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Adrian de Bruijn, 4ProcessMation Rotterdam

Praktijkervaringen bij papierfabriek Norske Skog  

Model Predictive 
Control favoriet 
bij projecten voor 
procesoptimalisatie

Papier wordt in de wereld nog steeds op grote schaal gebruikt, ondanks 
bijvoorbeeld de al dertig jaar oude en schone belofte van de IT-wereld: 
een paperless office. Maar de papierfabrikanten anticipeerden moeiteloos 
op deze trend. Zo is gerecycled papier al lang geen nieuws meer. 

Het proces waarbij van oud en bedrukt 

papier weer goed bruikbaar en gerecycled 

papier wordt gemaakt, is echter complex. 

Vooral het scheiden van papier en inkt, het 

zogenaamde de-inking heeft nogal wat voe-

ten in aarde. Papierfabrikanten zijn daarom 

voortdurend op zoek naar procesverbeterin-

gen. Op dit moment is de nieuwste techniek 

van procesautomatisering favoriet en levert 

grote besparingen op bij de-inking. Dat 

wordt bereikt door toepassing van MPC’s 

(Model Predictive Controllers) . Grofweg 

gezegd komt het hierop neer: voor elke 

belangrijke processtap worden mathemati-

sche modellen gebouwd met eposC software, 

om een optimale werking te krijgen van de 

machines voor grondstofaanvoer, doorvoer 

en verdere verwerking. En die modellen wor-

den gaandeweg steeds verder verfijnd. Alle 

grote papierfabrikanten zijn er op dit 

moment mee bezig en sommige hebben dit 
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principe zelfs al in de praktijk toegepast. In 

Nederland brengt 4ProcessMation uit Rot-

terdam MPC op de Benelux markt. Met dit 

soort producten werd bijvoorbeeld bij 

Norske Skog in Oostenrijk ruimschoots 

ervaring opgedaan en is men razend enthou-

siast. 

Opvoeren productie
Sinds 1993 levert de de-inking fabriek (DIP-

2) van Norske Skog de-inked papierpulp 

voor de productie van hoge kwaliteit gerecy-

cled papier. Dankzij langdurige ervaring en 

een recent geplaatste, nieuwe voor- en 

hoofdbox van de papierproductiemachine, 

nam de productiesnelheid van papierma-

chine 4 (PM4) sterk toe, en daarom moest 

ook de output van DIP-2 hoger worden. 

Doelstelling: 2% hogere output
De doelstelling was om de limiet van 150 

ton/dag omhoog te krijgen naar 170 ton/

dag, om de aanlevering van de de-ink grond-

stof te kunnen garanderen. Sommige inves-

teringen (pompen, beeldschermen) evenals 

de adoptie van het DCS-systeem, waren al 

eerder gemaakt, maar om de ambitieuze 

doelstelling te bereiken, moest er een 

nieuwe, intelligente procesautomatiserings-

oplossing komen (met Advanced Process 

Control, APC) om de procesoperator te 

ondersteunen en de DIP te allen tijde te laten 

werken onder optimale condities. 

Door toepassing van MPC (Model Predictive 

Controls), zowel voor de bezinker 1 en 2 als 

voor de oxydatieve en reductieve bleking, 

was de de-inking gepland om te draaien vol-

gens optimale instellingen, om zowel de ver-

eiste doorvoer en de kwaliteit (helderheid) 

als minder vezelverlies en minder chemische 

consumptie te realiseren.

eposC
De implementatie van de APC-oplossing 

werd bereikt in samenwerking met pro-

cesoptimalisatiesoftware van eposC, dat de 

kennis en de tools leverde om de gewenste 

procesmodellen op te zetten en voor de com-

municatie/integratie met het DCS systeem. 

Het de-inking proces werd gestructureerd in 

Doelstellingen
De volgende doelstellingen werden gedefini-

eerd bij de start van het project:

•	Toename	van	de	doorvoer	met	20%;

•	Vermeerdering	van	de	helderheidstabiliteit	

met	76	punten;

•	Hogere	output	van	2%;

•	Optimalisering	van	het	chemisch	verbruik.

SPIE  een gezamenlijke ambitie

Te
ch

no
lo

gy

 B
ui

ld
in

g 
Sy

st
em

s

C
on

tr
ol

ec
 E

ng
in

ee
ri

ng

In
du

st
ry

In
fr

a

•	Innovatieve,	duurzame	oplossingen

•	Hogere	efficiëntie	van	de	productiemiddelen

•	Optimale	integratie	in	uw	bedrijfsvoeringfilosofie
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vier belangrijke processtappen; twee keer 

bezinken en twee keer bleken, waarbij iedere 

stap werd geanalyseerd met mathematische 

modellen.

Deze modellen vormen de basis van elke 

Model Predictive Controller die een enkel-

voudige processtap bestuurt. Om de opti-

male performance van de gehele de-inking 

fabriek (niet alleen de enkelvoudige pro-

cesstap) te garanderen, werd een zoge-

naamde dirigent gebouwd, om de werking 

van alle afzonderlijke  MPC’s te synchroni-

seren en een naadloze integratie van deze 

additionele intelligentie in het DCS systeem 

te bereiken via een standaard OPC-interface. 

De APC oplossing krijgt alle belangrijke 

data via deze interface, voorspelt de opti-

male setpoints en stuurt deze terug naar de 

betreffende DCS. Nog een eis was dat de 

implementatie binnen acht maanden klaar 

moest zijn, gevolgd door een verificatieperi-

ode van vier maanden om de doelstellingen 

te garanderen.

Modelling
Zoals getoond in figuur 1 bestaan de vier 

gemodelleerde processtappen respectieve-

lijk uit de bezinker 1 en 2, de oxidatieve ble-

king, en de reductieve bleking. De modellen 

werden gebouwd door gebruikmaking van 

historische gegevens die daarmee de typi-

sche procesreeks en condities afdekken. 

Deze modellen werden eerst onderwerp van 

discussie binnen het projectteam en daarna 

gecheckt versus de online data (figuur 1).

Om een nauwkeurig en betrouwbaar model 

van de processtappen te krijgen (zie figuur 

2), werden eerst de relevante parameters 

geselecteerd. Daarna werden de historische 

data opgehaald uit het DCS systeem en 

getransformeerd naar een Multivariabel 

mathematisch model. Dit type dynamisch 

model beschrijft de interactie tussen diverse 

input parameters en hun effect op de output 

parameters (Multi-Input, Multi-Output) en 

deze zijn in staat om zowel interacties van 

input parameters als ook van lange dead-

times te besturen.

Het bovenste deel van figuur 3 toont de real-

data op de y-as, de blauwe lijn - toename van 

helderheid - die uit de historische database 

van de fabriek komt. De roze lijn is de gecal-

culeerde waardetoename van de helderheid, 

zoals voorspeld door het mathematisch 

model. Afgezien van de nauwkeurigheid van 

het model is nog iets anders cruciaal voor 

het succes van het project: begrip van hoe 

het proces verloopt en hoe de interactie tus-

sen de parameters nu echt werkt. Om dat 

Backbone
De volgende stappen vormden de backbone van 

het tijdschema van het project:

•	definitie	van	doelstelling	en	tijdpad;

•	dataverzameling	voor	het	modelling	proces;

•	de	modelling	zelf;

•	Modelverificatie;

•	Het	opzetten	van	de	MPC;

•	Het	testen	van	de	MPC;

•	Systeemintegratie.

1
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beter te kunnen begrijpen, is er een andere 

plot beschikbaar die precies de invloed van 

elke afzonderlijke parameter laat zien, maar 

ook de interacties tussen de parameters.

Zoals te zien is in het onderste deel van 

figuur 3, toont de intersectie-plot de toe-

name van de helderheid versus de vijf daarop 

van invloed zijnde parameters. Op de y-as 

staat weer de toename van helderheid en op 

de x-as de invloed van de  betreffende para-

meters. De geplotte grafieken in de figuur 

zijn de afzonderlijke invloeden van elke 

parameter op de helderheid van de pulp. Na 

discussie over deze resultaten en het contro-

leren van de modellen met additionele data 

van de fabriek is men klaar om de MPC tot 

leven te wekken. De MPC begint met het 

voorspellen van de mogelijke scenario’s om 

de setpoints vast te stellen (helderheid, ver-

liezen et cetera) en filtert de beste eruit: de 

optimale conditie in relatie tot de vooraf 

gedefinieerde doelstellingen.

Natuurlijk kan de prioriteit van de doelstel-

lingen tegen elkaar gewogen worden (onder 

andere door kosten et cetera) en het karak-

ter van de controller kan worden veranderd 

– gaandeweg van langzaam naar snel. Het 

optimalisatiewerk vindt continu plaats en 

daardoor ondersteunt de MPC de procesope-

rator om steeds naar het optimum te zoe-

ken, ook tijdens veranderingen in het proces. 

De resultaten daarvan zijn een hogere out-

put, een stabiele kwaliteit en een geredu-

ceerd chemisch verbruik.

MPC testen en systeemintegratie
De eerste MPC test startte in april/mei 2010 

met de Bezinker 1 na een succesvolle inte-

gratie in het DCS systeem via de OPC inter-

face. De online performance van de MPC 

werd gecheckt en er werd extra optimalisa-

tiewerk gedaan in termen van het vaststel-

len van de controller gevoeligheid/snelheid 

tot het optimum. In de daaropvolgende 

maanden juni/juli werden de MPC’s voor de 

andere processtappen geïmplementeerd en 

de dirigent werd ingesteld om het werk van 

de afzonderlijke MPC’s te synchroniseren.

Voor meer informatie:

e	adriandebruijn@4processmation.nl.	

Resultaten
Uiteindelijk werden er belangrijke resulta-

ten geboekt. Zo was er een toename van de 

papierpulpdoorvoer met twintig procent; in 

juni/juli was de productie-output toegeno-

men met 25 procent, vergeleken met het 

gemiddelde van het jaar daarvoor. Verder 

werd er een toename gemeten van de helder-

heid van de papierpulp (bij 76 punten); de 

gemiddelde  waarde van de helderheid was 

meer dan 77 punten en de standaarddeviatie 

werd met vijftig procent gereduceerd. Ook 

was er sprake van een toename van de 

opbrengst (twee procent); de opbrengst van 

de fabriek was toegenomen met 2,5 prcoent 

vergeleken met het jaar daarvoor. Tot slot 

werd de chemische consumptie geoptimali-

seerd; er werd tien procent minder chemi-

sche consumptie vastgesteld. g
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