
 Eindhoven University of Technology

MASTER

Optimalisatie ethaanfornuis NAK4

Vester, M.T.

Award date:
1987

Link to publication

Disclaimer
This document contains a student thesis (bachelor's or master's), as authored by a student at Eindhoven University of Technology. Student
theses are made available in the TU/e repository upon obtaining the required degree. The grade received is not published on the document
as presented in the repository. The required complexity or quality of research of student theses may vary by program, and the required
minimum study period may vary in duration.

General rights
Copyright and moral rights for the publications made accessible in the public portal are retained by the authors and/or other copyright owners
and it is a condition of accessing publications that users recognise and abide by the legal requirements associated with these rights.

            • Users may download and print one copy of any publication from the public portal for the purpose of private study or research.
            • You may not further distribute the material or use it for any profit-making activity or commercial gain

https://research.tue.nl/nl/studentTheses/f7f308bb-8f31-466c-b27d-ef7908884107


MT Vester 

OPTIMALISATIE 

ETHAANFORNUIS 

NAK4 

NR-1399 (1987-03) 

verslag van het afstudeerwerk, verricht op NAK4 (DSM) 

afstudeerdocent: prof dr ir PMEM van der Grinten 



SAMENVATTING 

In het verleden is in de vakgroep Systeem- en Regeltechniek van de 

Technische Universiteit te Eindhoven, een simulatiemodel ontwikkeld 

voor ethaanfornuizen. Een ethaanfornuis converteert ethaan, waarvoor 

nauwelijks toepassingen zijn, tot hoofdzakelijk etheen, dat in de 

chemische industrie als grondstof dient voor velerlei producten. Het 

model is in deze studie gefit op de gegevens van het ethaanfornuis op 

NAK4 (DSM Geleen). Een praktijkproef heeft tot verdere validatie van 

het model geleid. Aan het model is vervolgens een winstfunktie 

gekoppeld, die geheel is toegespitst op de NAK4-situatie. 

Met het model en de winstfunktie zijn optimale, in de zin van 

maximale gemiddelde winst, statische sturingen onder verschillende 

realistische bedrijfsomstandigheden bepaald. Dit resulteerde in een 

over het algemeen tamelijk lage conversie (ca. 45%) en een sterk 

situatie afhankelijke stoomverdunning (ca. 20-50%). Ten op~ichte van 

de normaal op NAK4 gehanteerde sturing van het ethaanfornuis, 

conversie ca. 50% en stoomverdunning 33%, kan hiermee een extra winst 

worden behaald van ca. 300 tot 1100 fl/dag. De trend van een 

eenvoudige dynamische sturing is kwalitatief bepaald: aanvankelijk 

mild en vervolgens geleidelijk scherper kraken. Door superpositie van 

de trend van een optimale dynamische sturing op de berekende optimale 

statische sturingen, kan een verdubbeling van de extra winst worden 

bereikt. De resultaten van deze studie zullen worden verwerkt in een 

automatische regeling van het ethaanfornuis. 
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INLEIDING 

Het kraken van nafta en gasolie tot etheen, propeen en andere 

waardevolle producten, levert als bijproduct een grote hoeveelheid 

ethaan, waarvoor nauwelijks direkte toepassingsmogelijkheden zijn. 

Eén mogelijkheid zou zijn om het ethaan als stookgas af te zetten, 

maar bij de huidige prijzen is het gunstiger voor een tweede 

toepassing te kiezen : het kraken van het ethaan, wat als 

hoofdproduct opnieuw etheen levert. Etheen dient voor velerlei 

producten als grondstof, waaronder bv. polyetheen, rubber en pvc. 

1 

Het kraken van ethaan geschiedt in een holle buisreactor. In die 

kraakbuis wordt het ethaan verhit tot een temperatuur van ca. 810 °C: 

dit proces wordt thermisch kraken genoemd. De toegevoerde warmte 

dient om de endotherme reactie CzH6 ~ CzH4 + Hz te 

doen verlopen. Naast deze hoofdreactie treden nog verschillende volg

en nevenreacties op, welke men zoveel mogelijk wenst tegen te gaan, 

aangezien deze reacties ten koste gaan van de etheenopbrengst. 

Tijdens het kraken treedt ook vervuilinb op : tegen de buiswanden 

vormt zich een koollaag. Hierdoor verandert het diameterprofiel en de 

warmteoverdracht in de buis. Door de afname van de binnendiameter van 

de kraakbuis zal de totale drukval over de buis bij constante 

belasting oplopen. De verminderde warmteoverdracht leidt tot een 

hogere buis- en ovenwandtemperatuur. Bij te hoge drukval over de buis 

of te hoge buiswandtemperatuur moet de oven uit bedrijf worden 

genomen voor een ontkoolbeurt. 

Om de opkoling enigszins tegen te gaan, voegt men processtoom toe 

aan het ethaan. Bij de heersende temperaturen kan de stoom als een 

inert gas worden beschouwd. Stoomverdunning verlaagt de concentraties 

koolwaterstoffen, waardoor alle reacties trager gaan verlopen. Dit 
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remt dus zowel de opkoling, als ook de ethaanomzet (conversie) af. 

Enerzijds verlengt stoomverdunning dus de standtijd van de oven, 

anderzijds vermindert stoomverdunning de productopbrengst per 

tijdseenheid. Aangezien beide effecten in verschillende mate 

optreden, doet zich hier een optimum voor. 

2 

In de afgelopen jaren is in de vakgroep Systeem- en Regeltechniek 

van de Technische Universiteit te Eindhoven aan de modelvorming van 

een ethaanoven gewerkt. Met behulp van dat model was het mogelijk om 

de processen in een ethaanoven te simuleren, zodat met behulp van een 

winstfunctie optimale instellingen voor de stuurgrootheden, in de zin 

van maximale gemiddelde winst over de cyclustijd (de bedrijfstijd èn 

de ontkooltijd), konden worden bepaald. Op drie manieren zijn 

optimalisaties uitgevoerd : momentaan, statisch en dynamisch. De 

laatste twee vormen van optimaliseren houden rekening met opkoling en 

dus met de standtijd. 

De aldus gevonden optimale instellingE:Il voor de stuurgroutheden 

leidden tot een conversie van ca. 70% en een stoomverdunning van meer 

dan 100%. In de praktijk werkt men met een conversie van ca. 50%, en 

een stoomverdunning van 30 à 40%. Het advies, voortvloeiend uit de 

resultaten van de optimaliseringen, om scherper te gaan kraken, is in 

de praktijk nooit overgenomen. Het model was immers niet toegespitst 

op een praktijksituatie en nooit aan de praktijk getoetst~ Daarnaast 

vreesde men dat hoge conversiefactoren tot al te korte standtijden 

zouden leiden. 

Tijdens dit afstudeerwerk is het oorspronkelijke algemene model 

van Joost van der Heijden, destijds ontwikkeld uit modellen van 

Froment, aangepast aan de situatie op NAK4 bij DSM Geleen. NAK4 

(NAftaKraker 4) is een grote kraakinstallatie voor nafta en gasolie. 

Er zijn simulaties uitgevoerd met behulp van praktijkgegevens uit het 

verleden en uit een praktijkproef. Tevens is de winst- en 

kostenfunctie, benodigd voor een optimalisatie, aangepast aan de 

huidige situatie op NAK4. Met de verkregen gegevens en inzichten in 

de praktijksituatie zijn optimale statische sturingen onder 
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verschillende omstandigheden voor het ethaanfornuis berekend en is de 

gevoeligheid van de optima voor de verschillende parameters in het 

model nagegaan. Daarna is voor een enkele situatie een suboptimale 

dynamische sturing bepaald. 



hoofdstuk 2 

MODELVORMING 

2.1 Reactiekinetiek 

4 

De pyrolyse van ethaan in de gasfase verloopt via 

radicaalmechanismen. Een gedetailleerde beschrijving van het 

radicaalmechanisme vergt voor de betrekkelijk eenvoudige pyrolyse van 

ethaan reeds vele vergelijkingen. Daardoor zou het numerieke model, 

dat bij simulaties en optimalisaties vele malen doorrekend moet 

worden, te onhandelbaar worden. Daarnaast zijn de bijbehorende 

vergelijkingen stijf, en derhalve numeriek instabiel. Om deze redenen 

is gekozen voor een alternatief mechanisme, zoals Froment dat 

gebruikt /lit.l/. 

Froment gaat in zijn modellen uit van moleculaire 

reaci1evergelijkingen. Op grond van eenvoudige simulaties met 

beperkte praktijkgegevens heeft men gekozen voor het model, dat uit 

de volgènJe vergelijKingen bestaat: 

C2H6· --? C2H4 + H2 2.1 

C2H4 + H2 --? C2H6 2.2 

2 C2H6 --? C3H8 + CH4 2.3 

C2H4 + C2H6 --? C3H6 +CH4 2.4 

C3H6 --? C2H2 + CH4 2.5 

C2H2 + CH4 --? C3H6 2.6 

C2H2 + C2H4 --? C4H6 2.7 

Voor alle reacties in het model is een eerste orde gedrag 

verondersteld. Naar aanleiding van de aan NAK4 verrichte simulaties 

zijn aan het oorspronkelijke model nog twee vergelijkingen 

toegevoegd, die de vervolgreacties op de productie van propaan in 
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rekening brengen. Deze vergelijkingen waren destijds weggelaten, 

omdat het model volgens Froment zonder die twee volgvergelijkingen 

beter zou zijn. Froment is daar op teruggekomen en heeft de 

vergelijkingen alsnog in zijn model ingebouwd. Praktijksimulaties, 

tijdens dit afstudeerwerk verricht met gegevens van NAK4, leerden dat 

het oorspronkelijke model zonder de vervolgvergelijkingen teveel 

propaan produceerde. Derhalve zijn de betreffende vergelijkingen 

toegevoegd: 

2.8 

2.9 

Met deze extra vergelijkingen zou het eveneens mogelijk moeten 

zijn om het co-kraken van ethaan en propaan te modelleren. De in dit 

werk uitgevoerde simulaties en optimalisaties gaan er echter vanuit, 

dat de voeding uit zuiver ethaan bestaat. De in de praktijk aanwezige 

hoeveelheid etheen in de voeding is zo gering (<.35/.), dat deze is 

verwaarloosd. 

De acLiveringsenergieën en reactiesnelheidsconstanten voor de 

reacties 2.1 t/m 2.9 volgens de gegevens van Froment /lit.1/, zijn in 

appendix A gegeven. Tevens zijn in appendix A de activeringsenergieën 

en reactiesnelheidsconstanten gegeven, zoals die zijn bepaald bij het 

fitten van het model op de praktijkgegevens van NAK4. Ook de 

continuiteitsvergelijkingen voor de verschillende componenten i (voor 

nummering componenten: zie appendix A) in het kraakgas zijn gegeven 

in appendix A: 

9 
-------- =- E Sij'rj·Opp(z,t) 

d z j=1 
2.10 

waarin Sij de stoichiometrische coëfficiënt van component i in 

reactie j en rj de reactiesnelheid van reactie j weergeeft. De term 

Opp(z,t) geeft de buisdoorsnede als functie van de plaats en de tijd. 

De randvoorwaarden, waaraan de componenten moeten voldoen zijn: 

2.11 



xi(O,t) = 0 

xg(O,t) = x90 
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i=2,8 

6 

2.12 

2.13 

In deze vergelijkingen zijn x10 en x90, de hoeveelheden ethaan en 

stoom aan de ingang van de oven, bekend. 

Ten aanzien van de reacties zijn de volgende veronderstellingen 

gedaan: 

-1 de toegevoegde stoom kan bij de heersende gastemperaturen 

als een inert gas worden beschouwd; 

-2 alle reacties zijn van de eerste orde; 

-3 er worden geen producten zwaarder dan C4H5 gevormd. 
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2.2 Druk - en temperatuurverloop 

Drukverloop 

Voor het kraakgas in de buis geldt de wet van behoud van impuls: 

d(p·Opp) dv 
-------- = - m·-- - u·D·o 2.14 

dz dz 

waarin p de druk, Opp de buisdoorsnede, m de massastroom, v de 

stroomsnelheid, D de buisdiameter en o de schuifspanning langs de 

wand voorstelt. Het linkerlid drukt impulstransport ten gevolge van 

de druk uit, het rechterlid impulstransport ten gevolge van 

respectievelijk convectief transport en schuifspanning. Uit deze 

impulsbalans is de vergelijking voor het drukverloop in de buis af te 

leiden in de vorm: 

dp 
= f(p,T,Opp) 

dz 

De bijbehorende randvoorwaarde wordt bepaald door de constante 

aanzuigdruk van de kraakgascompressor achter de ovens: 

p(Ltle•O) = PTLE 

waarin Ltle de uitgang van de TLE aangeeft en PTLE de aldaar 

heersende bekende druk. 

Temperatuurverloop 

2.15 

2.16 

Voor een klein buissegment ter plekke z kunnen we de warmtebalans 

opstellen: 

dT(z,t) 
cp·------

dz 
u·Do·Qflx + Orct·Opp(z,t) 2.17 
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In vergelijking 2.17 is cp de soortelijke warmte van het 

kraakgas, T de kraakgastemperatuur, Do de initiële buisdoorsnede, 

Qflx de warmteflux en Orct de reactiewarmte. Uit vergelijking 

2.17 is de differentiaalvergelijking voor het temperatuurverloop af 

te leiden: 

dT 

8 

= g(p,T,Opp) 2.18 
dz 

De randvoorwaarde bij vergelijking 2.18 wordt door de 

inlaattemperatuur van het kraakgas in de radiatiesectie vastgelegd: 

de cross-over- temperatuur TCROV: 

T(O,t) = TCROV 2.19 
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2.3 Opkolingsmechanisme 

Tijdens het kraken van ethaan treden vele ongewenste reacties op, 

die ten koste gaan van de productie van etheen. Van deze vervolg- en 

nevenreacties zijn er acht in het model in rekening gebracht: 

reacties 2.2 t/m 2.9. De vervolg- en nevenreacties hebben de 

productie van zwaardere componenten dan ethaan tot gevolg. Ten 

gevolge van de neerslag van verscheidene zware reactiecomponenten 

vindt er langzame vervuiling van de reactorwand plaats, hetgeen tot 

verhoging van de inlaatdruk en de buiswandtemperatuur leidt. Bij 

overschrijding van één der maximale waarden (resp. 6.5 atm en ca. 

1100 °C) wordt het ethaanfornuis uit bedrijf genomen. In zijn 

modellen /lit.2/ koppelt Froment de snelheid van de vervuiling (de 

opkoolsnelheid) aan de productie van de zware c4+-fracties. Daar 

C4H6 de enige c4+-component in zijn modellen is, wordt de 

opkoling aan de C4H6-productie gerelateerd. 

In het oorspronkelijke model van Joost van der Heijden /lit.3/ is 

dit opkolingsmechanisme van Froment overgenomen en zijn de fysische 

parameters, de activeringsenergie EAc en de opkoolsnelheids

constante kcO• gehandhaafd. Zie vergelijking 2.20. Met behulp van 

praktijkgegevens van NAK4 zijn deze parameters in deze studie 

dusdanig aangepast, dat het model de bedrijfstijd (tijdsinterval 

tussen in- en uitbedrijfname van oven) van de ethaanoven goed 

voorspelt (zie tabel 2.1). Het is in de praktijk immers niet mogelijk 

om de opkoling rechtstreeks te meten. 

dD(z,t) 

dt 

waarin h(p,T,Opp,C4H6) de diameterafname voorstelt bij gegeven 

butadieen-partiaalspanning en 

Arr(kco,EAc,T) het Arrheniusverband. 

2.20 



Tabel 2.1 

Froment 
NM4 
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reactiesnel
heidscanstante 
k (sec-1) 

activerings
energie 

(J·mol-1) 

10 

Opvallend hierbij is dat de apkaalsnelheid in het oorspronkelijke 

model een factor jll te hoog lag. De verklaring hiervoor is dat 

Froment de daadwerkelijke opkoling heeft willen schatten, terwijl de 

aangepaste apkaalsnelheid dient om de standtijd van de oven beter te 

benaderen: tijdens de optimalisaties is de apkaalsnelheid zo goed 

mogelijk aan de praktijk aangepast. Daarnaast beschikte Froment 

slechts over data uit een pilotplant. De activeringsenergie EAc is 

niet aangepast omdat nauwkeurige informatie omtrent de 

temperatuurafhankelijkheid van de opkolingssnelheid niet kon worden 

verkregen uit eenvoudige praktijkmetingen of -simulaties. 

Tijdens een ontkoolbeurt van de ethaanoven op NAK4 is gebleken dat 

de TLE's (warmtewisselaars) achter de ethaanoven niet waarneembaar 

vervuilen. Dit in t~genstelling tot de nafta- en gasoliefornuizen, 

waar vervuiling van de TLE's wel plaatsvindt. In dit verslag is 

derhalve verder geen rekening gehouden met opkoling van de TLE's. 
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2.4 Samenvatting modelvergelijkingen 

Uit de voorafgaande paragrafen kunnen nu de modelvergelijkingen 

worden samengesteld. 

Voor de componenten i= 1,8: 

9 

dz 
=- E Sij"rj·Opp(z,t) 

j=1 

met als randvoorwaarden: 

x1(0,t) = X10 
xi(O,t) = 0 i=2,8 

en waarin voor de componentcodering geldt: 

1 ethaan, 
2 etheen, 
3 waterstof, 
4 methaan, 
5 propeen, 
6 propaan, 
7 ethyn en 
8 butadieen. 

Voor component 9 (processtoom) 

dx9 
= 0 

dz 

met als randvoorwaarde: 

x9(0,t) = x90 

Voor het drukverloop: 

dp 
= f(p,T,Opp) 

dz 

met als ranvoorwaarde: 

p(Ltle•t) = PTLE 

2.21 

2.22 
2.23 

2.24 

2.25 

2.26 

2.27 
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Voor het temperatuurverloop: 

dT 
g(p,T,Opp) 

dz 

met als randvoorwaarde: 

T(O,t) = TCROV 

en voor de afname van binnendiameter van de kraakbuis: 

dD(z,t) 

dt 

met als beginvoorwaarde: 

D(z,O) = Do 

waarin Do de initiële buisdiameter. 

12 

2.28 

2.29 

2.30 

2.31 

Voor de componenten, alsmede het temperatuurverloop is de 

beginrandvoorwaarde gegeven. Voor het drukverloop is echter de 

eindrandvoorwaarde opgelegd. We hebben hier dus te maken met een Two 

Point Boundary Value Problem (TPBVP ). In het model wordt het 

probleem opgelost door de juiste inlaatdruk, uitgaande van de gegeven 

constante uitlaatdruk, iteratief te berekenen. Aangezien het verschil 

in snelheid van de procesdynamica (minuten) en de opkoling groot is, 

is het mogelijk om het kraakproces als (quasi-)statisch te 

beschouwen. De dynamica in het model is geheel afkomstig van de 

opkoling en de samenhangende diameterafname in vergelijking 2.30. 



2.5 Enkele begrippen 

conversiefactor 

stoomverdunningsfactor 

kraakscherpte 

selectiviteit 
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verhouding van hoeveelheid (kg of mol) 

omgezet ethaan aan uitgang fornuis en 

hoeveelheid ethaan aan ingang fornuis. 

hoeveelheid stoom (kg) per kg ethaan 

aan inlaat fornuis. 

verhouding van hoeveelheden (mol) 

etheen en ethaan aan uitgang fornuis. 

hoeveelheid geproduceerd etheen (mol) 

per mol geconverteerd ethaan. 

13 
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PRAKTIJKSCHETS 

14 

De besproken modelvorming is in zijn geheel gebaseerd op 

theoretische vergelijkingen voor de reactiekinetiek en het druk- en 

temperatuurverloop over de buis. Om met dit model optimale sturingen 

te kunnen bepalen, is een winstfunctie benodigd. Voor het opstellen 

van een op de praktijksituatie toegespitste winstfunctie is kennis 

van en enig inzicht in die praktijksituatie onontbeerlijk. Derhalve 

volgt hier een globale beschrijving van de processen, die rond de 

ethaanoven plaatsvinden. De beschrijving heeft betrekking op de 

ethaanoven op NAK4 (DSM Geleen), waarop het model geheel is 

toegespitst. 

In figuur 3.1 is de ovensectie weergegeven. 

water 

proces
stoom FS quencholie 

kraakgas 

radiatiesectie 

stookgas naar branders 

Figuur 3.1: ethaanoven NAK4. 

Het ethaan, dat als voeding voor de oven dient, is afkomstig van 

de 10 andere ovens op NAK4. Deze ovens zijn ingesteld op het kraken 

van nafta en gasolie, en produceren als bijproduct onder andere 

ethaan. Het ethaan wordt van de overige kraakgascomponenten 
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gescheiden en naar de ethaanoven geleid. Men verwarmt het ethaan, 

reeds voorverwarmd tot ca. 60°C, in de zogenaamde convectiesectie van 

de oven verder tot ca. 190°C. Hierna wordt de processtoom aan het 

ethaan toegevoegd. Het geheel van ethaan en stoom wordt verder verhit 

tot een temperatuur van ca. 560°C. De verhitting in de 

convectiesectie vi11dt plaats door middel van warmteoverdracht tussen 

de rookgassen en de vier voedingsbuizen, waarover de voeding is 

verdeeld. Vervolgens treden de buizen met ethaan en processtoom de 

radiatiesectie binnen. Dit punt tussen convectiesectie en 

radiatiesectie heet de cross-over. In de radiatiesectie wordt de 

ovenwand door vele branders (stookgas vnl. methaan uit eigen 

productie, evt. aangevuld met aardgas) aangestraald. Verdere 

verhitting van de voeding vindt dan plaats door indirecte straling 

via de ovenwand. Op deze rnanier probeert men een goede verdeling van 

de warmte te verkrijgen. In de radiatiesectie komen de reacties snel 

op gang en wordt het ethaan geconvertet:rd tot hoofdzakelijk etheen. 

De processtoom kan hierbij als een inert 5us worden beschouwd: bij de 

heersende gastemperaturen neemt de stoom nauwelijks aan de reacties 

deel. De processtoom treedt op als verdunner van de koolwaterstoffen 

en gaat zodoende secundaire reacties, die leiden tot een lagere 

selectiviteit en tot snellere vervuiling van de oven, tegen. Het 

resulterende kraakgas verlaat de radiatiesectie, en daarmee de 

ethaanoven, met een temperatuur van ca. 810 oe. De verblijftijd van 

het kraakgas in de radiatiesectie ligt in de orde van een halve 

seconde. 

Direct na de oven komen de vier kraakbuizen paarsgewijs samen in 

twee TLE's (Transfer Line Exchanger), waarin het kraakgas in zeer 

korte tijd (ca. 30 milliseconden) wordt afgekoeld van de 

kraaktemperatuur van ca. 8l0°C tot ca. 360°C. De TLE's zijn 

tegenstroomwarmtewisselaars, die ervoor zorgen dat direct na de oven 

de reacties in het kraakgas een halt toe worden geroepen. Dit dient 

om ongewenste vervolgreacties, die een lagere selectiviteit en 

snellere opkoling ten gevolge hebben, tegen te gaan. De twee uitlaten 

van de TLE's gaan over in de zogenaamde quenchfittingen, waar door 

middel van het toevoegen van quencholie een verdere 
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temperatuurreductie plaatsvindt tot ca. 200°C. De door de quencholie 

opgenomen warmte wordt later grotendeels (ca. 80%) weer afgestaan in 

enkele warmtewisselaars. 

10 

quench 

'vers' ethaan-aanbod 
FRESH 

proces- c4 
stoom 

recycle ethaan FE 

Figuur 3. 2: globaal processchema l~AK4. 

Na de quenchfittingen wordt het kraakgas, afkomstig van de 

ethaanoven, toegevoegd aan het kraakgas van de overige 10 ovens. Zie 

figuur 3.2. Het totaal aan kraakgas doorloopt vervolgens de zogeheten 

warme scheiding w.s., waarbij de zware cs+-fracties worden 

afgescheiden, alsmede de nog in het kraakgas aanwezige processtoom. 

Het resterende kraakgas wordt in de kraakgascompressor K.C. in vijf 

stappen gecomprimeerd met ca. een factor 32. Hierbij wordt reeds een 

groot gedeelte van de C4-fractie afgezonderd. Sterke afkoeling in 

de "cold box" C.B. zorgt voor afscheiding van H2 en een gedeelte 

van het nog aanwezige CH4. De resterende CH4 wordt in de 

methaankolom afgescheiden. De overgebleven C2/C3-fractie wordt 

vervolgens in de ethaan- en de etheenkolom gesplitst in C2H2, 

C2H4, C2H6 en de C3-fractie. Het bad van de etheenkolom, 

ook wel C2-splitter genoemd, bevat het ethaan, dat als voeding 

dient voor de ethaanoven. 
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Op NAK4 wordt de ethaanoven gebruikt om het niveau van het 

ethaanbad van de etheenkolom te regelen. De bedrijfsvoering van de 

ethaanoven hangt geheel samen met dat niveau. Het bad wordt gevuld 

met twee stromen ethaan: de ene stroom is het kraakproduct van de 10 

overige kraakovens, de andere stroom is de niet geconverteerde 

voeding van de ethaanoven zelf. De stroom ethaan van de overige ovens 

is afhankelijk van de soort voeding (meestal nafta, gasolie of 

gascondensaat), de totale hoeveelheid voeding op die ovens (meestal 

tussen de 180 en 200 ton per uur) en de kraakscherpte (voor deze 

ovens gedefinieerd als de verhouding van de Cz- en C3-fractie; 

vergelijkbaar met de conversie voor de ethaanoven), die men op de 

overige ovens hanteert. Storingen aan één der overige ovens zullen 

merkbaar zijn in het ethaanbad in de etheenkolom, evenals andere 

storingen, die optreden in het scheidingstraject dat het ethaan volgt 

(de Cz-straat). De instellingen van de stuurgrootheden van de 

ethaanoven, di~ afhar,kelijk zijn van het verloop van het niveau van 

het ethaanbad in de etheenkolom, zullen dus sterk afhangen van 

toevallige storingen in de rest van de fabriek. 

Om het niveau van het ethaanbad in de etheenkolom constant te 

houden, moet men aan de volgende vergelijking voldoen: 

CONV * FE = FRESH 3.1 

waarin CONV de conversiefactor van de ethaanoven, FE de ethaanvoeding 

van de ethaanoven, en FRESH het ethaan, afkomstig van de overige 

ovens, aanduidt. Zie figuur 3.3. 

FRESH 

J OVEN L 
1._ ___ -JJ (1-CONV) ·FE FE 

recycle 

Figuur 3.3: ethaanstromen NAK4. 
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Deze ethaanbalans zegt dat de hoeveelheid geconverteerd ethaan 

CONV*FE gelijk moet zijn aan het aanbod FRESH van de overige ovens. 

De hoeveelheid FRESH is een door de overige ovens opgedrongen 

hoeveelheid. Kiest men derhalve voor een bepaalde ovenbelasting FE, 

dan legt men daarmee dus de conversie CONV vast, en omgekeerd geldt 

hetzelfde. Op NAK4 is, naast de ethaanvoeding FE, de kraaktemperatuur 

Tk de tweede stuurgrootheid. In feite stelt men dus de 

ethaanvoeding FE rechtstreeks in en regelt men de conversiefactor 

CONV via de kraaktemperatuur Tk. De stoomverdunningsfactor ö is 

onafhankelijk van de twee overige instelgrootheden vastgelegd op een 

waarde van 337.. Deze vrijheidsgraad wordt momenteel dus nog niet als 

stuurgrootheid gebruikt: daartoe heeft men niet voldoende nauwkeurig 

inzicht in de invloed van de stoomverdunning op de reactiekinetiek en 

de opkoling. 

De gegeven gangbare grootte-orden voor conversie (50 à 557.) en 

stoomverdunning (ca. 337.) in de NAK4-praktijk leiden tot "mild" 

kraken: men tracht de oven te beschermen voor al te snelle opkoling. 

De veroudering ten gevolge van opkoling vindt plaats in de 

radiatiesectie. Het Vermoeden, dat een gedeelte van het kool in de 

TLE's neer zou slaan, bleek ongegrond, toen bij een ontkoling op NAK4 

geen waarneembare vervuiling van de buizen in de TLE's had 

plaatsgevonden. Wel kan vervuiling optreden op de overgang van oven 

naar TLE, de zogenaamde pijpenplaat, waar zich kool, losgeslagen in 

de kraakbuizen, kan vastzetten. Het gevolg van de vorming van een 

koollaag is dat de binnendiameter van de buis afneemt. Ten gevolge 

hiervan neemt de inlaatdruk van de kraakbuis toe en neemt de 

warmteoverdracht af, waardoor de buiswandtemperatuur toeneemt. 

Wanneer de inlaatdruk of de buiswandtemperatuur zijn maximale waarde 

(respectievelijk 6.5 atm. en ca. 1100°C) overschrijdt, wordt de 

ethaanoven uit bedrijf genomen voor een ontkoolbeurt. Op NAK4 komt de 

buiswandtemperatuur van de ethaanoven nooit boven zijn maximaal 

toelaatbare waarde. De ethaanoven wordt alleen vanwege te hoge 

inlaatdruk uit bedrijf genomen, omdat dan de voedingskleppen voor het 

ethaan en de stoom ontregeld raken. 
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Sinds kort past men op NAK4 nog een geheel ander middel toe om 

opkoling tegen te gaan: men laat het zwavelhoudende gas DMDS 

(DiMethylDiSulfide) door de kraakbuizen stromen, vooraleer deze in 

gebruik te nemen. Ook na inbedrijfname van de oven, blijft men deze 

zwavelhoudende verbinding toevoegen. Het zwavel in deze verbinding 

dient om de catalytische werking, die het buiswandmateriaal op de 

opkoling heeft, tegen te gaan. Men heeft reeds langere standtijden 

met deze methode behaald, maar gezien het geringe aantal perioden, 

dat men nog maar met deze methode werkt, kunnen nog geen relevante 

uitspraken over het effect worden gedaan. Ook over een mogelijke 

invloed op selectiviteit valt nog niets te zeggen. 
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Wanneer de ethaanoven uit bedrijf wordt genomen voor een 

ontkoolbeurt, moet een andere oven worden overgeschakeld op het 

kraken van ethaan: de swing-heater. Hierdoor vermindert dus het 

aantal oven:::, liat beschikbaar is voor het kraken van gasolie of 

nafta. Het gevolg is capaciteitsverlies. Derhalve streeft men ernaar 

de ethaanoven zolang mogelijk in bedrijf te houden. De gemiddelde 

standtijd van de ethaanoven op NAK4 bedraagt 35 dagen 

(standaarddeviatie. 9 dagen) na een ontkoling, waarbij ook de TLE's 

schoon worden gespoten. Zie figuur 3.4. Het reinigen der TLE's 

gebeurt echter slechts één keer op de ca. vier ontkoolbeurten. 

' & 20 2e 30 ]8 4-0 46 &0 66 10 16 

standtijd ethaanoven (dagen) 

Figuur 3.4: gerealiseerde standtijden NAK4. 
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De overige keren wordt de oven zogenaamd vliegend ontkoold. Daarbij 

blijft de kraakbuis op temperatuur, waardoor de duur (ca. 24 uur) en 

de kosten van een dergelijke ontkoling een factor 1.5 à 2 lager 

liggen. 

Naast de periodiek optredende vervuiling ten gevolge van opkoling, 

vinden er nog andere vormen van veroudering plaats: slijtage door 

erosie, oprekking (ca. 8 cm. per jaar) onder het eigen gewicht en 

thermische vermoeidheid. Derhalve moeten de kraakbuizen om de 7 à 8 

jaar worden vervangen. 
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SIMULATIE 

4.1 Wijzigingen model 
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Voor het simuleren van de ethaanoven op NAK4 is gebruik gemaakt 

van het model van Joost van der Heijden /lit.3/ (zie hoofdstuk 2). De 

resultaten van de modelberekeningen zijn vergeleken met plantdata uit 

de Long Time Archivering (LTA) van NAK4: alle on-line gemeten 

gegevens worden hierin éénmaal daags opgeslagen. 

Het model was in de oorspronkelijke vorm alleen geschikt om 

simulaties uit te voeren met een constante sturing. Het probleem, 

welke deze beperking bij de praktijksimulaties leverde, was dat 

tijdens normaal bedrijf de stuurgrootheden van de ethaanoven telkens 

weer aangepast moeten worden om het wisselende ethaan-aanbod van de 

overige ovens op r.e vangen (hoofdstuk 3). Derhalve is het model 

zodanig aangepast, dat de varierenue instellingen van de 

stuurgrootheden in de praktijk aan het model kunnen woruen 

meegegeven: ieder nieuw etmaal worden de stuurgrootheden ten behoeve 

van het model gelijk gesteld aan de waarde die voor de bijbehorende 

dag in het LTA is opgeslagen. Het model is daarmee geschikt gemaakt 

voor een opgegeven dynamische sturing. 

In het model bestond de mogelijkheid om de beschikbare 

stuurgrootheden te kiezen uit 5 mogelijkheden: 

-1 de ethaanbelasting FE van de oven, 

-2 de stoomverdunningsfactor ö, 

-3 de conversiefactor CONV, 

-4 de ovenwandtemperatuur Tw en 

-5 de hoeveelheid vers ethaan FRESH. 

Daar in de praktijk de hoeveelheid FRESH wordt opgedrongen, 

vervalt deze als mogelijke stuurgrootheid. De keuzemogelijkheden 3 en 
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4 vormen voor de simulatie ook een probleem. Immers, zowel de 

conversiefactor als de ovenwandtemperatuur worden in de praktijk niet 

gemeten. De conversiefactor is eventueel wel bij benadering af te 

leiden uit een aanverwante grootheid, die wèl bepaald wordt: de 

kraakscherpte KS = [C2H4]/[C2H6]· Deze is op NAK4 echter 

nooit als stuurgrootheid voor de oven gebruikt. De 

ovenwandtemperatuur wordt met grote onnauwkeurigheid met de hand 

gemeten en is derhalve niet in de LTA opgeslagen, zodat deze 

grootheid voor de sturing van de oven eveneens onbruikbaar is. 

Op NAK4 regelt men de ethaanoven met behulp van twee grootheden: 

de ethaanbelasting FE van de oven en de uitlaattemperatuur Tk van 

het kraakgas (de kraaktemperatuur). De derde stuurgrootheid is de 

stoomverdunningsfactor, welke men de laatste jaren op een constante 

waarde van 33% houdt, omdat men de invloed van de stoomverdunning op 

reactiekinetiek en opkoling niet nauwkeurig genoeg kent. Wanneer nu 

het ethaan-aanbod van de overige ovens toeneemt, kan men twee 

regelacties ondernemen: men verhoogt ofwel de ethaanbelasting FE, 

ofwel de kraaktemperatuur Tk, door meer brandstof toe te voeren. 

Het gevolg van beide regelacties is dat de hoeveelheid gevenverteerde 

ethaan per tijdseenheid stijgt. Om de toegepaste sturing op NAK4 te 

kunnen simuleren, is derhalve ook een andere stuurgrootheid aan het 

model toegevoegd: de kraaktemperatuur Tk. 

Nadat het model was aangepast aan de dynamische praktijksturing en 

aan de in de praktijk gebruikte regelgrootheden, en daarnaast enkele 

parameters (afmetingen, aantallen en temperaturen) waren aangepast 

aan de NAK4-situatie, zijn enkele bedrijfsperieden van de ethaanoven 

gesimuleerd. 

De criteria bij de selectie van een simulatieperiode uit de 

LTA-gegevens waren de volgende: 

-1 de gegevens uit de periode moeten vrijwel compleet zijn: vele 

perioden vielen af, omdat veel data ontbraken. 
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-2 tijdens de periode mag alleen ethaan gekraakt zijn: tijdens 

verschillende runs werd er naast ethaan, ook verschillende dagen 

propaan gekraakt. 

-3 de periode moet een redelijke standtijd hebben: perioden, die 

qua standtijd uitschieters vormen, zijn meestal minder 

interessant. 

-4 de periode moet volgen op een ontkoolbeurt, waarbij de oven 

en de TLE's zijn gespoten: alleen dan zijn de begincondities 

goed te schatten. 

Stelt men deze eisen aan de te simuleren bedrijfsperioden, dan 

blijkt dat in de enorme berg plantdata uit de LTA, slechts enkele 

geschikte perioden te vinden zijn. 
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4.2 Resultaten simulatie 

Op de navolgende pagina's staan de resultaten van de simulatie, 

die is uitgevoerd op de in paragraaf 4.1 vermelde wijze, van een 

bedrijfsperiode, die aan de criteria in de vorige paragraaf voldeed. 

De sturing van de ethaanoven gedurende de gesimuleerde periode 

staat in plot 4.1. De model- (getrokken lijn) en praktijkwaarden 

(achthoeken) komen exact overeen: immers, de praktijkgegevens omtrent 

de sturing worden aan het model meegegeven als inputvariabelen. 
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Plot 4.1: sturing ethaanoven gedurende 

de simulatieperiode. 

- model 
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Gedurende deze periode was de kraaktemperatuur vrij constant 

(±1080 K). De stoomverdunningsfactor ö, welke uit de figuren voor 

de hoeveelheden stoom en ethaan volgt, was niet constant, maar 

varieerde tussen de .3 en .5 kg/kg. De belasting van de ethaanoven 

bedroeg ca. 25 mol ethaan per seconde per kraakspiraal, hetgeen 

overeen komt met een toLale ovenbelasting van ca. 11 ton per uur. Dit 

is uitzonderlijk laag. Normale belastingwaarden liggen tussen de 14 
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en 18 ton per uur. De gerealiseerde standtijd tijdens de 

simulatieperiode bedroeg 34 dagen. Voor inbedrijfname was de oven 

ontkoold en de TLE's gespoten. Op t=ll en t=24 ontbraken de data. Op 

t=20 vond er co-krkaken met propaan plaats. Al met al voldoet deze 

periode redelijk aan de criteria uit paragraaf 4.1. 

In plot 4.2 staan de modelberekeningen en praktijkwaarden voor het 

uitvalspakket van de ethaanoven. De modelberekeningen zijn verkregen 

met het oorspronkelijke model van Joost van der Heijden met de 

reactiekinetiek van Froment. De procesgaschromatograaf op NAK4 is 

alleen in staat om relatieve volumepercentages van vijf componenten 

(methaan, etheen, ethaan, propeen en propaan) te meten. Dit is een 

gevolg van het feit dat, vooraleer het kraakgasmonster door de 

chromatagraaf stroomt, de zwaarste reactiecomponenten moeten worden 

afgescheiden middels condensatie, om al te snelle vervuiling van de 

leidingen te voorkomen. Aldus heeft men geen informatie over de 

gehele kraakgasstroom, maar slechts over de lichte fractie. 
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Plot 4.2: analyseverhoudingen tijdens de 

simulatieperiode. 
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In de getoonde plots zijn alle verhoudingen betrokken op het 

gemeten volumepercentage etheen. Dit is gedaan ter wille van 

uniformiteit en heeft geen verdere gevolgen. De modelberekeningen 

(ononderbroken lijnen) en de NAK4-gegevens (achthoeken) staan 

uitgezet tegen de tijd dat de oven in bedrijf is. 
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Het model vertoont in zijn oorspronkelijke vorm grote afwijkingen. 

De reden hiervoor is dat de gegevens, die Froment tot zijn 

beschikking had bij het opstellen van het model, slechts summier 

waren en veelal verkregen uit een pilotplant. 

In plot 4.3 staan enkele buisprofielen. De getoonde profielen zijn 

het resultaat van berekeningen met het oorspronkelijke model. Voor de 

profielen zijn geen meetwaarden beschikbaar. 
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Plot 4.3: enkele berekende buisprofielen 

tijdens simulatieperiode. 
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Bij een gegeven vaste uitlaatdruk (0.47 ato), berekent het model 

de inlaatdruk. Het temperatuurprofiel wordt met behulp van 
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praktijkgegevens omtrent in- en uitlaattemperatuur berekend. De 

relatieve diameter volgt uit de opkoling. Bij de in plot 4.3 getoonde 

simulatieresultaten verloopt deze opkoling volgens de oorspronkelijke 

modellering en met de oorspronkelijke opkoolsnelheid. De profielen 

zijn als functie van de plaats in de buis getekend, met als parameter 

de tijd, dat de oven in bedrijf is (0, 10, 20 en 30 dagen). 

Behoudens het hogere niveau op t=20, veroorzaakt door een 

incidenteel hogere ovenbelasting, neemt de druk als funktie van tijd 

nauwelijks toe. Bij hogere belastingen zal de toename beter 

waarneembaar zijn. Een toename van de opkooisnelheid is niet uit de 

afname van de buisdiameter te constateren. Op t=30 is het model nog 

niet aan de maximaal toegestane inlaatdruk van 5.5 ato toe. Het model 

produceert dus een langere standtijd dan de praktijkgegevens 

aanduiden. Het temperatuurverloop is vrijwel constant. 
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In plot 4.4 is het resultaat gegeven van een simulatie, waarbij 

het model zo goed mogelijk is gefit op de praktijkgegevens. 
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Plot 4.4: analyseverhoudingen simulatieperiode 

met aangepast model. 

De daartoe aangebrachte wijzigingen in het model zijn: 

-1. het toevoegen van twee vervolgreacties, die het model 

gedeeltelijk corrigeren voor de te hoge propaanselectiviteit, 

-2. het aanpassen van het drukniveau aan het in NAK4 gemeten niveau 

en 

-3. het aanpassen van de reactiesnelheidsconstanten. 
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Het toevoegen van de twee extra vervolgreacties heeft, evenmin als 

het aanpassen van het drukniveau, nauwelijks invloed op het berekende 

uitvalspakket. Aanpassen van de reactiekinetiek maakte de fit van 

plot 4.4 mogelijk. 
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Het aangepaste model berekent vooral de belangrijke 

ethaan/etheenverhouding nauwkeurig. Ondanks het feit, dat de gegevens 

waren gebaseerd op momentwaarden, die slechts éénmaal daags 

beschikbaar waren, volgt het model de trend. De overige drie 

verhoudingen zijn aanmerkelijk slechter. Gezien de vermoedelijke 

meetfout in de praktijkgegevens, zijn ook deze resultaten alleszins 

acceptabel. Voor een optimalisatie, waarin de ethaan/etheenverhouding 

de belangrijkste rol speelt, is het model geschikt. Tijdens de 

optimalisatie van de statische sturing is de gevoeligheid van de 

optimale instelling voor fouten in het model nagegaan. 

Plot 4.5 toont de door het aangepaste model berekende druk-, 

temperatuur- en diameterprofielen. Het drukniveau is gestegen ten 

opzichte van het drukniveau in plot 4.3 door de aanpassing aan het op 

NAK4 gemeten drukniveau. Het temperatuurverloop is onveranderd 

gebleven. Door de gewijzigde reactiekinetiek c:u het hogere drukniveau 

neemt de diameter sneller af. 
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Plot 4.5: enkele buisprofielen, berekend met het 

aangepaste model, tijdens de simulatieperiode. 
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PRAKTIJKPROEF 

Ten einde zoveel mogelijk gegevens over het gedrag van het 

ethaanfornuis in de praktijk te verkrijgen, zijn met de oven op NAK4 

een aantal experimenten uitgevoerd. In het conversiegebied van ca. 

45% tot ca. 65% zijn voor stoomverdunningen van 33% en 50%, alsmede 

voor de maximaal haalbare stoomverdunning, de gegevens betreffende 

het gedrag van de oven geregistreerd. In de navolgende paragrafen 

zullen de resultaten worden behandeld. Waar mogelijk zijn de gegevens 

vergeleken met modelberekeningen om zodoende een verdere validatie 

(zie hoofdstuk 4) van het model te verkrijgen. 

5.1 Maximaal haalbare stoomverdunning 

De maximaal haalbare stoomverdunningsfactor is afhankelijk van de 

capaciteit van de stoomkleppen direct vóór het fornuis. De maximale 

molstroom door één stoomklep van het ethaanfornuis op NAK4 bedraagt 

ca. 39 mol/sec (=8.4 ton/uur voor vier kleppen). Figuur 5.1 toont de 

gemeten maximaal haa.lbare stoomverdunningsfactor Ömax als 

functie van de ovenbelasting FE (ton/uur). 
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Figuur 5.1: maximaal haalbare stoomverdunning 

als functie van de ovenbelasting. 
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De beste fit wordt verkregen met vergelijking 5.1: 

24.99 
- .167 5.1 

FE 

waarin voor FE een conversie is uitgevoerd naar molen per seconde, 

aangezien in het model met molen wordt gerekend. De standaarddeviatie 

voor Ömax bedraagt 0.01 kg/kg. Met behulp van de ethaanbalans 

uit vergelijking 3.1 is vergelijking 5.1 ook te schrijven als: 

24.99·CONV 
Ömax = - .167 5.2 

FRESH 

In figuur 5.2 is de maximaal haalbare stoomverdunning Ömax 

uitgezet tegen de conversiefactor CONV met het verse ethaan-aanbod 

FRESH (mol/sec) als parameter. 
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Figuur 5.2: maximaal haalbare stoomverdunning 

als functie van de conversie. 

Duidelijk is dat bij eenzelfde conversiefactor, de maximale 

stoomverdunningsfactor afneemt bij een toenemend ethaan-aanbod. Bij 

stijgende conversie en dus afnemende ovenbelasting FE, zal de 

maximaal haalbare stoomverdunningsfactor, bij een constant 

ethaan-aanbod, evenredig toenemen. Tijdens het optimaliseren (zie 

hoofdstuk 7) is met vergelijking 5.2 nagegaan of de optima 

realiseerbaar waren: dit bleek telkens weer het geval. 
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5.2 Simulatie 

Op gelijke wijze als in hoofdstuk 4 is besproken, is een simulatie 

van het gedrag van het ethaanfornuis tijdens de praktijkproef 

uitgevoerd. Hiervoor is het aangepaste model gebruikt: de 

reactiekinetiek en het drukverloop zijn zo goed mogelijk aan het 

ethaanfornuis op NAK4 aangepast (zie hoofdstuk 4). Deze simulatie is 

derhalve een verdere validatie van het model. De sturing van het 

ethaanfornuis, gegeven in figuur 5.3, werd aan het model meegegeven 

en de gemeten (symbolen) en berekende (doorgetrokken lijnen) 

uitvalspakketten zijn vergeleken: figuur 5.4. 
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Figuur 5.3: sturing ethaanfornuis gedurende 

praktijkproef. 

0 praktijk 

De data van t=8 tot en met t=17 ontbraken. Nadat voldoende 

gegevens waren verzameld bij een stoomverdunning van 50% (ca. 750 

metingen), is op t=32 de stoomverdunningsfactor teruggebracht tot 

33%. Uit de tamelijk constante ovenbelasting valt af te leiden dat de 

oven aanvankelijk is gestuurd met behulp van de kraaktemperatuur. Na 

t=20 nemen ook de belastingvariaties toe. 
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Figuur 5.4: analyseverhoudingen praktijkproef. 

Zoals reeds gesignaleerd in hoofdstuk 4, is de afwijking tussen 

berekende en gemeten ethaan/etheen-verhouding het kleinste. De trend 

in de meetwaarden wordt door het model goed gevolgd. Voor de overige 

componenten geldt dat de grootte-orde goed is. De berekende 

inlaatdruk overschrijdt op t=55 zijn maximale waarde. De berekende 

standtijd is aanmerkelijk korter dan de daadwerkelijk gerealiseerde 

standtijd, die 77 dagen bedroeg. Daarbij dient men evenwel in 

aanmerking te nemen, dat men tijdens de proef DMDS (zie hoofdstuk 3) 

aan het ethaan heeft toegevoegd, wat een remmende werking op de 

opkoling heeft. 
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5.3 Productverhoudingen 

In figuur 5.5 staat de methaan/ethaanverhouding uitgezet tegen de 

kraakscherpte: de etheen/ethaanverhouding. De getoonde gegevens 

hebben betrekking op een stoomverdunning van 50%. 
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Figuur 5.5: methaan/ethaanverhouding als functie 

van de kraakscherpte. 

Daar de procesgaschromatograaf geen absolute waarden van 

productconcentraties meet, kunnen slechts productverhoudingen worden 

beschouwd. De propaan/ethaan- en propeen/ethaanverhouding tonen 

eenzelfde verloop. Bij stijgende kraakscherpte nemen de verhoudingen 

alle toe, aangezien de hoeveelheid ethaan afneemt en de 

vervolgreacties toenemen. 

De pieken in figuur 5.5 worden door enkele onbetrouwbare metingen 

veroorzaakt. In totaal zijn in figuur 5.5 ca. 750 meetpunten 

verwerkt. 
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Figuur 5.6 toont dat er gedurende de periode, waarin de 

stoomverdunning is gehandhaafd op 50%, zijnde één maand, reeds enig 

verloop in de verhoudingen merkbaar is. Tegen de tijd staat hier 

namelijk de verhouding van de meetwaarde en de berekende 

regressiewaarde uit. 
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Figuur 5·. 6: verloop methaan/ ethaanverhouding. 
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De propaan/ethaan- en propeen/ethaanverhouding nemen eveneens toe 

in de tijd. Dit houdt dus in dat de methaan-, propaan- en 

propeenselectiviteit toenemen. Door de toenemende vervuiling van de 

kraakspiraal in de loop van de tijd zal immers de druk toenemen, wat 

de secundaire reacties bevordert. 
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In figuur 5.7 staat de regressielijn voor de 

methaan/ethaanverhouding, berekend uit figuur 5.5, getekend. De 

praktijkgegevens (getrokken lijnen) zijn verkregen door middeling 

over de tijd, waarover de stoomverdunning constant is gehouden. De 

modelberekeningen (symbolen) zijn verkregen door te middelen over de 

resultaten bij schone buis en bij opgekoolde buis met een 

verondersteld ethaan-aanbod van 20 mol/sec (8.6 t/h). Op deze manier 

verkrijgt men, in plaats van een simulatie van het verloop in de tijd 

(zie hoofdstuk4 en paragraaf 5.2), een simulatie van het verloop van 

de productverhoudingen als funktie van de kraakscherpte, welke een 

maat voor de conversie is. 
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Figuur 5.7: methaan/ethaanverhouding als functie van 

de kraakscherpte (gemeten en berekend). 

Voor de propaan/ethaan- en propeen/ethaanverhouding gelden 

gelijkvormige figuren. 

Het verloop, zoals getoond in figuur 5.6, is dus uitgemiddeld. De 

parameter in figuur 5.7 is de stoomverdunningsfactor ö. Duidelijk 

is dat bij toenemde stoomverdunningsfactor de 

methaan/ethaanverhouding afneemt: door de hogere stoomverdunning 

nemen immers de secundaire reacties af. Tevens blijkt uit de figuur 
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dat het model te ongevoelig is: bij toenemende kraakscherpte stijgen 

de gemeten verhoudingen sterker dan de berekende verhoudingen. 

Tijdens de fitting van het model op praktijkgegevens in hoofdstuk 4 

is immers ook alleen gebruik gemaakt van de 

reactiesnelheidsconstanten. De activeringsenergieën zijn daarbij 

ongemoeid gelaten. Voor een optimale fitting van model op praktijk 

zouden ook deze activeringsenergieën moeten worden aangepast. Vanwege 

de sterke afhankelijkheid van reactiesnelheidsconstanten en 

activeringsenergieën is dit achterwege gelaten en vervangen door een 

gevoeligheidsanalyse tijdens de optimalisatie voor de fout in de 

bepaling van de reactiesnelheidsconstanten. 
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5.4 Kraaktemperatuur en kraakscherpte 

In figuur 5.8 is de kraaktemperatuur Tk ( 0 e) uitgezet tegen de 

kraakscherpte. De gegevens hebben betrekking op een stoomverdunning 

van 50%. De rechte lijn is een berekende regressie. 
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Figuur 5.8: kraaktemperatuur Tk als functie van 

de kraakscherpte (gemeten). 
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Het verband blijkt in het gebied van .9 tot en met 1.2 vrijwel 

lineair. Bij een stoomverdunning van 33% verkrijgt men een 

soortgelijke figuur. De berekende regressielijnen staan in figuur 5.9 

getekend. De bijbehorende vergelijkingen zijn respectievelijk voor 

een stoomverdunning van 50% en 33%: 

Tk = 756.4 + 58.7·KS 

Tk = 770.4 + 46.2·KS 

waarin KS de kraakscherpte is. De standaarddeviatie voor de 

kraaktemperatuur bedraagt in beide gevallen 3.5 oe. 

5.3 

5.4 
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Figuur 5.9: kraaktemperatuur Tk als functie van 

de kraakscherpte (berekend). 
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Behalve de berekende regressielijnen, verkregen uit meetgegevens, 

staan in figuur 5.9 ook de door het model berekende 

kraaktemperaturen .. Evenals in paragtaaf 5.3 betreft het hier 

gemiddelde waarden, verkregen bij schone en opgekoolde buis. De verse 

voeding is bij de modelberekeningen weer op 20 mol/sec (8.6 t/h) 

gesteld. Het niveau van de modelberekeningen is goed, de helling is 

iets te klein. Een verdere aanpassing van het model aan de praktijk 

zou het aanpassen van de activeringsenergieën zijn. De daardoor te 

behalen extra nauwkeurigheid staat echter in geen verhouding tot de 

vereiste inspanning. Aangezien het berekende uitvalspakket voldoende 

nauwkeurig is (zie hoofdstuk 4), is verdere aanpassing achterwege 

gelaten en volstaan met een gevoeligheidsanalyse (zie hoofdstuk 7). 

Opvallend is dat de regressielijnen een verschillende helling 

hebben. Houdt men echter rekening met de meetonnauwkeurigheid, dan 

verschillen de twee regressielijnen niet significant. De 

modelberekeningen geven voor de twee verschillende 

stoomverdunningsfactoren eveneens verschillende hellingen. De 

kraaktemperatuur wordt dan ook op twee manieren door de 
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stoomverdunningsfactor beïnvloed: enerzijds zal de selectiviteit bij 

verhoogde stoomverdunning toenemen en derhalve eenzelfde 

kraakscherpte reeds bij lagere temperaturen kunnen worden 

gerealiseerd; anderzijds zal vanwege het verdunnende effect van 

hogere stoomverdunning de hoofdreactie en derhalve de conversie 

worden afgeremd, waardoor voor eenzelfde kraakscherpte een hogere 

temperatuur vereist is. 
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5.5 Stookgasverbruik 

In figuur 5.10 is het stookgasverbruik per ton ethaan uitgezet 

tegen de kraaktemperatuur. De stoomverdunningsfactor bedraagt 50%. 
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Figuur ~.10: stookgasverbruik per ton ethaan als 

functie van de kraaktemperatuur. 

Aangezien de verhouding nagenoeg lineair is, geldt de volgende 

regressielijn: 

FUEL/FE = -6.5·10-1 + 9.8·10-4·Tk 5.5 

Bij 33% stoomverdunning is de regressielijn: 

FUEL/FE = -5.4·10-1 + 8.3·10-4·Tk 5.6 

met in beide vergelijkingen een standaarddeviatie van de verhouding 

FUEL/FE van .003 ton/ton. In figuur 5.11 zijn de beide 

regressielijnen getekend. Aangezien slechts meetwaarden beschikbaar 

zijn voor stoomverdunningen van 33% en 50%, vindt lineaire 

interpolatie plaats: 
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FUEL/FE = a + b·Tk 

a = -3.3·10-1 - 6.5·1Q-1Öö 

b = 5.4·10-4 + s.8·1o-4öö 
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Figuur 5.11: stookgasverbruik per ton ethaan als 

functie van de kraaktemperatuur. 
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5.7 

5.8 

5.9 

De stijging van het stookgasverbruik bij toenemende 

stoomverdunning wordt voornamelijk veroorzaakt door een toename van 

de benodigde hoeveelheid warmte voor het opwarmen van stoom en door 

vertraging van de exotherme secundaire reacties. Daarnaast neemt ook 

de hoeveelheid verloren warmte (schoorsteen en ovenwand) toe. 

Bij vergelijking van het stookgasverbruik, gemeten bij maximaal 

haalbare stoomverdunning (paragraaf 5.1), en berekend 

stookgasverbruik door extrapolatie van vergelijking 5.7, is gebleken 

dat ook voor hogere stoomverdunningsfactoren (tot ca. 65%) 

vergelijking 5.7 gebruikt mag worden. 

Substitutie van de vergelijkingen 5.3 en 5.4 in de vergelijkingen 
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5.7, 5.8 en 5.9 levert het verband tussen stookgasverbuik enerzijds, 

en kraakscherpte, stoomverdunning en ovenbelasting anderzijds: 

FUEL = (PAR1(6) + PAR2(6)·KS )·FE 5.10 

Het stookgasverbruik is bekend, wanneer de ovenbelasting FE, de 

stoomverdunningsfactor 6 en de kraakscherpte KS bekend zijn. De 

stoomverdunningsfactor 6 is een stuurgrootheid en dus bekend. De 

ovenbelasting volgt uit vergelijking 3.1 als funktie van de 

opgedrongen hoeveelheid verse ethaan FRESH en de andere 

stuurgrootheid CONV. In het model kan ook eenvoudig de kraakscherpte 

worden berekend. Deze is immers de verhouding etheen/ethaan aan de 

uitlaat van de ethaanoven: 

Sel·CONV·FE Sel·CONV 
KS = ----------- = 5.11 

(1-CONV)·FE 1-CONV 

waarin Sel de etheenselectiviteit (mol/mol) is. Aangezien het model 

de kraakscherpte nauwkeurig berekent (hoofdstuk 4 en paragraaf 5.2) 

is het stookgasverbruik nauwkeurig bekend: de standaarddeviatie 

bedraagt 2.57.. In het model is dan ook vergelijking 5.10 gebruikt 

voor de bepaling van de stookgaskosten: hierin zijn dus zowel het 

verband tussen stookgasverbruik en kraaktemperatuur, als het verband 

tussen kraaktemperatuur en kraakscherpte (zie paragraaf 5.4), beiden 

afhankelijk van de stoomverdunningsfactor, gebruikt. 
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5.6 Inlaatdruk 

Het criterium voor uitbedrijfname van het ethaanfornuis op NAK4 is 

de maximaal toelaatbare inlaatdruk. In figuur 5.12 is de gemeten 

inlaatdruk tijdens de praktijkproef uitgezet tegen de tijd. dat de 

oven in bedrijf is. 
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Figuur 5.12: gemeten verloop inlaatdruk praktijkproef. 

Bovenop de geleidelijke toename van de inlaatdruk ten gevolge van 

opkoling zijn de schommelingen ten gevolge van belastingvariaties 

duidelijk waarneembaar. Op t=30 is de stoomverdunningsfactor verlaagd 

van 50% naar 33%. 
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Figuur 5.13: gecorrigeerde verloop inlaatdruk. 

Figuur 5.13 toont dezelfde inlaatdruk gecorrigeerd voor de 

belasting en de stoomverdunning. Als referentiepunt is daartoe een 

belasting van 14 ton/uur en een stoomverdunning van 507. aangehouden. 

Tegen het einde van de bedrijfstijd neemt de inlaatdruk plotseling 

sterk toe. Binnen enkele dagen is de oven dan aan ontkoling toe. 

De aanvankelijk relatief sterke stijging van de gecorrigeerde 

inlaatdruk is mogelijk toe te schrijven aan de catalytische werking 

van het buiswandmateriaal op de opkoling. Na een tiental dagen heeft 

zich een kleine laag kool gevormd op de buiswand en ondervindt men 

geen catalytische werking meer. 

Op grond van de gegevens uit de praktijkproef over de maximale 

inlaatdruk, alsmede enkele designgegevens van de voedings- (ethaan en 

stoom) kleppen en enkele praktijkwaarden voor de voedingsdrukken, is 

de maximaal toelaatbare inlaatdruk in het model teruggebracht van de 

oorspronkelijke 7 atm tot 6.5 atm. 
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WINSTFUNCTIE 

6.1 Inleiding 

Ten behoeve van het bepalen van een optimale stuurstrategie voor 

het ethaanfornuis, is een criterium nodig, dat eenduidig vastlegt, 

wanneer het optimum bereikt is. Het criterium, waarvan tijdens de 

optimalisering van de statische sturing uit zal worden gegaan, is: 

tb 

oi WmomCt')·dt' - Ko 

I = 6.1 

waarin I de gemiddelde winst (fl·dag-1), 

tb de bedrijfstijd (dagen), 

to de ontkooltijd (dagen), 

Wmom(t): de momentane winst (fl/dag) en 

Ko de kosten van een ontkoolbeurt (fl). 

De doelstelling van een optimalisatie zal zijn om I te 

maximaliseren: de hoogst mogelijke gemiddelde winst over de 

cyclustijd te. De cyclustijd is gedefinieerd als de som van 

bedrijfstijd en ontkooltijd. 

In vergelijking 6.1 zijn de ontkolingsgegevens K0 en t 0 

bekend: de kosten bedragen ca. 10000 fl voor een periode, waarin men 

nafta kraakt. Voor een periode waarin gasolie wordt gekraakt kunnen 

door productieverlies de ontkoolkosten oplopen tot ca. 100000 fl. De 

ontkooltijd bedraagt 1.5 dagen. Om de gemiddelde winst te kunnen 

berekenen zal men derhalve alleen nog Wmom(t) als functie van de 

stuurgrootheden moeten bepalen. De optimale bedrijfstijd tb is ook 
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een functie van die stuurgrootheden en wordt automatisch in het model 

berekend met behulp van het opkolingsmechanisme en het drukverloop. 

Beschouw nu de momentane winst Wm0 m(t): er zijn vier bijdragen 

te onderscheiden: 

-1. productopbrengst Wprd 

-2. kosten ovensectie Kovs 

-3. kosten compressie Kemp 

het verschil tussen de baten van de 

reactieproducten en de kosten van de 

ethaanvoeding. 

de kosten van de energie, die benodigd 

is voor het bedrijven van het fornuis. 

de kosten voor de energie, benodigd 

voor het comprimeren van het kraakgas 

in de kraakgascompressor. 

-4. kosten destillatie Kdst: de kosten voor de in de destillatie-

sectie benodigde energie om de 

componenten te kunnen scheiden. 

De momentane winst is als volgt opgebouwd uit de vier bijdragen: 

waarin alle termen tijdafhankelijk zijn. Gaan we nu op de vier 

verschillende bijdragen afzonderlijk in. 

6.2 
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6.2 Kosten ovensectie 

De kosten voor het bedrijven van het ethaanfornuis worden bepaald 

door de diverse warmtestromen in de ovensectie. De warmtebalans is 

gegeven in vergelijking 6.3: 

De diverse warmtestromen staan in figuur 6.1 afgebeeld. 

r Ovrl 

I 

Figuur 6.1: warmtestromen ovensectie, 

waarin: Ostk =de toegevoerde hoeveelheid stookgas [J·sec-1], 

Orct =de reactiewarmte [J·sec-1], 

6.3 

Ovbw = de toename in voelbare warmte van het kraakgas in 

de convectie- en radiatiesectie, verminderd met de 

afgestane warmte in de warmtewisselaars na de oven 

[J·sec-1], 

Ovrl = de warmte, die via de schoorsteen en 

de ovenwand verloren gaat [J·sec-1], 

Ost1 = de warmte, die in de vorm van stoom in de 

convectiesectie wordt teruggewonnen [J·sec-1], 

Ost2 = de warmte, die in de vorm van stoom in de 

TLE's wordt terugewonnen [J·sec-1], 

Ost3 = de warmte, die in de vorm van stoom wordt 

teruggewonnen na de quenchfittingen [J·sec-1]. 
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De te maken kosten in de ovensectie zijn gelijk aan het verschil 

tussen de stookgaskosten en de stoomopbrengsten: 

6.4 

wat met behulp van de warmtebalans 6.3 te schrijven is als: 

6.5 

waarin PJ de prijs van één Joule warmte voorstelt. Verondersteld 

hierbij is dat één Joule warmte in de vorm van stookgas evenveel kost 

als één Joule warmte in de vorm van stoom opbrengt. Wanneer men de 

stoomprijs corrigeert voor de warmte-inhoud (3.4 MJ/kg), dan komt de 

prijs van één Joule warmte in de vorm van stoom ook inderdaad overeen 

met de prijs van één Joule warmte in de vorm van stookgas (methaan 

met een warmtecapaciteit van 42.0 MJ/kg). 

De ovensectiekosten volgens vergelijking 6.5 bestaan dus uit die 

warmtestromen, die verloren gaan: de reactiewarmte, de voelbare 

warmte en de verloren warmte door schoorsteen en ovenwand. Deze 

termen moeten in het model worden berekend en zullen derhalve nu 

afzonderlijk worden bepaald. 

De reactiewarmte Orct wordt berekend met behulp van de 

reactiesnelheden rjöen -enthalpieën öHj, evenals de voelbare 

warmte Ovbw• die uit de kraakgassamenstelling en de soortelijke 

warmten Cpi van de componenten volgt: 

en 

6.6 

6.7 
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waarin To de inlaattemperatuur in de convectiesectie, Tk de 

kraaktemperatuur en L het uiteinde van de buis is. 

Het warmteverlies Ovrl bestaat uit de warmte in de rookgassen, 
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die door de schoorsteen de oven verlaten en de warmte, die via de 

ovenwand door straling verloren gaat. De eerste component is te 

berekenen uit de hoeveelheid stookgas, die verbruikt is (zie appendix 

B) en de tweede component kan worden geschat op li. van het totale 

stookgasverbruik. Daarmee wordt de uitdrukking voor Ovrl: 

Ovrl = .07 · Ostk 6.8 

Uit vergelijking 6.8 volgt dat voor de bepaling van Ovrl het 

stookgasverbruik bekend moet zijn. In het oorspronkelijke model werd 

het stookgasverbruik bepaald met een fire-boxmodel van de 

radiatiesectie. Om deze kostenbepaling toe te kunnen spitsen op de 

NAK4-situatie is van deze methode afgestapt en is voor een 

eenvoudiger praktisch alternatief gekozen, wat bovendien veel 

inzichtelijker is: het stookgasverbruik FUEL wordt rechtstreeks 

gekoppeld aan de ovènbelasting FE en de kraaktemperatuur Tk. Het 

verband is in een praktijkproef (zie hoofdstuk 5) gemeten voor twee 

verschillende waarden van de stoomverdunning ö. De verhouding is 

bepaald met behulp van eenvoudige lineaire regressie en levert de 

volgende vergelijking: 

FUEL = ( a+ b·Tk)·FE 6.9 

waarin de waarden van de coëfficiënten a en b uit de praktijkproef 

zijn bepaald (zie paragraaf 5.5) als funktie van ö. 

In de praktijk is het niet mogelijk om de conversiefactor CONV 

rechtstreeks te bepalen. Een aanverwante grootheid, de kraakscherpte 

KS kan wel direct worden berekend: de kraakscherpte is immers de 

verhouding van de hoeveelheid etheen en de hoeveelheid ethaan aan de 

uitlaat van het ethaanfornuis: 
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Sel·CONV·FE Sel·CONV 

KS = ----- =---- 6.10 

( 1-CONV) ·FE (1-CONV) 

De kraakscherpte is dus een goede maat voor de conversiefactor. 

Het experimentele verband tussen kraaktemperatuur Tk en de 

kraakscherpte KS is bepaald uit de gegevens van de praktijkproef (zie 

paragraaf 5.4): 

Tk = c + d·KS 6.11 

waarin de waarden van de coëfficiënten c en d afhankelijk zijn van de 

stoomverdunningsfactor ö. Substitutie van vergelijking 6.11 in 6.9 

levert de vergelijking voor de brandstofkosten als functie van de 

parameters KS en ö: 

FUEL = ( PAR1(ö) + PAR2(ö)·KS)·FE 

waarin PAR1(ö) en PAR2(ö) eenvoudige kwadratische funkties zijn 

van ö (zie paragraaf 5.5). 

6.12 

Met behulp van de ethaanbalans (vergelijking 3.1) is vergelijking 

6.12 te herschijven tot: 

FUEL = ( PAR1(ö)/KS + PAR2(ö) )·FRESH 6.13 

Duidelijk is dat voor de oven sec, zonder recycle, de 

stookgaskosten stijgen bij toenemende kraakscherpte, omdat de 

vereiste kraaktemperatuur toeneemt. Houdt men rekening met de recycle 

(vergelijking 6.13), dan nemen de stookgaskosten bij hogere 

kraakscherpte af, omdat men een geringererecirculerende ethaanstroom 

heeft. Vergelijking 6.12 is voor de praktijk van belang, omdat in de 

praktijk FE bekend is. Vergelijking 6.13 daarentegen is van 

theoretisch belang, omdat bij optimalisaties het verse ethaan-aanbod 

FRESH constant zal worden verondersteld. 
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In de kostenvergelijking 6.5 zijn nu alleen de termen Qst2 en 

Qst3 nog onbekend: de hoeveelheid warmte, die wordt teruggewonnen 

uit de voelbare warmte (vergelijking 6.7). Deze stoomopbrengsten 

worden berekend uit het verschil in soortelijke warmte van het 

kraakgas vóór en nà de warmtewisselaars, waarbij voor de TLE's een 

rendement van lOOi. wordt aangehouden en voor de warmteterugwinning na 

de quenchfittingen van 80%. 

De ovensectiekosten kunnen nu als volgt worden geschreven: 

Kovs = CQstk-Qstl-Qstz-Qst3)·PJ 

= CQrct+Qvbw+Qvrl)·PJ 

= (Qrct+Qvbw+.07*Qstk)·PJ 

6.14 

6.15 

6.16 
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6.3 Productopbrengst 

De productopbrengst is rechtstreeks gekoppeld aan het door het 

model berekende uitvalspakket. Voor de butadieenproductie is hierbij 

het volgende aangenomen: een bepaalde butadieenproductie in het model 

correspondeert met een bepaalde c4+-productie in de praktijk. De 

door het model berekende butadieenproductie wordt opgesplitst in 

benaderende fracties van zware componenten, met als grootste fractie 

nog steeds butadieen. De butadieenprijs wordt dan gecorrigeerd voor 

de andere zware componenten. 

Bij de oorspronkelijke optimalisaties door Joost van der Heijden 

/lit.S/ is gebruik gemaakt van een prijzenset uit 1981. Tijdens deze 

studie is gebruik gemaakt van de prijzenset van het derde kwartaal 

van 1986. Gemiddeld zijn in de periode 1981-1986 de prijzen met maar 

liefst een factor 2.3 afgenomen. De daling van de stookgasprijs (de 

methaanprijs) over diezelfde periode ligt met een factor 2.7 iets 

boven dat gemiddelde. 
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6.4 Compressie- en destillatiekosten 

De kosten, die moeten worden gemaakt om het kraakgasmengsel te 

scheiden, bestaan uit compressiekosten en destillatiekosten. De 

compressiekosten zijn de kosten, die gemaakt worden om de 

kraakgasturbine aan te drijven. De destillatiekosten worden gevormd 

door de kosten van de diepkoelsectie, de "cold-box", en de kosten van 

het bedrijven van de destillatietorens. Door de vergaande 

warmte-integratie tussen de diepkoelsectie en de destillatietorens 

worden deze tesamen bepaald door de aandrijfkosten van de twee 

compressoren in de diepkoelsectie. 

In appendix C is aangegeven hoe de compressie- en scheidingskosten 

zijn bepaald. Als eindresultaat is in het model de volgende 

vergelijking voor de totale scheidingskasten Ksch ingebouwd: 

6.17 

waarin: 

Ksch =Kemp+ Kdst 6.18 

en MT de massa van het te scheiden kraakgasmengsel [kg·sec-1] is. 

De standaarddeviatie voor de scheidingskosten bedraagt 4.5 i.. 
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6.5 Samenvatting 

De bijdragen aan de momentane winst Wm0 m(t) zijn: 

Wprd(t) = ~ xi(L)·pi - x1(0)·p1 6.19 

KovsCt) = (Qrct + Qvbw + .07·Qstk)·PJ 6.20 

Ksch(t) = 16.75·10-3·MT 6.21 
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OPTIMALISATIE 

Het model (hoofdstuk 2) is geheel aangepast (hoofdstuk 4 en 5) aan 

de praktijksituatie (hoofdstuk3) van de ethaanoven op NAK4. Ook de 

aan het model gekoppelde winstfunctie (hoofdstuk 6) is geheel 

toegespitst op NAK4. Zodoende is het mogelijk om met dit model voor 

de specifieke NAK4-situatie optimale stuurstrategieën te berekenen. 

Daartoe is gebruik gemaakt van het volgende criterium: 

tb 

DI Wmom(t')·dt' - Ko 

maximaliseer I = 7.1 

De te optimaliseren parameters zijn de stuurgrootheden. Het 

criterium houdt in dat de optimale sturing die sturing is, die de 

gemiddelde winst I, rekening houdend met ontkoolkosten K0 en -duur 

t 0 , maximaliseert. Wanneer de oven optimaal wordt bedreven, zal op 

het einde van de bedrijfstijd tb de gemiddelde winst I gelijk zijn 

aan de momentane winst Wmom op dat tijdstip. Daarna zou immers de 

gemiddelde winst gaan dalen ten gevolge van de lagere momentane 

winst. 

In dit hoofdstuk staan de berekende optimale stuurinstellingen 

vermeld. Voor verschillende bedrijfssituaties is de optimale sturing 

met statische conversie en stoomverdunning berekend (paragraaf 7.1 en 

7.2). Daarnaast is telkens gegeven hoe groot het verschil in winst is 

tussen optimale sturing en normale sturing in diezelfde 

bedrijfssituatie. Met normale sturing wordt in dit hoofdstuk telkens 

bedoeld een statische sturing met een conversie van 507. en een 

stoomverdunning van 33%. Deze sturing lijkt veel op de in NAK4 

toegepaste stuurstrategie en wordt derhalve als referentie gebruikt. 
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In paragraaf 7.3 komen twee andere stuurmogelijkheden aan de orde. 

In plaats van met de conversie zou men het fornuis immers ook kunnen 

sturen met kraakscherpte of kraaktemperatuur. Tweede stuurgrootheid 

blijft in beide gevallen de stoomverdunning. Het grote voordeel van 

sturen met kraakscherpte of -temperatuur is dat deze twee grootheden 

direct meetbaar zijn, in tegenstelling tot de conversie. Het grote 

voordeel van een sturing met constante conversie is rekentechnisch 

van aard. Daarnaast is men meer geneigd in termen van conversie te 

praten, dan in termen van kraakscherpte of -temperatuur. Bovendien 

zijn de resultaten verkregen bij statische conversie eenvoudig te 

vertalen naar regels voor de kraaktemperatuur en voor de 

ovenbelasting (bij bekend ethaan-aanbod volgend uit de ethaanbalans: 

zie vergelijking 3.1). 

Bij het berekenen van de optimale statische stuurinstellingen in 

de paragrafen 7.1 tot en met 7.3 wordt uitgegaan van een gedurende de 

gehele bedrijfstijd constant vers ethaan-aanbod. Aangezien deze in de 

praktijk zelden gedurende de gehele bedrijfsperiade constant blijft, 

is in paragraaf 7.4 nagegaan wat de gevolgen zijn voor de optimale 

stuurinstellingen en de gemiddelde winst, wanneer op verschillende 

tijdstippen in de bedrijfsperiade het ethaan-aanbod verandert. 

Paragraaf 7.5 tenslotte toont het resultaat van de optimalisatie 

van een eenvoudige dynamische sturing. Het is niet zozeer de 

toepasbaarheid in de praktijk van een dergelijke sturing, maar het 

inzicht, verkregen uit de trend in de resultaten, wat deze 

optimalisatie interessant maakt. Daarnaast krijgt men, vanwege de 

sub-optimaliteit van de gevonden oplossing, een redelijke indruk van 

het verschil in winst tussen een optimale statische en optimale 

dynamische sturing. 
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7.1 Uitgangssituatie 

Definieer de volgende uitgangssituatie: 

constant vers ethaan-aanbod: 8.6 t/h 

ontkoolkosten /-duur: 10000 fl/1.5 dagen 

verdunningsstoom aangeboden op 60°C 

gemiddelde scheidingskosten (zie appendix C) 

reactiesnelheidsconstante opkoling: 2.83·102 s-1 

prijzenset 3e-kwartaal 1986. 
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Verondersteld is dat deze uitgangssituatie zich gedurende de 

gehele bedrijfsperiode van het ethaanfornuis handhaaft. Voor deze 

situatie is met behulp van een eenvoudig rekenalgoritme (gebaseerd op 

de geconjugeerde gradiëntenmethode met hernieuwd starten /lit.4/) de 

optimale statische sturing bepaald. Voor de optimale waarden van de 

statische conversie en stoomverdunnig geldt: 

conversie 43.5% 

stoomverdunning: 27.5% 

7.2 

7.3 

De onnauwkeurigheid bedraagt voor beide grootheden 1%. De 

gevoeligheden van de optimale sturing voor diverse parameters in het 

model is gegeven in appendix D. De bij de optimale sturing behorende 

bedrijfstijd is (onnauwkeurigheid 1 dag): 

optimale bedrijfstijd: 43 dagen 7.4 

Bij normale sturing (conversie 50% en stoomverdunning 33%) is de 

berekende standtijd 42 dagen. De lagere conversie en stoomverdunning 

in de optimale sturing ten opzichte van normaal bedrijf zorgen netto 

voor een hogere ovenbelasting. De initiële inlaatdruk ligt derhalve 

in de optimale situatie hoger dan bij normaal bedrijf (figuur 7.1). 

Ondanks het gestegen drukniveau verloopt de opkoling aanzienlijk 

trager. Dit komt met name door de lagere conversie, waardoor de 

secundaire reacties worden vertraagd. Door de lagere conversie neemt 

de recycle-flow toe. Derhalve zijn de scheidingskosten groter. De 
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ovensectiekosten blijven vrijwel gelijk: weliswaar neemt de 

ovenbelasting door de gestegen recycle-flow met ca. 10% toe, maar 

daar staat tegenover dat de vereiste kraaktemperatuur zo'n l0°C lager 

ligt. De stijging van de gemiddelde winst is afkomstig van de toename 

van de selectiviteit (figuur 7.2). Zoals gezegd remt immers de 

verlaagde conversie de secundaire reacties af. 
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Figuur 7.1: verloop inlaatdruk bij normaal (N) 

en bij optimaal (0) bedrijf. 
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Figuur 7.2: verloop selectiviteit bij 

normaal (N) en optimaal (0) bedrijf. 

Het verschil in selectiviteit loopt tegen het einde van de 

bedrijfstijd op tot ca. 4%. Het verschil in winst tussen optimale 

sturing en normale sturing bedraagt ca. 360 fl/dag. 
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7.2 Verschillende bedrijfssituaties 

De uitgangssituatie uit paragraaf 7.1 is een situatie die 

gemiddeld genomen representatief is voor de bedrijfssituatie van de 

ethaanoven op NAK4. Er kunnen zich echter ook andere situaties 

voordoen. De voornaamste situaties komen in deze paragraaf aan de 

orde. De berekende optimale waarden van de statische conversie en 

stoomverdunning zijn vermeld, alsmede de toename in gemiddelde winst 

bij optimaal bedrijf ten opzichte van normaal bedrijf (conversie 50% 

en stoomverdunning 33%) in dezelfde bedrijfssituatie. 

Vers ethaan-aanbod 

Het vers ethaan-aanbod (FRESH) is niet altijd even groot. Wanneer 

bijvoorbeeld een of meer ovens uit bedrijf zijn, zal het 

ethaan-aanbod laag zijn. Het vers ethaan-aanbod in de 

uitgangssituatie (8.6 t/h) is een normale waarde voor NAK4. Voor 

enkele andere waarden van het ethaan-aanbod staan in tabel 7.1 

eveneens de berekende optimale statische conversie en stoomverdunning 

gegeven. Ook de bijbehorende optimale standtijden en het verschil in 

winst tussen optimaal bedrijf en normaal bedrijf bij hetzelfde 

ethaan-aanbod zijn vermeld. 

Tabel 7.1 

ethaan-aanbod optimale statische sturing bedrijfstijd extra winst 
(ton/hr) convers1e stoomverdunning (dagen) (fl/dag) 

6.9 49.0% 65.5% 73 1170 
7.8 48.0% 49.0% 52 840 
8.2 46.5% 38.5% 47 600 
8.6 43.5% 27.5% 43 360 
9.5 42.5% 15.5% 34 360 

Opvallend is dat bij een lager ethaan-aanbod de optimale conversie 

stijgt. Door het lagere ethaan-aanbod en de gestegen optimale 

conversie neemt de recycle-flow sterk af. De ovenbelasting is dus 

·reel lager en daarvan kan men gebruik maken door de stoomverdunning 
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fors te verhogen. De initiële inlaatdruk verandert hierdoor netto 

nauwelijks (figuur 7.3). De opkoling wordt echter aanmerkelijk 

vertraagd. Dit is af te leiden uit de afnemende helling van het 

drukverloop in figuur 7.3 bij afnemend ethaan-aanbod. De gestegen 

stoomverdunning remt immers de secundaire reacties sterk af. Derhalve 

stijgt de selectiviteit aanmerkelijk (figuur 7.4) en kan deze ook 

veel langer op het hoge niveau worden gehandhaafd. De toename van het 

verschil in winst tussen optimaal en normaal bedrijf bij afnemend 

ethaan-aanbod is geheel aan de stijging van de selectiviteit toe te 

schrijven. 
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Figuur 7.3: verloop inlaatdruk bij verschillend 
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Ontkoolkosten 

In de uitgangssituatie in paragraaf 7.1 zijn de ontkoolkosten op 

10000 fl per 1.5 dagen gesteld. Het kan echter gebeuren dat er door 

het verplicht overschakelen van de swing-heater op ethaan, een 

(productie-)capaciteitstekort optreedt. Dit kan zich bijvoorbeeld 

voordoen in een periode waarin men gasolie kraakt. In zo'n geval 

kunnen de ontkoolkosten aanzienlijk hoger liggen: ca. 100000 fl per 

1.5 dagen. In tabel 7.2 staan de berekende optimale waarden voor 

constante conversie en stoomverdunning als funktie van de 

ontkoolkosten. Tevens zijn de bijbehorende bedrijfstijden en het 

verschil in winst tussen optimaal en normaal bedrijf in dezelfde 

bedrijfssituatie gegeven. 

Tabel 7.2 

ontkoolkosten optimale statische sturing 
(fl) conversie stoomverdunn1ng 

10000 
100000 

43.5% 
37.5% 

27.5% 
15.0% 

bedrijfstijd 
(dagen) 

43 
55 

extra winst 
(fl/dag) 

360 
840 

De verlaging van de conversie en de stoomverdunning hebben een 

verlenging van de bedrijfstijd tot gevolg. Daardoor wordt de 

negatieve bijdrage van de ontkoolkosten aan de gemiddelde winst over 

meer dagen uitgesmeerd. De verlenging van de standtijd gaat wel ten 

koste van de hoge selectiviteit. Voor de situatie met hoge 

ontkoolkosten wordt het aantrekkelijker om vanuit de normale sturing 

over te gaan naar de optimale sturing: de extra winst neemt 

aanmerkelijk toe. 
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Marginale scheidingskosten 

In de uitgangssituatie werden de scheidingskosten berekend aan de 

hand van de gemiddelde bedrijfssituatie, zoals die op NAK4 optreedt 

(zie appendix C). Wanneer men de optimalisatie echter uitvoert met de 

marginale scheidingskosten, dan blijkt dit voor de optimale waarden 

van de stuurvariabelen verschil te maken: tabel 7.4. Tevens staan in 

tabel 7.4 de optimale bedrijfstijden en het verschil in winst tussen 

optimaal en normaal bedrijf bij dezelfde scheidingskosten. 

Tabel 7.4 

scheidings- optimale statische sturing 
kosten conversie stoomverdunning 

gemiddeld 
marginaal 

43.5% 
49.5% 

27.5% 
39.0% 

bedrijfstijd 
(dagen) 

43 
39 

extra winst 
(fl/dag) 

360 
280 

Aangezien de marginale scheidingskosten ca. 25% hoger liggen, 

verschuift de optimale statische conversie naar een hoger niveau, 

waardoor de te sche~den recyclestroom afneemt. De daling van de 

selectiviteit kan aanvankelijk nog door een hogere stoomverdunning 

worden goedgemaakt: na t=20 neemt de selectiviteit in het geval met 

de marginale scheidingskasten aanmerkelijk sterker af. Door de 

gedaalde selectiviteit en de hogere conversie neemt de opkooisnelheid 

toe en daalt derhalve de optimale bedrijfstijd met ca. 4 dagen. 
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Reactiesnelheid opkoling 

De reactiesnelheidscanstante in het opkolingsmechanisme is 

aangepast aan de door de ethaanoven op NAK4 gerealiseerde 

standtijden. Men is in 1986 echter gestart met de dosering van een 

zwavelhoudende verbinding, teneinde de opkoling af te remmen. 

Hierdoor worden reeds aanmerkelijk langere standtijden (factor 2) 

verwezenlijkt. Tabel 7.5 toont de optimale statische sturing en 

bedrijfstijd voor het fornuis wanneer de reactiesnelheidscanstante in 

het opkolingsmechanisme is gehalveerd, teneinde een dergelijke 

zwaveldosering te simuleren. Ook het verschil in winst tussen 

optimaal en normaal bedrijf is gegeven. 

Tabel 7.5 

opkoolsnel- optimale statische sturing 
heid (s-1) conversie stoomverdunning 

283 
142 

43.5% 
46.0% 

27.5% 
40.0% 

bedrijfstijd 
(dagen) 

43 
63 

extra winst 
(fl/dag) 

360 
520 

Het verkleinen van de opkooisnelheid heeft uiteraard een 

verlenging van de standtijd tot gevolg. De vertraagde opkoling maakt 

dat men zich een iets hogere initiële inlaatdruk kan permitteren. 

Deze extra ruimte kan worden benut door de stoomverdunning op te 

voeren. Hierdoor stijgt de selectiviteit aanvankelijk licht, maar 

wordt deze wel langer op het hogere niveau gehandhaafd. 
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Prijzenset 

In de uitgangssituatie in paragraaf 7.1 is gerekend met de 

prijzenset van het derde kwartaal van 1986. De resultaten van de 

optimalisatiestudies van Joost van der Heijden /lit.5/ waren 

gebaseerd op een prijzenset uit 1981. Met het oorspronkelijke, niet 

aan NAK4 aangepaste model en winstfunktie, leidde deze prijzenset, 

voor een vers ethaan-aanbod van 8.6 t/h, tot een optimale statische 

conversie van ca. 657. en stoomverdunning van ca. 707.. De berekening 

met de oude prijzenset is opnieuw uitgevoerd met aangepast model en 

winstfunktie. Naast de optimale sturing en bedrijfstijd is in tabel 

7.6 weer het verschil in winst tussen optimaal en normaal bedrijf 

onder dezelfde omstandigheid gegeven. 

Tabel 7.6 

prijzenset 
(jaar) 

3e-1986 
1981 

optimale statische sturing 
conversie stoomverdunning 

43~57. 
51.07. 

27.57. 
36.07. 

bedrijfstijd 
(dagen) 

43 
42 

extra winst 
(fl/dag) 

360 
0 

Daar in de oude prijzenset de etheenprijs relatief lager lag ten 

opzichte van de overige productprijzen, dan in de prijzenset van het 

derde kwartaal van 1986, is een lagere etheenselectiviteit 

acceptabel. De lagere selectiviteit en de hogere conversie doen de 

bedrijfstijd met ca. 1 dag afnemen. Het verschil in winst, in het 

geval van de oude prijzenset, tussen normaal en optimaal bedrijf is 

vanwege het geringe verschil tussen beide sturingen, te verwaarlozen. 

Het aanpassen van model en winstfunktie heeft grote gevolgen gehad 

voor de optimale waarden van de statische conversie (van ca. 657. naar 

517.) en stoomverdunning (van ca.70% naar 367.). De sterke afname van 

de optimale stoomverdunning is voornamelijk toe te schrijven aan de 

gewijzigde maximaal toelaatbare inlaatdruk (van 7.0atm naar 6.5atm). 

De verlaging van de optimale conversie is voornamelijk te wijten aan 
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de gewijzigde reactiekinetiek en winstfunktie. Het aanpassen van de 

prijzenset tenslotte, waardoor de selectiviteit een grotere rol is 

gaan spelen, stuurde de optimale sturing in een richting, waarin die 

selectiviteit toeneemt. 
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7.3 Andere stuurgrootheden 

Naast een statische sturing met constante conversie en 

stoomverdunning, kan men het ethaanfornuis ook bedrijven met een 

constante kraaktemperatuur of kraakscherpte in plaats van conversie. 

De stoomverdunnigsfactor blijft de tweede stuurgrootheid. Het nadeel 

van een sturing met constante conversie is immers dat de conversie in 

de praktijk niet direct kan worden gemeten. Kraakscherpte en 

kraaktemperatuur zijn wel direct meetbaar. Daar staat tegenover dat 

men in de praktijk wel gewend is in termen van conversie te praten, 

dat de resultaten eenvoudig te vertalen zijn naar bijvoorbeeld 

statische kraaktemperatuur en ovenbelasting, en dat het berekenen van 

de gemiddelde winst bij constante conversie een aanmerkelijke 

besparing van rekentijd (factor 2 à 3) oplevert. 

Het nadeel van een sturing met constante kraaktemperatuur is dat, 

door het veranderende temperatuurprofiel over de buis, de conversie 

afneemt als funktie van de tijd (ca. 2%). Daarnaast daalt de 

selectiviteit totaal ca. 4%. Hierdoor valt er geen extra winst te 

behalen ten opzichtè van een sturing met constante conversie, waarbij 

alleen de selectiviteit met ca. 4.5% afnam: zie tabel 7.7, waar naast 

de optimale waarden van de stuurgrootheden ook de extra winst is 

aangegeven die haalbaar is ten opzichte van een sturing met constante 

conversie. 

Tabel 7.7 

sturing 

kraaktemp. 
conversie 
kraakscherpte 

optimale waarde sturing 
stoomverdunning 

801°C 
43.5% 

.66 

27.0% 
27.5% 
29.0% 

bedrijfstijd 
(dagen) 

43 
43 
41 

extra winst 
(fl/dag) 

-120 

+80 

Bij een statische sturing met constante kraakscherpte ligt de zaak 

anders. Beschouw daartoe de vergelijking voor de kraakscherpte: 
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Sel · CONV 
KS = 7.5 

1- CONV 

Wanneer in de loop van de tijd de selectiviteit daalt, zal de 

conversie toe moeten nemen om de kraakscherpte constant te houden. 

Daardoor neemt de selectiviteit sterker af dan in het geval met 

constante conversie: 77.. De conversie stijgt ca. 27.. De stijging van 

de conversie heeft veel weg van een optimale dynamische sturing: 

aanvankelijk de oven sparen (lage conversie) en vervolgens tegen het 

einde van de bedrijfstijd nog even scherp kraken (hoge conversie). 

Het voordeel van constante kraakscherpte is dat het product van 

selectiviteit en conversie hoog blijft. Dit product is een directe 

maat voor de momentane winst. Het is derhalve niet verwonderlijk dat 

de sturing met constante kraakscherpte een stijging van de gemiddelde 

winst oplevert ten opzichte van sturing met constante conversie. 

Het verschil in winst tussen sturing met optimale conversie en 

optimale kraakscherpte is niet groot. De voordelen van het rekenen 

met constante conversie wegen derhalve zwaarder dan de extra winst, 

die met constante kraakscherpte kan worden behaald. Derhalve zijn 

alle optimalisaties verder uitgevoerd met constante conversie. Voor 

praktische toepassing moet men een eenvoudige vertaalslag toepassen: 

de berekende optimale conversie omzetten in een tijdgemiddelde waarde 

voor de kraakscherpte, die tijdens de optimalisatie door het model 

als funktie van de tijd wordt berekend. Op deze wijze benadert men 

met voldoende nauwkeurigheid de optimale kraakscherpte. 
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7.4 Wisselend ethaan-aanbod 

Bij het berekenen van de optimale waarden voor de statische 

conversie en stoomverdunning in paragraaf 7.1 en 7.2, is 

verondersteld dat de heersende bedrijfssituatie bij inbedrijfname van 

het fornuis, gedurende de gehele bedrijfsperiade van het 

ethaanfornuis gehandhaafd blijft. Gedurende de bedrijfsperiade kan 

het verse ethaan-aanbod FRESH echter varieren. Variaties kunnen 

bijvoorbeeld optreden bij in- en uitbedrijfname van één der overige 

ovens of door verandering van de kraakscherpte of de voeding (nafta, 

gasolie etc.) op één der overige ovens. In deze paragraaf zal worden 

nagegaan wat een verandering in het ethaan-aanbod betekent voor de 

optimale statische sturing en de bijbehorende gemiddelde winst. 

Veronderstel dat bij inbedrijfname van het ethaanfornuis het vers 

ethaan-aanbod gelijk is aan het aanbod in de uitgangssituatie in 

paragraaf 7.1: FRESH=8.6 t/h. Aangezien men niet kan voorspellen of, 

en zo ja, wanneer en hoe het ethaan-aanbod verandert, zal men de oven 

aanvankelijk sturen met de optimale statische sturing, behorend bij 

dit ethaan-aanbod, zoals die in paragraaf 7.1 is gegeven: conversie 

43.57. en stoomverdunning 27.57.. Vervolgens verandert echter op het 

kantelpunt t=KP het ethaan-aanbod naar 7.8. Men kan dan de bij die 

nieuwe waarde van het ethaan-aanbod behorende optimale sturing 

volgens paragraaf 7.2 toepassen. Men houdt dan geen rekening met het 

feit dat reeds KP dagen met een ander ethaan-aanbod en een andere 

sturing is gewerkt. De sturing volgens paragraaf 7.2 was optimaal 

indien het ethaan-aanbod gedurende de gehele bedrijfsperiade constant 

bleef. Noem deze sturing de niet-aangepaste sturing. Men kan ook 

vanaf het kantelpunt t=KP een nieuwe optimale sturing bepalen, die 

rekening houdt met het voorafgaande ethaan-aanbod en de toegepaste 

sturing. De veronderstelling hierbij is dat de nieuwe waarde van het 

verse ethaan-aanbod niet meer verandert. Deze sturing heet de 

aangepaste (optimale) sturing. 
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De aangepaste sturing is berekend voor verschillende kantelpunten. 

De aangepaste stuurstrategieën staan in tabel 7.8, alsmede het 

verschil in winst tussen de aangepaste (optimale) sturing en de 

niet-aangepaste sturing volgens paragraaf 7.2 

Tabel 7.8 

FRESH verandert op t=KP van 8.6 t/h naar 7.8 t/h. 

KP aangepaste sturing na t=KP bedrijfstijd winststijging 
(dag) conversie stoomverdunn1ng (dagen) (fl/dag) 

0 48.0% 49.0% 52 0 
10 49.5% 50.5% 49 40 
20 50.5% 50.5% 47 80 
30 52.5% 54.5% 46 140 
40 55.5% 57.5% 45 180 

Wanneer reeds op t=O het ethaan-aanbod verandert, is de aangepaste 

sturing gelijk aan de niet aangepaste sturing volgens paragraaf 7.2. 

De winststijging is dan natuurlijk 0 fl/dag. Naarmate KP toeneemt, 

wordt het verschil tussen de aangepaste en de niet-aangepaste sturing 

groter. 

Aangezien na het kantelpunt het ethaan-aanbod afneemt, geldt dat 

de opkooisnelheid tot aan het kantelpunt t=KP, relatief hoog is; een 

hoger ethaan-aanbod gaat immers gepaard met een snellere opkoling 

(zie paragraaf 7.2). Derhalve zal de bedrijfstijd van het 

ethaanfornuis afnemen bij toenemende KP. Het verschil tussen de 

aangepaste sturing en de niet-aangepaste sturing neemt daarbij toe, 

omdat steeds langer met een ander ethaan-aanbod is gekraakt. 

Aangezien door de snellere opkoling de diameter sneller afneemt, is 

de inlaatdruk op t=KP hoger dan wanneer het ethaan-aanbod vanaf het 

begin 7.8 t/h zou zijn geweest. Om die inlaatdruk te verlagen neemt 

de optimale conversie toe met stijgende KP. Dientengevolge daalt de 

selectiviteit, hetgeen wordt gecompenseerd door de hogere 

stoomverdunning. Door de drukverlaging kan de standtijd enigszins 

worden verlengd: bijv. in het geval KP=40 met 2 dagen. Ondanks het 

steeds toenemende verschil tussen de aangepaste en de niet-aangepaste 

sturing, neemt de winststijging voor grote KP niet meer sterk toe: de 
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resterende bedrijfstijd, waarin men de aangepaste sturing kan 

toepassen, wordt steeds kleiner. Wanneer men gedurende de gehele 

bedrijfsperiade normaal (zie paragraaf 7.1) zou hebben gekraakt, zou 

de gemiddelde winst voor het geval KP=40 ca. 800 fl/dag lager hebben 

gelegen dan in de aangepaste situatie en dus ca. 620 fl/dag lager dan 

in de niet-aangepaste situatie. 

Voor het geval, waarin het ethaan-aanbod toeneemt na het 

kantelpunt in plaats van afneemt, zijn overeenkomstige resultaten 

gevonden. 

De aangepaste (optimale) sturing wijkt voor grote KP sterk af van 

de niet-aangepaste sturing. De behaalde gemiddelde winst ligt voor de 

niet-aangepaste sturing echter zo weinig lager, dat deze ook als 

sturing aangehouden kan worden, wanneer het ethaan-aanbod niet over 

de gehele bedrijfstijd constant is. Het zou immers ondoenlijk zijn 

voor iedere situatie een nieuwe aangepaste sturing te berekenen. 
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7.5 Dynamische sturing 

De tot nu toe beschouwde optimalisaties hebben alle betrekking op 

een statische sturing. De absoluut maximaal haalbare winst is voor 

het ethaanfornuis echter alleen te realiseren middels een dynamische 

sturing. Om een indruk te krijgen van het verschil in winst tussen 

een optimale statische en een optimale dynamische sturing en om de 

trend van de stuurvariabelen in een dynamische sturing na te gaan, is 

een dynamische sturing geoptimaliseerd. Vanwege de complexiteit van 

de optimalisatie van een algemene dynamische sturing is gekozen voor 

een eenvoudige tweestapssturing voor conversie en stoomverdunning, 

waardoor het aantal variabelen tot zes beperkt bleef: begin- en 

eindwaarde van conversie en stoomverdunning én de twee tijdstippen, 

waarop conversie en stoomverdunning veranderen: de kantelpunten. Een 

dergelijke sturing is sub-optimaal. Toch kan zo een indruk worden 

verkregen van de extra winst, die met een dynamische sturing kan 

worden behaald, alsmede van de trend, die de sturing volgt. Bovendien 

is een dergelijke tweestapssturing in de praktijk veel eenvoudiger te 

realiseren, in tegenstelling tot een continue dynamische sturing. 

De optimalisatie is uitgevoerd voor de uitgangssituatie, zoals 

beschreven in paragraaf 7.1. De berekende optimale tweestapssturing 

staat in tabel 7.9. 

Tabel 7.9 

stuurgrootheid beginwaarde kantelpunt eindwaarde 
(dag) 

conversie 41.07. 30 46.07. 
stoomverdunning 34.07. 13 30.57. 

De berekende bedrijfstijd bedraagt 48 dagen. De eerder vernoemde 

trend van dynamische sturingen komt in de resultaten terug: 

aanvankelijk mild kraken (lage conversie, hoge stoomverdunning) om op 
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later tijdstip scherper te gaan kraken. Opvallend is dat de 

stoomverdunning gedurende de gehele periode boven de statisch 

optimale stoomverdunningswaarde (27.57.) ligt: de hogere conversie na 

t=30 maakt een hogere stoomverdunning tegen het einde van de 

bedrijfstijd mogelijk. Dit bevordert de selectiviteit en remt de 

opkoling af. Zie figuur 7.5 en 7.6 voor het verloop van de inlaatdruk 

en de selectiviteit voor de optimale tweestapssturing . 
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Figuur 7.5: verloop inlaatdruk tweestapssturing (D) 

en statische sturing (S). 
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Figuur 7.6: verloop selectiviteit tweestapssturing (D) 

en statische sturing (S). 
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Het verschil in winst tussen de optimale tweestapssturing en de 

optimale statische sturing bedraagt 420 fl/dag. Het winstverschil 

tussen statisch optimaal en normaal bedrijf bedroeg 360 fl/dag. Deze 

extra winst kan dus ruimschoots worden verdubbeld door over te gaan 

op een eenvoudige dynamische sturing. In de huidige situatie, waarin 

het ethaanfornuis met de hand wordt gestuurd, lijkt een dynamische 

sturing niet haalbaar. Voor de in ontwikkeling zijnde automatische 

niveauregeling van de etheenkolom kan echter eenvoudig een eenvoudige 

vuistregel worden opgesteld: kies de startwaarde voor de conversie 

ca. 17. onder het statische optimum en de beginwaarde voor de 

stoomverdunning ca. 67. hoger. Verlaag op ca. 1/3 van de standtijd 

(overeenkomstig met ca. 12 dagen zonder DMDS en ca. 24 dagen met 

DMDS-dosering) de stoomverdunning tot ca. 17. boven het statische 

optimum en verhoog op 2/3 van de standtijd de conversie tot ca. 37. 

boven het statische optimum. Exacte berekening van de optimale 

tweestapssturingen zou te tijdrovend zijn. 
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RESULTATEN, CONCLUSIES EN AANBEVELINGEN 

8.1 Resultaten 

Na een kennismaking met de praktijksituatie rond het ethaanfornuis 

op NAK4 (DSM geleen), is het model getoetst aan de praktijk middels 

een vergelijking van praktijkgegevens met modelberekeningen. Daarbij 

is in het model de reactiekinetiek zo goed mogelijk aangepast om de 

productverhoudingen in overeenstemming met de praktijkwaarden te 

krijgen. Het drukverloop en de maximale inlaatdruk zijn in 

overeenstemming met de NAK4-situatie gebracht. De opkoolsnelheid is 

dusdanig gewijzigd, dat de berekende bedrijfstijden overeenstemmen 

met praktijkwaarden. 

Met behulp van de gegevens van een praktijkproef met verschillende 

stoomverdunningsfactoren is het gedrag van het ethaanfornuis nader 

bestudeerd en het model verder op validiteit getoetst. Naast een 

maximaal haalbare stoomverdunningsfactor, in verband met beperkte 

capaciteit van de stoomkleppen, kwamen enkele verbanden kwalitatief 

naar voren: het verband tussen stookgasverbruik en kraaktemperatuur, 

en tussen kraaktemperatuur en kraakscherpte. 

De aan het model gekoppelde winstfunctie is aan de NAK4-situatie 

aangepast. De ovensectiekosten worden uit de warmtebalans berekend, 

het stookgasverbruik uit een experimenteel verband en de 

scheidingskasten uit een praktijkgemiddelde vergelijking. De 

prijzenset is aangepast aan het derde kwartaal van 1986. 

Optimalisatie van een statische sturing onder verschillende 

bedrijfsomstandigheden is uitgevoerd. Getracht is om hierbij de 

praktijk zo goed mogelijk te benaderen. Beschouwd zijn verschillende 

waarden van het ethaan-aanbod, verschillende ontkoolkosten, 

scheidingskasten en opkoolsnelheden, twee verschillende prijzensets 

en verschillende stuurgrootheden, alsmede wisselend ethaan-aanbod en 
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een eenvoudige dynamische sturing. Vrijwel alle optimalisaties 

leverden vrij lage conversie (40-50%) en sterk variabele 

stoomverdunning (20-50%). 

76 

Op de PC van de staf op NAK4 is programmatuur geimplementeerd, 

voorzien van documentatie, opdat ter plekke eenvoudige simulatie en 

eventuele optimalisatie van een statische sturing kan worden 

uitgevoerd. Met behulp van de resultaten van het 

optimalisatieprogramma zal de in ontwikkeling zijnde automatische 

bodemniveauregeling in de toekomst het ethaanfornuis gaan besturen. 
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8.2 Conclusies 

Simulatiestudies tonen aan dat het aangepaste model met grote 

nauwkeurigheid de gemeten etheen/ethaanverhouding voor het 

ethaanfornuis op NAK4 kan reproduceren. De overige berekende 

componentverhoudingen zijn, mede gezien hun relatieve 

onbeduidendheid, bevredigend. Grotere nauwkeurigheid kan worden 

bereikt door aanpassing van de activeringsenergieën in de 

reactiekinetiek. Daardoor is de temperatuurafhankelijkheid van met 

name de secundaire reacties te verbeteren. Een gevoeligheidsanalyse 

wees uit dat het model, gebruikt voor het berekenen van optimale 

sturingen, praktisch invariant is onder de resterende 

onnauwkeurigheid. 

Het verschil in winst tussen optimaal en normaal bedrijf wordt 

interessanter, naarmate het ethaan-aanbod afneemt. Hierbij komt 

steeds weer hetzelfde mechanisme terug: stijgende conversie gaat 

gepaard met hogere stoomverdunningsfactoren. Bij stijgende conversie 

daalt immers de selectiviteit (en neemt derhalve de opkooisnelheid 

toe) en vermindert de recycle-stroom (en dus dalende scheidingskasten 

en lagere inlaatdruk). Ten koste van het afgenomen drukniveau kan de 

selectiviteit door een hogere stoomverdunning boven het 

oorspronkelijke niveau terugkomen. De optimale sturing streeft in die 

situatie steeds sterker naar hoge selectiviteit. De momentane winst 

is immers vrijwel evenredig met het product van conversie en 

selectiviteit. Te hoge conversies zijn ongunstig, omdat dan de 

selectiviteit te sterk daalt en de opkooisnelheid snel toeneemt. Het 

winstverschil tussen optimaal en normaal bedrijf kan oplopen tot ca. 

1100 fl/dag. Ook wanneer de ontkoolkosten aanmerkelijk hoger liggen 

of wanneer men een zwavelhoudende verbinding doseert, wordt het 

steeds aantrekkelijker om van normaal bedrijf over te gaan op 

optimaal bedrijf. 

In het oorspronkelijke, niet aan NAK4 aangepaste model lagen de 

optimale conversie en stoomverdunning voor de prijzenset van 1981, 

voor de uitgangssituatie, op resp. ca. 65% en ca. 70%. De aanpassing 
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van model en winstfunctie brachten de optimale conversie en 

stoomverdunning terug tot resp. ca. 50% en 35%. De afname van de 

stoomverdunning is een gevolg van de afgenomen maximaal toelaatbare 

inlaatdruk (van 7.0 naar 6.5 atm), de afname van de conversie is een 

gevolg van de gewijzigde winstfunctie en reactiekinetiek. Het 

uiteindelijke optimum werd bereikt door het invoeren van de 

prijzenset van het derde kwartaal van 1986. 

Overgang van sturing met statische conversie op sturing met 

statische kraaktemperatuur levert geen winststijging, in 

tegenstelling tot sturing met constante kraakscherpte. Het 

winstverschil is echter zo klein, dat met constante conversie kan 

worden gerekend, hetgeen eenvoudiger is. De resulaten kunnen 

vervolgens eenvoudig worden vertaald naar constante kraakscherpte, 

zodat een optimale statische sturing vrij eenvoudig is te 

verwezenlijken. 

Het wisselende ethaan-aanbod, zoals dat in de praktijk voorkomt, 

heeft een vrij grote invloed op de optimale statische sturing. De 

optimale statische Sturing, berekend voor constant ethaan-aanbod, 

levert in deze situatie toch nog een aanmerkelijke winststijging op 

ten opzichte van normaal bedrijf. Het verschil in winst tussen de 

aangepaste en de niet aangepaste sturing is aanmerkelijk kleiner, 

zodat ook in het geval van een wisselend ethaan-aanbod, de niet 

aangepaste sturing, welke veel eenvoudiger te bepalen is dan de 

aangepaste sturing, kan worden aangehouden. 

Een eenvoudige dynamische optimalisatie toont de volgende trend: 

aanvankelijk mild kraken, na ongeveer 25% van de bedrijfstijd de 

relatief hoge stoomverdunning terugbrengen en vervolgens na ongeveer 

60% van de bedrijfstijd de conversie verhogen. Deze trend is in 

overeenstemming met eerdere resultaten van dynamisch optimaliseren. 

De mogelijke winststijging bij een optimale dynamische ten opzichte 

van een optimale statische sturing is echter van dien aard, dat een 

verwezenlijking in de praktijk alleen in een automatische sturing van 

het ethaanfornuis haalbaar is. In zo'n sturing is de trend in de 
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optimale dynamische sturing relatief eenvoudig te superponeren op de 

resultaten van de optimalisatie van de statische sturing. Onder de 

huidige omstandigheden is het exact bepalen van optimale dynamische 

sturingen en het vertalen van deze sturingen naar de praktijk voor 

het ethaanfornuis op NAK4 niet rendabel. 

Het vermoeden, gerezen naar aanleiding van eerdere studies, dat de 

optimale conversie aanzienlijk boven de normale NAK4-conversie zou 

liggen blijkt ongegrond. Door modelfitting op de praktijk, door 

aanpassing van de winstfunktie aan de NAK4-situatie en door de 

gewijzigde prijzenset is de optimale conversie aanzienlijk 

teruggebracht. De nu gevonden optimale conversies liggen zelfs 

enigszins lager dan de praktijkconversies. 
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8.3 Aanbevelingen 

Het is voor verschillende bedrijfsomstandigheden interessant om de 

optimale statische sturing te bepalen, aangezien het verschil in 

winst tussen optimaal en normaal bedrijf op kan lopen tot boven de 

1000 fl/dag. Een gasolieperiode of een periode, waarin weinig wordt 

gekraakt, zijn voorbeelden. Ook de huidige zwaveldosering maakt 

optimalisatie aantrekkelijk. Het bepalen van een optimale statische 

sturing is betrekkelijk eenvoudig en goed op NAK4 zelf uit te voeren. 

De trend in de optimale dynamische sturing is hier eenvoudig op te 

superponeren. In de geplande automatische regeling van het badniveau 

van de etheenkolom, waarvan de sturing van het ethaanfornuis afhangt, 

zullen in ieder geval de resultaten van de statische optimalisatie 

worden verwerkt. De geïmplementeerde programmatuur berekent daartoe, 

voor verschillende waarden van het ethaan-aanbod, de optimale 

statische oveninstellingen. Voor praktisch gebruik van de 

kraakscherpte als stuurgrootheid, hetgeen rendabeler is dan sturing 

met de kraaktemperatuur, zal dan wel een regeling hiervoor op het 

ethaanfornuis moeten worden aangebracht. Onderzocht kan worden of de 

resultaten zijn te vertalen naar de NAK3-situatie. 

Verdere studie kan zich, voor wat DSM betreft, richten op verdere 

vertaling van de gevonden resultaten naar optimalisatie van de 

automatische regeling van het badniveau van de etheenkolom. 

Voortzetting van het onderzoek aan TUE kant, kan zich toeleggen op 

verdere dynamische optimalisatie enerzijds en modelvorming van nafta

en gasoliefornuizen anderzijds. Bij een dergelijk onderzoek zullen 

overeenkomstige resultaten als bij het ethaanfornuis, vanwege de 

enorme bedragen, nog beter onderbouwd moeten zijn. Daarbij lijken de 

grootste problemen de sterk voedingsafhankelijke productverdeling 

goed te bepalen en het geheel van 10 nafta- cq. gasoliefornuizen 

tesamen met één ethaanfornuis te optimaliseren. Daadwerkelijke 

verwezenlijking van de resultaten zal nog moeilijker zijn dan in het 

geval van het ethaanfornuis. 
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Het bepalen van het ethaan-aanbod geschiedt nog zeer moeizaam: met 

behulp van een constant badniveau in de etheenkolom en het model is 

wel een benadering te geven. Men zou deze eenvoudiger moeten kunnen 

bepalen. Hetzelfde geldt eigenlijk voor de conversie: men zou deze 

kunnen meten met een gaschromatograaf, die absolute hoeveelheden 

meet. De kraakgasstroom van het ethaanfornuis bevat immers zo weinig 

zware componenten, dat het bezwaar van te snelle vervuiling hier 

minder opgaat dan bij de overige ovens. 
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SYMBOLENLIJST 

hulpparameter stookgasverbruik [-] 
hulpparameter stookgasverbruik [oe-1] 
(ethaan-)conversiefactor [-] 
hulpparameter verband kraaktemperatuur en kraak-
scherpte [ 0 e] 
soortelijke warmte bij constante druk 

[ J ·mol -1. K -1] 
gemiddelde soortelijke warmte bij constante druk 

[J·mol-1-K-1] 
[m] buisdiameter 
[m] initiële buisdiameter 

hulpparameter verband kraaktemperatuur en kraak-
[oe] scherpte 

activeringsenergie 
hoeveelheid ethaan 

opkoling [J·mol-1] 
aan inlaat reactor 

[mol·sec-1] of [ton·hr-1] 
hoeveelheid vers ethaan van overige ovens 

[mol·sec-1] of [ton·hr-1] 
hoeveelheid stookgas [ton·hr-1] 
criteriumfunctie optimalisatie (gemiddelde winst) 

[fl·dag-1] 
compressiekosten [fl·sec-1] 
destillatiekosten [fl·sec-1] 
kosten ontkoling ethaanoven [fl) 
kosten ovensectie [fl·sec-1] 
kraakscherpte [-] 
scheidingskasten [fl·sec-1] 
marginale scheidingskasten [fl·sec-1] 
reactiesnelheidscanstante opkoling [sec-1] 
plaatscoördinaat uitlaat oven [m] 
plaatscoördinaat uitlaat TLE [m] 
totale massastroom kraakgas [kg·sec-1] 
massa [kg] 
doorsnede buis [m2l 
prijs één Joule warmte [fl·J-1] 
stoomafhankelijkheid stookgasverbruik 

[-] 
stoomafhankelijkheid stookgasverbruik 

uitlaatdruk TLE 
druk 
prijs component i 
warmteflux naar kraakbuis 
totale verbruikte warmte 
reactiewarmte 
extra stookgasverbruik bij niet 
stoichiometrische verbranding 

[-] 
[Pa] 
[Pa] 
[fl·mol-1] 
[J·m-2] 
[J·sec-1] 
[J·sec-1] 

volledige 
[J·sec-1] 
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Ostk 
Ostm 
Ost1 
Ost2 
Ost3 
Otot 
Ovbw 
Ovrl 

R 

Tr 
Tw 
t 

tb 
te 
to 
V 

Wmom(t) 
Wprd 
xi(z,t) 

x10 

x90 

z 

stookgasverbruik bij volledig 
verbranding 

stoichiometrische 
[J·sec-1] 

warmteinhoud stookgas 
totale warmteinhoud stoom 
warmteinhoud stoomflow 1 
warmteinhoud stoomflow 2 
warmteinhoud stoomflow 3 
warmteinhoud rookgassen 
toename voelbare warmte kraakgas 
warmte, verloren via convectie en 

gasconstante 
reactiesnelheid reactie j 
etheenselectiviteit 
stoichiometrische coëfficiënt van 
in reactie j 
temperatuur 
cross-overtemperatuur 
kraaktemperatuur uitlaat reactor 
omgevingstemperatuur 
inlaattemperatuur convectiesectie 
temperatuur rookgassen 
ovenwandtemperatuur 
tijdcoördinaat 
bedrijfstijd ethaanoven 
cyclustijd ethaanoven 
ontkoolduur ethaanoven 
stroomsnelheid kraakgas 
momentane winst op tijdstip t 
productopbrengst 
hoeveelheid component i ter plekke 

[J · sec-1] 
[J·sec-1] 
[J·sec-1] 
[J·sec-1] 
[J·sec-1] 
[J·sec-1] 
[J·sec-1] 

radiatie 
[J·sec-1] 
[ J · mo 1 -1. K- 1 ] 
[mol·m-3·sec-1] 
[mol·mol-1] 

component i 
[-] 
[K] 
[K] 
[K] 
[oe] 
[ K] 
[oe] 
[K] 
[sec] 
[dagen] 
[dagen] 
[dagen] 
[m·sec-1] 
[fl·sec-1] 
[fl·sec-1] 
z ten tijde t 
[mol·sec-1] 

hoeveelheid ethaan aan inlaat reactor 
[mol·sec-1] 

hoeveelheid stoom aan inlaat reactor 
[mol·sec-1] 

plaatscoördinaat in buis (0 $ z $ L) 
[m] 

Griekse symbolen 

0 

stoomverdunningsfactor 
reactie-enthalpie reactie j 
maximale stoomverdunning 

schuifspanning 

[kg·kg ethaan-1] 
[J·mol-1] 
[kg·kg ethaan-1] 

[N·m-2] 
evenredigheidsfactor reactiesnelheidscanstante 
(appendix A) [mol] 
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Reactiekinetiek 
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De gemodelleerde reactiekinetiek bestaat uit de vergelijkingen 2.1 

tot en met 2.9. De bijbehorende reactieenergieën EA en 

reactiesnelheidsconstanten ko staan in tabel A.1. 

Tabel A.1 

oorspronkelijke gewijzigde 
model model 

reactie activerings- reactiesnel- activerings- correctie-
nununer energie heidsconst. energie factor reactie-

snelheidsconst. 
J.mol-1 sec-1 J.mol-1 

3.1 2.73E5 4.65E13 2.73E5 
3.2 1. 37E5 8.50E 5 1. 37E5 
3.3 2.72E5 3.85E11 2.72E5 
3.4 2.53E5 7.08E10 2.53E5 
3.5 1.55E5 9.81E 8 1.5SE5 
3.6 2.95E4 5.15E 1 2.95E4 
3.7 1. 73E5 1. 03E 9 1. 73E5 
3.8 2 .15E5 
3.9 2.13E5 

In het gehele verslag wordt voor de componenten in het kraakgas de 

codering van tabel A.2 aangehouden. 

Tabel A.2 

codering component naam 

1 CzH6 ethaan 
2 C2H4 etheen 
3 H2 waterstof 
4 CH4 methaan 
5 C3H6 propeen 
6 C3H8 propaan 
7 C2H2 ethyn 
8 C4H6 butadieen 
9 H20 water 
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Voor de continuiteitsvergelijkingen van de reactiecomponenten 

kunnen we de volgende vergelijking opstellen: 

d z 

waarin: 

=- ~ Sij"rj·Opp(z,t) 
j 

xi hoeveelheid component i [mol·sec-1] 

A.l 

Sij de stoichiometrische coëfficiënt van component i in 

reactie j 

rj de reactiesnelheid van reactie j [mol·sec-l·m-3] 

en Opp(z,t): de doorsnede van de buis ter plekke z ten tijde t. 

Voor de reactiesnelheid rj van reactie j geldt het 

Arrheniusverband: 

rj = o·ka·exp(-EA/R·T) A.2 

86 

waarbij EA en ka in tabel A.l staan gegeven, R de gasconstante enT 

de absolute temperatuur is. De evenredigheidsfactor a is het product 

van de partiële drukken van de reactiecomponenten. 
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Warmteverlies schoorsteen 

We zullen uitgaan van de volgende samenstelling van de brandstof: 

96 wt-% CH4, 2 wt-% C2H4 en 2 wt-% C2H6· 

De samenstelling van het rookgas bij stoichiometrische verbranding 

kan dan worden berekend /lit.4/: 

1 m3 brandstof produceert 1.038 m3 C02, 7.660 m3 N2, 

.092 m3 Ar en 2.065 m3 H20; in totaal dus 10.855 m3 rookgas. 

Voor de totale hoeveelheid rookgas (Qt0 t) per m3 brandstof 

geldt de volgende vergelijking: 

Qtot = Qst + Qrest B.l 

waarin Qst de hoeveelheid rookgas bij stoichiometrische verbranding 

(zijnde 10.855 m3) en Qrest de hoeveelheid teveel toegevoerde 

lucht. 

In de rookgassen ~n de schoorsteen van de ethaanoven op NAK4 meet 

men gemiddeld een 02-percentage van ca. 1.5. Gaan we ervanuit dat 

het 02-percentage in de teveel toegevoerde lucht 21 bedraagt. Dan 

kunnen we de Oz-balans opstellen : 

.015·Qtot = .2l·Qrest 

Dit levert Qtot = 11.7 m3 rookgas per m3 brandstof. De 

samenstelling en soortelijke warmten zijn gegeven in tabel B.l. 

Tabel B.l 

component 

COz 
Nz 
Ar 
H20 
lucht 

gemiddeld 

vol-% 

8.87 
65.47 

.79 
17.65 
7.22 

1.760 
1.304 

.926 
1.512 
1.310 
1.379 

B.2 
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Voor het warmteverlies (Qvrl) door de schoorsteen geldt 

B.3 

In deze formule staat Cpm voor de gemiddelde soortelijke warmte van 

de rookgassen over het beschouwde temperatuurtraject, en Tr en T0 

voor de temperatuur van de rookgassen in de schoorsteen, 

respectievelijk de omgevingstemperatuur. Vullen we voor Tr 145 oe 
en voor T0 10 oe in, dan bedraagt de verloren warmte per m3 

brandstof : 

Qvrl = 2.18 MJ 

De warmteinhoud van 1 m3 brandstof bedraagt, bij de 

veronderstelde samenstelling 36.92 MJ. Het verliespercentage aan 

warmte door de schoorsteen komt hierdoor dus op 67. : 

Qvrl = .06·Qstk 

waarin Qstk de toegevoerde warmte in de vorm van brandstof 

weergeeft. 

B.4 

B.S 
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Compressie- en destillatiekosten 

Zowel de compressiekosten, als de destillatiekosten worden bepaald 

door aandrijfkosten van compressoren. Deze compressoren worden 

aangedreven door stoomturbines. De kraakgascompressor wordt door één 

turbine aangedreven: de X301. De diepkoelsectie bestaat uit twee 

afzonderlijke koelsystemen: het C2- en het C3-koelsysteem, met elk 

een eigen compressor en bijbehorende turbine: respectievelijk de X501 

en de X551. 

De X301 en de X551 worden aangedreven met 110 ato stoom. De X501 

wordt met 37 ato stoom aangedreven. Uit de X301 en de X551 betrekt 

men respectievelijk 18 en 37 ato stoom, en resteert alleen zogenaamde 

condensaatstoom (0.15 ato), welke voor maximaal 10% uit water mag 

bestaan. In de X501 wordt het 37 ato stoom omgezet in 3.5 ato stoom. 

Zie figuur C.l. 
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Figuur C.1: stoomaandrijving compressoren. 

Uit gegevens van de compressoren, die in de loop van de afgelopen 

twee jaar zijn bewaard ten behoeve van rendementsbepalingen, is 
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berekend hoe groot de stoomtoe- en afvoer van de compressoren 

gemiddeld bedraagt. Door aan de verschillende stoomniveaus de prijzen 

toe te kennen, die men bij importeren zou moeten betalen, kunnen uit 

de stoombehoefte en -productie de gemiddelde aandrijfkosten van de 

compressoren (gelijk aan de scheidingskosten) voor de gezarnelijke 

kraakgasstroom van de 11 fornuizen worden bepaald. Deze blijken 

evenredig te zijn met de massa MT [kg·sec-1] van het te scheiden 

kraakgasmengsel: 

K'sch = .13 + 16.75·10-3 · MT c .1 

waarin het accent aangeeft dat in deze vergelijking niet de kosten 

voor het ethaanfornuis, maar voor alle ovens tesamen zijn beschouwd. 

Zie figuur C.2. 
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Figuur C.2: de scheidingskasten als functie van de 

massa van het te scheiden kraakgasmengsel. 

De data, waaruit de regressielijn is berekend, zijn afkomstig uit 

de range van 160 tot 220 ton/uur (44 tot 61 kg/sec) en derhalve 

alleen in dat gebied (aangedikte stuk horizontale as) geldig. De 

kosten Ksch van het scheiden van het kraakgasmengsel uit de 

ethaanoven kan men zien als extra kosten, die men maakt omdat men de 
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ethaanstroom recirculeert. Deze kosten komen dus bovenop de al te 

maken kosten voor het scheiden van de totale kraakgasstroom. In 

figuur C.2 liggen de scheidingskosten voor het ethaanfornuis dus 

helemaal rechts. De oorsprong is hierbij op een waarde van 160 

ton/uur gekozen: daar begint ongeveer de bijdrage van het 

ethaanfornuis. Voor de scheidingskosten van het ethaanfornuis kan men 

derhalve schrijven: 

Ksch = 16.75·10-3 · MT C.2 

waarin de gemiddelde scheidingskosten voor het ethaanfornuis dus 

alleen de gemiddelde marginale kosten zijn. De standaarddeviatie voor 

de scheidingskosten bedraagt 4.5%. 

Wanneer men op deze manier de scheidingskosten bepaalt, dan houdt 

men geen rekening met de vaste kosten, die aan het ethaanfornuis 

moeten worden toegeschreven: designkosten, afschrijfkosten, 

onderhoudskosten etc. Deze vaste kosten maakt men echter altijd: 

zowel tijdens bedrijf, als tijdens ontkoling van het ethaanfornuis. 

Voor de integraal in vergelijking 6.1 en 7.1 is deze term dus niet 

van belang. Wel houdt dit in dat de berekende gemiddelde winst geen 

absolute betekenis heeft en alleen in verhoudingen kan worden 

beschouwd. 

De scheidingskosten zijn bepaald uit gegevens, die in de loop van 

twee jaren zijn verzameld. Verondersteld wordt, dat tijdens die twee 

jaren, het bedrijven van de compressoren aan alle voorkomende 

bedrijfssituaties even vaak onderhevig is geweest. Immers, de 

extractie van middendrukstoom in de X301 en de X551 is afhankelijk 

van de middendrukstoombehoefte. Over het algemeen is de behoefte aan 

middendrukstoom groot en zal dus reeds maximaal worden geëxtraheerd. 

Toevoegen van een extra ton stoom zal dan niet tot extra 

middendrukstoomproductie meer kunnen leiden: alle extra stoom zal tot 

condensaatstoom expanderen met een beduidend lagere prijs. Daarnaast 

heeft men vrijwel voortdurend een overproductie van 3.5 ato stoom. 

Bij de berekeningen is verondersteld, dat 35 ton 3.5 ato stoom per 
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uur nog een nuttige toepassing vindt, terwijl de gemiddelde productie 

van de X501 tussen de 40 en 50 ton per uur ligt. Wanneer dus een ton 

37 ato stoom extra benodigd is, zal men voor de geproduceerde extra 

ton 3.5 ato stoom geen toepassing meer hebben: deze extra ton zal 

worden gespuid. De marginale scheidingskasten K'sch [fl·sec-1] 

voor het ethaanfornuis zijn dus groter dan de gemiddelde 

scheidingskosten: 

K'sch = 20.88·10-3 · MT C.3 
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Ge~oeligheid optimale sturing 

In hoofdstuk 7 staan de resultaten van de optimalisatie van 

statische sturingen onder verschillende omstandigheden. Voor één 

geval, de uitgangssituatie, zal in deze appendix de gevoeligheid van 

de optimale waarde van de statische conversie en stoomverdunning voor 

diverse parameters in het model worden beschouwd. 

De optimale statische conversie bedraagt in de uitgangssituatie 

43.57., de optimale statische stoomverdunning 27.57.. De bijbehorende 

bedrijfstijd ligt op 43 dagen. De gevoeligheid van dit optimum voor 

enkele modelparameters is gegeven in tabel D.1. 

Tabel D.1 

wijziging t.o.v. 
uitgangssituatie 

etheenprijs *1.1 

brandstofprijs *1.25 

ontkoolkosten *.8 

scheidingsk.osten *1.1 

reactiesnelheidsconstanten 
hoofdreactie *1.1 

maximale inlaatdruk +.1 atm 

verandering optimale sturing 
convers1e stoomverdunning 

-0.57. -0.5% 

0. % +0.5% 

0. % 0. % 

+2.0% +3.5% 

+1. 57. +3.0% 

+3.0% +6.5% 

Tabel D.1: gevoeligheid optimale statische sturing 

voor enkele modelparameters. 

Het in het model verhogen van de etheenprijs met 107. heeft geen 

noemenswaardige gevolgen voor de optimale waarden van de 

stuurgrootheden. De geringe daling van de conversie en de 

stoomverdunning hebben een iets hogere selectiviteit ten gevolge, 

wat, gezien de hogere etheenprijs, gunstig is. 
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De verhoging van de brandstofprijs met 257. heeft nauwelijks enige 

invloed op de optimale sturing. De brandstofprijs komt ook alleen 

voor in de verliesterm Qvrl (zie hoofdstuk 6), welke een relatief 

onbelangrijke rol speelt bij de bepaling van de momentane winst. 

Verlagen van de ontkoolkosten met 207. heeft geen uitwerking op de 

optimale sturing. Het effect van de lagere ontkoolkosten op de 

gemiddelde winst (vergelijking 6.1) is na ca. 40 bedrijfsdagen geheel 

verdwenen in de onnauwkeurigheid. 

Het verhogen van de scheidingskasten met 107. (de standaarddeviatie 

voor de scheidingskasten bedraagt 4.57.; zie hoofdstuk 6) leidt tot 

een hogere optimale conversie en stoomverdunning. De conversie neemt 

toe, omdat bij stijgende conversie de recycle-flow en dus het te 

scheiden kraakgasmengsel afnemen. Zodoende worden de stijgende 

scheidingskasten enigzins tegengegaan. De daling van de selectiviteit 

ten gevolge van de toegenomen conversie wordt door het verhogen van 

de stoomverdunning opgeheven. 

In hoofdstuk 4 is reeds aangeduid dat de gevoeligheid van de 

optimale stuurinstelling voor onnauwkeurigheden in het model moet 

worden nagegaan. Ook in hoofdstuk 6 is dit ter sprake gekomen. De 

parameters waarmee het model kon worden gefit waren de 

reactiesnelheidsconstanten en de activeringsenergieën. Vanwege de 

sterke afhankelijkheid van beiden is tijdens de simulatie volstaan 

met het aanpassen van de reactiesnelheidsconstanten. De daarbij 

resterende fout in de activeringsenergieën is moeilijk te schatten. 

Wijziging van een activeringsenergie heeft een drastische invloed op 

de reactiesnelheid, zodat de reactiesnelheidsconstanten weer zouden 

moeten worden gefit. Derhalve is volstaan met het bepalen van de 

gevoeligheid van de optimale sturing voor de reactiesnelheids

constanten. Tijdens de simulatie van de ethaanoven is gebleken dat de 

maximale fout in de aangepaste reactiesnelheidsconstanten in de orde 

van 107. ligt. De gevoeligheidsanalyse is uitgevoerd door de twee 

voornaamste reactiesnelheidsconstanten, die van de hoofdreactie, met 

107. te vergroten. Daardoor nemen zowel de optimale conversie als de 
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optimale stoomverdunning toe. Het snellere verloop van de 

hoofdreactie heeft een stijging van de selectiviteit ten gevolge. 

Door die stijging van de selectiviteit nemen de secundaire reacties 

af, hetgeen de opkoling vertraagt. Hierdoor verkrijgt men een 

verlenging van de standtijd met ca. 3 dagen. Men kan dus concluderen 

dat het model voor het beoogde doel, namelijk het bepalen van een 

optimale statische stuurstrategie, voldoende nauwkeurig is. De 

absolute fout is voor de optimale statische conversie kleiner dan 

1.5% en voor de optimale statische stoomverdunning kleiner dan 3%. 

Wanneer het modelcriterium voor uitbedrijfname van de oven wordt 

gewijzigd (maximaal toelaatbare inlaatdruk van 6.5 atm naar 6.6 atm), 

dan heeft de oven meer speling tussen de initiële inlaatdruk en de 

maximaal toelaatbare druk. Derhalve verschuift het optimum naar iets 

scherpere kraakcondities. De stijging van de selectiviteit ten 

gevolge van de toegenomen stoomverdunning, wordt niet geheel teniet 

gedaan door de hogere conversie. Bij gestegen selectiviteit en 

conversie neemt de etheenproductie en derhalve de productopbrengst 

per tijdseenheid aanzienlijk toe. De gewijzigde sturing heeft wel, 

ondanks het verruimde criterium, een afname van de standtijd met ca. 

1.5 dagen ten gevolge. Blijkbaar zijn de optimale waarden van de 

stuurgrootheden sterk afhankelijk van de maximale inlaatdruk. 

Overigens is het niet aantrekkelijk naar een hogere maximale 

inlaatdruk te streven, bijvoorbeeld door aanpassingen in de fabriek, 

omdat de gemiddelde bedrijfswinst daarbij niet significant blijkt te 

stijgen. 


