetietertsen en minder geschikt voor bet 'produceren met alleen 

hematietertsen. 

Voorgaande conclusie kan bevestigd worden door een optimalisatie 

uit te voeren, waarin de lengtes van de afzonderlijke zones 1ngangsva

riabelen zijn. Aan de invloed van deze en andere ontwerpgegevens 1s 

nog weinig studie verricht. Om de "kleine effecten" te voorkomen 

kan met een vereenvoudigde matrix geoptimaliseerd worden. Dit ver

eenvoudigen houdt dan het volgende in: vervang die nllitrix elementen 
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door een nul die, vermenigvuldigd niet de lengte van het normale var i at ie

traj eet van enn ingang, minder dan zeg I% vormen .van de leng:te van het 

variatietraject van de betreffende uitgang. Deze p~oceduri geeft 

een groot aantal extra nullen in de matrix. Hierdoor kunnen de opti

malisatieresultaten nisschien eenvoudiger fysisch verklaard worden. 

Een eerste aanzet tot dit werk is reeds gedaan. liet is interessant 

gebruik te gaan maken van de alternatieve oplossingen, om de mogelijk

heden van de L.l'.-met.hode verder uit te proberen. Hèt praktisch belang 

hiervan zal beperkt zijn door de ger1nge speelruimte in de buurt van 

het optimum. Een optimalisatie met meer obj eetfuncties kan ook rec:1t-

st.reeks uitgevoerd wordnn door deze met gewichtsfactoren in een functie 

op te nemen, bijvoorbeeld: 
_) d 0 Q = JO • pro uct1e I * ~asverbruik 

Het àeze 1ner genoemde suggesties voor verder onderzoek Zl]n een 

aantal mogelijkheden vermeld. De L.P.-methode, eventueel met vereenvou

digde matrix en variabele matrixelementen, kan echter op veel meer 

vragen een antwoord geven. 
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!NOURATING MACHINE 

-~-·~===--~-=--~..J=;r===~==~=~=~=--------

NUME?.ER OF BOXES *" 
UPORAFT ORYING ZONE 5 

OCWNORAFT ORYING ZONE 4 
PREHEAliNG 25 
FIRING C FAN RV 1411 ) 35 
FIRING (FAN OV 1412) 8 
AFTER FIRING 3 5 
1 .. COOLING ZONE 11 5 .. 
2 COOL.ING ZONE 3 

* OlMENSlONS OF ONE WINOE?.OX 

L.ENGTH 3 m 

WIOTH 3 5 m 

LOCATION 

t/5 

619 

1()112A 

128/15 

16/23 

24/27A 

278138 

39/41 

SURFACE AREA (m2) 

52.5 

42 
26 25 

36.75 

84 

36 75 

120.75 
31 5 

Diagram of the Pellet lndurating Machine 

-~~-~-------t:J ov 1413 
fan 



BI.JLAGE B 

Afleiding van formule (I) en (2) uit hoofdstuk 2 

Voor de betekenis van de gebruikte symbolen wordt venvezen 

naar bijlage G. 

Een V.'annlebalans vuor het gas, met verwaarlozing van de 

warmtecapaciteit van het gas in de pelletlaag, geeft: 

inkomende - uitgaande warmte overgedragen warmte 

:: ( Ts- 7f) ~ 

Discretisatie 111 de z-richting geeft: 

r-7V- T.. 

F{ (f 
t..."_, /(i_ A 

; 

Ll.--z.- H 

( Ts 
/fV 

Stel rt '"IV 
r Tr-n.-1 7f 1. 

\.Janneer \ve dit 1n bovensta.:mde w~rgL~l.ijking invullen, krijgen 

we de volgende uitdrukking vour Tp : 
'n 

~A 

H T. f '11.- - I 

4A 
i 1-/ 

+ 4- A 
1H 

. . H 
Hanneer vJe 111 belde breuken teller en noemer met vermenig-

vuldigen en__!:!._= N stellen, vinden we na delen d:tr,_{: 

met 
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BIJLAGE D 

Overzicht in- en uitgangsgrootheden 

ln onde.rstaand schema staan de in- en uitgangsgrootheden 

van de pelletbranderij vermeld, voor zover ze van belang zijn 

voor de stat i_onaire optÜ1alisatie, met llun onder- en bovengrens. 

Zie ook symbolenschema in Bij lage (;. 

ingangs groo tiwden uitgangsgrootheden 
---------T------T-- ----------- ----- -----·--

var i abele , onder- boven- eenheid variabele onder- boven-
! t;rens I grens grens grens I -- , .• 

p [6] -50 0 mm H/J drogen 0 22.2 
l'[l] -50 Q ITII!l H~O brand 1300 1400 
l'u [1] 0 600 nun H~O rsttp ~lü() 

Po [C:) () mm w·o 
') 

koe lp 275 
Po [ 4] u mrn 1120 DV 1413 0 400 
K (1) 0 100 % AV 1411 0 300 
K [.5) 0 100 '-'! KV 1411 u 2200 h 

To [ 1] ,-) r n oe ;JV 141 I I 12 0 4800 J)U 

T [2] 280 '3 50 
0 

RV 1411 2400 e u 
t r [IJ 800 j()_)() oe K (2] u 100 
tr [2-7] YSO I 38D 

0 
K [J] 100 c -I u 

Vs 0 5 m IllHl K [+] 0 ]()() 

h 0 0.415 m K [ö] CJ 100 
!i 0 0. 41 s lil To [ 9] 195 
Clnl 0 I T [I 0] 80 150 

Po [ .:5) (' 

gas 0 

])escl!rijving van de variabelen: 

P[6] de druk 1n de kap boven de tweede koelzone; deze mag 

niet lager zijü dan -50 mm II
2

0 om de inlek van buitenlucht 

te beperken. Deze druk 1s negatief omdat anders te veel 

stof en warmte naar buiten treden. 

r[IJ d~ druk in Je kap boven de eerste droogzone. Hier geldt 

eenheid 

% 
oe 
oe 
oe 

kW 
kW 
kW 
kW 
kW 

% 
% 
% 
% 

0 
e 

oe 

mm 1-1 20_ 
Nm3 h I 

een analoge verklaring voor de keuze van onder- en bovengrens 

als bij r[c)J. 
Po[IJ de druk i_n Je kasten onder de eerste droogzone. De gasstroom 

door deze zone moet opwaarts gericht zijn. De druk mag 

niet hoger \-lOrden dan 600 rrun H
2
0 aangezien de pellets 

anders gaan zweven. 

l'o [2] = Po[3J en Po[4] de druk onder resp. de tweede drnogzone 

eerste en tweede brandzone moet negatief zijn om een neer

waartse gasstroom te verkrijgen. 

K[I] geeft de stand van de klep aan in de leiding van de 

tweede naar de eerste droogzone (0% gesloten, 100% maximaal open). 



K~J geeft de stand aan van de verbindingsklep tussen de 

kappen boven de eerste en tweede koelzone. 

To[1Jde ingaande gastemperatuur in de eerste droogzone mag niet 

hoger dan 350°C worden, omdat het droogproces van de pellets 

anders te snel verloopt. 

1[2] de temperatuur van het gas boven de tweede droogzone variëert 

tussen 280°C, Je laagste temperatuur waarmee het gas 
0 

vanaf de DV 1413 wordt aangevoerd, en 350 C, de maximale 

droogtemperatuur. 

Opmerking: de ventilatoren DV 1413, DV 1411 en DV 1412 zqn 

op deze maximale teruperatuur afgestemd. To[1] wordt geregeld 

m.b.v. klep K[3]; de DV 1413 wordt beschermd met klep K[6J. 

tr[l]de temperatuur van de eerste brander in de brandzone. 

De minimum temperatuur van het gas door deze brander, 

afkomstig van de eerste koelzone en, via lek , van de 

tweede droogzone is 800°C. tr[1] moet kleiner zijn dan 

1050 °C om een te grote temperatuurovergang voor de pellets 

(~barsten) te vermijden. 

tr [2-7] Grandertemperaturen. Laagste temperatuur van het aan

gevoerde gas: 950°C. i·1aximale brandertemperatuur 1380°C . 
. -1 

Vs de band kan niet sneller dan 5 m m1n 

h de roosterlaaghoogte. Deze is evenals 

H de hoogte van het totale bed gebonden aan een max1mum van 

0.415 m. 

cm1 dit getal geeft aan welk deel van het erts op de band door 

magnetietertsen ingenomen wordt. 

drogen De waarde van "drogen" is een maat voor de k\v-aliteit 

van het droogproces. Deze .vordt uitgedrukt in een percentage 

van de oorspronkelijk 1n de pellets aanwezige hoeveelheid 

vocht. Geëist \vordt dat dit percentage bij het binnenkomen 

in de brandzone kleiner is dan 22.2 %. 

brand Voor het verkrijgen van goede pellet~ wordt de e1s gesteld 

dat de temperatuur van de onderste laag groene pellets, 

gemiddeld over de laatste twee minuten in Je brandzone, 

groter is dan 1300°C. Bij temperaturen hoger dan 1400°C 

bestaat het gevaar dat de pellets aan elkaar sinteren. 

rsttp 1s Je hoogste temperatuur die de roosterstaven bereiken. 

Deze mag de 800°C niet overschrijdeh, om kromtrekken van 

het frame van de roosterwagens te voorkomen. 

koelp vormt een maat voor de kwaliteit van het koelproces. 

Hiervoor is de temperatuur van de bovenste pellets aan het 



einde van de koelzone gekozen (aangezien het koelen van 

onderaf ge~chiedt zijn de pellets bovenin het heetst). 

Daar de pellets met rubberbanden verder getransporteerd 

moeten worden, moet "koelp" < 275 °C zijn. 

De volgende symbolen die normaal de diverse ventilatoren 

zelf voorstellen, ~vorden hier gebruikt om de vermogens van 

deze ventilatoren aan te duiden (kW)x, minimaal 0, maximaal 

zie overzicht. Hieronder staat v/aar deze ventilatoren in het 

proces \verkzaam z ~J n: 

DV 1413 de ventilator die de gasstroom uit de tweede koelzone 

(plus een gedeelte van de lucht uit de eerste koelzone 

via K[5]) naar de tweede droogzone transporteert. 

AV 141 I hiermee worden de gassen uit de eerste droogzone 

naar de schoorsteen gevoerd. 

KV 141 I deze ventilator zuigt de bovenlucht aan voor de t1vee 

koelzones. 

de twee procesventilatoren DV 141 I en ~ 1412 voeren de gassen 

uit de tweede brandzone op tot de druk die onder 

de eerste droogzone gewenst is. 

RV 141 I met deze ventilator wordt de gasstroom uit de tweede 

droogzone en eerste brandzone naar de ~choorsteen afgeVJerd. 

de stand van de klep, die de gasstroom, afkomstig van 

de DV 1413, die niet nodig is bij de tweede droogzone, 

naar de schoorsteen afvoert. 

met klep K[3] wordt koude buitenlucht vermengd met de 

gasstroom uit de tweede brandzone om de ventilatoren 

DV 141 I en DV 1412 te beschermen en om de droogtemperatuur 

To[l] te regelen. 

de gasstroom uit de serieventilatoren die niet nodig is 

voor de eerste droogzone wordt door deze klep afgevoerd. 

K[ 6] wanneer de temperatuur van de gassen door de DV 141 3 

te hoog dreigt te worde11, wordt met deze klep buitenlucht, 

aangezogen door de KV I L1l I , bij gemengd. 

de temperatuur van de gassen door de RV 141 I mag maximaal 
0 . . . 

195 C ZlJn om te voorkomen dat de vent~lator en de gaswasser 

daarachter beschadigd worden. 

x) zo wordt ook het symbool K( J zowel voor de klep zelf als 

voor de klepstand gebruikt. 



T [1 u] 

Po[s J 

de temperatour van de rookgassen die v~a de AV 1411 
. 0 . 

naar de schoorsteen gaan; maximum 150 C (vent~latorbe-

schadeging), minimum 80°C om condensvorming in de schoor-

steen tegen te gaan. 

de druk onder de eerste en tweede koelzone mag niet 

hoger dan 600 um1 H
2

0 worden om te verhinderen dat de 

pellets gaan zweven. 

gas stelt het gasverbruik voor van de branders boven 

de tweede droogzone en boven beide brandzones. Branders 

uit: 0 Nm
3 

11-l; geschat maximaal gasverbruik 30000 Nm 3h-
1

. 
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Hieronder staan de matrixkolom,behorende bij de ingangsvariabele "cmi", 

:wt magnetietgeha:lte, en de matfixrij met de elementen die de invloed 

van de ingangsgrootheden op de uitgang "gas" aangeven (deze rij staat 

getransponeerd weergegeven). 

]._20 = cnu UI 7 = gas 

drogen - p L6] -7.85 

brand cLS8 1:' [I] 0.3 

rsttp 194 Po ll] 0.093 

koe lp 191 Po [i] -2.835 

DV 1413 212 Po [41 -12.07 

AV 1411 - K lIJ 
KV 1411 -87.3 K [ 5 J 13.3 

DV 1411-12 467 To [IJ -o. 12 

l~V 1411 -22.3 T [ 2] -o. o~34 

K [ 2 J -134 tr [IJ -2.95 

K [3 J 74.G tr [2] I .4U2 

K L4 J I 44.5 tr [3] I. 764 

K [6 J - tr [4 J I . 7 3<:J 

To [9] u. 139 tr [:i] I. 53S 

T [1 u] - tr [cJ I. 43 

Po [5 J 25.35 tr [7] -]. 953 

gas -5840 Vc d 337 

ll 39130 

H -26000 

cnu. -5840 
I 



BIJLAGE _F 

Optimalisatieresultaten 

Tabel 1. Ohjectfunctie: productie 

na oi) ti mal is at ie 

o: ondergrens 

b: bovengrens 

werkpunt 

T0~--~-
~--~----~--~----

J I. Natbalie statisch _] 
I 

I. I 
J I i J ! J 

I p [6 J -44 I 
I 

drogen i 22.2 I ! 

2 p [iJ -41 ') brand I 1300 I 
I 
! 

3 ! Po[!] 491 3 rsttp 573 

4 Po[2] -334 4 koe lp 275 

5 Po[4] -557 5 DVI413 
I 

376 I 

G K[l] 0 0 6 AVI411 
I 

IU9 

7 K[5] 0 0 7 KVI411 I 220U I 
I 

To[l] 
l 

8 350 b 8 DV 1411-12 4800 

T [2] 
: 

RVI411 I 1240 9 308 9 
I 10 tr[ IJ !USU b JO K [2 J 0 
I 

IJ tr[2] 1380 b IJ K[3 J : 39 I 

12 tr [3 J 1380 b 12 K[4) 100 

tr[-'+) K[6] 13 1380 b 

l 
13 6 

14 I tr [5 J 9SO 14 To[9] IS2 0 i 

IS tr[6] 950 0 IS T [1 o] 93 

I b tr [7] 950 0 i I b Po[s] 540 I 

I 7 Vs 4.8Y I 7 i 7620 gas 
I i 

18 h U.U5 0 
I 

i I i 
I 

19 I H 0.415 b I i I I 
20 I cmi o. 477 b I I I 

··-------~-

objectfunctie 

Extra beperkingen ZlJn opgelegd aan: 

~r C ;;be ~"----+----
I 

b 

0.2 
1 

I Vs 

i To[ 1] 
L__ ____________ ---

4. 2 I 5. 0 I 

3~~~ 

I . 779 

I model 

23.0 b I -23 

1283 0 2 -31 

545 3 372 
' 

288 b 4 -428 

312 5 -4U6 

112 6 0 

2060 b 7 36 

5025 b 8 344 

1240 9 320 

-48 0 10 900 

27 11 1275 

85 b 12 I 37 S 

0 I 3 1375 

I 51 14 1375 

87 15 1375 

517 16 IOOU 

787U I 7 4.6 

i I8 0.075 
i 

I 9 0.415 

20 U.477 
------------------- --

I. 786 I. 564 

Voor een beschrijving van de variabelen, met eenheden, zle bijlage D. 

4.6 

u. 
J 

·. 

21.0 

1320 

492 

268 

286 

69 

1780 

2840 

1440 

I 7 

10 

46 .. 
ü 

148 

78 

469 -

7650 

·-



Tabel 2. Objectfunctie: koelen 

na optimalisatie werkpunt 4.b 

u. 
J 

----------T ----
Nathalie statisch 

: model 
J l. 

J 
u .. 

J 
J 

p [6 J 
2 p [1 J 
3 Po [I] 
4 Po[ 2 J 
5 1 Po[ 4] 
6 K[l J 
7 K[s] 
8 To[ 1] 

T [2] 
10 tr[t) 

11 tr[2] 

12 tr[3] 

13 tr[4] 

14 tr[5J 

15 tr[6J 

16 tr[7] 

17 Vs 

18 h 

19 i H 

2o_j ___ cmi 

-46 

-20 2 

364 3 

-557 4 

100 b 6 

43 7 

300 () : 8 

281 9 

800 o I 0 

1380 b 11 

1286 : 12 

950 0 13 

<:lSO o 114 

950 0 '15 

95() ü il6 

4.6 ob,17 

0.075 obi 
I 

0.415 obi 
i 

drogen 

brand 

rsttp 

koe lp 

DVI413 

AVI41 I 

KV1411 

22.2 

1300 

527 

171 

400 

46 

2200 

23.3 

1292 

517 

DV14JI-12 3070 

RV1411 2020 

138 

399 

39 

2220 

3000 

2060 

K[2] 
K[3J 
K[4) 

K[6] 
To[9] 

T [1 u] 
Po[5] 

gas 

100 318 

71 73 

I 00 96 

0 0 

127 130 

80 59 

525 524 

6150 ! 6880 

__ 0.477_ obj __ L ____ _ 
objectfunctie 171 188 

Extra beperkingen Z1Jn opgelegd aan; 

[ var~_abel-=-L--~ u- +---b ___ ___, 

I To[l] i 300 1350 

i Vs j 4.6 4.6 
i ! I 
1 h 1 o.o7s'lo.o75 
I i 

I 
H i 0.415[0.415 

• i I 47 
L_cm~- ___ j_ __ ~~-~~!lo_._ 7 

b -23 21.0 

0 2 -31 I I 320 

3 372 492 

4 -428 268 

b 5 -406 286 

6 I 0 69 

b 7 36 1780 

b 

b 

() 

0 

8 

9 

344 

320 

2840 

1440 

10 900 17 

11 1275 I 0 

12 1375 46 
13 1375 0 

14 1375 148 

15 

16 

17 

18 

19 

1375 I 78 
I 

I ooo I 469 
. I 

4.6 I 7650 
I 

0. 0751 

o.415i 
I 

20 i 0.477 __l_ --~---t 
2tî8 



Tabel 3. Objectfunctie: gasverbruik 

na optimalisatie werkpunt 4.6 

J I r. 
I J 
: 

. -- --~ if-ui Natbalie 
~------ .----.-- ----

1 stat1scn 
! mode 1 

l. 
_] 

u. 
I 

1 

2 

3 

4 

-50 0 I 1 drogen ' 22.2 27.0 b I I -23 21 .o 

1320 

492 

268 

2~6 

69 

1780 

2840 

1440 

-29 
i 

Po[! J i 116 

· Po[2J 

i Po[ 4J 
1 

-647 

-245 5 
i 

K[l] 1 0 

K[5] 
1 

12 

0 

') 
"-

3 

4 

5 

6 

7 

brand 

rsttp 

koe lp 

DV1413 

AVI411 

KVI411 I 

1300 

511 

27 5. 

/+00 

46 

1660 

1294 0 

i 4 79 

318 b 

356 (b) 

45 

1380 

2 -31 

3 372 

4 -428 

5 -406 

6 0 6 

7 

8 To[IJ 

T[2] 

350 b 3 i JV14ll-12 I 100 
i 

' I 050 

7 1 36 

8 ! 344 

y 

12 

13 

14 

'350 

tr[ IJ I 050 

tr[ 2] 1 Ll93 

tr[ 3] 1 

1380 

b 9 : 

b I 0 

11 

b ' 12 

tr[ 4] <JSO o 13 

tr[51 li 
~ 950 0 14 

IS tr[ó) t 950 o 
1 

15 

16 tr[ 7] ' 1330 b 1 I ó 
I 

17 : Vs 4.6 ob 17 

18 h 0.075 ob 

19 H 

20 
1 

cnu 

I 0.41.) ob' 

, 0.477 ob I l 
__]__ - ____ _1 _________ _1 

objectfunctie 

RVI411 

K[2J 
KLJ] 
K[4] 

K[6J 
To[9] 
T [1 o] 
Po[s] 
gas 

2400 

u 

37 

100 

15 

123 

30 

432 

2770 

2463 b l) ! 320 

-]20 

I 18 

127 

0 

1 131 

i 84 
I 

o I 0 900 I 7 

11 1275 I 0 

b 12 1375 46 

13 1375 0 

14 1375 148 

(o) 15 1375 78 
I 

: 398 16 I 000 I 469 

' : 5450 17 4.6 7650 

19 ! 0.4151 

I 

13 I 0.075 

I 20 l 0.477l 
-------+-~---~~-+------------- ------- ------ ------j 

2770 7650 

Extra beperkingen zqn opgelegd aan: 

~-----

i variabele 
C-----
l Vs 

h 

H 

0 r- ~---l 
.. ---- t--
/+.6 

1

4.6 1 

0.075 0.075 i 
, I 

i 0.415l 0.415 
1

1 

I i 
cm1 0.477 1 0.477 1 

To[ Il_ ___ j __ 3~0 __ j_~-~~-__j 



Tabel 4. Objectfunctie: productie 

na optimalisatie werkpunt 4.6 

J I I. I ·-- îJT_u_ ·~-;;at~li~ statisch J l. u. 
I 

J [ I J model J J 

I 
I I P[ 6 J -50 0 I drogen 

: 
I 0 1.1 0 I -23 21.0 

; 

p [1 J 2 -45 2 brand I 130U 1302 0 2 -31 1320 

3 Po[ 1] 437 i 3 rsttp I 549 566 3 372 492 i 
I 

4 Po[:z] -596 ! 4 I 
koe lp lil 167 4 -428 268 

Po[ 4] 
i 

5 i -425 5 DVI413 386 425 5 -406 286 
' K[l J 0 6 AVI411 11 7 120 6 0 69 b ' 0 

7 K [s] 46 7 KVI411 2200 2320 b 7 3b 1780 

ö To [1] 350 h 8 uv 141 1-12 4000 4150 8 344 2840 

9 T( 2] 280 0 9 i~.VI411 2360 2540 ':) 320 1440 

I U tr[ I} 1050 b 
i 

I 0 K [2] 0 24 0 I U 900 I 7 

tr[2J 
I 

K [3] 11 1380 b 11 ! 74 72 11 1275 10 

12 tr[3] 1380 b 12 K[4J I 00 I 0 I b 12 1375 46 

13 tr[4] 1380 b i 13 i K[6] 0 0 13 1375 0 I 0 
! 

14 tr[5] 1'380 h 14 I To [9] 189 194 14 1375 148 
i 

tr[ 6 J i T [1 o] 
: 

I 5 1380 b 15 I ! 98 87 I 5 1375 78 I 
16 tr [7 J 1380 b 16 I Po{5] 515 539 )fj 1000 469 

I 
I 

I 7 Vs 4.46 I 7 gas 10930 1351() I 7 4.6 7650 
I I ' 

18 Q c) b I ! 18 0.075 n . ~ I i I i I I lJ ! H 0.415 b i 
I 

I 19 0.415 : I 

~~--l0.477 2 0 I cm i i 0 ob 1 I I 
-···---·~---_____ L ______ ~_j __ __j _____ 

-·~-- 1--··- ···- . - ····- f----··· ··-- --~--

objectfunctie 0.943 0.96 I. 564 

Extra beperkingen z~Jn opgelegd aan: 



Fs 

In onderstaande tabel staat de invloed van d~ belangrijkste beperkingen op 

de waarde van de objectfunctie. De beschom.;de objectfunctie ~s de productie 

(met magnetietertsen ). Telkens is de grens van één variabele gewijzigd 

en de productieverandering die daarvan het gevolg is,berekend.Naast de oude 

en de nieuwe waarde van de grens is de waarde van de betreffende variabele 

na de optimalisatie vermeld. De procentuele productieverandering is be

paald t.o.v. de optimale productie onder de oorspronkelijke begrenzingen. 

Alle grootheden zijn in de gebruikelijke eenheden opgegeven. 

variabele 

drogen 

brand 

koe lp 

h 

H 

KV 1411 

dV 141 1-12 

oude grens 

; 22.2 

1300! 

0.05 

275 

0.415 

2200 

4800 

100 

rneuwe grens na optimalisatie 
~~ f ~ ~ ~ -~-.--~ -- ~~ --------·--j 

b 
1 

variabele productie 

I. 779 

19. j 19.5 I. 773 

I 7. 3 I 7. 3 I. 776 

25.3 25.3 I. 781 

32.0 26.2 I. 781 

1290! 1290 I. 786 

1270. 1286 I. 783 

1310 1310 I. 773 

1350. 1350 I. 730 

225 225 I. 719 

i 170 170 1.642 

315 315 I. 812 

350 322 I. 816 

0 0.008 I. 860 

0.5 0.479 I .364 

3000 2565 I .839 

6000 5006 I. 779 

150 115 I. 730 

~prod x 100 
pro.d 

-0 % 

-0.2 % 

+0. I % 

+0. I % 

+0.4 % 

+0.5 % 

-0.3 % 

-2.8 % 

-3.4 % 

-8.8 % 

+1.8 % 

+2. I % 

+4.5 % 

+4.8 % 

+3.5 % 

+0 % 

+0 % 



Fs 

Ook is een grensanalyse uitgevoerd bij de productie met uitsluitend 

hematietertsen. Resul~aten: 

variabele oude grens rueuwe grens f na optimalisatie 
T 

á prod x I LlO 
prod 

0 [J 0 b I variabele\ productie 

ü.CJ43 

brand 1JO:J 127 5 : 1275 1.011 +7.2 % 

1260 1260 1. 048 + 11. 1 % 

1312 1312 0.899 -4.7 % 

IJ 19 1319 0.870 -7.7 % 

koe lp !275 95 95 0.937 -0.7 % 

0 ') ~ 0. 21 0.948 .~:J h 1 0.2 +0.5 "1 
(0 

lJ 0.415 0.45 0.424 0.951 +0.8 % 

p [6] -50 -75 -53 0.943 +0 % 

T[2] 250 269 0.951 +0.8 % 

K[4] 100 400 280 1. 058 +12.2 % 

2500 ' 2353 ' 0.943 L ___ _j KV 1411 2200 +0 "' /o 

lle invloed van de RV 141 I op de productie ~s bestudeerd, om de gevolgen 

van een eventueel te laag berekend vermogen te leren kenner1 ( zie par 3.5 ). 

In de volgende tabel 1s voor een aantal waarden van de bovengrens van deze 

ventilator de optimale productie gegeven. 

! bovengrens RV ' productie I fl prod 
1 • 100 
1 

prod. opt 

2400 0.943 

2215 0.918 - 2.7 ~, 

/o 

1920 0.8GI 8. 7 "' /o 

1800 l 0.839 ! -IJ .0 "' /o 

J)ij de verschillende waarden van de roosterlaaghoogte ll ~s de optimale 

productie berekend: 

b 
i 

Vs H I productie ! 
.o proc.l 

IOU 
prod.opt 

u. 21 4.63 I 0.415 0.948 i + 0.5 % i 

0.20 4.46 0.415 0.943 --
o. 158 3.74 0.396 0.302 

i 
-IS % 

I 

o. 141 i 3.39 i 0.389 
I 

o. 730 l -22.6 % 
I 

Wanneer de roosterlaag hoger dan 0.21 m wordt gemaakt, heeft dit een ver

laging van de maximaal haalbare productie tot gevolg. Een roosterlaag, lager 

dan 0.141 mis volgens l1et !llodel niet mogelijk. 



S)'!llbolen 

x,y,z 
t 
Ts 

l·· m 
min 
oe 
0 c 

.. .. 

Tg 
Fg 

plaatscoÖrdinaten 
procestijd 
pellettemperatuur 
gas temp~ratuur 
gasstroom 
soortelijke warmte gas .· 
warmteoverdrachts.coëfficiënt 
warmtewisselend oppervlak 
bandsnelheid 

. . -1 
kg ... min.1 .. 1 0 - -

kca~·-r k81 
kcal C 2 min 

rg 
u 
À 
Vs 

' H 
h 
ho 
eps 
F 
N,n 
I 
u 
i 
u 

I totale. bedhoogte 
rorist~~laaghoogte 
hoogte in het bed 
th~retische bedporositeit 
gasstroom 
totaal aantal lagen, laagnUlDiner 
ingang, vector · 
uitgang, vector 
variatie ingang t.o.v. het werkpunt 
variatie uitgang t.o.v. het werkpunt 

m. -1 
m m1.n 

m 
m 
m 

!1 !-._2 .!1 .!2 onder (I)- ert boven (2) - grens van de ingang, absoluut 
en t.o.v. het werkpunt 

~I 8
2 È.t .!!2 

idem uitgang 
objectfunctie 

NBI. een aantal groothed~n z1}n niet uitgedrukt in da gebruikelijke 
SI-eenheden om beter aan t.è sluiten bij vroegere publicaties en bij 
dè rapporten van Hoogovens. 
NB2. voor een beschrijving van de grootheden die een rol spelen bij 
de optimalisa~ie, zie bijlage D. 

-2 
m 

.. 

i 
•· 

. 

.. 

.. 

'"1:1 
0 

'rï 
+---.---~~ 

. ,. 


