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SAMENVATTINC 

In de proceaindustrie bestaan veel continue produktieproceasen p waarbij in 
de loop van de tijd langzamo voranaoringen in een of maar p~r~m8t8rs v~n het 
v~oces kunnen Optredent zoals slijtage j vervuiling en de vermindering van de 
aktiviteit van katalysatoren. Het proces is daardoor semi-~tationair. 
Een belangrijk deel van deze processen zijn als buisreaktorcn tc bcschrijvcn 
(beschr~jvinK als veraccld systeem), zoals de katalytische synthese van 
methanol en het thermisch kr~ken van nafta f 

De verandering in de tijd van sen of meer parameter3 heeft veelal een afname 
va~ de prOduktie tat gevolg. Dit maakt het noodzak~lijk de reaktor na een 
ZOke~e tijd uit bedrijf te nemen. en bijvoorbee1d de verouderde kataly~ator 
door een nieuwe te ve~vangen. Hie~na kan het proces weer opnieuw worden gE~ 
~tart. Ret hectt daardoor ook sen eycliach karakter. Het proces dient nu in 
de bedrijfstijd zodanig gestuurd te worden dat een winstfunktie, waarin de 
kosten en de opbrengst van de produktie over ae gehele bearijfsLija tot tiit
arUkking kOmen, maximaal is. Dit is slechts mogelijk, indien met de dynamica 
van de veranderende parameters rekenlng WOAdt gehOUden. 

Het onderzoek ~eeft tot doel de modelvorming en de dynamische optirnnlisering 
van dcz€ langzaam veranderende verdeelde proceS$en aan te geven, de werkwijze 
toe te passen op een concreet proces, en het nut Van ae aynaffiisChe optimali
sering na te g~~n. 

ALs studieobjek,t is net be),angrijke P):,"Oduktieproces van de methanols:ynthese 
gekozen. 
Het model van dO langzaaM verandersnde verdeelde pro~essen ~estaat uit d~ 
~eschrijving van het quasi-statische gedeelte van het prOCss, d8t wordt ge
~asoc~a Op de verachijnselen bij het transport van de grootheden massa, 
WNrmte en impuls, en de ~eschrljving van de dynamica van de veranderende 
parameters. Dit levert eGn dynamiaeh model, bestaande uit parti~le difte~en
tiaalvergelijkingen m~t orthogonale karaktc~istieken. 
Aandacht ~s besteed aan de kinetiek van heterogeen katalytische reakt1es ~n 

hct algemeen en van de methanolreaktie in het bij~ondBr. OOk is nader inge
gaan op de processen aie katalySRtOrveroudering veroorzaken, en Is de In
v~oea van de procesgrootheden (temperatuur, cOncentratie5) op het dynami5che 
gearag van de aktiviteit beschreven. 

Bij de afleiding van uitdrukkingen voor de grRdienten, waarmee optimale 
Oploaaingen van de statische en dynamische optimaliseringsproblemen zljn 
bepaald, is de methode van de geadjungeerde var~s~elen tOBgepa~t. De bijzOn
de~e struktuur van de langzaam verancte~ende Verdeelde processen maakte de 
atleiding van de gradient voor de dYnamiSehe Optimalisering eenvoudig moge
lijk. 

De dynamischO o~timalis~ring en de daarbij behorende statlsche optima11ser
ring Van het methnnOlproees hebben voor de praktijk belang~ijke inzichten 
opgeleverd t onder andere met betrekking tot h0t reQktorgedrag bij een Bta~ 
tisch en dynamiSCh optimsle stU~ing. Of sChOon de dynarnische optjrnal~ser~ng 
van de hier b€sChouwde reaktOr weinig "win6t" aan p);"oduktie opls-vert, blijkt 
het da~rentegen mogelijk door midd~l va~ ecn ctynamisch optimale sturing de 
levensduur van de katalysator en dnarmee de Btandt~jd (bedrtjfstijd) ~an-
21enlijk ts verlengen. 
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SlJMMARY 

In the p~OCO~~ inOu~try there are many continuous production proc€~~~sJ in 
which slow changes in one or mure par~metBrs tak¢ PlaCe necause of wear, 
fouling and catalyst d~activation. As a result, the proees~ is seml-st&tlonary. 
MarlY Of those prOCossOb c~~ be de~cri,bed as tUbular reactors (discriptiOn ~s 
di~lr-ibut..ed .system), fur examplc the catalytic SyHthesLs of methanol and 
Lho Lhormal cracking of hydrocarbOns. The tiffie dup~~ae~ce of one or mo~c 
pa~·amelul·s Lends tu leud to Q dcC~·c~su ot the prOductiOtl capacity. It is 
ncucsoary to shut ... down the reu(;tOr after sOI'UU' tiMe I 1~or- example to replace 
the aged catalyst by a new charge. After that the prDCess oan De started 
up again (cyclic operation). It Is desirable to control this kinG ot 
pn:n:ol:i;s during the productive part of the cyc.le tn such a way. that a 
profit function, in which th-e co~t and the amount of" production over the 
whoJ.t' c.::y(.;lt:' are expres.!::5~d! i::;. maximised.. th)'s ~s only possible. if the 
dynamics of the parameter changes are taken into Qccount. 

TIl<> a1m of tllJs tlle.,ts is to describe the mDG"lling an<! ttl(, <;Iyn'i'mic 
uptimisatiun uf slowly changing <!istrlbuted processes and to apply the 
method to a specifIc process, so as to bring out the uHefulness of 
nv~nffiiC Optimisation. 

Th-a important metl1anol production process has been chosen a!1: an object 
of ~t.U(ly. 

th(.' mO(i(d (d' ~lOwly cb~rlg:iIlg distributed processes consists of u. 

do~cripLiun of the qu~si-sL~tic process part, which is based un mass, 
hl..~nt i\nd momentum transpC):t:"t phenc)mcn.,a, a.rld .3. dt:!'_~c:ript:ion of the laws 
governing the parameter change-s_ The result is. .;) <3ynal'lli(: mod~l consisting 
of partial differential equations with orthogonal characteriStiCS. 
The kinetics of heterogeneous catalytic ru3ctions are reviewed in a 
g~n0ral way and those of the methanol reaction in a sO~ewh~t more detailed 
fNshion_ Further r the prOC8Ss.cS that may cause catalyst deactivation are 
di~cug~~d, and tne i)~flu~nce Df the process variables (tempc~.tu~e, 
cO~~euntr~tiOn5) on the duactivatioo oy~aml~S is de~cribed_ 

Th* method of adjoint variables is applied to dedu~e expr~ss~ons for 
tllU gr-adicnts) enabling the dcLormi~3tion of solution~ of the static 
.and the dynamic optimisation problema. Owing to the P;).l'"ticular model 
struc1"ul'(~ of tbe SlOwly changing distributed processes, it is uasy to 
duducu Lhc gradients for th~ dynamic optlmls~tlon 

Th@ static and the dynamic optimisations of the m~thanol process have 
r(:!'~ul t~d ttl va) ual)10 1 t1~ights with respect to reactur b€h~viour under 
~l~lic Q~ dynamic optimal COnt_'Ol. 
Although the direct benefit of lhG dYllamic optimisation of the reactOr 
considered here in terms of production volume is nut vcx'y impressive 
(3 I"uw purCon~ Only), it appoars POSSible to extend the cataly~l li(c
time considerably (by about 40%) owing to dynamiC optlmal control_ 
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1 ALGEMENE INTRODUKTIE 

1.1 LANGZAAM VERANDERENor VERDEELDE PROCESSEN 

In de procesindustrie bestaan veel chemisch/fysi5che prod~ktieproceg$en, 
die continu bedreven worden, maar waarbij in de loop von de tijd verande
ringen in verschillende parameters kunnen optreden. Voorbeelden hiervan 
zi jn: 

de katalytische synthese van ammoniak en methanol, waarbij de aktivi
teit van de katalysator vermindert door veroudering, en als gevolg 
hiervan vaak de reaktiesnelheid in de tijd afneemt, 
het thermi$~h kraken van nafta, gasolie en ethaan, waarbij koolaanslag 
op de reaktorwand optreedt, waardoor de warmteoverdracht bemoeilijkt 
wordt, het reaktorvolume verkleint en de drukval toeneemt-

Ten gevo 1 ge van deze pa ramete rveranderi ngen i:> net proces 8!J!m7;-? ta Ucma-i,>. 

Voor deze processen geldt dat de dynamioa van de veranderende parameters 
we4enlijk verschilt van de snelle reaktordynamica, die wordt bepaald door 
de verblijftijd, de warmtecap~citeit en d~rgelijke_ De dynamica van de 
veranderende parameters k~n ten opzichte van de reaktordynamica worden 
gek~r~kteriseerd ~ls longzame veranderingen, waardoor de betreffende para
meters ~(],ri.fJ",(~(QfI veranderend worden genoemd. 
Bij deze processen zijn verschil1ende reaktortypen te onderscheiden, zoals 
de geroerde tankreaktor, de radiaalconvector en de buisre~ktor. Een belang
rijk deel van de processen zijn chemische processen, die goed door buis
reaktoren beschreven kunnen worden (beschrijving al, lJerdeeld systeem), 
Het onderzoek richt zich in hoofdzaak op de langzaam veranderende chemische 
processen in buisreaktoren met een "gepakt" katalysatorbed. 

Me thano "tpro(](,;$ 

Als concreet studieobjekt is de methanolsynthese gekozen. Methanol is een 
grondstof voor de chemische industrie en vindt tevens in toenemende mate 



tocpassing als component van butobrand~tof. Het is een alcohol die vol gens 
een evenwichtsreaktie gemaakt kan worden uit koolmonoxide en waterstof. 
De reaktie vindt plaats aan het oppervlak van een katalysator, en weI in een 
buisroaktor met verscheidene katalysatorbedden. 

Ilct methanolpr·oces hedt een grote gelijkenis met het vee I oudere ammoniak

prDces. De in deze studie toegepaste werkwijze, alsmede de verkregen 1\1-
zichlen bij een methanolproces zijn vOOr een belangrijk dee I ook van toe

[M5sing voor het ammoniakproces. Ook is een voorstudie aan een anllnoniak
proces uitgevoerd /2/. 

Het onderzoek aan de methono15ynthese hebben we in eerste instantie ·gericht 

op een hogedruk proces, omdat hiervan in de literatuur veel gegevens bekend 

Zi.jn (Zl" Van der Hei,jden /91). DaMna is het onder7.0CK voortgez~t aan een 
l~gedruk proces (Monhemius /18/). 

1.21llGRIPSBEPALlNGEN 

De vcrandering in de tijd van de verschillende parameters heeft in het 81-

gemesn een afname van de produktie van de reaktor tot gevolg, en dient daar

Oill d(:: reaktor 0111 economische, llIaar meestal ook am technische redenen na 
een zekere L'ijd ui t bcdrijf te worden genomen. LO rnoet bij de synthesepro
(essen no enkele jaren de verouderde katalysator worden vervangen door een 

nieuwe, terwijl de kraakpro~e5sen na enkele maanden ge5topt worden om de 
koollaog te verwijderen. 

Deze werkzaamheden nemen een bepaalde tijd (b.v. enkele weken) in beslag. 

Ilierna wOrdt het produktieproces cpnieuw gestart. De langzaam vera\1derende 

prO('C5sen hebben dus ook een Pc3Y'I:od"l.:":k. of e!jch-.~,dl karakter. 

VOOr' de t. i j d de t de re(!k tor in bedri j f is; de Vr'(Jd"H-/"Jl<ul' of bod:d,j j'~-

" :',i,!, ken cen winstfunktic worden opgesteld, waarin de kosten van de grond

sleffen en de uverige produktiekosten, en de opbrengst van de produktie 
()edurend~ de bedr'ijfstijd tot uitdrukklng komen. Bij een met'· bedrijfstijd 

dient de i!('.ir'<Jr"l!Ol<"/IlU van deze processen er nu op \Jericht te zijn, dat 
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de winstfunktie op het einde van de bedrijfstijd m~ximaal is. 
De maximale winst over de gehele bedrijfstijd wardt niet bereikt door maxi~ 
malisering v~n een winstfunktie op elk tijdstip, zoals dit bij stationaire 
pro.;:e,sen het geval is. In het algemeen blijkt een momentaan optimale ,tu
ring van de reaktor een nadelige invloed te hebben or de in de tijd ver
anderende parameters. Za leidt het nastreven van een grote produktie bij 
de syntheseprocessen tot een hoge momentaan optimale temperatuur in de 
reaktor. hetgeen een ,nellere katalysatorveroudering veroor~aakt. Dit kan 
tot gevolg hebben dat niet aIleen een korte bedrijfstijd ontstaat, doch 
oak aan het einde van de bedrijfstijd de momentane winst zo laag is dat 
de winst over de gehele bedrijfstijd niet maxima~l is. 
Een maximale winst kan aIleen dan worden gerealiseerd, indien rekening 
wordt gehouden met de invloed Van de procesgrootheden (temperatuur, con
centraties) op de ver~ndering van de betreffende parametErs in de tijd. 
Het maximaliseren van een winstfunktie over de gehele bedrijfstijd, waar
bij de dynamica van de veranderende parameters in rekening wardt gebracht, 
wordt de d!lnami~che optirrK<li$(H'irlg van de processen genaemd. 
Heel belangrijk is, dat bij de optimalisering van de pro~e$$en in het kader 
van de I angzaam veranderende parameters de sne 11 e rea ktordynami ca ni et 
behoeft te worden meegenomen. 

8taUs(:he en mom{'mtane optima7.ieeT'?>'C{ 

De momentane optimalisering is de berekening van de optimale instelling van 
het proces op een tijdstip in de bedrijfstijd, waarbij een winstfunktie op 
oat tijdstip wordt gemaximaliseerd, zonder dat met de dynamica van de ver
anderende parameters rekening wordt gehouden. 
In deze studie wordt de moment~ne optimal isering vOOr t = 0 de statische 
optimalisering genoemd. Oit in tegenstelling tot de praktijk, waarin onder 
de statische optimalisering de berekening van de C'01'18tw,t" sturing van het 
proces gedurende de bedrijfstijd wordt verstaan, waarmee de winstfunktie 
over de gehele bedrijfstijd maximaal is. Opgemerkt zij dat de momentane 
optimalisering op ieder tijdstip (;/!) oak als een statische optimglis~ring 
kan wdrden gezien. 
Het momentaan optimale gedrag van het prates is goed te verklaren vanuit 
het inzicht in het optlmale gedrag op het begintijd,tip t = o. Ook is 

3 



het ry~i,ch inzicht in de resultaten van de dynamische optimalisering goed te 
verkrijgen ui teen vergel ijking met de resultaten van de momentane optimali

sering. De statische en momentanc optimalisering zijn e!n belangrijke refe

rentie voor de dynamische Qptimalis~ring en maken daarom deel uit van het 

onderzoek. 

In het voorgaande is het dynamische optimaliseringsprobleem b/Oschouwd voor 

een vaste bedrijfstijd, die echter ook een optimaliseringsvariabele kan 

L'ijn. Voar de bepal inq van de optilllale beorijfstijd is nu ook de bedY'iJfv

I'<'f'':(.,(/(,' of r.,·yd",:;I-iJd van belang. De;::e is de b~drijfstijd Verllleey"derd met 

de tijd, die nodig is vaar b.Y. de vervanging van de katalysator. Om de 

optimale bertrijfstijd ta bcrekenen, worden in de winstfunktic de vaste 

ko"tcn per cyclustijd opgenomen. De bedrijfstijd is optimaal, indien de 

winst pel' tijdseenheid (de ~JemidJelde winst over de c,Yclustijd) maxill1Ml is" 

fjij ('en langere bedrijfst"ijd is de praduktie gemiddeld over de cyclu,tijd 

lager en/of lijn de produktiekosten gemidd~ld hoger. Daarentegen ~ijn bij 

c~n kortere bedrijfstijd de vaste kosten. zoals b.v. de katalysatorkosten, 

gemiddeld over de bedrijfsperiode hager. 

,Nki )"/{.' t,11 'I !(: [".J..:. C' C i' :1-'1. (~op{l.<~i I. (;"./ /.,/",1(:'1,11' {'k. t .. 1";' H"I: t.,fA.!:;' t .. -(0 

De winstfunktie is te forilluleren voar twee verschillende pr~ktijkgevallen, 

flBlllel ijk de marktbeperkte en de capaciteitbeperkte situatic. 

In de marktbeperkte situatie is de totale produktie in de bedrijfstijd 
voorgcschreven. Deze hoeveelheid is minder dan in de reaktar maximaal ge

prodl1ceerd kan wOrden. Maxim"lisering van de winstfunktie komt in de markt

beperkte situatie oYere"n moot minirnalisering van de kosten bij voorges(.hre

ven totale produktie en produktspe~ificaties. 

In de capaciteitbeperkte situatie wordt naar maximale winst gestreefd bij 

vaste produktsperificaties, terwijl hierbij de produktiehoeveelheid niet is 

vastgelegd. De maxirnale produktiecap3titeit van de reaktor speelt hierbij 

nic;t steeds eEn aktieve rol, omdet de laatste margina'ie hoev~elheid die de 

riaktor kan produceren minder winst kan opleveren. 



DOEL VAN flET ONDEH!.Of:X 

Het onderzoek heeft tot doel: 
- de modelvormi ng aan te geven van de 1 angzaam veranderend~, verdee 1 de 

processen, ten behoeve van de dynamische optimalisering ervan. 
- een methode te ontwikkelen, waarmee de dynamische optimalisering 

uitgevoerd kan worden, 
- de werkwijzen van de medelvorming en de dynarnische eptimalisering toe 

te passen ep het veer de praktijk belangrijke produktieproces van de 
methanolsynthe,e, 

- de simulatie en de optimalisering van een cencreet model van het metha
nolproce~ uit te voeren, 

- aan de hand van de resultaten in~icht te ~rijgen in het dynamisch opti
male gedrag van het proces en de bijbehorende ,turing in een vaste 
bedrijfstijd, alsmede net effekt van de variabele beorijfstijo Dij 
dynarnische optimalisering, 
langs deze weg tot algemene inz1chten te komen in de werkwijzen en 1n 
het effekt en nut van de dynamische optimalisering van langzaam ver
anderende verdeelde prOcessen. 

1.3 HOOFDSTUKINDELING 

Bij de statische, momentane en dynamische optimalisering wordt uitgegaan 
van een mathematisch model van de processen. Ten behoeve hiervan wordt 
in hoefdstuk 2 een wiskundige beschrijving gegeven van de langzaam ver
anderende verdeelde processen in het algemeen en van een lagedruk metha
nolpreces in het bijzonder. 
Voor de bescnouwde processen, die worden voorgesteld dOOr modelvergelij
kingen, wOrden in hoofdstuk 3 de statische (momentane) en dynamische 
optimaliseringsproDlemen gedefinieerd. Yeer de optimale oplossingen van 
de optimaliseringsvraagstukken worden uitdrukkingen afgeleid voor de 
benodigde gradi~nten, Waarmee de optimale oplosSingen bepaald kunnen WOr
den. Tevens ~al in het kOrt worden ingegaan op de numerieke procedure 
ter berekening v~n de optimale oplossingen. 
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In hoofdstuk 4 worden de resultat€'rl g€'geven vall de statisch€', momentane en 

dynomi sche opti mol iseri ng van het methanol proces. Hi erbi j za 1 het nut van 

de oiynamischc optimalisering in relatie tot de momentane optimalisering 

naar voren kOmen. 

Dr. bclangrijkste resultat€'n, die uit dit onderzoek voortv'loeien, zijn in 

hoofdstlJk 5 in de VOrlll van concludes ~amengevat. Deze hebben betrekking 

Oil de ontwikkelde methode voor de dynamioche optimalisering van de lang

loom ver<lnoerende verdee 1 de pr-ocessen in het d 1 gemeen, a 1 smede op de 

re~ultilten die i)ij de oiynamische optimalisering van het metharlOlproces 

verkregen lijn en direkt voOr de praktijk van belang zijn. 
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2 MODHVORMING 

Een model van proce~sen ten behoeve van de (dynamische) optimalisering 
dient de relatie te be,cnrijven tussen de ingreepmogelijkheden (de stuur
grootheden) en de uitgangsgrootheden die in het criterium tot uitdrukking 
komen. Bij langzaam veranderende prote$,en (LVP) moet tevens de dynamica 
van de veranderende parameters worden gespecificeerd. Het model bestaat 
zodoende in het algemeen uit twee gedeelten, en wel: 

- de beschrijving van het ~emi-stationaire proces, 
- de dynamica van de veranderende parameters. 

De mOdelvorming van deze twee gedeelten wordt in §2.1 en §2.2 gegeven veer 
langzaam veranderende processen in buisreaktoren; in §2.3, §2.4 en §2,5 veer 
de methanolsynthese met verouderende katalysator. 

2,1 BUISREAKTOREN 

De mOdelvorming is de afbeelding van de verschijnselen, die in een be~taand 

systeem optreden bij het transport en/of de omzetting van de grootheden 
ma.~<la, tVarmte en imputs op een vereenvoudigd theoretisch systeem, het 
fysische model. 
In het kader van de statische en dynami$che optimalisering dient het model 
eenvoudig maar voldoende nauwkeurig te zijn. Daartoe worden met betrekking 
tot het qua$i-~tatische gedeelte van het model de volgende aannamen gedaan. 

2,1.1 Aannamen voor het fysische model 

Aanname 1: Y!1'en radiale en tcmgifJ>1tiijk disper3ie 

Aangenomen werdt dat it') de radiale en tangenti§le r';chting (cilindri~che 
coordinaten) van een dwarsdoorsnede van een buisreaktor de dispersie van 
de verschillende grootheden (snelheid, massa, temperatuur, druk, enz.) 
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huitGn beschouwing k~n wo~aen gel~ten. Er wordt dUS verondersteld dat de 
beschouwde grootheden onafhankelijk lijn van, en uniform zijn in deze 
richt;n]en. Dan kan worden volstaan m0t gemidaelde waarden over de 

dwarsdoorsnede, welke slechts een funktie zijn van de axiale richting. 

Het gemiddelde van een grootheid Y 15 dan gedefinieerd vol gens 

')"'1 

II 

II 

de betreffende grootheid [Y], 
de co~rdinaat in radiale richting [m], 
de: cOQrdinaat In tangGntiele richting [-], 
de coHrdinaat in axiale richting [m], 
de diameter van de reaktor [m]. 

(2.1 ) 

DOOr aanarne 1 Ontstaat de zogeheten "maxiwlm Ul'adie'lt" beschrijving van 

bui5redktoren (zie HimmelblaLl en Bischoff /l01). Hierbij wordt aIleen de 

b(~langrijk:.t~ gradient in het model opgenomen. 

Aanname 1 geldt zowel voor het massa-, warmte- als voor het impulstransport. 
Voor de :)Jwihc',:d P [11/ a-I] komt de gemiddelde waarde fysisch overeen met 

een situatie van turbulente stroming, w~~rbij een vlak snelheidsprofiel 

optreedt. 

/io.ll""m,C ;" y""" l.ii-j'j'tIS;':O' o'j"j"eia<m 

Bij hoge snelheden in reoktoren, h~tg~en bij de hier beschouwde processen 

doorgaans het geval is. kan worden aangenomen dat het effekt von axiale 

menging door moleculalre diffusie is te verwaarlozen ten op7.l(ht" vall het 

convectief transport van massa. 

Ar/nW.;ml\' t~'- ;F':(·.~ri 11/(J.nrIU::(lf? I..e·'/.dtnflsej'pekten 

Dill dezelfde reden als in aanname Z wordt de bijdrage van het contact

transport van warmte door molecLllaire geleiaing verwaarloosd ten opzichte 

van het convectieve warllItetransport. 

g 



2.1.2 Algemene balansvergelijking 

Als basis voor de massa-, warmte- en impulsbalansen wordt allereer~t een 
algemene balansvergelijking opg€steld, 

"'I 2 We beschouwen een segment van de reaktor met het appervlak;D van de 
gehele dwarsdoor~nede en met een dikte dz. 

De algemene balan$vergelijking voor het reaktorsegment is (zie voar de 
afleiding /101) 

opr.{~(p.V.G) + ~<P}dz z opp.B.d;; 

of a + 3¢ B 8z(P,v,G) 8z 
(2.2 ) 

Hierin is 
G de beschouwde grootheid per massa-eenheid [x Kg- i

] , 

p de soortelijke massa [kg "t"]. 
1> de stroomdichtheid Vim mas8Cl..G [X m-:J /3-1], 

v de snelheid van het medium [m 8-
1J > 

opp de dwarsdoorsnede van de reaktor [m?] , 

B de [ -6 -1] "netto produktie" van G X m /3 . 

De eerste en tweede term van het linkerlid van (2.2) zijn resp. het 
convectief transport van G en het moleculaire contacttransport van G 

(diffusie, warmtegeleiding en statische druk). 
In B worden alle interne en externe invloeden, zoals concentratie
veranderingen door de chemische re~kties en warmteafvoer naar de omgeving, 
in rekening gebracht. Ook de dynamica van de langzaam veranderende 
parameters komt in B tot uitdrukking. 
Of schoon vergelijking (2.2) door de dynamica van de parameters in B de 
basis is voor een dynamisch model, zal ;n het vervolg <Ie benaming "qu(JIn:

statisch" model worden gebruikt. Deze benaming sluit beter aan bij het 
langzaam verlopen van de stationaire toestand van het proces als gevolg 
van de veranderende parameters. 

2.1.3 Massabalansen 

Voor de massabalansen geldt dat 0= 1, Voor de totale maS$a van het medium 
(de som van de componenten) in een reaktor is de netto produktie nUl. 
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Hiermee wordt vergelijking (2.2) voor de tota~e maSS(l 

~~/ p. v) o ' 

Van deze continuTteitsvergelijking k~n zinvol gebruik gemaakt worden 

am de algemene vergelijking (2.2) te vereenvoudigen vOOr het geval 

deze op de totale massa betrekking heeft. Oit doet zich voor bij de 

warmte- en impulsbalans. Invulling van (2.3) in (2.2) levert 

Ii. 

De reaktiesnelheden, waarmee de toe- of afname van de ,omponenten door 

de chemisthe reakties wordt uitgedrukt, worden gegev~n in mollm;1. a • 

(2.3) 

(2.4) 

Om deze reden is het VOQr de componentenba 1 ansen genlakke 1 i j ker G. = 11M,-
-1 /. ,~ 

te kiezen, met Mi h~t moleculairgewicht van component i [g mol ]. 

Uitgaanoe van vergelijking (2.2) en met verwaarlozing van de diffusie (aan

nallie 2) zijn de balansen 

Illet 
N. 7 OI'{-,. p .. vIM., de mol stroom van .;:omponent ,; [mal (;-1], i = 7 •..• , k 

,,':. de re~kti~snelheid van reaktie ~(: [mol. m-"a-
1

] , 

~ de co~ffici~ntenmatrix van de stDichiometrische vergelijkingen 

van de reakties [-J-

(2.5) 

~ij de synthesepro.;:ess~n neemt de reaktiesnelheid als gevolg van de 

katalysatorveroudering in de tijd af. De in r voorkomende aktiviteit van 

de katalysator is hierbij de langzaam veranderende parameter. 

2.1.4 Warllltebalans 

De compon~nt~n van de g3$5troom hebben oezelfde temperatuur. Daardoor kan 

worden volstaan met het opstellen van een totale warmtebalans. Hiervoor 

dient in vergelijkin9 (2.4) (;"Cp''I' te worden in<Jevuld. Met verwaarlozing 
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van de warmtegeleiding (~~nname 3) levert dit 

Hierin is 

F de totale molstroom door de reaktor [moZ 6~11> 

~ Pi 
F(;;;,tJ :::; oPP.v(z,tJ.) M. 

1.=1 '" 

k 
I N.(z,t) 

i=l t 

T de absolute ternperatuur [K], 
Cp de rnoleculaire w[\rmtec~paciteit van de gasstroom [J moZ- J )(-1], 

k O. k 0i 
C (E),t) = (1/ I M'"J· I M'O .(s,t) 

p i= 1 i i= 1 i p~ 

(!' • de ,Mrtelijke warmte van component i [d mol-1 K-
1
], 

p1. 
6H. de reaktie-enthalpie behorende bij reaktie i [J moZ- i

] , 
1-

Q de per eenheid van lengte aan de gasstroorn taegevaeroe warmte 
door interne en/of externe invloeden (b.v. door een katalysator 
en/of een reaktorwand) [,J m-1]. 

Uitwerking van de term J-(C .1') geeft 
ol'l p 

a 
-=-(C .T) 
QZ p 

(2.6) 

(2.7) 

(2.8) 

De faktor ;~ is zeer klein, hetgeen tot gevolg heeft dat de tweede term 
in het rechterlid klein is in vergelijking met de eerste term en derhalve 
ten opzichte van deze term verwaarloosd kan worden. 

Stel 
ac 

c' = C + T--E dan is p p aT' 

= c' aT r dZ 

Met deze vereenvoudiging wordt de warmtebalans 

"(- ') C,(· tJ ~:1'("'-/;) 
c ">" . p Z, • a" 

(2.10) 

(2.11 ) 
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In het vervolg zal h"t acc"nt van i'y, worden weggelaten, 
Or',Jernerkt zij dat Ali ECn !/(::, I;), "ve'n~ls (' I::, 1..), ook funktiw, van de 

[' 
tempera luur Z ijn. 

2.1.5 Impulsbalans 

Omdet hij de modelvorming slechts veranderingen in axiale richting worden 

bC5~houwd, behoeft van de vektori!le grootheid impuls ~lleen de component 

in dez" richting in rekening te worden gebracht. 
VOer de impulsbalans van de totale gasstroom wordt G in (2.4) gelijk genomen 

aan de snelheid v. 
De centacttransportbijdragc ¢ bestaat uit een normaalspanning, die bij 

gasscn slechts wordt bepaald door de statische druk P, en een schuif
spanning. De laatste is echter gemiddeld Over de gehele dwarsdoorsnede 

gel ijk aan nul. 

Met vergelijking (2.4) wordt de impulsbalans 

IIi erin is 
I' de statische druk [N m-?]. 

'j 
1 •• :1 het effekt van de ;;w(l(lrtekracht op d~ gasstroom [N m-' L 
K de kracht pir lcngte-eenheid, die dODr interne en/of externe 

i nv 1 oeden op de 9a5S t room wordt uitgeoefend [IV '1/-1]. 

(Z .12) 

Bij vaste bed rcaktoren, zDals bij de ;y~theseprocesse~ (zie §2.3.2), is 

dc c€rste term in het linkerlid V(ln (2.12) te verwaarlolen ten opzichte van 

de kr~cht per lengte-eenheid die de ketalY5ator op d! gasstroom uitoefent. 

De statische druk is hierbij vrijwel ~lleen van deze kracht afhankelijk. 

Daarentege~ wordt in een "leeg" bed, zoals bij de kraakprocessen, de druk 
juist door de snelheidsterm bepaald. In de praktijk worden voor deze term 

empirische relaties gebruikt. w(larin de afgeleide naar a niet voorkomt (zie 
Hou~en & Watson /11/), Voor de hier beschouwde processen in een vast of een 
leNj bed is dus deimpulsbalans (2.12) in het algemeen als voIgt te 

SChfi.jven 

(2,13) 
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Quasi-statisch model van de uaktoY' 
Oe molbalansen voor de componenten (2.5), de warmtebalans (Z.ll) en de 
impulsbalans (2.13), die samen het quasi-statische gedeelte van het mode1 
vOar de langzaam veranderende processen in buisreaktoren vormen, worden 
weergegeven door de vektordifferentiaa1vergelijking 

o"'1(2,t) 
d2 f 1 (x/I'l,tJ.x i/<:,cJ} 

~===,,=-.. ,= .. --= .. ~~ 
met 

xl de vektor [N,T,P]. 
x

2 
de langzaam veranderende parameters, 

/' de lengte van de reaktor [mL 

~1(O.t) = xlO't) 

II : R'l x If) + R71 

n 
Xl E R 

x
2 

E r!' 

tb de bedrijfstijd [s, doorgaans herleid tot dagenJ. 

:3 € [O,L] 
t€ [u.tbl 

2.2 DYNAMICA LANGZAAM VERANDERENDE PARAMETERS 

(2.14 ) 

De veranderende parameters "'2 zijn voor de verschillende processen van 
uiteen10pende aard. Sij de thermische kraakprocessen vervuilen door kool
aanslag de fornuispijpen van - en de koeler na de reaktor ("opkoling"). 
Hierdoor neemt de druk in de reaktor in de tijd toe en verandert de 
warmtedoorgangscoefficient van de reaktorwand. 
Bij de syntheseprocessen van ammoniak en methanol is de aktiviteit van de 
katalysator de lang~aam veranderende parameter. 
Deze in de tijd veranderende grootheden komen tot uitdrukking in het 
rechterlid van (2.14). 
De dynamica van de veranderende parameters hangt in het a1gemeen af van de 
toe5tand5grootheden Xl en van Xg zelf. Dus 

X:/2,O) ;= X;:O(R) 

j",~ .. R>1 ~ RP -> Ii! 
(2.15) 

De funktie f2 i5 bij de opkoling uiteraard geheel ander5 dan bij katalysator
veroudering. 
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2.3 METHANOLREAKTOR 

2.3.1 Beschrijving 

In de methanol reaktor bevi ndt zi ch een gel'aki; katalysatol'bed, weari n de 
synthese plaatsvindt.De reaktie is exotherm. Hierdoor stijgt in het bed de 
temperatuur. De produktiestroom (in het vervolg kortweg ~~ produktie ge
noemd) van methanol wordt bepaald door de reaktiesnelheid. De.e is 
afhankeli5k van de temperatuur volgens een Arrheniusverband en van de 
1 igging van het chemhch evenwicht als (terug)drijvende kracht, welke 
ook een funktie is van de temperatuur. 

Bij de exotherme methanolreaktie verschuift het evenwicht bij toenemende 
temperatuur in de richting van de grondstoffen. Een te hoge temperatuur is 
derhalve ongunstig voor de reaktiesnelheid en dus veer de methanolproduktie. 
am deze reden wordt de gasstreonl in de reaktor afgekeeld. Dit geschiedt 
door op verscheidene plaatsen koud synthesegas toe te voeren (zie figuur 
2.2). en wel via verdeelpijpen die over de hele omtrek van de reaktor zijn 
aangebracht. 
am deze verdeelpi5pen bevindt zich een ringvormige constructie aan de 
binnenzijde van de reaktorwand. De katalysatorvulling die uit een gepakt 
bed bestaat, wordt hierdoor in vijf bedden onderverdeeld. Ter wille van de 
mode 1 vormi ng worden tussen deze bedden fi kti eve mengr',."imtBI1 gedacht. waat'i n 
de menging plaatsvindt van de gasstroom in de reaktor en het koude 
synthesegas. 
De modelvorming van de reaktor bestaat nu uit de modelvorming van de 
katalysatorbedden waarin de desaktivering van de katalysater als langza3m 
veranderende parameter optreedt. en de modelYorming van de mengruimten 
waarmee de beginvoorwaarden van de vergelijkingen van de bedden worden 
vastgelegd. 

De lloedingstroom (in het vervolg kortweg de !>oeding genoemd) naar het 
eerste bed wordt opgewarmd tot een temperatuur waarbij de snel heid van de 
methanolreaktie voldoende groot is. Dit wordt gerealiseerd door een 
gedee~te van deze voeoing in een tJarmtewissdam' op te warmen. Het 
resterende gedeelte streemt - evenals de overige koudgastoevoeren - om de 
warmtewisselaar. 
Voor het opwarmen van het synthesegas wOrdt gebruik gemaakt van de hete 
gasstroom uit het laatste (vijfde) bed. Omdat voor het opwarmen geen externe 
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warmte worclt gebrui kt, war'dt de opera tie van de reaktor ()'-u 1-0 thsNrl genoemd. 

Zowel de hoeveelheid door de warmtewisselaar als de koudgashoeveelheid 

v66r hat eerste bed kunnen onafhankelijk van elkaar worden ingesteld. 
Hicrdoor 7ijn de voedingshoeveelheid naar het eerste bed ~n de begin

tempcratuur ervan binnen zekere grenzen vrij te kiezen. 

In G4.2 zal blijken dat de begrenzing door de capaciteit van de warmte-

16 



wisselaar bij een optimaal ingestelde reaktor met recirculatie geen 
~ktieve rol speelt. zodat het niet nodig is de warmtewisselaar in de model
vorming te betrekken. 
Alvorens een model voor de katalysatorbedden en de mengruimten op te 
stellen. worden ~~rst de in d~ bedden optredende reakties beschouwd. 

2.3.2 Reakties 

Het synthesegas (make-upgas en recirculatiegas) bestaat uit waterstof (R 2), 

koolmonoxide (co). kooldioxide (C0
2

), een weinig meth,tnol (CH,~OH of MeOH) 

en water (H20), en methaan (CH4 ) en .tikstof (N2 ) als inerten (zie de tabel 
van figuur 4.2). Tussen de componenten koolmonoxide, kooldioxide en water
stof zijn veel reakties mogelijk /14/. Hiervan lijn alleen de reakties ge
wenst die tot het produkt methanol leiden, De~e reakties weergegeven door 
de stoicniometrische vergelijkingen zijn 

en 
+ 
<, 

+ 
<-

CH"OfJ 
" CHJOH -t- H20. 

(2.16 ) 
{2.17} 

De overige mogelijke reakties zijn ongewenste neven- of volgreakties. 
Uit de thermodynamische gegevens hiervan blijkt dat deze een veel gunstiger 
ligging van het chemisch evenwicht hebben dan de reakties (2.16) en (2.17). 
V~~r de produktie is echter ook de reaktie van belang. Deze wordt niet 
alleen bepaald door de 1igging van het evenwicht, en daarmee indirekt door 
de temperatuur, maar is vol gens het Arrheniusverband ook direkt van de 
temperatuur afhankelijk. Tevens heeft de druk invloed op de reaktiesne1heid. 
Naast net geschikt kiezen van deze procesgrootheden wordt bovendien gebruik 
gemaakt van een selektieve katalysator, die het optreden van de hoofd
reaktie (2.16) bevordert. 
Met de koperkatalysator die door leI is ontwikkeld - en waarmee het lage
druk proces wordt gelntroduceerd - is het mogelijk vrijwel alleen de 
reakties (2.16) en (2.17) te doen plaatsvinden /28/. Oit wordt mede ver
oon<lakt door het gunstige temperatuurniveau dat bij deze "aktieve" 
katalysator mogelijk is, 

Het reaktiemechanisme van (2.17) is niet bekend. Veelal wordt aangenomen 
dat deze reaktie in de volgende twee stappen verloopt /28/: 
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I. de watergas-shiftreaktie 

Z. de hoofdreaktie 

('0 

-+ 
< 

1.'0 + IIp 

., ell ~Oll ' 

.; I ,~ 

( end.ot.herm) (2.18) 

( exotlier·m) (2.16) 

Omdat de hoofdre(lktie toch optreedt, en reaktie (2.1.7) goed met dit twee

stapsmechJnisme is tc beschr'ijven, werdt (2.17) altijd door (2.16) en 

(2.18) voorgesteld. Alleen deze reakties kamen dus veor in het model VBn de 
kBt(llysatorbedden. 

2.3.3 Katalysatorbedden 

In de reaktor ontstJat door de katalysatorkorrels, en het optreden van 

turbulentie, het veronderstelde vlakke snelheidsprofiel. 
Het eff<;kt van i1)(i1l1e menging door diffusie is in gepakte bedden zeer 

gering. Pasquon & Dente /21/ hebben voor ~en methanolreaktor aangetoond dat 

bij verwaarlozing van het diffusieverschijnsel de fout in de berekening van 

de " .. ·.II/.r)"'·,'<":,, (winder dan ~a.2t bedraagt. Aanname 2 (§2.1.1) is hier dus 

~Jerechtvaardi gd. 

Aan de componenten van de gasstroom zul1en in het vervolg de volgende 

indicc> worden toegek~nd: 

II., - I /,~() ~; ;i !ll = iV2, -- ? 

CO .. .. MeW! - 4 CH = (l' ,j 

Met vel'gclijking (~.S) zijn de lIIolbalansen voor de cornporlenten 

III 

;.IN I h, I:) 
_.----;;;:--_. 

d/I/,/'.:, I.) 

a:', 

,IN;/;:, I.) 

:.1" 
, I.) 

(2.19.1 ) 

(2.19.2 ) 

(2.19.3) 



~N//?',t!, 

3;:; 

aNb(z.o 

~.(I 

oN
6

(/?" I;) 

32 

aN?(!!.. t) 

32 

a 

= a 

met de beginwaardefunkties N/O, tJ = Nio!t), 7; ,:;-1,,,., ~ . 

Hierin is 
N1 tim N? de molstromen van de componenten [mol. 3-

1], , 
['1 de reaktiesnelheid van de hoofdre<lktie [mol kgk!t8-lj> 
rk de soortelijke massa van de katalysatorvulling [kgk tm-J] > 

"2 de reaktie~nelheid van de shiftreaktie [mo1- rrI~\,-1J~ 

(2.19.4 ) 

(2.19.5) 

(2.19.6) 

(2.19.7) 

In §2.4 zal nader op de kinetiek en de daarbij optredende kat<llysator
veroudering worden ingegaan. 

De molstromen N6 en N7 van resp. de componenten CH4 eO,N2 zijn van invloed 
op de totale mol~troom. Ofscnoon de vergelijkingen (2.19.6) en (2.19.7) in 
de bedden trivi<l<ll zijn, worden deze ter wille V<ln het overzicht weI meege
nomen. 
In het vervolg zullen de molbalansen van de vijf katalysatorbedden worden 
weergegeven met de vektordifferentiaalvergelijking 

oN/", tJ _-
a", fbn {p('" t)} . (2.20) 

.i ,; 1.) ... J b 

Wc<pmteba lant" 

De warmteafgifte nggr de omgeving - term Q in vergelijking (2.11) - best~at 

hier uit de warmte, die de gasstroom afgeeft aan de reoktorwand. Bij 
methanolreaktoren is de diameter zo groot, dat de ~an de wand afgestane 
warmte slecnts ca. 0,3% van de geproduceerde warmte bedraagt /34/. Term Q 

wordt hier derhalve verwaarloosd. Met v~rgelijking (2.1~) is de totale 
warmtebalans voor de vijf bedden: 
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Ilieri n is 

F de totole ll1olstroom In het .. /' bed [mol. ",-1] > 

de ll10leculaire warmtecapaciteit van de totale gBs5troom volgens (2.8) 
met k = ;; [01 moC! j(-l] > 

, . de ternperatuur van de gasstroom in het i' bed [K], 
NI; de reaktie-enthalpie behorende bij de hoofdreakti e [,J {IIOC

i ] > 

de reaktle-cnthalple behorende bij de shiftreaktie [,I mo/--1 ] • 

[('if.!I,./. /..Hhu 7.,arlH 

In de reaktor v~rand~rt de snelheld v slechts weinig, omdat de volurne

ver(Jroting dOOr temperatuurstijginQ grotendeel s wordt gecompenseerd door 

de afname van het aantal moleculen. Hierdoor kan In vergelljking (2.12) 

de (onvecticf transportbijdrage aan de impu15, die een funktie is van de 
snelheidsveranderlng, ten opzichte van de statlsche druk P worden ver

w8arloosd. 
De totale kracht K die op de gasstroom wordt ultgeo~fend, wordt voor

nomel ijk veroorzaakt door de weerstand die de gassen In de gepakte 

katBlysatorbedden ondervinden. De invloed van de zwaartekracht en de 
wrijvinq lanqs de reaktorwand kunnen ten opzichte hiervan verwaarloosd 

wOrden. 
Door de vrijwel constante snelheid t' is ook de kracht K nagenoeg constant 

over de lengte van de reaktor. Omdat tevens de total~ drukval over de 
reaktor gering is (2,5 bar), zal j( constant worden genomen. 
MeL deze aannilnlen en vergelijking (2.12) is de impulsbalans voor de 

kaLalysatorbedden 

Illet 

~lf'J ( !:, t;) 

--~.l-!:-

I'. de statische druk in het .( bed [N m-;']. 
! 
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Quas1:~statis,,1! model ;)an dr' kataZy"atoI'bsdJrm 

In het vervolg zal voor de vergelijkingen (2.20), (2.21) en (2.22) van de 
katalysatorbedden de verkorte notatie 

~~ 
~_.fb,(~~.~~~.~~.,a/ '3, t) J 

(2.23) 

worden gebruikt, met 
. _ T 

x - [N1, ... ,N
7
,T,P] , 

a de in de reaktiesnelheid r 1 voorkomende, 
~atalysatoraktiviteit. 

Z E [O,L) j = 1 ••••• ,S 

t " [o'~bl 
langzaam veranderende 

De beginvooT'Waar'den van de vergel i jki ngen van het «@>'sl;;'1 bed (2.23.l) ~i jn 

(2.24) 

Hierin is 

Q) = F IF de fraktie van de totale "oeding FO naar het eerste bed [-]. 
,- 1 () 1 

NO de molstromen van het 5ynthesEgds [mol s- J. DezlO worden door de 

vergelijkingen van het mengpunt vastgelegd (2ie figuur 2.2 en §2.S.2). 

De begintemperatuur T
lO

(l;;) en de begindr~k i>1it) = port) zijll vrij te 
kiezen beginwaarden, die stuurgrootheden worden genoemd. 

Ook de koudgastoevoeren tU5sen de bedden zijn stuurgrootheden. Oeze kunnen 
echter niet geheel onafhankelijk van elkaar gekolen wOrden. VOOr dE 
koudgdSWT'deUng geldt de relatie 

met 

"k,j de fraktie van de voeding FO naar de f?- mengruimte H· 

De bEginvoorwaQrden x.(O,t) van de bedden 2 t/m 5 worden door de 
J 

vergelijkingen van de mengruimten bepaald. 

(2.25) 

Zl 



2.3.4 Men'lrulmten 

De f'ikLieve Illengruimten ;:ijn gei'ntroduceerd ten behol<ve van de modelvorming. 

Ik invocring Is gcbaseerd Op de ilannilme van ideale menging von de ga,;stroom 

in de reaktor rnet de koudgastoevoer over de gehele dWilrsdooronl<de, 

In de mengrulmten bevindt zich per definitie geen katalysator, ~odat hierin 

g~on r~aktle en geen drukval plaat5vlnden. Met dlt gegeven worden de 

holan>vel'gel ijkingen yoor de mengruimten 

J 

'I' 
N.I!,., I;) .i,i·. ['1'.(1,., U - 1'" /0, U 1 

,J ,J .1 ,I ,J J+ ' 

" '/': '/ (0, t) 1 ,j+ + 

met 

In hijlage 1 is de afleiding van de warmteb310ns gcgeven. 

./. 

(2.26) 

(2.27) 

(bl .4) 

De begintempcratuur 'lj+l(O.t) is direkt uit (2,27) te berekenen (zie bij
lage 1, vergelijklng (bl.5)). 

/' ,(j, ., I,! 
.J .J 

De balansvergelijklngen voor de mengruimten (2.26), (2.27) en (2.28) 
wurden in het vervolg geschreven 

J 

22 

(2.28) 

(2.29) 



In de volgende paragraaf worden de vergelijkingen gegeven van de reaktie
snelheden, die in het quasi-statische model van de katalysatorbedden VDDr
kOmen en waarmee de relatie wordt gelegd tussen de toestandsgrootheden x 

en de veranderende katalysatoraktiviteit. 

2.4 REAKTIEKINETlEK £N KATALYSATORVEROUDERING 

VOOr de methanolreaktie en de shiftreaktie is de kinetiek van een heterogeen 
katalytische reaktie van toepassing. Eenvoudigheidshalve wordt hier e~hter 
voor de shiftreaktie de kinetiek van een homogene evenwichtsreaktie aange
nomen. 

2.4.1 Kinetiek van de shiftreaktie 

De aanwezigheid van kooldioxide in het synthesegas is voor de shiftreaktie 
(2.18) een drijvende kracht in de richting van koolmonoxide en water. 
In tegenstelling tot de hoofdreaktie is de shiftreaktie onder de gegeven 
procesomstandigheden van temperatuur en druk (resp, ~a. 550 K en ca. 100 
bar) zeer snel> en bereikt reeds aan het begin van de bedden evenwicht. 
In oe literatuur /5/,/24/ wordt vaak ge1ijk evenwicht verondersteld. 
In oe~e studie is daarentegen de reaktie niet direkt op evenwicht aangenomen. 
Voor de beschrijving van de reaktiekinetiek is uitgegaan van een homogene 
evenwichtsreaktie. De reaktiesnelheid van de shiftreaktie is 

E2 

k
2
.e- RT(R,t).U"/fiJ,tJ.f/fiJ,tJ - J'g(fiJ, tJ -fs(3,tJ/K;gJ. 

Hierin is (2.30) 
kg de reaktiesnelheidsconstante [mol N-2 m s -.1], 
K;~ de thermodynamische evenwichtsconstante (gebaseerd op de parti~1e 

drukken van de reaktanten bij een totale druk van I bar) [-J, 
E2 de aktiveringsenergie [J mo~-l], 
R de 9asconstante [J /noe! K- 1). 

f l , 1'2' f;) en f,s de fugad teiten van de componenten [N m -2J . 
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Voor idcole gossen is de fugociteit van een component gc1ijk aan de 
parli1!le dampspanning. VOor niet-ideal~ ga~.en wordt fz: gevonden uit 

met 

de fugaei tE'i tscoHfi c'i 1'nt van componE'nt 1. [- J , 
de partielc d<lmpsp<lnning [N 17/~2J . 

De nUllleri eke waa rdcn V,Hl de fugad teitscoiHfi ci enten a 1 s funkt i evan 

temperatuur en druk zijn gegeven door Newton /20/. 

Of schoon r-'
i
! en 1(;; systeelllconstanten zijn, zijn deze zodanig gekolen 

dat bij de simulatiE's geen numerieke instabiliteit ontstaat, terwijl 

de reaktic toch sne1 evenwicht bereikt. 
IIlvorens in tc g30n op de kinetiek van de methanolreaktie wordt eerst 

de hetorogcen kotalytische reaktie in het algemeen besthouwd. 

2.4.2 H~!terogeen katalytische reaktie 

(2.31 ) 

Hij een vaste katalysator worden de reaktanten Dp aktieve plaatsen op het 

katalysatoroppervlak gead$orbeerd. In de geadsorbeerde toestand is de voor 

de reaktie benodigd~ aktiveringsenergie ~terk verlaagd, w88rdoor de reaktie 

sneller verloopt. 
Een heter·ogeen katalyLische reaktie is eer) ehemisch/fysisch proces. Volgens 

Hougen & Watson /12/ zijn hierbij de volgende stappen te onderscheiden: 

I. diffusie van de reaktanten van de gasstroom naar het kDtalys~tor-

oppervl ak. 
7. adsorptie van de reaktanten op aktieve plaatsen op het oppervlak, 

J. de chemische rE'aktiE' tussen de geadsorbeerde reaktanten, 

4. desorptie van de produkten van het katalysatoroppervlak af, 
S. di ffusi e van de produkten van het oppervlak naar dE' qasstroom. 

De <Lob-n'!'!.-I_i_' kan fysisch van aard zijn, (Mar onder katalytische omstandig

heden vindt de adsorptie plaats door een op een chE'mische reaktie lijkend 

gcaktiveerd adsorptieproces. 
I(~n b~hoevp. van de modelvorming van de chemiesDrptie wordt aangenomen 
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(Langmuir-Hinsh~lwood) dat: 
aIle adsorptieplaatsen aan het oppervlak gelijk ~ijn. 

- geen interaktie is tussen de geadsorbeerde moleculen. anders dan de 
opp~rvlaktereaktie. 

de adsorptie monomoleculair is. 

De diff"8ie best<lat uit: 
- bulkdiffusie van de gasstroom naar het buitenoppervlak van de 

katalysator (de reaktanten). en omgekeerd (de produkten), 
- poriediffu3ie van het buitenoppervlak van de ki;ltalysator near het veel 

grotere inwendige oppervlak in de porien (de reaktanten), en omgekeerd 
(de produkten). 

In beide gevallen wordt de diffusiesnelheid van de componenten bepaald dOOr 
de concentratiegradienten en de bijbehorende diffusiecoefficienten. 

In de porien treedt de diffusie gelijktijdig op met de chemische reaktie. 
Hierdoor is de concentratie van de reakti;lnten in de pori en lager dan aan 
het buitenoppervlak van de katalysetorkorrels, en daarmee is de diffusie
snelheid lager. Voor cilindervormige porien, waarin een eerste orde reaktie 
plaatsvindt, is voor de concentraties in de porien af te leiden 
(Levenspiel /15/): 

CpO~.' ($. t) '" C (z t) tanh Tm(z, t) 
., - bi ' • Pm ( z, t) (2.32) 

Hierin is 

C . de gemiddelde concentratie van component i in de porien [mo~ m-3J, 
POl'1- _~ 

Chi de concentratie van component i aan het buitenoppervlak [moZ m ,], 

Pm de Thiele-modulus als kengetal [-], 

Kb de intrinsieke reaktiesnelheidsconstante van de chemische reaktie, 
[m o-IJ 

l' de gemiddelde poriestraal [m]_ " 
Dc: de moleculaire diffusiecoefficH!nt [m? $ -,I J . 

Bij korte of wijde porien, een troge reaktie, en/of grote diffusiesnelheid 

(dus Tm k 1 ei n) treedt geen diffusielim'ite1'ing op. Doa rentegen wordt de 
reaktiesnelheid bij lange of nauwe pori~n en/of lege diffusiesnelheid sterk 
door poriediffusie verminderd. 

Omdat de diffusielimitering van de reaktiesnelheidsconstante afhangt, i$ 

deze nimmer aIleen maatgevend VQor de reaktiesnelheid. Uit deze 
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afhankelijkheid voIgt dat bij een zeer aktieve katalysator (k
b 

groat) 
tevens de poriediffusielimitering groot k~n zijn. 
Omdat oe concentratie 7: . von de reoktanten in de pori1!n lager is dan 

·pO.l:lt. 

de conccntratic ~bi aan het buitenDppervlak van de katalysator, wordt de 

reakt1esnelheid hiervoor gewoonlijk gecorrigeerd door middel van de 

Ifr.-i/JI.I/::'",il<)j(.lkl;oY' or bO'I.l4tl;·iYl(!8ur'(~«d, Dl;'ze is gedefinieerd vol gens 

Voar c1 lindervormige pori~n en een eerste orde reaktie is de effektiviteits
faktor 

11(;:,1.) 
(:·;I'</r'/ (:,,1-) 

Cin;(r" t) 

t,mh 'I'm ( ':', t) 
Tm(z, t) (2,34) 

I)e re(!ktiesnelhei(!, w3(lrbij ook de diffusielil1litering in rekening is 91;'

bY'.Jcht, is don 

(2.35) 

D~ componentenconcentrBties, temperatuur. druk, katalysatoraktiviteit, 

korrelgroatte, porositeit, de diverse constanten en co!ffici~nten bepalen 

gczamcnlijk de snelheid van het heterogeen katalytische reaktieproces. 

2,4.3 Kinctiek van de methonolreaKtie 

Bij de heterogeen katalytische methanolreaktie is de snelheid van de 

adsorptie aan het katalysatoroppervlsk. en de desorptie van methanol van 

het oppervlak af, groct ten opzichte van de snelheid van de synthesereaktie 

tussen de gead50rbeerde lIIoleculen (Natta /19/). De chemiesorptieprocessen 

worden daarolll op evenwicht beschauwo, 
Voor· de reaktiesnelheid van de gckatalyseerde l11ethanolreaktie (2.16) is de 

volnende uitdrukking af te leiden (zie bijlage 2); 

(b2.15) (2.36) 
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Hierin is 

E 
1 

T 

de reaktiesnelheid (zonder diffusielimitering en katalysator
veroudering) [mol kg"k~t 6-

1]. 
(de index 0 heeft betrekking ap de niet verouderde katalysator) 
de intrinsieke reaktiesnelheicisconstante [mot kgi/ t S -1 me N-SJ. 

4 -2 a 
de thermodynamische evenwichtsconstante [m N J, 

x2 en x4. de chemiesorptie-evenwichtsconstante van resp. Hp. CO en 
M(!OH (,/ IV-1L 
de aktiveringsenergie die door de katalysator en de reaktanten 
wordt bepa<!ld [J mo[-11> 

de temperatuur van de katalysatorkorrels [xJ. 
Of schoon de katalysatortemperatuur enkele graden hoger is dan de 
temperatuur van de gasstroom, zal vOOr T steE!ds dlO! gasbmperatuur 
worden genomen. 

Uitdrukking (2.36) vertoont grote overeenkomst met b.v. vergelijking (2.30) 
voor de snelheid van een niet-gekatalyseerde homo gene evenwichtsreaktie. 
Bij de homogene reaktie zijn de concentraties (of fugaciteiten) van de 
componenten in de gasstroom bepalend voor de reaktiesnelheid, terwijl bij 
de katalytische reaktie de snelheid afhangt van de concentraties van de aan 
het kataly$atoroppervl~k ge~dsorbeerde moleculen waartussen de oppervlakte
reaktie plaatsvindt. De noemer in (2.36) ontstaat met relatie (b2.4) 
(bijlage Z), waarmee de concentraties van de geadsorbeerde moleculen bij 
chemiesorptie-evenwicht worden uitgedrukt in de concentraties van de compo
nenten in de gasstroom. 

De snelheid van de methanolreaktie. waarbij ook de diffusielimitering in 
rekening is gebracht, is 

(2.37) 

Vol gens Vlasenko /33/ treedt bij het hogedruk proces een geringe diffus;e
limitering op. Bij het lagedruk proces is de katalysator aktiever (k

1b 
groter), maar zijn door de lagere druk tevens de diffusieco§ffici§nten 
groter. Toch moet worden aangenomen dat diffusielimitering optreedt. 

Inv~oed van temperatuuY' en dt'1~k 

Oe synthesereaktie is exotherm, zodat de evenwichtsconstante XO afneemt 
pi 
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bij stijgende temperatuur. De temperatuursafhanke1ijkheid v~n K' wordt 
t!} 

gegeven dOOr de fOrmule van Cherednichenko /28/. 

Met betrekking tot de ('Un.1!eY'81:e naar methanol is een lage temperatuuY' 
gunstig voor de 1igging van het evenwicht, en daarmee ook gunstig voor 
de afstand tot evenwicht (teller in (2.36)) als terLlgdrijvende kracht voor 

de reaktiesnelheid. Daarentegen is vol gens het Arrheniusverband een lage 
temperatuur ongunstig voor de reaktiesnelheid. Bij iedere gassamenstelling 
b~,taa t (,on oph:m« le temperatuur, waarbij de reakti esnel hel d maximaa 1 is. 

of schoon d~ ligging van Met evenwicht alleen van de temperatuur afhangt, 
heeft de druk een ,Jrote invloed op de methano1conve~·sie. lmmers, bij even
wicht geldt 

/' /' 

!i,/, 

I' 

/4 Y'1f!·.1 P1 

J ;;.1";, -'''-0'--'' 

Y/i'/: Y:! P,? 
'-0-

PI'P:! 

f!i: erl f!.1 de partiele drukken van de componenten H;?, co en M~OIi 

r/.o'-: CrJ r/.1 de mollmkties van de componenten [-], 
<18 totale druk [N m-~], 

ky de f"aktor van de fugaciteitscoHfi ci !!nten [- J . 

(2.38) 

Uit (2.38) volgt, dat bij een gegeven temperatuur (X;7 vast) een hogere druk 
nunstiger 15 VOOr de fraktie methanol bij evenwicht. Via de afstand tot 
evenwicht als drijvende kracht heeft de druk ook een grate invloed op de 
Y'eJk ties ne I hei d. Een hogere dru k brengt echter hogere compress i ekos ten met 

zich mee. Bij gebruik van een zink-chroom-katalysator moet voor voldoende 
conversie de druk zeer hoog zijn (ca. 350 bar). Bij de veel aktievere koper

kat~lY5~tQr van het lel-proces, kan de druk aanzienlijk lager zijn (~a. 100 

bor) . 

[)(~ cherniesoptie-evenwichtsconstanten ;;ijn temperatuu\"'safhankelijk. De 
relaLie met de temperatuur is door Natta /191 op experimentele wijze voor 
heL h0gedruk proces vastgelegd. De numerieke gegevens bliJken sterk af te 
hangen van de gebrulkte katalysator. Oit geldt uiteraard ook vOOr de 
reDktiesnelheidsconst~nte k

1b 
en de oktiveringsenergie e

J
• 
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De reaktiesnelheidsvergel;jking (2.35) van Natta. met de bijbehorende 
experimentele gegevens, voldoet voor het hogedruk proces zeer goed /21/, 
/28/. VOOr het lagedruk proces zijn tot op heden slechts weinig numeri~ke 
g~gevens bekend /13/. Ook hier blijken de gegevens van de soort koper
katalysator af te hangen. 
In deze studie is de temperatuursafhankelijkheid van de chemiesorptie
evenwichtsconstanten niet meegenomen. De gebruikte gegevens zijn in het 
Kader van ons onderzoek voldoende nauwkeurig gebleken. Nader onderzoek 
naar de reaktiekinetiek van lagedruksyntheseprocessen is zinvol. 

2.4.4 Katalys<ltorveroudering 

De aktiviteit van een katalysator wordt bepaald door het aantal aktieve 
plaatsen en de reaktiefrequentie per plaats. Deze laatste wordt vaak 
constant verondersteld (hetgeen niet altijd het geval is). 
V$l'Oi.d<lY'ing of d<lsak"tivel'ing van de katalysator wordt veroorzaakt door 
de vermi~dering van h~t aantal aktieve plaatsen in de tijd. 

Verouderingeproaeeeen 

De verschijnselen die vermindering van het aantal aktieve pl~at~en op het 
katalysatoroppervlak bewerkstelligen, kunnen worden onderverdeeld in /7/, 
/15/ ~ 

~ vervuiling, 
- vergiftiging. 
- thermische veroudering. 

Vervuilil1g is een fysieke blokkade van aktieve plaatsen door neerslag van 
componenten op het oppervl~k. V~ak kan deze vervuiling door regeneratie 
worden opgeheven. Een voorbeeld hiervan zijn katalytische kraakprocessen 
waarbij koolstof vrijkomt. die zich op het katalysatoroppervlak afzet. 
Vergiftiging is de adsorptie van compo~enten op het aktieve oppervlak, 
welke niet ten gunste v~n de gewenste chemische reaktie zijn. Afhankelijk 
van de mogelijkheid tot reaktivering van de katalysator is hier sprake 
van reversibele of van permanente vergiftiging. 
De vervuiling of vergiftiging kan worden veroorzaakt door: 

een ongewenst produkt, dat via een nevenreaktie uit de reaktanten is 
ontstaan, 
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een ongewenst produkt, dat via een volgreaktie uit de gewenste produk
ten i $ ontstaan, 

- verontrcinigingen diu in de gasstraom voorkomen. 

Oe conccntratie van de7e stoffen bepalen hier in haofdzaak de mate van 
vc r·(llJdcr i ng. 

fl i j {.iii' ,'miiJd!CI'{,[,(IIII.I""i"Ii/ k;;ln h'ie t(1~(Jr'(!(,1: optreden. Oak kan de s truk tuur 

in een andere kristalvorm overgaan, of kunnen aktieve plaat~en in de drager 
we9diffund~ren, Omdilt van e~n kristalliet ,lechts de buitenste rooster
pla~tsen voor adsorptie beschikbaar zijn, vermindert Jus ook bij kri5talgro~i 

h~t Qilntai oktieve pla~tsen. 
Bij thcrmis(he veroudering kan bovGndi~n van sint(""'I,:ng ,prake zijn. Dit is 

hal verder aan elkaar bakken van het materiaal in de korreh. Het aaneen

bakken van aparte korrels doet zich ook voar. 

Thcrmische veroudering wordt aIleen bepaald door de temper~tuur van de 

katalysatorkorrels en is onafhankelijk van de concentratie van de componen

ten in de gasstroom. 

De verouderinq,processen kunnen al of niet gezamenlijk optreden. Meestal 

heeft ~~n van deze PrOcessen de overhand. 

fl'l 'd./< ~ leDt'le:' lhel c.l hiJ Or:' r\':lud(?~'-in~l 

Om de toestand van een katalysator uit te drukken, wordt gewoonlijk met een 
rclati~vu aktiviteit gewerkt. Deze is niet gebaseerd op hat totaal santal 

aktic;ve pla~tsen, m(lar op de re .. ktiesnelhGid, en i5 

(2.39) 
de !'ealcl;ic'DH"lhe'id !'v( :~>t (/ 

De relatieve aktiviteit - in het vervolg aktiviteit genoemd - is ook op 

andere wijzen te defini!ren /29/. De definitie vol gens (2.39) is hier 

zinvol. 
De hier gedefinieerde aktiviteit is gebaseerd op de reaktiesnelheid zonder 

PQriediff"usielimitering, orwel de reaktiesnelheid ailn het buitenoppervlak 
van de katalysator. Met de definitie van de effektiviteit n vol gens (2.33) 
is de werkel ijk~ reakticsnelheid ten tijde I~ 

!'(::, I.) (2.40) 
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De effektiviteit n(z,t) is een funktic van de aktiviteit a(~,t!. Immers 
vergelijking (2.34) geeft de relatie tussen llr",t! en de reaktiesnelheids
cDnstante kb(t!. Deze bevat het aantal aktieve plaatsen (zi~ bijlage 2). 
Wann~er dit aantal verandert, verandert de reaktiesnelheid en daarmee ook 
d~ invloed van de poriediffusie. Uit (2.34) blijkt dat bij afname van de 
reaktiesnelheid, en dus bij afname van de aktiviteit, de effektiviteit 
toeneemt. Deze toe name is mind~r dan evenredig met de desaktivering. 
Bij veroudering van een kataly~atDr kan een aanvankelijk optredende diffusie
limitering uiteindelijk worden opgeheven. 

2.4.5 Dynamica van de katalysatoraktiviteit 

Het verloop van de desaktivering in de tijd ten gevolge van de proces
omstandigheden kan zeer ingewikkeld zijn. Dit is met name het geval bij 
concentratieafhankelijke veroudering. Hierbij kan - afhankelijk van de 
mate van diffusielimitering - de desaktiveringssnelheid in de tijd aan het 
buitenoppervlak ander5 verI open dan in de porien van de katalysator. 
Op het gebied van modelvorming van verouderingsmechanismen is zeer veel 
onderzoek verricht. Butt /4/ geeft hiervan een uitvoerig overzicht. 
De model1en bestaan veelal uit lineaire, exponentiele en/of hyperboli~che 
vergelijking~n. De hierin voorkomende parameters worden op experimentele 
wijze bepaald; ~n weI meestal bij constante temperatuur en constante 
concentraties van de componenten in de tijd. 
Voor dynamische optimali5ering is echter een veroudering5model vereist dat 
ook geldig is bij veranderende procesomstandigheden. 

In het algemeen is de desaktiveringssnelheid een funktie van de concen
traties van de componenten in de gasstroom, van de temperatuur en van de 
aktiviteit zelf. Dus 

(2.41 ) 

Volgens Szepe /30/ kan f in het algemeen worden benaderd door het produkt 
van afzonderlijke funkties van c, Ten G, zod~t 

(2.42) 

VOOr de v~rschillende funktie~ zijn vol gens Szepe de volgende vormen te 
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hanteren (zie ook /71): 

met 

" 

d 

k <J .. 

- 11 k.( '", i.! I 1. 
i= / '/. 

de des~ktivering5s(]elheidsconst3nte [«-I], 
-/ de "aktivering,energie" voor katalysatorverouderlng [,7 mol. ], 

de desaktiveringsorde [-] (d::: 0). 

(2.43) 

(2.44) 

(2.45) 

Ile concentratieafhankelijkheid van de desaktiveringssnelheid vol gens (2.43) 
komt avereen met de cancentratieafh~nkelijkheid van de reaktiesnelheid bij 

een aflopende chemische reaktie. Ook d~ temperBtuur5afhankelijkheid van de 
veroudering vol gens het ArrheniU5verband in (2.44) is te vergelijken met de 
temperatuursafhankel ijkheid van een reaktiesnelheid. Oe~e analogie vloeit 
rechtstreeks voort uit de analogie tus5en de rol van de aktiviteit (de 

concentratie van aktieve plaat5en op hst oppervlak) van de katalysator bij 
ver'oucler'ing en de rol van de concentraties van reaktanten bij een chenlische 

reaH i e. 

SLe~e heefL de eenvoudige struktuur van het mod~l getoetst aan verschil

lendc vErouderingsmodellen. Uit, zijn onderzoek is gebleken dat veel van de 

ill de I iter'atuur voorkomende experim~nteel gevonden ver'ouderingsmodel1en 
a~n de7e struktuur voldoen, Om deze reden is in het kader van de hier be-
5chouwdc opt i rna 1 i ,;eri ngss tudi e u i tgegaan van het a I gemen(l verDuder'i ngsolodel 

zoal~ dit g~g~ven is dOOr de vergelijkingen (2.42) tim (2.45). 

VI.>J"ol/"le)·/J'lU bij de [JI ... ~"t..hiJnu1...l-:yrr.U"w .. ~e 

Over veroudering van een koperkatalysator die bij het lagedruk proces wordt 

toegepast, is tot or hed~n ZEer weinig bekend. Bij onderzoek van een ver

ouderde katalysator is gebleken dat de vermindering van het aktieve 
oppervl~k in hoofdzaak wordt vBroorzaakt dOOr kristalgroei. Ook is enige 

sinteririQ waargenoOien. Door het zeer zuivere make-upg~s, en net daarmee 
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zuivere synthesegas, treden nauwelijks vergiftigings- en vervuilings
verschijnselen op; ondanks de gevoe1igheid van de koperkatalysatof voor 
zwavelvergiftiging. 
De hier optredende thermische veroudering kan dus onafhankelijk van de 
~oncentratie~ van de ~omponenten gesteld worden, zodat fc{C(~,t)1 = 1. 

Met (2.42) tim (2.45) is het model vOOr thermische veroudering 

E 
a 

~a(3. t) 
- -~-t- k -RT(s,t) {( t)}d a.e . a z., , . o < a S 1 (2.46) 

De de~aktivering~5nelheid5con5tante ka i~ een ~chaling5faktor in het 
verouderingsmodel. Veranderingen in i(a hebben bij verschi 11 ende temper<l
turen dezelfde invloed op de veroudering. 

Met de desaktiveringsenerqie f:a wordt de mate van temperatuursafhankelijk
heid bepaa1d. 

In het vervolg zal voor (2.46), overeenkomstig met (2.15), de algemene 
notatie 

(2.47) 

worden gebruikt. j = 1, ... ,.'j 

WerkeZiJke l:'eakUeEmeZheid 

Uitgaande van de algemene vergelijking (2.40) voor de reaktiesnelheid is 

met (2.33) de werkelijke reaktiesnelheid van de gekatalyseerde methanol
reaktie 

(2.48) 

De onbekende funktie q(~,t) k~n de.gewenst in a(z,t) worden ondergebr~cht, 
hetgeen ook bij dit onderzoek is gedaan. 
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2.5 RCCIRCULATIE 

In het kader van de studie van de methanolreaktor als langzaam veranderend 
proces kan de recirculatie "iet buiten beschouwing worden qelaten. 
Variatie, in de ,amenstelling van de reaktorvoeding worden bij vaste 
make-upgassamenstclling direkt veroorzaakt door veranderingen in de 
salll~n5telling van het recirculatiegas (zie figuur 7..2). Deze veranderingen 
worden teweeggeb r'acht door vermi nded ng van de produk tie a Is gevo 1 9 van de 
katalysatorveroudering. Bij de resultaten in hoofdstuk 4 zal nader op de 
invloed van de recirculatie worden ingegaan. 

Het gasmengsel dat uit de reaktor $troomt, draagt in de W3rllltewh;elaar een 
gedeelte van zijn warmte-inhoud over aan het koude syntheseg35. In de 
condensor wordt de gasstroom verd~r afgekoeld tot ca. 315 K. Hierbij 
cond"nseren de componenten m~thanol en water (kookpunten resp. 337 K en 
373 K (bij 1 bar)). De overige componenten blijven in de gasfQse. 

lIj"o"lwldeT' 

In de afscheider wordt C~. 95% (vang5tpercentage) van de stroom uit de 
conciensor afgescheiden. Dit i~ de ruwe methanol (83% methanol, 16% water 
en 1% verontreinigingen), welke door middel van destillatie wordt gel'.uiverd 
tot het eindprodukt. De overige ca. 5% van het condensaat wordt meegenomen 
in het "afgas". Dit afgas bevat ook nog kleine hoeveelheden nleth<lnol en 
Wil t.el· in dampvorm, afh&nke 1 i j k van het damp-v 1 Dei '!itof evenwi cht behorende 

bij de temperatuur in de afscheider. 
Het af\laS wordt op een kleine .puihQO!veelheid na (ca. 6%) bij het make-up
gas gemengd. 

Het is noodzakelijk een gedeelte V<ln het afgas te spuien, omdat anders de 

hoevcelheid inertgas in het sy.teem toeneemt, hetgeen de reaktiesnelheid 
ver·loogd. Ilet gespuid~ gas wordt als aanvullende brandstof verstookt in 

cle reformer. 



De spuistroom wordt implici~t bepaald door de tot~le molb~lons v~n d~ 

synthesesektie (zie hiervoor §2.5.2). Ook de druk in de reoktor heeft 
invloed op de spuistroom, omdat de druk vio de reaktiesnelheid de methanol
produktiestroom bei'nvloedt,en de laatste in de totale molbalans voorkomt. 
Bij eenzelfde voedingsstroom t~ en een hogere druk is de methanolproduktie 
groter, waardoor de spui,troom kl~iner is. Omdat hi~rbij de stroom van d~ 

inertgassen in het recirculatiegas gelijk blijft, neemt het percentage aan 
i nerten hi eri n, en dus ook in het synthes¢gas, toe (de "i nerhpi ege 1 " 
wordt hoger). 
Met de spuiklep (als regelbare weerstand) kan elke gewenste druk Po worden 
gerealiseerd. Omgekeerd kan de stand van de spuiklep van de druk afhanke
lijk worden gesteld en de druk als onafhankelijke stuurgrootheid worden 
beschouwd. Bij de optimalisering wordt hiervan gebruik gemaakt. 

Mengp,mt 

Het make~upgijs is in de hoofdcompressor gecamprimeerd tot een druk va~ ca. 
95 bar, en daarna afgekoeld tot een temperatuur van ca. 315 K. In het meng
punt wordt het make-upgas aan de synthesekringloop taegevaerd. 

Compr'13.S80T' 

Het synthesegas, bestaande uit net make-upges en het recirculatiegas, wordt 
in de omloopcompressor verder gecomprimeerd van ca. 95 bar tot ca. 100 bar_ 
Hiermee i$ de drukval in de synthesekringloop gecompenseerd. Met het 
toerental van de compressor is de synthesegas$traam ~·O in te stelle". 

He.c:ir·ou la tieve:t'houding 

De recirculatieverhouding Rv wordt hier gedefinieerd vol gens 

(2.49) 

De recirculatiegasstraom 

(2.50) 

ligt hiermee vast. 
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I'Y' heeft geen direkte invloed op de spuistroom. Bij variaties in Py> 

verandert de silll1enstelling v<!n 1'0' hetgeen een verandering in de produktie 
tot g€volg heE'ft, en zodoende de spui wel beYrwloedt. 
Pe re~ir~u13tieverhouding bepaalt de mate waarin een gasstroom wordt rond
gepompt. 
Omdat variaties in Hv nauwelijks invloed hebben op de produktie (~ie hier
voor §4.Z.4). worot in het kader van deze studie flu njet als stuurgrootheid 
meegenomen. De recirculatieverhouding is een ontwerpgrootheid. 

liY'l,k 

De drukval (mal<.. 5 bar) in de .ynthesesektie ontstaat voornamelijk in de 
reaktor_ Voor de lTIodelvorming wordt de druk in de recirculatie constant 
veronde rs t.e 1 d_ 

Itom')I_.: L'd ~:t,t1..t.P 

De temperatuur van het rccirculatiegas is nagenoeg gE'lijk aan de tempera
tLllJr van het ma ke- upga$ (ca. 315 K), zoda t voor de tempera tuur '1'0 van het 
synthesegas een vaste waarde (eveneens 315 K) kan worden gekozen. 

Voor de modelvorming van de recirculatie zijn dU5 alleen de molbalansen 
van belang. Dele ~ijn voor de condensor en compressor triviaal, zadat 

alleen de vergelijkingen van de afscheider, spui en het mengpunt moeten 
worden opg~steld. 

2_5_2 Afsclleider, spui en menqpLlnt 

De totale molstroom uit de condensor F = r.(~.) bestaat uit vloeistof en 
(.~ ~) ~I 

Jalllp (F", = 1",.'1 + I.'d) _ Voor de componenten van 1.-'(, geldt 

,: _. J, ... > ? (2.51 ) 

Op basis van de theorie van het damp-vloeistof evenw;cht bij zuivere 

vloeistoffen en bij mengsels is een relatie te geven, die tussen Nv~i en 
IIdi geldt. Bij een zuivere vloeistof worden de d(lmp- en de vloeistofstroom 
rcchtstreeks uit de verzadigde dampspanning gevonden_ OQZe is alleen een 

funktie van de heersende temperat.uur /35/. 



Bij mengsels kunnen met behulp van de wet van Raoult de partiele drukken van 
de componenten uit de damp$panningen berekend worden /31/. Hierbij moeten 
voor niet-ideale meng$el$ nog correcties worden aangebracht /6/. Om4etting 
van de op dez~ wijze gevanden partiele drukken in molstromen levert de 

relatie tussen Nv~i en Ndi . Deze is 

of (2.52) 

met 
i3i een stofafhankelijke grootheid die een maat is voar de "corldensability" 

/35/, hetgeen met een slecht woord condenseerbaarheid genaemd zOu kun
nen worden [- J . 

De molstromen Ndi en NvZi' uitgedrukt in Pa en Na{ zijn met (2.51) 

en 

Voor de af6oheide~ zijn de molbalansen 

N + N 
" 2'/11 

met en 

Kierin zijn 

N 
~m 

(2.53) 

(2.54) 

(2.55) 

Na de molstromen van de componenten van het afgas [mot $-1], 
Nrm de molstromen van de componenten van de ruwe methanol [mol a-1J, 
V het vangstpercentage [-]. 

De totale molbalans is 

F = F + F o a rm 

met en 

Met de uitdrukkingen vol gens (2.53) is voor de componenten Nai en N~i 
in (2.55) te schrijven: 

(2.56 ) 

(2.57) 
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N . 
l.t1.· 

In het vt;orvolg lal vOOr de vergclijkingen (2.58) en (2.59) resp. de 
volgende notatie worden gebruikt 

['~, (~) ---:-1') {N (I) r 
(., (I.. .. 

-'"'' , - .. '" 

~V·····(I.) = r {N (~)]l 
fWi ~lln ! ~ ,,! I 

----_ .... 

(2.58) 

(2.59) 

(2.60) 

(2.61) 

De spui5trDom wordt impliciet bepaald door de totale molbalan5 van de 
synthes€sektie. 

Dc ing(l(lnde g~3stroolll is de make-upgashoeveelheid lim' de uitgaande 
stromen zijn de hoeveelheid ruwe methanol t'i'm en de spuihoeveelheid 
Verder treedt volgens de methanolreaktie (2.16) een vermindering op 

gas" 
F. 

H 

van het 
aanlal Iliolen, en wei twee mo1en per geproduceerde mol methanol, M~t deze 

geg~v",ns is (Ie tota 1 e rll01 ba 1 anS 

(2.62) 

met 

N.-I//I'b'O de mol s trOonl methanol aan het einde van het vijfde bed, 

N'II (O,!) de molstroom methanol aan het begin van het eerste bed. 

1)(' mo I stromen van de cOlliponenten van b' zijn 
c 

(2.63) 

Overeenkomstig de algelllene notatie wordt VOQr (2,62) en (2.63) geschreven 

(2.64) 



De "waarde" van de spui kan in het optimal isering5criterium in rekening 
worden gebracht. 

M«"YPU'lt 

De mol,tromen van de componenten van het synthesegas zijn 

~(t) N (t) + N U) 
r> m (2.65) 

met N (t) 
l' 

F,/t) 
Fa(tJ .Na{t). (2.66) 

HiE'rin zijn 
N 

r" 
N 
m 

dE' mol~tromen van de componenten van het recirculatiegas [mot 8-1J, 
1 de molotromen van de componenten van het make~LIpgas [mot $- J. 

be ,amenstel1ing van het synthE';E'gas volgen~ (2.65) is niet al1een van 
invloed op de beginsamenstelling van hat eerste bed, maar via de koudgas
toevoeren ook op de beginsamenstellingen van de overige bedden. 

Figuur 2.3 geeft een overzicht van de vergelijkingen, die het quasi
statische model van de reaktor met recirculatie vormen. 
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N 
rm 

(U5) 

D lnstel~rootheden 

o parameters 

Figuur 2.3 Overzicht van Oc verge11jkingen van het quaai-statische 
model van de reaktor met r3e~~c~1~t~e. 
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3 STATISCHE EN DYNAMISCHE OPTIMALISERING 

3.1 INLEIDING 

De statische optimalisering van de hier beschouwde lang2aam veranderende 
verdeelde processen is in eerste benadering een eindig-dimensionaal begin
waardeprobleem (s3.2.1), terwijl de dynamische optimalisering ervan een 
oneindig-dimensionaal beginwaardeprobleem is (§3.3.1), Voor het numeriek 
oplossen van deze optimaliseringsproblemen kan gebruik gemaakt worden van 
methoden, die in de literatuur onder andere bestaan voor het oplossen van 
optimale besturingsproblemen (zie b.v. /3/ en /17/). Deze worden ingedeeld 
in zogenaamde il'ldiT'ekt$ en diY'ei<te methoden. 
8ij de indirekte methoden wordt gezocht naar besturingen die aan nood~ake
h-j"/t,e "Doo:ewaarden voor optimaliteit voldoen en die daarmee mogelijke kandi
daten zijn voor de oplossing van het optimaliseringsprobleem. Daarentegen 
worden bij de direkte methoden besturingen gegenereerd, die (vermoedelijk) 
naar de optimale oplossing convergeren. 
Voor net numeriek oplossen van de hier beschouwde beginwaardeproblemen is 
een direkte methode toegepast. 

Een veel gebruikte methode om een rij van beginwaarden te genereren gaat 
ervan uit dat de objektjunkl;ie, die op de verzameling van toegelaten begin
waarden gedefinieerd wordt, in de omgeving van een eerder gevonden bena
deringsoplossing x/h)(O, t) kan worden benaderd dOOr de eerste termen van 
een Taylor-reek,ontwikkeling. Indien alleen de eerste twee termen worden 
meegenomen, wordt de algoritme voor de berekening van een verbeterde 
benaderingsoplossing: 

( 3.1) 

De resulterende algoritme heet een eerste orde gradi~ntmethode, omdat de 
gradi~nt de zoekrichting in de funktieruimte vastlegt, Met de faktor a 
wDrdt de stapgrootte in de zoekrichting bepQald. Deze dient zodanig gekozen 
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te worden, dat de gewenste verbetering bereikt wordt. 

/J";p,d.{i"ii/ ",m de fll'ac']J,"nt 

De grodHint v,c (D, ~/ kan in de hier beschouwde gevallen worden bep3310 door: 
- Df de niei-lineaire differentiaalvergelijkingen n maal te integreren 

met steeds slechts ~~n van de beginwaardefunktie~ ~J(O,t) een weinig 
verschillcnd van de nominale beginw(l(lrde (een numerieke diff"erentiatie 
methode), 
of de methode van de (/o'adjungeer'de par'1:(J;]xd,m toe te Nssen, waa rbi j de 
ge~djungeerden van de rond een nominale baan gelineariseerd~ differen
ti3alvergelijkingen worden opgelost. Met de geadjungeerde variabelen kan 

een uitdrukking voor de gradient direkt worden neergeschreven. 

~ij de hier beschouwde optimaliseringsproblemen i$ de methode Y(ln de gead
jungecrde variabelen toegepast. 

VOOr de afleiding van een uitdrukking voor de gradient ten behoeve V(ln de 
st&tische en dynamische optimalisering van de langzaam ver&nderende verdeel
de pr'ocessen in het a 1 gemeen (§ 3, 2 en §3. 3), wardt deze 1 fde weg gevo 1 gd a 1" 

in Bryson & Ho /3/ bij de afleiding van soortgelijke vergelijkingen voor de 
optirnale besturing Van dynamische systemen. b<lschreven door ;);= j'(x,u) , 

Hierbij worden de modelvergelijkingen door middel van £nvloedsfunk.he$ 

aan de objektfunktie J toegevoegd en vervolgens de lJai'iaUO;::; in .j be$chouwd 

als funktie van de variatie$ in de besturing. Langs deze weg is het op een 
eenvoudige wijze mogelijk de benodigde uitdrukking voor de gradiint af te 
leiden. De resultaten worden toegepast bij de st&tische en dynami$che 
optimalisering van het methanolproces (§3.4 en §3.5). 
In 13.6 wordt vervolgens in het kOrt ingegaan op de algoritme waarmee de 
rij van beginwaarden met behulp van de berekende gradi~nt wordt gegenereerd. 
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3. Z S TAT 1 S C H E 0 P TIM A LIS E R I N G V A N LAN G Z A AM 

VERANDERENDE VERDEELDE PROCESSEN 

Zoals in §1.2 is uiteengezet wordt onder de statische optimalisering de 

bepaling v~n een $tatisch optimale instelling (beginwaarde) van het proces 
verstaan op een tijdstip t t [o,tbl, waarbij de langzaam veranderende 
parameterfunkties ;1;:/>:. n op het tijdstip t vast gegeven (niet vrij te 
kiezen) zijn. Deze funkties worden verondersteld oplossingen te zijn van 
de vektordifferentiaalvergelijkingen (2.15) en (2.14), met als beginwaarden 
de funkties x/z,O) =x

20
(z). 

De statisch optimalisering voor t i 0 wordt ook weI de momentane optimali
sering genoemd, terwijl dan onder de statische optimalisering die voor t = 0 

wordt verstaan (zie hoofdstuk 4). 
Omdat de tijd t bij de statische (momentane) optimalisering uitsluitend al$ 
parameter fungeert, zal in deze paragraaf voor x 7(z,tJ kortweg x 1(z) worden 
geschreven. 

3.2.1 StatiS(;h eptimaliseringsprobleem 

Gegeven is: 

a. het verdeelde proces, waarvan de vektorfunktie xl(~) wordt beschreven 
door de differentiaalvergelijkingen 

b. de verzameling van toegelaten beginvektoren 

(Voer de beginwaarden gelden geen nevenbeperkingen.) 

c. het criterium 

L 
J 1 ::: gl{x1(O),a:/L)} + f G1{x1 (zJ}dll. 

o 

(3.2) 

(3.3) 

(3.4) 
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Bepaal de beginvektor x;(O) , van waaruit de vektorTunktie x](z) van het 

verdeelde ~ysteem overgaat in een eindvektor x/£) t: R
n zOdanig, dat van 

aIle toegelaten beginvektoren die hetzelfde oewerkstelligen de minimale 
waclrde van het criterium verkregen wordt; 

(3.5) 

~:1*'(!!) is dan de gewenste ()t!l:7;r"<lL~ beginvektor. 
Het hier gedefinieerde stati~che (momentane) optimaliseringsprobleem is een 

eindig-dimensionaal beginwaardeprableem. 

3.2.2 Bepaling van de gradi!!nt 

Voor de afleiding van een uitorukking vaal' de gradH!nt V
x110

/ voegen we de 
systcemvergelijkingen (3.2) tae aan het criterium (3.4) door middel van 

invlaedsfunkties A1(B), AI: [u.~] .n"', zodat (3.4) overgaat in 

(3.6) 

Definieer gemakshalve 

(3.7) 

Met deze (flamilton-)funktie wordt (3.6) 

(3.8) 

Gedeeltelijk partieel integreren van de integraal, en herschikken levert 

£ J\ 'i' 
7' T [1 1 ,J! = (lJ + Al (O).x.J.(O) - \/(£)·'>:1((') + fIll + d·xl d". 

(I . Z 
(1.9) 

Het criterium d 1 volgens (3.6) herschreven in de vorm (3.9) is nu geschikt 

voor het afleiden van een uitdrukking voor de gradient. 

44 



Keuze VQn de invloedsfunktiee 

Beschouw de variatie in J
l 

die het gevolg i5 van variaties in de begin
vektor x

1
(O); 

(3.10) 

De variatie~ o~l(z) en o~l(L) zijn het gevolg van de v~riatie$ exl(O). 

Deze ~ijn uit (3.10) te elimineren door de invloed5funktie5 ~I(z) en A1 (L) 

zodan i 9 te k1:eM>l, dot de vektoren (tu~~en de hoken), di e de i nwendi ge 
produkten met OXI(Z) en ox/£) vorm~n, de nulvektoren zijn. 
Dus kies 

d)' T all
l 

dC
l T 'dfl I 

-F oX
l 

dX
l 

+ A·,·V • 1 

en A}r [,} '" 
ag

l 
d;tlm • 

Met deze keuze van de vektorfunkties Al(z) en \1(L) wordt (3.10) 

Vergelijking (3.13) geeft de variatie in het ,riterium als funktie van 
variaties in de beginvektor. De vektor tu,S~n de haken i, de gezochte 
gradient 

T l' 
+ '1(0) 1 = 'Vx / 0 / 1 . 

~g ~g 
De partiele afgeleiden ~a 1(0 en ~ dienen evenals die van de matrix 

(3.11 ) 

(3.12) 

(3.13) 

(3.14) 

"p] dX1C!)) oXl 

3:
1 

te worden geevalueerd langs de baan xl(~)' die correspondeert met de 
beginwaarden ~l(O} wa~rvoor de gr~dient wordt berekend. 
De differenti~alvergelijkingen (3.11) ~ijn de geadjungeerde vergelijkingen 
van (3.2), terwijl de bijbehorende eindvoorwaarden worden gegeven door 
(3.12) . 
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1','01"/ ~1 (:q /. i<)ru.d.}~ ril-trl t 

Voor cen stat;oMir punt (extremum) moet de v3ri;;ltie M) nul zijn voor 
willekeurige variaties 6x)!OJ, hetgeen alleen mogelijk is indien de gradi~nt 
flul is. Voor de beginvektor JC/O) voIgt hieruit de optimaliteit$voorwaar~ 

den 

:)~I I 

- ~.,,; ;"(0) (3.15) 

!Ian de Il~n(1 van de tweede orde afgeleiden karl worden nagegaan of het 
stationaire punt een minimum of een maximum betreft. In de praktijk kan de 
a<l.rd van het extremuill veelal op grond van fYSlsCh inzicht worden bepaald. 
Een fladere beschouwing van net $tationaire punt wordt hier achterwege ge
I aLen. 
Opdot de beginvektor x~O) cen optilllale oplossing is van h.t gedefinieerde 
statische optimaliseringsprobleem, is het dus noodzakelijk dat xt(O! te
Lallien met de corres ponderende vek torfunkt i cs l:t( d en ~ 1'1'(,,) vol doen OtOtn 
het 1.i'!'-'''I'IOI.k;Y'(/YI(/wwu>d(){,l'ohZ.'em bes ta,mde u; t het ste 1 se 1 ucmonieke di ffe
rentiaalvergelijkingen (3,2) en (3.11) met de bijbehorende beg;n~ en 
eindvoorw30rden_ 

De af~Jeleide geoojungeerde vergelijkingen en optilllaliteitsvoorwaarden voor 
de statische optimalisering van de verdeelde process en zijn analoog aan die, 

welke in /3/ z;jn gegeven voor de optimale besturing van dynamische systemen 
beschreven door ,ic; = F(x, u). 

In ~.1.6 zal nader worden ingegaan op de procedure vOOr het genereren van 
een rij van beginvektoren aan de hand van de berekende gr3dignt. 

3.2.3 Uitbreiding van het optimaliseringsprobleem 

In werkelijkheid is het statis~he optimaliseringsprobleem ingewikkelde r 

dan in S3_2,1 is aangegeven. Veelal is de beginvektor x/(OJ nog een funktie 
van ['IH'(.lme(e y>- of lw;telgr'ooth(d(,",i< en soms ook van "koppe~(;r>()OUli;del1" y, 

die een rol vervullen bij de koppeling van de opeenvolgende fasen van het 
proces. Oeze afhankelijkheid k3n warden weergegeve~ door de vektorverge~ 
I ij ki ng 

o . (3.16) 
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waarbij y van de eindvektor x
1

(L) afhangt vol gens 

(3.17 ) 

In het bijzonder dient bij het methanolproce5 nog aan algebr~15Ghe verge
lijkingen te worden voldaan, die gelden voor de mengruimten, de koudga5-
verdeling en de recirculatie. 
Het criterium i5 dan mede een funktie van u en y. en weI 

(3.18) 

De instelgrootheden u~ dienen nu zo bepaald te worden dat 

(3.19) 

B,,,w.Zin{J Van de (J~llda~nt 

Ook hier kunnen de algebra-,sche vergelijkingen p.16) en (3.17) door middel 
van Lq{J1'Ilr!fJ«Jm.<U-iptirJatOI'8n \j tIl en \18 R8 aan J; worden toegevoegd. Dan 
is Op analoge wijze als in §3.2.2 af te leiden dat (zie ook vergelijking 

(3.9) ) 

, T T :r T 
gl T \J.f3 + \1·f4 + AZ(O) .x1 (O) A1 (L).x1 (L) + 

J., dAt 
b [H1 - dz .x1]dz . (UO) 

Oe variatie in ,J
1
', als gevolg van variaties in de instelgrootheden, is 

Kies \1(8) weer volgeo. (3.11) en kie5 verder 
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Dan wordt de uitdrukking voor de gradient: 

, 
\/1 

Het bovenstaande wurdt in 53.4 en 13.5 toegepast. 

3.3 DYNAMtSCH£ OPTIMAL1S£RING VAN LANGZAAM 

VERANDERENDE VERDEELDE PROCESSEN 

3.3.1 Dynam'isch optimallseringsprobleem 

Gegevcn is: 

(3.22) 

(3.23) 

(3.24) 

(3.25 ) 

~. het langzaarn vero.nderende verdeelde proces, waarvo.n de vektorfunkties 

x/(n, I) en ~~(n. t) worden vastgelegd door de partiele diFferentiaal
vergel ijkingen 

(2.14) 

(2.15 ) 

D. de beginto8sto.nd op het tijdstip I, = a als funkties van 3" [o,L] 

c. de vet',omel ;ng van toegelaten b~ginvektorfunkties ter plaatse ,,00 () 

(3.26) 
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d. de objektf~nktie 

tb £ 
J 2 = f G

21
{x1(O,tJ,x1(J"t)}dt + f Gg2{xi z,tb Jldz + 

a . 0 

tb L 
f f G2J {x1(z,tJ,xg(z,tJ}dzdt 
o 0 

(3.27 ) 

In de eerste term k~nnen b.v. de voedingsstroom aan - en de produktie
stroom van een re~ktor afzonderlijk in rekening worden gebracht, ter
wijl in de tweede term b.v. de akt;viteit van een katalysator op de 
eindtijd tot uitdrukking komt. 

Bepaal de beginvektorfunktie xl~O,tJ zod~nig dat 

(3.28) 

Dan is x;(O,tJ de gezochte optimale beginvektorfunktie. 
Het gedefinieerde dynamische optimaliseringsprobleem is een oneindig-dimen
sionaal beginwaardeprobleem. 

Voor de afleiding van een uitdrukking voor de gradi~nt 9x (O,tJJp,' die een 
funktie is van de tijd, zal dezelfde weg als in §3.2.2 wo?den gevolgd. 

3.3.2 6 e p ~ 1 i n 9 van de 9 r a d i il n t 

De systeemvergelijkingen (2.14) en (2.15) voegen we toe aan de abjektfunktie 
(3.27) door middel van invloedsfunkties 11(z.t), A,: [0,£] • [o.tbl + R", 

en Ag(Z,t!, "2: [0,£] x [o,tbl ... RP, zodat (3.27) overgaat in 

(3.29) 

Definieer 
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Hiermee is (3.29) 

(3.31) 

GeJee1te1ijke partiele integrQtie van de dubbe1integraa1 en herschikken 

geeft 

(3.32) 

K(}l.trJe ~'an de ·invloedsfu.nkf,-;&,.., 

Geschouw de variatic in J
2

, die het gevolg i~ va~ variaties in de begin

waardefunkties xz(u. ~}: 

(3.33) 

Om dcz~lfde reden a15 in 53.2.2 kiezen we ook hier de inv10ldsfunktiei 

zQdanig, ddt de vektorfunktie5 tussen de haken v66r 8'~1(/" U, ax;;(r:,tb), 

~xl(R,t) en ~x~(a,t) de nu1vektoren ~ijn, waBruit vo1gt dat 

so 

T :lA
j 

-~ 

'I' 
:H:; 

- ;)1: 

(3.34 ) 

(3.35) 

(3.36) 



en moet zijn. (3.37) 

Met deze keuze wordt (3.33): 

(3.38) 

Oeze uitdrukking voor 6J
2 

kan worden opgevat als een inwendig produkt in 

£2/1 [O,tbJ (Luenberger 1l7/). 

[ 
3C21 T]T 

<; 3:t;/O,tJ + A/O,G) ,OX1(O,tJ> , (3.39) 

Hieruit volgt onmiddelijk /17/ dat de gradient van de objektfunktie J p over de 
ruimte £211 

[0, tb l wordt gegeven door 

[ 
3Gp,1 T 1'1' 

Ilx .
1
(O,t)J2 = a"'l(o,t) + \/o,t) (3.40) 

Ook hier dienen weer alle afgeleiden te worden geevalueerd langs x
1
(z,t) en 

"'2(~.t). die corresponderen met de beginvektorfunktie x
1

(O,t) waarvOOr de 
gradient wordt berekend. 
De PDV'n (3.34) en (3.35) zijn de geadjungeerde vergelijkingen van (2,14) 

en (2.15). De bijbehorende eindvoorwaarden worden geleverd door (3.36) en 
(3.37). 

VOOr een statianair punt geld",n voar de beginwaarden :t/O,O de optimali
teitsvoorwaarden (gradi@nt nul) 

(3.41) 

Figuur 3.1 geeft de model- en geadjungeerde vergelijkingen weer met de 
bijbehorende begin- en eindvoorwaarden. 

Op analoge wijze als in §3.2.3 kan ook net nier beschauwde dynamische optima
liseringsprableem worden uitgebreid voar het geval de beginvektor x

1
(O,t) 

van stuu"t'gr'ootheM11- ,,(0 afhangt, en ;;:ich koppelfunkties y(tJ voordoen die 
in het criterium tot uitdrukking komen. 
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3.4 STATISCHE OPTIMALISERING VAN HET METHANOLPROCES 

3.4.1 In 1 e i din 9 

Ma:t'lct- en aapaaiteitbepr>1'kte situatie 

In de marktbeperkte situatie is de produkti~ van de methanolfabr1ek (in 
orde van grootte) voorg~schreven. De produkti~ is dan bij h~t optimalise
ringscriterium een nevenvoorwaarde. Dp basis van praktijkg~gevens is voor 
een zekere methanalproduktie echter de benodigde make-upgasstroom Fm bekend. 
Hiervan uitgaande wordt aan het voorgeschreven produktieniveau ruwweg voldaan. 
Oit maakt het mogelijk in d~ marktbeperkte situatie de make-upgasstroom in 
eerste instantie bekend te veronderstellen, 40dat de nevenvoorwaarde bij de 
optimalisering buiten beschouwing kan blijven. De optimalisering kan voor 
opeenvolgende waarden van Fm worden herhaald totdat aan het vereiste pro
duktienivea.u is voldaan. 
In de capaciteitbeperkte situatie wordt de make-upgasstroom begrensd, en 
daardoor vastgelegd, door d~ capaciteit van de reformer. Ook hier kan dus 
worden uitgegaan van een vaste (maximale) waarde voor Fm- Bij de optimali
sering van de synthesesektie van de methanolfabriek in zowel de markt- als 
in de capaciteitbeperkte situatie is de make-upgasstroom bekend veronder
steld. Uiteraard zijn de waarden voor Fm in beide gevallen verschillend. 
De vaste waarde voor f'm houdt geen beperking in van de methode waarop een 

uitdrukking voor de gradient is af te leiden. Op analoge wijze wordt een 
uitdrukking voor d@ gradient gevonden voar het geval ook de make-upgasstroom 
een "in,tel"-grootheid is. 
Overi ge parameters 4 i j n onder andere de samenstell i ng r1m van r'm' de tempero
tuur TO van het synthesegas en de recirculatieverhouding Rv. 

Jnatdgl'Ootneden 

De in te stel1en grootheden 1ijn: 

- de synthesedruk PO' 

- de begintemperatuur tlO van het eerste bed, 
de voedingsstroom FlO naar het eerste bed_ Deze is de fraktie °1 van de 
totale reaktorvoeding FO' 

de frakties old" 0k2 en Ok.) van 'Po als koudgastoevoer naar de mengruim
ten 1, 2 en 3. 
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i'(!' '1',0 en )")1) zijn beginwaarden van de DV'n van het eerste bed, terwijl 
old' 6ki; en 0k3 via de verge] ijkingen V<ln de mengruimten de beginwaarden 
F;;o' /,';5(1 en 1-'10 bepalen (zie figuur 2.3, sZ.S.2). 

Tn verband met de convergentie van de iteratieve methode bij de numerieke 
bepaling van de optimale oplossing is het zinvol gebleken, de optimalisering 
naar de oruk als een "parameteroptimalisering" uit te voeren. Dit wil zeggen 
dat het optim,!liseringsprobleem wordt opgelost vOOr een aantal opeenvolgende 
waarden van de druk, gevolgd door een optimalisering naar FO' Bij het op
stellen van een uitdrukking vOOr de 9radi~nt ontbreekt in eerste instantie 
de druk als instelgrootheid. Tevens is vergelijking (2.22) d<ln geen neven
voorwaarde bij het optimaliseringsprobleem, maar is alleen Ilodig voor de 
berekenin9 van de druk in de reaktor. 

Het cri terium voor de optimal isering van het methanolproces is een .n:'wt
criterium, waarin de opbrengst van de produktie en de produktiekosten in 
rekening worden gebracht. De produktiekosten worden bepaald door de make-up
gaskosten (de grondstOfkosten) en de compressiekosten. De kosten van het 
make-upgas worden vQstgelegd door de totale gaskosten van de methanolfabriek, 
zoels de kosten vOor het (aard-)gas als grondstof voar het make-upgas en als 
br3nclstof voor de reformer verminderd met de "opbrengst" van de spuistroom 
(ziG figuur 2,2). en overige kosten van toeleveringen. 
Voor de statische optimalisering kunnen de katalysatorkosten en de kosten 
voor vervanging van de katalysator buiten beschouwing blijven. Deze zijn 
alleen bij de dynarnische optim(llisering met variabele bedrijfstijd van 
belang (S3.5.3). 

Dc katalysatoraktiviteit rJ,(-.,t) wordt berekend met vergelijking (2.46) (en 
(2.23)), Bij de statische optimalisering wordt geen rekening gehouden met 
de dynaillica van de aktiviteit, en i5 derhalve (2.46) geen nevenvoorwaarde 
bij het optilllaliseringscriterium. 
Evenal$ in \3.2 ~al in deze paragraaf vODr x(s,t) kortweg x(s) geschreven 
woy"den. 
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3.4.2 Statisch optimaliseringsprobleem 

Gegeven zijn; 

d. de modelvergelijkingen van; 
- de katalysatorb!"dden (2.23), met x = [N,T1T, 

- de voedingsstroom naar het eerste bed (2.24), 
- de koudgasverdeling (2,25), 

- de mengruimten (2.29), 
- de afscheider (2.60) en (2.61), 
- de spui (2"64), 

- h!"t mengpunt (2.65), 
- h!"t r!"circulatiegas (2.66), 

T 
waarin Xj = [Njl, ... ,Nj?,Tj1 als toestandsvektor (Xl) kan worden opge-
vat, en Na , N,m' Ns ' N~ en NO als koppelgrooth!"d!"n (y). 

b. de verzdmeling van toegelaten inst!"lwaard!"n 

(3.42) 

~. het criterium voor d!" statisch!" optimalisering van de synthesesektie 

mH 

PfflI de ruwe methanolopbrengst , 
Pm de mak!"-upgAskosten , 
P a de compress i ekosten , 
P,g de spuiopbrengst . 

(3.43) 

Het stati~che optimaliseringsprobleem van de reaktor met recirculatie is de 
vektor van de instelgrootheden u*zo te kiezen dat 

(3.44) 

Dan zijn de componenten van u* de optimale instelwaarden. 
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3.4.3 Bepaling van de gradient 

Het criterium JJ' waaraan de mOdelvergelijkingen door middel van invloeds

funkties en Lagrangemultiplicatoren worden toegevoegd, wordt 

waarin A, de rol vervult van \1 in i3.2.2, en de overige \'s die van AJ en 

A'I in ';3,2.3, 

Ue tweede terril van het rechterl i d wordt na part j ee I i ntegreren van de i nte

graa I 

:, I 't l' ] 
~ LA .. (O).x'(O) - \.(E.).x '([f.j 

j~1 . J J J J J J 

t 
-' if. T dA·. 

+ "\ j') [, r + ,).,] d'f L ~" I (];i- .M • .' ~-
.j=-) (i ,) ) ( '" ,) 

(3.46 ) 

.:{, /·/.':0 va~1 de ·~:rwl.oed0Iw1.,kt;:(l8 en fICl(JJ\i.r'gc.:;mult-ipl.icator.·en 

Beschouw de variatie in d
j 

- vol gens (3.45), waarV3n de tweede twerm wordt 

verv1Ingen door (3.46) -, die het gevolg is van variatie, in de instelvektDr 

1(; 

,v . 
• 1 
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We kiezen de invloedsfunktie5 en Lagrangemultiplicatoren 

vektoren tussen de haken voor OXj(Z) , 6xj +1iOJ, oTs(L s)' 

oOk4' oNsiLs)' oNa, 6NO' oNp ' oNPm en eNs de nulvektoren 
T 

dA j T ~fb 
- -.- = A -

rlz rdXj 

" . I'nJ 

zodanig dat de 

,IN 1 ( 0 ), ox/ Ii, 
zUn. ~odat 

(3.48) 

(3.49) 

(3.50) 

(3.51 ) 

J=1, .. ,4 (3.52) 

(3.53 ) 

(3.54) 

(3.55 ) 

(3.56) 

(3.57) 

(3.58) 

p . 
s (3.59) 

Met deze keuze wordt (3.4 7l : 
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(3.60) 

Vergelijking (3.48) is de geadjungeerde vergelijking van (2.23) en de 
vergelijkingen (3.51), (3.53), (3.52), (3.54), (3.55), (3.56) en (3.59) 7.ijn 

toegevoegd aan respektievelijk (2.24), (2.25), (2.29), (2.60/2.61), (2.65) 

en (~.66). lie oak figuur 3.2. Verder zijn (3.49), (3.50) en (3.51) begin
en cindvoorwaarden van (3.48). De vergel ijkingen (3.58) en (3.59) vormen 
de relatiG van het proces met het optimal iseringscriterium. 

De invloed van de samenstelling van het synthesegas op de verschillende 

koudgastoevoeren komt ook in het toegevoegde systeem tot uiting (zie 

riguur 3.2, vergelijking (3.56)). 

Voor ean stationair punt dient ook hier weer de gradient nul te zijn, waar

ui L voor de instelgrootheden de optimaliteitsvoorwaarden volgen 

- () (3.61) 

(3.62 ) 

(3.63 ) 

O,)/:imal.,;, dnJ 

De afgeleide vergelijkingen gelden vOOr een vaste waarde van de druk Po' 

De optimalisering dient voor verschillende waarden van de druk te worden 
uitgevoerd, totdat geldt 

'" Voor de optimale druk £'0 moet gelden 

ij~f ~1 

;11'* , () 
o -

(3.64) 

(3.65) 

In !i4.2 wordt n.;lder ingegaan op de resultaten van de gtatisch~ optimalis"ring 

van het methanolproces. 



f 

j."a I 
f 

1+" 
} 

spui '"" 
N, 

• figuur 3.2 Overzicht van de mod~lvergelljkingen, toegevoegde systee~vergelijkingenj begin- en eindvoorwaarden en optirnaliteitsvoorwaarden 
b1j ~e stat1sche Qptimalisering van de methanolreaktor met recirculatie. 



3.5 DYNAMISCHE OPTIMALISERING VAN HET METHANOLPROCES 

Evenal$ bij de statische optimalisering wordt ook bij de dynamiscne optima
lisering van een voorgeschreven m~ke-upg~~~troam in de tijd uitgegaan. 
Een wezenlijk verschil is ~u echter weI, dat de winst over de gehele 
bedrijfstijd wordt gemaximaliseerd (zie 91.2). 

De bedrijfstijd tb ligt niet vast, maar dient eveneens "aptimaal" gekozen 
te worden. Hierbij spelen de katalysatorkosten en de kosten voar vervanging 
van de katalysator een belangrijke rol. Zie niervoor 53.5.3. 

De optimalisering van tb wordt evenals de optimalisering v~n de druk Po als 
een parameteroptimalisering uitgevoerd. Sij het opstellen van een uitdrukking 
vOOr de gradi~nt wOrdt dus uitgegaan van gegeven waarden van de druk en de 
bedrij fstijd. 
AIle in §3.4 voorkomende groatheden zijn hier funkties v~n de tijd. De instel
grootheden zijn nu ook stuurgrootheden te noemen. 

3.5.1 Oynami5ch optimaliseringsprobleem 

Gegeven zijn: 

a. de mOdelvergelijkingen, die in §3.4.2 zijn aangegeven. Hieraan WOrdt 
vergelijking (2.47) voor de dynami~a van de katalysatoraktiviteit toe
gevoegd. De aktiviteit ajlz,t) vervult de ral van de toestandsvektor 
x

2
(z.t; in 13.3.1. 

b. de verzameling van toegelaten stuurgrootheden 

(3.66) 

G. het criterium voar de dynamische optimalisering van de synthesesektie 

J = 1 

- {NT It).p It) -I- Po(t).p~(t) - N T(t).p (t) }]dt. 
111 m . (J .~ 8 

(3.67) 
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Het dynamische optimaliseringsprobleem van de reaktor met recirculatie is de 
stuurgrootheden ,,"(t) zo te kiezen dat 

(3.68) 

d~ gezochte optimale sturing. 

3.5.2 Bepaling van de gradi1!nt 

III dnalogie met (3.29) en (3.45) wordt het criterium J
4

, waQraan de model
v~rgelijkingen zijn toegevoegd: 

Definieer 

Pe eerste term van (3.69) wordt met (3.70) 

(3.71) 

Gedeeltelijke parti~le integrati! van de dubbellntegraal (3.71) resulteert 
in; 

62 



(3.72) 

(3.73) 

Ook hier kiezen we de invloedsfunkties zodanig dat de vektoren tU$$~n d~ 

haken v66r 6x
J
.(;:"t), Ii"'J.(;:"t), 6a,(:l,tb ), ox. 7(O,t), M'S(L ,t), 6x.(I, , t) 

J J-t ;, J J> > 
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'I' 
~x. __ ,I 

"" 
ilii,'iJ 

;');r.. 
,; 

<)/11./ -
~ ... 

,) 

() 

(3.74 ) 

(.US) 

(3.76 ) 

en de keu2e (3.49) tot en met (3,59), waarln nu alle grootheden funkties van 

de tijd zijn. 

Met deze vergelijkingen wordt (3.73): 

Zie voor het inwendig produkt ook (3.38) en (3.39) van 53.3.2. 

Het overzicht van de vergelijkingen in figuur 3.2 is ook hier van toepassing. 

Hieraan dient IlU echter de dimen5ie v~n de tijd te worden toegevoegd. Zie 

hicrvoor riguur 3.1, g3.3.e. 

Voor cen statiorlair PUrlt (V'/,7=O) volgen voor de stlJurgrootheden de optim<l-

1 iteitsvoor'wJarden (3.61), (3.62) en (3.63) van §3.4.3, waarin nu de groot

heden funkties van de tijd zijn. 

0i'/' ir!!!.!" dr'uk 

In analogie nlet ~3.4.3 client de druk l'o~(t) nog 40danig te worden bepaald dilt 

Dan Illaet voar ,,-11( I) gel den . (I .' 

() . 
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3.5.3 Optimale bedrijfstijd 

De b«(i;,:'ijf8periode of cydu.stijd bestaat uit de bedrijfstijd tb en de tijd 
Lv' die nodig is voor de vervanging va~ de katalysator. 
Bij variabele bedrijfstijd dient deze zo gekozen te worden. dat het gemid
delde van de in de bedrijfsperiode gemaakte winst maximaal is. 
In het criterium worden de katalysatorkosten en de kosten vOOr vervanging 
ervan in rekening gebracht. Het criterium is 

(3.80) 

'I< _ 
Bepaal tb zodan1g dat 

Oak voor de optimale bedrijfstijd moet gelden 

aJf) 
~ = o· 
dtb 

Toepassing van (3.82) op (3.80) resulteert in 

1 (tb + t v )·J5{th } 
~.G1(tb) - ;;; 0 

b v (t
b 

+ tv) 2 

of JS{tb } ;;; G/tb ) . 

(3.81) 

(3.82) 

(3.83) 

(3.84) 

De optimale bedrijfstijd wordt hier bepaald door het tijdstip waarop de 
winst G/t) VOOri = tb gel ijk is aan de gemiddelde winst over de geMele 
bedrijfsperiode. Yergelijking (3.84) kan daarom gezien worden als een 
"stop·criterium. 
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3.6 NUMERIEKE BEPALING VAN DE OPTIMALE OPLOSSING 

Voar niet-lineaire (partigle) differentiaolvergelijkingen i$ het in het 

algemeen onmogelijk de oplossing analytisch te bepalen. Numerieke Op105sing 

met behulp van een digitale rekenmachine is dan een goede mogelijkheid. We 

hebben gebruik gemaakt van een Burroughs 7700. 

De optimele Opl05sing is op de volgende wijze te bepalen. 

1. Kies ap grond van inzicht in het proce5 startwaarden voor de begil1waar-

den ,L·/n,U (c.q. /dO,!:!). 

2. Los de Hlodelvergelijkingen op. 

3. Bereken de eindwaarden A/£,U en A/~,tl) (c.q. \/£6,t) en fl/Z,tb!). 

1. Los de geadjungeerde vergelijkingen op. 

5. !Jereken met de zo g()vonden waa rden de gradi €lnt v, (I' I)']' 
.~ 1 !, ~ 

lest of voldoende nauwkeurig aan de optimaliteitsvoorwaarden 

v," (0, 'tl ::, 0 is voldaan; zo niet dan: 
6. Bebaal met behulp van de gradi€lnt een ~OBkri~hting en een stapgrootte 

(II) in de funkticrUimte, waarmee Xl (0, U wordt verbeterd volgen; 

x (h+ l) 
! (Ii, I.) 

met 

ween vektor in de ~oekrichting. 

It de stapgroottc in de zoekrichting. 

7. Herhaal het rekenproces vanaf punt Z. 

",ir / f',l/ynoombel'tad{.'r'{HU 

~ij de dynamische optim31isering kan voor de beginwaarden x:O~O,t) de 

1l1omentaan optimale beginwiHroen gekozen wOrd!n. Dit zijn de statisch 

optimale beginwaarden van het semi-stationair! prOC!s. Deze blijken 

(3.85) 

in de praktijk zeer dicht bij de dynamisch optimal! beginwaarden te liggen. 

Bij een "glad" verloop van de momentaan optimale beginwaarden en een even

eens glad verlOQP van de l! verwachten dynamisch optimale beginwaarden is 

een polynoombenadering woor x:h~O, t! zinvol. Het grote aantal optimalise-
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ringsgrootheden in de tijd wordt hiermee teruggebracht tot het aantal 
co~ffici~nten v~n de polynoom, en is het optimaliseringsprobleem hiermee 
eindig-dim~n~ionaal geworden. lie Monhemius /18/ voar verdere details. 

(.id. :3 l>1tegl"atiemethode 

Voar het numeriek oplossen van de niet-lineaire vergelijkingen is de vierde 
orde Runge-Kutta integratiemethode ~eer ge$thikt gebleken (zie Van der 
Heijden /9/ ). Bij een bepaalde rekentijd is hierbij ten opzichte van andere 
algoritmen de nauwkeurigheid van de berekende grootheden groot. 
In verband met het numeriek oplo$sen van de geadjungeerde vergelijkingen, 
waarbij de berekende waarden van xJ(a,tJ en x

2
(z,t) nodig zijn, is een vaste 

stapgrootte vereist. 

Bij het methanolproces dOet Lith ten gevolge van de recirculatie nog een 
specifiek probleem v~~r. Hierbij zijn zowel het oplossen van de model verge
lijkingen als het oplossen van de geadjungeerde vergelijkingen iteratieve 
deelprocessen in het gehele rekenproces (~ie figuur 3.3). V~~r een goede 
convergentie hiervan is bij de iteratie oe methode van Newton~R~phson 

toegepast. 

ad. 6 Bepal·ing 1!(.in een BoekI'ic:hti>1g 

Voor het bepalen van een zoekrichting in de funktieruimte aan de hand van 

de greoient Vx (O.t)J zijn verschillencte methoden bekend (zie o.a. 116/). 
Wanneer de twe~de orde afgeleiden (naar de beginwaarden bij de statische 
optimali.ering en naar de ~oeffi~ienten van de polynoom bij de dy~amische 
optimalisering) tijdens het iteratieproces weinig veranderen ~ hetgeen 
hier het geval is - is de "aangepaste" Newtonmethode /16/ een zeer goed 
algoritme. Hiermee kan een snelle convergentie worden gerealiseerd 
De beginW3arden (c.q. de coefficienten van de polynoom) worden verbeterd 
vol gens 

X]lh+l)IO) = x
1
(h'(O) (h) H -1 ",Ih) 1 

- CI. • e • V;t; (0)' 
1 

(3.86) 

met ( 3.87) 



Oe matr'ix Ih' (lIe88';':!lm) behoeft slechts 1ienma<l1 ("off-line") in een goed 
qekozen werkpunt berekend te worden. De stapgrootte is daardoor echter in 
andere werkpunten niet exakt de juiste. Met de faktor a kan de gewenste 
stapgrootte worden verkregen. Verder i~ een effektieve methode Gm u door 
middel van lijnminimalisering zodenig te bepalen, dat de criteriumwaarde 

,1(;,) in de nieuwe zoekrichting minimaal (maximaal) is. 

O()()r fysisch inzicht in het proces is het mogelijk de procedure voor de 

bcpaling van de optimale oplossing te starten dichtbij het ge~othte optimum. 

llet gf.vonden optimum is een lokaa'i optimum dat hopeI ijk het globale optimum 

is. 

Figuur 3.3 geeft een overzicht van het rekenproces voor d~ (statische en) 
dyn3mischa optimalisering van de langzaam veranderende verdeelde proce5sen 
in hct a I geltleen. 
De gestreepte gedeelten hebben betrekking op het specifieke probleem bij het 

llIethanolproces ten gevolge van de recirculatie. 
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1'-:' 
I xl 
'''( 

1------1 

I---~-----;-I 
I 

2. verbetering Xl(Q·t) I 2. oplossing model-

(Newton-Raphson) vergelijkingen 

L---T-_-.J 
I ~ ~~ 
L nee ~.fi,'" ...... ..... 

- - - - - --~O,t)=x.(O,t)? ... > 
...................... j;r 

3, berekening eindwaar-

den Al (L,t) ).2(~·tb) 

.... 7", 
( AI) 
'-r -...., 

~ 
4. oplMsing to 

vergelijkingen 

J~ 

1--'·'" ---

,----1----1 
~. verbetering Aj (O,t) 

I (Newton-Roph.Qn) I 
L~~~T---.J 

1__ 
L nee ~~- --- - ~ -- --~S:O,t)=yO.t)~,. 

........... ......... ~ 
ja 

6, berc<cning xt~~O,t) 
(aangepaste N-methode) 

Figuur 3.3 Schema van het rekenprOeeS voor de berekening van cte 
dynami.en oPtimale beginwaardentunktie~ (~turingen), 
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4 ~ESULTAT.EN VAN OPTIMALISERING METHANOLPROCES 

4.1 INLEIDING 

In dit hootdstuk worden de resultaten gegeven van de statische. momentane 

en uynamische optimalisering van de synthesesektie van de methanolfabriek. 
De verschillende optimaliseringen hebben o.m. het doel inzicht te krijgen in 
het nut van <Ie <Iynalui s ehe opt I ma li serl ng van het methanol proces. In verband 
met het vergelijken van de verschillende resultaten zijn voor de diverse 
paramct€fS. ole in het model van de reaktor met recirculatie vaorkomen, 
vaste waarden gekazen. Deze parameters zijn: 

- de recirculatieverhouding Ru vol gens (2.49), 

- de make-upgassamens tell i n9 rom' 

- de temperBtuur TO van het synthesegas, 

- de temperatUIJr 7'1.' van de afscheider, 
- het vangstpercentage v van de afscheider. 

Voar de optimall5ering van het methanolproces met als uitgangspunt 
criterium (3.43) VOor de statische (momentane) optimi;llhfOring en (3.67) 
voo r de dynami sc 118 opt i ma 1 i seri ng z I j n de gegevens nodi II van de ruwe 

methan~ 1 opbrengst I\'m' de make-upgaskosten Pm' de compress iekosten Pc en 
de opbrengst 1'[; van de spuistroom. Deze gegevens waren helaas niH bekend. 
zodilt het niet ll10gelijk WilS de verschillende optimali>eringen op deze 
Criteria te baseren. Aangezien echter de optimalisering naar de druk Po 
a 1$ een pa rarnete ropt i mill i seri ng lOU worden uitgevoerd, en de make-upgas
strO()I!1 /"111 ook reeds als een parameter wordt gehanteerd (zie ~3,4.1), kan 

hler als optllllaliseringSCfit~rium de methanolproduktie Npm gekozen worden, 

waarbij 1'0 en lim parameters zljn. 

.1
1
, (4.1) 

Met de re5ultaten van de op deze wijze uitgevoerde optimaliseringen, en met 
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de gegevens van P • P • P en P kan criterium (3.43) (en (3.67)) berekend 
tom m 0 5 

worden, en kan zodoende de daadwerkelijke optimalisering op basis van dit 

criterium worden uitgevoerd. 
Het ~chterwege blijven van de optimalisering naar de druk vormt in het 
kader v~n dit onderzoek geen beperking. Zoals in §4.2.3 zal blijken heeft 
de druk bij optimale instelling van de reaktor weinig invloed op het 
temperatuurniveau, en speelt de druk daardoor nauwelijks een rol bij de 
katalysatorveroudering. V~~r het krijgen van in"icht in het ver~chil tussen 
de momentane en dynamisch o~timale sturing van de reaktor is de druk 

daarom niet van belang. 
In deze studie is dUs bij alle uitgevoerde optimaliseringen de methanol
produktie van de synthesesektie gemaximaliseerd (criterium (4.1)). 
In de figuren zijn van de versthillende groothecten genermeerde waarden 
uitgezet, met uit~ondering van de temperatuur en de druk. 

4.2 STATISCHE OPT1MALISERING 

OOk veor simulatie van het model van de reaktor met recirculatie moeten 
voor de instelgrootheden numerieke waarden gekozen worden. Zoals in 
§3.4 i~ aangegeven zijn de instelgrootheden: de begintemperatuur T]O van het 

eerste bed. de voedingsstroom FlO = 0rFo naar het eerste bed en de koudgas
toevoeren 0k1' FO' 01<;2' <"0 en 011,3' Po tus5en de bedden. Door het grote aanta 1 
vrijheidsgraden zijn vele combinaties mogelijk. Om de resultaten van ver
schillende simulaties te kunnen vergelijken, dient uit de vele mogelijke 
waarden voor de stuurgrootheden een zinvolle keuze te worden gemaakt. 
Bij de simulaties van het model veor verschillende waarden van T en de 

}O 
p;;tr;;tmeters Po en fa, zijn voor de w;;tarderl van de voedingsstroom FlO en de 
koudg;;tstoevoerl;n steeds de 3 tat·is(;h opti{fla~" waar>d"n berekend. Dit in 
tegenstel·ling tot de literatuur (0.<1. Stephens 126/./271), waarin vOOr FlO 

en de koudgastoevoeren dan meestal vaste waarden gekozen worden. 
In deze paragraaf worden de resultaten van ;imulaties met het model van de 
synthesesektie gegeven voer verschillende waarden vOOr 'flO' FO en I'o' zodat 
de invloed hiervan op het ~"al<;tor>ged~ag en de methanolproduktie kan worden 
nagegaan.Ook zijn simulatieresultaten gegeven voor de statisch optimale 
waarde van T

10
' 

Bij de statische optimaliseringen i~ de aktiviteit van de katalysater 
a.!z,O)::::l, 

,) 
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~,2.1 Stationair gedY'3g van de reaktor 

In de figuren 4.13 en 4.1b i~ van verschillende proc€sgrootheden het 

vcr100p in de rcoktorbedden weergegeven, De reaktor is hierbij statisch 

optimaal lngesteld (de instelgrootheden TiD' ~l' ~kl' ~k~ en 8kJ zijn met 
nee Dptililal iscringsl1Iethode viln 0.4 zo bep3;!ld, dat bij een zekere waarde 

v()()r I"". en ['(I de produktiestroolll li
l
'm m<lximaal is). Figuur 4.2 toont de 

bijb~h()rende voedings5troom en de produktiestroom per bed. 

Als gevalg van de koudgBstoevoer tussen de bed den wordt de totale voerling 

dar! if~d(,r bed groter, en daaf'lllee oak cie molstromen (;'0 en CO,:,, i'lierdoor 

wordt. voor de mcthanolreaktie niet aileen de begintemperatuur van de bedden, 

madr ook de beginsamerlstell ing van ieder bed gunstiger. 

Ue shift reaktie bereikt in de bedden evenwicht. Door de temperatuur
ver"lilging in de mengruimten is de reaktie niet meer op evenwicht, en 

vindt om7etting plaat.s van en ('0 in CO;~ en II,::' totdat weer opnieuw 
evenwicht is bereikt. De kleine vermindering V(ln de mol$troom Ii;p aan het 

begin Van de beddcn is hiervan het gevolg (figuur 4.1a), 

DC' molstromen 1.'0 en zijn bepolend voor de methanolproduktie, orndat 

water5tof in zeer gratE" over'lllaat aanwezig is. 

De molstromen van de inerten cU1 en N~ zljn in de afzanderlijke bedden 

cons tanto 

Een !Jroot gedeelte van de totale reaktorvoeding Po (ca. 40'X) wOrdt voor 

tussenkoel ing gebruikt. In figUlJr 4.2 is de koudgastoevoer hetvra":K:ldl 

tU5sen de voedingsstromen per bed. 

Ilet cerste bed rnaakt door de zeer gunstige beginsamenstelling reed; een 

derde deeJ van de totale produktic. De produktie per eenheid voeding 

{[lr'oduktiestroom gedeeld door voedingsstroom)laat dit ver~chil in 

"Qlllzetting" nog dlJidclijker zien, 

Alvorens de stati5ch optimale instelling van de reaktor nader te be

schouwen, wordt in het onderstaande eerst ingegaan op de invloed van de 

leiliperil tuur 'i n de il fzonder"1 i j ke bed den , op de voed I ngshoevee I hei d en op de 

koudqilsver'del ir"lq, 

Ii !f"!,"'['(,},,~ir,/.LIIJ· /n i.L,' In:,ddeN 

Ue snelheid Vdn de methanolre3ktie hangt Bf van de afstand tot het chemisch 

evenwicht Jis (terug-)drijvende kracht, en van de temperatuur vol gens een 
Arrh~niusvcrband, De li~gin9 van het evcnwicht i5 eveneens een funktie van 
de temperatuur. 



Koolmonoxide 

Kooldioxide 

_----,, ____ Methanol 

2 

.-----#- .. _---_. 

o __ ---ll. ___ _ 

Water 
...... __ . ---'---' 

~+---=---- ..... _--_ ... "I •. _, ___ ,. __ .... 

beo 2 bed 4 bed 5 

riguur 4.1a Stationair gcdr~g van de reaktor bij sen stattsch aptimale 
in"t"lling. 
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Waterstof 
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50 

L ____ ._ .... 
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" _~ ______ • - -- ~_H ____ =Jr__ j 
bed 1 bed be,j 3 b~d 4 bed 5 

sti kstol 

:~~: --···~I_--__ . __ ~-_~_. __ 1·[-.. ~---r--~-
',/., , .. _--- Temperatuu r . "_., ..... _.,, .. ,. 

Figuur 4.1b Statlonair gedl'ag va~ dc ruaktor bij uon ~tatisgh uptiruale 
i tl~t.(~ 1.1 i l1g. 
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Figuur 4.2 Voedtngsstroom en pro
dukttestroom per bed 
bij een statisch opti
male instelling. 
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Bij de exotherme methanolre<lktie verschuift het evenwicht bij 
tDenemende temperatuur iii de richting van de grondstoffen cO en 11

2
. Deze 

telilperatuurSolfhankel ijkheid van het evenwicht komt tot uitdrukking in de 

evenwi lhtscons tante A-_ O!. Deze neemt a f bi j toenemende temperatuur. De 
p 

reaktiesnelheid is dus direkt en indirekt van de temperatuur afhankelijk. 

Seide invloeden werken elkaar tegen. 

Bij een le l~<Je I)egintemperatuur in een bed is de reaktiesnelheid (ten ge

vol')e v~n beL Arr·heniusverband) k-Iein, en zal de temperatuur in het bed 

';ledlts weirliy toenemen. In het gehe'le bed is dan de eOrl.!)(ii'il-i(, - het 

pCl'Ccntage co en dat in N(iGfl wordt omge;:et - gering. 

Bij eerl te hO<)8 begintemper-atuur is de reaktiesnelheid aanvankelijk groot, 

IlioM neerill snel af door de ongunsti ge li ggi ng van het evenwicht bij hoge 

Lemperatuur. Na het bereiken VBn evenwicht vindt dan geen omBetting (= con

versie) iIIeer pla~ts, en blijft de temperatuur constant. Bij hoge tempera

tuur -is de methanolconcentntie, die bij het evenwicht behoort en waarmee 

de rnaximaal te bereiken conversie vastligt, laag. 

VOOr de begintemperatuur bestaat in principe een vrij optimum, dat een ~o

danige interaktie tussen de reaktiesnelheid en het ontstane temperatuur

profiel in hct bed tot gevolg heeft, dat de totale conversie van het 

reaktorbed maximaal i,. lJe omzetting is moximaal, wanneer aan het eind van 

het bed juist cvenwicht wordt bereikt. Zie hiervoor bijlage 3. bit geldt 

yoor cen vaste voedingsstroom ~jQ en beginsamenstelling ndO -
De rnethilnolpr-oduktie i5 d~ conversie verillenigvuldigd met de voedingsstroom. 

Bij een vaste hoeveelhcid voeding is dus tevens de produktie maximaal 315 

de conversic maximaal is. 

[)ij de modelvurming van de reaktorbedden is het axiale massa- en warmte

trolnSpOr"t door diffu5ie verwaarloosd. Dit heeft tot gevolg dat in het model 

bij verandering van de voedingshoeveelheid (bij de~llfde beginsamenstelling 

en -telilperatuur) aileen de tran$portsnelheid van een gasvolurlle-element 

door het betreffende reaktorbed verandert. Met andere woorden de tJ8T'bUjf

li,j,1 veri1ndert. Bij een grotere voedingshoeveelheid van een bed (en dezelf

de be~inSDmenstelling en -tcmperstuur) worden de verschillende profielen 

over een bed uitgerekt. Wanneer geen evenwicht wordt bereikt, is de conver

sic bij ecn grotere voedingsstroom daardoDr altijd lager, 

Odarente~en is de produktie (conversie maal voeding) altijd grater, omdat 
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bij evenredige toename van de voeding de conversie minder d~n evenredig 
afneemt. 
Bij de l)iJfb",d8l'Mkl;OY' neemt ten gevolge van de koudga:;to~vo~r de voedings
stroom per bed tOe. De hierdoor ontstane grotere transportsnelheden worden 
in zekere m~te gecompenseerd door de groter~ lengten van de betreffende 
bedden. 

T)" kouri.gct$iJerdBUng 

De toevoer van koudgas dient am een gewen$te temperatuurverlaging in de 
reaktor te bewerk;telligen. Door de koudgastoevoer wordt ook de voeding van 
een bed vergroot, en de beginsamenstelling ervan gunstiger. Beide neven
effekten werken het doel van de koudgastDevoer niet tegen, en maken zelf$ 
een verlaging in temp~r~tuur in mindere mate noodzakelijk dan zonder deze 
neveneffekten (zie hiervoor bijlage 4). 
De toevoer van koudga$ i. niet vrij te kiezen, maar is gekoppeld aan de 
verdeling van de tot<lle voeding55troom over de gehele reaktor. Oe koudgas
toevoeren naar de la<ltste mengruimten houden een direkte voedingsverminde
ring van de voorgaande bedden in, en hebben een produktievermindering van 
deze bedden tot gevolg. Door de verdeling van de totale voedingsstroom is 
bij maximale produktie van de gehele reaktor niet de produktie per bed 
maximaal. 

4.2.2 Statisch optimale inste'1ing 

Door de keuze van de begintemperatuur en de voedingsstroom van het eerste 
bed, en de koudgastoevOeren, zijn van Slle bedden de begintemperatuur, de 
voedingshoeveelheid en de samenstelling ervan bep~~ld. De interaktie tussen 
d~ze grootheden T

JO
' FjO en 1140 , ten gevolge van de ~oudga.verdel ing, leidt 

bij optimale instelling van de stuurgrootheden tot een zodanige combinatie 
van alle begintemperaturen, voedingsstromen en beginsamenstellingen van de 
bedden, dat de totale produktie van de reaktor maximaal is. Omdat de produk
tie per bed niet maximaal is, h het moeil ijk inzicht te krijgen in de opti
male combinatie van al deze grootheden. Wel kan het volgende a~ngegeven 
worden. 

8ij tu,senkoeling, anders dan door middel van koudgastoevoer - bijvoorbeelo 
door middel van warmtewisselaars -, wordt voor maximale produktie van de 
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re~ktor de totele Yoedingsstroom direkt ean het eerste bed toegevoerd. In 

yet'b~nd met de verbl i.iftUd in de reaktor is dit het gun,tigste. In dit 

gGval kan de produktie per bed worden gem~xim~liseerd. De hierbij b.horende 

hegintemperaturen var-men een monatoan dalend profiel (~ie bijlage 4). Dp 

deze wijze wordt de maximale produktic van dl gchele reaktor bewerkstelligd. 

Ulj het gebruik van koudgas als tussenkoeling, welke deel uitmaakt van de 

totdle )"eakto)"voeding, moet voor het real iseren van een telllperatuurdalln9 

vceding B~n de voorafgaande bedden wOrd!n onttrokken. De als koudgas ge

bruikte vocding hceft ean korterc vcrblijftijd in de reaktor. Nastr!v!n van 

het optimale monotoon dalende profiel van de begintemperaturen leidt door 

de korLere verblijftijden van de verschillende koudgastoevoeren niet tot de 

Ilk,xilllole produkLie van de reaktor. Het is voor de totale produktie gun.tiger 

de beginLemperBtur!n hager te ki!zen, zodat minder kaudgas nodig is en daar

door lIIeer voeding aan het begin van de reaktor (de eerste bedden) kan worden 

toeljevof'rd. 

O~~at door de koudyasto!voer df' voedingsstroom per bed groter wordt, is veer 

leillperatuurdal ing nOg lIIeer koudgas nodig. Het hager kiezen van de begin

temperatuur dan de "optimal!" t!mperatuur, en wei voar het uitsparen van 

redktorvoeding als koudgas, geldt dus d!s te sterker voor de laatste bedden. 

Ue begintemperaturcn kunnen niet onbeperkt hager worden ingesteld, amdat 

mdximale produktie van de reaktor ook eisen stelt aan de eindtemperaturen 

Veln de bedden. Het profiel van de eindtemperaturen moet in verband met de 

llgging van het chemisch evenwicht monotoon dalend zijn. Met de evenwichts

concentratie methanol I igt immers de maximaal te bereiken 0II12etting vast. 

De £;1 no telllperat~J ren van de bedden - u itgelonderd di evan het I aa ts te bed -

ll10etcn zodanig zijn, dat geen evenwicht bereikt wordt, aangezien dichtbij 

cvcnwi~ht nauwclijks omzctting plaatsvindt. Z! dienen dus zo laag te ~ijn, 

dat er nog Ren zekerc afstand tot het evenwicht is. Dit geldt niet voar de 

eindtemperatuur van het laatste bed. De voedingsstroom hiervan is steeds de 

totale reaktorvoeding. Gij vaste totale voedingshoeveelheid geldt de be

schouwing van de temperatuur met betrekking tot de conversie, zoa1s deze in 

~4.Z.1 is gegeven. Hierbij vindt de m~ximale omzetting plaats, indien aan 

het eind van de reaktor (laatste bed) juist evenwicht wordt bereikt (bij

la\Je 3). Iliet'voor moet de temperatuur aan het eind van de reaktor dus op

lopeno Het optimale profiel van de eindtemperaturen i9 dU$ ~er5t monotoon 

dalend !n daarna sLijgend. 

Het bovenstaande geeft enig inzicht in de optimale temperatuurprofielen in 

de reakLcrbedden (figuur 4.1b). 

78 



Bij de uitgevoerde statische optimaliseringsberekeningen is steeds gevonden, 
dat de koudgastoevoer naar de laatste mengruimte nul moet ~ijn. De bedden 
vier en vijf kunnen daardoor tot ~~n bed worden samengevoegd. Bij het ant
werp van deze reaktor is kennel ijk geen rekening gehouden met het gewenste 
oplopende temperatuurprofiel in het laatste bed, en is de keuze van de 
bedlengten alleen gebaseerd op de verblijftijd en de gemiddelde reaktie
snelheid in de bedden. 

Het is gebleken dat bij niet-optimale instellingen de produktie van de 
reaktor bijna even groot is als bij de statisch optimale instelling. Het 
optimum van de produktie is dus "vlak". Dit vindt zijn oorzaak in de grote 
omzetting van ca. 95% van de molfrakties co en CO 2 van het synthesegas. 
In §4.2.4 zal blijken dat ook de recirculatie tot een vlak optimum bij
draagt. 
Door het vlakke optimum zijn er meerdere combinaties van de instelgrootheden, 
die nagenoeg dezelfde produktie opleveren. Juist door deze verschillende 
mogelijkheden van de instelgrootheden is het vanuit een economisch oogpunt 
gezien interessant am, vrijwel zander verlies van produktie, met de 
katalysatorveroudering rekening te kunnen houden. Dit zal in §4.4 bij de 
resultaten van de dynamische optimalisering worden getoond. 

Voordat de invloed van de veroudering op de statisch optimale instelling 
wordt beschouwd (de momentane optimalisering, §4.3), 4al eerst de invloed 
van de begintemperatuur van het eerste bed, van de tatale voeriingshoeveel
heid, van de druk, en de invloed van de recirculatie op de statisch 
optimale instelling van de reaktor gegeven worden. 

4.2.3 Variaties in temperatlJUI", voedingshoeveelheid 
en druk 

InvtIJ",d V<l" d", b$,d"kmpm'<ltuu~ va" h$/; film'$t'" b",d 

In de praktijk wordt een gl"ens gesteld aan de temperatuur in de reaktorbed
den, omdat de ontwerptemperatulJr begrensd is. Deze kan bereikt worden aan 
het einde van het eerste bed. Om de grens niet te overschl"ijden moet de 
begintemperatuur van dit bed op een voldoend lage waarde worden ingesteld. 
De vr~ag is, w~lk~ invloed een v~rlaging van de~e begintemperatuur ap de 
optimale instelling van de gehele reaktol" heeft. Daarom ;5 vOOr verschil~ 
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lande waardcn van de begintemperatuur T
1U 

de statisch optimale in~telling 

bep~ald (figuur 4.3 en 4.4). 
Ilet blijkt dat de optimale waarden van de overige begintemperaturen vrljwel 

niet veranderen, omdat een overschot of een tekort aan koudgss in de eerste 

lIIenqruirliLe door minder of meer voeding naar het eerste bed gecompenseerd 

kan worden. Stephens /27/ heeft dit verschijnsel op experimentele wijze 
geconstateerd, Er is echter geen duidelijke verklaring voor gevonden. 
I'en verI aging van de begintemperatuur T

IO 
in verband met de maximaal toe

laatbare rcaktortcmpcratuur heeft dU5 nagenoeg geen invloed op de optimale 
installing van de overigc instelgrootheden. Uiteraard heeft een verandering 

van '1'/(1 weI cen vermindering van de totale produktie tot gevolg. Deze 

vermindering is gering (figuur 4.4). omdat bij de produktievermindering van 

ilet eerste becl, de beginsamenstelling van het tweede bed gunstiger is, en 

daardoor in dit bed meer wordt geproduceerd. 

TemperatLJU r ... ,,,.,, ---,._-, .. ". __ .. ---_ ..•.. , ... ".- "."-" ..... ,, .. 

Oill
dt 

---_._-_ .• _.- . __ ... _ ......... '" 
~~I..~f}I{.)f.:t,.(Jt 

......... I/"r' ---
-------

, .. 
1, TlO 4eo 

2. TIO = ('P~5 K 

1.)/1.1 

3. 110 = 5 \0 

b~d I 

l'iguuT 4+J Optimaal temperatuurpruliel bij vurSChl11Cade waarden van de 
bcgint~I!!pcratuur van het ucr~tc bcd. 
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Figuur 4.4 
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Optimale voedinggstrQo~ en produktiestroom per b~d en de 
totale methanolproduktie bij verschillende waard~n van ue 
beginteroperatuur van net eerste bed. 
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J I"I/)(ood '1Nt1'/, i,'ie t,:·otai.e 1\')(~r/fna;.~h()(~1)(~(dhc~~(~(i 

Voar het verkrijgen van Ben ~BkBr produktieniveau van de methanolfabriek 

wordt or basis van praktijkgcgcvcns de daarvoor benodigde make-upgas
hoevoelhcid aan de synthesesektie toegevoerd. De totale voedingshoeveel

heid ilar1 de reaktDr is hiermee evenredig (Po = U+!?).Fm, (2.50)). In 
fi~uur 4.5 en 4_6a is de !tati~ch optimale instelling van de reaktor 

gegeven vOar verschillende voedingsstramen FO' Figuur 4_6b toont de hierbij 

behorende IHilxirnale rnethanol produktie. 

Bij verschillende totale voedingshoeveelheden wijzigt de vorm van het opti

male profiel van de eindtemperaturen in de reaktorbedden niet. De hoeveel
heid voeding heeH irmners aIleen invloed ap de verbl ijftijd in de reaktor. 

Temperatu u r 

t grotere "oecti ngshoeveelheict 

-- ---- -------=--::--- - -I 
1. f 0 - 0,5 
2. ro = I 3, FO = 1" 

~]I~d .'1 .. -'--~-'--'- -- '-hed 5 

Figuu.1.5 Optimaal tempe~atuu~ppoflel blj verSCBll)ende waarden van de 
totul~ voedingshoeveelheid van de reaktor. 
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Figuur 4.6a Optimale voedingsstroom en ~roduktiestroom per bed bij verschillende waarden van de totale 
voedingshQeveelheid van de reakt~r. 



Door de kortere verblijftijd is de conversie lager, en daarmee de afstand 
tot het chemisch evcnwicht groter. Bij een grotere voedingsstroom is 
daarorn het gerniddelde optimale temperatuurniveau in de reaktor hoger 
(fi,)uur 1\.5). 

Tolale prodl.lktie per voedingshoeveelheid Totale produ ktie 
10 

Figuur 4.6b Maximale tQt~lu mcth~no~pro~~ktje ~lj v~r$chillende waarden 
van de totale voedingshoeveelhu-id \fan (I.e ,'cakt.(H", 

Blj een kortere verblijftijd vindt een verschulvlng plaats In de optimale 
koudgasverdeling. De yoedingsstromen van de eerste bedden worden naar 
v~rhouding grater, hetgeen de kortere verblijftijd in de r~aktor enigszins 
compenseert (figuur 4.6a). Dit heeft tot gevolg dat de v~rdeling van de 
totalc praduktie over de verschillende bed den nagenoeg gelijk blijft. 
De totale praduktie neemt bij een gratere Yoedingsstraom minder dan even
r~dig toe, aangezien de conversie hierbij afneemt (figuur 4.6b). 

Zosls i~ j2.4.3 is aangegeven, heeft de druk invloed op de verhouding 

van de concentraties CO, llii en de M",OJl-concentratie bij het chemisch 
evenwicht. Bij dezelfJe temperatuur heeft drukverhoging vanwege een 
grot~rc afstand tot evenwicht een grotere reaktiesnelheict tot gevolg. 
Rij Ben grotere reaktiesnelheid kan de verblijftijd in de reaktor kOrter 
zijn. Oerhalve kan meer synthesegas voor tussenkoeling worden gebruikt 
(l"iguUf 4.8). 



Bij verandering van de druk blijft het statisch optimale temperatuurniveau 
in de reaktor vrijwel gelijk (figuur 4.7), zodat de druk nagenoeg geen in
vloed op de veroudering van de katalysator heeft. De druk kan daardoor 
altijd statisch optimaal worden ingesteld. 

In het statische optimaliseringscriterium (3.43) is de druk een belangrijke 
instelgrootheid. Hierin wordt een hogere opbrengst van de produktie bij een 
hogere druk afgewogen tegen de hogere compressiekosten. 
Bij grotere voedingshoeveelheden is de optimale druk hoger, omdat dan de 
conversie afneemt en hierdoor de make-upgaskosten per eenheid van de 
geproduceerde methanolhoeveelheid toenemen. VOOr de optimale druk bestaat 
een vrij optimum /22/. 
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F~guu~ 4.1 Optimaal temperatuurprofiel bij ver8chilleU~e waarden van de 
druk. 
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Voedi ng pe r oed Prooukt[e per voedi ngshoevee Ih eid Produ kti e per bed 

To1~le proc!uktie 

1. Po 0 ?5 b-:Ir 

2. Po = 85 ttar 

3. Pc; = 95 to< 

4.51 t-----------~ ~I ~II 
75 85 95 

bar 
Figu~r 4.8 Optimale voedingsstroom en produktiestroom per be~ en de 

totale methanolproduktie bij verschillende waarden van fie druk. 



Ook bij het ontwerpen van een methanolfabriek is de druk een belangrijke 
parameter. Hierbij vindt in het ontwerp een afweging plaat> tU$$en ener
zijd5 de inve~tering,kosten (loge druk + grote installatie, hoge druk 7 

kleine installatie) en anderlijd5 de compre5,ieko,ten (~oger50n /22/ en 
/23/) . 

Daarentegen ~peelt de druk in het kader van de katalysatorveroudering 
nauwelijk$ e~n rol (figuur 4.7). 

4.2.4 Invloed van de recirculatie op het reaktor
gedrag 

Door de methanolproduktie in de reaktor zijn de molfraktie$ CO en CO" ten 
" opzichte van die in het synthesegas afgenomen. Omdat ook de totale mol-

strOOm afneemt, ~ijn de molfrakties van de inerten Nil en C1I
1 

uit de 
reaktor toegenomen. 
In de afscheider wordt vrijwel alle methanol en water afge,cheiden, want 
bij de heersende temperatuur (320 K) en druk (85 bar) ligt het damp-vloei
stof evenwicht van beide stoffen daartoe gunstig. De overige gassen (CO, 
CO 2 , Hp" CHq en Nj ), waarvan de kookpunten veel lager liggen dan die van 
MeOH en H~O. blijven geheel in gasvorm, met uitzondering van netgeen in 
de vloeistof is opgelo5t. 
Het afgas bestaat voornamelijk uit waterstof (ca. 80%). Van het afgas wordt 
een zeker gedeelte (ca. 6%) gespuid. De hoeveelheid spuigas volgt uit de 
molbalans van de synthesesektie (2.62). Door middel van de 5pui wordt 
drukverhoging in de synthesesektie, ten gevolge van de toename van de 
inerten, tegengegaan. 
Het resterende aTgas wordt gerecirculeerd (het recirculatiegas) en met het 
rnake-upgas gemengd. Door de menging zijn de molfr3kties CO e(l cO2 in het 
synthesegas 1 ager dan in het make- upgas, terwi j 1 de mo lfri;lkti e~ H;:, (."II" 

en N:l hoger zijn. V~~r de methanolproduktie is de samO!nstO!lling van het 
synthesegas (de reaktorvoeding) dus ongunstiger dan die van het make-upgas. 
Het make-upgas heeft - in deze studie - een vaste samen5telling. De 
samenstelling van het synthesegas is afhankelijk van die van het recircula
tiega" welke weer afhangt van de conversie in de reaktor. Bij vermindering 
van de convers i e. bij voorbee 1 d door v'eranderi ng van de begi ntemperatuur 
van het eerste bed, door verlaging van de druk en/of door veroudering van 
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(Ie katalysator, zijn de molfrakties CO en (XI:; in de gilsstroom uit de 
reaklor \Irote,. Veal' de produktiE: wordt dan v'ia de recirCl)latie de samen

stel ling van het synthl2~e9as gunstiget. 
In figuur 4.9 en 4.10a is de statisch optimale instelling van de reaktor 

gegeven voo, verschillende samenstellingen van de synthesegashoeveelheid 

fill' FirJuur 1.IOb toont de hierbij behorende maximale l11ethanolprodllktie. 

Bij het "I'/,il:"," rnenosel I is in elk bed de produktie per voedingshoeveel

heid, en Lelf5 de lOlale produktie groter, omdat meer CO en CO 2 kunnen 

worden ()lTlgezet (figullr 4.IOa en 4. lOb). 08 eindtemperaturen zijn tengevolge 

van de grotere produktie per eenheid voeding hoger (figuur 4.9). Voor 

tus5cnkooling is meer koudqas nodig, zodat de voeding naar het eerste bed 

kleiner is. Bij deze kleinere voeding behoort een lagere optimale begin

Lempe rB tuur vall he L eer'S te bed. 
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Flguur 1.9 Optiffi~aj t~mperatuurpTofiel bij verschillende samonstelltngen 
van d~ ~Qtnlc vo~ding~hoeveelheid van de reaktor. 



Vae~il1g ~er !:led Prooulctie per voedingshoev€ell1ei~ Produktie per bed 

,; co COl H2 

1. 4,0 3,5 84,3 

2- 3 ,~ 2,9 al,3 

l. 2,8 2,3 n,3 

a 

Figuur 4.10a Optimale voedingsstroom en produktiestroom per bed bij verschillende samenstellingen van de 
tDtale voedingshoeveel~eid van de reaktor. 



Wanneer de produktie VBn de reaktor kleiner wordt, bijvoorbeeld door ver

lQr.]ing van de bc::gintempcratuur '1'10 c::n/of door verlaging van de druk, bl ijft 

[ileer <'I) en i Over in het recirculatiegas, De samenstell ing van het syn

thesegas wordt door de produktie dientengevolge gunstiger, hetgeen de 

produktieverlaging gedeeltelijk compenseert (figuur 4,10b), 

Oak een veY'underin<J in de recirculatieverhouding II" heeft om dezelfde reden 

weini,'] invloed op de produktie. Bij een groter", nu is imnierS de totale 

voedingshoeveelheid groter, de conversie lager en de produktie hoger (figuur 

1,6~ en 4.6b), wilardoor d~ samenstc::lling van het synth",segas dan rllinder co 
en "'., bevat, hctgccn (j() produktieverhoging rf:ducecrt. 

Totale produktle 
-- r-

4,5 

co co? H, 
, 4,1) 3.S 84, J 

2. 3,4 2.9 ill,] 

t .g 2,3 71) ,.1 

4 --

figu\lr 4.10b Maxlmniu tolule ~elhanOlp~uduktic bjJ VerS~~1l1ende sam~n
~;tt~l~i)lg~~ll van de totale voedingshQev~~lhuid van 4e reaktor. 

Door de recirculBtic kan dU5 de gevocligheid van de produktie voor ver

anderinqen in verschillcnde greothedcn, zeals de begintemp"'ratuur T
10

, 

de druk en de recirculatieverhouding, worden verminderd. Deze heeft 

pcn stabiliserende werking. Het optimum van de produktie bij de statisch 

optil11aai in,Jestelde reilktor rllet recircula'tie is daardoor vlak. 

foals bij de dynami5che optimalisering zal blijken, biedt het vlakke optimum 

.juist de lIIo,Jelijkheid ()[II ten koqe varl een lIIiniml)m verlies aan produkLie 

Illet de veroudering van de kiltalysator rekening t~ houden. 
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Tot slot van de ~tatische optimalisering zal in de volgende paragraaf worden 
ingegaan op de invloed van de statisch optimale instelling van de reaktor, 
alsmede van de recirculatie, op de autotherme operatie van de reaktor. 

4.2_5 Autotherme operatie van de reaktor 

Het synthesegas heeft een temperatuur van ca. 315 K, VOOr de methanolreaktie 
is deze temperatuur te laag. De voedingsstroom flO n<l<lr het eerste bed moet 
daarom worden opgewarmd. Dit geschiedt in sen warmtewisselaar dOOr middel 
van de hete gasstroom uit de reaktor (figuur 2.2), 
Bij een vaste hoeveelheid voeding FlO is de op te nemen warmtestroom - in 
het vervolg kortweg warmte genoemd - lineair afhankelijk van de begintempe
ratuur T

10
. De warmte die door de hete gasstroom op FlO wordt overgedragen, 

is onder meer afhankelijk v~n de temperatuur T5(L~), en dus ook v~n de 
warmteontwikkeling in de reaktor. Bij een (JaDce koudgasverd~ling is de 
conversie in de reaktor, en daarmee de vrijgekomen w~rmte, direkt een 
funktie van de begintemperatuur T

lO
' 

In figuur 4.11 zijn de door de voedingsstroom F
10 

op te nemen warmta en de 
op ;.'10 overgedragen warmte als funktie van TlO gectileerd uitgezet. 
De drie snijpunten zijn de $tationaire werkpunten voar autotherme operatie. 

W"pkp~mten V(JOT' (l/.!tothri't-mr, ap<n'aU" 

Het eer$te werkpunt is triviaal, omdat de begintemperatuur ~10 gelijk is aan 
de temperatuur TO van het koude synthesegas, Hierbij vindt geen reaktie 
plaats en wordt geen warmte overgedragen. De reaktor is "uit". 
Het tweede werkpunt is hbiel. Een kleine verhoging van 1'10 leidt via 
een gratere warmteontwikkeling tot een hagere warmteoverdra,ht, en doet 
zodoende T

10 
stijgen totdat het derde werkpunt is bereikt. Evenzo leidt 

een Kleine verlaging van T
l0 

tot het ·uitdoven" van de reaktor (snijpunt 1). 

Om dit te voorkomen dient de begintemperatuur '1'10 van de voedingsstroom FlO 

dU$ minimaal verhoogd te worden tot boven de temperatuur, die bij het 
1 abie1 e werkpunt behoort. Deze temperatuur wordt de "()ntt1t;rek-("(!Mempem"tI"'p" 

van de reaktor genoemd. 
De stationaire werkpunten voor autotherme operatie werden voar het eer$t 
gedegen onderzocht door van Heerden /8/, en wel voor reaktoren met 
"i nteme" warmtewisselaar. 
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!1i::!~'jI:t'Vf 'L'(.U'l de 1N~'l·l<pU'rl.r.(~'~~ 

Van de voedingsstroom I"
h

! naar het eerste bed kan ook een gedeelte in de 
wBrllltt"wi>Selaar worden opgewarmd, en het re5terende gedeelte n1\ de warmte

wi55ela~r worden lOes]evoerd (zie figuur 2.2). Op deze wijze kan de ligging 

v~n de werkpunten vOOr autotherme operatie binnen zekere grenzen bi,j elke 

tJewenste beainternperatuur '1'1/1 nerealiseerd worden. De hoogste temperotuur 
wordL bereikt, wanneer alle voeding P

IO 
door de warrntewisselaar stroomt. 

tJ? 

Autotherme operatie 

• ~oor voeding F 
- op te oemeo w.~~te 

b_ 01) voe<ling fin OvCr-
gedra-gen warrilte 

t vergrot.lng vat"! de 
voedln~ FlO 

1 ________ _ 
T rnp 

begintemperatIJur T 10 

F~gIJUl" 1.1l St~t.l(>n;.:d.r·r.; WC17kpl,lr,II .. f..':i.I \lOO~' ;;t.\Ji(Jthcrme operat.ie van de re-ak

tor bij een vast~ (niet-optimsle) koudgasverdeling ~n €~n 
vaste ~ame~ste.l~~g van de rea~tarvced1ng. 



8ij een Kleiner gedeelte van FlO door de warmtewisselaar is de helling van 
de rechte voor de op te nemen warmte groter /7/. Het gevolg hiervan ;s dat 
de temperatuur van het stabiele en labiele werkpunt dichter bij elkaaf 
1 i ggen (fi guur 4.11). Het sn i j punt waarbi j deze samenva 11 en, is net meta

stabieLe werkpunt (bij de temperatuur Tms)' Een verdere verkleining van net 
gedeelte van de voeding FLO door de warmtewi5selaar leidt tot net uitdoven 
van de reaktor (lie $treepl ijn). 
De gewenste begintemperatuur 7'10 is die, waarbij de produktie van de gehele 
reaktor maximaal is. Wanneer alleen de exotherme methanOlreaktie in be
schouwing wordt genomen, is de produktie maximaal bij maximale warmteOnt
wikkeling, en dus bij maximale warmteoverdracht (bij de temper<'ltuur T ). 

mp 
Dit werkpunt is stablel (dynamische instabiliteit buiten beschouwing gela-
ten), omdat het rechts van het metastabiele werkpunt ligt. 

Temperaluur 

J( 
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...... .....'C ~/,,(/ ......... ..... t~fIJ!J 
......... e;-'ij 

1 
t-...... ..... -"!.!!}If' --------:,1. ---. .... ..; 

---~-./ ........... ----.. .............. "( j3-------~..-( ...... 
"-"'( 

-~-:-~~ 
-~ ..,....--- ....-' --- ....------

p...-.--- b-"'-:::""'-":":' ~----=::?p-
v~-- ------- ./ 

p-'---P--" 
b-/---}/ ---f? ---- p----: • ...--;" t~"f 1, TIO - 430 K 

ce.gintem~e: 

V} .... Ir-' 2. T 10 = 495 K (opUmijl e wlIiJ.rde) 

l. TIO = 510 K 
---
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bed 1 bed 2 bed 5 

Figuur 4.12 Temperatuurprotiel bij verachillende W~a~dBn van de begin
tCffiperutuur van het eerBt~ Qed en C~n vasts koudgasverdeling. 
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Voedi ng per bed Procluklie per \loedingshoevee Ihei 

I ,5 --J.£"':"4-f"""!i~-----------c 

1. T 1') "~8C' ~ 

Z T 10 • 49, K (or't;male '.aarM) 

J, T:O 0 510 

Figuur 4.13 Optimale voedinggstroorn en produkti~stroo~ per bed en de 
t.otale rnethanolproduktie hij v.e-rschil1-ende ..,,'aarden van de
begintemperat~ur van het eers~e bed en een vaste koudgasverdeling. 

Prooukhe per bed 

TotalB prorluktie 

480 495 51;) 



I>1.v/'oed van de opNma~r) kGudgasverdeting Ot, de autothenlle op~i'atJl~ 

Bij een Vast,? (niet-optimale) koudgasverdeling liggen de temperaturen 'Pm.'; 

en T dicht bij elkaar, omdat de kromme van de overgedragen warmte in dit 
mp 

temperatuurgebied erg steil verloopt /26/./27/. Variaties in f kunnen 
mp 

daardoor uitooving van de reaktor tot gevolg hebben. 
In figuur 4.12 en 4.13 zijn het temper~tuurprof;el in de reaktor en de pro
duktie gegeven voor verschillende begintemperaturen 7'10 en een vaste koud
ga;verdeling. Een vergelijking van de figuren 4.12 en 4.13 met de figuren 
4.3 en 4.4 laat zien, dat bij de vaste koudgasverdeling de totale produktie 
gevoeliger vOOr variaties in de begintemperatuur 1"Q is dan bij de optimale 
koudgasverdeling. Het optimum van de produktie als funktie van TiC is bij 
een optimaal ingestelde reaktor dus vlakker_ Dit heeft met betrekking tot 
de autotherme operatie tot gevo1 9 dat de temperaturen 'I' en T bij een ms mp 
optimale instelling veroer uit elkaar 1iggen, zodat uitdoving van de reak-
tor minder snel kan optreden dan bij een vaste koudgasverdeling. 

hlvloed Dan de reair'cuJat{e op de autotherme op(',,,~t-i,, 

ZQals in ~4.2.4 is aangegeven, bewerkstelligt de recirculatie eveneens een 
vlakker optimum van de totale produktie dan bij een reaktor, waarvan de 
samenstelling van de voeding$stroom Po een vaste waarde heeft. Hierdoor 
liggen bij de statisch optimale instelling van de reaktor met recirculatie 
de temperaturen T en 'I' nog verder ui tel kaar. In de hi er beschouwde 

me mp 
marktbeperkte situatie (§3.4.1) levert de autotherme operatie daaronl geen 
problemen op. De begrenzing door de warmtewisselaar behoeft derhalve niet 
te worden meegenomen. 

Invtoed w:m de totale l)()eding.~hoe1)eeZheid or> d,i autothul'me opel'aUe 

Bij een grot~re reaktorvoeding Po is de totale produktie per voedingshoe
veelheid kleiner (figuur 4.6b). Per eenheid voeding is dus ook de warmte
ontwikkeling in de reaktor, en daarmee de warmteoverdracht kleiner. Hier
door 1 iggen bij grotere voedingsstromen Po de temperaturen 'l'ms en 7'mp dichter 
bij elkaar. Omdat bij grotere voeding de temperatuur T hoger is (flguur 

m{! 

4.5), is tevens Tma hoger. Bij zeer grote voedingshoeveelheden kunnen de 
temperaturen T en T samenvallen, hetg~en de reaktor kan doen uitdoven. 

ma mp 
Bij grotere voedings~troom Fa neemt de produktie toe (figuur 4.6b). 

Wanneer de produktie wOrdt gemaximaliseerd met de make-upgashoeveelheid 
mede als in5telgrootheid (de capaciteitbeperkte situatie). is de produktie 
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maximaal bij die totale voedingshoav€elheid f~ aan de reaktor, waarvan het 

gcdBclte als voedin~ Pin naar het eerste bed nog juist tot de daarbij be

hor'cndc temperatuur 'I'w; kan worden opgewarmd. Hierbij is verondersteld dat 

de qruClttr. van het warmtewisselend appervlak van de warllitewisselaar als be" 

perkende grootheid optreedt, en niet bijvoorbeeld de capaciteit van de syn

th~5cgascompressor. 

fot slot zij opgemerkt dat de produktie van een statisch optimaal inge

stelde reaktor grater is dan bij een reaktor met een optimale begintempera

Cuur Pin en een niet-optimale koudgasverdeling. Daarnaast wordt in de capa

GiteitbeperkLe situatie bij een gehRcl optimaal ingestelde reaktor het 

metastabiele werkpunt PHS bij grDtere voedingshoeveelheid bereikt, zodat de 

nI8ximil."1 te real isen:!" produktie Slroter is. Bovendien leidt een nood

zakclijke verlaging van T
IO 

in verband met de maximaal toegestane tempera

tuur in de reaktor, tot een geringer verlies van produktie dan bij een 

reilktoy' met vaste (nieL-optimale) koudgasverdeling. 

4.3 MOMENTANE OPTIMALISERING 

[Jij de momentanc optimal isering wordt op el k t'ijdstip de methanolproduktie 

van de syrlthesesektic gcmaxima'iiseerd (criterium (4.1)), en weI bij de 

kat.alYSiltoraktivi tei t 0. ,(." Ii in de reaktor. Even"l, bij de ,t3tische 
J 

optimaliSE'r'ing ZOu dus ook hier criterium (3.43) mo(;t~n worden toegepi'lst 

(zie d(' inleicling vMl di t hoofdstuk). 

Hct proriel van de aktiviteit op elk tijdstip £ wordt berekend met behulp 

Viln het ,'eaktormodel (2.2:1) en het dynamische model voor de desaktivering 

(2.46) . 

4.3.1 RCilktorgedrag bij mOllIentaan optimale sturing 

In fHuur 4.14 i5 het temper3tuurprofiel bij een momentaan optimale sturing 

van de reaktor wccrgegBven. riguur 4.15 toont het profiel van de kataly$a~ 

toraktiviLeit, dat door het momentMn optin1ale temperatuurprofiel Veroor" 

Zililkt wor·dt. De momentaan nptim(lle voeding,stroOl11 en produktiestroom per 

hen, alsllIede de mOmentaan maximale produktie,troon1 zijn gegeven in de 

figUf·("n 4.16<1 lot en met 4.1Gd. 
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Figuur 4.14 Temperatuurpro!iel biJ momentane optima~,ser'ng van de 
reaktor. 
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Bij deze re~ultat~n is tar wille van hat inzicht in de invloed van de ver

o~(iG,'ing op de optilliale stllring (instellinq als funktia van de tijd), de 

Sillllc;ns t.r~ 11 inC] Vdn hel synthesegas constant gehouden (dllS de rnethano 1 prodllk

tic Viln de reakLor zander redrClllatie is qelllaximaliseerd), 

Bi,i de 11I0l1lcntaan optilllale stur'ing zijn op ieder tijostip I. de gemiddelde 

te~)eraturcn van aIle bedden angevBBr gelijk (fiQuur 4.14). Dit heeft tot 

'Ievol,), clat ook de gClIliddelde vero\.ldering in elk bed vrijwel gelijk is. 

'lil 

Fq:,;LllJ~' 1.1[~ Pl'(di~l vun de kut.alysatoraktiviteit bij r'IOr'I'H.::~)tane optimal i
soring vnr~ ~~ ~(!aktor_ 



Voedi n9 per bed 
bed 4 en 

bed 3 

bed 1 

O,5~------_+--------~--------t_--------

o o'------·--·~ ------,2"'0·0-------- --, '---400 

t = tb dogen 

F1~uur 4.16a Optimale voedingsstroom per be~ bij momentane optimalisering 
Va.Il de reaktor ... 

Produktie per voedingshoeveelheid 

~~l 
----1-, ---~f---------- .. --

~----
bed 3 

bed 4 

b~d 5 

o 200 400 

t = t~ dagen 

Figuur 4.16b Optimale produ~tiGstroom per voeding$stroom per bed bij 
momentane Optimali~er~ng van de reaktor. 
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Produktie per bed 
2 1-·--······_··_· 

~::!o __ -.:;;;::1--,::::::;-,---
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bcJ2 ----~ 
-

bed 

bed 

bed S 

400 

dc1gen 

Figu\Jr 1.16c Opti~lule produktieatroom per bed bij mom~ntane optlmali
sering van de reaktor. 

Totale produktie 
4,5r----
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Figllur 1.1A~ M~xim;~lc totnle methnnulproduktie bij momentane optimal,l
gering van de reaktor zond@r (~n mc(· rcCi~Cul~tie. 
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Bij vermindering van de reaktiesnelheid door de veroudering wordt het opti
male temperatuurniveau in de reaktor in de tijd hoger. Met het inzicht van 
84.2.1 met betrekking tot de temperatuur in de bedden is dit direkt in te 
zient 

Bij een vast totaal voedingsdebiet Fa is de produktie maximaal wanneer aan 
het eind van de reaktor juist (asymptotisch) evenwicht wordt bereikt. Door 
de afname van de reaktiesnelheid in de tijd is ook voor het voldoende snel 
benaderen van een evenwicht een nogere temperatuur noodzakelijk. Bij deze 
hogere eindtemperatuur van het laatste bed (figuur 4.14) is de evenwichts
com:entratie m"thanol lager, en daarmee de totale produktie van de reaktor 
kleiner dan de produktie bij een hogere aktiviteit van de katalysator. 

Omdat de gemiddelden van de aktiviteiten aj(z;t) van de afzonderlijke bedden 
ongeveer gelijk zijn, kan voor het inzicht in de momentaan optimale sturing 
een gemiddelde aktiviteit in de gehele reaktor worden beschouwd. De in
zichten in de resultaten die bij d~ statisch optimale instel1ing werden 
verkregen, ~ijn nu ook voor de momentaan optimale sturing van toepassing. 

ReZatie tuSSen v6~g~ting van de voeding88t~oom en kataLY8atoPV8~ud@~ing 

De invloed van de desaktivering op de conversie, en weI vi~ de werkelijke 
reaktiesnelheid (zie vergelijking (2.48)), kOmt (wiskundig) overeen met de 

invloed die vergroting van de voedingsstroom op de omzetting heeft (zie ook 
molbalans (2.20) en warmtebalans (2.21)). ~et is te begrijpen dat een lagere 
reaktiesnelheid ten gevolge van de katalysatorveroudering dezelfde uitwer
king op de conversie heeft als een kortere verblijftijd door vergroting van 
de voedingsstroom. Evenzo is de invloed op de conversie van een afname van 
oe gemiddelde aktiviteit in een bed te vergelijken met de invloed op de 
conversie van een toename van de voedingsstroom in dat bed. Oit geldt ook 
voor de invloed van de gemiddelde aktiviteit in de geh~le reaktor op de 
conversie en voor de invloed van de totale voedingshoeveelheid Fa hierop. 
Uiteraard is bij een grotere yoeding$stroom de praduktie hager dan bij een 
vaste Yoeding, w~Qrbij katalysatorveroudering in de reaktor optreedt. 

Met dit inzicht is de momentaan optimale sturing (het verloop van de 
statisch optimale instell ing in de ti.jd) eenvoudig te begrijpen. 
Het optimale temperatuurprofiel, de voedings$troom en de produktiestroom 
per bed, (figuur 4.14, 4.15a en 4.16c) zijn inderdaad te vergelijken met 
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die. welke bij vergroting van de vOedingsstroom optreden (figuur 4.5 en 

4.&). 8ij een lagere reaktiesnelheid (gelijkaardig met een kortere ver

blijrtijd) is de voedinysstroom naar de eerste bedden groter. Oak hier be

hoort bij een grotere voeding een hogere optimale begintemperatuur T
iO

' 

lie verder ~1.2.3. 

To," wi lie van het inzicht is bij de hier bescnouwde momentan8 optim(l.lisering 

ger'n rckening gehollden met de maximaal to!>gest~nc re(l~tortemperatuur. 

De ve~'houding van de pr"Odllktiestrorllen van de bedden 2 tim 5 blijft in 

de 'loop VaT! de tijd l1etzelfde (figuur 4.16c). De produktie in de laatste 

bedd~n is gering, Lerwijl lIierin de katalysator door de 110ge temperatuur 

even sncl verolldert ~ls 'in de eerste bedden (figlJur 4.15). Dit nadelige 

v@rschijnscl wordt bij de dynamische optimalisering verminderd. 

Ollldat bij vE'rouderir'l(J van de katalysator de m"thanolproduktie kleiner wordt, 

b1 ijft in de (JasSLrOOrli uit de reaktor meer (.'0 en CO" over. Door het recin;u-

1eren hiervan wordt de samcn5tclling van het synthesegas gunstiger. De pro

dlJktic neemt d3(1rdoor in de tijd veel minder at" dan de produktie bij de 

rcaktor zonder recirculotie (figuur 4.16d). 

De recirculatic rcdUCBert ook de gevoeligheid van de produktie voor de 
afname van de katalysatoraktivitcit. 

Dc m(lmentoan optifllale sturing (,I'U/ I:) , 11 1ft). (Ik/lt), tlkit), '\'/1;)) van 
de reaktor mfit recirculatie is vrijwel ge1ijk aan de sturing van de reaktor, 

waarbij van Rcn vaste samenstE'lling van het synthesegas wardt uitgegaan. 

De res 1)1 taten van de momentaan opt lOla 1 e s turi ng (overeenkomend met de 

figlJ,"c n 4.14 t/m 4.16) van de reaktor met recirc:u13tie zijn oa~rom <lchter

wcqc gelaten. Het nlOrlientaan optima1e temperatlJurnive(lu b1ijkt d(ln iets hoger 

tc zijn dan het niveau van figuur 4.14. Dit laat zich aan de hand van fi

':llHU" 4,9 \ii rek t verk 1 a ren. Door het hogerc tempera tuurni veau vermi ndert de 
n,circIJ1(ltic bi.i 1ll0mentililn optirnale sturing van de reaktar niet de verou

dering Vdrl de katalY5ator. 

[)(~ '"C13tie tussen de afr'larn~ van de katalY5atora~tiviteit E'n de vergroting 

van de voedingsstroonl is ook met b~trekking tot de autotherllle operatie van 

de reaktor van toepas5ing. Door de 1~g8r€ reaktiesnelheid is de totale 

produktie kleiner, en daarmi8 de w3rmteontwikkeling in de reaktor lager. 
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Oaardoor i $ de haevee 1 hei d in de warmtewi ~~cl aar ovargedragen warnlte kl e i-
nero Ook bij veroudering van de katalysator komen de temperaturen en 

'I'm;.' dichter bij elkaar te liggen. Orndat Tmp in de tijd toeneemt (firjlIUr" 
4.14), stijgt ook 1'mc !7f· 
Van de hier be£chouwcie methanolfrabriek i5 de warmtewisselaar 20 groot, uH 

oak bij verauderde kataly5ator de autatherme operatie van de reaktor in 
de marktbeperkte situatie geen beperking vormt. 

Mm·kt:bep<'l'lae sUI,at-[" bij mOmerlUlr!e opc"imaZ"i"'<f";"U 

In de hier beschouwde rnarktbeperkte situatie is de produktieverminderiliU 
in de tijd slechts gering. omdat de conversie van de reaktor met recircu
latie zeer hoog is (90 - 95%), Deze reaktor kan ook bij sterk verouderde 
katalysator de vereist~ methanolproduktie leveren. Sij grotere make-upgas
hoeveelheden is de conversie lager, en zal daardoor de vermindering van 
de produktie in de tijd groter zijn. 

CapaC!~:tdtbeper>k"te situatie bij momenta!"!e opUmalL~el'blq 

Voor maximale praduktie in de capaciteitbepErkte situatie wardt een maxi
male voedingsstroom aan de reaktor toegevaerd. Dit verl"ist een haag ternpe
ratuurniveau in de reaktor (figuur 4.5). Een snellere veroudering dan in 
figuur 4_15 is aangegeven is hiervan het gevolg. 
Door de veroudering ;tijgt de temperatuur 7'ma' zodat de maximaal toe te 
vOeren nlake~l1pgas5troom in de tijd afneemt. De momentaan rnaxinlale produktie 
neemt af door de kleinere voedingsstroom ~n door de lagere produktie per 

voedingsstroom als gevolg van de afname van de reaktie5nelheid. 

4.4 DYNIIMISCHE OPT1MIIL!SERING 

Bij de dynamische aptimali5ering wordt, in tegen5telling tot de mOrnentane 
optimal hering, de methanolproduktie van de synthe5esektie gemaximal iseerd 
over de gehele bedrijf5tijd tb' Hierbij wordt dE veraudering van de 
katalysator in rekening gebracht (§1.2 en §3.5.1). 

In principe dient te worden uitgegaan" van criteri!;11i (3,67). De opmerkingen 
die in de inleiding (~4,1) zijn gemaakt, zijn ook hier van toepa$$ing, 
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C'ij de (Iynamischc optimal;5~r;ng worden de mak~-upgashoeveelheid em' de 

c.!r'uk ',I en de bedrijfstijd Ii"! als pat'ameters gehanteerd (zie 93,1.1 en 

:d. '}.:\). 

1.1.1 J(eaktorgnlrilg bij dynaillisch optilllale st.uring 

In d(~ li~Ij)'r.n 4.17, 4.13 en 1.19 7ijn de resultaten van dR dyn3mische opti

Ilidliser-irll) V,UI de n~Jktor' met. recirculHie gegeven bij e~r1 vaste bedrijfs

LiiiJ von 1()O dacjen. Tet' vc;rgelijkiflrJ zi.jn Ilicrin tevens de resultaten van 

rIc> IIIOIIIE'ntane ortimali,<;ering ui ttjezet. 

Dr Iwt. b('gintijdstip I"' I, is Ilet ,1ynamisch optin1~le tempt'ratuurniveau in de 

(eakto", met name in de i~l>rste bedden, lager dan het 1ll0lllent~an (statisch) 

optinlale temperatuurniveal,l (figuur 1.17). lJaardoor ;s de produktie in de 

eersLe bedden lIIinder don bij de momentane optimill i$ering. In de lQatHe 

bedderl word L iI Is <Ievo I g van ric guns t i \1er samens tc 11 i ng mee r geprQduceerd 

(fi']uur 4.1%). De methanolproduktie in de bedden wordt als het ware naar 

de ldaLSLe beJden verschoven. Dit heefL echter tot gevolg dat bij de dyna

misch optilliale stul"ing (DOS) de totale produktie op het begintijdstip 

klcincr is dan bij de mOmenLa,'Tl optimale sturing (MOS) (figIJur 4.19c). 

iloo r heL 1 a'lel'e L!rllpet3 tuul"n i veal) in VOora 1 de eers te bedden is bi j de DOS 

de "kLivite'it na Ilet begintijcistip I =0 hager dan bij de MOS (figuur 4.18), 

Lij de DOS wordt lodoendc in de eerste bedden de aktiviteit van de kataly

sat or "(Itospaard". Het nut hiervan is a1> volgt in te zien. 

Vcronderstel dst de totille Illethanolproduktie van de reaktor in de eerste 

dri~ bedden p18atsvindt. Dan heeft de gasstroolll die door de laatste bed den 

stroDmt ('en hoge temperatuur. Door deze hoge temperatuur verouderL de k1lta

Iysator in deze bedden, terwijl hier!n nota bene niets wordt geproduceerd. 

Wanneer daarenLegen de tot~le pl"Qciuktie in de laatste ririe bedden pl~3tS

vindt, heeft (Ie g(ls,troolll door de eerste twee bcddel1 een lage temperatuur. 

Als gcvolg van de laqe l!lllperatuur is de desaktivering van d~ katalysator 

in de eersLe Lwee bedde" gering. 

In de cerste bedden kan dus de veroudcring vBn de katalysator beter worden 

tegengcgaan d~n in de laaLsLe bedden. 

In de praktijk worrlt voor verschillende doeleinden met de gemiddelde akti

viteit in de qeheJe reaktor gewcrkt. uit het bovenstaande volgt ~chter dat 

ten behoeve van de dyn~mische optimaliscring dit niet lIIoqelijk is. ~n met 
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Figuur 4.17 TemperatuurprOhel bij (iyn"",'SCll.O OJ)t,III~) uer1ng van d", 
reaktor met re,irculatie. 

I, Begint8mper~tur8n .bij dynamische opt!mali~ering 
2. Begintemperaturen bij momentane optimalioe~irtg 
3. Eindtemperaturen bij dyn~rnische optlmalisering 
4. Eindt~mperaturen bij mom",ntane optimalisering 
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lid clk'.ivitc,it '.IIr'o I i,:1 in elf! I'eokto(' Or mil\sten~,. met <:Ie gemi<i(i8lrle (lkti

Vlt."it Iwr' br'" 'll'r'('kenrillioeL wonlen. 

Ili j II<: MI)\ nr'!'lilt. Q('dIJt'l)flCll' rI" hoor'ij I·sti.jd d~ rr'orjlJktie per' her! en de totalrs 

prn(IIJktk ,11'. rJ.'v()lq Villi ell~ kalilIYSiltor-ver'ouder'inij af. Bij de DOS neelnt (Ie 

prDII,"·!".il' in de: ':l.'l·Slc' heddl-'il zell's toe, ()"I(I~t het ;illl1ler5 i)een ,in hce!·t om 

,Iini lie'l (·ind(' VMI d~ tJNh'ij I·,t.iji"l (. 1/,) r8k('ning tc hO(l(If'n met het dcs-

oJklivl',·irl'I"prr)(.r,<, Vilrl de kdtnlysatol'. 

/ 
/ 'j 

,/ rl 
;1" hi:!. 

~'~gullr 1.J~ Profiel van d~ katalysatoraktiviteit bij dynamische 
("'plir"ulisering van de reaktor met r-E~circulatie. 
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I 

400 

Figuu~ 4.19a Opti~ale voedingsstroom per bed blj dynamlsche optimali
aering v*n d~ reakto~ ~et recirculatie. 

Produktie per bed 
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----_ ...... 

--- ....... --- - b~d 2 
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-- -~ 

bed 5 

0
0 200 400 

dagen 

Figuur 4.19b Optimale produtt1estroom per bed b1j dynam~sc~e OPt~mal~
sering van de reaktor met reclrculatle. 
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De DOS op de eindtijd is exakt gelijk aan de MOS, die bij het (dynami5ch 

opLillldle) ~kLiviteitsrrofiel <1(:1:, /'1/ behoort. Op de eindtijd is 1.1(;,> "b) , 

als aevolg van de DOS gedurende de bedrijfstijd, hoger dan wanneer de MOS 

zou zijn toegePBSt. Doardoor is op de eindtijd het temperatuurprofiel lager 

en de produkLie hoger dan hij de MOS. 

Talale produktie 

··-----1--·- I 
~ynamj 5eh op t imaa I 

tb = 400 da gen 

3,5 
n 

... _ .. _ ... __ L._ .. _. __ .. 
200 400 

oagen 

Fi~\IIl'- ·1.19~· OI)1.il'l1aU'~ totale methunolvroduktiestroom bij dj'D;\t'I'!'i~che 

OpLiillaliSer\1~g van de reakto~ m~t recirculatie. 

~ij de dynalilisclle opLilflaliset'ing is de totale produktie over de gehele 

bedr'ijfsti,jd inder'dJad grotel' dan bij de rlIomentane Qptimaliserin<"]. Het 

verschil is echter gering, omdat in de hier beschouwde marktbeperkte 

si tuJtie (F"l Yost) ook bi,j verowdcrde katalysator de cOllvenie in deze 

reukLOr meL recirculCltie hoog is. 

OLe hOlm h(:t voo rdee 1 V<ln dynami sell orti ma 1 berer) rIIet betrekk i ng tot de 

prodljkt.i~ klein is, heeft di t wei een hoger8 cindaktiv'iteit all:, (/:/ tot 

gcvolg. Hicrdoor kan de bedrijfstijd (c.q. de 5tandtijd van de katalysator) 

1IIH 



worden vergroot. In §4.4.2 ·wordt nader ingegoon op de resultaten van de 
dynamische optimalisering bij een grotere bedrijfstijd (600 dagen). 

Voor de praktijk is op grond van de resultaten van de dynamische optima lise
ring (figuur 4.17,4.18 en 4.19) het volgende advies te geven. 

1. Stel de begintemperaturen van de eerste bedden zo laag mogelijk in, 
en tracht daorbij de voedingsstromen naar dele bedden zo klein moge
lijk te houden. De produktie vindt dan plaat~ in de laatste bedden. 

2. Stel in de loop van de bedrijfstijd de begintemperaturen van de eerste 
beaoen op een hagere waarde in, en vergroot tevens de voeding,stromen 
noor deze bedden. De produktie van de reaktor vindt dan meer in de 
eerste bed den plaats. 

3. Stel op het einde van de bedrijfstijd de reaktor momentaan optimaal 
in (§4.2.2). 

Op deze wijze kan in de praktijksituatie de reaktor op elk tijdstip t dyna
misch optimaal worden ingesteld, lodat met de veroudering van de katalysator 
rekening wordt gehouden. 

Reaktol'dr'uk blJ dYflamisahe optim"Usering 

De dynamische optimalisering van de synthesesektie is ook uitgevoerd voor 
een relatief hoge resp. lage druk (105 en 65 bar). Bij de hoge druk is 
het temperatuurprofiel gemiddeld enkele graden hoger dan in figuur 4.17 
(met P

O
=85 bar), en bij de lage druk enkele graden lager. De druk heeft 

dus ook bij een DOS vrijwel geen invloed op het desaktiveringsproces van 
de katalysator, en kan d~rhalve steeds momentaan optimaal worden ingesteld. 
Uitgaande van de berekende DOS wordt de optima1e druk bepaald met crite
rium (3.43), 

i\utotiWl'me operatie bij dynclfrli$ahe OpUI1KI~i"("'"I;ng 

Bij verouderde katalysator (~, 200 dagen) is de produktie per eenheid 
voeding bij de DOS altijd groter dan bij de MOS (figuur 4.19c), en daarmee 
is ook de warmteontwikkeling in de reaktor grot~r. Bovendien is bij de DOS 
de begintemperatuur van net eerste bed lager en dn voedingsstrQom ervan 
kleiner. VOOr de autotherme operatie van de reaktor i$ dynamisch optima~ 

liseren dus altijd gunstiger dan momentaan optimaliseren. 
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Zoals in !i4.:J is aanc1egevE'r'1, wordt bij de momentane optimalisering in de 

CJPJciteitbeperkt~ situ&tie Ban de synthesesektie de maximale make-upga~

hoeveelheid tQcgcvoerd, die niet tot het uitdoven van de reaktor leidt. 

IlitOrbij is het optimale teilipetatullrJ1iveeu in de reaktor hoog (figuur 4.5). 

~l~ kdt;;lysdtor verouuert daardoor snel. 

ilij heL dyn~llI;scll optilll(liiseren w()rdt in het begin van de bedrijfstijd 

minder make-upqils diH) de 5ynthesesektic toegevoerd /9/. Het temperatuur

niv@au in de reaktor is hierbij lager. De katalysator wordt zodoE'nde ge

spaarJ. De produktie is don echter kleiner. Aan het eindc van de bedrijfs

lijd kan door de hogere aktiviteit de reaktorvoeding groter zijn dan bij de 

IIIOIII@ntane opt i ilia 1 i seti ng. Op deze wi j ze r@sulteet't ook in de capac ite it

beperkte situatie dyn81l1ische optilllalisering in een grotere produktie in de 

geh~l~ bedrijfstijd /9/. 

4.4.2 Variabele b@drijfstijd 

De c.lynamische optimalisering van de r@aktor met recirculatie is ook Llitge

voerd voor een bedrijfstijd Lb van 200 reSp. 600 dagen. 

lIet gedrag V,ln dl; hic;r'bij b@horende DOS is analoog <Ian de DOS, die in het 

bovens taandc voor 1/) = 400 dagen 15 we@rgegeven. 

In figuur 4.20 is het verloop van de gemidd@lde aktiviteit in d@ reaktor 

vOOr verschillende bedrijfstijden uitgezet. Hieruit blijkt d~t naarmste 

de b@drijfstijd langer is, bij de dynamische optimaliserinq meer rekening 

wordt gehouden met de desaktivering van de katalysator. 

De figuren 4.21 en 4.22 lonen dat bij grotere bedrijfstijd het verschil 

tU5sen d@ produkties bij de DOS en de MaS grater wDrdt. 

Dynamisch optimaliseren heeft dus meer effekt bij een groter" bedrijfstijd. 

Il;j klein," 1/, ;s het vcrschil tus,en momentaan en dyn~l11isch optimal'iseren 

gering. Dit res\Jltaat is l@ v@rwachten, omdat voor 1"1,,"0 de verOuderinq 

van de katalysator niet wordt Illeegenoillen. Hierbij is d@ DOS exakt gelijk 

aan de MOS, die in dit geval de statisch optimale instelling is. 

110 



Gemiddelde aktiviteit in de reaktor 

0, 5 I-------I-~. 

I 
L--_-----'---_------,-L-------'-------L-_L 

200 

~------~----~ 

400 600 
dage" 

Ftguur 1,20 Gemlddetde ~kt~vite~t ~~ de ,eakto, biJ dynam1sc~e OPt,m~I,
sering in verschillende bedrijfstijden. 

4,5 

4 

3,5 0 

I 

__ L" __ .~-----L-
200 

---..:: 
-~ 

100 600 
doge" 

figuur 4. 2~ Tot~l" methanolprOdukticst);'oom bij dynamiache optimaHscdng 
in verschillende bedrijfstijden. 
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Cumu latieve methanolproduktie 
1,5 ·--T·-------,--

? ,5 

o 
200 400 [,00 

Figuur 4.23 Cumulutievs msthanolproduktio bij dynamische optimal1sering 
in verschillende bedrijfstijden. 

01'limu/e hedriJfoti,jd 

Bij een kortere bedrijfstijd is de aktiviteit in de reaktor gemiddeld over 

dele tijd hoger. Hierdoor is de opbrengst van de totale produktie over de 

gehele bedrijfstjjd, verminderd met de make-upgaskosten en de compressie

kosten, groter. Daar'entegen zijn de katalysatorkosten en de k05ten voor 

vervan9i~g !rvan gemiddeld hoger. 
VOOr de bedrijfstijd bestaat een vrij optimum, waarbij het gemiddelde van 

de in de bedrijfspet·iode (th + (,) g~maakte winst maximaal is. 

De bedrijfstijd is optimaal voor die w8arde van t
h

, waarvoor geldt dat de 

lIIomentane winst G
1

11·
t
) (3.67) gel ijk is aan de gemiddelde winst .J .. , (3.80) 

over de g~hele bedrijfsperiode (zie (3.84)), 
De optimale bcdrijf,tijd kan worden berekend door de dynamische optimali

sering voar vcrschillende eindtijden th uit te vOeren, en daarna aan de 

hand van criterium (3,80) na te gaan voor welke waarde van tb de gemiddelde 

winst maximaal is. Ook h·ier is door het ontbreken van de jLJiste economise he 

'jegevens de berekening v~n de optimal€' bedrijfstijd achterwege gelaten. 

Om t()ch eniginz·icht te geven hoe het verloop van de gemiddelde winst bij 
verschi llende bedriJfstijden kan zijn, is deze, uitgMnde van het dynamisch 

Dptimale prodLJktieverloop van figuur 4.22, berekend bij een momentan€' winst 

) ilS,-/ton, katalysatorkosten U'J' equivale~t met 5000 ton meth,lI101 en 
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de tijd voor vervanging van de katalysator tv = 10 dagen (de waarden .ijn 
willekeurig gekozen). Figuur 4.23 toont hiervan de resultaten. 

Gemiddelde winst 
0,2 r----.-----~=----~~---t~-;400-

---
i Id~g 

O,ll-------IH",----O~,....,F_ "'------+----+--...:.:--I---~~~'"- ,. 

-O,l~~~~ ______ ~~ ____ ~ ____ ~~ ____ ~ ______ ~ 
o 200 400 600 

dilgen 

Figuur 4.23 Gemiddelde winst b~j dynami~che optimalisering in verschil
lende bedrijfstijden. 

Het zal duidelijk zijn oat bij een snellere veroudering (ooor bijvoorbeeld 
een grotere temperatuursofhonkelijkneid van de desaktivering) de grondstof
en compressiekosten gemiddeld over de bedrijfsperiode hoger zijn. Dit zal 
tot een eerdere vervanging van de katalysator leiden. en dus tot een kOrtere 
optima Ie bedri jfs ti j d. Daaren tegen za I bij hoge kata lysatorko. ten (en/of 
hogere kosten voor vervanging ervan) de optimale bedrijfstijd langer zijn. 

Figuur 4.20 laot zien dat bij dynamische optimalisering de stanotijd van 
de katalysator aanzienlijk langer kan zijn dan bij de momentane optima
lisering. Veronderstel dot de katalysator wordt vervangen indien de aktivi
teit bijvoorbeeld tot 0.4 is gedaald; dan is bij de MOS de standtijd 270 
dagen en bij de DOS 363 dagen. en kan een op de vier katalysatorcharges 
worden uitgespaard, Bovendien kan 10 dagen langer worden geproduceerd, 
hetgeen bij een nominale produktie van bijvoorbeeld 1000 ton methanol per 
dog 10.000 tOrl methanol opleve:'t. Over de in totaal 1080 proouktiedagen 
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is <lit (,(,n winr,t van 14 ton IIlethanoi per produktiedag, hetge,"n 1,5% van 

riG nOlllinalc p,'oduktie i,. 

[)e Illll111ent'ldn lII~xirll"le prodllktie in vier bedr"ijfsperiodGn is On\leveer gelijk 

aan de dynallli,;d, IlIdxilllJle Pr"ociuktie in drie perioden (figuur 4.22), zodat 

hiel'ui L 'Ieen winsL behililld wor(it. 

HeL effekL viln de d"ynalliische optilH(ll iscl'ing van de syntncs.;'sektie op de 

optill~le bedrijfstijd (dus in reiatie tot de katalysatorkosten en de kosten 

vuur vervilTlqinq er"vJn) is grater dan het effekt op de grot"r~ produktie in 

de optirllille bedr"ijfsti.jd" 

In de praklijk wordl de bedrijfstijd mGde bepaald door het in5pektieinterval 

(lImr hc;t ,;to[)llIWeZen (b.v. elke twee j(l.~r), Ket rekening houden met de stand

t. i j d Vllrl ue ka La lysil Lor- door" Illi dde 1 V(l.n dynami sch opt i mil'l i seren kan 00 k met 

belr"ekkirHj LOt deze situatie van belang zijn. 
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5 CONCLUSIES 

Moddvor'ming 

Ia De beschrijving van het quasi-statische gedeelte van het model van de lang
zaam veranderende verdeelde processen is door de maximum gradientbeschrij
ving (aanname 1) en de aannamen dat geen axiale diffu5ie en warmtegelei-

Ib ding optreedt vrij eenvoudig. Gezien de grote overeenkomst tussen de op 
basis van dit model berekende waarden van verschillende grootheden en de 
gemeten waarden is het quas;-statische model voor de dynamische optimali
sering in het kader van de veranderende parameters voldoende nauwkeurig. 

:1 Dmdat hierbij de snelle reaktordyn3mica buiten beschoLlwing kan worden ge
laten, bestaat het model uit partiele differentiaalvergelijkingen met 
orthogonale karakteristieken. en is het bruikbaar voor alle processen, 
die door de bij!ondere struktuur (figuur 2.1), worden gekenmerkt, 

3a In het model van het meth3nolproces zijn het dynamische model vOOr de 
katalysatoraktiviteit en het model voor de kinet;ek van de methanolreak-

3b tie kwalitatief zwakke schakel,. Omdat het model van de katalysatorverou
dering een sterke en strukturele invloed op de resultaten van de dynQmi
sche optimalisering heeft, verdient het aanbeveling de modelvorm en de 
waarden van de parameters hierin aan de hand van experimenten nauwkeuriger 
te bepalen. Ook nader onderzoek naar de kinetiek van de methanolreaktie 
bij een koperkatalysator is zinvol. 

Dyr1<1mische optimaliaer1:ng 

4a Het dynamische optimalisering$probleem van de hier beschouwde langzaam 
veranderende verdeelde processen ;s een oneindig-dimenSionaal beginwaarde 

4b probleem. V~~r de bepaling van de opt;male oplossing ervan kan gebruik 
gemaakt worden van methoden, die in de literatuur bestaan voor het oplos
sen van optimale besturingsproblemen, 

10 Oe afleiding van een u;tdrukking voor de gradi~nt, waarmee de optimale 
oplossing wordt bepaald, is door de bijzondere struktuur van de PDV'n 
eenvoudig mogelijk. 

115 



.'1(1 Voor een startwaarde van de stLiring (In het iteratieproces) kan in het alge
meen de mornentaan optimale sturing worden gekozen, aangezien voor t= tv en 

vuor th 0 de dynamisch optimale sturing hieraan exakt gelijk is. 
:,/, Wannect' von vo 1 doend k lei ne 1:

b 
wordt uitgegaan, is het hoogst wa(l rschijn 1 ij k 

dat de dynamisch optimale oplossing van het globale optimum gevonden wordt. 

j(i'~~~I,(/t.(:tL.on LNV'i upl..bnal'l:{;8}:11.>na maL.h(l.nol.pY'oae~~ 

I)e belangr-ijk$te inzichten, die bij de optim<:llisering van het lagedruk 
mcth(lnolproces naar voren kwamen, zijn de volgende. 

G/ wenneer op elke plaats in de reaktor de temperatuur vrij zou kunnen worden 
ingesteld, is bij een vaste voedingshoeveelheid het stati,ch optim~le temp~

':/' ratuur'profielin de reaktor (!lonatoan dalend. Bij de aanwezigheid van e~n 
continue koudgasverdeling is dit eerst manotoon dalend en daarna weer stij
gend, en we] lodanig dat aan het eind van de reaktor juist evenwicht wordt 

Ii,' bereikt (11.:1 en r.4). Hieraan wordt bij de vijfbeds-methanolreaktor het 

beste voldaan door hat profiel van de eindtemperaturen van de bedden. 
ia Door de gewenste temperatuurstijging in het hatste bed kan dit bed n~oT 

ve rhoud i ng 1 anger 7.i jn dan de overi ge bedoen, w"arvall de 1 engten mede wOr
den bepadld door de verblijftijd en de gemiddelde reaktiesnelheid. 

~~ Bij de hicr beschouwde reaktor kunnen het vierde en het vijfde bed worden 

samengevoegd. 
H De begintemperatuur van het eerste bed heeft nagenoeg geen invloed op de 

statisch optimale instelling van de begintemperaturen van de averige bed
den. V~~r dit verschijllsel is nog geen duidelijke verklaring gevonden. 
Dc recirculatie reduccert de gevoeligheid van de produktie in de reaktor 
your variaties in de druk, in de begintemperaturen van de bedden ell in de 
sdmenstelling van de vaedingsstroam. De recirculatie heeft dus een st~bili

serende werking. 
i!h, Bij een reaktor filet recirculatie en met een statisch optimaal ingestelde 

kouJgasverdeling li~gen de ontstekingstemperatuur en de begintemperatuur 
van het eerste bed, waarbij stabiel maximale produktie optreedt, verder 
ui l elkaar dan bij een reaktor zonder recirculatie en een "vaste" koudgas

/ili! vc;:rdc;:ling (p.9S). I)() statisch aptimale instelling van de kaudg<lsverdeling, 

alsmcde de aanwezigheid van de recirculatie zijn dus gunstig vaor de 
autotherme operatie van de reaktur; de kans ap uitdaven is kleiner. 

1/" Vergroting van de straam dOOr een bed en yermindering van de gemiddelde 
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katalysatoraktiviteit hierin hebben een gelijkaardige invloed op de optimale 
begintemperatuur, en daarmee op de methanolproduktie in d~t bed. Deze relatie 
vergemakkelijkt het inzicht in de momentggn optimale ,turin~l van de reaktor 

lIb bi j verouderende kata 1 ysator. De reeds verworven i nzi chten 'Ian de stat i sch 
optimale instelling bij grotere of kleinere voedingsstromen zijn direkt van 
toepassing bij de momentaan optimale sturing van een reaktor waarin de ge
middelde aktiviteit lager of hoger is. 

12a Bij de dynamische optimalisering wordt aan het begin van de beclrijf,tijd 
de aktiviteit van de katalysator in de eerste bedden gespaard dOOf een 
lagere temperatuur (figuur 4.17 en 4.18), terwijl in de laatste bedden de 
produktie groter is dan aan het einde van de bedrijfstijd (figuur 4.19b), 
omdat de katalysator door de hoge temperatuur tach veroudert. Hierdoor 
verschuift bij de DOS in de loop van de tijd de produktie per bed. Het 
verschil tussen de MOS en de DOS komt dus niet alleen tot uiting in het 
verloop in de tijd, m~~r ook in de plaats. 

12b Het is dus van groot belang dat met een aktiviteitsprofiel in de reaktor 
- of desnoods met een gemiddelde aktiviteit per bed - wordt gewerkt, 
omdat bij dynamische optimalisering met een gemiddelde aktiviteit in de 
gehele reaktor de verschuiving van de produktie per bed niet optreedt, 
en daardoor een belangrijk gedeelte van de "winst" in de katalysator
aktiviteit wordt te niet gedaan, 

13 Door de hogere aktiviteit in de reaktor bij de DOS liggen de ontsteking5-
temperatuur en de dynamisch optimale temperatuur van het eerste bed ver
der uit elkaar dan bij de MOS, lodat de kans op uitdoving van de reaktor 
Mig kleiner is. 

14 Omdat de druk nauwelijks invloed heeft op het temperatuurniveau in de 
reaktor, en zelf geen direkte invloed op de desaktivering v~n de katalysator 
uitoefent, kan de druk ,teeds statisch optimaal worden ingesteld, 

15a Bij de hier beschouwde marktbeperkte situatie is het ver$chil tussen het 
totaal van de momentaan maximale en de dynamisch maximale produktie gering 

15b (figuur 4.22). Zoals bij de dynamische optimalisering van het hogedruk 
proces is gebleken /9/, zijn de verschil1ende pgrameter, in het veroude
ringsmodel van invloed op de optimaliseringsresultaten. Het is zinvol de 
gevoeligheid van de resultaten voar variaties in deze parameters (akti
veringsenergie, desaktiveringsordej ook bij het lagedruk proces nader te 

150 onderzoeken. Vermoedelijk zal ook hier het effekt van de DOS groter :djn 
n~armate de temperatuursafhankelijkheid van de desaktivering groter h. 
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iii Ilij d(' D05 is de aktiYiteit op de eindtijd aanmcrkel ijk hoger dan bij 
de MOS_ Oit kan f'en voord('el zijn indien aan het einde van de bedrijfs

tijd de noodzsak ontsta~t deze te v!rl!ngen. Bij de MOS kan de kataly

sstofaktivitcit zodanig zijn gedaald (figuur 4.20), dat de produktie 

daar'dDor na 'k "geplandu" eindtijd bcduid~nd minder is dan bij de DOS 

(figuur 4.22, lb 600 dagen). 
!: Ilij de Il()S is de winst grater naarmate de bedrijfstijd grater is (figuur 

4.23). Ook wannecr de DOS in de bedrijfstijd weinig winst opleverL ten 

oplichte van de MOS in dezelfde bedrijfltijd, is met het DOg op de opti

Illille bedrijfstijd een dyndmisch optimaal bdrijf toch zinvol. 
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BIJLAGEN 

B.l WARMTEBALANS VAN DE MENGRUIMTEN 

Bij de mod~lvorming Vijn de mengruimten wordt in de literatuur (o.a. Shah 
/25/, UrOnen /32/) veelal de soortelijke warmte 0 van de ver$chillende p 
gasstromen COnstant (d.w.z. onafhankelijk van de temperatuur) aangenomen. 
Dit is echter te onnauwkeurig omdat in de mengruimten de temperatuur
ver$chillen tussen de gasstromen ca. 150 K kunnen bedragen, en deze ver
$chillen hiervoor te groot zijn. Met voldoende nauwkeurigheid kan voor de 
500rtelijke warmte worden gekozen 

0p = a + b. T • (bl.l ) 

De temperatuursafhankelijkheid maakt een integraalvergelijking VOOr het 
opstellen van de warmtebalans voor de mengruimten noodzakelijk. Deze is 

T. /0) T t.(L.) r+ N. 1(0).0 ·'1('1').d'f' = r J NT) ) ~m ". c, J-f- PJ~ '1" ·IL . . 0 .(:1' ,<+, .. .• J J pJ 

(b1.2) 

Hierin is 
'1" een vrij te kiezen referentietemperatuur [K] • 
TO de temperatuur van de reaktorvoeding Po [K]. 
NO de molstromen van de componenten van de reaktorvoeding [mo~ 8-

1J • 

8
kJ 

de koudgastoevoer al5 fraktie van FO [-J ' 

Ki es eenVOl.ldi ghei dsha I ve T' = T J+/ oj. Hi ermee, en met (bl.l) wordt verge
lUking (bl.2): 
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'I' .( [, ,) 
.1.1 J' f IV.(I .J. (il. / h -'1).d'I' ./. 

• , (') J.1.1 .J ,J 
I ,j ~. 1 I 

[I . 

(bl.3) 

Nd intcgratie I, d8 w3rmtebalans 

IV 'li:,.J .,1 .• ('/' ) I' (OJ) ~N '1(/ J I 17' ;l(1 J - 'f Ii (0)) + 
.1 .j ,J J - J + J +.' J "J . 'J' . J '.t ,J + 1 

'\i' Ni,'·"/J·I'J'O - 'J'j+/[I) I ./. '-'Skj' N/bO' (7'(/ - :r/Il ((})) (J • 

(b1.4 ) 

J = 7-,.",1 (2,21) 

Ver'lelijking (bI.4) is te herschrijven tot 

'I''' 'I' 'Z' .. 
!,.)./I. + I\k" N).b.).'J-:" /O} + {N.(! • .).". + '\.J" No·a o JT

J
·-tl(O) 

'./ .! I II ,IT ,J .! ,/ " 

(I (bl. 5) 

lIi(:tlJit vol'll dat de te berekencn temperatuur '[',i+) (0) ciirekt uit (b1.S) 

'It'v(JrI<1cn kJn wDrden met de wortclformule vOOr vierkantsvergel ijkingen, 
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B.2 KINETIEK VAN DE METf1ANOLREAKTIE 

De hier gegeven afleiding van de reaktiesnelheidsvergelijking voor de 
heterogeen katalytische methanolreaktie is ontleend aan (l( en 1191. 

Definieer 
w de fraktie onbezette aktieve pl~at$en op het katalysatoroppervlak [-j, 

o 
I"{ de frakt i e met I;omponent 1: bezette ~kt i eve p 1 aatsen [- J. 

Dfin geldt vol gens het Langmuir-Hinshelwood model voor de adsorptie-evenwich
ten van de componenten 112, CO en C11:P11 

met 

K. de <ldsorptie-evenwichtsconstante van component i (m:; mol-I] , 
"~ 

C. de (bulk-)concentratie van component l [mol m-
J ) , 

"/, 

Tevens is 

"'(l" + ~Il + w2 + ~14 = 1, 

Vergelijking (b2" 1) ingevuld in (b2.2) levert voor de fraktie u'o 

lu a 
1 

(1 + KrC1 + K2·C2 + K4J,'4) = A' 

Evenzo is voor de fraktie Wi af te leiden 

Ki,Ci 
Wi = -Il-' 

De trimoleculaire oppervlaktereaktie 

speelt zich af in de volgende twee stappen. 

(b2.1 ) 

(b2.2) 

(b2.4) 

(b2.5) 
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1. CI!O!!'" + (b2.6) 
~. 

2. C'I'(!II'f + N,\~ CII .. OII+ 
+ '" 

(b2.7) 
" 

(ll1ldat 

LOda t 
en i .. " k~ is de eerste reaktie op evenwicht te beschouwen, 

of 
J~ (I,:;' ~J}r.'() • I))I! I) 

IU(,,/!O!; = 9 
l.) 

(J 

de evenwichtsconstante von (b2.6). 

De tweede stap is snelheidsbepalend voor de methanolruakti=. 
Dan geldt voor de resulterende reaktiesnelheid 

I' I Y' • 
.J 

lIierin (b2.9) ingevuld, levert 

)"' 
J 

(b2,9) 

(b2.10) 

(b2.11 ) 

AangRnomen wordt dat bij de methanolreaktie de adsorptie en desorpti! 
veel sneller geschieden d~n de oppervlaktereoktie, zodat de uitdrukking!n 
(b2.3) l;n (b2.4), die gelOen t)ij (l.osorptie-evcnwicht, in (b2.11) kunnen 
worden ingevuld. Dit levert voar de reaktiesnelheid, uitgedrukt in d! 
bulkcancentraties van de componenten 

I" 
j [

1('jJ,C
t
j".;:"./, .. , 

/. " .. ,,, ---.-- -
,; /1') 

eo C1/K .'] 
(b2.12) 
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of 

2 met K 1 = K
1

,K2,K olK4 oe thermodynami~che ev~nwicht;constante van de 
a 6 . 2'~') 

reaktie [m maZ- J, 

De faktor vOOr de breuk is ook te schrijven als 
E1 

kJ,K}K2 :: K
1M

,,>-fiT 

met 

(b2..13) 

(b2,14) 

k1bO de intrinsieke reaktiesnelheidsconstante (zonder diffusielimitering 
[ 

-1 -1
J en katalysatorveroudering) mot kgkat S • 

P'1 de aktiveringsenergie die door de katalysator en de re~kt~nten-

. [ -IJ elgenschappen wordt bepaald J mol . 

Met (bZ.14) en overgaande op de fugaciteiten van de componenten is de uit
drukking voor de snelheid van de heterogeen katalytische methanolreaktie 

met 

rIM(z) 

K1bi s ) 
KO de 
pl 

f/(z,to),f/z,t o) -f/z,tO)/K~1 , 

J 
{l + Kr f 1(z.tO) + Kg.ff!,(:'. "0) +K4·f/z , ton 

(b2.15) 

(2.36) 
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Il.J MAXIMIILE CONVERSIE IN EEN BUISREAKTOR 

We oe,crwuwen een blJis)'eaktor, waal'in een exotherme evenwichtsreaktie 

pld,\L~vindt. 

lJit9rtandc; van E'en hoge begintemper3tuur '1'0 (z0315 't
01 

in figuur b3.1) v<;r

loopt d~ rcaktie in de reaktQr snBl. De concentratie V3n het produkt bij 

evenwichL is bij hoge tcmparatlJur ~chtir laag, zodat in Ren vroeg stadium 

evenwicht wordL bereikL (figuur b3.Z; in werkelijkheid wordt het evenwicht 

,~lleen ilSYlllptOLi~ch bere·ikt). H·ierna blijven de temperatuur 'l'!(:d en dB 

c:onccntratie (')lm,/ f (:.<! con~tant. 

11ij cen lagere I)e<)intemper·atuu( (I).v. '1'0:;) verloopt de re3ktie langzam~r 

dan in het eer5te qeval. Ook de eindtemperatuur is lager (1"/10) ":1'1(/'))' 

De evenwichtsconcentr8Lie van het produkt i5 bij de lagere temperatuur 

11Oae!" Jan ·in het eerste geval (I.' d''(U >1: dll[,)). Door de lagere 
. Pl'!)·" [,PO 

reakLiesnelheid en de hogere <;venwichtsconcentratie wordt het evenwicht in 

een later stadium hcreikt. 

WOnneer de begintcmpcratuur zodanig is dat het evenwicht juist aan het eind 

Vdn de reaktor optreedt, is om dezelfde reden de eindtemperatuur lager en 

de daarbij behorende evenwichtsconcentratie van het produkt hager dan in de 

voor~aande gevallen. 

Bij een nog lagere begintemperatuur (T()4) wordt in de reaktar geen evenwicht 

11leer bereikt. Door de lagere ternperatuur dan in geval 3 is ook de reaktie

snelheid kleiner. Dit heeft tot gevolg dat aan het eind van de reaktor de 

concentrCltie CI'Y'I:)'/1U.! kleiner is dan de concentratie Cprod/L). 

Temperaluur 
-,-----

PiKuur b3.1 Temperatuurprofiel in een buisreaktor bij een GxOthermc 
evenwichtsreaktie T 
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Bij een exotherme evenwi~ht5reaktie in een buisreaktor treedt duo maximale 
conversie op, indien aan het eind van de reaktor juist evenwicht wordt 
berei kt. 

Concentratie 
,-----,----~ 

Figuur b3.2 CQ~~entratieprofiel in sen bui~A~aktor bij een exotherme 
evenwichtsreaktie. 
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B.4 OPTIMAIIL TEMPERATUURPROFIEL IN EEN BUISREAKTOR 

Bes chouw een bu is reaktor', waari n een exotherme evenwi chts r'eak tie pl aa ts
vindt. Stel dot de temperatuur '1'(,:) voor >; ,. [0,£] vrij kan worden ingesteld, 
Len cler'gelijke continu verdeelde instelling van 'N»} kan in principe op 
verschillende manier'en worden gerNliseerd. In verband met de r~l(ltie tot 
de rnethanolreaktor wOr'dt hier gedacht aan de theoretische rnogelijkheid van 
een c(mti nu vc:rdcel de koudgastoevoer, waarviln de temperatuur TO ~eer 1 aag 
is. De toen~lIIe van de gasstroom in de reaktor en de verandering V3n de 
silmenst(;lling ten gevolge van de koudgastoevoer zijn dan te verwaarlozen. 
De vraag is nu; wat is uitgaande V(ln een vaste voedi~gshoeveelheid en begin

samenstelling het t~mpcr~tuurprofiel in de reaktor, waarbij de totale con
vers i e lila x ililaa 1 is? 

Doc)f' de vrij in te stellen telilperatuur '1'(,\) worden de differentiaalverge-
1 ijkingen in de l'eaktor (de molb(llansen) triviaal. Met het ontbreken van de 
DV'n (lIs nevenvoorwaarden bij het optimaliseringscriterlum (maxim~le cOn
versie in gehele reaktor) wordt de gewenste totale maximale omzetting very 
kregen door de reaktiesnelheid op elk! plaats n te maximaliseren. Oft 15 

yelleel anal DOg met het verschi 1 tussen rllomentaan en dynamisch optimal i seren 
in de tijd. 
ZOills in 9 2.4.3 is (langegeven, bestaat bij een zekere gassam~nstelling een 
vrij optililum voor de temperatuur, waarbij de reaktiesnelheid maximaal is. 

Door de vmversie wordt de gassamenstel1lng in de reaktor ongunstiger (de 
af$tand tot het chernisch evenwicht al$ drijvende kracht wordt kleiner). 
Dit heeft tot gevolg dat de optimale temperatuur in de reaktor een 13gere 
waarde krijgt. Zodoende ontstaat in de reaktor een monotoon dalend tempera
tllurprofiel (figuur b4.1, krOnime 1). 
Wanneer de reaktor in een aantal 5egment~n wordt onderverdeeld is het opti

male temperatuurprofiel eveneen5 mOnotoon d~lend. 

~tel nu het geval dut de voeding5- en samenstellingsverandering ten gevolge 
Vdn de koudgastoevoer niet Z'ijn te verwaarlozcn (dus TO nlet zeer laag). 
Vergroting van de voeding dOOr koudgas maakt de samenstelling voor de reaky 

tie gun 5 ti gar. Het koude gil$ beva t i mmers gronds tofcomponenten en geen pro
dukt. Ook is bij grotere voeding de conversie lager. Dit heeft eveneens een 
gunstigcre s3n1enstelling tot gevolg. Het hierbij behorende temperatuurprofiel 
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(kromme 2) ligt derhalve boven kromme 1. Om dezelfde reden als in het eerste 

geval daalt de temperatuur monotoon. Bij deze redenering is er van uitgegaan 
dat de hoeveelheid voeding aan het begin van de reaktor even groot Is als In 
het eerste geval. 

TemperatlJ u r 
___ .".,.J .... , " .• J",.""'",.",,, ... , ........ _., _, •. ,,'"_ 

1. 20nder vergroting v.o.n de gilSs.troom 
1'0 ooor ko~(ig~s 

2. met "er9roti~9 va~ de 9a~~ttOOIIl fO 
door koudgas 

bij optim"le verdeli~g van de toUlle 
3. voeding FO Over de reaKtor 

Figuu~ b4.1 Opt1maal tcmp~ratuurproti01 in C0n bUisrcaktor, waarin een 
exotherme evenwichtsreaktie plaatsvindt+ 

Wanneer echter de totale voedingshoeveelheid over de gehele reaktor verdeeld 
moet worden. waardoor de hoeveelneid aan het begin niet gegeven is, is het 
bovenstaande onjuist. Ooor de nevenvoorwaarde waaraan de koudgasverdeling 
moet voldoen. kan geen spr~ke meer zijn van ter plaatse maximal;seren van 
de produktie. 
Voor de vijf-beds methanolreaktor geldt evenzo dat maximalisering van de 
produktie per bed niet de maximale produktie van de gehele reaktor oplevert. 
In §4.2.2 wOrdt nader op de statisch optimale instelling en op het optimale 
temperatuurprofiel (kromme 3) ingegaan. welke behoren bij een reaktor met 
een verdeling van de totale voedingsstroom. 
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aan de gasstroom in de reaktor toegO'vOerde warmte (J m-
1

] 

collrdinaat in radiale richting [/Ti] 

gem; doe 1 de pori estraa 1 [m] 
vektor varl de reaktiesnelheden [mol m-J ,::>-1] 

reaktiesnO'lheid aan het buitenoppervlak van de katalysator 
[ -1 -.1] 
mol. k(lkatS 

reaktiesnelheid van de gekatalyseerde methanolreaktie ~Hol kg~:Xte~l] 
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I' 
lid! 

I'., 

reaktiesnelheid van de methanolreaktie aan het buitenoppervlak van 

de katalysator op tijd"tip /;0 [mo~ k.g~1 .$-I J ,ai, -1 
reaktiesnelheid van de shiftreaktie [md" 1 
gascon$ tante [,I rrlo/.-

7 
K- I ] 

stuurruimte 

J' toestandsruimte 
;t pa rarneterruimte 

;,',1 recirculatieverhouding [-] 

tijd [:ol 

I;, bedrijfstijd [rlilC10"J 

I'~I t ijd dif' nodig is voor vervanging van de katalysator [dagen] 

'},·'!.u bedrijfsperiode of cyc!ustijd [daoen] 

absolute temperatuur [Kl 
I'll/ Thielemodulu$ [-J 

be<)intemperatuur V.;In de reaktor bij maxim.;llc produktie [x] 
metastabiele begintemperatuur van de reaktor [x] 

'1'0 temperatuur' van de reaktorvoeding [x] 
N stuurvektor 

sr\elheid van de g.;lsstroom [m <,-J] 
l' vangstp~rcentage l·o] 
I,) zDClkrichting in de stuurruimte 

II tOClstandsvektor 

'(',j toestanusvektor van de katalysatorbedden 
y koppelvektor 

Mil 

willekeurige grootheid [yj 
coHrdinaat in 3xiale richting [m] 

stapgrootte in de zoekrichting [-] 
condenseerbaarheidsco~ffici~nt van co~ponent i 

fugaciteitsco~ffici~nt van component i 

fraktie van de reaktorvoeding FO als koudgas naar de Je mengruimte [-] 

fraktie van de reaktorvoeding Fa naar het eerste bed [._] 
vektor van de reaktie-entholpie~n [J mol- i ] 

reaktic-enti1alpie hehorend bij de methano1reaktie l,] mol-I] 

reaktie-entha1pie behorend bij de shiftreaktie [J mol-IJ 

coHrdinaat in tangcntiijle ri,hting [-J 



effektiviteitsfaktor of benuttingsgraad van de katalysat~r [-J 
vektor van de lagrange"multiplicatoren behorend bij de vektor

funktie fa 

\ . 
J 

vektor van de invloedsfunkties behorend bij de vektordifferentiaal
vergelijking van het je katalysatorbed 
Lagrange-multiplicator behorend bij de funktie vOOr de koudgas-
verdel i ng 
vektor van de Lagrange-multiplicatoren behorend bij de vektorfunktie fm 

vektor V<ln de Lagrange-multiplicatoren behorend bij de vektorfunktie fr' 

vek tor van de Lagrange-multiplicatoren behorend bij de vektorfunktie fpm 

vektor van de Lagrange-multiplicatoren behorend bij de vektorfunktie f" 

vektor van de Lagrange-multiplicatoren behorend bij de vekt~rfunktie 

voor het mengpunt 

A1 vektor van de invloedsfunkties behorend bij de vektordifferentiaal
vergelijking van de reaktor 

'2 vektor van de invloedsfunkties behorend bij de vektordifferentiaal
vergelijking van de veranderende parameters 

\.I, 
J 

invloedsfunktie behorend bij oe differe~tiaalvergelijking van de 

katalysatoraktiviteit in het jii bed 
soortelijke massa [kg m-S] 

P
k 

50ortel1jke massa van de katalysatorvulling [kakat 11]-3] 

or str~omdichtheid van l1JaB8U,Q [x m-2 .~-ll 
Wq fraktie onbezette aktieve p1aatsen op het katalysatoroppervlak [-] 
wi fraktie met component i be~ette aktieve plaatsen op het katalysator

oppervlak [-] 

H 2 waterstof 
co koolmonoxide 

COg kool dioxi de 
CHpH of MiiOH methanol 

I1[k01'hngen 

PDV'n partiele differentiaalvergelijkingen 
MOS momenta<ln optimale sturing 
DOS dynamisch optimale gturing 

water 
mHhaan 
stikstof 
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STELLINGEN 

be~lOr'end bij het proefschri ft: "DYHami(wh OI'UmqU~"j',m van /.aH,paam 

uc;'ntndct'e.:r'l.de J)r?r'de(-!7.,d(~ ppoaessen - een 1T!athr1-rwlpf'ocss met kataZY8(~t()1~

lle!'ol,deri'lO" van P, Mei r; ng. 

1. Het voordeel van dynami$ch optimaal sturen van een semi-stationdir 

proce~ i~ groter naarmate de gegeven bedrijfstijd langer is. 

2. Het bepalen van de optimale bedrijfstijd is belangrijker dan de in 
stelling 1 gel10emde dynami,th optimale sturing. 

3. VOOr de afleiding van de algemene balansvergelijking (zie ver~elijking 

(2.4) in dit proefschrift) veronderstellen Himmelblau en Bischoff III 
de dichtheid en de snelheid onafhankelijk van de plaats. 
Oeze beperking behoeft niet te worden ingevoerd, indien van de 

continUi"teitsvergel ijking gebruik wOrdt gemaakt. 

/1/ ~i~~~J~la~. D.M., Bischo!t, K.B. 
"Process Analy::;is and S;imulation; Deterministic Systems" 
JOhn Wiley ~ Sons, New York (l9S8), pp.14~16, 

4. Bij het ontwerpen van toestandsterugkoppeling voor lineaire multi
variabele systemen aan de hand van het kwadratisch optimaliserings
criterium verdient het de voorkeur am de eis van stabiliteit van het 

geregelde systeem als nevenvoorwaarde bij het optimaliseringsprobleem 
te stellen. 

5. De verzameling van oplossingen van de algebraTsche Ricattivergelijking 

bevat de optimale oplossing voor het lineair kwadratische optimali

seringsprobleem, waarbij elke graad van stabiliteit kan worden voorge

schreven /2/. 

/2/ Ku~era. v. 
"A l\ .. vi .. w of the Matri~ RicatU Equation" 
Ky~ernetika. i. 1 (1973}. 



6. Een zinvolle methode am de toestand van het multivariabele systeem 
in het kwadratische criterium tot uitdrukking te brengen is het op 
grand v~n fysisch inzient kiezen van d~ juiste uitCjangsvektor, waarvan 
de dilllensie gelijk moet 7.ijn aan de dimensie van de ingangsvektor, 
en de2e in het criterium kwadratisch te wegen door midael van een 
diaqonaalmatrix. 

7. Het is overbodig om aan een proefschri ft met een ml.lltidi3cipI ;r\air 
karakter stellingen toe te voegen waaruit de breedheid van de weten
schappelijke kennis van de promovendus zOU moeten blijken. 

8. r.en belemmering voar het oplossen van maatschappel ijke prob11omen is 
het laten gelden van de meeste stemmen in plaats van de mee5t deskundige. 

9, Het gebruikmaken van analogieen om kennis. inzicht, beelden en gevoelens 
Over te brengen en/of te verduidelijken. werkt misleidend indien de 
"torlgruer1tie" niet door de ander kan worden begrepen, 

10. Ilet is te betreuren dat het introspektievermogen vat") de menS mede wordt 
gelimiteerd door zijn intelligentie. 

Eindhoven, 6 maart 1981. 


	Voorblad
	Voorwoord
	Samenvatting
	Summary
	Inhoudsopgave
	Hoofdstuk 1 
	Hoofdstuk 2
	Hoofdstuk 3
	Hoofdstuk 4
	Hoofdstuk 5
	Bijlagen B1 
	Bijlagen B2
	Bijlagen B3
	Bijlagen B4
	Literatuur
	Symbolen
	Stellingen

