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Samenvatting 

In het kader van het project "Computerondersteunde receptuurverbetering in de procesin
dustrie" is binnen de vakgroep Systeem- en Regeltechniek de laatste jaren gewerkt aan de 
ontwikkeling van een methodiek voor de ontwikkeling en het gebruik van flexibele 
recepten bij batchprocessen. Tevens is gewerkt aan de ontwikkeling van een bijbehorend 
softwarepakket FRIS, "Flexible Recipe Impravement System". In de industrie hanteert 
men bij het uitvoeren van batchprocessen over het algemeen starre recepten. Bij verande
rende proces- of marktomstandigheden kan het gebruik van deze recepten leiden tot 
inefficiënte produktie en/of een verminderde produktkwaliteit. In een flexibel recept 
worden procesinvloeden en marktomstandigheden meegenomen in het recept, waardoor 
het mogelijk is om in te spelen op deze veranderingen. 

Het afstudeeronderzoek heeft plaatsgevonden bij DSM-Resins in Zwolle, een onderneming 
die onder andere harsen produceert voor de verfindustrie. Het doel van het onderzoek was 
tweeledig: Het toepassen van de FRIS-werkwijze bij de synthese van harsen en het 
demonstreren van de mogelijkheden van FRIS binnen de laboratoriumomgeving van 
DSM-Resins. 

Na inventarisatie is gekozen voor het ontwikkelen van flexibele recepten voor de synthese 
van TMA-getermineerde poederharsen. De synthese van deze harsen verloopt in twee 
stappen, waarbij in de eerste stap een zgn. hydroxylgetermineerde polyester wordt 
gevormd, en in de tweede stap trimellietzuuranhydride (TMA) aan de polyester wordt 
geaddeerd. Begonnen is met het ontwikkelen van een flexibel recept voor de additiereac
tie, waarbij gebruik is gemaakt van resultaten van een binnen DSM-Resins reeds 
uitgevoerd project. Op basis van deze resultaten zijn procesmodellen geschat die het effect 
van een procesingang en twee procesparameters op hars- en coatingeigenschappen (de 
eigenschappen van een met het hars gemaakte verflaag) beschrijven. De doelstelling bij de 
receptontwikkeling was het reduceren van het massapercentage vrij tereftaalzuur, een 
storing in het hars. Na een modelgebaseerde optimalisatie zijn optimale waarden voor de 
procesingang en de procesparameters gevonden, waarbij het massapercentage vrij 
tereftaalzuur van 0.28 % naar 0.08 % teruggebracht is. Vervolgens zijn extra experimen
ten uitgevoerd om het gedrag van het proces in de buurt van dit optimum te onderzoeken. 
Om de mogelijkheden van receptaanpassing te onderzoeken zijn ook experimenten 
uigevoerd met een afwijkende hydroxylgetermineerde polyester. Het resulterende flexibele 
recept kan gebruikt worden bij het verbeteren van harseigenschappen, het compenseren 
van afwijkingen in het voorprodukt en het reduceren van de variantie in harseigenschap
pen. De coatingeigenschappen worden door de tijdens de additie aangebrachte variaties 
over het algemeen minder sterk beïnvloed. 

Ook voor de eerste stap van de synthese, de vorming van de hydroxylgetermineerde 
polyester, is getracht een flexibel recept te ontwikkelen. Op basis van in het verleden 
uitgevoerde experimenten zijn procesmodellen geschat, die de invloed van grondstoffen op 
hars- en coatingeigenschappen beschrijven. Gebleken is dat de modellen van harseigen
schappen en enkele coatingeigenschappen een groot verklarend en voorspellend vermogen 
hebben. Bij een aantal andere coatingeigenschappen speelt de invloed van de grondsto!fen 
een ondergeschikte rol, of kan op basis van de data geen betrouwbaar model worden 
geschat. Het resulterende flexibele recept is bruikbaar bij het besparen op grondstofkosten 
en het ontwikkelen van harsen met andere eigenschappen. 
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Hoofdstuk 1: Inleiding 

1. Inleiding 

1.1 FRIS 

Binnen de vakgroep Systeem- en Regeltechniek is de laatste jaren in samenwerking met 
TNO-TPD gewerkt aan de ontwikkeling van het softwarepakket FRIS. Deze ontwikkeling 
vindt plaats in het kader van het project "Computerondersteunde receptuurverbetering in 
de procesindustrie". FRIS staat voor "Flexible Recipe Improvement System". Het pakket 
richt zich op het verbeteren van zgn. batchprocessen in de industrie. Bij deze processen is 
er sprake van ladingsgewijze produktie wat inhoudt dat het eindprodukt telkens op een 
bepaald tijdstip in porties vrijkomt. 

Bij het uitvoeren van batchprocessen wordt over het algemeen gebruik gemaakt van recep
ten. Een recept bevat voorschriften en procedures die tijdens het proces gevolgd moeten 
worden. Zo zal een recept onder andere informatie over de toe te voegen grondstoffen 
bevatten, alsmede voorschriften voor apparatuur en de te gebruiken procescondities. 
Binnen de industrie wordt vaak gewerkt met starre recepten, waarbij deze voorschriften 
en procedures vastliggen. Een motief hiervoor kan de wens van het verkrijgen van een zo 
constant mogelijk eindprodukt zijn. Het gebruik van starre recepten geeft echter proble
men wanneer de invloeden op het proces veranderen. Voorbeelden hiervan zijn storingen 
die tijdens het proces optreden, een veranderde grondstofkwaliteit, of een gewijzigde 
toestand van de reactor. Deze veranderingen kunnen tot een produkt van lagere kwaliteit, 
of zelfs tot een onbruikbaar eindprodukt leiden. 

Een alternatief voor het gebruik van starre recepten zijn flexibele recepten. In een flexibel 
recept worden de effecten van factoren meegenomen, die op het proces van invloed zijn. 
Voorbeelden van factoren zijn de gebruikte grondstoffenverhoudingen, de gevoerde 
procescondities zoals reactortemperatuur en tijdsduur van het proces, en externe versto
ringen. Door de invloed van deze factoren te kwantificeren is aanpassing van het recept 
aan veranderende omstandigheden mogelijk. Het gebruik van flexibele recepten in plaats 
van starre recepten kan in verschillende situaties voordelen opleveren. Enkele voorbeel
den: 

- Bij sterk fluctuerende grondstofprijzen kan men het recept zodanig aanpassen, dat steeds 
de laagst mogelijke kostprijs van het eindprodukt wordt verkregen, waarbij het produkt 
nog aan de kwaliteitseisen voldoet. 

- Men kan het eindprodukt aanpassen aan eisen van de klant, waardoor efficiënter op deze 
eisen kan worden ingespeeld. 

- Gevolgen van verstoringen tijdens het proces kunnen worden gecompenseerd door 
procescondities aan te passen. 

De ontwikkeling van een flexibel recept vereist een bepaalde aanpak. De aanpak die bij 
het project gekozen is zal in het vervolg worden aangeduid als de FRIS-aanpak. Met de 
term FRIS wordt in het vervolg van dit verslag zowel aan het pakket als aan de aanpak 
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gerefereerd. Met het softwarepakket FRIS worden technieken aan de gebruiker beschik
baar gesteld die deze strategie tot uitdrukking brengen. Het pakket ondersteunt de 
gebruiker bij het modelleren van het proces, het zoeken naar een optimaal recept, en het 
aanpassen van het recept aan veranderingen welke voor, bij aanvang van, of tijdens het 
proces optreden. 

Het FRIS-project wordt ondersteund door de Stichting voor Toegepaste Wetenschappen 
(S.T. W.). Ook werken vier bedrijven binnen de procesindustrie mee aan het testen van 
FRIS in de praktijk, te weten AK.ZO, AVEBE, Gist-Brocades en DSM Resins. Vanuit 
laatstgenoemde onderneming bestond interesse voor de toepassing van het pakket binnen 
de laboratoriumomgeving. Deze interesse resulteerde na overleg in een afstudeeropdracht, 
waarvan het verslag nu voor U ligt. 

1.2 DSM Resins 

DSM Resins maakt deel uit van het DSM-concern, dat in 1902 door de Nederlandse 
regering is opgericht. Het concern opereert in de internationale chemische industrie. 
DSM-Resins is één van de negen divisies van het concern, en is zelf weer onderverdeeld 
in drie zgn. business units, Industrial Resins, Compounds & Mouldings en Coating 
Resins. De business unit Industrial Resins produceert onder andere onverzadigde 
polyesterharsen voor toepassingen in de botenbouw, de automobielindustrie en de 
elektronische industrie. De unit Compounds & Mouldings houdt zich bezig op het gebied 
van glasvezelversterkte, thermohardende compounds en thermoplastische en thermohar
dende composieten. Een toepassingsgebied is wederom de automobielindustrie. De 
business unit Coating Resins produceert voornamelijk grondstoffen voor de verfindustrie. 

De afdeling Lab. Automatisering valt onder de busines unit Industrial Resins, en houdt 
zich bezig met de automatisering van diverse laboratoriumprocessen. Vanuit deze afdeling 
bestond interesse voor FRIS, wat onder andere resulteerde in deelneming aan het FRIS
project. Het afstudeeronderzoek viel bij DSM-Resins dan ook onder deze afdeling. Het 
onderzoek zelf is uitgevoerd bij de afdeling Powder Coating Resins, onderdeel van de 
business unit Coating Resins. 

1.3 Het afstudeeronderzoek 

In feite diende het afstudeeronderzoek een tweeledig doel. Een eerste doelstelling was het 
toepassen van de binnen FRIS ontwikkelde technieken voor het omgaan met flexibele 
recepten op het ontwikkeltraject voor poederharsen. Een andere doelstelling was het 
onderzoeken van de mogelijkheden van FRIS binnen de onderzoeksomgeving van DSM
Resins. 

Het afstudeeronderzoek is begonnen met een voorstudie van de binnen FRIS beschikbare 
technieken. In hoofdstuk 2 van het verslag zullen deze technieken en de FRIS-werkwijze 
worden besproken. Het onderzoek is vervolgens voortgezet bij DSM-Resins. De toepas
sing van FRIS bij de synthese van poederharsen wordt behandeld in hoofdstuk 3. Een 
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evaluatie van het afstudeeronderzoek volgt tenslotte in hoofdstuk 4. 

Tot slot nog enkele opmerkingen: 

- Vertrouwelijke informatie over de ontwikkelde procesmodellen is opgenomen in de 
Appendices C en D. In verband met geheimhouding zijn deze niet bij dit verslag 
gevoegd. In het verslag zelf wordt wel af en toe naar deze appendices verwezen. 

-' In het verslag zijn enkele zgn. contourplots opgenomen. Dit zijn grafieken waarin een 
functie wordt gepresenteerd door middel van hoogtelijnen. In Figuur 1.1 is een 
voorbeeld weergegeven. 

- Literatuurverwijzingen vinden binnen het verslag plaats door middel van nummers 
binnen haken, bijvoorbeeld [1]. 

~ 0 

-1 

-2 

-3 

-4 
-4 -3 -2 -1 0 2 3 4 

x1 

Figuur 1.1: Contourplot van defunktief(x1,x~=5x1 +3x2+x~2• Vanfzijn de hoogtelijnen 
aangegeven, waarbij de functiewaarde een veelvoud van 10 bedraagt. 
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2. De FRIS-aanpak 

Zoals reeds opgemerkt is de FRIS-aanpak een bepaalde werkwijze voor het omgaan met 
flexibele recepten. In dit hoofdstuk zal de werkwijze uiteengezet worden. Een eerste fase 
hierbij is receptontwikkeling. Hieronder wordt het opstellen van een flexibel recept 
verstaan, alsmede het zoeken naar het optimale recept. De werkwijze die hierbij wordt 
gehanteerd wordt toegelicht in paragraaf 2.1. In paragraaf 2.2 wordt uiteengezet op welke 
wijze een flexibel recept kan worden gebruikt bij receptaanpassing. Tenslotte volgt in 
paragraaf 2.3 een overzicht van de werkwijze. 

2.1 Receptontwikkeling 

Receptontwikkeling bestaat uit een aantal activiteiten: 

- De definitie van het flexibele recept in termen van de componenten. Hieronder wordt 
ook het verkrijgen van informatie over die componenten verstaan. 

- Het zoeken naar een nominaal recept via receptoptimalisatie. 
-Het verkennen van het procesgedrag rond de processituatie, welke beschreven is in het 

nominale recept, onder andere in verband met receptaanpassing. 

De eerste twee activiteiten kunnen elkaar afwisselen. Afhankelijk van het gevonden 
optimum kan bijvoorbeeld worden gekozen voor een nieuwe definitie van het recept, 
bijvoorbeeld omdat men het gewenste doel van de ontwikkeling wil aanpassen, of omdat 
men nieuwe procescondities wil bekijken, zoals afwijkende reactietemperaturen of een 
afwijkende druk tijdens het proces. Nadat men een nominaal recept gevonden heeft, is de 
derde activiteit van belang, het beschrijven van het procesgedrag in de buurt van de 
nominale processituatie. 

In het vervolg van deze paragraaf worden enkele technieken, die Lij bovengenoemde 
activiteiten gebruikt kunnen worden, uiteengezet. Hierbij zal met name aandacht worden 
besteed aan de wijze waarop procesmodellen zijn ontwikkeld, omdat deze binnen het 
afstudeeronderzoek een belangrijke rol gespeeld heeft. Deze aandacht impliceert echter 
niet, dat voor het ontwikkelen van modellen deze wijze persé gevolgd moet worden. 

2.1.1 Definitie flexibel recept 

Binnen FRIS wordt een flexibel recept gedefiniëerd in termen van een aantal com
ponenten: 

1. Receptparameters 
2. Procesuitgangen 
3. Een doelfunctie 
4. Procesbeperkingen 
5. Proces modellen 
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Ad 1: Receptparameters. Deze worden ook wel aangeduid met de term recept-items. 
Receptparameters zijn invloeden op het proces die men mee wil nemen in het flexibele 
recept. De receptparameters kunnen worden onderverdeeld in procesingangen, zoals de 
gebruikte hoeveelheden van de verschillende grondstoffen, procesparameters (bijvoorbeeld 
de reactortemperatuur of reactieduur), en externe jactoren (zoals bijvoorbeeld de 
koelwatertemperatuur). Receptparameters die gebruikt worden bij experimentontwerp 
zullen in het verslag vaak aangeduid worden met de term procesjactoren. De vector van 
receptparameters spant de zgn. parameterruimte op. Een punt in deze ruimte duidt een 
bepaalde combinatie van parameterwaarden aan. 

De keuze van de receptparameters die in het recept worden meegenomen hangt samen met 
de bekeken procesuitgangen, de gewenste doelfunctie, en de opgelegde beperkingen. Bij 
het kiezen van receptparameters kan vaak gebruik worden gemaakt van de aanwezige 
proceskennis. Op basis hiervan kunnen bepaalde invloeden worden meegenomen of juist 
weggelaten uit het recept. Vaak wordt bijvoorbeeld gekozen voor het beschouwen van 
slechts een bepaalde (kritische) fase van het proces. De invloeden die een rol spelen bij 
het overige deel van het proces worden dan buiten beschouwing gelaten. 

Binnen FRIS wordt gewerkt met tijdonafhankelijke parameters. Dit betekent onder andere 
dat tijdafhankelijke parameters niet direct kunnen worden ondergebracht in een flexibel 
recept. Om deze toch binnen een flexibel recept te kunnen hanteren is het noodzakelijk de 
parameters uit te drukken in tijdonafhankelijke parameters. Dit kan bijvoorbeeld via een 
benadering van de tijdafhankelijke functie door zgn. "splines" , rechte lijnstukken. In 
Figuur 2.1 wordt dit geïllustreerd. 

x 

r x 
4 

\ 

~--

x1 

Figuur 2.1: Uitdrukking van de tijdafhankelijke parameter x (stippellijn) in de tijdonafhan
kelijke parameters x1 tlm x7• x1 is de startwaarde, x2, x3 en x4 beschrijven de helling, en 
x5, x6 en x7 geven de tijdsduur van elk lijntraject aan. 
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Binnen FRIS wordt op deze wijze omgegaan met tijdafhankelijke parameters. Tijdens het 
onderzoek zijn geen tijdafhankelijke parameters gebruikt voor receptontwikkeling. Een 
uitgebreidere beschouwing is te vinden in [13]. 

Ad 2: Procesuitgangen: Voorbeelden hiervan zijn de hoeveelheid eindprodukt, de 
produktsamenstelling of -kwaliteit, en resultaten van metingen aan het proces of het 
eindprodukt. 

Ad 3: Een doelfunctie of criteriumfunctie: Deze kent een bepaalde waarde toe aan het 
resultaat van een proces, en is een functie van receptparameters, procesuitgangen en 
economische variabelen. Zo kan men als doelfunctie de winst per tijdseenheid, produkt
zuiverheid, of de variantie in kwaliteit definiëren. Afhankelijk van de definitie is een 
minimalisatie of maximalisatie van de doelfunctie gewenst. 

Een probleem bij het formuleren van de doelfunctie doet zich voor wanneer verschillende 
procesuitgangen een rol spelen bij de keuze van het recept. Een voorbeeld hiervan is het 
opnemen van zowel de procesuitgang "appel" als de procesuitgang "peer" in de 
doelfunctie, hetgeen leidt tot het vergelijken van appels en peren. Er zijn een aantal 
mogelijkheden om met dit probleem om te gaan. Een mogelijkheid is om procesuitgangen 
op te nemen in de doelfunctie, waarbij via weegfactoren aan bepaalde uitgangen een 
grotere waarde wordt toegekend. Het bepalen van de weegfactoren is echter niet 
eenvoudig. Een tweede mogelijkheid is de zgn. multicriteria-optimalisatie [16]. Een derde 
mogelijkheid is het formuleren van een doelfunctie met één procesuitgang, waarbij de 
overige procesuitgangen via beperkingen binnen bepaalde grenzen worden gehouden. Van 
deze laatste mogelijkheid is tijdens het afstuderen over het algemeen gebruik gemaakt. 

Ad 4: Procesbeperkingen: Deze hebben betrekking op de receptparameters of procesuit
gangen. Zo zullen de gehanteerde procescondities over het algemeen aan beperkingen 
onderhevig zijn, bijvoorbeeld op fysische gronden of uit veiligheidsoogpunt. Verder kan 
men zelf beperkingen aan de procesuitgangen opleggen, bijvoorbeeld om een bepaalde 
kwaliteit te kunnen garanderen. 

Ad 5: Procesmodellen: Deze leggen een verband tussen de recept-parameters en de 
procesuitgangen. In de volgende subparagraaf worden deze verder toegelicht. 

De samenhang tussen de componenten is weergegeven in Figuur 2.2. 
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Figuur 2. 2: Componenten flexibel recept. 

2.1.2 Ontwikkeling procesmodellen 
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Een belangrijke component van het recept zijn de procesmodellen. Binnen FRIS worden 
zgn. transitiemodellen gebruikt. Een transitiemodel beschrijft de waarde van een proces
uitgang als funktie van de waarden van de receptparameters op een eerder tijdstip. Er zijn 
verschillende wijzen waarop men tot transitiemodellen kan komen. Een classificatie 
hierbij is te geven op basis van zgn. witte en zwarte modellen. 

Witte modellen komen tot stand op basis van proceskennis (fysische behoudswetten e.d.). 
Een voorbeeld hiervan is het model dat de hoeveelheid eindprodukt beschrijft op basis van 
een massabalans. De variabelen in witte modellen hebben een bepaalde fysische betekenis. 

Bij zwarte modellering probeert men de relatie tussen de recept-parameters en de 
procesuitgangen te achterhalen door het effect van variaties in de parameters op de 
procesuitgangen te bekijken. Een voorbeeld van een zwart model is de door een operator 
uit ervaring ontwikkelde vuistregel:" Als we de temperatuur X graden omhoog draaien, 
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dan duurt de batch 2 X uur minder lang". De variabelen en coëfficiënten in zwarte 
modellen hoeven niet noodzakelijk een fysische betekenis te hebben. 

Tijdens het afstudeeronderzoek is deze zwarte modellering toegepast. Een belangrijk 
onderdeel van een model is het mode/geldigheidsgebied. Dit is het gebied binnen de 
parameterruimte waarbinnen de betrouwbaarheid van het model wordt aangenomen. Men 
kan hiervoor bijvoorbeeld het gebied kiezen waarbinnen experimenten zijn gedaan. De 
grenzen van het modelgeldigheidsgebied worden aangeduid als de modelgeldigheidsbeper
kingen. Deze spelen in het recept eenzelfde rol als procesbeperkingen. 

Bij het ontwikkelen van deze modellen dienden zich onder andere de volgende problemen 
aan: 

1. Hoe moet het modeltype worden gekozen? 
2. Hoe moet de procesinformatie, die voor het schatten van modellen noodzakelijk is, 

worden verkregen? 
3. Hoe kan een zo goed mogelijk model worden geschat en 
4. Op welke wijze kan dit worden beoordeeld? 

Op deze problemen en de wijze waarop ermee is omgegaan tijdens het onderzoek zal nu 
worden ingegaan. 

2.1.2.1 Modeltype 

De keuze van het modeltype wordt bepaald door de verwachte relaties tussen de receptpa
rameters en procesuitgangen. Daarnaast hangt de keuze af van het bij het model behoren
de modelgeldigheidsgebied. Voorbeelden van modeltypen zijn lineaire modellen, inter
actiemodellen, volledig kwadratische modellen en kubische modellen (zie o.a. [7]). In 
feite vormen deze modellen polynoombenaderingen over het beschouwde gebied van de 
responsies op de procesuitgangen (zie ook Figuur 2.4). 

Tijdens het afstudeeronderzoek is uitgegaan van kwadratische modellen. In formulevorm: 

k k k k 

Y = ~a + L ~ixi + L Piix] + L L Piixixi 
i=l i=l i=l j>i 

{1} 

Hierin is y de beschouwde procesuitgang en xi de ie component van de set van k proces
factoren !· De {3's zijn de modelcoëfficiënten, waarvan de waarden uit procesinformatie 
bepaald moeten worden. De eerste drie termen in het rechterlid zijn resp. de modelcon
stante, de term die de lineaire effecten van de receptparameters weergeeft, en de term met 
kwadratische effecten. De vierde term bevat de effecten van interacties van de receptpara
meters. Van interacties is sprake, wanneer het effect van een receptparameter afhangt van 
de waarde (of toestand) van een andere receptparameter. Bij een chemische reactie zal 
bijvoorbeeld het effect van een bepaalde reactietemperatuur op de reactie vaak afhangen 
van de hoeveelheid toegevoegde katalysator. 
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2.1.2.2 Verkrijgen van procesinformatie 

Men kan bij het ontwikkelen van zwarte procesmodellen uitgaan van bestaande procesin
formatie, zoals een vuistregel, in het verleden uitgevoerde experimenten of beschikbare 
procesdata. Indien deze informatie niet voorhanden is moet men zelf procesinformatie 
genereren. Door bijvoorbeeld voldoende kleine variaties op de nominale waarden (de 
standaardwaarden) van receptparameters aan te brengen en het effect ervan op de 
procesuitgangen te bekijken krijgt men informatie over het proces zonder de procesvoe
ring al te zeer te verstoren. Een alternatief is het uitvoeren van experimenten op kleinere 
schaal en vervolgens een relatie te leggen met het proces op produktieschaaL 

Binnen de FRIS-werkwijze zijn een aantal technieken ondergebracht voor experimentont
werp. Deze technieken zijn erop gericht om zoveel mogelijk relevante procesinformatie 
met zo min mogelijk experimenten te vergaren. De keuze van het ontwerp hangt nauw 
samen met de keuze van het type model en het gewenste aantal experimenten. Binnen dit 
afstudeeronderzoek zijn zgn. factoriële ontwerpen, centraal samengestelde ontwerpen, en 
D-optimale ontwerpen aan bod gekomen. Bij factoriële ontwerpen wordt elke receptpara
meter gevariëerd op een aantal niveau's. Wanneer alle k factoren op hetzelfde aantal n 
niveau's gevariëerd worden levert dit nk experimenten op. Een voorbeeld van een 
factoriëel ontwerp is een zgn. 23 ontwerp, weergegeven in Figuur 2.3. Een ander 
experimentontwerp is het centraal samengestelde ontwerp. Dit bestaat uit een factoriëel 
ontwerp, aangevuld met punten op de assen van het ontwerp, die het schatten van 
kwadratische modellen mogelijk maken (zie wederom Figuur 2.3). Meer informatie over 
deze ontwerpen is te vinden in [ 1], [12] en [17]. 

--.x 
1 

• 

•.............. :.: ..............• 

x3 

t. 

Figuur 2.3: Links een 23 factoriëel ontwerp van de factoren x1, x2 en x3• Rechts een 
samengeteld ontwerp van de factoren. 

Een toelichting op D-optimale ontwerpen wordt gegeven in Appendix B. 
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2.1.2.3 Modelschatting 

Er zijn een aantal methoden voor het schatten van de coëfficiënten van een model, zoals 
de zgn. "kleinste kwadraten methode", de "iteratief gewogen kleinste kwadraten 
methode", en de zgn. "maximum likelyhood methode". Het principe van de eerste twee 
methoden baseert zich op het minimaliseren van de kwadratische fout van de meetwaarden 
ten opzichte van de modelwaarden. De laatste methode schat de modelcoëfficiënten op 
basis van een kansverdelingsfunctie van de gevonden meetwaarden. De waarden van de 
coëfficiënten zijn dan die waarden, waarvoor deze functie maximaal is. Meer over deze 
methoden is te vinden in [1] en [14]. Tijdens het afstudeeronderzoek is uitsluitend van de 
kleinste kwadraten methode gebruik gemaakt. Deze methode wordt beschreven in 
Appendix B. 

Bij het schatten van modellen is modelreductie en y-transjormatie toegepast. Bij model
reductie worden modelcoëfficiënten, waarvan niet met zekerheid kan worden vastgesteld, 
dat ze een rol spelen, uit het model geschrapt. Hierbij wordt de volgende procedure 
gevolgd: 

- De modelcoëfficiënten met bijbehorende nauwkeurigheiden worden geschat (zie Appen
dix A). 

- Vervolgens wordt voor elke coëfficiënt {3 met onzekerheid Sp op basis van een zgn. 
"two-tailed T-test" de kans berekend dat de modelcoëfficiënt in werkelijkheid de waarde 
0 heeft (er wordt een nulhypothese gesteld). Deze kans wordt aangeduid met het signifi
cantieniveau. 

- Worden modelcoëfficiënten gevonden, waarvan het significantieniveau boven een grens
niveau a ligt, dan wordt de waarde van de coëfficiënt met het hoogste significantieni
veau (NB. de kans dat de coëfficiënt GEEN rol speelt) op nul gesteld. De bijbehorende 
modelterm wordt dan als NIET signifcant beschouwd en uit het model verwijderd. 

Deze procedure wordt herhaald totdat er slechts significante modeltermen in het model 
voorkomen. Als grenswaarde voor a is 0.05 genomen. Dit houdt dus in dat de overgeble
ven coëfficiënten significant zijn op basis van een betrouwbaarheidscriterium van 95 % . 
Een hogere absolute waarde van de coëfficiënt op basis van puur toeval (een normale 
verdeling rondom de waarde 0) is slechts in 5 % van de gevallen te verwachten. 

Een andere techniek die gebruikt is bij het schatten van modellen is de y-transformatie. 
Zoals reeds opgemerkt vormen ook kwadratische modellen een soort polynoombenadering 
van de werkelijke responsiefunctie. Wanneer deze functie echter sterk variëert over het 
experimenteergebied, bestaat de mogelijkheid dat een kwadratisch model de responsie niet 
meer adequaat beschrijft ( een indicatie hiervoor kan worden verkregen via de nog te 
bespreken Fischer variantieratio). Een voorbeeld hiervan is een responsie, die exponen
tiëel afhangt van een parameter. Bij een groot beschouwd gebied zal het kwadratische 
model deze responsie niet meer kunnen beschrijven, zoals blijkt uit Figuur 2.4. Een 
oplossing voor dit probleem is het transformeren van de procesuitgang, de y-transfor
matie. Door een geschikte transformatie te kiezen kan de procesuitgang vaak wel adequaat 
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gemodelleerd worden. In bovenstaand voorbeeld kan bijvoorbeeld de logaritme van de 
procesuitgang wel beschreven worden met een kwadratisch model ( in feite zelfs met een 
lineair model, zie Figuur 2.4). 

y 

/ 
/ 

/ 

/ 
/ 

I 
/ 

/ 

I 
I 

I 

I 
I 

I 
I 

/ _____. 

log(y 

/ 
/ 

/ 

_____. x _____. x 

Figuur 2. 3: Effect van y-transformatie. Links een kwadratische benadering (onderbroken 
lijn) van een exponentiële relatie tussen y en x. Rechts de relatie tussen log(y) en x. Deze 
laat zich met een lineair model adequaat beschrijven. 

Voor het bepalen van een geschikte transformatie bestaan een aantal technieken. De 
tijdens het afstuderen gebruikte methode maakt gebruik van een zgn. Box-Cox plot en 
wordt beschreven in [ 1] . Bekeken is of transformaties van een procesuitgang y naar y-2

, 

y-1, y-'h, In y, y'h, en y2 een beter model opleverden. 

2.1.2.4 Beoordeling modellen 

Voor het beoordelen van de modellen zijn een aantal kengetallen en toetsen gebruikt, die 
elk een bepaald aspect van het model belichten. De combinatie van deze modelcriteria 
maakt het de gebruiker mogelijk om een oordeel over zijn model te vellen. De volgende 
modelcriteria zijn gebruikt: 

- De R2-waarde en Roo/-waarde. De R2-waarde, de zgn. "coëfficiënt van meervoudige 
bepaaldheid", is een maat voor het verklarende vermogen van het model. De waarde 
wordt als volgt berekend: 
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(2) 

met: 

n 

SST= L (yj -Y'l (3) 
i=l 

n 

SSR= L (yi - y)2 (4) 
i=l 

Hierin is Yï de bij het ie experiment gemeten responsiewaarde van de procesuitgang, y de 
gemiddelde responsiewaarde en Yï de door het model geschatte responsiewaarde bij het ie 
experiment. SST is de kwadraatsom van de afwijkingen van de bij de n experimenten 
gemeten responsiewaarden van de gemiddelde waarde, en S~ de kwadraatsom van de 
verschillen tussen de responsiewaarden en de door het model geschatte waarden. De 
waarde kan variëren van 0 tot 1. Een lage R2-waarde geeft aan dat het model inadequaat 
is, of dat de meetonnauwkeurigheid in de responsie relatief groot is ten opzichte van de 
totale variatie in de responsiewaarden. Omdat de R2-waarde afhankelijk is van het aantal 
modeltermen, wordt vaak de zgn. aangepaste R2-waarde R2 

adj berekend, waarin deze 
invloed wordt meegenomen. Bij modellen waarin een modelconstante (30 voorkomt wordt 
deze gegeven door: 

SS.j(n-1)-SSJ(n-p) R2 oJi = _____ :..;.__ __ 

SS.J(n-1) 
(5) 

Hierbij is n wederom het aantal experimenten en p het aantal modeltermen. Wanneer n 
gelijk is aan p is de waarde van R2 

adj onbepaald. De waarde van R2 
adj is altijd kleiner of 

gelijk aan R\ waarbij het verschil groter is naarmate er (relatief) meer modeltermen in 
het model voorkomen. Een groot verschil duidt vaak op een instabiel model (een model 
met grote onzekerheid in de coëfficiënten), omdat het schatten van p bij de modeltermen 
behorende coëfficiënten met een relatief gering aantal experimenten een relatief grote 
onzekerheid in de coëfficiënten met zich mee brengt. Door modelreductie kan dit verschil 
verkleind worden. 

-De R2PRESs-waarde, de R2-waarde van de "PRedictive Errors Sum of Squares". Dit is een 
maat voor het voorspellende vermogen van het model. De waarde wordt gegeven door de 
formule: 
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(6) 

n 

PRESS='E (yi-ymotkl\l (7) 
i=l 

Hierbij wordt SST gegeven door Formule 2 en is Yï is de bij het ie experiment behorende 
responsiewaarde van de procesuitgang. y modei\i is de voor het ie experiment door het model 
voorspelde waarde, waarbij bij het schatten van het model zelf experiment i is weggela
ten. De waarde van R2PRESs variëert van waarden kleiner dan 0 tot 1. Wanneer de waarde 
gelijk is aan 1 betekent dit dat elke responsiewaarde exact voorspeld wordt met een model 
dat geschat is zonder deze responsiewaarde mee te nemen. Een lage R2 PRESs-waarde duidt 
op een model met een geringe voorspellende waarde. bij een waarde lager dan 0 is de 
voorspellende waarde van een gemiddelde groter dan die van het model(!). 

- De "Fischer variantieratio", of F-waarde. De F-waarde geeft aan in hoeverre het model 
het verloop van de responsie als functie van de factorwaarden adequaat beschrijft. Hiertoe 
wordt het verschil van de gemeten responsiewaarde van de procesuitgang y en de door het 
model geschatte waarde y vergeleken met de onnauwkeurigheid in de procesuitgang als 
gevolg van het experimenteren. Is dit verschil relatief groot, dan resulteert dit in een hoge 
F-waarde. Via een zgn. F-test wordt vervolgens de kans berekend dat het verschil als 
gevolg van de experimentele onnauwkeurigheid optreedt. Een kleine kans duidt op een 
slechte beschrijving van het verloop van de procesuitgang door het model. Er is dan 
sprake van zgn. "lack of fit", het onvermogen van het model om de het verloop van de 
responsie binnen de experimentele onnauwkeurigheid te kunnen bescjhrijven. Een 
mogelijke oorzaak van "lack of fit" kan een functioneel verband tussen procesuitgang en 
receptparameter(s) zijn, dat zich moeilijk laat beschrijven met het (kwadratische) model. 
De eerder genoemde y-transformatie kan dan uitkomst bieden. Een andere mogelijke 
oorzaak is een te lage schatting van de meetonnauwkeurigheid. 

In het verslag zal de F-waarde van een model vergeleken worden met een kritische F
waarde. Dit is de F-waarde die een overschrijdingskans van 5 % aangeeft. Wanner de F
waarde hoger is dan de kritische F-waarde, dan is de kans dat de experimentele onnauw
keurigheid alléén een rol speelt slechts 5 %. De Fischer variantieratio wordt verder 
beschreven in Appendix A. 

2.1.3 Receptoptimalisatie 

Receptoptmalisatie houdt het vinden van die set van receptparameters in, die een optimale 
waarde van de doelfunctie geven waarbij voldaan wordt aan de proces- en modelgeldig
heidsbeperkingen. Opgemerkt moet worden, dat bij optimalisatie slechts die receptparame
ters kunnen worden gebruikt, welke beïnvloedbaar zijn. Voor een externe factor zoals de 
buitentemperatuur kan tijdens optimalisatie een standaardwaarde genomen worden. De 
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optimalisatie kan via twee wegen verlopen: 

1. Modelgebaseerde optimalisatie 
2. Experimentele optimalisatie 

2.1.3.1 Modelgebaseerde optimalisatie 

Bij deze optimalisatie worden procesmodellen gebruikt om betere waarden voor de 
instelbare receptparameters te vinden. In feite komt dit neer op het oplossen van een 
mathematisch optimalisatieprobleem. Er zijn verschillende klassen van optimalisatie
problemen, afhankelijk van de orde van de doelfunctie en het soort beperkingen dat wordt 
opgelegd [10]. Tijdens het onderzoek is vaak een zgn. kwadratisch optimalisatieprobleem 
met niet-lineaire beperkingen opgelost. Dit zijn beperkingen, die niet-lineair van de 
receptparameters afhangen. 

Bij modelgebaseerde optimalisatie blijkt een optimale doelfunctiewaarde vaak op de rand 
van het modelgeldigheidsgebied te liggen (en dus op een modelgeldigheidsbeperking). 
Wanneer men met dit optimum niet tevreden is kan men het modelgeldigheidsgebied 
uitbreiden door het doen van nieuwe experimenten, of overgaan tot experimentele 
optimalisatie (zie ook Figuur 2.5). 

2.1.3.2 Experimentele optimalisatie 

Bij experimentele optimalisatie wordt geen mathematisch model gebruikt, maar probeert 
men door het verloop van de procesuitgang(en) bij een aantal experimenten te beschouwen 
een steeds betere set van receptparameters te vinden. Methoden die binnen FRIS 
ondersteund worden zijn: 

- De Nealder-Mead simplex methode. Meer over deze methode is te vinden in [11]. 
-De "multiplex-fitting methode". Deze wordt onder andere beschreven in [12]. 
- De methode van lijnoptimalisatie. Deze methode start met het optimale punt aan de rand 

van het modelgeldigheidsgebied, dat bepaald is via modelgebaseerde optimalisatie. 
Vervolgens worden in de richting van de gradiënt (steilste helling) van de doelfunctie 
nieuwe experimenten gedaan, net zolang totdat geen verbetering meer optreedt. Rondom 
dit lijnoptimum kulli"'len dan weer procesmodellen worden ontwikkeld. Wanneer dan via 
modelgebaseerde optimalisatie weer een optimum op de rand van het modelgeldigheids
gebied gevonden wordt, kan men deze procedure herhalen (zie Figuur 2.5). 
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Figuur 2.5: Receptoptimalisatie van een doelfunctie met de receptparameters x1 en x2• 

Gestart wordt met model 1. Bij optimalisatie wordt een optimum A= 18 gevonden op de 
rand van het modelgeldigheidsgebied. De lijnoptimalisatie B leidt tot een optimum van 23. 
Om dit punt wordt via experimentontwerp model 2 geschat. Via optimum C=43 en een 
lijnoptimalisatie D wordt uiteindelijk model 3 geschat. Het optimum E=55 ligt binnen 
model 3 op een procesbeperking. 

2.2 Receptaanpassing 

Bij receptontwikkeling tracht men een optimaal recept te vinden, dat als nominaal recept 
bij produktie gebruikt wordt. Bij receptaanpassing gebruikt men het flexibele recept om 
tijdens produktie in te spelen op batch-specifieke omstandigheden. Het gaat hierbij 
bijvoorbeeld om incidentele of onvoorspelbare storingen die voor of tijdens de batchrun 
optreden. Zowel bij receptontwikkeling als -aanpassing worden dus recepten veranderd, 
echter met verschillende oogmerken. Het volgende voorbeeld verduidelijkt dit: 

- Als gevolg van veranderde grondstofprijzen wordt de grondstoffenverhouding (=een of 
enkele procesuitgangen) waarmee geproduceerd wordt, aangepast. In dit geval kan er 
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sprake zijn van receptontwikkeling, bijvoorbeeld wanneer men jarenlang met dezelfde 
formulering heeft geproduceerd, maar vanwege de stijging van de grondstofprijzen nu 
over wil gaan tot een goedkopere grondstoffenverhouding. Er kan echter ook sprake zijn 
van receptaanpassing, bijvoorbeeld wanneer de veranderde prijzen het gevolg zijn van een 
tijdelijke schaarste of van sterke fluctuaties in de grondstofprijzen. De samenstelling 
wordt dan voor elke batchrun aangepast aan de op dat moment geldende grondstofprijzen. 

Binnen FRIS worden twee soorten receptaanpassing onderscheiden: 

1. Receptinitialisatie, de aanpassing van het recept als gevolg van storingen die voor het 
begin of bij aanvang van de batch geconstateerd worden. 

2. Receptcorrectie, de aanpassing van het recept tijdens de batchrun, als gevolg van 
tijdens het proces geconstateerde afwijkingen. 

2.2.1 Receptinitialisatie 

De vermelde storingen kunnen afwijkingen in de waarden van receptparameters, de 
procesbeperkingen en eventueel zelfs van de doelfunctie inhouden. Veranderingen van 
parameterwaarden kunnen bijvoorbeeld optreden door veranderingen in grondstofkwaliteit 
(als men deze als receptparameter heeft meegenomen in het recept). Een ander voorbeeld 
is een verandering van de beschikbare batchduur. Vaak kunnen deze storingen worden 
gekarakteriseerd als situaties waarbij één of meerdere receptparameters gefixeerd zijn op 
niet -optimale waarden. Initialisatie houdt dan de modelgebaseerde optimalisatie van het 
recept in, waarbij de optimale waarden van de niet-gefixeerde receptparameters bepaald 
worden. 

Bij veranderde beperkingen of een veranderde doelfunctie veranderen vaak de waarden 
van optimale receptparameters. Een winstfunctie kan bijvoorbeeld veranderen wanneer de 
grondstofprijzen veranderen (de economische variabelen in de winstfunctie veranderen 
dan). Door een modelgebaseerde optimalisatie uit voeren wordt dan een nieuw optimaal 
recept gevonden, dat gebruikt kan worden bij de aanstaande batchrun. Zie [8] en [ 11] . 

2.2.2 Receptcorrectie 

Bij receptcorrectie tracht men een tijdens de batchrun gemeten afwijking te compenseren 
door het wijzigen van enkele receptparameters, de co"ectievariabelen. Een voorbeeld van 
een afwijking is een te lage hoeveelheid gevormd eindprodukt op een bepaald tijdstip ten 
gevolge van storingen in de procescondities (temperatuur). Door vervolgens de procescon
dities aan te passen kan men trachten deze afwijking te compenseren. 

Voor het kunnen uitvoeren van receptcorrectie zijn additionele modellen noodzakelijk. Zo 
is onder andere een model nodig, dat de effecten van de gemeten afwijkingen en de 
correctievariabelen op de procesuitgangen beschrijft. Voor informatie over deze modellen 
en receptcorrectie in het algemeen wordt verwezen naar [10] en [11]. 
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2.3 Overzicht werkwijze 

In de afgelopen paragrafen zijn technieken besproken die bij de ontwikkeling en het 
gebruik van flexibele recepten worden toegepast. In deze paragraaf zal de werkwijze nog 
eens worden samengevat. 

De aanpak van flexibele recepten begint bij receptontwikkeling. Het doel hiervan is het 
verkrijgen van een zo goed mogelijk nominaal recept en een flexibel recept dat gebruikt 
kan worden bij receptaanpassing. Hiertoe worden eerst de componenten van het flexibele 
recept gedefiniëerd. Dit houdt onder meer het opstellen van een doelfunctie en procesmo
dellen in. Vervolgens wordt via modelgebaseerde of experimentele optimalisatie een 
optimaal recept gegenereerd. Is men met dit recept niet tevreden, dan wordt de definitie 
aangepast en de procedure opnieuw doorlopen. Uiteindelijk resulteert dit in een flexibel 
recept met bijbehorend nominaal recept. 

Het flexibele recept beschrijft het gedrag van het proces rondom de nominale procescon
dities en kan vervolgens gebruikt worden tijdens produktie. Bij produktie speelt receptaan
passing een rol, bijvoorbeeld om het recept aan batch-specifieke omstandigheden aan te 
passen. In Figuur 2.6 is dit weergegeven. 

Receptontwikkeling 

Definitie recept: Receptaanpassing 

- Receptparameters Flexibel recept 
- Receptinitialisatie ______. - Procesuitgangen .... ... - Receptcorrectie - Doelfunctie 

- Procesbeperkingen Optimalisatie recept - Procesmodellen 
~~ 

~,. 

Optimalisatie recept 

- Experimenteel Nominaal recept ______. ... Batchrun - Modelgebaseerd ... 

Figuur 2. 6: Overzicht werkwijze FRIS. 
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3. Toepassing FRIS bij DSM-Resins 

Tijdens het afstudeeronderzoek is getracht de FRIS-werkwijze toe te passen bij de 
ontwikkeling van poederharsen. Er is hierbij hoofdzakelijk gekeken naar zgn. TMA
getermineerde poederharsen. Dit hoofdstuk beschrijft de gevolgde werkwijze tijdens het 
onderzoek en de resultaten ervan. In paragraaf 3 .1 wordt een inleiding over poederverven 
en het principe van de poederharssynthese beschreven. In paragraaf 3. 2 en 3. 3 komen de 
resultaten van het loslaten van FRIS op TMA-getermineerde poederharsen aan de orde. 
De conclusies die hieruit volgen worden in paragraaf 3. 3 besproken. 

3.1 Inleiding 

3.1.1 Inleiding poedercoatings 

Een poedercoating is een verflaag, die is gevormd door verhitting van poederverf. 
poederverf is een korrelvormige verf, die een aantal componenten bevat: 

- Poederhars 
-Verharder 
-Pigment 
- Vulstoffen 
- Toevoegingen 

De hars en de verharder in een poederverf zijn vaak polymeren. Polymeren zijn lange 
ketenachtige moleculen , die zijn opgebouwd uit kleinere moleculen, de monomeren. De 
produktie van poederverf verloopt via extrusie. Hierbij worden de componenten van de 
poederverf bij een bepaalde temperatuur gemengd. Malen en zeven van het gevormde 
produkt resulteert uiteindelijk in verfdeeltjes met een grootte van ongeveer 50 ~-tm. De 
applicatie van poederverf vindt plaats door de verfdeeltjes elektrostatisch op een geaard 
metalen oppervlak aan te brengen. Door verhitting van het oppervlak versmelten de 
verfdeeltjes met elkaar en wordt een continue film gevormd. Tegelijkertijd vindt uithar
ding van de film plaats, ook wel aangeduid met de engelse term "curing". Hierbij 
reageert het poederhars met de verharder. Deze reactie resulteert in de opbouw van een 
netwerkstructuur. Bij afkoeling blijft deze structuur in stand (de film is een zgn. thermo
harder) en is een harde verflaag ontstaan, de poedercoating. In Figuur 3.1 is de vorming 
van de verflaag nog eens weergegeven. 

Het belangrijkste voordeel van poederverven ten opzichte van conventionele vloeibare 
verfsystemen is het ontbreken van organische oplosmiddelen in de verf. Bij gebruik van 
vloeibare verven verdwijnen deze bij het drogen van de verflaag in het milieu. Bovendien 
is de kwaliteit van de poedercoating vaak superieur aan de coatings op basis van vloeibare 
verfsystemen. 

De combinatie van poederhars en verharder bepaalt voor een groot deel de eigenschappen 
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van de verflaag. Tijdens het afstuderen is gekeken naar de combinaties die bekend staan 
als de polyester/epoxy hybride systemen. 

Figuur 3.1: Vorming coating door versmelting en uitharding. 

3.1.2 TMA-getermineerde poederharsen 

Zoals opgemerkt is een poederhars een polymeer. Polyesters vormen een klasse van 
polymeren. Bij polyesters heeft de polymerisatie plaatsgevonden via een zgn. vereste
ringsreactie, het reageren van een zuur met een alcohol. Een voorbeeld hiervan is de 
evenwichtsreactie van de monomeren tereftaalzuur (TPZ) en neopentylglycol (NPG): 

CH3 
I 

0 0 
11-o-11 

n HO-C 0 C-OH + (n+1) HO- CH2-C- CHr OH 
I 

CH3 

tereftaalzuur neopentytglycol 

I 11 11 I CHs f 0 0 CHs j 
HO-Ct\-~-Ct\ O-C-o-C-O-CH2~-CH OH+ 2n H20 

CH3 CH3 n 

Beide monomeren hebben twee functionele groepen. Bij tereftaalzuur zijn dit de carboxyl
groepen (COOH), bij neopentylglycol de hydroxylgroepen (OH). Omdat bij de reactie 
water vrijkomt is er sprake van zgn. condensatiepolymerisatie. Door water aan het proces 
te onttrekken wordt de veresteringsreactie bevorderd. Op deze wijze wordt een steeds 
langere polyester gevormd. 

In bovengenoemd voorbeeld is een overmaat neopentylglycol toegevoegd. Dit resulteert in 
een polyester met hydroxylgroepen als eindgroepen, een hydroxylgetermineerde polyester. 
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Het (gemiddelde) aantal functionele groepen per polyestermolecuul wordt aangeduid met 
de functionaliteit. De genoemde hydroxylgetermineerde polyester uit Figuur heeft dus een 
hydroxylfunctionaliteit van 2. 

Bij TMA-getermineerde polyesters wordt aan een hydroxylgetermineerde polyester 
trimellietzuuranhydride (TMA) geaddeerd: 

0 0 f j 11 // CH3 o 0 CHs 
HO-C C I 11 11 I 

2 lOCC :o + HO-CHr~-CH 0-C-o-C-0-CHr~-CH OH 

'b CH3 CHs n 

trlmeDietzuuranhydrlde 

0 0 
11 11 

HO-C 0 CH3 i 0 o CH3 1 HO-C Q- ~-0-CHz-~-C 0-~-o-~-0-CHz-~-CH 0- ~--Q 
C- OH CHa CHa O C- OH 
8 -· n 8 

De additie vindt plaats door het reageren van de anhydridegroep van TMA met een 
hydroxylgroep. Omdat bij deze reactie geen water vrijkomt is hier sprake van een 
additiereactie. De uiteindelijke polyester is TMA-getermineerd en heeft een carboxylfunc
tionaliteit van 4 (4 carboxyl-eindgroepen). Een andere belangrijke grootheid die bij de 
reactie een rol speelt is de verhouding van het aantal anhydridegroepen en het aantal 
hydroxylgroepen van het polyester, de stoichiometrische verhouding of stoichiometrie. In 
bovenstaand voorbeeld is voor elke hydroxylgroep één anhydridegroep beschikbaar, wat 
een stoichiometrie van 100% inhoudt. 

Het TMA-getermineerde poederhars wordt bij het maken van de poederverf gemengd met 
een zgn. bisfenol A epoxyhars, de verharder. Deze hars heeft 2 functionele epoxygroepen 
(COC). De structuurformule van de epoxyhars wordt gegeven door: 

i CH
3 ~ CH

3 

CHz- CH- C 0 D- 6 -o- 0-CHz- Cli- C 0 D- 6 -0 0-CHz- CH- C~ 
\1 ~~~ I ~~~ \1 

0 CH 3 OH n CH 3 0 

Door reactie van een der carboxylgroepen van de TMA-getermineerde polyester met een 
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epoxygroep van de bisfenol A expoxyhars onstaat de volgende binding: 

0 
11 

HO-C 

/~~~-Q 
O C-0-CHrCH-C~~~~ 

& ÓH 

TMA-getarmineerd potyester Bisfenol A epoxyhars 

De andere functionele epoxygroep kan weer reageren met een carboxylgroep van een 
ander polyestermolecuuL Op deze wijze vormt zich bij uitharding van de coating het al 
genoemde netwerk. 

Het ontwikkeltraject van TMA-getermineerde harsen kan schematisch als volgt worden 
weergegeven: 

Synthese 
____. 

~ polyester ___. 

1e stap: 

- Grondstoffen 

2e stap: 

- TMA 

Additie 
TMA 

- Procescondities - Procescondities 
- Katalysatoren 

r--4 Extrusie+ 
~ applicatie 

r-

~,. ~,. 

Applicatie: Uitgangen: 

- Verharder - Hars 
- Toevoegingen - Coating 
- Extrusie - Kosten 
- Testomstandigheden - Kwaliteit 

Figuur 3. 2: Ontwikkeltraject TMA-getermineerde poederharsen. 

Factoren die de eigenschappen van de hars beïnvloeden zijn de keuze van de grondstoffen 
en de procescondities. Bij de eerste stap zijn verschillende (verhoudingen van) grondstof
fen mogelijk. Ook toevoegingen als katalysatoren en antioxydanten spelen hierbij een rol. 
De tijdens de eerste stap gehanteerde procescondities zoals reactietemperatuur, -duur en -
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druk bepalen onder andere de mate van verestering. 

Bij de tweede stap speelt de hoeveelheid toegevoegde TMA een rol, alsmede de proces
condities tijdens de additiereactie. Naast deze factoren zijn factoren bij het maken van de 
poederverf en het testen van de uiteindelijke coating van belang. Hieronder vallen de 
overige componenten van de poederverf, de omstandigheden bij extrusie en het maken 
van de coating, en invloeden die bij het testen van de coating naar voren komen. 

Bij de ontwikkeling van recepten is men geïnteresseerd in eigenschappen van de hars, en 
eigenschappen van de verf en coating, waarin de hars is verwerkt. Enkele belangrijke 
(indicaties van) harseigenschappen zijn: 

-Het zuurgetal AV (mg KOH/g): Het zuurgetal is gedefmiëerd als de massa kaliumhy
droxide (KOH) in milligram, waarvan het aantal hydroxylgroepen equivalent is aan het 
aantal carboxylgroepen in één gram hars. Het zuurgetal is dus een maat voor het aantal 
carboxyl-eindgroepen dat in het hars aanwezig is. De hoeveelheid toegevoegde TMA is 
hierop natuurlijk van invloed. Het zuurgetal wordt gebruikt om een indicatie van het 
verloop van de additiereactie te krijgen. Bij de bepaling van het zuurgetal wordt 
ongeaddeerd TMA namelijk omgezet in trimellietzuur TMZ. TMZ heeft 3 carboxyl
eindgroepen. Omdat bij elke additie van TMA 2 carboxyl-eindgroepen overblijven, zal 
het zuurgetal dalen naarmate er meer TMA addeert. 

-De viscositeit V (dPas): Deze is een maat voor de stroperigheid van het hars, en 
beïnvloedt mede de eigenschappen van de coating. De viscositeit hangt af van de 
gebruikte grondstoffen en neemt toe naarmate langere polyesterketens gevormd worden. 

- De glasovergangstemperatuur Tg (°C): Dit is de temperatuur waarbij de hars overgaat 
van een vaste toestand naar een rubberachtige toestand. Deze eigenschap beïnvloedt 
onder andere de vloei van de verf tijdens applicatie. 

Enkele belangrijke (indicaties van) verf- en coatingeigenschappen zijn: 

-De geltijd G (s): Dit is een maat voor de reactiviteit van de poederverf. 
- De mechanische eigenschappen: Hiermee worden de flexibiliteit van de coating en de 

hechting van de coating aan het oppervlak bedoeld. Gestreefd wordt naar een zo goed 
mogelijke hechting en een zo hoog mogelijke flexibiliteit. De mechanische eigenschap
pen worden getest door het uitvoeren van enkele standaardtesten. Hierbij wordt gekeken 
naar de invloed van de temperatuur tijdens uitharding en de tijd gedurende welke 
uitgehard wordt op de mechanische eigenschappen. 

-Het glansgetal GL: Deze geeft de glans van de coating aan. Binnen de standaardproce
dure worden twee glansgetallen gemeten, G~0 en GL60 (de getallen geven een meethoek 
aan die tijdens de testprocedure wordt gebruikt). 

- De vloei F van de verf tijdens uitharding: Deze bepaalt mede het uiterlijk van de 
coating. De vloei wordt op het oog beoordeeld. 

- De buitenduurzaamheid: Deze wordt beoordeeld door meting van de afname van het 
glansgetal en beoordeling van het uiterlijk gedurende blootstelling van de coating aan 
wisselende klimatologische omstandigheden. 
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In appendix C is een uitgebreidere beschouwing van hars- en coatingeigenschappen 
opgenomen. 

Er is op twee manieren gewerkt aan het ontwikkelen van flexibele recepten voor het in 
Figuur 3.2 geschetste ontwikkeltraject. Ten eerste heeft receptontwikkeling plaatsge
vonden, waarbij via experimentontwerp de invloed van de tweede stap van de synthese op 
hars- en coatingeigenschappen is bekeken. Hieraan wordt in de volgende paragraaf 
aandacht besteed. Ten tweede is getracht de invloed van de grondstoffen en toevoegingen 
tijdens de polyestersynthese in een recept te vertalen. De resultaten hiervan komen in 
paragraaf 3.3 aan de orde. Voor meer informatie over poederharsen en harsen in het 
algemeen wordt verwezen naar [5] en [6]. 

3.2 Ontwikkeling recepten via experimentontwerp 

Tijdens de ontwikkeling van recepten op basis van experimentontwerp is gebruik gemaakt 
van de resultaten van het binnen DSM reeds uitgevoerde onderzoek naar de waasvorming 
in TMA-getermineerde harsen, het zgn. TMA-project. In feite staat dit onderzoek aan de 
basis van de receptontwikkeling. Via additionele experimenten is het recept uitgebreid met 
een extra procesparameter en is het gedrag van het proces in de buurt van een optimum 
gemodelleerd. Het beschouwde deelgebied van het ontwikkeltraject van TMA-getermi
neerde harsen is weergegeven in Figuur 3.3. 

Synthese ~ Additie 
_ __. 

Extrusie+ 
~ -

polyester ~ TMA ~ applicatie 

,. ~,. 

1 e stap: 2e stap: Applicatie: Uitgangen: 

- TMA - Testomstandigheden - Hars 
- Reactietemperatuur - Coating 
- Reactietijd - Kosten 
- OH-getal polyester - Kwaliteit 

Figuur 3.3: Ontwikkeling flexibel recept op basis van experimentontwerp. 

In de volgende subparagrafen komen de gevolgde werkwijze bij de receptontwikkeling, 
de resultaten ervan en toepassingsmogelijkheden van het recept aan bod. 
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3.2.1 Receptontwikkeling 

Begonnen is met het definiëren van een flexibel recept op basis van het TMA-project. De 
componenten van dit recept zijn: 

1. Receptparameters 

In eerste instantie zijn drie procesfactoren gevariëerd om de invloed ervan te onderzoe
ken. De factoren zullen in het vervolg gecodeerd worden weergegeven, waarbij de waarde 
van elke factor tussen ongeveer -1 en 1 zal variëren. De gebruikte factoren zijn: 

- De additietemperatuur T 
- De additieduur t: Deze is gedefmiëerd als het verschil van de tijdstippen van het toevoe-

gen van TMA en het starten van het afpersen van de hars uit de reactor. 
- De stoichiometrie S: Dit is wederom de verhouding van het aantal anhydride-groepen 

van het in de 2e stap toegevoegde TMA en het aantal hydroxylgroepen van de in de 
eerste stap gevormde polyester. 

Verder is de invloed van de laagdikte van de coating op de testresultaten in de modellen 
meegenomen. De variatie in laagdikte is in principe een storing. De laagdikte kan echter 
wel worden gemeten ( bij één coatingeigenschap speelde de laagdikte van de coating een 
rol in het model. Het gaat hierbij om de impacttemperatuur, zie Appendix C). 

Andere invloeden op de additie zijn zo min mogelijk gevariëerd of verwaarloosd. Zo is de 
poederverfformulering voor elke hars gelijk. 

2. Procesuitgangen 

Een aantal (indicaties van) harseigenschappen zijn gemeten, onder andere: 

-Het zuurgetal AV (mg KOH/g) 
- De viscositeit V ( dPas) 
-De glasovergangstemperatuur Tg (°C) 
- Het massapercentage vrij tereftaalzuur in het hars TPZ (%): Het optreden van vrij 

tereftaalzuur in het hars wordt als een oorzaak van waasvorming in het hars en de 
uiteindelijke coating gezien. 

- Het massapercentage vrij trimellietzuuranhydride/trimellietzuur TMZ (%): Ook de 
aanwezigheid van deze stoffen in het hars is ongewenst. 

Voor een uitgebreidere beschouwing van deze eigenschappen wordt verwezen naar 
Appendix C. In deze appendix wordt ook nog aandacht besteed aan de volgende bepaalde 
harseigenschappen: De aantalgemiddelde molaire massa M0 (g/mol), de massagemiddelde 
molaire massa Mw (g/mol), de polydispersiteit, de verdeling van mono-, di- en triësters, 
en de vergeling. 
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Gemeten (indicaties van) coatingeigenschappen zijn onder andere: 

- De geltijd G (s) 
- De mechanische eigenschappen 
- Het glansgetal G~0 
-De vloei F 

Ook zijn de waasvorming van de coating en de resistentie van de coating tegen kokend 
water bepaald (zie wederom Appendix C). 

3. Doelfunctie 

De doelstelling bij aanvang van het TMA-project was het reduceren van waasvorming in 
TMA-getermineerde harsen. Omdat deze waasvorming subjectief beoordeeld wordt, en de 
indruk bestaat, dat vrij tereftaalzuur in harsen de aanleiding voor waasvorming is, is 
tijdens het afstudeeronderzoek in eerste instantie als doelfunctie F de hoeveelheid vrij 
tereftaalzuur TPZ genomen: 

F = TPZ 

Bij deze definitie van de doelfunctie is een minimalisatie van F gewenst. 

4. Procesbeperkingen 

Beperkingen die zijn opgelegd aan procesfactoren: 

- Temperatuur: T > -1. Deze procesbeperking wordt opgelegd om produktietechnische 
redenen. Bij een lagere temperatuur lost de uithardingskatalysator niet op in het hars. 

Als beperkingen voor de procesuitgangen zijn in eerste instantie gekozen: 

(8) 

- Zuurgetal: AV =88.8 mg KOH/g. Het zuurgetal van het eindprodukt dient een constante 
waarde te hebben. 

- Viscositeit: V< 500 dPas. Vanwege een te verwachten degradatie van coatingeigen
schappen bij hoge viscositeiten wordt een beperking opgelegd. 

- Glasovergangstemperatuur: Tg>60°C. Bij een lagere glasovergangstemperatuur kan de 
uiteindelijke poederverf samenklonteren tijdens opslag of transport. 

- Mechanische eigenschappen: de coating moet de zgn. reversed impact test doorstaan. 
- Glansgetal: G~0> 90. 

De beperkingen van glasovergangstemperatuur, mechanische eigenschappen en glansgetal 
bleken binnen het gekozen modelgeldigheidsgebied geen rol te spelen. Deze worden in dit 
hoofdstuk verder buiten beschouwing gelaten. Bovenstaande lijst moet gezien worden als 
een selectie van interessante procesbeperkingen . 
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5. Procesmodellen 

Van de procesuitgangen zijn kwadratische modellen geschat: 

(9) 

De modellen zijn geschat op basis van een experimenteel ontwerp, uitgevoerd binnen het 
TMA-project. Het gebruikte ontwerp is een zgn. roteerbaar centraal samengesteld ont
werp [ 1]. Bij het factoriëel ontwerp zijn de parameters gevariëerd op de niveau' s -1 en 1. 
In de sterpunten is de waarde van de betreffende parameter + 1. 682 of -1.682. In het 
centrum van het ontwerp zijn drie experimenten uitgevoerd om de experimenteeronnauw
keurigheid te bepalen (zie Figuur 3.4). Het totaal aantal experimenten wordt dan 17. 
(8+6+3). Op de geschatte modellen is modelreductie toegepast. Tevens is gekeken of y
transformatie een beter resultaat opleverde. De geschatte modellen worden in Appendix C 
besproken. 

• 

-· t Stoichiometrie . - -- ---------- :• 
--- - -------· 

•• Áijdsduur 

....... 
Temperatuur • 

Figuur 3.4: Centraal samengesteld ontwerp van drie procesfactoren die bij additie een rol 
spelen. 

De modellen zijn beoordeeld volgens de in hoofdstuk 2 besprokken beoordelingscriteria. 
In Figuur 3.5 zijn de R2-waarde en R2PRESS-waarde van de modellen van procesuitgangen 
uitgezet. In figuur 3.6 zijn de F-waarden weergegeven. 
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Figuur 3.5: Waarden beoordelingscriteria modellen. Links de harseigenschappen, rechts 
de coatingeigenschappen. 
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Figuur 3.6: F-waarden modellen. Tevens is de kritische F-waarde op basis van een 
overschrijdingskans van 0. 05 weergegeven. 
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Bij vergelijking van alle gemeten hars- en coatingeigenschappen blijkt dat de modellen 
van de hars-eigenschappen over het algemeen een groter verklarend en voorspellend 
vermogen hebben. Aan het einde van dit hoofdstuk wordt op deze problematiek verder 
ingegaan. 

Met deze definitie van het recept is vervolgens modelgebaseerd geoptimaliseerd. Als 
modelgeldigheidsgebied is hierbij het kubusvormige gebied genomen, waarvan de 
paramterwaarden binnen de uiterste waarden van de receptparameters vallen (zie Figuur 
3. 8). De optimale waarden voor de receptparameters temperatuur, tijdsduur en stoichio
metrie zijn bepaald op resp. -1, -1.682, en -1.3. Dit soort combinaties zullen in het 
vervolg worden aangeduid als (-1, -1.682, -1.3). De waarde van de doelfunctie in het 
optimum (=het massapercentage vrij tereftaalzuur) is 0.08 %. In Figuur 3.7 is de 
doelfunctie als functie van de additietemperatuur en -duur uitgezet. 

=a 
Q; 0.5 
Q) 
-o 
8 
Q) 

.3 
::; 
:::J 
-o 
Q) 

:~ 

:g -0 5 <{ . 

-1 

0.2 

-1.5 -1 -0.5 0 0.5 1.5 
Temperatuur (gecodeerd) 

Figuur 3. 7: Contourplot van de doelfunctie als junctie van temperatuur en tijd bij een 
stoichiometrie S=-1.3. Het optimum is met een 'X' aangegeven. Ook aangegeven zijn de 
beperkingen voor additietemperatuur, zuurgetal, en viscositeit. 

Het optimum is als volgt te verklaren: 

- Na modelreductie is gebleken dat de stoichiometrie niet meer in het model van het 
massapercentage vrij tereftaalzuur voorkomt, en dus ook niet in de doelfunctie. 
Blijkbaar is de variatie in stoichiometrie niet voldoende om een effect te kunnen 
schatten. 
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- Uit Figuur 3. 7 blijkt dat bij lagere temperaturen en kortere tijdsduren de doelfunctie 
afneemt. 

- Bij deze procescondities spelen alleen de procesbeperkingen van temperatuur en 
zuurgetal een rol. De mechanische eigenschappen voldoen, en de modelwaarden voor de 
viscositeit liggen onder de gestelde grenswaarde. 

- De optimale waarde voor de temperatuur van -1 ligt op de procesbeperking van de 
temperatuur. 

- De optimale waarde voor de additieduur van -1.682 ligt op een modelgeldigheidsbeper
king. 

- Omdat de stoichiometrie niet in de doelfunctie voorkomt, kan deze gebruikt worden om 
aan de beperking voor het zuurgetal te voldoen. De optimale waarde voor de stoichio
metrie van -1. 3 is dan ook zodanig gekozen, dat het zuurgetal gelijk is aan 88. 8. 

In het optimum (-1, -1.682, -1.3) is ook een experiment uitgevoerd. In Tabel 3.1 worden 
van enkele procesuitgangen de door het model voorspelde waarden en de gemeten 
waarden vergeleken. Om een indruk te geven van de verschillen is voor elke procesuit
gang ook de standaardafwijking van de residuen gegeven (de residuen zijn de verschillen 
tussen de gemeten en voorspelde waarden van alle experimenten in het ontwerp, zie ook 
Appendix A). 

Tabel 3.1: vergelijking modelwaarden en gemeten waarden van procesuitgangen van het 
optimale recept. · 

Procesuitgang Voorspelde Gemeten waar- standaard-
waarde optimum de optimum afwijking 

residuen 

Zuurgetal A V (mg KOH/ g) 88.8 86.4 0.5 

Viscositeit V (dPas) 465 470 35 

Glasovergangstemp. Tg (°C) 70.3 69.2 1.0 

Massaperc. vrij TPZ (%) 0.08 0.10 0.03 

Massaperc. vrij TMZ/TMA (%) 3.26 2.30 0.20 

Geltijd coating (s) 69.2 67.5 4.9 

Glansgetal GL20 94 112 4.8 

Vloei coating 6.0 7.0 0.9 

Wat betreft de harseigenschappen is er sprake van lack of fit bij het zuurgetal en het 
massapercentage vrij trimellietzuuranhydride/trimellietzuur (deze hangen met elkaar 
samen). Blijkbaar onderschat het model de additiesnelheid bij korte tijdsduren (dit 
onderstreept het belang van modelgeldigheidsbeperkingen). Wat betreft de coating
eigenschappen is er sprake van lack of fit bij het gemeten glansgetaL 
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Opgemerkt is reeds dat het optimum op een modelgeldigheidsbeperking ligt, namelijk op 
een ondergrens van de tijdsduur. Wanneer men tevreden is met het gevonden resultaat 
kan men het optimum valideren en het gedrag van het proces rondom het optimum 
onderzoeken. Is men niet tevreden over het optimum, dan is een volgende stap uitbreiding 
van het modelgeldigheidsgebied of experimentele optimalisatie. Tijdens het onderzoek is 
het modelgeldigheidsgebied uitgebreid via een experimentontwerp, om de volgende 
redenen: 

- Vanwege een opgelegde minimale tijdsduur was een verkorting van de tijdsduur met 
slechts 0.13 mogelijk. Verwacht werd dat een nieuw optimum op deze beperking zou 
liggen. Door met een handig gekozen (of handig gegokt) experimentontwerp het model
geldigheidsgebied uit te breiden tot deze minimale tijdsduur wordt dit optimum "omslo
ten" en tevens het gedrag van het proces in de buurt van het optimum beschreven. 

- Bij experimentele optimalisatie wordt een volgend experiment uitgevoerd op basis van 
de resultaten van vorige experimenten. Het bepalen van bepaalde procesuitgangen vergt 
echter een aanzienlijke tijd, wat het aantal binnen het onderzoek uit te voeren experi
menten beperkt. 

- De reproduceerbaarbeid van procesuitgangen kan worden vergroot door bepalingen en 
testen van experimenten in één keer uit te voeren. Bij experimentele optimalisatie is dit 
niet mogelijk. 

Het model is op de volgende wijze uitgebreid: 

1. Om de reproduceerbaarbeid van de experimenten van het oorspronkelijke project te 
testen zijn 4 experimenten in het centrum van het oorspronkelijke centraal samengesteld 
ontwerp uitgevoerd. Aan de reproduceerbaarbeid werd onder andere getwijfeld, omdat 
nieuwe experimenten in een andere experimentele omgeving zijn uitgevoerd. De nieuwe 
waarden voor de harseigenschappen gaven echter geen significante verschillen aan (zie 
Appendix C). 

2. Vervolgens is het modelgeldigheidsgebied uitgebreid door het uitvoeren van een 23 

factoriëel ontwerp (zie Figuur 3.8). Hierbij zijn de factorwaarden voor temperatuur, 
tijdsduur en stoichiometrie gevariëerd op resp. de niveau's -1 en 0, -1.81 en -1.68, en -
2.6 en -1.3. Bij het opstellen van het ontwerp is rekening gehouden met de gradiënt van 
de doelfunctie in het optimum, en het verloop van de procesbeperkingen. Het lage niveau 
van de tijdsduur is gelijk aan een opgelegde minimale tijdsduur. Het lage niveau van de 
stoichiometrie is gekozen om het effect op de coatingeigenschappen te onderzoeken met 
als achterliggende gedachte een besparing op grondstofkosten. Een laatse eis bij het 
opstellen van het ontwerp was, dat het oorspronkelijke optimum één van de punten van 
het ontwerp moest vormen (vanwege de beperkte hoeveelheid voorprodukt). 

Zoals reeds opgemerkt is het ontwerp tevens bedoeld om het proces in de buurt van een 
te verwachten optimum te onderzoeken. 

3. Het model is verder uitgebreid met een procesfactor die de invloed van het voorpro-
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dukt aangeeft, het OH-getal OH (mg KOH/g). Deze is gedefmiëerd als het aantal mg 
kaliumhydroxide (KOH), equivalent aan het aantal hydroxylgroepen in één gram hars. Het 
OH-getal is een maat voor het aantal hydroxylgroepen in het voorprodukt. Om de invloed 
van het OH-getal op de procesuitgangen te onderzoeken is een D-optimaal ontwerp 
uitgevoerd van 9 experimenten, waarbij een voorprodukt met een afwijkend OH-getal is 
gebruikt (zie ook Appendix ..A). In dit geval komt het ontwerp neer op een 23 factoriëel 
ontwerp, aangevuld met een extra experiment (zie Figuur 3.8). In het vervolg zal aan het 
oorspronkelijke voorprodukt de gecodeerde waarde OH=-1 worden toegekend. Het 
afwijkende voorprodukt heeft dan de gecodeerde waarde OH= 1. 

Opgemerkt moet nog worden dat het gebruik van de procesfactor OH-getal berust op de 
aanname, dat de veranderingen in de procesuitgangen bij gebruik van het afwijkend 
voorprodukt fundamenteel gerelateerd zijn aan het veranderde OH-getal. Het is mogelijk, 
dat het effect van het OH-getal verward wordt met het effect van een andere procesingang 
X. In dat geval kunnen bij gebruik van een volgend voorprodukt met een (vrijwel) 
identiek OH-getal weer andere effecten optreden tengevolge van een veranderde parameter 
X. Een alternatief voor bovengenoemde aanname is het gebruik van de procesfactor type 
voorprodukt (oud of nieuw). Een nadeel hiervan is dat niets met informatie over het 
voorprodukt (het OH-getal) gedaan wordt bij modelschatting. Bij gebruikmaking van het 
OH-getal kunnen ook uitspraken worden gedaan over voorprodukten met andere OH
getallen (de betrouwbaarheid daarvan berust dan onder andere op de validiteit van 
bovengenoemde aanname). 

De procesmodellen zijn uitgebreid met de lineaire term van het OH -getal en de interactie
termen van het OH-getal en temperatuur, tijd en stoichiometrie (het schatten van een 
kwadratisch term is niet mogelijk omdat het OH-getal op slechts twee niveaus gevariëerd 
is). Aangenomen wordt dat de extra termen de invloed van het OH-getal op de procesuit
gangen adequaat kunnen beschrijven. Het uitgebreide kwadratische model bevat nu de 
volgende termen: 

Y = ~o+~tT+~2t+~3S+~40H+~ur2+~22t2+~33S2 +Pt2Tt+Pt31S+ •.• 

... +~ 14TOH+~23tS+~24tOH+P34SOH 
(10) 

Op basis van de 17+4+8+9=38 experimenten zijn nieuwe procesmodellen geschat. De 
beoordelingscriteria zijn wederom weergegeven in Figuren 3.9 en 3.10. Uit Figuur 3.10 
blijkt, dat er bij het model van de viscositeit sprake is van lack of fit. De oorzaak hiervan 
zijn experimenten met het afwijkende OH-getal, waarbij soms zeer hoge viscositeiten 
( > 1000) optraden. Het model kan dit verloop in de responsie niet goed volgen. 

Het recept is vervolgens weer modelgebaseerd geoptimaliseerd. Bij de optimalisatie is het 
OH-getal gefixeerd gehouden op de oorspronkelijke waarde, omdat deze waarde wordt 
beschouwd als de standaardwaarde. In feite komt dit neer op het opleggen van de 
beperking OH= -1. Optimalisatie van de doelfunctie F (het massapercentage TPZ) levert 
de parameterwaarden ( -1, -1.813, en -1.04). De verklaring van deze waarden is exact 
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dezelfde als bij het oorspronkelijke optimum, mede omdat de coatingeigenschappen nog 
steeds voldoende waren. De waarde van de doelfunctie F in het optimum is 0.098. Deze 
waarde is hoger (!) dan de oorspronkelijk gevonden waarde, wat het gevolg is van de 
uitbreiding van het model. 

St 'eh: B OI .: 

• 

L ---- ~ --:--- ----- -· 

• __ -Tijd 

'/ c. :[]- :-' ' . . 
: : : ~ - - - . - . . . . . - . - - ... - ..... :- - . 

-Temp. 

Figuur 3.8: Receptontwikkeling via experimentontwerp. Links experimenten die uitgevoerd 
zijn met een voorprodukt met OH-getal OH=-1, rechts met OH=1: 

A. Het bij het TMA-project gebruikte samengestelde ontwerp. 
B. Het modelgeldigheidsgebied van het ontwerp A (de inhoud van de kubus). De sterpun-

ten van het samengestelde ontwerp liggen in de kubusvlakken. 
C. Optimum, ligt in het voorvlak van de kubus (op een modelgeldigheidsbeperking). 
D. Uitbreiding model via factoriëel ontwerp. 
E. Factoriëel ontwerp + 1 experiment met afwijkend voorprodukt (NB. niet op dezelfde 

schaal). 

In de nabijheid van het optimum blijkt het massapercentage vrij tereftaalzuur niet meer te 
dalen, hetgeen door het oorspronkelijke model niet wordt voorzien. Omdat het oorspron
kelijke model ook het zuurgetal voor lage tijdsduren te hoog inschat, ligt het nieuwe 
optimum net buiten het factoriëel ontwerp dat het optimum had moeten omsluiten (zie 
wederom Tabel 3 .1). Het gevonden recept is het recept met het geringste massapercentage 
tereftaalzuur binnen het modelgeldigheidsgebied. Vergelijken we het recept met het recept 
bij de parameterwaarden (0, 0, 0 -1), dan blijkt het massapercentage van 0.28 % naar 
0.08 % te zijn gedaald. In paragraaf 3.2.3 zullen enkele andere doelfuncties worden 
besproken. 
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Figuur 3. 9: Waarden beoordelingscriteria modellen. Links de harseigenschappen, rechts 
de coatingeigenschappen. 
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Figuur 3.10: F-waarden modellen. Tevens is de kritische F-waarde op basis van een 
overschrijdingskans van 0. 05 weergegeven. 
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3.2.2 Aanpassing van het recept aan een afwijkend OH-getal 

Het aan het eind van de vorige subparagraaf gevonden recept kan gebruikt worden voor 
receptaanpassing. Een voorbeeld hiervan is het aanpassen van het recept aan een voorpro
dukt met een afwijkende waarde van het OH-getal (in het nominale recept is het OH-getal 
gelijk aan -1). Deze aanpassing kan zowel receptinitialisatie als receptcorrectie worden 
betekenen: 

-Wanneer men het gedeelte van het proces vanaf de additie beschouwt, dan is er sprake 
van het aanpassen van het recept aan omstandigheden die vlak voor aanvang van de 
additie optreden. In dat geval vindt dus receptinitialisatie plaats. 

-Wanneer men het gehele proces inclusief de synthese van de hydroxylgetermineerde 
polyester beschouwt, dan is er sprake van de aanpassing van het recept aan een gemeten 
afwijking die aan het einde van de polyestersynthese optreedt. Er is dan sprake van 
receptcorrectie. 

Omdat tot nu toe steeds slechts de additiereactie bekeken is, zal de aanpassing als 
receptinitialisatie beschouwd worden. 

We gaan uit van een afwijkend OH-getal van het voorprodukt, OH= 1. Het is interessant 
om het gevolg van de storing te bekijken, wanneer niet ingegrepen wordt, dwz. wanneer 
de nominale procescondities gehanteerd worden, en de nominale hoeveelheid(!) TMA 
wordt toegevoegd. Deze is op een vermenigvuldigingsfactor na het produkt van de 
ongecodeerde receptparameters S' en OH'. In Tabel 3.2 zijn de gevolgen aangegeven 
voor het bij het TMA-project gebruikte nominale recept met parameterwaarden (0, 0, 0, -
1) en het ontwikkelde nominale recept met parameterwaarden ( -1, -1. 813, -1.04, -1), 
resp. nominaal recept 1 en nominaal recept 2. 

Door nu een nieuwe modelgebaseerde optimalisatie uit te voeren waarbij het OH-getal op 
de waarde OH= 1 gefixeerd wordt, kan gekeken worden of deze afwijking te compense
ren is binnen de in de vorige subparagraaf gestelde beperkingen. Uit de laatste kolom van 
Tabel 3.2 blijkt dat dit inderdaad het geval is. De optimale waarden voor de parameters 
zijn (-1, -1.38, -4.0, 1). Het optimum is aangegeven in Figuur 3.11. 

Een aantal kanttekeningen bij de tabel: 

- De stoichiometriewaarden van de gestoorde recepten veranderen zodanig, dat de 
combinatie van S en OH de hoeveelheid TMA aangeeft, die in het ongestoorde geval 
zou worden gebruikt. 
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Tabel 3.2: Receptinitialisatie van de storing OH=l. 

Receptparameters en pro- Nominaal Nominaal Geïniti-
cesuitgangen recept 1 recept 2 aliseerd 

Ongest. Gestoord Ongest. Gestoord 
recept 

Parameterwaarden: 

Temperatuur 0 0 -1 -1 -1 

Reactieduur 0 0 -1.813 -1.813 -1.38 

Stoichiometrie 0 -4.8 -1.04 -5.7 -4 

OH-getal -1 1 -1 1 1 

Procesuitgangen: 

Zuurg. AV (mg KOH/g) 88.6 72.1 88.8 82.1 88.8 

Viscositeit V (dPas) 490 1300 420 430 500 

Glasovergangst. Tg (°C) 71.5 71.5 69.2 69.2 69.8 

Massaperc. TPZ (%) 0.28 0.08 0.10 0.04 0.02 

Massap. TMZ/TMA (%) 2.82 2.36 2.77 1.22 1.84 

Geltijd coating (s) 62 54 69 72 69 

Glansgetal G~0 102 111 112 109 109 

Vloei coating 4.6 4.6 6.5 5.7 5.2 

-Het gestoorde recept 2 met parameterwaarden (-1,-1.813, -5.7, -1) voldoet niet aan de 
modelgeldigheidsbeperkingen, omdat bij OH=-1 geen stoichiometrieën met een lagere 
waarde dan 4. 8 beschouwd zijn. Met de interpretatie van dit recept dient dan ook 
zorgvuldig worden omgegaan. 

Een andere interessante constatering is dat bij het geïnitialiseerde recept niet meer naar 
een zo laag mogelijke tijdsduur wordt gestreefd. Nadere beschouwing van het model van 
het massapercentage tereftaalzuur leert dat bij een verdere afname van de additieduur het 
massapercentage weer stijgt, wat onrealistisch is. Uit de experimenten met het voorpro
dukt met een OH-getal OH= 1 blijkt verder dat het massapercentage tereftaalzuur binnen 
het experimenteergebied variëert van 0.05 tot 0.07 % (verg. de standaardafwijking van de 
residuen:=-::0.03). De modelwaarden over dit gebied variëren van 0.01 tot 0.10 %. Bij 
OH= 1 blijkt het massapercentage tereftaalzuur dus nauwelijks te varïeren. Dit brengt een 
nadeel van de gebruikte doelfunctie aan het licht: In gebieden waarin de te optimaliseren 
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procesuitgang nauwelijks variëert, leidt optimalisatie slechts tot een kleine (of zelfs 
insignificante) verbetering van de doelfunctie, waarbij andere procesuitgangen wel sterk 
kunnen veranderen (ofschoon binnen de gestelde procesbeperkingen). Bij het geinitïali
seerde recept is bijvoorbeeld de viscositeit V bijvoorbeeld gestegen tot 500 dPa.s (een 
proces beperking). Aan het einde van deze paragraaf zal deze problematiek nog aan de 
orde komen. 

-1 ~.5 0 0.5 1.5 
Temperatuur (gecodeerd) 

Figuur 3.11: Contourplot van de doelfunctie bij een stoichiometrie S=-4.0 en een OH
getal OH=l. Het optimum is aangegeven met een 'X'. Tevens zijn de procesbeperkingen 
van temperatuur, zuurgetal en viscositeit aangegeven. 

3.2.3 Andere toepassingsmogelijkheden 

Tot nu toe zijn in deze paragraaf de ontwikkeling van een flexibel recept en een voor
beeld van receptaanpassing besproken. In deze subparagraaf volgen nog drie andere 
voorbeelden van het gebruik van het recept. 

3.2.3.1 Kostenbesparing 

Het recept kan worden gebruikt om kostenbesparing te bereiken. Als doelfunctie kan dan 
de kostprijs van een kilogram produkt genomen worden. Deze wordt onder andere 
beïnvloed door de toegevoegde grondstoffen en de gehanteerde procescondities (in 
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verband met energieverbruik en tijdsduur van de run). Als voorbeeld zal een doelfunctie 
gebruikt worden die de gemaakte grondstofkosten representeert. De invloed van proces
condities wordt dus buiten beschouwing gelaten. 

De hoeveelheid TMA is op een vermenigvuldigingsconstante na gelijk aan het produkt 
van de ongeschaalde stoichiometrie S' en het ongeschaalde OH-getal OH'. Wanneer een 
standaardvoorprodukt wordt gebruikt, kan als kostenfunctie genomen worden: 

c +c · c · S1 
• OH1 

0 1 2 F=--'-------=-----
1 + c2 • S1 

• OH' 
(11) 

Hierbij is c0 (j) de kostprijs van een kilogram voorprodukt, c1 (f/kg) de kostprijs van 
TMA, en c2 een omrekeningsfaktor vanS' en OH' naar kilogrammen TMA. In feite is de 
rechterterm het quotiënt van grondstofkosten en massa. 

Een minimalisatie van F is gewenst. Omdat de kostprijs van TMA c1 hoger is dan die van 
het voorprodukt c2 betekent dit het minimaliseren van de term S'*OH'. In eerste instantie 
wordt uitgegaan van gebruik van het oorspronkelijke voorprodukt met een vast OH-getal. 
Als doelfunctie F' kan dan ook de geschaalde stoichiometrie S worden genomen. In feite 
wordt nu dus het recept gezocht waarbij de stoichiometrie S minimaal is, en waarbij wel 
aan de beperkingen wordt voldaan. Wederom zijn de beperkingen van additietemperatuur 
(T>-1), minimale tijdsduur (t>-1.813), het zuurgetal (AV=88.8 mg KOH/g) en de 
viscositeit (V< 500 dPas) gehanteerd. Tevens is een additionele beperking aan het 
massapercentage tereftaalzuur opgelegd. Gekozen is voor de beperking TPZ < 0.2 %. 
Optimalisatie van de doelfunctie levert dan de parameterwaarden (-1, -1.81, -1.04, -1)met 
optimale waarde F' =-1.04 (uiteraard). Dit optimum komt overeen met het optimum voor 
het massapercentage tereftaalzuur. Blijkbaar gaat vermindering van het massapercentage 
tereftaalzuur samen met vermindering van de hoeveelheid toegevoegde TMA. Het gebruik 
van de optimale parameterwaarden in plaats van de parameterwaarden (0, 0, 0, -1) levert 
een besparing op de kostrpijs van het produkt van ongeveer 1% (zie ook Appendix C). 
Hierbij is nog geen rekening gehouden met de kostenbesparing als gevolg van een 
verlaagde additietemperatuur en een kortere tijdsduur. 

Een andere situatie onstaat wanneer ook het OH -getal in de optimalisatie wordt betrokken. 
In het voorgaande is de variatie in het OH-getal steeds beschouwd als een ongewenste 
afwijking. Onder bepaalde aannamen kan het OH-getal ook worden beschouwd als een 
maat voor de verhouding van TPZ en NPG in het voorprodukt. In dat geval kan het 
recept ook gebruikt worden om te optimaliseren naar de gebruikte hoeveelheden TPZ en 
NPG. Deze mogelijkheid zal in dit verslag niet worden uitgewerkt. 
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3.2.3.2 Reducering massapercentage TMZ 

In het voorgaande is nog niet gesproken over het optreden van een tweede storing in het 
hars, het massapercentage vrij trimellietzuur/trimellietzuuranhydride. Als men deze 
storing wil reduceren, dan kan als doelfunctie gekozen worden: 

F=TMZ (12) 

De in het vorige voorbeeld gehanteerde beperkingen van temperatuur, zuurgetal, 
viscositeit, en massapercentage vrij tereftaalzuur worden weer opgelegd. Géén beperking 
wordt opgelegd aan het OH-getal. Geoptimaliseerd wordt dan dus ook naar het voorpro
dukt. Optimalisatie levert dan de parameterwaarden voorT, t, S en OH van (-1, -1.813, 
-4.4, 1). Het massapercentage TMZ is dan 1.53. Dit optimum is te verklaren door aan te 
nemen dat een lage stoichiometrie het massapercentage TMZ reduceert. Een lagere 
stoichiometrie verlaagt echter ook het zuurgetaL Om de stoichiometrie zo laag mogelijk te 
kiezen, én aan de beperking voor het zuurgetal te voldoen, wordt het OH-getal zo hoog 
mogelijk gekozen. 

3.2.3.3 Reducering van de variantie in eigenschappen 

Het reduceren van de variantie in eigenschappen is een andere belangrijke toepassingsmo
gelijkheid van het recept. Zo kan het reduceren van de variantie in eigenschappen over 
verschillende batchruns tot een nauwkeuriger gespecificeerde hars of een verbeterde 
kwaliteit leiden. Ook kan een bepaalde variantie in eigenschappen binnen een batchrun 
een rol spelen. Een voorbeeld hiervan is het optreden van inhomogeniteiten in het hars als 
gevolg van een beperkte uitstroomsnelheid van het hars uit de reactor aan het einde van 
de batchrun. Omdat dan verschillen in reactieduur binnen de batch optreden, kan een 
variatie in produkteigenschappen het gevolg zijn. Tijdens het onderzoek is gekeken naar 
de effecten van het mengen van de verschillende gesynthetiseerde harsen op de glans. In 
Appendix C is hierover een beschouwing te vinden. 

Het flexibele recept kan nu gebruikt worden om dat punt in de parameterruimte te vinden 
waarbij het verloop in een bepaalde procesuitgang in de omgeving van dit punt gering is. 
Hiertoe kan men uit de kwadratische modellen de gradiënt (helling) van de responsie 
bepalen. Vervolgens kan deze weer modelgebaseerd geoptimaliseerd worden. 

3.3 Ontwikkeling recepten op basis van historische data 

Om de invloed van de grondstoffenformulering op eigenschappen van TMA-getermineerde 
harsen te onderzoeken zijn gegevens bekeken van experimenten die in het verleden binnen 
de afdeling PCR zijn uitgevoerd. De gegevens van deze experimenten zijn uit het binnen 
DSM-Resins gebruikte database-systeem DECYFER verkregen, en zullen in het vervolg 
worden aangeduid met de term historische data. 
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Bij de receptontwikkeling is een selectie gemaakt van experimenten uit de beschikbare 
database. Om recepten op basis van historische data te ontwikkelen moet aan een aantal 
eisen worden voldaan. Deze hebben vooral betrekking op het ontwikkelen van procesmo
dellen. Zo moet het aantal experimenten groot zijn ten opzichte van het aantal te schatten 
modeltermen. Ook is het noodzakelijk dat de data het onafhankelijk schatten van model
termen mogelijk maakt, dat de data goed geconditioneerd is ten opzichte van het te 
schatten model (zie ook verderop in dit hoofdstuk). 

Na inventarisatie van de verzameling experimenten met TMA-getermineerde harsen is 
besloten om een beperkt deel van deze verzameling te gebruiken. Op basis van 93 
experimenten is getracht een recept te ontwikkelen dat de invloed van de gebruikte 
grondstoffen en toevoegingen op hars- en coatingeigenschappen beschrijft. Schematisch 
kan dit worden weergegeven als in Figuur 3.12. 

In de volgende subparagrafen zal op de receptontwikkeling en de resultaten worden 
ingegaan. 

Synthese ~ 
r4 polyester ~ 

1e stap: 

- Grondstoffen 
- Katalysatoren 

2e stap: 

- TMA 

Additie 
TMA 

-4 Extrusie+ 
f--

r4 applicatie 

Applicatie: 

- Verharder 
- Katalysator 

"',. "',. Uitgangen: 

- Hars 
- Coating 
- Kosten 
- Kwaliteit 

Figuur 3.12: Ontwikkeling flexibel recept op basis van historische data 

3.3.1 Receptontwikkeling 

De componenten van het recept zijn als volgt gedefiniëerd: 

1. Receptparameters 

In eerste instantie zijn verschillende invloeden op het proces beschouwd. Zoals ook uit 
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Figuur 3.12 blijkt, is de invloed van de procescondities niet bekeken. Enerzijds is het 
moeilijk de waarden van procescondities nauwkeurig te bepalen. Zo wordt bijvoorbeeld 
de synthese van de hydroxylgetermineerde polyester over enkele dagen uitgevoerd, 
waarbij het hars 's nachts afkoelt. Dit maakt een bepaling van de reactieduur onnauwkeu
rig. Anderszijcts is de variatie in de procescondities klein, omdat vaak standaard-tempera
turen gehanteerd zijn. Dit probleem speelt ook een rol bij het bepalen van de invloed van 
de veresteringskatalysator en de antioxydant die tijdens het proces gebruikt zijn. 

Uiteindelijk zijn 4 procesingangen bij de modellering gebruikt. Deze worden wederom 
gecodeerd weergegeven, waarbij de codering heeft plaatsgevonden via de volgende 
transformatie: 

(13) 

Hierbij is xi de gecodeerde receptparameter van parameter Pi> p de gemiddelde waarde 
van parameter Pi in de verzameling experimenten, en sP de standaardafwijking hierin. De 
bekeken procesfactoren zijn: 

1. De massaverhouding van adipinezuur (AA) en tereftaalzuur (TPZ) VCO. 
2. De massaverhouding van ethyleenglycol (EG) en neopentylglycol (NPG) VOH. 
3. Het massapercentage trimellietzuuranhydride TMA. 
4. Het massapercentage uithardingskatalysator KAT. 

1. De massaverhouding van adipinezuur en tereftaalzuur VCO. Adipinezuur is een 
monomeer met een carboxyl-functionaliteit van 2, en is een alternatief voor tereftaalzuur 
en wordt onder andere gebruikt om betere vloeieigenschappen te verkrijgen. Bij be
schouwing van de experimenten is gebleken dat de vervanging van tereftaalzuur door 
adipinezuur meestal op molaire basis geschiedt. Dit blijkt onder andere uit de correlatie
coëfficiënt van -0.904. Het afzonderlijke gebruik van deze grondstoffen als factoren levert 
dan een slecht geconditioneerd probleem op vanwege de onderlinge afhankelijkheid. 
Gekozen is derhalve voor de massaverhouding VCO, die op een constante na overeen
komt met de molverhouding. Deze geeft dus de mate aan, waarin tereftaalzuur door 
adipinezuur vervangen is. 

2. De massaverhouding van ethyleenglycol en neopentylglycol VOH. Ethyleenglycol is 
een monomeer met hydroxyl-functionaliteit 2, en is een goedkoper alternatief voor 
neopentylglycol Ook hier geldt weer dat vervanging van neopentylglycol door ethyleen
glycol bij veel experimenten geschiedt op molaire basis ( correlatiecoëfficient -0. 995). 
Gekozen is weer voor de massaverhouding VOH. 

3. Het massapercentage TMA. Deze is sterk gecorrelleerd met de molaire massa van het 
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hars. Het massapercentage TMA is bij de meeste experimenten namelijk zo gekozen, dat 
een theoretische stoichiometrie van 100% gehanteerd wordt. De hoeveelheid hangt dus 
direct af van het aantal hydroxyl-eindgroepen van de hydroxylgetermineerde polyester (zie 
subparagraaf 3.1.2). Bij een lagere molaire massa van deze polyester (en dus een groter 
aantal hydroxylgroepen per gram) hoort dan een grotere hoeveelheid TMA. Hieruit blijkt 
ook, dat de hoeveelheid TMA niet geheel onafhankelijk is van de parameters VCO en 
VOH, omdat ook deze parameters de molaire massa beïnvloeden. 

Dat deze drie factoren (theoretisch) de invloed van de vijf grondstoffen kunnen beschrij
ven is als volgt in te zien: 

- Bij het bouwen van een hydroxylgetermineerde polyestermolecuul heeft men drie 
vrijheidsgraden: Het aantal monomeren in het molecuul, de verhouding van de carboxyl
functionele monomeren, en de verhouding van hydroxyl-functionele monomeren. 
- Het aantal TMA-moleculen per polyester ligt vast, omdat bij de experimenten uitgegaan 
is van een stoichiometrie van 100 %. Deze is dus gelijk aan 2. Het massapercentage 
TMA wordt dan door de bovenstaande drie vrijheidsgraden bepaald, met name door het 
aantal monomeren. 

4. Het massapercentage toegevoegde uithardingskatalysator KAT. Deze heeft invloed 
op de coatingeigenschappen. 

Andere invloeden op het proces, zoals bijvoorbeeld katalysatoren en antioxydanten zijn 
wel bekeken maar niet meegenomen in de modellering. Deze komen in appendix D aan 
de orde. 

2. Procesuitgangen 

De gemodelleerde harseigenschappen zijn: 

-Het zuurgetal AV (mg KOH/g) 
- De viscositeit V (dPa.s) 
- De glasovergangstemperatuur Tg (°C) 

Gemodelleerde coatingeigenschappen zijn: 

-De vloei F 
- De geltijd G (s) 
-De mechanische eigenschappen, met name de zgn. impacttemperatuur IT (°C). Deze is 

een maat voor de reactiviteit en de mechanische eigenschappen van de poederverf. Een 
hogere impacttemperatuur betekent een lagere reactiviteit, en slechtere mechanische 
eigenschappen. 

Ook zijn modellen geschat van het uiterlijk van de coating, de glansgetallen en de 
hittestabiliteit van de coating. Deze hebben echter een beperkt verklarend vermogen. 
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De procesuitgangen worden verder toegelicht in Appendix D. 

3. Doelfunctie 

Als doelfunctie is onder andere de kostprijs van het hars per kilogram interessant. Als 
voorbeeld hiervan wordt de doelfunctie van de kosten per kilogram van de bij de 
modellering gebruikte grondstoffen genomen (de uithardingskatalysator wordt buiten 
beschouwing gelaten). Deze is een functie van de gebruikte verhouding van grondstoffen 
en de prijzen van deze grondstoffen. In appendix D zal de doelfunctie worden uitgedrukt 
in de gebruikte factoren. 

4. Procesbeperkingen 

Er zijn geen procesbeperkingen aan de receptparameters opgelegd. 

Beperkingen, opgelegd aan de procesuitgangen zijn: 

- Zuurgetal: A V= 77.5 mg KOH/ g. Het zuurgetal dient op een constante waarde te 
blijven. 

- Viscositeit: V< 500 dPas. Vanwege een te verwachten degradatie van coatingeigen
schappen bij hoge viscositeiten wordt een beperking opgelegd. 

- Glasovergangstemperatuur: Tg> 60°C. Bij een lagere glasovergangstemperatuur kan de 
uiteindelijke poederverf samenklonteren tijdens opslag of transport. 

- Mechanische eigenschappen: IT < 200°C. De coating moet de reverse-impacttest na 
uitharding bij 200°C doorstaan. 

5. Procesmodellen 

Zoals opgemerkt zijn de modellen ontwikkeld op basis van historische data. Als modelgel
digheidsgebied voor de modellen is de deelruimte van de parameterruimte gekozen, die 
wordt bepaald door: 

-1.6~ VCO ~2.0, -0.5~ VOH ~0.25, -1.45~ KAT d.68, -1.12~ 1MA ~1.01 

In Figuur 3.13 zijn de VCO- en VOH-waarden van de uitgevoerde experimenten weer
gegeven, alsmede het modelgeldigheidsgebied voor deze twee receptparameters. De 
experimenten zijn verdeeld in experimenten waarin de waarde van VOH wordt gevariëerd 
bij VC0=-1.1546, experimenten waarin de waarde van VCO wordt gevariëerd bij 
VOH=-0.5041, en experimenten waarin beide factorwaarden van de resp. waarden ver
schillen. Het modelgeldigheidsgebied is zo gekozen, dat het gros van de experimenten 
erbinnen valt. 

In Figuren 3 .14 en 3 .15 zijn wederom beoordelingscriteria van de modellen weergegeven. 
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Figuur 3.13: Parameterwaarden VCO en VOH bij in het verleden uitgevoerde experimen
ten. Tevens is het modelgeldigheidsgebied aangegeven. 
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Figuur 3.14: Beoordelingscriteria van modellen op basis van historische data. 
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Figuur 3.15: F-waarden van modellen op basis van historische data. Tevens zijn de 
kritische F-waarden voor elk model aangegeven. 

Enkele opmerkingen bij deze criteria: 

- Vergeleken met de modellen op basis van experimentontwerp vallen twee zaken op. De 
modellen van glasovergangstemperatuur en de bekeken coatingeigenschappen hebben 
vergeleken met de modellen op basis van experimentontwerp hoge R2

- en R2
PRESs

waarden. Aan het einde van dit hoofdstuk zal hierop worden teruggekomen. 

- De F-waarden van de harseigenschappen liggen dicht bij de kritische waarden. Bij het 
model van het zuurgetal is er zelfs sprake van significante lack of fit. Een verklaring 
hiervoor kan gevonden worden in het bepalen van de experimentele fouten van de 
eigenschappen. Hiervoor is het herhalen van experimenten noodzakelijk. Uit de data 
blijkt dat deze herhalingen achter elkaar zijn uitgevoerd in min of meer gelijke omstan
digheden (dezelfde opstelling, dezelfde medewerker). Omdat deze omstandigheden bij de 
overige experimenten wel verschillen is de schatting van de experimentele fout wellicht 
aan de lage kant, wat leidt tot lack of fit. 

- Er bestaan ook theoretische verbanden tussen grondstoffenkeuze en harseigenschappen, 
bijvoorbeeld voor het zuurgetal en glasovergangstemperatuur (zie [5]). Het theoretische 
zuurgetal van het hars kan zelfs eenvoudig uit de verhoudingen van de grondstoffen 
worden berekend. De op basis van deze verbanden opgestelde witte modellen zijn dus 
een alternatief voor de gebruikte zwarte modellen. 
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- Het model van de vloei van de coating is geschat op basis van de beoordelingen op het 
oog. De beoordeling variëert echter per serie poederverven die getest worden. Binnen 
een serie worden de coatings onderling vergeleken. De waarde van de vloei is dus geen 
absolute waarde. In de volgende paragraaf zal hier verder op in worden gegaan. 

Een interessante optie is het vergelijken van de op basis van historische data voorspelde 
responsiewaarden met de waarden, voorspeld op basis van experimenteel ontwerp. De 
grondstoffenverhouding, die bij het TMA-project gebruikt is kan namelijk worden 
ingevuld in de modellen op basis van historische data. Andersom kunnen de standaard 
procescondities van de additie bij de in het verleden uitgevoerde experimenten worden 
ingevuld in de modellen op basis van experimentontwerp. In dit geval kunnen alleen 
harseigenschappen worden vergeleken omdat bij het experimenteel ontwerp andere 
toevoegingen bij het maken van de poederverf gebruikt zijn, waardoor de voorspelde 
coatingeigenschappen niet kunnen worden vergeleken. In tabel 3. 3 is een vergelijking van 
de procesuitgangen weergegeven, waarbij de parameterwaarden van beide recepten met 
elkaar corresponderen. Tevens is de standaardafwijking van de residuen voor elke 
procesuitgang weergegeven. 

Tabel 3.3: Vergelijking modellen experimenteel ontwerp en historische data bij correspon
derende parameterwaarden. 

Procesuitgangen Voorspelde waarde pro- Voorspelde waarde 
cesuitgang op basis van procesuitgang op basis 
experimenteel ontwerp van historische data 

Zuurgetal A V 85.4 ± 0.6 87.8 ± 4.2 
(mg KOH/g) 

Viscositeit V 530 ± 60 390 ± 130 
(dPa.s) 

Glasoverg. Tg 69.8 ± 1.2 69.1 ± 2.4 
(oC) 

Een aantal opmerkingen bij deze tabel: 

- De standaardafwijkingen van de viscositeiten hangen af van de waarde van de responsie. 
Dit komt omdat bij het schatten van de modellen y-transformatie is toegepast. De 
standaardafwijking van de residuen heeft op de getransformeerde responsie betrekking. 
Bij de inverse transformatie zal de standaardafwijking van de ongetransformeerde 
procesuitgang afhangen van de waarde van de responsie. 

- De standaardafwijkingen van de modellen op basis van experimenteel ontwerp zijn klein 
vergeleken met de standaardafwijkingen op basis van historische data. Dit is het gevolg 
van de grotere variatie in experimentele omstandigheden bij de in het verleden uitgevoer
de experimenten. 
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Met de procesmodellen kan vervolgens de kilogramprijs van het hars modelgebaseerd 
worden geoptimaliseerd. Optimalisatie van de doelfunctie levert voor de parameters 
(VCO, VOH, TMA, KAT) de optimale waarden (-0.2, 0.25, 0.84, -1.45). De kostrpijs is 
dan gelijk aan 1.0 (gecodeerd). Het optimum is als volgt te verklaren: 

-De waarde van VOH ligt op een modelgeldigheidsbeperking. Een hogere waarde van 
VOH (vervanging van NPG door EG) verlaagt de kostprijs. Dit is ook de voornaamste 
reden dat ethyleenglycol wordt toegepast in harsen. 

- De waarde van VCO heeft betrekking op de beperking van de glasovergangstempera
tuur. Omdat VCO de enige parameter in het model van Tg is, wordt de waarde van 
VCO naar boven toe begrensd door de beperking Tg> 60°C. 

-De waarde voor KAT is gelijk aan de standaardwaarde. De reden hiervoor is dat KAT 
niet is meegenomen in de doelfunctie, en dat aan de beperking op de mechanische 
eigenschappen wordt voldaan. Door KAT op te nemen in de doelfunctie kan ook deze 
worden geoptimaliseerd. 

- De waarde voor TMA is zó gekozen, dat voldaan wordt aan de beperking van het 
zuurgetal. 

In tabel 3 .4 worden de optimale parameterwaarden en procesuitgangen weergegeven, 
alsmede de gemeten en voorspelde procesuitgangen van een experiment met parameter
waarden in de buurt van de optimale waarden (als indicatie). 

Wederom een aantal opmerkingen bij de tabel: 

- Op de vloei na verschillen de voorspelde waarden voor het punt in de nabijheid van het 
optimum niet significant van de gemeten waarden. 

- Vanwege y-transformaties hangen een aantal standaardafwijkingen van de residuen van 
de waarde van de procesuitgang af (zie opmerking bij Tabel 3.3). 

- Het gevonden recept is weer het recept met de laagste kostprijs qua grondstoffen binnen 
het modelgeldigheidsgebied (ter indicatie: De laagste kostprijs van een hars zonder 
ethyleenglycol is 1.05). Omdat dit recept op een modelgeldigheidsbeperking ligt, zou een 
volgende stap weer uitbreiding van het modelgeldigheidsgebied of experimentele optimali
satie kunnen zijn. 
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Tabel 3.4: Vergelijking procesuitgangen van het optimum en van een experiment in de 
nabijheid van het optimum. 

Parameterwaarden/ Voorspelde Waarden expe- Voorspelde standaard-
procesuitgang waarde opti- riment in nabij- waarde nabij- afwijking 

mum heid optimum heid opt. residuen 

Parameterwaarden: 

vco -0.2 0.06 0.06 -

VOH 0.25 0.12 0.12 -

TMA 0.85 0.82 0.82 -

KAT -1.45 -1.45 -1.45 -

Procesuitgangen: 

AV (mg KOH/g) 77.5 79.8 78.3 4.2 

Visc. V (dPa.s) 272 180 216 90 

Glasoverg. temp. Tg 60.0 56.1 56.8 2.4 

Geltijd coating (s) 119 136 130 7 

Impacttemp. ( o C) 182 185 184 6 

Vloei coating 6 7.5 6.5 0.5 

Kostprijs (gecod.) 1.0 1.01 1.01 

3.4 Discussie 

3.4.1 Betrouwbaarheid modellen 

In de afgelopen paragrafen zijn flexibele recepten ontwikkeld op basis van experimenteel 
ontwerp en historische data. Bij het ontwikkelen van het recept op basis van experimen
teel ontwerp is getracht ook de beperkingen op coatingeigenschappen een rol te laten 
spelen. Uit de beoordelingscriteria van de modellen bleek echter dat coatingeigenschappen 
minder goed dan harseigenschappen op basis van de gebruikte factoren kunnen worden 
gemodelleerd. Er zijn een aantal mogelijke verklaringen voor dit verschil: 

- Binnen het modelgeldigheidsgebied worden harseigenschappen sterker beïnvloed door de 
procesfactoren dan coatingeigenschappen. 

- De meetonnauwkeurigheid bij de bepaling van harseigenschappen is kleiner dan bij 
coatingeigenschappen. 

- Coatingeigenschappen variëren als gevolg van procesinvloeden, welke niet in het model 
zijn meegenomen. 
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Deze verklaringen kunnen met elkaar samenhangen. Bij de kookwaterresistentietest, de 
vloeibepaling en de bepaling van het glansgetal bestaat de indruk dat de meetonnauwkeu
righeid hier een belangrijke rol speelt. Uit de drie binnen het TMA-project uitgevoerde 
identieke syntheses blijkt namelijk dat de onderlinge verschillen in de eigenschappen bij 
deze experimenten meer dan de helft van de totale variatie in responsie bedragen. Ook bij 
de glasovergangstemperatuur speelt de meetonnauwkeurigheid een rol. De glasovergangs
temperatuur wordt echter ook sterk bepaald door de grondstoffenkeuze, zoals uit de 
modelcriteria op basis van historische data blijkt. Ook de geltijd en de mechanische 
eigenschappen hangen van de grondstoffenkeuze af en in mindere mate van de invloeden 
bij additie (binnen het bekeken modelgeldigheidsgebied). 

Bij de receptontwikkeling op basis van historische data wordt een optimaal recept 
gevonden, waarin zoveel mogelijk ethyleenglycol is verwerkt (de hoeveelheid wordt op dit 
moment begrensd door een modelgeldigheidsbeperking). Aan het gebruik van ethyleengly
col kleven ook nadelen. Zo treden oppervlaktestoringen in de coating op bij gebruik van 
grote hoeveelheden ethyleenglycol, wat tot uitdrukking komt in de beoordeling van de 
vloei van de coating. Deze beoordeling is echter relatief, zoals is opgemerkt. Ook is 
slechts bij twee van de geselecteerde experimenten een beoordeling "slecht" aan de vloei 
toegekend. Bovendien is bij deze experimenten de hoeveelheid uithardingskatalysator 
gereduceerd om de slechte vloei ten gevolge van een grote hoeveelheid ethyleenglycol te 
verbeteren. Het geschatte model verwart nu echter het effect van de ethyleenglycol met 
het effect van de katalysator. Het gevolg is dat het model voorspelt dat de vloei verbetert 
bij toevoeging van een grotere hoeveelheid uithardingskatalysator, hetgeen niet aanneme
lijk is. 
Een oplossing voor bovenstaand probleem is het genereren van informatie over het effect 
van ethyleenglycol op de vloei, of het verder begrenzen van de toegstane hoeveelheid 
ethyleenglycol (in het recept is dit een begrenzing aan VOH). Bovendien kan het model 
verbeterd worden door het introduceren van een absolute meetmethode van de vloei, 
bijvoorbeeld door de vergelijking met een aantal standaard coatings. 

3.4.2 Gebruikte doelfunctie 

Bij de ontwikkeling van het flexibele recept op basis van experimentontwerp is steeds 
gebruik gemaakt van een doelfunctie met één procesuitgang (het massapercentage 
tereftaalzuur). Bij optimalisatie is gebleken, dat in de gebieden waarin deze weinig 
variëert een kleine verbetering van de waarde van de doelfunctie grote gevolgen kan 
hebben voor andere harseigenschappen. Bovendien speelt de "ruis" op de procesuitgang 
en de modelcoëfficiënten dan een grote rol, wat kan leiden tot onrealistische optimale 
parameterwaarden. Dit is een nadeel van het op deze wijze gebruiken van een doelfunctie. 
Behalve de in hoofdstuk 2 genoemde alternatieve doelfuncties kan men dit probleem ook 
oplossen door bij geringe verbeteringen over te stappen op een andere doelfunctie. De 
waarde van de oorspronkelijk gebruikte doelfunctie (een procesuitgang) kan dan beheerst 
worden door het opleggen van een procesbeperking. 

48 



Hoofdstuk 4: Evaluatie 

4. Evaluatie 

In het vorige hoofdstuk is het toepassen van de FRIS-werkwijze op de synthese van 
TMA-getermineerde harsen uiteengezet. Hierbij is veel aandacht besteed aan de ontwikke
ling van de zwarte procesmodellen, enerzijds om een zo goed mogelijke beschrijving van 
de harsen en coatings in termen van eigenschappen te krijgen, anderszijcts om een indruk 
te krijgen van de betrouwbaarheid van de modellen en uitspraken op basis van deze 
modellen. Een belangrijk resultaat hierbij is het inzicht dat men bij de receptontwikkeling 
in het proces krijgt. 

Bij het ontwikkelen van recepten via experimentontwerp is gekeken naar de het effect van 
de procesinvloeden bij de additiereactie op hars- en coatingeigenschappen. Gebleken is, 
dat de procesfactoren die een rol spelen bij de additiereactie van TMA met een voorpro
dukt vooral variaties in harseigenschappen verklaren (R2 > 0. 8). Coatingeigenschappen 
worden in mindere mate beïnvloed door de gebruikte factoren. Zo kan bij de mechanische 
eigenschappen worden geconcludeerd dat het poedersysteem behoorlijk robuust is met 
betrekking tot variaties in de parameters en de harseigenschappen. Het resultaat van 
receptoptimalisatie was een reductie van het massapercentage vrij tereftaalzuur van 0. 28 
% bij standaard factorwaarden naar 0.08 % bij het optimale recept. 

Het via experimentontwerp gevonden nominale recept wijkt nogal af van het binnen de 
onderzoeksomgeving gebruikelijke nominale recept (zie ook Tabel 3.2). Een reden 
hiervoor is dat bij de receptontwikkeling het reduceren van het massapercentage tereftaal
zuur centraal stond, wat resulteerde in afwijkende parameterwaarden. Het gevonden 
recept voldoet echter nog wel aan de opgelegde beperkingen. Een andere reden is dat bij 
de ontwikkeling van het recept nog geen rekening is gehouden met het in produktie 
brengen van het ontwikkelde poederhars. Hierbij vindt opschaling van het proces plaats. 
De hoeveelheid geproduceerde hars per batch wordt dan vergroot van bijv. 5 kilogram op 
labschaal, via 100 kg. op proeffabriekschaal, tot enkele tonnen op produktieschaaL Door 
het opschalen van processen veranderen ook de componenten van het recept. Er kunnen 
procesfactoren worden geschrapt of toegevoegd (druk tijdens het proces). Ook zullen op 
produktieschaal andere beperkingen aan receptparameters en procesuitgangen worden 
opgelegd. Bovendien veranderen de procesmodellen, bijvoorbeeld vanwege het verschui
ven van reactie-evenwichten. Het ontwikkelde nominale recept is dus niet zonder meer 
naar de produktieomgeving te vertalen. Omdat echter een flexibel recept ontwikkeld is, 
kan door het opleggen van andere beperkingen enlof het aanpassen van de doelfunctie 
binnen het modelgeldigheidsgebied worden gezocht naar een recept dat bruikbaar is voor 
opschaling. In dit opzicht vervult het gevonden nominale recept een voorbeeldfunctie. 

Bij de ontwikkeling van flexibele recepten op basis van historische data is gebleken, dat 
de harseigenschappen en bepaalde coatingeigenschappen sterk door de keuze van de 
grondstoffen worden beïnvloed (R2 >0.8), wat tot procesmodellen met een groot verkla
rend vermogen leidt. Een uitzondering hierop is de vloei. Gebleken is, dat door verwar
ring van effecten het model voor de vloei onbetrouwbaar is. Andere coatingeigenschap-
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pen, zoals het uiterlijk van de coating en de vergeling zijn niet goed in modellen te 
vertalen, enerzijds vanwege de meetonnauwkeurigheid, anderszijds omdat bij deze 
eigenschappen wellicht ook andere factoren een rol spelen. Het bij de receptontwikkeling 
gevonden optimale recept van de kostprijs van grondstoffen ligt op een modelgeldig
heidsbeperking. Wellicht kan door uitbreiding van het modelgeldigheidsgebied of 
experimentele optimalisatie nog een verdere verbetering worden bereikt. 

Voor beide receptontwikkelingen geldt dat ze tot een kwantificering van effecten van 
procesinvloeden op hars- en coatingeigenschappen hebben geleid. Toepassingsmogelijkhe
den van het recept op basis van exerimenteel ontwerp zijn het reduceren van storingen in 
het hars, het besparen op grondstof- en proceskosten, en het verminderen van variantie in 
harseigenschappen. Het recept op basis van historische data is bruikbaar bij het besparen 
op grondstofkosten en het ontwikkelen van nieuwe harsen met andere (combinaties van) 
hars- en coatingeigenschappen. 

Een interessante optie bij verdere ontwikkeling is het verenigen van de twee recepten. Het 
resulterende recept beschrijft dan de invloed van de grondstoffen én de procescondities 
tijdens additie. Voor het maken van deze koppeling zijn het doen van aannamenen/of het 
uitvoeren van experimenten noodzakelijk. Zo verschilt de poederverfsamenstelling voor 
beide experimenten. De invloed hiervan op de coatingeigenschappen dient te worden 
onderzocht. Ook zijn de waarden van de receptparameters OH-getal en stoichiometrie 
voor de in het verleden uitgevoerde experimenten onbekend. Voor beide receptparameters 
kunnen wel theoretische waarden worden berekend, op basis van de grondstoffenverhou
dingen. Een derde probleem is het optreden van interacties tussen grondstoffen en de bij 
de additie gehanteerde procescondities. Men kan via experimentontwerp onderzoeken of 
deze een rol spelen, of deze in eerste instantie achterwege laten. In figuur 4.1 is schema
tisch het door een dergelijk recept beschreven deel van het ontwikkeltraject weergegeven. 

~ 

1e stap: 

- vco 
- VOH 

Synthese ~ Additie 
polyester __. TMA 

2e stap: 

- OH-getal polyester 
- Stoichiometrie 
- Additietemperatuur 
- Additieduur 

Figuur 4.1: Vereniging van de ontwikkelde recepten. 
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Lijst van gebruikte afkortingen en symbolen 

Lijst van gebruikte symbolen en afkortingen 

AV 
{3 
F 
F-waarde 
G 
G~o. Gloo 
I 
IT 
k 
KAT 
n 
OH 
OH' 
p 
R2 

s 
S' 
SSR 
SST 
T 
t 
Tg 
TMA 
TMZ 
TPZ 
V 
vco 

VOH 

xj 

y 

y 
y 
Yï 

Ymodelfi 

: Zuurgetal (mg KOH/g) 
: Modelcoëfficiënt 
: Beoordeling vloei 
: Fischer variantieratio 
: Geltijd (s) 
: Glansgetal (bij hoeken van 20° en 60°) 
: Resultaat impacttest (0/ 1) 
: Impacttemperatuur (°C) 
: Aantal procesfactoren 
: Massapercentage uithardingskatalysator (gecodeerd) 
: Aantal uitgevoerde experimenten 
: OH-getal (gecodeerd) 
: OH-getal (ongecodeerd, mg KOH/g) 
: Aantal modeltermen 
: Coëfficiënt van meervoudige bepaaldheid 

(maat voor verklarend vermogen model) 
: R2-waarde, aangepast voor het aantal vrijheidsgraden 
: R2-waarde van de "PRedictive Errors Sum of Squares" 

(maat voor voorspellende waarde model) 
: Stoichiometrie (gecodeerd) 
: Stoichiometrie (ongecodeerd, %) 
: Kwadraatsom van de residuen 
: Kwadraatsom van de afwijkingen van de resp. van de gemiddelde waarde 
: Additietemperatuur (gecodeerd) 
: Additieduur (gecodeerd) 
: Glasovergangstemperatuur ( °C) 
: Massapercentage trimellietzuuranhydride (gecodeerd) 
: Massapercentage vrij trimellietzuur/trimellietzuuranhydride (%) 
: Massapercentage vrij tereftaalzuur (%) 
: Viscositeit (dPa.s) 
: Verhouding van de massapercentages adipinezuur en tereftaalzuur 

(gecodeerd) 
: Verhouding van de massapercentages ethyleenglycol en neopentylglycol 

(gecodeerd) 
: Procesfactor j 
: Responsiewaarde van procesuitgang y 

: Gemiddelde responsiewaarde van procesuitgang y 

: Voorspelde responsiewaarde van procesuitgang y 
: Responsiewaarde van procesuitgang y bij het ie experiment 

: Voorspelde responsiewaarde van procesuitgang y op basis van een model, 

geschat met weglating van experiment i. 
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Appendix A: De kleinste kwadraten methode 

We gaan uit van de verwachtingswaarde 11 van een procesuitgang y waarvoor geldt: 

(Al) 

waarbij e de experimentele onnauwkeurigheid is. De kleinste kwadraten methode levert 
een "goede" schatting van de modelcoëfficiënten e 1 •• eP onder de voorwaarden dat de 
experimentele fouten e1 ••• en statistisch onafhankelijk van elkaar zijn en een normale 
verdeling rondom de waarde 0 hebben met een constante variantie. We gaan uit dat de 
verwachtingswaarde 11 van de responsiefunctie te schrijven is als een lineaire functie van 
de modelcoëfficiënten e1, e2, .... ,epen COnstantes z., Zz, .... , Zp: 

(A2) 

met p het aantal modeltermen. Ook het kwadratische model uit formule 1 in hoofdstuk 2 
kan in deze vorm worden geschreven. De {f s uit deze formule corresponderen met de 
e's, en de modeltermen xi, x?, en xixj met de constantes z1 ••• Zp. Formule A2 kan ook 
worden geschreven in vectornotatie als: 

(A3) 

met y de vector van de bij de n experimenten gemeten procesuitgangen y1 ••• yn, Z de 
matrix van de waarden vandep constantes bijden experimenten x11 ••• x1P, ... ,xn1 ••• xnp, 9 
de vector met de p modelparameters e1 ••• eP, en e de vector van de n experimentele 
fouten e1 ••. en. Bij de kleinste kwadraten methode gaat het nu om het minimaliseren van de 
kwadraatsom van de fout tussen procesuitgang en de door het model gegeven waarde: 

S(B) = (y - ZB)1 
• (y - ZB) (A4) 

De kleinste kwadraten schatter van de modelcoëfficiënten wordt aangegeven met de vector 

ê (de A duidt de geschatte waarde aan). y is de vector met voorspelde waarden voor de 

procesuitgangen y 1 ••• y n• die uit formule A3 volgt door vervanging van 9 door ê . 
Aangetoond kan worden dat de kwadraatsom S(9) geminimaliseerd wordt wanneer 
voldaan wordt aan de normale vergelijkingen: 

Z 1(y - y) = Z 1(y- Zê) = 0 

Uit deze formule volgt de waarde voor de kleinste kwadratenschatter: 

z'y - z'zê = o, 

(AS) 

(A6) 

en onder de voorwaarde dat Z'Z inverteerbaar is (de matrix Z moet dan rang p hebben): 
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ê = <z'zr1 z'y (A7) 

De variantie in de geschatte modelcoëfficiënten wordt gegeven door de formule: 

V(ê) = (Z 1Z) -t o2 (AS) 

met dl de variantie van de experimentele onnauwkeurigheid. Wanneer deze niet bekend is 
is een schatting van dl: 

s2 = (y - y)'(y - y) 
r 

(A9) 
n-p 

met sr de zgn. standaardafwijking van de residuen, die het verschil tussen de gemeten en 
voorspelde waarde van de procesuitgang weergeeft. De teller in Formule A9 is de 
kwadraatsom van de residuen SSR, die in Formule 4 in hoofdstuk 2 al is gedefiniëerd. 
Deze kwadraatsom is weer opgebouwd in uit de kwadraatsom voor de lack of fit SS1or en 
de kwadraatsom S(9)voor de zuivere experimentele fout SSpe (er wordt overgeschakeld 
van vectornotatie naar sommaties): 

(AlO) 

n r- - 2 sspe = L..J (yj - yi) (All) 
i=l 

waarbij y i gelijk aan het gemiddelde van alle experimenten, uitgevoerd in hetzelfde punt 
van de parameterruimte als experiment i. Wanneer het parameterpunt behorende bij 

experiment i uniek is, is Yï dus gelijk aan Yï· Zijn alle experimenten in verschillende 
punten van de parameterruimte uitgevoerd, dan is het schatten van een zuiver experimen
tele fout niet mogelijk, en s~ dus gelijk aan 0. 

De Fischer variantie ratio wordt gegeven door: 

(A12) 

met n het aantal experimenten, p het aantal modeltermen, en f het aantal verschillende 
parameterpunten binnen de verzameling experimenten. s1of is de standaardafwijking van de 
in een punt gemiddeld gemeten waarde en de door het model voorspelde waarde. spe is de 
standaardafwijking van het verschil tussen gemeten waarden in hetzelfde punt. Wanneer 
de F-waarde groot is, kan het verschil van gemeten en voorspelde waarde maar deels uit 
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de variatie als gevolg van de experimentele onnauwkeurigheid verklaard worden. Er is 
dan sprake van lack of fit. Meer hierover is te vinden in [2], [3], en [4]. 
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Appendix B: D-optimale ontwerpen 

D-optimale ontwerpen hebben betrekking op het minimaliseren van de variantie in de 
schatting van de modelcoëfficiënten. Beschouw hiertoe nogmaals formule A8. De 
variantie in de schatting van de modelcoëfficiënten hangt af van de term (Z'ZY1 en dl. De 
onnauwkeurigheid in de geschatte modelcoëfficiënten kan dus beïnvloed worden met de 
term (Z'ZY1

• De Z-matrix is de matrix met de waarden van de modeltermen (excl. de 
modelcoëfficiënten) voor elk experiment. Het principe van D-optimale ontwerpen berust 
nu op het het zó kiezen van de experimenten, dat de determinant van de matrix (Z' Z) 
maximaal wordt. De variantie in de modelcoëfficiënten 9 wordt dan geminimaliseerd. 

Bij het opstellen van een D-optimaal ontwerp dient het aantal uit te voeren experimenten 
n opgegeven te worden, alsmede de punten in de parameterruimte waarbij men zou willen 
experimenteren, de kandidaatexperimenten (m stuks). Vervolgens wordt dan uit de m 
kandidaatexperimenten die verzameling van n experimenten gekozen, die de genoemde 
determinant minimaliseert. 

Een voordeel van D-optimale ontwerpen is dat men rekening kan houden met al uitge
voerde experimenten. Deze zijn dan al in de Z-matrix opgenomen. Bij het toevoegen van 
experimenten spelen deze ook een rol in de minimalisering van de determinant. Een ander 
voordeel van D-optimale ontwerpen is dat men de experimenten op procesbeperkingen 
kan afstemmen door het kiezen van de kandidaatexperimenten. 

Bij het afstudeeronderzoek is gebruik gemaakt van een D-optimaal ontwerp bij het recept 
voor de additiereactie. De wens bestond dat bij de keuze van 9 experimenten met het 
afwijkende voorprodukt ook rekening werd gehouden met de al uitgevoerde experimenten 
met het oorspronkelijke voorprodukt. Als kandidaatexperimenten zijn experimenten 
gekozen waarbij de additietemperatuur variëerde op de niveau' s -1 en 0, de additieduur 
op de niveaus -1.810, -1 en 0, en de stoichiometrie op de niveaus -4.8, -2.6 en 0. het 
resulterende ontwerp was een factoriëel ontwerp van de extreme niveaus, aangevuld met 
het parameterpunt (T, t, S, OH) = (-1,-1.810, -2.6, 1). 

Meer informatie over D-optimale ontwerpen is te vinden in [1], [9], en [11]. 
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