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Samenvatting 

In de HPO-fabriek wordt uit de stoffen hyam en anon de stof oxime gevormd. De HPO- 
fabriek is een moeilijk regelbare fabriek. Dit wordt veroorzaakt doordat een aantal van de 
regelen grootheden, de concentraties, niet nauwkeurig bekend zijn. Daarnaast zijn in de 
fabriek twee gesloten loops aanwezig en is er een sterke interactie tussen deze loops. Er 
is daarom een regelstrategie bedacht waarbij een concept is gevormd voor de volledige 
fabriek. Deze regelstrategie is erop gebaseerd om de concentraties op bepaalde plaatsen in 
de bop m ~ n s ~ ~  mogelijk te huüdeli ûi?i w te vmrkmm dat verstoringen 
doorgegeven worden naar andere units in de fabriek. ö m  de concentraties nauwkëuriger 
te kennen is het nodig dat de units van de fabriek gemodelleerd worden. Door het 
modelleren van de units in de fabriek kunnen concentraties geschat worden en kan er aan 
de hand van deze concentraties ingegrepen worden. 

In de Anorganische ProcesVloeistof-loop (APV) wordt in de hyamreactor hyam gemaakt 
en vervolgens gebufferd in de hyambuffertank. Vanuit deze tank stroomt de APV, met de 
daarin opgeloste hyam, de oximeringkolom binnen waar de APV in tegenstroom met de 
Organische ProcesVloeistof (OPV) wordt gebracht. In de OPV bevindt zich anon, welke 
naar de APV diffundeert. In de APV reageert de hyam met anon en vormt daarbij oxime. 
De oxime diffundeert vervolgens terug naar de OPV. Als de APV de oximeringskolom 
uitstroomt bevat de APV nog een lage concentratie hyam die niet gereageerd heeft en een 
hoeveelheid doorgeslipte anon en oxime. Deze doorgeslipte hoeveelheid anon en oxime 
(samen carbonyl genoemd) moet vervolgens uit de APV verwijderd worden in de 
extractiekolom en de stripper. Dit is nodig omdat de APV vervolgens weer aan de 
hyamreactor wordt toegevoerd. In de hyamreactor bevindt zich katalysator welke in sterke 
mate aangetast wordt door de carbonyl. 

De concentratie hyam die uit de hyamreactor stroomt is niet bekend maar wordt geschat 
met een concentratieschatter. Om de concentratie hyam te schatten die de 
oximeringskolom ingaat is de hyambuffertank gemodelleerd. Dit is uitgevoerd door het 
menggedrag in de tank te modelleren met daarin nog een aantal te fitten parameters. Deze 
parameters zijn gefit met metingen die verricht zijn in de fabriek. Hieruit bleek dat de 
îank te beschrijven is a is  een tank met ideale menging met een zekere mate van afbraak 
vm hyam. De aftpraak wordt verma& dwr de aanwezigheid van katalysator uit de 
hyamreactor. Deze katalysator is door de filters geslipt, die zich tussen de hyamreactor en 
de hyambuffertank bevinden. In de hyamreactor bevordert de katalysator in een waterstof- 
rijke omgeving de vorming van hyam, echter in de hyambufferîank, in een waterstofirije 
omgeving breekt de katalysator de hyam af. De hyamafbraak in de tank bedraagt 
gemiddeld Door het verwijderen van de katalysator uit de tank en het verbeteren 
van de filters kan voorkomen worden dat er nog afbraak van hyam in de tank plaats 
vindt. 

Van de oximeringskolom is een model ontwikkeld waarmee de concentraties in de 
uitgaande APV beschreven kunnen worden. In het model worden de stroming, de reacties 
en de diffusie in de kolom beschreven. Een  aantal onbekende parameters in het model zijn 
m.b.v. metingen en parameterschatting bepaald. Uit de gevoeligheidsanalyse van de 
evenwichtstoestand van de kolom bleek dat de evenwichtstoestand voor een bepaalde 
molverhouding van hyam/anon erg gevoelig is. Bij een slechts geringe verhoging van 
deze verhouding vinden de reacties voornamelijk plaats onderin de kolom terwijl bij een 



lagere verhouding de reacties boven in de kolom plaats vinden. Voor die bepaalde 
gevoelige molverhouding, waarbij de reacties voornamelijk midden in de kolom plaats 
vinden, vertoont de kolom ook een erg traag gedrag; de tijdsorde waarin stapresponsies 
uitdempen neemt extreem toe. Door met een redelijk lage molverhouding hyadanon te 
werken vindt de reactie boven in de kolom plaats en wordt bereikt dat de 
concentraties hyam en carbonyl zo laag mogelijk zijn in de uitgaande APV van de 
oximeringskolom. Dit houdt in een hoge omzetting van hyam in de kolom en een geringe 
hoeveelheid carbonyl die verwijderd moet worden in de extractiekolom. Daarnaast zijn 
de concentraties vari de -&gaa;;de ADY bij deze mnlverhouding ook ongevoelig voor 
verstoringen in de molverhouding. 

Met de verlaagde concentraties hyam en carbonyl in de APV die aan de extractiekolom 
wordt toegevoerd, kan de extractiekolom gemakkelijker en goedkoper bedreven worden. 
De extractiekolom wordt op dit moment op - bedreven, maar uit de analyse van de 
extractiekolom blijkt dat het mogelijk is om de extractiekolom op een lagere temperatuur 
te bedrijven, waarbij nog steeds de benodigde hoeveelheid carbonyl verwijderd wordt. 
Door de temperatuur in de extractiekolom hetzelfde te kiezen als in de oximeringskolom, 
kan de warmtewisselaar tussen de kolommen verwijderd worden. 
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Hoofdstuk 1: Inleiding 

De afstudeeropdracht is geformuleerd in het kader van een nieuwe regelstrategie voor de 
HPO-fabriek, [4]. De HPO-fabriek is een moeilijk regelbare fabriek omdat een aantal van 
de te regelen grootheden, de concentraties, niet nauwkeurig bekend zijn. Daarnaast 
bestaat de fabriek uit twee gesloten vloeistof-loops die een sterke mate van interactie 
hebben. De interactie tussen te twee vloeistof-loops vindt plaats in de oximerings- en 
extractiekolom, waar de vloeistof-loops met elkaar in tegenstoom zijn. Door het gesloten 
h i e r  van de v~wis t s f - ~~~ps ,  komen verstorigeii i;a een bepaalde !i.d weer temg Om 
tot een betere regeling van de fabriek te komen is er een nieuwe regeisúategie önt==YK- 
keld, welke bestaat uit een concept voor de gehele fabriek. In deze regelstrategie moeten 
de concentraties in de Anorganische ProcesVloeistof-loop (APV) op bepaalde plaatsen 
constant gehouden worden, zodat de verstoringen niet door gegeven worden naar de 
volgende unit. Om dit te bereiken is het nodig om meer kennis te krijgen van de units in 
de APV-loop. Dit is uitgevoerd door de units te modelleren zodanig dat m.b.v. deze 
modellen de concentraties geschat kunnen worden. 

M.b.v een reeds ontwikkeld model van de hyamreactor wordt de uitgaande concentratie 
hyam on-line berekend. Dit gebeurt met een concentratiesckatter die aan de hand van de 
waterstof-consumptie in de hyamreactor, gebruik makend van een Kalman-filteraanpak, de 
uitgaande concentratie hyam schat. De APV wordt vervolgens opgeslagen in de hyambuf- 
fertank. Om de uitgaande concentratie van deze tank te schatten, dient een moáel van de 
hyambuffertank gemaakt te worden. Dit is uitgevoerd door het menggedrag in de tank te 
modelleren en vervolgens een aantal parameters in het model te fitten aan de hand van 
metingen. 

De APV stroomt uit de hyambufferîank naar de oximeringskolom. In deze kolom komt de 
APV in tegenstroom met de Organische ProcesVloeistof (OPV). De in de OPV aanwezige 
anon diffundeert naar de APV en reageert vervolgens met de daar aanwezige hyam. Bij 
deze reactie wordt oxime gevormd, die vervolgens weer terug diffundeert naar de OPV. 
De APV die uit de oximeringskolom stroomt bevat nog een kleine hoeveelheid hyam, die 
niet gereageerd heeft en doorgeslipte anon en oxime. De OPV die de kolom uitstroomt 
bevat het gevormde oxime en een geringe hoeveelheid niet gereageerde anon. Door een 
model op te zetten waarin zowel de stroming, de diffusie en de reactie beschreven worden 
is het mogelijk om de concentraties in de APV en OPV als functie van de hoogte te 
beschrijven. 

De doorgeslipte anon en oxime (samen carbonyl genoemd) worden vervolgens verwijderd 
in de extractiekolom en de stripper. Als de concentratie carbonyl die uit de oximeringsko- 
lom komt te hoog is kan de carbonyl niet meer door de extractiekolom en de stripper 
verwijderd worden uit de APV, doordat er in de stripper dm sprake is vm schimver- 
mhg. De APV wûrdt na de stripper weer toegevoerd naar de hyamreactor. Indien de 
APV dan nog een hoeveelheid carbonyl bevat vindt er aantasting van de katalysator door 
de carbonyl plaats. Door het model on-line te gebruiken om de carbonyl-concentratie te 
schatten kan er bepaald worden wanneer er gevaar voor doorslag van carbonyl naar de 
hyamreactor ontstaat. Daarnaast kan het model ook gebruikt worden om het beste 
werkpunt van de kolom te bepalen en kan berekend worden wat de gevolgen zijn van 
verplaatsing van de zijdosering naar dosering onderin de kolom. Op het moment wordt de 
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carbonyl in de APV uit de oximeringskolom met monsters bepaald. Door het goed 
beschrijven met het model van de carbonylconcentratie kan de frequentie waarmee deze 
relatief dure monsters bepaald worden naar beneden. 

In hoofdstuk 2 wordt een overzicht van de WO-fabriek gegeven. Er wordt ingegaan op 
de plaats van de fabriek in de structuur van DSM en de werking van de units in de 
fabriek wordt aangegeven. In hoofdstuk 3 komt de modelvorming van de hyarnbuffertank 
aan de orde samen met de parameterschatting die is uitgevoerd. In hoofdstuk 4 is de 
constructie en de medekring van de ~ ~ i ~ ï ~ i ~ g ~ k d ~ î i ì  "uschíevefi. Ir: hmfdstt~k 5 sfha" 
de berekeningen en de simulaties weergegeven. Er zijn zowel berekeningen aan een 
kolom op laboratoriumschaal a ls  aan de fabriekskolom uitgevoerd. Naast deze stationaire 
berekeningen zijn ook een aantal dynamische simulaties uitgevoerd en is de gevoeligheid 
van de stationaire toestand in de kolom bepaald. Ook zijn er nog een aantal berekeningen 
voor de extractiekolom uitgevoerd. In hoofdstuk 6 staan de conclusies en aanbevelingen 
vermeld. Verder is er nog een literatuuropgave en een symbolenlijst vermeld. 

In bijlage 1 staan een aantal additionele figuren weergegeven die berekend zijn voor de 
oximeringskolom. In bijlage 2 staan de reactiekinetiek, de stofoverdracht en het stro- 
mingsgedrag in de kolom beschreven. In bijlage 3 staat de oplossing v a  de diffusie 
vergelijkingen voor het oximeringsmodel. In bijlage 4 staan de gegevens van de meetse- 
des aan de oximerings- en extractiekolom in de fabriek vermeld. In bijlage 5 staat de 
AGNES-listing van het programma met daarin het model van de oximeringskolom. 
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Hoofdstuk 2: De BPQ-fabriek 

2.1 Plaats van de HPO-fabriek binnen de divisie Chemicals 

DSM Chemische producten legt zich vooral toe op de vervaardiging van grondstoffen en 
tussenproducten voor garens en vezels, thermoharders, reuk- en smaakstoffen, farmaceuti- 
sche en agro-chemische producten. Daarnaast worden onder andere methanol, spaanplaat- 
lijmen, oppervlakte-actieve stoffen en industriële gassen geproduceerd. Een belangrijk 
deel van deze acuvikikn is óndeïgebmcht i~ de hitukess-e-nyh-eden VezQrondstoffen, 
Industriële Chemicaliën en de Specialty Chemicals Group. De business-eenheid Vezel- 
grondstoffen, vervaardigt grondstoffen voor garens, vezels en engineering plastics, mals 
caprolactam en acrylonitril. E n  van de productgroepen uit de business-eenheid Vezel- 
grondstoffen is de productgroep Caprolactam. De productgroep Caprolactam bestaat uit de 
HPO/ANON-fabriek en de CAP-fabriek. De CAP-fabriek wordt gevormd door de HSO- 
fabriek en de zuivering. 

cycle- 
hexanon 

Figuur 2.1, overzicht van de productgroep Caprolactam. 

In de ANON-fabriek houdt men zich bezig net de productie van (cyc1ohex)anon. Afne- 
mers van dit hexanon zijn de CAP, de HPO en fabrieken buiten DSM. In de HPO 
produceert men uit dit anon oxime. In de CAP wordt de HPO-oxime toegevoegd aan de 
oxime die in de HSO wordt geproduceerd, waarna een waterige lactam wordt gevormd. 
Deze lactam wordt gezuiverd en aldus ~ntsmt het eindproduct caprolactam. 

2.2 Procesbeschrijving HPO 

De naam H3?0 staat voor Hydroxylamine Phosfaat cyclohexanon-Oxime. De HPO-fabriek 
kan functioneel opgedeeld worden in twee blokken, de Anorganisch Proces-Vloeistof-loop 
(APV) en de Organische Proces-Vloeistof-loop (OPV). In de APV-loop wordt hyam 
bereid die in de oximenngskolom in tegensiroom wordt gebracht met man uit de OPV- 
Imp3 waarbij e2 hyém W O ~ ~ ~ I I  omgezet in oxime. Deze oxime wordt als destillatie- 
product afgevoerd, In de APV-loop zijn een aantal units aangebracht om áe APV-vhePstóf 
te bewerken alvorens in de hyamreactor weer hyam kan worden gevormd. 

2.2.1 De APV-loop 

De eerste unit in de APV-loop is de hyarnreactor. Hierin wordt hyam (hydroxylamine) 
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geproduceerd uit H,, NO,’ en H+ en als bijproducten ontstaan H,O en NH4+. De APV die 
uit de hyamreactor stroomt wordt gebufferd in de hyambuffertank en stroomt vervolgens 
de oximeringskolom binnen. De APV wordt in de oximeringskolom in tegenstroom met 
de OPV gebracht. De anon die in de OPV is opgelost diffundeert naar de APV waar het 
reageert met de hyam. Bij deze reactie wordt oxime gevormd, welke vervolgens weer 
terug diffundeert naar de OPV. De APV die uit de oximeringskolom komt, doorstroomt 
vervolgens de extractiekolom. Hier wordt de doorgeslipte hoeveelheid oxime gehydroli- 
seerd waarbij weer hyam en anon ontstaat. De anon wordt vervolgens geëxtraheerd. Te 

moeten worden voorkomen. 
hoge eoncentratie§ mgmixhe vehhdhgen in de APV iìa- absûqt’,t=!El e= sGn-I‘ -Arre 

Destilatie Destilatie 
Hym- kolom 1 kolom 2 
buffertank 

i n  
U 

\ I /  I/ I U I  

Tolueentank 

Verbr. Stoom 
I I V 

*bm& tie- Tank 
kolom Tank 

Figuur 2.2, schematische weergave van de HPO-fabriek. 

In de stripper wordt, door verwarming met stoom, het geproduceerde water in de APV- 
loop verdampt en wordt een deel van de organische verbindingen verwijderd. Hierna 
stroomt de APV in een volgende buffertank, de tank voor absorptie. Na deze tank wordt 
de APV opgesplitst in een by-pass die de absorptiekolom doorstroomt en een hoofdstroom 
die rechtstreeks naar de tank na absorptie gaat. In áe absorptiekolom wordt de in de 
h y m a c t ô i  gevoi.n;;de &W4+ dgebrokeg en wordt zuur (HNO,) toegevoegd aan de APV. 
Om dit te bereiken moet eerst ammoniak (NH3) verbrand worden tot nitreuze gassen (NG 
en NO,) die door de APV worden geleid. Naast het toevoegen van het zuur in de 
absorptiekolom kan men ook extern zuur doseren. Dit gebeurt a l s  in de absorptiekolom 
onvoldoende zuur wordt gemaakt voor de hyamproductie. 

5 



2.2.2 De OPV-loop 

Draagvloeistof van de OPV-loop is tolueen. De OPV die in de extractiekolom gedoseerd 
wordt komt uit de tolueentank en bestaat uit zuivere tolueen. In de extractiekolom worden 
de stoffen anon en oxime uit de APV geëxtraheerd. Vervolgens wordt er anon aan de 
OPV toegevoegd en wordt de OPV onder in de oximeringskolom gedoseerd. In de 
oximeringskolom reageert de anon tot oxime. De OPV die boven uit de oximeringskolom 
ontwijkt bevat voornamelijk oxime met nog een kleine hoeveelheid anon. In de eerste 
destillaîiekû~ûm w m k  het rneremke! dp. td-wen afgescheiden en gaat via de top naar 
de tolueentank. Het bodemproduct van de eerste dësiiiiatiekûlûrn wûï& ds v d n g  vrn de 
tweede destillatiekolom gebruikt. Hier wordt de oxime als  bodemproduct afgescheiden en 
afgevoerd naar de HSO-fabriek. Het topproduct van de tweede destillatiekolom wordt 
afgevoerd naar het anonrecirculatievat. De inhoud van het anonrecirculatievat stroomt 
vervolgens naar de zijdosering van de oximeringskolom. 
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Hoofdstuk 3: Ik hyambuffertaink 

3.1 Beschrijving en modellering van de hyambuffertank 

De hyambuffertank, hierna HBT genoemd, is geplaatst tussen de hyamreactor en de 
oximeringskolom. Uit deze tank wordt de voeding van de oximeringskolom gedoseerd. 
Deze voeding is in normale bedrijfstoestand tussen m3/uur. De HBT heeft een 
maximale inhoud heeft van m3 APV 
bedreven. De verblijfijr! in de mk is tissen - 

en 

en rùr. 
m3, maar wordt meestal op ongeveer 

Omdat ingangsgrootheden van de HBT niet constant zijn zal ook de uitgangsconcentratie 
variëren. Om de uitgaande concentratie te kunnen schatten is het nodig om het mengge- 
drag in de HBT te beschrijven. Er wordt aangenomen dat de mengingsgraad afhankelijk is 
van de bedrijfscondities. De APV komt boven in de tank binnen met een druk die gelijk 
is aan die van de hyamreactor (~ bar), terwijl de druk in de tank atmosferisch is. 
Daarnaast valt de ingaande stroom nog een aantal meters naar beneden op het oppervlak 
van de aanwezige APV. Dit zal in de bovenlaag wervelingen veroorzaken waardoor men- 
ging optreedt. Het bovenste gedeelte van de tank wordt daarom gemodelleerd als een 
ideaal gemend vat. 

Voor een ideaal gemend vat kan de volgende volumebalans (3.1) en componentenbalans 
(3.2) opgesteld worden: 

Met: 

(3.3) 

(3.4) 
‘meng = ‘uit 

Samenvoeging van deze 4 vergelijkingen levert de vergelijking voor de mengconcentratie 
op: 

(3.5) 

De afvoer van de tank bevindt zich aan de zijkant, bij de bodem v a  de tank. De 
uittstrmm A wexdingefi bij het dtqppilnt veroorzaken. Deze wervelingen zullen 
waarschijnlijk veel kleiner zijn dan de wervelingen die ontstaan bij de instroming en 
wordt daarom verwaarloosd. Aangenomen wordt dat onderin de inhoud van de tank tot 
rust is gekomen en dat er geen menging meer optreedt. Dit gedeelte van de HBT zal 
daarom gemodelleerd worden als een tank met een dode tijd. De grootte van de dode tijd 
is afhankelijk van de grootte van het mengingsgedeelte en het totale volume. Het vat met 
de dode tijd is in het model ingevoerd als een in horizontale lagen ingedeeld vat. 
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Op deze manier is de tank gemodelleerd tot een in serie geschakelde tank met ideale 
menging en een tank met een dode tijd. Door een parameter 13 in te voeren als de 
verhouding van het ideaal gemengde volume t.o.v. de het totale volume van de tank, is 
het mogelijk om m.b.v. metingen de waarde van de parameter te schatten. Waarschijnlijk 
zal de parameter 13 geen constante zijn maar een functie van andere grootheden zoals de 
instroomhoeveelheid (veroorzaakt de wervelingen) en het totaalvolume. 

3.2 Metingen aan de hyambuffertank 

De metingen die verricht worden aan de hyambuffertank staan vermeld in tabel 3.1. De 
ingaande volumestroom, de uitgaande volumestroom en de inhoud van de HBT worden 
continu gemeten. De ingaande concentratie wordt m. b.v. de concentratieschatter continu 
geschat. Daarnaast worden er 2 uursmonsters genomen van de ingaande en de uitgaande 
concentratie. De monsters van de ingaande concentratie dienen ter controle van de 
gegevens geproduceerd door de concentratieschatter. 

Gemeten grootheid Soort meting; 
ingaande concentratie concentratieschatter 
ingaande concentratie 2 uursmonster 
uitgaande concentratie 2 uursmonster 
toevoer APV continu 
afvoer APV continu 
inhoud HBT continu 

Eenheid 
[mol/kg] 
[mol/kg] 
[mol/kg] 
[m3/uur] 
[ m3/uur] 
[m31 

Tabel 3.1. 

Gedurende het verwerken van de metingen bleek uit de monsters dat de concentratie hyam 
na de HBT structureel lager was dan de concentratie hyam voor de HBT, nl. % tot 

% lager. Bij navraag bleek dat dit veroorzaaki werd door de aanwezigheid van katalysa- 
tor uit de hyamreactor op de bodem van de hyambuffertank. Het komt namelijk wel eens 
voor dat het filter tussen de hyamreactor en de HBT stuk gaat met als gevolg dat de 
katalysator uit de hyamreactor doorslaat naar de HBT. Daarnaast vindt ook vergruizing 
plaats van de katalysator in de hyamreactor waardoor een hoeveelheid katalysator door het 
filter keen s p h  en in de WBT terecht komt. Naar de vorming en adbraak van hyam is 
een onderzoek gedaan door o.a. M.C.G. van de Moesdijk [5]. Hierbij bleek dat de kata- 
lysatoren die in de hyamreactor gebruikt voor de vorming van hyam, in een waterstofvrije 
omgeving juist de afbraakreactie van hyam versnellen. Aangezien er dus hyam afgebroken 
wordt voordat het heeft kunnen reageren is er sprake van produktieverlies. Om hier meer 
informatie over te krijgen is de afbraak als parameter meegenomen in het model. Net als 
de parameter 13, zal geprobeerd worden de afbraak te schatten a l s  functie van andere 
variabelen, zoals de verblijftijd in de HBT. 

3.3 Berekeningen en resultaten 

Het model van de HBT is in een FORTRAN-programma verwerkî. Met dit programma is 
het mogelijk om m.b.v. metingen de uitgaande concentratie a l s  functie van de tijd te 
berekenen, voor bepaalde waarden van de parameters in het model. Door deze uitgaande 
concentratie te vergelijken met de monsters die genomen zijn achter de HBT, is het 
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mogelijk de parameters te beoordelen. Dit is gedaan m.b.v. een criterium waarin de 
kwadraten van het verschil tussen de waarde van het monster en de voor dat tijdstip 
berekende waarde van de uitgaande concentratie gesommeerd worden. Door de definitie 
van dit criterium is het mogelijk om een parameterschattingspakket aan het programma te 
verbinden. A l s  parameterschattingspakket is BRINTA gekozen. Door het pakket een set 
van parameters te laten bepalen en voor deze set de uitgangsconcentratie als functie van 
de tijd te berekenen, kan het criterium bepaald worden. Afhankelijk van de waarde van 
het criterium past het pakket de parameters opnieuw aan totdat het criterium een mini- 
mp9m bereik. 

Van de verzamelde meetseries bleken de meeste meetseries niet geschikt om te gebruiken 
voor het schatten van de parameters. De belangrijkste oorzaak daarvan was dat voor 
bepaalde meetseries de concentratieschatter niet nauwkeurig genoeg overeen kwam met de 
monsters van de ingaande concentratie van de HBT, waardoor het niet mogelijk is om 
deze data te gebruiken voor parameterschatting. Andere redenen waren een te korte 
meetserie (minimaal uur), of een te vlak verloop van de concentratie. Tijdens de 
bruikbare meetseries was de inhoud van de tank telkens rond de m3 en de invoer van 
APV rond de m3/uur. Het was daarom niet mogelijk om de afhankelijkheid tussen deze 
grootheden en de parameters B en afbraak te bepalen. Ten aanzien van de massabaians in 
de HBT zijn er meer gegevens beschikbaar dan strikt noodzakelijk is, nl. de in- en 
uitgmde volumestroom en de inhoud van de tank. Het blijkt dan ook dat deze massa- 
balans niet in evenwicht is en dat de volumestroommeters gezamenlijk een fout van % 
hebben. Door middel van het daîavereffening kunnen deze ingangsgrootheden nauwkeuri- 
ger worden bepaald. 

Voor de geselecteerde meetseries zijn de parameters B en afbraak geschat. Uit deze 
berekeningen blijkt dat de beste schatting voor 13 bijna is en dat er dus sprake is van 
volledige menging in de HBT. Om de nauwkeurigheid te bepalen waarmee de parameter i3 
berekend is, is de residuele standaardafwijking behorend bij de beste schatting voor B 
(O. vergeleken met een andere waarde van B (O). Het blijkt dat de residuele standaard- 
afwijking % hoger is voor B=O t.o.v. B= De nauwkeurigheid waarmee de 
parameter 13 is bepaald is dus niet zo groot. In figuur 3.1 staat voor een bepaalde 
meetserie de berekende uitgangconcentratie voor zowel B=O. 1' als  B=O en de monsters 
weergegeven. Uit deze figuur wordt duidelijk clat het verschil tussen de beste schatting 
voor B en het andere uiterste, i3=0, uiterlijk nauwelijks te constateren valt. Het geringe 
verschil tussen een tank met volledige propstroming t.o.v. een tank met volledige 
menging wordt veroorzaakt doordat de schommelingen in de concentratie hyam uit de 
hyamreactor relatief traag zijn. Doordat de tijdconstante van de hyamreactor groter is dan 
die van de hyambuffertank heeft het menggeúrag in hyambuffertank weinig invloed op de 
uitgaande concentratie van de hyambuffertank. 

De ailm,& ligt vmr dk iìieet5erie5 tcs9r11 de en moi/kg. Yoor een aantal 
meetseries is de parameter afbraak geschat gebruik makend van de concentratieschatter 
van de hyamreactor. De afbraak kan ook bepaald worden door de monsters van de 
ingaande volumestroom met de monsters van de uitgaande volumestroom te vergelijken. 
Door deze monsters van elkaar af te trekken en te middelen kan de gemiddelde afbraak 
bepaald worden. Omdat de concentratieschatter nu niet hoeft overeen te stemmen met het 
monster kan er wel gebruik worden gemaakt van meer metingen. Als gemiddelde afbraak 
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Figuur 3.1, de uitgaande concentratie als  functie van de tijd, voor zowel B= 
(getrokken lijn), als B=O (gestippelde lijn) en de 2 uursmonsters. 
is berekend '. mol/kg, wat overeen komt met '- 

Een probleem bij het schatten van de parameters is dat de monsters een vrij lage 
nauwkeurigheid hebben van f %, terwijl de concentratie slechts schommelingen 
vertoont van een paar procent. Om de parameters toch met een grotere nauwkeurigheid en 
als functie van andere variabelen te schatten is het nodig dat er nog meer metingen 
worden uitgevoerd. Wanneer namelijk de meetfout uit witte mis bestaat en er dus geen 
sprake is van een bias, kunnen de parameters toch nauwkeurig geschat worden door veel 
metingen te verrichten. Wanneer er wel een bias aanwezig is, zal deze verwerkt worden 
in de parameter afbraak. Andere problemen bij het parameterschatten zijn dat de 
bemonsteringsfrequentie van uur vrij laag is om een proces te identificeren dat een 
tijdconstante heeft van ongeveer uur. Ook de statische fout in het verschil tussen de 
volumestromen zal het parameterschatten nadelig beïnvloeden, maar slechts in geringe 
mate. 

Bij de modellering van de HBT is aaipigenomen dat de +mk op te delen as h een ideaal 
gvmecgde t a k  en een tank met een dode tijd. In dit model is niet opgenomen dat op 
bepaalde plaatsen, zoals aan de wand van de HBT, de ÂPV langzamer simomt. Mede 
door het feit dat de schatting voor B vrij groot is, ontstaat het vermoeden dat in bepaalde 
delen van de tank de verblijftijd groter is dan gemodelleerd. Om deze effecten op te 
nemen in het model, zullen ook extra parameters in het model ingevoerd moeten worden, 
welke met de huidige meetdata niet nauwkeurig te bepalen zijn. Slechts wanneer het 
huidige model niet voldoet moet aan deze uitbreiding worden gedacht. 
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Hoofdstuk 4: &! oxPnierhgskoIom 

4.1 Beschrijving van de oximeringskolom 

De oximeringskolom bestaat uit een verticaal cilindervormig vat, voor een groot gedeelte 
gevuld met pakkingsmateriaal. Het is in wezen een eenvoudige gepakte kolom mals die 
bij vele scheidingstechnieken wordt toegepast, met dien verstande dat nu aan de kolombo- 
dem een pulsator is bevestigd die een op en neergaande beweging van de totale vloeistof- 
inhoud v e r m r d .  De disperse fase b m t  vfideT,? de k~!em bi.n.ne!~ viz een verdeler. 
Door het verschil in dichtheid tussen de twee fasen stromen de druppels van de disperse 
fase tegen de continue fase in naar boven. In de top van de kolom coaleseeren de 
druppels en ontstaat er een scheidlaag tussen de continue en disperse fase. Door het 
pulseren worden kleine druppels gevormd, waardoor het stofuitwisselend oppervlak vele 
malen groter wordt dan zonder pulseren. De oppervlaktevergroting is nodig om het 
diffunderen van opgeloste stoffen naar de ander fase te bevorderen. 

De continue fase in de oximeringskolom bestaat voornamelijk uit water met daarin een 
aantal stoffen opgelost en wordt Anorganische ProcesVloeistof (APV) genoemd. De 
stoffen die zich in de APV bevinden staan vermelú i~ tabel 4.1. De disperse fase bestaat 
uit tolueen met daarin opgelost de stoffen anon en oxime en wordt in het vervolg 
Organische ProcesVloeistof (OPV) genoemd. De constructie van de oximerhgskolom is 
schematisch weergegeven in figuur 4. i. De oximeringkolom heeft een totaie iengte vm 
meter en een diameter van m. De lengte waarover de APV met de O W  in contact 
komt, dit is de afstand tussen de verdeler en de grenslaag, is meter. De kolom is 
gevuld met lagen pakkingen ( Rashing-ringen) met een porositeit van Onderaan 
de kolom bevindt zich de pulsator. De pulsator bestaat uit een roterende klep die 
beurtelings de kolom met een persvat met lage en hoge druk verbind. De slag van de 
pulsator is variabel en de frequentie waarmee de pulsator roteert is Hz. De slag van 
de pulsator is in te stellen door de druk in persvaten aan te passen. Op de kolom zijn drie 
monsternamepunten aanwezig, op , en meter boven de verdeler. 

It I 
De APV-fase 

~~ 

h Y m  
fosfaat 
ammoniak 
nitraat 

water 
W+ ionen 

De OPV-fase 

tsíueen 
oxime 
dimeer van oxime 
anon 

Ongeveer halverwege van de hoogte van de kolom bevindt zich een zijdosering. Op deze 
zijdosering zijn het anonrecirculatievat en het sealvessel aangesloten. Het anonre- 
circulatievat wordt gevoed met het topproduct van de tweede destillatiekolom, zie figuur 
2.2. De samenstelling bestaat uit tolueen( ,5), oxime ( %) en anon( %) en bij maximale 
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Figuur 4. i, ae constructie vafi be oximeriíìgskdo~~i. 

belasting is de volumestroom m3/uur. Het sealvessel is een veizamelvat waarin alle 
stromen die afgetapt worden opgevangen worden. Bij het nemen van monsters wordt 
gebruik gemaakt van aftappunten die constant doorstroomd worden. Deze stromen komen 
bij elkaar in het sealvessel en de samenstelling bestaat zowel uit APV als OPV. Het 
sealvessel wordt discontinu toegevoerd aan de oximeringskolom en de volumestroom is 
gemiddeld m3/uur. De zijdosering is aangesloten ongeveer halverwege van de hoogte 
van de oximeringskolom omdat bij het ontwerp van de fabriek aangenomen werd dat het 
toevoegen van deze stroom aan de OPV-loop daar de minste verstoringen zou veroorza- 
ken. De samenstelling van de zijdosering komt namelijk redelijk goed overeen met de 
samenstelling van de OPV op die hoogte. 

Voor het bepdem van concentraties in de vloeistofstromen zijn monsternamepunten 
aangebracht. Een  probleem bij het nemen van monsters in de APV is dat het niet 
mogelijk is om de concentraties hyam, anon en oxime afzonderlijk nauwkeurig te bepalen. 
Wel kunnen de concentraties hyam en oxime samen gemeten worden en de concentraties 
anon en oxime. De concentraties hyam en oxime samen worden in het vervolg Chyam 
genoemd en de concentraties anon en oxime opgeteld worden in het vervolg carbonyl 
genoemd. In de fabriek wordt bij monstername de concentratie hyam wel gemeten, omdat 
deze meting goedkoper en relatief snel is. Een nadeel van deze meting is dat deze niet zo 
nauwkeurig is. Naast de toe- e;; a,cVoerstr=rr,m hnrien osk concentraties in de APV 
bepaald worden op drie hoogtes van de kolom. In het monsternamepunt ter hoogte van de 
zijdosering wordt de concentratie hyam eens per uur bepaald. Deze concentratie 
wordt als stuurgrootheid gebruikt en wordt geregeld met de anondosering. De hoogte van 
de grenslaag van de kolom wordt geregeld met de afvoer van de APV. 

Er is binnen DSM in de loop der jaren al veel onderzoek gedaan naar de oximeringsko- 
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lom. Met name A.J.F. Simons heeft veel onderzoek verricht op dit gebied [i], [2] en [3 ] .  
Op laboratoriumschaai zijn er meerdere proefopstellingen geweest waarmee uitgebreid 
proeven zijn uitgevoerd. Er  is veel experimenteel onderzoek geweest omdat de gepulseer- 
de gepakte kolom goed op te schalen is, de opschalingsfactor is namelijk één. Wanneer 
het mogelijk is om op laboratoriumschaai een kolom (met een kleine diameter) te ontwer- 
pen die aan de vereiste specificaties voldoet, dan zal de kolom in de fabriek (met een veel 
grotere diameter) ook voldoen. Uit deze proefopstellingen en andersoortige metingen is 
het oximeringsproces vrij goed bekend. 

Om de oximeringskolom te modelleren, is het nodig om de volgende aspecten van de 
kolom te beschrijven: 
- De reactiekinetiek 
- De stofoverdracht van anon en oxime 
- Het stromingsgedrag in de kolom 
Tussen deze processen is een sterke mate van interactie, waardoor de beschrijving vrij 
complex is. De reactiekinetiek, de stofoverdracht van anon en oxime en het stromingsge- 
drag in de kolom staan uitgebreid beschreven in bijlage 2. De opbouw van de totale 
modellering van de kolom staat vermeld in par. 4.2. 

4.2 De totale modellering 

Betrouwbare berekeningen aan een tegenstroomkolom worden beschouwd als  een 
moeilijke opgave, mede t.g.v. het effect van axiale menging op de drijvende h c h t  voor 
stofoverdracht. Voor de beschrijving van axiale menging zijn meerdere modellen 
gepubliceerd. Voor de onderhavige oximering is een beschrijvingswijze gekozen die is 
gebaseerd op het zgn. cascade-model. Dit houdt in dat de kolom beschouwd wordt als een 
serie-schakeling van ideale mengers. In een menger is de concentraties van iedere 
component in de bulk van een fase constant. Tussen twee opvolgende mengers veranderen 
de concentraties stapsgewijs. 

Er is gekozen voor het cascade model omdat dit een van de eenvoudigste modellen is die 
stofoverdracht met axiale menging in tegenstroomkolommen beschrijft en omdat de axiale 
menging in de twee niet mengbare fasen in een PPC gering is wat inhoudt dat deze 
menging slechts een geringe invloed heeft op de stofoverdracht in een PPC. Be beschrij- 
ving van de axiale menging in dit model is slechts gekarakteriseerd door één parameter: 
het aantal mengers N. Door een groot aantal mengers in het model op te nemen wordt de 
stroming in de kolom gekarakteriseerd als een propstroming. De menging in de oxime- 
ringskolom is bepaald met behulp van een meting met radioactieve stoffen. Hierbij werd 
een concentratie van een radioactieve stof geïnjecteerd in de APV-voeding en aan de 
afvoer van de APV werd de spreiding van de radioactieve deeltjes gemeten. Uit deze 
meting bleek dat de stroming te beschouwen was een vrijwel zuivere propstroming. Het 
belmgrijkste bezwazï tegeiì de tmpas5ifig vm dit ~ ~ d d  V Q Q ~  tegenstroomkolommen is 
het feit dat geen onderscheid wordt gemaakt tussen de axiale menging van de twee fasen. 
Aangezien uit metingen aan de oximeringskolom er nauwelijks axiale menging plaats 
vindt in de continu fase en de axiale menging in de disperse €ase practisch altijd geringer 
dan die in de continue fase is de modellering met het cascade-model toegestaan. Uit 
simulaties waarbij het aantal mengers geva.rieerd werd bleek dat boven een aantal mengers 
(40) geen veranderingen meer optreden in de stationaire toestanden van de concentratie- 
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profielen. Dit houdt dus in dat met 40 mengers de stroming in de kolom beschreven kan 
worden. 

M.b.v. figuur 4.2 kan voor de APV-fase kan een massabalans (4.1) en een compo- 
nentenbalans voor hyam (4.2), anon (4.3) en oxime (4.4) opgesteld worden voor een 
menger. Ook voor de OPV-fase wordt ook een massabalans (4.5) opgesteld en een 
componentenbalans voor anon (4.6) en oxime(4.7) voor een menger. 

ox 
di ]oximeqi 

o”2w 

i 

Oxime 

ox Oxime dj-1 

Figuur 4.2, de opbouw van de modellering van de kolom. 
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Met de massastromen +An,dif en veroorzaakt door de diffusie: 

= a A s J~ 

Voor de bovenste menger moet de voeding van de APV-fase worden ingevoerd door ket 
voorschrijven van de volumestroom, de temperatuur en de concentraties Chyam, carbonyl, 
fosfaat, nitriet en ammoniak. Voor de onderste menger moet de voeding van de OPV-fase 
worden ingevoerd door het voorschrijven van de volumestroom en de concentraties anon 
en oxime. Daarnaast moet ook nog de zijdosering aan het model worden toegevoegd door 
voor de menger die op die bepaalde hoogte zit waar de zijdosering binnen komt, een extra 
ingaande volumestroom te introduceren met de daarbij behorende concentraties anon en 
oxime. 
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Hoofdstuk 5: De berekeningen en simulaties aan de oxherings- en extractiekolom 

5.1 Het simulatiepakket AGNES 

De berekeningen en simulaties zijn uitgevoerd met het simulatiepakket AGNES. AGNES 
is een afkorting van Application Generator aNd Equation Solver en is binnen DSM 
ontwikkeld. Het is een software-pakket dat bedoeld is voor het simuleren van mathemati- 
sche modellen van fysische systemen mals industriële processen en mechanische syste- 
men. Het pakket ban men opgedeeld zien f f i  twee Uekîi; e21i ûntwikkekmgevifig VP, 
simulatieomgeving. In de ontwikkelomgeving kunnen de mathematische moúeiver- 
gelijkingen ingevoerd worden. AGNES zorgt voor de vertaling van de modelvergelijkin- 
gen naar het simulatiemodel. In het simulatiemodel kunnen vervolgens de simulaties uitge- 
voerd worden. Naast de mathematische vergelijkingen kunnen ook FORTRAN-statements 
ingevoerd worden en is het mogelijk om externe FORTRAN-routines te koppelen aan 
AGNES. Het AGNES-programma draait op een VAX onder VMS. De numerieke 
integratie binnen AGNES wordt uitgevoerd met een semi-impliciete Euler methode met 
vaste stapgrootte. 

5.2 De simulaties met proeven op laboratoriumschaal 

Het model is a l s  eerst gebruikt voor het simuleren van een aantal stationaire proeven die 
zijn uitgevoerd aan een proefopstelling op laboratoriumschaai. In [3] staan deze proeven 
uitgebreid beschreven. De lengte waarover de APV in contact kwam met de OPV was bij 
de proeven m. De kolom was over de gehele hoogte gevuld met pakkingen en de 
pulsator werkt onder vergelijkbare condities als in de fabriekskolom. Er zijn ter bepaling 
van het verloop van de concentratieprofielen monsters genomen bij 12 monsternamepun- 
ten verdeeld over de hoogte van de kolom. Bij deze monsternames werden de concentra- 
ties Chyam, carbonyl en de pH-waarde in de APV en de concentraties anon en oxime in 
de QPV bepaald. De temperatuur was constant over de hele kolom en gelijk aan "C. 
Tijdens de verschillende proeven is onder andere de verhouding van de volumestromen 
APV en OPV en de verhouding hyam en anon gevarieerd. 

M.b.v. het parameterschattingspakket BRINTA zijn voor een aantal van de stationaire 
prgeven Ge pameters die nog niet exact bekend zijn, de grotoneringsconstante K, en de 
partiële stofoverdrachtscoëfficienten kAn,d en bx,d, bepaald. Dit is uitgevoerd door een 
criterium te formuleren waarin metingen van de concentraties vergeleken werden met 
berekeningen van de concentraties. Het criterium dat gebruikt is, is een gewogen 
kwadratisch criterium waarbij het kwadraat van het relatieve verschil tussen de meting en 
de voor die hoogte berekende concentratie gesommeerd wordt. In het criterium is gekozen 
voor het relatieve verschil omdat zo ook de metingen met lage waarde even zwaar te 
wegen als  concentraties met een hoge waarde. in het criterium zijn de csncentmties 
Chyam iri ds APV, carDmy1 Ir! de APV, oxime in de OPV, anon in de OPV en de pH- 
waarde van de APV meegenomen. De concentraties aan de uitgang van de APV zijn in 
het criterium zwaarder gewogen, mede omdat het nauwkeurig beschrijven van deze 
concentraties met het model nagestreefd wordt. 

In figuur 5.1 staan voor een bepaalde proef de concentratieprofielen en de metingen van 
Lhyam en carbonyl in de APV. In bijlage 1, de figuren B1.1 en B1.2, staan nog een 
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aantal additionele berekeningen van concentratieprofielen. In figuur 5.1 is te zien dat de 
concentratie chyarn afneemt onder in de kolom door de oximeringsreactie. Boven in de 
kolom vertonen de concentratieprofielen van Chyam en carbonyl een knik. Dit wordt 
veroorzaakt doordat boven in de kolom oxime-arme APV in contact komt met oxime-rijke 
OPV. Er ontstaat daar een sterke diffusieflux van oxime van de OPV-fase naar de APV- 
fase, waardoor de concentratie oxime in de APV boven in de kolom sterk toeneemt. De 
overeenstemming tussen de metingen en de berekeningen is als goed te beschouwen. Voor 
nog 4 andere proeven zun simulaties uitgevoerd en ook voor deze proeven werd een 
g d e  overeenstemr&~g bereikt tiissec methgeg en herekeningm. Voor vrijwel elke groef 
was het mogelijk om de gemiddelde afwijking van de krekeîìhìgeiì t . ~ . v .  de methgec 
binnen de 8% te krijgen door het aanpassen van de parameters. 

El 
E 
W 
O 
O z 

Sigma hyam in de APV 
9 

8 

7 

6 

5 

4 

3 

2 

1 

O 

Carbonyl in de APV 

3 
O\ 

Figuur 5.1, de concentratieprofielen en de metingen van Chyam en carbonyl in de APV 
voor een proef op laboratoriumschaal. 

Uit de berekeningen en de parameterschatting volgt dat de partiële stofoverdrachtscoëffi- 
cienten van anon en oxime, kAn,d en bx,d door experimentele relaties al  vrij goed 
beschreven worden. Er is CXXI spreiding v a  015% in de geschatte parameters van de 
p h ë l e  s~~fQver8~chtscoëfficienten. De grotoneringsconstante Kx is t.o.v. de waarde 
berekend met vergelijking B2.11, gemiddeid 30% hoger. Dit Is wwsckidjjrrlijk vercarzaakt 
doordat in de relatie voor de KO, geen afhankelijkheid van de ionensterkte is meege- 
nomen. Aangezien de geschatte parameters per proef niet veel verschillen, is het 
toegestaan alle proeven te beschrijven met een set van gemiddelde waarden van de 
parameters. Voor de 5 proeven is voor deze gemiddelde set van parameters de relatieve 
afwijking van berekeningen t.o.v. de metingen minder dan 10%. Met deze set van 
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parameters kan het werkgebied waarbinnen deze proeven zijn uitgevoerd met het model 
goed beschreven worden. 

Door middel van het fitten van parameters zijn een aantal onzekerheden uit het model 
gehaaid. Om het model te gaan gebruiken voor het schatten van een aantal concentraties 
is het nodig dat er een gevoeligheidsanalyse van het model naar de ingangsgrootheden 
wordt uitgevoerd. Met deze analyse kan de gevoeligheid van de evenwichtstoestand naar 
de ingangen bepaald worden en hoe nauwkeurig de ingangen bekend moeten zijn voor een - maie beschrijving -~ met m d d .  Geze mdyse is vwr eeiì bcpdde p e f  q ldmratorium- 
schaal uitgevoerd. De ingangen van het model zijn gevarieerd met 5% en er is vervolgens 
gekeken op welke manier de concentratieprofielen veranderden. Voor deze proef bieek dat 
het evenwicht niet erg gevoelig was voor de ingangsgrootheden en dat het dus goed 
mogelijk was om de uitgangsconcentraties redelijk nauwkeurig te beschrijven. 

5.3 De simulaties met de oximeringskolom 

5.3.1 Parameterschatting aan de oximeringskolsm 

Door het model aan te passen aan de constructie van de oximeringskolom in de fabriek, 
kunnen ook berekeningen en simulaties voor deze kolom uitgevoerd worden. Om te con- 
troleren in welke mate het model het werkelijke proces beschrijft, is het nodig om voor 
een aantal werkpunten van de oximeringskolom, het model met de metingen vergeiijken. 
Hiervoor moeten een aantal metingen uitgevoerd worden in de €abriek als de oximerings- 
kolom zich in een stationaire toestand bevindt en vervolgens deze toestand na te rekenen 
met het model. Bij de metingen aan de oximeringskolom in de fabriek komt echter een 
stationaire toestand zelden voor, omdat de ingangsgrootheden continu in de tijd variëren. 
Uit de gevoeligheidsanalyse van de stationaire toestand zal moeten volgen hoe gevoelig de 
Stationaire toestand is en in welke tijdsorde verstoringen doorwerken, om te bepalen in 
welke mate er tijdens de meetseries sprake is geweest van een stationaire toestand. 

Het verrichten van een meetserie kan gebeuren door de benodigde gegevens uit de plant- 
computer op te vragen, maar deze gegevens bevatten relatief weinig informatie over de 
concentratieprofielen. Korte tijd na de in gebruik name van de oximeringskolom (1985) 
zijn e m  aantal uitgebreidere metingen uitgevoerd waarbij ook een aantal concentraties 
over de hoogte van de kolom bepaald zijn. Van de APV zijn de concentraties Chyam en 
carbonyl bepaald van de in- en uitgaande stroom en drie metingen op bepaalde hoogtes 
van de kolom. Aan de OPV zijn alleen de ingaande en de uitgaande concentraties 
bepaald. Van de zijdosering is de stroom en de samenstelling uit het anonrecirculatievat 
gemeten. Van het sealvessel dat een discontinue stroom aan de oxirneringskolom toevoert, 
zijn geen metingen bekend en in de berekeningen wordt aangenomen dat deze stroom niet 
aanwezig is. Uitgebreidere informatie over deze metingen staat vermeld in bijlage 4. 

Er zijn gedurende twee weken vier meetseries aan de oxime~ngskolom verricht. De 
meetseries verschillen op zich vrij weinig van elkaar, omdat gedurende het verrichten van 
de meetseries de oximeringskolom in hetzelfde werkpunt bedreven werd. Voor elke 
meetserie is met het model de stationaire toestand berekend en vergeleken met de 
metingen. Net zoals bij de proeven op laboratoriumschaal zijn de parameters I&,,, kAn,d en 
b x , d  bepaald m.b.v. e n  parameterschattingspakket. Net als bij de proeven op laboratori- 
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umschaíú blijkt dat de partiële s t o f o v e r d r a c h t t e n  khd en b x , d  met behulp van 
de experimentele relaties al vrij nauwkeurig bekend te zijn, er is een spreiding van +lo% 
in de geschatte parameters van de partiële stofoverdrachtscoefficienten. De protonerings- 
constante KX is t.o.v. de waarde berekend met vergelijking B2.11 gemiddeld 40% hoger 
met een geringe spreiding van f5%. De waarden van deze parameter wijkt dus maar in 
geringe mate af van de waarde gevonden met de proeven op laboratoriumschaal. De 
overeenkomst tussen de berekeningen en de metingen zijn als goed te beschouwen. De 
gemiddelde relatieve &ijking van een berekeningen t.o.v. een concentratie in een 
meetpunt bedraagt VQQP elke meetserie mLïIusr hî 7%. Amgezim de spreidhg in de 
geschatte parameters redelijk klein is, kunnen alle meetseries beschreven worden met &ñ 

set van gemiddelde parameters. Dit is op zich niet verrassend omdat ten eerste alle 
meetseries in vrijwel hetzelfde werkpunt zijn uitgevoerd en ten tweede dit voor de 
proeven op laboratoriumschaal ook was aangetoond, terwijl die proeven wel over een 
groter werkgebied zijn uitgevoerd. 

Voor meetserie a staan voor de set van gemiddelde parameters in figuur 5.2 de concentra- 
tieprofielen en de metingen van Chyam en carbonyl in de APV. In bijlage 1, de figuren 
B1.3, B1.4 en B1.5, staan nog een aantal additionele berekeningen van concentratieprofie- 
len en diffusies. Uit berekeningen met het model volgt ook koe de oximeringsreactie en 
de concentraties hyam, anon en oxime in de APV over de hoogte zijn verdeeld, zie figuur 
5.3. De reactie vindt voornamelijk plaats onder in de kolom terwijl boven in de kolom er 
een gedeelte is waar geen reactie meer plaats vindt. Ook de diffusies van anon en oxime 
zijn boven in de kolom over een gedeelte vrijwel nul. Dit houdt dus in dat de kolom in 
feite kleiner uitgevoerd had kunnen worden. Ook blijkt dat de hyam niet volledig is 
omgezet in de kolom. Verder is duidelijk te zien dat de anon in de APV slechts in de 
onderste vier meter aanwezig is en dat er op drie meter hoogte een verhoogde concentra- 
tie carbonyl aanwezig is. 

De overeenstemming tussen de berekende concentraties ter hoogte van de zijdosering en 
de metingen aldaar is vrij slecht. In eerste instantie is onderzocht of de modellering van 
de zijdosering wel goed was. O.a. is onderzocht of de zijdosering de druppeldiameter 
beïnvloed en in welke mate het sealvessel de concentratieprofielen kan beïnvloeden. 
Echter geen van deze opties brengt verbetering t.a.v. overeenstemming model met de 
gemeten csncentríitie5 in dat m~nstern~imepnt.  Vervolgens is onderzocht of de meting 
wel goed vemcht wordt in de fabriek. Bij navraag in de fabriek bleek dat ook zij twij- 
felden aan de waarde van dit monster. Waarschijnlijk wordt de monstername verstoort 
doordat het monsternamepunt recht tegenover de zijdosering zit. De wervelingen die de 
zijdosering veroorzaakt verstoren de monstername aldaar. 

Aangezien in de fabriek op de hyamconcentratie in dit monsternamepunt gestuurd wordt is 
het verstandiger om hier enige veranderingen aan te brengem. Een mogelijkheid is  om de 
esnrsî.riiietie vw1 het monstemmepunt te veranderen, zodanig dat de stroming veroorzaakt 
door de zijdosering de monstername niet verstoort. Een andere mogelijkheid is hei 
verplaatsen van de zijdosering naar onder in de kolom en toe te voegen aan de OPV die 
onder in de kolom wordt gedoseerd. Het is dan wel nodig dat de APV en de OPV van 
elkaar gescheiden worden in het sealvessel of dat al eerder de afvalstromen van elkaar ge- 
scheiden worden. De afvalstroom bestaande uit APV dient dan nog wel ergens aan de 
APV-loop toegevoegd te worden. Een derde mogelijkheid is om niet meer te sturen op het 
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Figuur 5.2, de concentratieprofielen en de metingen van Chyam en carbonyl voor 
meetserie a. 

monsternamepunt ter hoogte van de zijdosering maar gebruik te maken van het monster- 
namepunt hoger of lager op de kolom. Uit de gevoeligheidsanalyse blijkt dat voor 
bepaalde molverhoudingen hyam/anon de monsternamepunten op en meter beter 
als stuurgrootheid gebruikt kunnen worden dan het monsternamepunt tegenover de 
zijdosering. Voor een lage molverhouding vindt de oximeringsreactie voornamelijk boven 
in de kolom plaats en geeft het monsternamepunt op meter hoogte de meeste infor- 
matie over de toestand in de k d ~ m .  V O Q ~  een hoge molverhouding vindt oximeringsreac- 
tie onderin de kolom plaats en geeft het monsternamepunt op meter hoogte de meeste 
informatie. 

A ”  i n L  
O 

8 -  

Tijdens de meetseries zijn van alle ingaande en uitgaande volumestromen de concentraties 
bepaald. Met het model is het mogelijk om de uitgaande volumestromen te bepalen. Door 
deze gegevens te combineren kan een molenbalans van Chyam en carbonyl over de kolom 
opgesteld worden. Dit is gedaan voor de vier meetseries e~ dmbij bleek dat de relatieve 
fout 51 de rndefibdas v x r  de vier meetsaks, voor Chyam tussen de -4% en -12% en 
voor carbonyl tussen de -7% en -12% te liggen. Deze verschillen zijn voor een meeiserie 
in de fabriek nog aanvaardbaar. De oorzaken voor deze verschillen zijn onnauwkeurige 
metingen van volumestromen en concentraties. Waarschijnlijk is er naast een toevallige 
meetfout sprake geweest van een systematische fout, aangezien de afwijking in beide 
molenbalansen voor alle vier meetseries negatief is. Dat de molenbalans niet in evenwicht 
is kan ook verklaard worden doordat gedurende de meting geen sprake is geweest van een 
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Figuur 5.3, De concentraties hyam, anon en oxime in de APV en de oximeringsreactie. 

stationaire toestand. 

Een aantal relaties in het model zijn experimenteel bepaald. Omdat vaak rond deze 
experimenteel afgeleide relaties een behoorlijke spreiding aanwezig, is het nodig om te 
onderzoeken hoe gevoelig de stationaire toestand is voor veranderingen in deze relaties. 
Er zijn daarom een aantal berekeningen voor meetserie a uitgevoerd waarbij interne 
variabelen zijn gevarieerd en daarbij is bekeken in welke' mate de concentratieprofielen 
hiercioor beïnvld werden. Deze gevwligheidmdyse is uitgevoerd voor zowel experi- 
menteel afgeleide relaties t.a.v. de stroming in de kolom als voor evenwichtsconstanten 
behorende bij de reactiekinetiek. Uit berekeningen volgt dat, binnen de nauwkeurigheid 
waarmee de experimentele relaties afgeleid zijn, voor de hold-up a, de druppeldiameter 
d(z) en de karakteristieke snelheid v&), de concentratieprofielen maar in geringe mate 
veranderen. Ook de experimenteel afgeleide relaties t.a.v. het reactiemechanisme zijn 
gevarieerd binnen de nauwkeurigheid van hun relaties en hieruit bleek dat slechts de 
oximeringsconstante K, niet met de benodigde nauwkeurigheid bekend is. Dit is r&s 
meegenomen in de modellering doar de I&, 4 s  pammeter te fitten met metingen. 

5.3.2 De gevoeligheidsanalyse 

5.3.2.1 De ingangsvariabelen 

Om het model te gaan gebruiken om on-line concentraties te schatten, is het nodig om te 
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bepalen hoe gevoelig de stationaire toestand is t.a.v. de ingangsvariabelen. Met deze 
gevoeligheidsanalyse kan bepaald worden of het mogelijk is om met het model de 
evenwichtstoestand nauwkeurig te beschrijven en hoe nauwkeurig de ingangen bekend 
moeten zijn. Aan de hand van de volgende lijst van ingangsvariabelen, is de gevoeligheid 
van de evenwichtstoestand geanalyseerd. 

- DeAPV 
- De volumestroom 
- De concentratie hym 
- DepH-waarde 

- De volumestroom 
- De concentratie anon en oxime uit de extractie 
- De anondosering 

- DeOPV 

- De zijdosering 
- Detemperatuur 
- De pulsatiesnelheid 

5.3.2.2 De gevoeligheid voor de verhouding byaxdanon 

Uit de gevoeligheidsanalyse blijkt dat voor meetserie a het stationaire evenwicht erg 
gevoelig is voor de verhouding hyam/anon in de voedingen. Dit komt tot uiting a i s  de 
ingangen; concentratie hyam in de APV, volumestroom APV en de aniondosering 
gevarieerd worden. Bij verhoging van de concentratie hyam in de APV met 5% verschuift 
het evenwicht maar weinig, echter bij verlaging van de concentratie hyam met 5% ver- 
schuift het in sterke mate. De oximeringsreactie vindt dan veel hoger in de kolom plaats. 
Vrijwel dezelfde profielen ontstaan bij variatie van de volumestroom APV en de anondo- 
sering. Om dit sterk niet-lineaire gedrag te beschrijven zijn meerdere stationaire toestan- 
den bepaald waarbij de hyamconcentratie in de APV telkens met 1% verlaagd werd vanaf 
+1% tot -5% t.o.v. meetserie a, zie figuur 5.4, waarin de concentratieprofielen van 
Chyam en carbonyl staan weergegeven. In bijlage 1, figuur B1.6, staan nog een aantal 
additionele berekeningen van concentratieprofielen. Uit figuur 5.4 blijkt dat bij de over- 
gang van 0% naar -1% hyam in de APV de grootste verschuiving van het evenwicht 
plaats vindt. Aangezien voor meetserie a de molverhouding is, is in het gebied 
waar de molverhouding tussen de ligt, de evenwichtstoestand het meest 
gevoelig voor veranderingen in de molverhouding. Om de evenwichtstoestand in dit 
gebied goed te beschrijven moet de verhouding hyam/anon nauwkeurig bekend zijn. Dit 
komt erop neer dat de concentratie Chyam in de APV, de volumestroom APV en de 
anondosering met minder dan &n procent nauwkeurig bekend moeten zijn om een goede 
beschrijving van de profielen te krijgen. Aangezien de meetapparatuur van deze ingangs- 
variabelen een lagere nauwkeurigheid bezitten, is het niet mogelijk, romd dit werkpunt, de 
csncentzìtiepïo5ekfi op deze rnmier g d  te beschrijven. 

en 

Zoals a l s  eerder is vermeld is er in de oximeringskolom een gedeelte waar geen reactie 
plaats vindt. Voor meetserie a is dit gedeelte twee meter lang. Door de kolom bij een 
lagere molverhouding hyam/anon te bedrijven, komt het gedeelte zonder reactie onder in 
de kolom te liggen. Ook de diffusie is daar ongeveer nul, zodat onderin de kolom twee 
verzadigde en uitgereageerde vloeistoffen tegen elkaar in stromen. De concentraties van 
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Carbonyl in de APV 

Figuur 5.4, de concentratieprofielen van hyam en carbonyl in de APV voor verschillen- 
de molverhoudingen hyamhon. 

hyam en carbonyl in de uitgaande APV bereiken dan vrijwel de laagste waarden. Dit 
houdt in dat voor dat werkpunt de omzetting hyam vrijwel maximaal is en dat de 
concentratie carbonyl in de uitgaande APV nauwelijks verder te verlagen is door een 
andere molverhouding te kiezen. Om de kolom bij een zo hoog mogelijke hyamomzetting 
en een zo laag mogelijk uitgaande carbonyl concentratie te bedrijven, is een molverhou- 
ding hyam/anon van een goede verhouding. Het concentratieprofiel dat met deze 
molverhouding overeen k ~ m t  is in figuur 5.4 aan gegeven met -2%. -Een verdere 
verlaging van de molverhouding levert nauwelijks lagere uitgaande concentraties hyam en 
carbonyl in de uitgaande APV, maar wel een verhoogde concentratie anon in de uitgaande 
OPV, welke vervolgens in de destillatie verwijderd moet worden. Gezien de meetonnauw- 
keurigheid waarmee de molverhouding bepaald wordt is een nog iets lagere molverhou- 
ding ( 1, in figuur 5.4 aangegeven met -4%, beter voor de besturing van de kolom, 
omdat het evenwicht zich dan in een gebied bevindt dat minder gevoelig is voor verstorin- 
gen. 

De meetseries aan de oximeringskolom zijn uitgevoerd in september 1985. Op het 
moment (oktober 1991) wordt in de fabriek de oximeringskolom op een andere molver- 
houding hyamhon bedreven. Op het moment wordt gestuurd op het monsternamepunt op 
, mol/kg. In figuur 
5.4 komt dit overeen met een profiel dat tussen de profielen aangegeven met -1% en 0% 
ligt en het blijkt dat dit net in het gevoelige gebied van het evenwicht is. Ook uit de 

meter hoogte, met a ls  richtwaarde voor de hyamconcentratie 
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fluctuaties van het monsternamepunt blijkt dat het erg moeilijk is om het evenwicht daar 
te houden. Reeds eerder is al geconstateerd dat een lagere molverhouding een beter 
werkpunt voor de kolom oplevert en dat de bestuurbaarheid van de kolom beter wordt. 
Bij een lagere molverhouding kan ook beter het monsternamepunt op meter gebruikt 
worden voor de besturing. Een verschuiving van het evenwicht komt namelijk sterker tot 
uiting in het monsternamepunt op meter. 
Daarnaast is het monsternamepunt op . meter verstoord door de zijdosering en dus veel 
minder betrouwbaar dan het monsternamepunt op 

meter dan het monsternamepunt op 

meter. 

! 

- 

- 

--- 
I 

Het model is tot nu toe alleen nog maar gebruikt voor het berekenen van siatiöriäi.re 
toestanden. Het is echter ook mogelijk om met dit model dynamische simulaties uit te 
voeren. In [i] is bewezen dat het model bij dynamische simulaties goede beschrijvingen 
geeft wanneer het aantal mengers waarmee de kolom beschreven wordt boven een bepaald 
aantal ligt. Bij een lager aantal klopt de beschrijving niet meer exact, echter de tijdsorde 
van de effecten wordt wel goed beschreven. Het aantal mengers dat nodig is voor een 
goede beschrijving wordt bepaald door de constructie en het reactiemechanisme. Het 
aantal mengers waarmee de oximeringskolom beschreven wordt is 40. Aangezien de 
simulaties uitgevoerd worden om een indruk te krijgen waarmee de stapresponsies 
uitdempen voldoet een beschrijving met 40 mengers. 
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I.v.m. de geconstateerde gevoeligheid van de stationaire toestand van de kolom, zijn een 
aantal dynamische simulaties uitgevoerd om te bepalen in welke tijdsorde. de stationaire 
toestand bereikt wordt. Deze dynamisch simulaties zijn als  volgt uitgevoerd, telkens is 
vanuit een stationaire toestand een stap op de concentratie hyam in de APV gezet van - 
1%. In figuur 5.5 staat weergegeven de verandering van de concentratie Chyam in de 
APV ter hoogte van de monsternamepunten op meter, a ls  functie van de tijd 
bij drie stappen van -1% Chyam in de APV vanuit de stationaire situatie voor meetserie a. 
Uit deze simulaties volgt dat tijd die nodig is om een stationaire toestand te bereiken in 
sterke mate een functie is van de molverhoudhg en dat deze tijd zelfs een waarde van 
100 uur kan bereiken. Uit proeven op laboratoriumschaal, uitgevoerd bij andere molver- 

en 

[üüï] [üuï] 

Figuur 5.5, De concentratie Chyam in de monsternamepunten op en meter als 
functie van de tijd na een stapresponsie op de concentratie hyam van de ingaande APV. 

houdingen, wordt een stationaire toestand ongeveer na 
molverhouding 

à uur bereikt. Rond de 
wordt een maximum bereikt en voor molverhoudingen groter dan 
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en kieiner dan worden weer dezelfde tijdsorden worden gevonden a ls  bij de 
proeven op laboratoriumschaal. 

De sterke gevoeligheid van het evenwicht wordt veroorzaakt doordat de kolom te lang is 
gemaakt, waardoor er over een bepaalde lengte (ongeveer 2 à 3 meter) geen reacties 
plaats vinden. Bij de overgang van een hogere naar een lagere molverhouding dan de 
gevoelige molverhouding moet het evenwicht deze lengte overbruggen, wat tot gevolg 
heeft dat rond deze gevoelige molverhouding het evenwicht niet duidelijk vastgelegd is op 
een bepaalde hoogte. 'AQmneer de koicirri h dit gebied bdreve~ wvrdt, k c  een genkge 
verstoring ai aanleiding geven tot verschuiving van het geheie evenwicht over One meter. 
Werkpunten waarbij de molverhouding 3% hoger of lager is dan de gevoelige molverhou- 
ding zijn weer wel duidelijk vastgelegd qua hoogte. Bij overmaat anon vindt de reactie 
direct plaats boven in de kolom en wordt de instromende hyam direct omgezet in oxime. 
Bij een overmaat hyam vindt de reactie onderin de kolom plaats, direct nadat de anon 
naar de APV is gediffundeerd. Ook de trage dynamica van het systeem rond de gevoelige 
molverhouding wordt verklaard doordat het evenwicht niet duidelijk gedefinieerd naar de 
hoogte. Veranderingen werken traag door omdat het evenwicht niet duidelijk op een 
bepaalde hoogte vast ligt. 

5.3.2.3 De gevoeligheid voor de zijdosering 

De zijdosering van de oximeringskolom bestaat uit een toevoer vanuit net sealvessel en 
het anonreckculatie. Uit het sealvessel komt een discontinue stroom van gemiddeld 
m3/uur. Aangezien de samenstelling (zowel APV als OPV) van het sealvessel slechts bij 
benadering bekend is en de stroom discontinu, is het moeilijk om te bepalen wat de 
invloed van deze stroom op de stationaire toestand is. Door de samenstelling af te 
schatten en de stroom als  continu te modelleren, kan bij benadering bepaald worden wat 
de invloed is van deze stroom. Hieruit volgt dat deze stroom vrij weinig invloed heeft op 
het evenwicht rond het werkpunt van meetserie a. De stroom vanuit het anonrecircula- 
tievat is vrij sterk gekoppeld aan het werkpunt van de oximeringskolom omdat het inhoud 
van het vat het topproduct is van de tweede destillatiekolom achter de oximeringskolom. 
Daarom is de stroom uit het anonrecirculatievat een niet vrij te kiezen ingang van de 
oximeringskolom. Uit metingen blijkt dat de samenstelling en de volumestroom wel in 
enige mate varkm, m m  uit berekeniEgen volgt dat voor de relevante werkpunten van 
de oximeringskolom de zijdosering vrij weinig invloed heeft op het evenwicht. 

Het anonrecirculatievat en het sealvessel zijn in feite opvangvaten van alles wat overblijft 
aan bijproducten in de HPO-fabriek. De zijdosering is ongeveer halverwege de oxime- 
ringskolom toegevoerd omdat men bij het ontwerp van de fabriek aannam dat deze 
bijproducten daar het makkelijkste terug te voeren waren in het HPO-proces waarbij deze 
verstoringen het beste uitgedempt zouden worden naar de uitgaande volumn ,stPCmen. 
Bhîîr de 4doseíing verstmrt de monstemme op die hoogte en ook het discontinue 
karakter van de aanvoer vanuit het sealvessel brengt verstoringen aan in de kolom. Door 
de zijdosering onder in de kolom toe te voegen aan de daar gedoseerde OPV worden deze 
problemen voorkomen, echter de verstoringen zullen nu wel sterker doorwerken naar de 
extractiekolom. M.b.v. het model is nagerekend welke invloed de toevoeging van het 
anonrecirculatievat aan de OPV heeft. Voor meetserie a is dit weergegeven in figuur 5.6 
waar de concentratieprofielen van Chyam en carbonyl in de APV staan weergegeven voor 
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zowel de zijdosering op de huidige plaats als  onderin toegevoegd aan de OPV. De 
verplaatsing van de zijdosering levert een sterke verschuiving op van de concentratie- 
profielen. Door de toevoeging van de zijdosering aan de OPV die onderin de kolom gedo- 
seerd wordt, neemt de massastroom van anon die de kolom van onder binnen komt toe. 
Aangezien meetserie a net tegen het gevoelige gebied aanzit, leidt deze relatief geringe 
toename van de anonstroom tot een sterke verschuiving van het evenwicht. Voor andere 
molverhoudingen is deze verschuiving veel minder. 
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Figuur 5.6, de concentratieprofielen van Chyam en carbonyl in de APV, de gestreepte 
lijn heeft betrekking op de situatie tijdens meetserie a, de getrokken lijn heeft 
betrekking op de situatie waarbij de zijdosering is toegevoegd am de OPV. 

5.3.2.4 De gevoeligheden voor de andere ingangsvariabelen 

Om de gevoeligheid van het evenwicht te bepalen voor veranderingen in de pH-waarde 
van de ingaande APV is deze met i pH-schaal gevarieerd. In figuur 5.7 staan de 
concentratieprofielen van carbonyl in de APV vm meetserie a voor twee verschillende 
mdvcrhcudiagefi, warbij de pW van de ingaande APV met f pH-schaal is gevarieerd 
door de concentratie fosfaat van de ingaande APV te veranderen. Uit de figuur blijkt &it 
de pH-waarde van de ingaande APV vrij veel invloed heeft op de concentraties in de 
uitgaande APV. Deze gevoeligheid is voor een molverhouding van groter dan voor 
een molverhouding van . Door het werkpunt te leggen bij een molverhouding van 

is de uitgaande concentratie carbonyl minder gevoelig voor verstoringen in de pH- 
waarde van de ingaande APV. 
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De pH-waarde van de ingaande APV wordt m.b.v. een subroutine berekend uit de 
concentraties Chyam, carbonyl, fosfaat, nitraat en ammoniak en de temperatuur. De 
nauwkeurigheid waarmee de pH-waarde berekend wordt is & pH-schaal. Aangezien de 
pH-waarde van de ingaande APV vrij veel invloed heeft op de concentratieprofielen en de 
concentraties van de uitgaande APV, moet de pH-waarde van de ingaande APV met een 
nauwkeurigheid van & bekend zijn voor een goede beschrijving. Tijdens de berekenin- 
gen van de stationaire toestanden is dit in het model uitgevoerd door de concentratie 
fosfaat aan te passen, zodanig dat de pH-waarde berekend met de subroutine overeenkomt 
met de gemetm y ~ - w a n k  w n  de ingaande APV. Doordat de beginwade vmr de pE 
dan goed is, kan het profid goed beschreven worden met de subroutine. In de fabriek is 
tussen de hyamreactor en de hyambuffertank een pH-meter aanwezig met de benodigde 
nauwkeurigheid zodat door gebruik te maken deze pH-meter en het ontwikkelde model 
van het menggedrag in de hyambuffertank de pH aan de ingang van de oximeringskolom 
berekend kan worden. 
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Figuur 5.7, de concentratieprofielen van carbonyl in de APV van meetserie a voor de 
molverhoudingen 

De temperatuur in de kolom heeft vrij veel invloed op het evenwicht in de kolom, maar is 
constant en nauwkeurig bekend. De invloed van de temperatuur is in het model meegeno- 
men behalve voor de verdelingscoëfficienten van anon en oxime op het oppervlak van een 
druppel. De waarden van deze verdelingscoëfficienten zijn slechts bekend voor een 
temperatuur van "C binnen en 
uit metingen aan de oximeringskolom blijkt dat de APV "C wordt opgewarmd door de 

en , waarbij de pII-wmde vm de ingaande APV met i 
_gH-§ChaZ! i§ g e v ~ e r d .  

"C. De APV komt met een temperatuur van ongeveer 
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warmere OPV. Het temperatuurprofiel over de hoogte is benaderd met een exponentieel 
verlopende functie. Ook voor het onderste gedeelte van de oximenngskolom zijn de 
verdelingscoëfficienten van anon en oxime bij "C toegepast. Uit de literatuur blijkt dat 
de verdelingscoëfficienten van anon en oxime niet sterk veranderen als functie van de 
temperatuur en uit simulaties blijkt dat het toegestaan is om deze benadering te maken. 
Om de invloed van de temperatuur op de concentratieprofielen te bepalen is de tempera- 
tuur van de ingaande APV gevarieerd met f "C, wat overeen komt met de schommelin- 
gen die zich voordoen in de fabriek. Ondanks dat de invloed van de temperatuur op de 
verdehgs&fficienten niet ifi Ge veïgelijXíìgm verdiscen+ard is, hebben de berekenin- 
gen toch waarde omdat de temperatuur in veel sterkere mare de evenwichten beIavl& 
dan de verdelingscoëfficienten. In figuur 5.9 staat weergegeven de concentratieprofielen 
van carbonyl in de APV van meetserie a voor verschillende molverhoudingen, waarbij de 
temperatuur van de ingaande APV met k "C is gevarieerd. Uit deze figuur blijkt dat de 
invloed van de temperatuur op de concentratie carbonyl in de uitgaande APV afhankelijk 
is van de molverhouding. Echter gezien de geringe schommelingen in de temperatuur van 
de ingaande APV, wordt de concentratie carbonyl in de uitgaande APV niet sterk 
beïnvloed door de temperatuur van de ingaande APV. 

Molverhouding 

3 
Molverhouding 

[mol/icg] [mol/kg] 

Figuur 5.8, de eoneerntPatiepmfiekn van W ~ Q @  in de APV van meetseiie SI VÛGT de 
molverhouding en , waarbij de temperatuur van de ingaande APV met 
k 'C is gevarieerd. 

De pulsatiesnelheid van de pulsator heeft vrij veel invloed op het oximeringsproces. In het 
model is dit verwerkt doordat de gemiddelde druppeldiameter en de gemiddelde 
karakteristieke snelheid van een druppel rechtstreeks uit de pulsatiesnelheid worden 

en 
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afgeleid. Uit deze twee variabelen wordt vervolgens het stofuitwisselende oppervlak en 
het hold-up berekend. Wanneer de pulsatiesnelheid gevarieerd wordt met rt: % voor 
meetserie a met een molverhouding van , levert dit de concentratieprofielen op voor 
Chyam en carbonyl in de APV die in figuur 5.9 weergegeven zijn. Omdat de oximerings- 
kolom langer is gemaakt dat nodig is, heeft de pulsatiesnelheid nauwelijks invloed op de 
concentraties van de uitgaande APV. Bij een andere pulsatiesnelheid verandert wel het 
stofuitwisselende oppervlak, maar omdat de oximenngsreactie voornamelijk boven in de 
kolom plaats vindt en de kolom relatief lang is, komt een andere pulsatiesnelheid niet tot 
ziU~!&g in de csacentraties van de uitgaande APV. Wanner de s~rnefirigskdoôm bij 
een lagere molverhouding bedreven wordt dan worden de concentraties in de uitgaande 
APV wel beïnvloed door de pulsatiesnelheid. 
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Sigma hyam in de APV Carbonyl in de APV 

Figuur 5.9, de concentratieprofielen van Chyam en carbonyl in de APV voormeetserie 
a met molverhouding , waarbij de pulsatiesnelheid met t % is gevarieerd. 

5.4 De simulaties met de extractiekolom 

De e ~ t ~ ~ t i e k ~ b m  in de hTO-fzbrkk is vrijwel v a  dezelfde constnxtie d s  de oxime- 
ringskolom. De kolom.is twee meter korter en de diameter is 2.15 meter. Verder wordt 
de extractiekolom bedreven op "C terwijl de oximeringskolom op "C wordt 
bedreven. De APV die uit de oxirneringskolom stroomt wordt door een warmtewisselaar 
op "C gebracht. Verder is er nog verschil in het verloop van de druppeldiameter over 
de hoogte omdat de druppels boven in de kolom niet in diameter toenemen zoals in de 
oximeringskolom. Door het model aan te passen kunnen ook berekeningen voor de 
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extractiekolom worden uitgevoerd. 

In de meeste relaties is de invloed van de temperatuur verwerkt. Echter de verdelings- 
coëfficienten van anon en oxime zijn bepaald bij metingen op "C. Uit de literatuur 
blijkt dat de waarden van deze verdelingscoëfficienten bij "C behoorlijk kunnen 
verschillen met die op 'C. Aangezien de verdelingscoëfficienten een sterke invloed 
hebben op het extractieproces, kunnen geen betrouwbare berekeningen gemaakt worden 
voor de extractiekolom op "C. De verdelingscoëfficienten van anon en oxime zijn wel 
nauwkeurig bekend op "C en het is Bus wei mogelijk om "0iï~üWt;~e berekerhgen ~ i t  
te voeren met het model voor de extractiekolom op "C. Tijdens de meetseries die 
verricht zijn aan de oximeringskolom zijn ook een aantal metingen verricht aan de 
extractiekolom. Hierbij zijn ook een aantal concentraties bepaald in de APV over de 
hoogte van de kolom. Op deze manier is het dus mogelijk om een extractiekolom op 

"C te vergelijken met een extractiekolom op "C. 

In figuur 5.10 staan de concentratieprofielen van carbonyl in de APV weergegeven op 
"C voor verschillende molverhoudingen in de oximeringskolom en de metingen van de 

concentraties op "C voor meetserie a. Bij een molverhouding van in de oxime- 
ringskolom zijn de concentraties in de uitgaande APV van de oximeringskolom lager dan 
bij de molverhouding % lager en de carbonylconcentra- 
tie is % lager. Uit figuur 5.10 is duidelijk te zien dat door deze lagere concentraties in 
de ingaande APV van de extractiekolom ook de concentraties in de uitgaande APV van de 
extractiekolom veel lager zijn. Als grenswaarde voor de carbonyl in de uitgaande APV 
geldt op dit moment PPM). Uit figuur 5.10 blijkt dat bij het bedrijven 
van de extractiekolom op "C aan deze voorwaarde voldaan wordt, voor zowel 

; de Chyam concentratie is 

mol/kg ( 

molverhouding als 

Uit de berekeningen aan de oximerings- en de extractiekolom volgt dat het mogelijk is om 
beide kolommen op dezelfde temperatuur, "C, te bedrijven waarbij nog steeds wordt 
voldaan aan de eis voor de carbonylverwijdering. De berekeningen zijn voor "C 
uitgevoerd omdat voor deze temperatuur de verdelingscoëfficienten van anon en oxime 
bekend zijn. Het is echter waarschijnlijk dat een andere temperatuur nog betere resultaten 
oplevert. Wanneer de afhankelijkheid tussen de verdelingscoëfficienten en de temperatuur 
experimenteel bekend is, is het mogelijk de e ~ t ~ i ~ a i e k d ~ m  m e n  met de oximerings- 
kolom te optimaliseren naar de temperatuur. Verder zaI nog onderzocht moeten worden in 
welke mate vervuilingen in de gedoseerde OPV het extractierendement beïnvloeden. Bij 
deze berekeningen is er namelijk van uitgegaan dat de OPV die onderin de kolom 
gedoseerd wordt uit zuivere tolueen bestaat. Uit de literatuur is bekend dat door vervuilin- 
gen het extractierendement sterk afneemt. Mogelijk zijn de vervuilingen in de gedoseerde 
OPV een belangrijkere oorzaak van het doorslaan van carbonyl naar de hyamreactor dan 
een verhoogde concentratie carbonyl die uit de oximeringskolom Komt. 

Het bedrijven van de oximerings- en de extractiekolom op dezelfde temperatuur heeft tot 
gevolg dat de warmtewisselaar tussen de kolommen verwijderd kan worden. Aangezien 
dit een redelijk grote warmtewisselaar is levert dit een behoorlijke besparing op. Ook kan 
de constructie van deze kolommen aangepast worden. Het is dan zelfs mogelijk om de 
oximering en de extractie in een kolom uit te voeren. Dit resulteert dan in een lange 
kolom waarbij halverwege de anon gedoseerd wordt. Door de veranderde constructie 

30 



Carbonyl in de APV 
14 

12 

10 

8 

6 

4 

i 

c 

Figuur 5.10, de concentratieprofielen van carbonyl in de APV in de extractiekolom op 
in de oximeringskolom en de metingen 

van carbonyl in de APV op 

kunnen een groot aantal besparingen bereikt worden, door o.a. de verkleinde constructie 
en doordat een aantal onderdelen van de kolom nu enkel uitgevoerd kunnen worden. 

"C voor een molverhouding van J en 
"C. 
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Hoofdstuk 6: Conclusies en aanbevelingen 

Met het afgeleide model van de hyambuffertank is het mogelijk om de uitgangsconcen- 
tratie van de tank te schatten. M.b.v. een parameterschattingspakket zijn de parameters B 
en afbraak geschat. Het menggedrag in hyambuffertank is te beschrijven als volledig 
ideaal gemengd en de afbraak die plaats vindt in de hyambuffertank is X. Door 
metingen te verrichten in andere bedrijfsituaties dan de meest voorkomende is het 
mogelijk om de parameters te schatten als functie van andere grootheden, zoais de 
h s ~ ~ m h w v ~ f i e i d  en de hninoüd VXI de *tZüîk. 

Voor de oximeringskolom is een model ontwikkeld waarmee de concentraties van de 
uitgaande APV goed beschreven kunnen worden. Uit de gevoeligheidsanalyse van de 
evenwichtstoestand van de kolom blijkt dat de evenwichtstoestand voor een bepaalde 
molverhouding van hyam/anon erg gevoelig is. Bij een slechts geringe verhoging van 
deze verhouding vindt de reactie voornamelijk plaats onderin de kolom terwijl bij een 
lagere verhouding de reactie boven in de kolom plaats vindt. Voor die bepaalde gevoelige 
molverhouding vertoont de kolom ook een erg traag gedrag, de tijdsorde waarin 
stapresponsies op de ingangen uitdempen neemt met factoren toe. De gevoeligheid van het 
evenwicht wordt veroorzaakt doordat de kolom een stuk langer is gemaakt dan nodig is, 
waardoor er een gedeelte in de kolom aanwezig is waar geen reactie en diffusie plaats 
vindt. 

Een goed werkpunt voor de oximexingskolom is bij een molvexhoudhg van , In dit 
werkpunt vindt een hoge omzetting van hyam plaats en bereikt de concentratie carbonyl in 
de uitgaande APV, die verwijderd moet worden in de extractiekolom, een minimum. 
Daarnaast is voor deze molverhouding de kolom goed bestuurbaar en zijn de concentraties 
in de uitgaande APV vrij ongevoelig voor verstoringen. Door de ongevoeligheid van de 
concentratie carbonyl in de uitgaande APV voor verstoringen kan de 
monsternamefrequentie van dit monster naar beneden. Als stuurmonster kan beter het 
monsternamepunt boven het huidige monsternamepunt genomen worden. Dit monsterna- 
mepunt bevat namelijk meer informatie omdat het in een gevoelig gebied van het 
evenwicht ligt en wordt niet zoals het huidige monsternamepunt verstoord door de 
zijdosering. 

Met de verlaagde concentraties hyam en carbonyl in de APV die aan de extractiekolom 
wordt toegevoerd, kan de extractiekolom gemakkelijker en goedkoper bedreven worden. 
De extractiekolom wordt op dit moment op "C bedreven, maar uit de analyse van de 
extractiekolom blijkt dat het mogelijk is om de extractiekolom op een lagere temperatuur 
te bedrijven, waarbij nog steeds de benodigde hoeveelheid carbonyl verwijderd wordt. 
Door de temperatuur in de extractiekolom hetzelfde te kiezen als in de oximeringskolom, 
kan de warmtewisselaar tussen de kolommen verwijderd worden. 
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Symbolenlijst 

ûppervlak doorsnede kolom 
Concentratie ammoniak in de APV 
Concentratie anon 
Anorganische Proces Vloeistof 
Concentratie van component A 
Mengconcentratie in de HBT 
Pngaa.de c~ncentntie van de h3'ï 
Uitgaande concentratie van het 
menggedeelte in de HBT 
Afgedeide variabele 
Druppeldiameter ais functie van de hoogte z 
Druppeldiameter onder in de kolom, hoogte O 
Druppeldiameter 
Druppeldiameter boven in de kolom, hoogte H 
Gemiddelde druppeldiameter 
Diffusiecoëfficient van component i 
Frequentie van de pulsator 
Intergratie constante 
Intergratie constante 
Intergratie constante 
Intergratie constante 
Hoogte van kolom waarover reactie plaats vindt 
Concentratie ongeprotoneerde hyam 
Concentratie geprotoneerde hyam 
Concentratie hyam 
Hyambuffertank 
Molflux van component 
Stofoverdrachtscoëfficient 
Reactiesnelheid scon stante 
Afgeleide variabele 
Reactiesnelheidscon stante 
Afgeleide variabele 
Dimerisatiekonstante van oxime 
Protoneringsconstante van hyam 
Evenwichtsconstan te 
Protoneringsconstante van oxime 
Verdelingscoëfficient van anon 
Verdelingscoëfficient van oxime 
Aantal mengers 

Concentratie ongeprotoneerde oxime 
Concentratie gedimeriseerde oxime 
Concentratie geprotoneerde oxime 
Concentratie oxime 
De pH-waarde 
Reactievormingssnelheid voor component i 

- 

Orgmisvhr Prmes Nwistoof 

m2 
mol kg-' 
mol kg-' 

mol kg-' 
mol kg-' 
md kg-' 

mol kg-' 
m2 s - ~  
m 
m 

m 
m 
m2 s-I 

m mol s-' kg-' 
m2 mol s-' kg-' 
mol kg-' 
mol kg-' 
m 
mol kg-' 
mol kg-' 
mol kg-' 

mol m-2 s-l 
m s-l 
S-l 

S-l 
S-' 

S-' 

mol kg-' 
mol kg-' 
mol kg" 
mol kg-' 
1 
1 
1 

mol kg" 
mol kg" 
mol kg-' 
mol kg-' 
1 
mol kg" s-l 

H1 

S 

- 

- 
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A 
An 
b 

d 
dif 
g 

i 
o x  
OxH' 
HyH' 

C 

HY 

Reynolds-getal 
Slaglengte van de pulsator 
Specifiek stofuitwisselend oppervlak 
Schmidt-getal 
Sherwood-getal 
Tijd 
Temperatuur 
Superficiële snelheid van de continue fase 
S q x f i k i E k  snelheid van de disperse fase 

Gemiddelde karakteristieke snelheid 
Volume in de HBT 
Mengvolume in de HBT 
Volume ingenomen door de OPV 
Totale volume 
Lengte 
Hoogte 

Verhouding mengvolume t.o.v. totaal volume HBT 
Filmlaagdikte van fase i 
Porositeit van de pakkingen 
Afgeleide grootheid 
Afgeleide grootheid 
Integratieconstante 
Viscositeit van de disperse fase 
Dichtheid van fase i 
Massastroom 
Chemische versnellingsfactor van oxime in fase i 
Ingaande volumestroom 
Uitgaande volumestroom 

-.asU& -- . . sneLr"ie3d & fcfi& "&j hwgte 

Hold-up 

Com-ponent A 
Anon 
bulk 
continue fase 
disperse fase 
diffusie 
grens 
h y a i  
nummer van de menger 
Oxime 
Geprotoneerde oxime 
Geprotoneerde hyam 

1 
m 
m-' 
1 
1 
K 
m s-' 
m s-' 
El Y-' 
m s-I 

m3 
m3 
m3 
m3 
m 
m 
1 
1 
m 
1 
s m4 
m-2 
m mol s kg-' 
N s m-2 
kg m3 
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1 
m3/uur 
m3/uur 

S 

34 



Literatuuropgave 

1. 

2. 

3. 

4. 

5. 

6. 

Steady-state and transient behaviour of systems in pulsed packed columns for 
liquid-liquid extraction, Simons A.J.F., proefschrift, 1987. 

Een technologisch model voor de extracite, in een gepulseerde gepakte kolom 
(PPC), van cyclohexanon en cylohexanonoxime uit ’hyam’ procesvloeistof m. b.v. 
t d ~ ~ n ,  Simons Â.J.F. i afsbdeerveïslag, 1980. 

Technologisch model voor de oximering in een PPC, Simons A.J.F., rapport nr. 
CRO RP 78 5898 TEC 1, 1978. 

Regelstrategie HPO, Boesten, M. US-CAP), Versteeg, J. (PB-DC); DSM CTS- 
PB\TS-CAP, 1989, memonr. TPS 1105 ME89. 

Moesdijk, M.C.G. van de, The caîalytic reduction of nitrate and nitric oxid to 
hydroxy1amine:kinetics and mechanics; DSWTU Eindhoven, 1979. 

Perry’s Chemical Engineers’ Handbook, R. H. Perry. 

35 


