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Samenvatting i 

Samenvatting 

Voor de anonfabriek dient een regelstrategie ontworpen te worden. Dit stage onderzoek bekijkt 
de anondestillatiesectie die een gedeelte van de anonfabriek vormt. 
Als eerste is gekeken wat de anonfabriek is en hoe de destillatie werkt. Deze introductie heeft 
bestaan uit vier dagen continudienst lopen en het bekijken van de betreffende handleidingen. 
Vervolgens is samen met de begeleider middels gesprekken met produktie en staf vastgesteld 
m t  de VrYrijfsdcekn zijn. Am de hmd van d o e  kdrijfsdoelepn .is mei behulp van een model 
de huidige simatie gemaaalyseerd. Dit model bestaat uit twee wiskundige relaties. Uit de analyse 
zijn een aantal problemen naar voren gekomen. 
Om enige structuur in deze problemen te brengen is gebruik gemaakt van een model dat de 
operatorhandelingen verdeeld in vier fasen. 
De volgende stap is het vaststellen van de aanwezige infrastructuur. Er zijn een aantal 
meetpunten toegevoegd en een aantal meetpunten zijn gecorrigeerd. Op basis van meetdata is 
getracht de wiskundige reiaties, die bij de analyse van de huidige situatie gebruikt zijn, te 
identificeren. Omdat deze dataset niet voldoende werkpunten bevat en om een indruk te krijgen 
van het dynamisch gedrag zijn stapexperimenten uitgevoerd. Op basis van de experimenten en 
gegevens uit de literatuur is een voorstel voor een nieuw regekherna bedacht. Omdat de druk 
tijdens een warme dag stijgt in verband met de geringe condensorcapaciteit is in dit regelsche- 
ma een drukcompensatiemethode opgenomen. 
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Hoofstuk 1. 1 

Hoofdstuk I. Inleiding 

1.1 Inleiding. 
In het kader van mijn studie werktuigkundige regeltechniek heb ik drie maanden stage gelopen 
bij DSM divisie chemicals, afdeling procesbesturing. Deze afdeling houdt zich bezig met 
algemene regeltechnische aspecten binnen diverse fabrieken. 

píoduceert cyclohexanon (afgekort als anon) dat als grondstof gebruikt wordt bij de produbie 
van caprolactam (grondstof voor nylon) 

Het uïìûeiweqj vali deze stage is de 2iìûr;-âiiû!-des:i!!âtie '*a de .anmfab:iek. D e  mmf2briek 

Het doel van dit onderzoek is een nieuwe regelstrategie te ontwerpen voor de anon-anol- 
destillatie. Dit onderzoek is het begin van een project waarin de totale regeling van de anon- 
fabriek bekeken wordt. Voorafgaande regeltechnische studies zijn rond 1970 verricht. Door 
Van der Grinten [i] zijn toen de wiskundige relaties die gelden tussen de concentraties, hoe- 
veelheidsstromen en temperaturen vastgelegd. Deze relaties zijn vervolgens gebruikt als basis 
voor een regelmodel dat aan de hand van de bedrijfsomstandigheden insteladviezen berekende. 
Toen men van besturingssysteem veramderde is deze applicatie niet opnieuw geTmplementeerrd. 
Momenteel bestaat de kolomvulling uit Sulzer mellapak en niet meer uit schotels als in de tijd 
van Van der Grinten, zodat de wiskundige relaties niet meer gelden. Verder is de instrumenta- 
tie gewijzigd. 

1.2 Beschrijving van de destillatiesectie. 
De totale procesinstallatie van de anonfabriek omvat de volgende systemen: 

- 
- 
- anon conversiesysteem; 
- randapparatuur. 

Voor het blokschema zie figuur 1. 

hydranonsystemen (HYDR2, HYDR3 en HYDR4); 
destillatie kolommen ( VD2, VD3, HD1, HD2A, HD2B, ND1, ND2 en ND3); 

Figuur 1. Blokschema anonfabriek. 

In de hydranons wordt ruwe anon geproduceerd uit fenol en waterstof. Deze ruwe anon wordt 
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in de destillatiekolommen gezuiverd van zwaardere en lichtere bestanddelen. 
Ruw anon bevat: 

kookpunt hoeveelheid 
- Benzeen 80.C @a) ca. 0,05 % 
- Cyclohexaan 81.C @a) ca. 0,05 % 
- Water 100'C (pa) ca. 0,5 % 
- Anon 155'C (pa) ca.90 % 
- And 101'C @,> ca. 5 % 
- Fenol i8i'S ip,j ca. 5 ' /o 

- Residu 190.C @,) ca. 0,4 % 
w 

De destillatiesectie bestaat uit acht destillatiekolommen die onder vacuüm bedreven worden: 
- twee voordestillatiekolommen (VD2 en VD3). Deze kolommen zijn parallel 

geschakeld. VD2 heeft een grotere capaciteit dan VD3 en kan voldoende produ- 
ceren voor de vervolgtrein. Daarom is VD3 meestal niet in bedrijf; 
drie hoofddestillatiekolommen (HD 1 , HD2A en HD2B). Deze kolommen zijn 
parallel geschakeld. HD2A en HD2B zijn identiek en hebben luchtcondensors. 
HD 1 heeft een watergekoelde condensor; 
drie nadestillatiekolommen (NDi, ND2 en ND3). Deze kolommen zijn in serie 
geschakeld. 

de kookpunten van diverse vloeistoffen komen lager te liggen waardoor deze 
stoffen minder snel ontleden in hinderlijke bijprodukten; 
er is minder energie nodig om de vloeistof op kooktemperatruur te brengen; 
door kookpuntsverlaging komen de kookpunten van verschillende stoffen verder 
uit elkaar te liggen, waardoor scheiding makkelijker wordt; 
er is minder warmte verlies omdat het temperatuurverschil met de buitenlucht 
kleiner is. 

De scheiding van de verschillende bestanddelen van het ruwe anon is in figuur 2 schematisch 
weergegeven. 

- 

- 

Vacuümdestillatie heeft diverse voordelen zoals: - 
- 
- 
- 

Benzeen AZsOtrOOp Azeotroop Mol-tend 
Cydohexaan Anon And 
Water- . MOkfWld iets residu 

Figuur 2. Schema destillatiesectie. 
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De voordestillatie. 
Over het algemeen gebruikt men alleen VD2, VD3 kan eventueel extra ingezet worden. Het 
doel van de voordestillatie is het afscheiden van de lichte componenten uit het ruwe anon, via 
de top van de kolom. Het is de bedoeling dat geen water als reflux teruggaat naar de kolom. 
Als er water in de kolom terecht komt, verandert het temperatuurprofiel, zodat de kolom niet 
meer optimaal functioneert. Om dit te voorkomen heeft men het refluxvat als scheider 
uitgevoerd. De vacuüminstallatie bestaat uit een vloeistofstraal-vacuümejecteur. 
De voeding vooï de voordestillatie is afkomstig uit de ruwe ~ I ~ Q I I  tank (tadsl4) die als buffer 
werkt tussen de drie hydranons en de voordestiiiatie. Het bodemprodukt is de voeding voor áe 
hoofddestillatie. Men gebruikt tussen de voor- en de koo€ddestillatie geen buffertankein. De 
bodemflow wordt in de hoofddestillatie vastgelegd met behulp van een FIC, zodat een constante 
voeding naar de HD’s gewaarborgd is. 
Het is van belang dat in het bodemprodukt zo min mogelijk lichte componenten achterblijven 
omdat deze componenten bij de hoofddestillatie samen met het anon over de top verdwijnen. 
De voordestillatie gebruikt verhoudingsgewijs minder warmte dan de hoofddestillatie, omdat 
maar 0,6% van de voeding verdampt wordt. 
Samenvatting: - stoomkosten zijn ten opzichte van de hoofddestillatie laag; 

- het bodemprodukt moet voldoen aan specificaties betreffende 

- bodernflow wordt opgelegd door de hoofddestillatiekolommen. 
de hoeveelheid lichte produkten; 

deur 

Figuur 3. Voordestillatie. 

D, xd 

Reboiler c 
B, xb 

De voordestillatiekolommen bevatten de volgende regelaars (zie figuur 3). 
-1- FIC op de refluxflow. Hiermee wordt de refluxstroom op een constante waarde 
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-2- 

-3- 

-4- 

-5- 
-6- 

-7- 

geregeld. 
LIC die de destillaatflow regelt, zodanig dat het niveau in het refluxvat constant 
gehouden wordt. Verandert men de refluxflow, dan verandert men automatisch 
de destillaatflow bij gelijkblijvende dampflow. 
ILC op de waterafvoerflow van het refluxvat. Hiermee kan het level van de 
scheidingslaag tussen water en lichte componenten constant gehouden worden. 
LIC op de voedingsflow van de kolom. Deze regeling zorgt ervoor dat het 
boderniveau in de kolom constant blijft w m e e r  de voeding van de hoofdde- 
stillatie anders ingesteld wordt. 
TIC regelt de temperatuur in de kolom met de stoomtoevoer naar de reboiler. 
PIC regelt de topdruk met behulp van hoeveelheid damp die wordt toegevoerd 
aan venturibuis (vloeistofstraal-vacuümejecteur). 
PIC regelt met de druk de snelheid van het ruwe anon die door de venturibuis 
gespoten wordt. Het setpoint staat zo ingesteld dat PIC 6 voldoende regelmarge 
heeft. 

De hoofddestillatie. 
Zoals gezegd bestaat de hoofddestillatiesectie uit drie parallelgeschakelde kolommen. De 
capaciteit van heel de anonfabriek wordt beperkt door de capaciteit van de hoofddestillatie. De 
HD2A en de HD2B zijn identieke kolommen, uitgevoerd met luchtgekoelde condensors en één 
vacuüminstallatie voor beide kolommen. De HD 1 heeft een watergekoelde condensor en een 
vacuüminstallatie. De gebruikte vacuümsystemen zijn vloeistofring-vacuümpompen in com- 
binatie met rootsblowers. In de rootsblower wordt de dampstroom samengeperst waardoor een 
volumeverkleining ontstaat. De massastroom door de vloeistofringpomp wordt hierdoor 
vergroot. De vloeistofringpomp brengt de damp op atmosferische druk, waarna het in een 
ringvloeistof/dampscheider terecht komt. 
De hoofddestillatiekolommen zijn om de volgende drie redenen de belangrijkste kolommen. 
Ten eerste wordt hier het produkt anon vervaardigd dat aan bepaalde specificaties moet 
voldoen. Ten tweede wordt hier de meeste energie toegevoerd omdat de voeding van de kolom 
uit meer dan 90% anon bestaat. Deze anon moet door middel van warmte worden verdampt, 
om over de top te kunnen ontwijken. Als laatste blijkt de capaciteit van de hoofddestillatie de 
bepalende factor voor de totale produktie van de anonfabriek. 
Samenvatting. - De hoofddestillatie is de hoogstekosten post bij de anondestillatie. 

- De anon kwaliteit wordt voor een groot gedeelte in de hoofd 

- De capaciteit van de hoofddestillatie bepaalt de capaciteit 
destillatie bepaald. 

van de totale anonfabriek (bottle neck). 

De drie hoofddestillatiekolommen bevatten de volgende regelaars (zie figuur 4.): 
-1- 
-2- 

-3- 

FIC op de flow van de voeding. Deze regeling stabiliseert verstoringen in de 
voeding van de kolom naar een gewenst setpoint; 
FIC op de refluxflow. Hiermee kan de hoeveelheid reflux ingesteld worden op 
een gewenst setpoint; 
LIC die de destillaatflow regelt, zodanig dat het niveau in het refluxvat constant 
blijft. Verandert men de refluxflow, dan verandert men automatisch de destill- 
aatfìow bij gelijkblijvende dampflow; 
LIC die het niveau van het bodemproduct in de reboiler constant houdt door de 
bodemafvoerflow te regelen. Hierdoor wordt tevens het bodemniveau van de 
kolom constant gehouden; 
TIC bepaalt aan de hand van de temperatuurtransmitter ? T u  het setpoint voor 
PIC (6). Deze cascade regeling heeft als doel dat snelle verstoringen in de 

4- 

-5- 
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Figuur 4. Hoofddestillatie. 

stoomdruk door de slaafregeling teniet gedaan worden. Met deze regeling wordt 
de koIomtemperatiaur vastgefegd; 
PIC regelt de stoomtoevoerdruk en daarmee de temperatuur in de reboiler; 
PIC regelt de kolomdruk met behulp van de hoeveelheid bypass naar de 
vacuüminstallatie. In praktijk wordt deze regeling niet gebruikt en staat de 
regelklep gesloten. 

6- 
-7- 

De nadestillatie. 
De nadestillatie bestaat uit drie in serie geschakelde kolommen, de ND1, de ND2 en de ND3. 
Het doel is het terugwinnen van anon, anol en fenol uit het bodemprodukt van de HD’s. In de 
huidige situatie worden ND1 en ND2 continu bedreven. De voedingsflow van de ND1 is 10 
procent van de totale voeding naar de voordestillatie. Als het ruwe anon minder anol en fenol 
bevat dan is de voeding dientengevolge kleiner. Dit zal waarschijnlijk in de toekomst het geval 
zijn ais de hydranons met behulp van een betere katalysator gaan produceren. 
Samenvatting: - De relevantie van de nadestillatie neemt in de toekomst af, in 

verband met een betere katalysator. 
- De stoomkosten zijn ten opzichte van de hoofddestillatie laag. 
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Samenvatting paragraaf 1.2: 

Besturen in meet- en regel- 
kamer 

Besturen in meet- en regel- 
kamer 

11 Voordestillatie 

In de fabriek 

Extra aanwezig in de meet- en 
regelkamer. Alleen bij storin- 
gen de fabriek in. 

L o o  fddest illat ie I Nadestillatie 
~~ ~ 

- Stoomkosten zijn ten opzich- 
te van de hoofddestillatie 

- Bodemsamenstelling moet zo 
laag. 

min nogelijk lichte producten 
&*...a-- 

VULLG11. 

~ ~~ 

- Gebruikt het meeste stoom. 
- De anon kwaliteit wordt voor 
een groot gedeelte bepaald. 

- Capaciteit is bepaiend voor de 
capaciteit totale aaaonfabriek. 

- Stoomkosten zijn ten opzichte 
van de hoofddestillatie laag. 

- De relevantie neemt in de toe- 
komst af, in verband met een 
betere Katalysator. 

1.3 Het meet- en regelsysteem. 
De Anonfabriek wordt vanuit de HPO/ANON meetkamer bestuurd door twee operators. De 
werkzaamheden zijn als volgt weer te geven: 

I 

I Persoon B. 
Persoon A. 

~ ~~ 

Uit bedrijf nemen. /I In de fabriek I Besturen in meet- en regel- 
kamer 

Voor de procesbesturing van de Anonfabriek wordt het MDC 200 systeem van de firma VDO 
Mess- und Regeltechnik gebruikt. Dit is een Distributed Control System. Als regelaars worden 
MICON P-200 regelaars gebruikt. Dit is een regelaar met acht uitgangskanalen gebaseerd op 
een microprocessor. Elke uitgang kan berekend worden uit meerdere ingangssignalen gebruik 
makend van een vrij programmeerbare ruimte. Binnen deze ruimte kan men gebruik maken van 
verschillende functiegroepen zoals: 

- analoge en discrete ingangen; 
- PID regeling met analoge uitgang, cascaderegeling; 
- koppelingen; 
- grenswaarden; 
- dynamische verlopen; 
- PID parameter bepaling volgens Ziegler-Nichols. 

Het MDC 200 biedt mogelijkheden voor het bekijken van procesvariabelen (momentane 
waarden en trends) en regelaars. Veranderingen in de instellingen van de regelaars kunnen 
eveneens worden ingevoerd. 
Het huidige regelsysteem voor de voor- en hoofddestillatie bestaat uit single Zoop PZP) 
regelaars, een enkele in cascade geconfigureerd. 
Het meetsysteem bestaat uit temperatuur-, druk-, niveau- en concentratie (samenstelling) 
metingen. In de anon destillatie worden 6 automatische concentratiemetingen gebruikt. De 
concentratie wordt met behulp van procesgaschromatografen @gc) bepaald. Om de 20 minuten 
komt een nieuwe meetwaarde beschikbaar. De drie hydranons hebben elk een pgc. In de top 
HD1 is een pgc aanwezig en in de top van HD2A en HD2B is één pgc voor beide kolomen 
beschikbaar. De laatste pgc wordt gebruikt om de samenstelling in de top van ND1 te meten. 
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HQQfdStiik 2. Brobleemomsckijvhg 

2.1 Theoretische modelvorming. 
In een destillatiekolom onderscheiden we een temperatuur-, druk- en concentratieprofiel. Het 
aantal vrij te kiezen toestandsgrootheden volgt uit de faseregel van Gibbs. Bij binaire scheiding 
in een gesloten vat is dit aantal gelijk aan twee. Voor een destillatiekolom geldt dat men twee 

liggen. 
Een destillatieproces is een 5 x5 systeem met de volgende variabelen. 
Ingangsvariabelen: -Qin (stoom) 

\'XI? Ye drie prefe!e!l k&l gebrUiken voor regeling, w2xmee he$ derde profie! vat komt te 

-B (bodemflow) 
-D (destillaatflow) 
-L (reflux) 
-Quit (condensor koelmedium) 

-xB (bodemsamenstelling) 
-reboilerlevel 
-refluxvatlevel 
-kolomdruk 

Uitgangsvariabelen: -x, (topsamenstelling) 

De belangrijkste uitgangsvariabelen zijn de twee samenstellingen. Deze veranderen relatief 
langzaam ten opzichte van de levels. De kolomdruk wordt bepaald door de warmtebalans. De 
condensor kan op een warme dag niet voldoende warmte onttrekken. Hierdoor zal de toopdmk 
stijgen. 
Indien de druk en de levels zeer snel reageren ten opzichte van de samenstellingen ontstaat het 
volgende 2 x2 systeem: 
Ingangsvariabelen: -Qin (stoom) 

Uitgangsvariabele: -x, (topsamenstelling) 

Voor dit 2x2 systeem kunnen twee wiskundige relaties afgeleid worden (ook wel 'short cut' 
vergelijkingen genoemd). Uit gegeven F, X, en geëiste X, en xB kunnen met behulp van deze 
relaties de ingangssignalen bepaald worden. 
De eerste relatie wordt bepaald uit de totale massabalans en de lichte componentbalans. 
De totale massabalans luidt: 

-L (reflux) 

-xB (bodemsamenstelling) 

F = D + B  

De lichte componentbalans luidt: 

Fx, = Dx, + Bx, 

Combinatie van (1) en (2) geeft de zogenaamde anon balans: 

De verhouding D/F bepaalt de samenstellingsverhouding van elk produkt (ook wel het 
'cutpoint' genoemd). De anonbalans is in figuur 5 weergegeven als een rechte lijn. De beide 
assen representeren de onzuiverheid in bodem- en topprodukt in het geval van binaire 
destillatie. De oorsprong komt overeen met absolute zuiverheid van beide produkten. 
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O Anon bodem xd 0.5 - 
Figrcur 5. Kwalitatieve weergave anon balans en scheidingsvergelijking. 

Om het totale systeem vast te leggen is een tweede vergelijking noodzakelijk. Deze vergelijking 
wordt de scheidingsvergelijking genoemd (ook wel 'fractionation' genoemd) en legt het verband 
tussen de samenstellingen en de scheidingsfactor. Voor de scheidingsfactor S die akankelijk is 
van de procesvariabelen bestaan verschiliende empirische verbanden (zie literatuur [2] en [3]). 
De scheidingsvergelijking gebruikt door Van der Grinten [i] luidt: 

XD * (1-x,, V 
xg * (l F = IdefS = f(procesvar) = a+b * - (4) 

De scheidingsfactor is in de vergelijking (4) evenredig met de verhouding van de dampstroom 
V en de voeding F. De grootte van de dampstroom wordt bepaald door de volgende relatie: 

Q in v = -  
Hd 

waarin Hd de benodigde verdampingswarmte is en Qin de warmte toevoer in de reboiler 
representeert. 
Bij een bepaalde waarde van D/F en S ligt het werkpunt vast waaruit top- en bodemsamenstel- 
lingen volgen. Hierbij moet opgemerkt worden dat dit alleen geldt indien de druk in de kolom 
geregeld wordt, hetgeen in de praktijk niet het geval is. 

2.2 Bedrijfsdoelen. 
Door middel van gesprekken met de Dhr. Kabo (DCF/CAP assistent chef produktie grondstof- 
fen), Dhr. Swart (DCFICAP technologische staf) en Dhr. Vossen (instructeur hpo/anonfabriek) 
zijn de bedrijfsdoelen bepaald. Deze doelen zijn in volgorde van belangrijkheid samengevat in 
de tabel op de volgende bladzijde. 
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Bedrijfsdoelen. 
- 

- 
- 

De concentratie van het topproduct xD moet voldoen aan de eisen. Er  
mag niet meer dan 30O*'Oo ppm an01 in voorkomen. 
De produktie per dag maximaliseren, of een bepaalde produktie hand- 
haven (afhankelijk van de economie). 
Het %-age anon in de bodem mag 5*'% bedragen. Te veel anon in de 

worden teruggewonnen via ND 1 en het molconversiesysteem. 
R9COem hetetent energie en prndukiviteit verIies, G E d $  deze anon meet 

- Het stoomverbruik minimaliseren. 

2.3 Operatoringrep en. 
Momenteel ligt de aard en de volgorde van de ingrepen niet vast. Elke operator handelt uit 
eigen ervaring. Om helderheid te verschaffen in deze ingrepen is door Dhr. A. Vossen (instruc- 
teur hpo/anonfabriek) een flowdiagram gemaakt. Dit diagram bevat de verschillende regelingre- 
pen voor de hoofddestillatie. De operators gebruiken het diagram niet rechtstreeks, toch geeft 
het een goede afspiegeling van de ingrepen die gedaan worden (uit ervaring). De volgende 
ingrepen zijn te onderscheiden: 

- anolgehalte top: te hoog (pgc meting minimaal een maai per uur) 
anongehaltebodem: voldoet (een maal per 24 uur) 
reeelaktie: meer reflux L. 
reactie kolom: dampbelasting V = constant, produktflow daalt, D/F daalt en scheiding 
S=constant. Uit figuur 5 i s  te zien dat het anolgehalte in de top daalt en anongehalte 
in de bodem stijgt. 

- anokehalte top: te hoog (pgc meting minimaal een maal per uur) 
anongehalte bodem: te laag (een maal per 24 uur) 
regelaktie: temperatuur T15 omlaag. 
reactie kolom: dampbelasting V daalt, produktflow daalt, D/F daalt en scheiding S 
daalt. Uit figuur 5 is te zien dat het anolgehalte in de top daalt en anongehalte in de 
bodem stijgt. 

- anoleehalte top: te laag (pgc meting minimaal een maal per uur) 
anonrrehaite bodem: voldoet (een maal per 24 uur) 
reeelaktie: minder reflux L. 
reactie kolom: dampbelasting V =  constant, produktflow stijgt, D/F stijgt en scheiding 
S=constant. Uit figuur 5 is te zien dat het anolgehalte in de top stijgt en anongehalte 
in de bodem daalt. 

- anokehalte too: te laag (pgc meting minimaal een maal per uur) 
anonrrehalte bodem: te hoog (een maal per 24 uur) 
regelaktie: temperatuur T15 omhoog. 
reactie kolom: dampbelasting V stijgt, produktflow stijgt, D/F stijgt en scheiding S 
stijgt. Uit figuur 5 is te zien dat het anolgehalte in de top stijgt en anongehalte in de 
bodem daalt. 

- anoleehalte too: voldoet (pgc meting minimaal een maal per uur) 
anongehalte bodem: te laag (een maal per 24 uur) 
regelaktie: minder reflux L en temperatuur T15 omlaag. 
reactie kolom: dampbelasting V daalt, produktflow D kan stijgen of dalen, D/F kan 
stijgen of dalen en scheiding S daalt. De verdere reactie is niet kwalitatief te voor- 
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spellen. 
- anolgehalte top: voldoet (pgc meting minimaal een maal per uur) 

anongehalte bodem: te hoog (een maal per 24 uur) 
regelaktie: meer refluxen en temperatuur T15 omhoog. In de praktijk blijkt 
minder refluxen en temperatuur T15 omlaag ook tot het gewenste resultaat te 
leiden. Deze schijnbare paradox valt te verklaren uit het feit dat men vanuit verschil- 
lende werkpunten opereert en uit het feit dat figuur 5 alleen geldt bij constante druk. 
Hierdoor is he; nogeiijk dat hetzelfde effect bereikt kaii worden. 
reactie OD eerste ingreep: dampbelasting V stijgt, produktflow D kan stijgen of 
dalen, D/F kan stijgen of dalen en scheiding S stijgt. De verdere reactie niet kwalita- 
tief te voorspellen. 

- anokehalte toD: voldoet (pgc meting minimaal een maal per uur) 
anongehalte bodem: voldoet (een maal per 24 uur) maar refluxverhouding is te hoog 
regelaktie: - minder reflux L en temperatuur T15 omlaag. 
reactie kolom: dampbelasting V daalt, produktflow D kan stijgen of dalen, D/F kan 
stijgen of dalen en scheiding S daalt. De verdere reactie niet kwalitatief te voorspel- 
len. 

Conclusies en opmerkingen paragraaf 2.2: 

Conclusies. 

- De regelingrepen zijn gebaseerd op de geëiste specificaties die uit de bedrijfsdoelen 
zouden moeten volgen. Het is momenteel niet verstandig om in te grijpen wanneer 
een van beide samenstellingen te zuiver is en de andere op specificatie 

- Kwalitatief zouden de meeste regelakties juist zijn indien de bodemsamenstelling 
continu bekend is. Deze samenstelling wordt echter eens per 24 uur bepaald. In de 
periode ertussen wordt de samenstelling als constant verondersteld zodat kwalitatief 
verkeerde ingrepen gedaan worden. De analysemeting uit de top van ND1 wordt 
niet gebruikt om de bodemsamenstelling af te schatten omdat ND1 gevoed wordt 
door HD 1 , HD2A en HD2B. 

- Kwantitatief zijn de regelingrepen niet optimaal. De reden hiervoor is dat de 
grootte van de regelingreep door de operator zelf bepaald wordt. Hoelang men 
moet wachten voordat een regelingreep uitgewerkt is, is niet bekend. Een half uur 
wordt als richtiid aangehouden. 

11 Opmerkingen. 

- De variatie in de topsamenstelling van de hoofddestillatie is groot. Uit onder andere 
de dagstaten volgt dat opeenvolgende meetwaarden 80 ppm kunnen verschillen. 
Over 24 uur kan het verschil 150 tot 200 ppm zijn. 

- De bodem en de produktflow van HD1 blijken bij constante voeding onrustig te 
zijn. De oorzaak kan gezocht worden in de tuning van de levelregelaars. (zie 
bijlage D) 

~~~ ~ 

2.4 De mens als regelaar benadering. 
Het gehanteerde model bij de-mens-als-regelaar-benadering is van Bernard, Ornedo en Laming 
van Ret MIT (universiteit in de VS). In deze benadering worden vier fasen onderscheiden in de 
werkwijze van de operator zodat duidelijkheid verschafe kan worden in welke fase de meeste 
regelproblemen ontstaan. Hierdoor kunnen deze problemen gestructureerder aangepakt worden. 
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De vier fasen zijn als volgt gedefinieerd. 
A 

B 

C 

B 

De 

Planning. 
In deze fase wordt de gewenste toestand van de plant bepaald en de meest efficiënte 
middelen om dit te bereiken vastgelegd. Hoe verricht ik de ingreep en wat is de 
eventuele consequentie voor de bedrijfsvoering elders. 
Voorspellen. 
Dit aspect is in-de-mens-als-regelaar-benadering van cruciaal belang. In hoeverre de 
operator er in slaagt een plant te besturen, hangt af van zijn interne cognitieve 
modellen van het statische- en dynamische gedrag van het proces. Met behulp van 
deze modellen en het huidige werkpunt doet de operator een voorspelling van het 
toekomstige gedrag van het proces. Deze voorspelling wordt vergeleken met het 
gewenste gedrag. Treedt er een verschil op dan zal de operator ingrijpen met cor- 
rigerende acties. 
Uitvoeren van de ingreep. 
Hierbij is het belangrijk dat interactie met andere delen van het proces eventueel door 
simultane ingrepen teniet worden gedaan. 
Beoordeling en evaluatie van het procesverloop. 
Het beoordelen wordt gedaan aan de hand van informatie verstrekt door sensoren. 
Een procesgrootheid kan direct afgelezen worden (b.v. druk) of moet door combina- 
tie van verschillende gemeten procesgrootheden afgeschat worden (b. v. concentratie). 
Als de operator een verkeerde voorspelling heeft gemaakt dan zou hij zijn modellen 
moeten aanpassen. De moeilijkheid hierbij is dat de operator de huidige processituatie 
moet vergelijken met zijn voorspellingen uit het verleden. Deze voorspellingen zijn 
enige uren van te voren gedaan. Verder kan het natuurlijk zo zijn dat het verschil in 
voorspelling en huidige situatie andere oorzaken heeft. Een bepaalde indicator kan 
een verkeerde waarde afgeven, of er kan een lek in de kolom zitten. De operator 
heeft niet de middelen om dit onderscheid te maken, zodat zijn interne cognitieve 
modellen onveranderd blijven. 

bovenstaande vier fasen zullen nu worden uitgewerkt voor de hoofddestillatie van de 
anonfabriek in normale bedrijfssituatie. De problemen uit paragraaf 2.2 worden in deze fasen 
gecatagoriseerd. 
A 
-1- 

-2- 

Planning. 
De gewenste toestand van de hoofddestillatie moet gelijk zijn aan de bedrijfsdoelen 
(zie hiervoor paragraaf 2.2). 
Dit blijkt in de huidige situatie niet het geval te zijn, omdat de operators zodanig 
proberen te produceren dat de gevraagde topkwaliteit gehaald wordt met een 
minimum aan stoom en reflux. 
Conclusie. 
- Minimum reflux geeft maximale produktie bij gegeven stoomverbruik. 
- Minder stoom geeft lagere produktie. 

De middelen om de gewenste toestand te bereiken zijn beschreven in paragraaf 2.2. 
Samengevat geldt: 
- de samenstellingen zijn indirect te regelen met de reflux,low en de temperatuur 

- de produktie wordt bij vaste voeding en temperatuur van de kolom direct 

- stoomverbruik wordt via de cascade regeling met de temperatuurinstelling 

van de kolom (dampbelasting); 

bepaald door de refluxflow; 

bepaald. 
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-3- De interactie van de hoofddestillatie met de andere processen. 

- Tussen voor- en hoofddestillatie is geen buffertank. 
- De voeding van de hoofddestillatie wordt op een constante waarde ingesteld. 

Daardoor ligt de produktie van de voordestillatie vast. 
- De samenstelling van het ruwe anon, waarmee de voordestillatie gevoed wordt, 

is niet constant. Daardoor ontstaat een verstoring in de voedingssamenstelling 
van de hoofddestillatie. 

Conclusie. 
- Belangrijkste verstoring is de verandering in de voedingssanienstelling. 

B 

C 

D 

Voorspellen. 
Het statische bedrijfspunt van een destillatiekolom wordt bepaald uit de anonbalans en 
de scheidingsvergelijking indien de kolomdruk constant is (zie paragraaf 2.1). Als het 
proces in bedrijfsituatie i s  dan moet naar optimum geregeld worden. De operators 
nemen aan dat dynamische effecten die na een verstoring of ingreep ontstaan worden 
verondersteld na 30 minuten te zijn verdwenen. Bij de ploegenwisseling wordt de 
nieuwe ploeg op de hoogte gebracht van de voorafgaande regelingrepen. 
Het voorspellen met behulp van interne cognitieve modellen van het toekomstige 
gedrag van de kolom wordt gebaseerd op huidige meetgevens. Het concentratieprofiel 
(top en bodemsamenstelling) wordt bepaald door het temperatuur- en drukprofiel. In 
de huidige regeling wordt alleen het temperatuurprofiel vastgelegd, zodat druk- en 
concentratieprofiel nog variabel zijn. Omdat het hier een multivariabel proces betreft, 
waarbij de meetgegevens omtrent de bodemsamenstelling eenmaal per 24 uur 
vernieuwd worden, is voorspellen in kwantitatieve en kwalitatieve zin niet eenvoudig. 
Brengt men het aantal regelvariabelen terug dan vergroot men de doorzichtigheid van 
het proces waardoor voorspellen eenvoudiger wordt. 
Conclusie. 
- De niet constante druk in de kolom vermindert de voorspelbaarheid. 

Uitvoering van de ingreep. 
Bij de uitvoering van de regelingreep speelt interactie tussen de verschillende 
procesgrootheden een belangrijke rol. De grootte van deze interactie is momenteel 
niet bekent. Uit paragraaf 2.2 blijkt dat kwalitatief en kwantitatief de regelakties niet 
altijd juist zijn en zeker ook niet optimaal. 

Beoordeling van het procesverloop. 
De beoordeling van het procesverloop vindt plaats op basis van sensorinformatie. De 
waarneembaarheid van elke gemeten variabele is afhankelijk van de dode tijd tussen 
oude en nieuwe meetwaarde. We onderscheiden de volgende situaties. 
- Continu meetbare variabelen (of kleine sample tijd), zoals drukken, temperatu- 

ren, niveaus en flows. De responsies van niveaus en flows zijn snel. 
- Variabelen met grote dode tijd tussen opeenvolgende metingen, zoals topsamen- 

stelling (HD1: 30 min, HD2A en HD2B: 60 min.) en bodemsamenstelling van 
HD’s (een maal per 24 uur gemeten). 

Conclusie. 
- De bodemsamenstelling is slecht waarneembaar en kan alleen als basis voor een 

regelingreep dienen als men frequenter bemonstert. 

In de tabel op de volgende bladzijde zijn de verschillende problemen per fase samengevat. 
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Voorspellen 

Problemen 

Uitvoeren Beoordeling 
van de ingreep van het pro- 

cesverloop 

- Beùrijfsdoelen komen 
niet overeen met 
regeiingrepen. 

- Er zijn teveel vrij- 
heidsgraden om het 
proces te regelen. 

- verstoring in voe- 
dingssamenstelling 
wordt niet gemeten. 

~~ ~ 

- Moedijk omdat 
de kolomdruk 
iiiet constant is. 

- Verstoringen 
ontstaan door 
andere ingrepen. 

- Kwalitatief 
mogelijk on- 
juist. I - Kwantitatief 
niet optimaai. 

- Multivariabel 
proces met 
interactie. 

~~ ~ 

- Bodemsamen- 
steilng om 24 
sur bekend. 

- Voedingssa- 
mensteíiing 
niet bekend. 
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Hoofdstuk 3. Voorstel regelschema 

3.1 Identificatie 2 x 2 procesmodel. 
In het onderzoek van Van der Grinten [i] is voor de HD2A en HD2B een empirische relatie 
voor de scheidingsfactor geschat met behulp van meetdata. Met het veranderen van de 
kolomvulling is deze re!atie ongeldig geworden. 
Om met name deze scneillirigsvergeli~kiIig ûpiìicüiv te bepder,  zij^ meettdat,tu. VUI? de ED! over 
i7 uur opgevraagd uit het plaiìtcoapttersysteem (HD2A en HD2B zouden daarna volgen). 
Deze meetdata zijn in eerste instantie visueel geïnspecteerd en daarna gebruikt voor identifica- 
tie. De resultaten zijn als volgt samen te vatten (zie bijlage B). 

De scheidingsvergelijking kan niet geïdentificeerd worden met behulp van deze 
dataset. De reden is dat de meetdata te weinig informatie bezitten. Voor een adequate 
schatting van de scheidingsvergelijking is een dataset nodig die een groot aantal 
verschillende werkpunten bevat. Om zo een dataset te verkrijgen zal over een tijdsbe- 
stek van enkele maanden gemeten moeten worden. 

- De dataset blijkt te weinig meetpunten te bevatten. 
- Een aantal metingen wijkt consequent af van de fabriekswaardenr. Gemiddelden van 

ingaande- en uitgaande volumestromen blijken niet te voldoen aan de totale massaba- 
lans. 

Deze resultaten hebben ertoe geleid dat een aantal druk- en temperatuur meetpunten zijn 
toegevoegd aan het plantcomputersysteem. De meetpunten die de grootste afwijking met de 
fabriekswaarden vertoonden zijn gecorrigeerd (bijlage overzicht meetpunten). 

- 

3.2 Experimenten. 
Omdat de identificatie van de scheidingsvergelijking alleen mogelijk blijkt met behulp van een 
dataset die voldoende werkpunten bevat en tevens geen informatie geeft over de dynamische 
effecten, zijn een aantal stapexperimenten uitgevoerd met als doel: 
- de openloop overdrachten van de ingangsgrootheden op de uitgangsgrootheden vast te 

leggen; 
- de juiste pairing van in- en uitgangsgrootheden te bepalen aan de hand van over- 

drachtsfunkties. 
Het uitgangspunt bij deze experimenten is een stapgrootte van 10-15% van stationaire waarde 
van de betreffende flow en temperatuur. Hierdoor wordt een goede signaal-ruis-verhouding 
verkregen. Tevens kan men aannemen dat het gemeten gedrag niet-lineair is. Dit vormt geen 
probleem met het beoogde doel van de experimenten. 
De experimenten zijn uitgevoerd aan de HD1. Voor de HD1 is gekozen omdat deze kolom het 
minst gevoelig is voor een veranderende omgevingstemperatuur (de topdruk kan redelijk 
constant gehouden worden) en omdat de topsamenstelling eens per 20 minuten bepaald wordt 
(bij de HD2A en HD2B eens per 40 min). 
Een tweetal algemene opmerkingen zijn te maken bij deze experimenten. Als eerste blijkt uit de 
resultaten dat de HD1 flows trillingen vertonen (zie bijlage D). Verder blijkt uit de resultaten 
dat de pgc ongeveer om de 6 minuten een nieuwe waarde afgeeft. 

Experiment I. 
Doel: Het bepalen van de responsie van top- en bodemsamenstelling op een stap in de stoom- 
toevoer naar de reboiler bij gelijkblijvende destillaatflow. 
Uitvoering: De stap in de stoomtoevoerflow wordt bewerkstelligd door een stap rechtstreeks op 
de stoomtoevoerkiep te zetten. De destillaatflow is constant gehouden met behulp van het 
regelen van de refluxflow. Tijdens de proef worden de relevante variabelen geregistreerd door 
automatische metingen en het nemen van een bodemmonster om de 20 min. 
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Resultaten en omstandigheden: De verschillende relevante grafieken en toelichtingen zijn 
opgenomen in bijlage C. 
Conclusies. 
- De topsamenstelling verandert nauwelijks. Uit deze responsie kan alleen een schatting 

van de versterkingsfactor gemaakt worden. 
- De bodemsamenstelling valt goed door een eerste-orde overdracht te fitten. 
- De ratio L/F stijgt omdat de dampstroom groter wordt. 
- De topdmk stijgt in totaal 5 mbar. 

Experiment n. 
Doel: Het bepalen van de responsie van top- en bodemsamenstelling op een stap in de 
destillaatflow bij gelijkblijvende stoomtoevoer naar de reboiler. 
Uitvoering: Door een stap op de refluxflow te zetten wordt een stap op de destillaatflow 
gecreberd. De stoomtoevoerflow naar de reboiler wordt tijdens de proef constant gehouden. 
De topsamenstelling bleek sterk te veranderen. Daarom moest na een uur het topproduct 
teruggevoerd worden naar de ruwe anontank. Hierdoor wordt de voedingsamenstelling van de 
kolom zuiverder. Om een idee te krijgen van de grootte van de verstoring zijn tijdens de proef 
voedingsmonsters genomen. Aan het einde van de proef is een topmonster genomen, omdat de 
pgc buiten zijn meetbereik was geraakt. De andere relevante variabelen zijn geregistreerd door 
automatische metingen en het nemen van een bodemmonster om de 20 min. 
Resultaten en omstandigheden: De verschillende relevante grafieken en toelichtingen zijn 
opgenomen in bijlage C. 
Conclusies * 
- De topsamenstelling verandert zeer snel. De geregistreerde responsie is onvolledig 

omdat de pgc buiten zijn meetbereik raakte. Op basis van het monster aan het einde 
van de proef kan een schatting voor de versterking gemaakt worden. 

- De bodemsamenstelling valt goed door een eerste orde overdracht te fitten. 
- De topdruk blijft constant. 
- De bodemtemperatuur stijgt. 

De relevante overdrachten zijn op grafische wijze bepaald en samengevat in 
figuur 6 (zie volgende bladzijde). 

3.3 Voorstel regelschema. 
In dit hoofdstuk wordt op basis van de experimentresultaten de beste pairing voor regeling 
bepaald. Vervolgens komt een methode voor topdrukcompensatie aan de orde. Als laatste wordt 
aan de hand van deze pairing en drukcompensatie een regelschema voorgesteld. 

Beste pairing. 
Met behulp van de gegevens in figuur 6 kan een Relative Gain Array (RGA) bepaald worden. 
Deze methode is ontwikkeld door Bristol (zie McAvoy [23) en geeft een goede indicatie van de 
interactie die ontstaat bij een bepaalde input-outputcombinatie. De elementen van de RGA zijn 
gedefinieerd als: 

Waarin de teller de overdracht van uj naar yi beschrijft indien alle andere ingangssignalen 
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experiment I I  

DIF 
(AO,1776) 

D [tonlh], F [tonlhl 

Xb 
(% anon) 

H = -  -48 
4o*s+l 

tau in min. 

experiment I II 
QinlF 

(A0,031) 

Qin [tonlhl, F [tonlhl I 
experiment l l  

LIF 
(80,200) 

L [tonlh], F [ton/hl 
tau in min. 

figuur 6. Resultaten stapexperimenten.. 

Xd 
íppm anoli 

(niet uit meetruisi 
schatting: 

schatting a.d.v. monster 
3an het einde v.d. proef 

constant zijn, terwijl de noemer dezelfde overdracht beschrijft indien de overige uitgangs- 
signalen constant zijn (ideaal geregeld). 
De elementen van de RGA kunnen de volgende waarde hebben: 
X=O 
A= 1 
o<x> 1 

yi is niet te regelen met uj. 
yi is alleen te regelen met uj. 
er treedt interactie op tussen de regelingen als yi 
geregeld wordt met uj. 
bij X=0,5 treedt de meeste interactie op, maar het 
systeem blijft stabiel. 
zolang 0,67<X< 1 is een ontkoppelde regeling niet 
noodzakelijk. 
de interactie neemt toe 
bij deze pairing ontstaat of een instabiel systeem of inverse responsie. 

A> 1 
A <  1 
Eigenschap van RGA: 
Voor een 2x2 systeem kan de RGA via een simpele berekening bepaald worden. Als het open 
loop model gelijk is aan: 

dan geldt voor de yi-uj pairing dat: 
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Tbuiten 

1 
a12 * a21 1 -- 
a,, * ap 

x =  

--. Quit < 

Regelen we xB met Qin/F en xD met D/F dan volgt met de statische versterkingsfactoren uit 
figuur 6. 

1 ,.e.- . . -r .-  a,, = i48 ai2 = -48 = ~ W L  az = i ILOIL 
x = 0.9885 (9) 

Deze pairing bezit weinig interactie waaruit blijkt dat single loop regelaars kunnen worden 
gebruikt. 

Drukcompensatie. 
Het vacuüm van de hoofd- en voordestillatiekolommen wordt onderhouden door vacuümin- 
stallaties. Hoe lager de kolomdruk des te economischer er geproduceerd kan worden. In de 
praktijksituatie wordt de kolomdruk niet geregeld, maar zo laag mogelijk gehouden, met ais 
gevolg dat de topdruk niet constant is. Hierdoor zal de top en bodemsamenstelling veranderen, 
waardoor voorspellen van het kolomgedrag bemoeilijkt wordt (zie paragraaf 2.3). 

De topdruk en daarmee ook het drukprofiel wordt bepaald door de hoeveelheid damp die zich 
in de kolom bevind. Deze hoeveelheid wordt bepaald door de warmte balans. Tijdens normaal 
bedrijf wordt de topdruk volgens onderstaand schema beïnvloed. 

afhankelijk van het weer condensor werkt op \\ 
\- max. cap. 

gecascadeerd met stoomtoevoer reboiler 

F, L en D constant 
Figuur 7. Beïnvloeding van de topdruk. 

Op een warme dag is de koelcapaciteit van de condensor onvoldoende. De dampstroom uit de 
reboiler kan onvoldoende afgevoerd worden met als gevolg dat de hoeveelheid damp in de 
kolom toeneemt. Hierdoor stijgt de topdruk waardoor er meer an01 in het topprodukt terecht 
komt met als gevolg dat de refluxflow verhoogd moet worden om toch aan de specificaties te 
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kunnen voldoen. 
In de literatuur (Shinskey 131) wordt bij veranderende kolomdruk direct de dampstroom uit de 
reboiler aangepast. AIS de druk stijgt zal de hoeveelheid damp moeten dalen door minder 
vloeistof te verdampen in de reboiler. Dit principe zal worden toegepast in het voorstel van het 
nieuwe regelschema. 

Voorstel regelschema. 
Op basis van de beste pairing en drukcompensatiemethode is het regelschema van figuur 8 
afgeleid. 

Figuur 8. Voorstel regelschema. 

Hierin zijn twee regelloops te onderscheiden. De eerste loop regelt op basis van de analyseme- 
ting de verhouding D/F uit de anonbaians zodanig dat de topsamenstelling constant blijft. De 
tweede loop bepaalt hoofdzakelijk de bodemsamenstelling via de Qin/F (scheidingsvergelij- 
king). Omdat de bodemspecificatie een grote marge bezit (zie bedrijfsdoelen paragraaf 2.2) kan 
deze loop tevens gebruikt worden voor de topdrukcompensatie. Over het algemeen zal D/F 
sneller aangepast worden dan Qin/F. 
De geëiste waarde van Qin wordt omgerekend naar een temperatuur setpoint van de TIC. Deze 
TIC bepaalt uiteindelijk het setpoint van de PIC die de stoomdruk naar de reboiler vastlegd. 
De in figuur 8 getekende 'black box' bepaalt het setpoint van Qin/F uit de druk en bodemsa- 
menstelling. Een nieuwe waarde van de bodemsamenstelling mag geen abrupte setpointverande- 
ring van QinF veroorzaken. Hetzelfde geldt voor de topdruk. 
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Hoofdstuk 4. Conclusies en aanbevelingen. 
De belangrijkste conclusies ten aanzien van dit onderzoek, zijn de volgende. - De anonbalans en de scheidingsvergelijking zijn een bruikbaar uitgangspunt bij de 

regeling van destillatiekolommen. 
- De huidige r 

~~ ~ 

Problemen 

;eling geeft de volgendi 

- Planning 

- Bedrijfsdoelen komen 
niet overeen met 
regeiingrepen. 

- Er zijn teveel vnj- 
heidsgraden om het 
proces te regelen. 

- verstoring in voe- 
dmgssamensteliiig 
wordt niet gemeten. 

xoblemen. 

- Moeilijk omdat 
de kolomdnik 
niet constant is. 

- Verstoringen 
ontstaan door 
andere ingre- 
pen. 

Uitvoeren 
van de ingreep 

- Kwalitatief 
mogelijk on- 
juist. 

- Kwantitatief 
niet optimaal. 

- Multivariabel 
proces met 
interactie. 

Beoordeling 
van het pro- 
cesverloop 

- Bodemsamen- 
steling om 24 
uur bekend. 

- voedingssa- 
mensteíiing 
niet bekend. 

- Voor identificatie van de scheidingsvergelijking is een dataset nodig die voldoende 
werkpunten bezit. 
Experimenten hebben inzicht verschaft bij de bepaling van de beste pairing. 
Drukveranderingen moeten bij een gelimiteerde condensorcapaciteit gecompenseerd 
worden met de warmte input van de reboiler. 
Het voorgestelde regelschema heeft de volgende voordelen. - 
- 
- 

- 
- 

- 
De grootte van de ingrepen zijn optimaal. 
Verkeerde ingrepen worden niet meer verricht. 
Zelfstandige aanpassing bij verstoring in belasting (voeding). - De regeling is instelbaar op verschillende samenstellingen. 

Aan te bevelen voor verder onderzoek zijn de volgende punten: - 
- 
- 

De metingen van de belangrijkste flows moeten gecontroleerd worden. 
De trillingen in top en bodemflow van de HD1 moeten geëlimineerd worden. 
De inhoud van de 'black box' uit figuur 8 bepalen. Hierbij kan men gebruik maken 
van de resultaten van experiment I, waarmee het mogelijk is de overdracht van QidF 
naar Rop te bepalen. 
Het voorgestelde regelschema in de micon (eventueel ander DCF systeem) implemen- 
teren. 
Onderzoeken of de afvalstoom, die in de hydranons geproduceerd wordt, te gebrui- 
ken is in de destillatiesectie. 

- 
- 
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22 Bijlage B. Meetdata ter bate van identificatie 



Uur gemiddelden van 14:OO tot 07:OO op 3 mei 1992 

Bedrijfsomstandigheden: tussen 14:OO en 22:OO destillaat naar tank E met spec’s: 0,02% H20,  500 ppm anol 
vanaf 22:OO destillaat naar tank A/B met spec’s: 0,055 H20, 500 ppm anol 

Totaal overzicht HD1. HD2A en HD2B: 

H D I  Ptop(dagst,) Xb Xd F D B L Stoom (dagst.) TIC Ttop Tbodem Treflux 
HandanalysA4601-AN0 F4601 -AN0 F4603-AN0 F4603-AN0 F4602-AN0 F4606-AN0 T4602-AN0 T4622-AN0 T4616-ANO T4623-AN0 P4601 -AN0 

gemid. ‘3% anon 0.0386 10.4248 8.4277 1.9065 13.3459 3.4622 81.8106 66.8200 103,0350 32.5900 52.4000 
min. 0.0299 10.3930 7.9140 1.4120 13.1940 3.3200 81.7200 66.2500 101.2100 31.5000 50.9000 
max. 0.0496 10.4450 8.7880 2.4440 13.4770 3.6000 81.9500 67.2500 103.7600 33.3100 54.0000 
st. dev. 5.545E-03 1.186E-02 2.143E-01 2.427E-01 9.529E-02 8.612E-02 5.296E-02 2.518E-01 6.223E-01 5.397E-01 8.769E-01 
sample var. 3.256E-05 1.489E-04 4.861E-02 6.238E-02 9.614E-03 7.854E-03 2.970E-03 6.714E-02 4.100E-01 3.084E-01 8.141E-01 -- ------ -- --- 
03-may-92 
03-may-92 
03-may-92 
03-may-92 
03 -may- 92 
03 -may- 92 
03 -may -92 
03 -may -92 
03-may -92 
03-may-92 
04 -may - 92 
04 -may- 92 
04 -may- 92 
04 -may- 92 
04 -may- 92 
04-may - 92 
04-may-92 
04-may-92 

14:OO 
15:OO 
16:OO 
17:OO 
18:OO 
19:oo 
20:oo 
21:oo 
22:oo 
23:OO 
0o:oo 
01:oo 
02:oo 
03:OO 
04:OO 
05:OO 
06:OO 
07:OO 

0.036 
0.0459 
0.0392 
0.0449 
0.0488 
0.0496 
0.0412 
0.0365 
0.0324 
0.0357 
0.0388 
0.0372 
0.0307 
0.0333 
0.0377 
0.0396 

0.038 
0.0299 

10.425 
10.423 
10.429 
10.425 
10.432 
10.418 
10.431 
10.421 
10.425 
10.427 

10.44 
10.408 
10.393 
10.417 
10.445 
10.416 

10.44 
10.432 

8.687 
8.348 
8.788 
8.698 
8.581 
8.248 
8.362 
8.398 
8.465 
8.352 
8.446 
8.063 
8.547 
8.505 

8.49 
8.575 
7.914 
8.231 

1.935 
1.461 
2.109 
1.412 
1.762 
1.893 
1.977 
2.03 

2.086 
1,737 
1.915 
1.907 
2.177 

1.63 
1.846 
1.913 
2.083 
2.444 

13.429 
13.442 
13.477 
13.442 
13.435 
13.404 
13.423 
13.451 
13.324 
13.343 
13.365 
13.321 
13.302 

13.21 
13.206 
13.194 

13.21 
13.240 

3.6 
3.6 
3.5 
3.5 
3.6 
3.6 
3.4 
3.4 

3.44 
3.44 
3.42 
3.42 
3.44 
3.44 
3.44 
3.44 
3.32 
3.32 

81.95 
81.72 
81.81 
81.86 
81.89 
81.78 

81.8 
81.81 
81.05 

81.8 
81.81 
81.73 
81.78 
81.81 
81.76 
81.70 
81.82 
81.83 

67.25 
66.94 
67.23 
67.18 
67.06 
66.71 
66.76 
66.69 
66.81 

66.8 
66.82 
66.79 
66.94 
66.85 
66.61 
66.59 
66.25 
66.48 

103.25 
103.18 
103.01 

- 1  03.19 
103.22 
103.09 
103.41 
103.68 
103.68 
103.76 
103.6 

103.19 
102.79 
102.98 
102.83 
102.74 
101.82 
101.21 

32.67 
32.78 
33.12 
33.31 
33.28 

33.1 
33.03 
32.78 
32.73 
32.72 
32.88 
32.69 
32.46 

32.2 
31.9 
31.8 
31.5 

31.67 

53 
53 
53 
53 
54 
54 
53 
53 

51.9 
51.9 
51.9 
51.9 
52.2 
52.2 
51.7 
51.7 
50.9 
50.9 



HD2A 

gemid. 
min. 
max. 
st. dev. 
sample var. 

03-may-92 14:OO 
03-may-92 1500 
03-may-92 16:OO 
03-may-92 17:OO 
03-may-92 18:OO 
03-may-92 19:OO 
03-may-92 20:OO 
03-may-92 21:OO 
03-may-92 22:OO 
03-may-92 23:OO 
04-may-92 0O:OO 
04-may-92 01:OO 
04-may-92 02:OO 
04-may-92 03:OO 
04-may-92 04:OO 
04-may-92 0500 
04-may-92 06:OO 
04-may-92 07:OO 

Xb Xd F D B L Stoom TIC Tto p Tbodem Treflux Ptop(dags.) 
HandanalysA4631 -AN0 F4631 -AN0 F4633-AN0 F4634-AN0 F4632-AN0 F4636-AN0 T4632-AN0 T4652-AN0 T4646-AN0 T4634-AN0 P4631 -AN0 

‘3.5% anon 0.0469 10.2828 7.8836 2.1789 13.4787 3.4857 87.3589 65.51 22 1 00.1 567 32.0889 46.1667 
0.0373 10.2580 7.4040 1.9230 13.3440 3.4470 87.2900 64.8300 98.7000 25.2000 43.8000 
0.0564 10.3060 8.1630 2.3740 13.5320 3.5270 87.41 O0 65.81 O0 100.9400 38.0000 48.0000 

___.____________________________________________________I__--------------________I_____________________________ 

6.240E-03 1.1 08E-02 1.799E-01 1.342E-01 5.984E-02 2.437E-02 3.1 25E-02 2.893E-01 5.383E-01 4.267E+OO 1.454E+00 
4.1 23E-05 1.301 E-O4 3.426E-02 1.908E-02 3.792E-03 6.287E-04 1.034E-03 8.859E-02 3.068E-01 1.927Et01 2.240Et00 

0.0533 10.268 8.1 3 2.21 1 13.357 3.505 87.36 65.54 100.1 9 32 47 
0.0532 10.283 8.163 1.984 13.344 3.484 87.39 65.57 100.09 32 47 
0.0556 10.28 8.121 1.923 13.373 3.479 87.41 65.76 100.04 36 48 
0.0564 10.288 8.055 2.104 13.424 3.481 87.4 65.79 99.99 36 48 
0.0562 10.285 7.99 2.266 13.469 3.454 87.35 65.79 99.93 38 48 
0.054 10.278 7.952 2.21 5 13.52 3.456 87.37 65.76 100.07 38 48 
0.05 10.285 7.795 2.087 13.51 9 3.447 87.37 65.65 100.25 35 47 

0.0455 10.306 7.878 2.246 13.497 3.501 87.31 65.8 100.73 35 47 
0.0442 10.291 7.839 2.374 13.532 3.493 87.36 65.72 100.91 35.3 46.4 
0.044 10.258 7.839 2.283 13.51 3 3.478 87.37 65.81 100.94 35.3 46.4 

0.0459 10.288 7.825 2.028 13.5 3.461 87.36 65.55 100.66 32.4 46.2 
0.0459 10.276 7.756 2.03 13.526 3.51 8 87.34 65.47 100.53 32.4 46.2 
0.0422 10.298 7.835 2.263 13.51 3 3.51 87.29 65.41 100.37 28.9 44.7 
0.0403 10.277 7.926 2.373 13.5 3.527 87.39 65.44 100.29 28.9 44.7 
0.0407 10.29 7.876 2.178 13.472 3.51 7 87.32 65.17 100.04 26 44.4 
0.0408 10.276 7.91 1 2.061 13.51 3 3.507 87.33 65.17 99.9 26 44.4 
0.0395 10.293 7.609 2.221 13.532 3.46 87.39 64.83 99.19 25.2 43.8 
0.0373 10.27 7.404 2.374 13.51 3 3.464 87.35 64.99 98.7 25.2 43.8 

.__I_______________________________________----_____________________------_____----- - 

HD2B Xb Xd F D B L Stoom TIC Ttop Ttndem Treflux Ptop(dagst.) 
HandanalysA4661 -AN0 F4661 -AN0 F4663- AN0 F4664-AN0 F4662- AN0 F4666-AN0 T4662-AN0 T4682-AN0 T4676-AN0 T4664-AN0 P4661 -AN0 

gemid. ‘2.5% anon 0.0468 10.51 08 8.2714 2.4023 13.891 8 3.5901 90.2956 65.9528 100.9906 32.1 889 57.9667 
min. 0.0369 10.4980 8.0370 2.2200 13.7370 3.5250 90.2200 100.0600 26.7000 57.4000 65.6700 
max. 0.0555 10.5230 8.5540 2.7650 14.0640 3.6530 90.3800 66.1 400 1 01.6000 36.0000 59.0000 
st. dev. 5.496E-03 6.81 1 E-O3 1.540E-01 1.318E-01 9.125E-02 3.686E-02 3.531 E-O2 1.299E-01 3.683E-01 3.070E+00 4.784E-01 
sample var. 3.198E-05 4.912E-05 2.51 1E-02 1.839E-02 8.817E-03 1.439E-03 1.320E-03 1.786E-02 . 1.436E-01 9.981 E+OO 2.424E-01 

03-may-92 14:OO 0.0446 10.51 2 8.444 2.292 13.737 3.599 90.31 65.94 100.84 33 58 
03-may-92 1500 0.0462 10.51 8.268 2.235 13.775 3.603 90.29 65.98 100.79 33 58 
03-may-92 16:OO 0.0462 10.51 5 8.406 2.22 13.788 3.596 90.33 66.08 100.81 34 59 
03-may-92 17:OO 0.0481 10.521 8.41 2.348 13.792 3.57 90.38 66.14 100.82 34 59 
03-may-92 18:OO 0.054 10.51 3 8.255 2.284 13.782 3.55 90.3 66.03 100.86 36 58 
03-may-92 19:OO 0.0555 10.51 5 8.101 2.357 13.861 3.546 90.27 65.97 100.83 36 58 
03-may-92 20:OO 0.051 10.505 8.037 2.765 13.88 3.553 90.29 65.93 100.94 35 58 
03-may-92 21:OO 0.0502 10.51 9 8.105 2.604 13.861 3.525 90.31 66.03 1 01.32 35 58 
03-may-92 22:OO 0.051 2 10.523 8.18 2.438 13.887 3.543 90.28 66.01 1 O1 5 2  34.9 57.5 
03-may-92 23:OO 0.052 10.507 8.208 2.348 13.874 3.556 90.31 66.13 101.6 34.9 57.5 
04-may-92 0O:OO 0.0542 10.512 8.066 2.421 13.979 3.586 90.34 66.05 1 01.52 32.4 58.1 
04-may-92 01:OO 0.0477 10.51 2 8.104 2.454 14.064 3.622 90.29 66 1 01.32 32.4 58.1 
04-may-92 02:OO 0.0396 10.498 8.254 2.358 14.045 3.606 90.24 65.95 101.1 28.9 58.3 
04-may-92 03:OO 0.0369 10.502 8.525 2.352 13.972 3.621 90.27 65.96 101 .O7 28.9 58.3 . 
04-may-92 04:OO 0.0397 10.505 8.554 2.463 13.925 3.633 90.31 65.78 101 .o1 28.3 57.4 
04-may-92 0500 0.042 10.5 8.414 2.512 13.937 3.631 90.27 65.76 100.91 28.3 57.4 
04-may-92 06:OO 0.0406 10.516 8.266 2.294 13.928 3.629 90.31 65.74 100.51 26.7 57.4 
04-may-92 07:OO 0.0428 10.509 8.289 2.496 13.966 3.653 90.22 65.67 100.06 27.7 57.4 



HD1: Topcamenstelling 
uur gemid. 

mo 

81.70 

81.6s 

W O O  
W O O  

o>oo 
o30 
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OLQO 

0I:oo 
woo 

D30 
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21:w 
mm 

19.- 
1600 
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- 

HDI: Temperatuur instelling 
a00 
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Y 
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33 
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32 
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31 

HD1: Reflux temp, Top druk 



HDm: Resultaten uit uur gemiddelden op 3 mei 1992 
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HD2B: Resultaten uit uur gemiddelden op 3 mei 1992 

Temperatuur- instelling 
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9Y.10 

I P' \ 

40.00 

35.00 

E 30.w 

75.00 

20.00 
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Bijlage C. Resultaten van de experimenten 28 

Omstandigheden experiment I: - de topsamenstelling bleek voor aanvang van de proef tussen 225 ppm en 175 ppm 
anol te bevatten. Deze grote spreiding wordt veroorzaakt door de trillingen in top- en 
bodemstroom; 
de buitentemperatuur is tijdens de proef opgelopen tot 20'C. Men kan hier dus niet 
van een warme dag spreken. 

- 

Omstandigheden experiment 11: - 
- 

- 

de stapgrootte is te groot geweest, omdat geen voorbepaling is uitgevoerd; 
de pgc is buiten zijn meetbereik geraakt, daarom is aan het einde van de proef een 
monster genomen; 
op een gegeven moment bleek de topsamenstelling teveel anol te bevatten, daarom is 
het topprodukt naar de ruwe anontank afgevoerd. Omdat dit de voedingssamenstelling 
beïnvloed zijn van de voeding monsters genomen; 
de buitentemperatuur is tijdens de proef opgelopen tot 20'C. Men kan hier dus niet 
van een warme dag spreken. 

- 



Experiment I op 11/06/92: stap in de stoomflow bij gelijkblijvende D/F (10:31 uur) 

0 %  
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0.32 
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Problemen: uitgangssituatie 200 +I- 25 ppm 
de responsie is te klein om boven het ruisniveau uit te komen 

onzuiverheid bod em 
10.00 
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5.00 

a w  
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LW 

2240  1210 I t 4 0  13 10 
0.00 

tijd [sec] 

Hierop valt een eerste orde overdracht te fitten 
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Eqmlment II op 12/06i92 stap op DF (en M) bij geliMljvende stoomflow (0S:le uur) 

onzuiverheid tor, 

m 

1040 Ik40 1210 
tijd [xc] 

Problemen: stap op DF te groot, de pgc gaat buikn meetbereik 
op 12:r) uur monster genomen, bevat l,%anol 

onzuiverheid bodem 
15.00 

10.w 

0.00 
O 1010 l(CM 1 

tijd [sec] 

Voedingssamenstelling (1015 uur Prod. hdl naar T14): 11 00 uur. anon 74 5% 11.30 UUR anon 75 6% 121D uur: anon 77 2% 
an01 i 24% anol 11.7% an01 11.36 
fenol 7.8% fenol 7.4% fenol 6 4% 

120 

1.10 

1.w 

0.70 
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op t=0922 UC op automatisch 
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‘DRANONFABR1 EKEN 02/04/92 13: 46: 24 

ELECT T I ME 
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