Eindhoven University of Technology

MASTER
Modellering en validatie van een LDPE fabriek in SPEEDUP

Breukers, M.J.E.G.
Award date:
1993

Link to publication

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

General rights
Copyright and moral rights for the publications made accessible in the public portal are retained by the authors and/or other copyright owners
and it is a condition of accessing publications that users recognise and abide by the legal requirements associated with these rights.
• Users may download and print one copy of any publication from the public portal for the purpose of private study or research.
• You may not further distribute the material or use it for any profit-making activity or commercial gain

NR-1846 (1993-11-23) M.J.E.G. Breukers

Modellering en validatie van
een LDPE fabriek in SPEEDUP

M.J.E.G. Breukers

Afstudeerverslag
Afstudeerdocent:
Afstudeerbegeleiders:

Prof. dr. ir. J.J. Kok
Ir. G.A.J. de Laat (DSM)
Prof. ir. P.J. de Jong (DSM)
Dr. ir. R.J.P. van der Linden (TUE)

Met dank aan iedereen die tijdens mijn afstuderen een bijdrage geleverd heeft aan het
onderzoek of aan de goede werksfeer.

Santenvatting
Dit afstudeeronderzoek is gericht op de modellering van een Lage Dichtheid Poly Etheen
LDPE) buisreactor inclusief twee recycles buiten deze reactor om. Deze modellering is
gedaan in het relatief jonge software pakket SPEEDUP v5.3L van de firma Aspentech.
Een van de belangrijkste redenen voor deze modelvorming is dat er met het model een
groter inzicht verworven kan worden in de dynamiek van de buisreactor met recycles bij
een produktovergang. Hierdoor kan implementatie van regelaars in de toekomst gerichter
plaatsvinden.
(=

LDPE wordt gekenmerkt met een grootheid: Meltindex. De meltindex van LDPE is
gerelateerd aan een bepaald soort viscositeitsmeting. De viscositeit van LDPE is
voomarnelijk afuankelijk van de gemiddelde molmassa van het produkt.
Het onderzoek behelst op de eerste plaats de modelvorming van het genoemde systeem.
De vorming van LDPE gebeurt door hoge druk polymerisatie van etheen in een sterk
exotherme chemische reactie waarin initiatoren een belangrijke rol spelen. Het reactieschema is gebaseerd op een proces van initiatie, propagatie en terminatie. Vanwege de sterk
exotherme aard van de reactie is de warmtebalans over de reactor meegenomen in het
model. De fabriekscomponenten in de recycles (zoals compressoren, warmtewisselaars)
zijn allen gemodelleerd als CSTR's. Bij opgave van de juiste volumina en dichtheid kan
bij iedere massaflow de tijdconstante van zo'n CSTR mee gemodelleerd worden. De
overige aspecten die zich afspelen buiten de reactor worden niet meegenomen in het
model.
Op de tweede plaat~ zijn een aantal vrije parameters in het model geschat op basis van de

in praktijk gemeten data. Deze data betreffen 10 verschillende stationaire werkpunten.
Voor ieder werkpunt is de ideale set van vrije parameters bepaald. Het gemiddelde van
deze 10 vrije parametersets heeft gediend ter model validatie. Zowel in de parameterschatprocedure en in de validatie is de gemeten meltindex als ingangsgrootheid aan het model
aangeboden. De belangrijkste conclusies uit deze model validatie zijn:
-)

-)

-)

Het temperatuurprofiel bestaat uit een aantal daltemperaturen. De laatste daltemperatuur kan waarschijnlijk beter gemodelleerd worden. Hier zit een systematische
modelfout in de orde van 10 Kelvin in.
Conversies van etheen en propeen worden bij de recepturen met de meltindex kleiner
dan 10 meestal binnen enkele procenten nauwkeurig gemodelleerd. Bij de recepturen
met een hoge meltindex wordt deze afwijking groter (ongeveer 10%).
De keuze van produktsplitteTS als scheiders aan het begin van de hoge- en de lage
druk recycle leidt niet tot een optimale validatie van de massabalans over de recycles.
Afwijkingen tussen gemeten en gemodelleerde massaflows in de orde van 10% zijn
helaas geen uitzondering.

Tevens zijn er nuttige suggesties gedaan die kunnen leiden tot een verdere model
verbetering. De belangrijkste suggestie betreft het zoeken van een betere benadering voor
de regressieformule die uit de procescondities de meltindex bepaalt. Omdat de uitkomst
van deze formule soms enige orden van grootte verkeerd zit ten opzichte van de gemeten
waarden, worden andere parameters die het gevolg zijn van de berekende meltindex slecht
gemodelleerd. Dit is de belangrijkste oorzaak die bij simulatie van vooral dynamische

overgangen tot fouten kan leiden.
Het model van de LDPE fabriek is tot nu toe een van de grootste modellen in het pakket
SPEEDUP v5.3L (en lager) binnen DSM. De vraag rijst of SPEEDUP v5.3L modellen
van deze grootte probleemloos kan hanteren. Daarom is een tweede doel van het afstudeeronderzoek een kritische evaluatie van het software pakket SPEEDUP v5.3L.
De belangrijkste conclusies van deze evaluatie zijn:
-)
-)
-)
-)
-)

SPEEDUP v5.3L biedt de mogelijkheid tot het schatten van parameters. Helaas is
deze optie bij grotere modellen (nog) niet werkzaam.
In stationaire en dynamische situaties geschiedt het compileren apart. Dit is uiteraard
niet wenselijk.
De grafische omgeving van SPEEDUP v5.3L werkt niet bij dit model vanwege zijn
grootte (bij kleinere modellen het wel).
Het pakket heeft een goede beginschatting nodig van de meeste variabelen om modelconvergentie te vinden (ervan uitgaande dat deze bestaat).
SPEEDUP v5.3L communiceert goed met externe FORTRAN routines (het
parameterschatten is daarom ook mogelijk geweest).
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Inleiding

1 Inleiding
1.1 Opdrachtomschrijving
Het afstudeeronderzoek dat in dit verslag beschreven wordt betreft de modelvorming in
het simulatiepakket SPEEDUP en de modelvalidatie van een Lage Dichtheid Poly Etheen
(afgekort: LDPE) fabriek die gestationeerd is op het DSM terrein in Beek.
LDPE wordt gevormd door een aaneenschakeling van etheen in lange ketens in een
exotherme chemische reactie (zie figuur 1.1).

Poly Etheen ( = PE) wordt o.a. gekenmerkt door een meltindex. De meltindex is een
grootheid die binnen DSM gebruikt wordt en is een maat voor de viscositeit van PE. De
meltindex is één van de belangrijkste criteria waar de produktie van PE aan moet voldoen
bij gegeven fabriekinstellingen. Voor het model is de meltindex zelfs het enige criterium
waarin de verscheidenheid van het produkt PE wordt gekenmerkt. Het model van de
LDPE fabriek kan gebruikt worden voor de optimalisatie van de bedrijfsvoering, zoals:
a.

de dynamische overgangstijd te verkleinen bij (produkttype) overgang van het ene
type meltindex naar het andere type meltindex (LDPE) zodanig dat de hoeveelheid
off-spec produkt gedurende de overgang zo laag mogelijk is.
b. het testen van nieuwe produkt varianten.
c. het vergroten van het inzicht van de dynamiek van de LDPE fabriek, mede ten
behoeve van procesregelingen.
Om deze doelen te bereiken dient men eerst inzicht te verschaffen in de chemische reacties
en de daaruit volgende kinetiekvergelijkingen die de vorming van PE beschrijven. Als de
kinetiekvergelijkingen en de massa- en energiebalansen gemodelleerd zijn in een fysisch
mathematisch model dan kan met behulp van Input/Output- data van de LDPE fabriek het
parameterschatten gedaan worden op de vrije parameters in het model.
De opbouw van dit verslag is als volgt:
Inleiding: In het vervolg van hoofdstuk 1 zal de LDPE fabriek worden geïntrodu-
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ceerd.
Modelvorming: In hoofdstuk 2 worden de chemische, fysische en mathematische
vergelijkingen beschreven en verantwoord die in het model gebruikt zijn.
Parameterschatten: In hoofdstuk 3 wordt de methode en de resultaten van het
parameterschatten beschreven. Tevens wordt in dit hoofdstuk een gevoeligheidsanalyse
van verschillende modelparameters beschreven.
Modelvalidatie: In hoofdstuk 4 worden de resultaten van het parameterschatten
kritisch bekeken, mede aan de hand van een modelvalidatie.
Conclusies, discussie en aanbevelingen.
1.2 Introductie van de LDPE fabriek
De vorming van het produkt LDPE vindt plaats in een reactor bij een druk van duizenden
bar. Deze hoge druk is nodig om de gewenste lage dichtheid van het eindprodukt LDPE te
verkrijgen. Om deze druk te bereiken zijn twee compressoren ingebouwd in de aanloop
naar de reactor, die de aangevoerde chemische componenten naar de reactor op de
gewenste druk brengen. De reactor zelf is een buisreactor. In deze buisreactor vindt de
conversie van voornamelijk etheen in LDPE plaats. De conversie van etheen ligt ergens
tussen de 25% en 35%, afhankelijk van de procescondities in de reactor. Daarom zitten na
de buisreactor twee produktsplitters die de relatief grote fractie niet geconverteerde etheen
recyclen voor hergebruik. Het schematisch overzicht van de fabriek zoals deze gemodelleerd wordt, is weergegeven in figuur 1.2.

In de eerste recycle na de buisreactor heerst nog steeds een druk van enige honderden bar
en wordt daarom aangeduid als de hoge druk recycle. De tweede recycle na de reactor, de
lage druk recycle heeft nog maar een druk van enkele bar.
De reactie die plaatsvindt in de buisreactor is exotherm van aard. Om de temperaturen te
kunnen beheersen is een tegenstroom koeling aangebracht. Deze koeling is onderverdeeld
in meer dan 10 afzonderlijke secties (zie figuur 1.3). Het voordeel van meerdere koelsecties is dat er bij iedere ingang van een koelsectie nieuw koelwater ingevoerd kan worden
zodat het rendement van de koeling veel hoger ligt dan bij een éénmatige invoer van
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koelwater.

1.3 Eerdere modellen van de LDPE fabriek
Binnen DSM zijn in het verleden al eerder modellen ontwikkeld van de LDPE fabriek in
de simulatietaal ELAN. De mathematische structuur van twee van deze modellen hebben
als basis gediend voor het nieuwe model.
Het eerste model is een massabalans model geschreven door H. Cloodt [DSM Research,
afdeling PAC-CM] (lit [1]). Het doel van dit model is het simuleren van de juiste
tijdconstanten en tijdvertragingen in de LDPE fabriek, zodat er een groter inzicht
verworven kan worden in de verscheidene tijdvertragingen bij produkttype overgangen.
Hiertoe zijn de drukken, dichtheden en volumina van alle compartimenten van de fabriek
opgenomen in dit model. De buisreactor is hier als 'black-box' gemodelleerd, de
conversies van de componenten in de buisreactor zijn constant en bekend verondersteld.
Het tweede model is een chemisch, fysisch, mathematisch model van de buisreactor,
geschreven door K. Bronsaer [DSM Research, afdeling PAC-CM] (lit [2]). Dit model beschrijft de kinetiek en daarmee de conversies van de componenten in de buisreactor.
In het nieuwe gecombineerde model van de buisreactor inclusief de recycles zijn de
volumina, de drukken en de dichtheden, zoals deze vermeld staan in het model van H.
Cloodt [1] overgenomen. De kinetiekvergelijkingen van de buisreactor van het model van
K. Bronsaer [2] hebben als basis gediend voor het kinetiekschema van het gecombineerde
nieuwe model.

Het nieuwe gecombineerde model is geschreven in het computer simulatiepakket SPEEDUP versie 5.3L van de firma Aspentech.
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2 Het chemisch,fysisch,matbematisch model van de LDPE fabriek
In dit hoofdstuk zal eerst het chemisch-reactieschema dat leidt tot de vorming van LDPE
besproken worden. Vervolgens wordt het mathematische model van de gemodelleerde
LDPE fabriek behandeld.

2.1 Het reactieschema van LDPE
LDPE wordt gevormd door hoge druk polymerisatie van etheen in een sterk exotherme
chemische reactie waarin initiatoren een belangrijke rol spelen. Het reactieschema is
gebaseerd op een proces van initiatie, propagatie en terminatie. In het reactieschema
worden tevens propeen en propaan toegevoegd. Propeen en propaan dienen als ketenregelaars c.q. ketenlengtestoppers voor het eindprodukt LDPE.
Het reactieschema voor de radicaalpolymerisatie van etheen:

1. Ontleding van de initiatoren:

I

k4

)

(1)

2 I*

2. Initiatie:
(2)

3. Propagatie:
(3)

4. Terminatie door recombinatie of disproportionering:
R i*

+

R 1;

__k_.t---J>
- )

P ~.

+

(4)

P J.

(5)

5. Ketenoverdracht naar polymeer:
(6)

6. Ketenoverdracht naar propeen:
Cc3H 6 + R i*

kt r,

)

P ~· + Cc3H 1•

Initiatie:
4

(7)
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c~Hi

+ CG.l-4

_k_,_;:L,~> Rsi2

(8)

7. Ketenoverdracht naar propaan:
(9)

Initiatie:

(10)

Om dit reactieschema te modelleren moeten de reactievergelijkingen omgezet worden in
differentiaalvergelijkingen. Omdat de reactie sterk exotherm is zal er een geschikte beschrijving gevonden moeten worden van de warmteoverdracht van de buisreactor met de
tegenstroomkoeler, zodat het temperatuurprofiel in de reactor goed beschreven kan
worden. Het temperatuurprofiel in de reactor dient goed gemodelleerd te worden omdat
bijvoorbeeld de conversies van etheen, propeen en propaan hier sterk afhankelijk van zijn.
De koppeling tussen de warmte- en de massabalans gebeurt d.m.v. de reactiesnelheidsconstanten. De reactiesnelheidsconstanten worden in het model uitgedrukt in
Arrheniusverbanden. De meest algemene mathematische vorm van een Arrheniusverband
IS:

- Ea
k = Ak exp ( R T )

(11)

Zoals bovenstaande formule laat zien speelt de temperatuur in de reactiesnelheidconstanten
een belangrijke rol. Omdat de temperatuur in deze formule verwerkt is, is er een
koppeling van de reactiesnelheidconstanten met de warmtebalans. De reactiesnelheidconstanten komen ook terug in de differen-tiaalvergelijkingen van de componenten
van de massabalans.
2.2 Opzet van de modellering van de buisreactor
Het mathematisch model van de buisreactor is in twee delen te splitsen:
a. het massabalans gedeelte; De gemodelleerde massabalansvergelijkingen worden in
paragraaf 2.4.1. behandeld en zijn gebaseerd op het reactieschema dat vermeld is in
paragraaf 2 .1.
b. de enthalpiebalansen; Het proces van warmte ontwikkeling en warmteoverdracht naar
de omgeving wordt in paragraaf 2.4.2. beschreven.
In paragraaf 2.3. worden allereerst de aannamen van het model vermeldt. Hierdoor kan
bij de analyse van paragraaf 2.4 (waar de modelvergelijkingen behandeld worden) en in
het vervolg vooraf rekening gehouden worden met de opgelegde modelbeperkingen.
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In paragraaf 2.5. worden de overige fabriekelementen van de LDPE fabriek, zoals deze
gemodelleerd zijn, beschreven. Hier vallen onder andere de eerder genoemde componenten van de recyclestromen en de compressoren onder.
In paragraaf 2.6. worden de theoretische en praktische aspecten van het model beschreven, die bijzondere aandacht verdienen.

2.3 Modelaannamen

a.

De druk in de buisreactor wordt constant verondersteld.
De werkelijke variatie van de druk in de buisreactor is niet zo groot. De hoogste druk
is aan de ingang van de buisreactor en loopt naar het einde van de reactor toe continu
af.

b.

De massadichtheid van het mengsel in de buisreactor wordt ook constant verondersteld.
LDPE, etheen, propeen en propaan hebben als component een constante massadichtheid. Aangezien de verschillen in dichtheid van de vier genoemde componenten niet
zo groot zijn en de hoeveelheid etheen in de buisreactor altijd de ruime overhand
heeft, (conversie naar LDPE is orde 30%) is deze aanname redelijk. Een goed
gemodelleerde dichtheid is vooral van belang bij de bepaling van de tijdconstanten in
het model omdat zo'n tijdconstante gelijk is aan:

T =

c.

P*V

(12)

c/>m

De initiatordosering in de buisreactor wordt in het model gestuurd door een PI
regelaar.
Het setpoint van de PI regelaar is de gewenste maximum temperatuur in de buisreactorsectie. Deze aanname heeft tot gevolg dat de gemodelleerde hoeveelheid initiatordosering los staat van de praktijk. In de praktijk wordt een hoeveelheid initiator
toegevoegd. Deze toevoeging leidt tot een maximum temperatuur. Dit gebeurt
handmatig. Dus in het model is oorzaak (temperatuur) en gevolg (katdosering)
omgedraaid t.o.v. de praktijk situatie. In paragraaf 2.6. wordt deze aanname verder
uitgewerkt.

d. De radiale menging in de buisreactor wordt ideaal veronderstelt.
Dit is omdat iedere subsectie als ideale menger gemodelleerd is.

e.

Het reactiemengsel wordt in een homogene fase beschouwd.
De druk in de buisreactor is zo hoog dat er in werkelijkheid sprake is van een
superkritisch medium. In theorie en praktijk is er weinig bekend van de eigenschappen van dit superkritisch medium.
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f.

De reactiesnelheid wordt door de kinetiek bepaald.
Er

g.

z~jn

dus geen stoftransport limieten.

De geproduceerde polymerisatiewarmte wordt uitsluitend gebruikt voor de opwarming
van de reactorinhoud en het koelwater.
Dit betekent ook dat de reactorwand geen warmte opneemt uit deze polymerisatiewarmte. Bij kleine temperatuurvariaties in het temperatuurprofiel is deze aanname
te rechtvaardigen. Bij grotere temperatuurvariaties behorend bij een receptuurovergang
kan de condensatorwerking van de reactorwand belangrijk worden om de juiste
dynamica van de temperaturen te simuleren. Tevens treden er naar buiten toe geen
warmteverliezen op.

2.4 Model van de buisreactor
2.4.1 Massabalansen
In de buisreactor vinden chemische reacties plaats (zie paragraaf 2.1). Al deze chemische
reacties worden opgenomen in massabalansdifferentiaalvergelijkingen die de volgende
vorm hebben:
d H c 'L

dup

=

Input -Output -Omzetting

+Exteme

toevoe[Jl n9

(13)

o\:.

De buisreactor wordt in het mathematische model opgesplitst in meer dan 10 afzonderlijke
secties. De reden hiervoor is dat er in de praktijk meer dan 10 koelsecties zijn (zie
paragraaf 1.2). Iedere sectie bestaat op zijn beurt weer uit 20 subsecties (zie figuur 2.1).
In iedere subsectie wordt de gehele massabalans opnieuw beschouwd. Tevens wordt er
vanuit gegaan dat per subsectie de samenstelling aan de uitgang gelijk is aan de samenstelling in de desbetreffende subsectie. Iedere subsectie is dus een ideale menger (CSTR).
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lim (
n-«J

)n

1

1

= e -s *'Td

+ S 'T

(14)

n
De reden dat de buisreactor opgesplitst wordt in meer dan 200 subsecties heeft vooral te
maken met de nauwkeurigheid van de uitkomsten van het mathematisch model. Bij minder
subsecties worden duidelijk andere uitkomsten verkregen, terwijl meerdere subsecties niet
tot nauwelijks van invloed zijn op de uitkomsten van het model. De reden hiervoor is de
limiet beschreven in formule 14.
Dit betekent dat de discretisatie van de buisreactor in meer dan 10 secties met ieder 20
subsecties in het mathematisch model nodig (n > 10 * 20 > 200 is oneindig in bovenstaande limiet) zijn voor een juiste beschrijving. Bij een keuze van te weinig subsecties zal
de gemodelleerde axiale menging te groot zijn. De werkelijke axiale menging in de
buisreactor is vrijwel nul. Er is dan sprake van een bijna ideale propstroom in de buisreactor. Een keuze van meer dan 200 subsecties maakt het aantal modelvergelijkingen onnodig
hoog (n blijkt bij ruim 200 oneindig te zijn).
Er volgt nu een overzicht van de massabalansdifferentiaalvergelijkingen per component
zoals deze per subsectie gemodelleerd zijn. Het reactieschema van paragraaf 2.1 dient hier
als basis:
Etheen: omzetting van etheen gebeurt voornamelijk in de propagatie fase.
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(15)

Propeen: omzetting van propeen gebeurt in een ketenoverdracht.

pV

d( Cc;~)
dt

.

=

'"'

€/>"[ Czn c;~ - Cc;~) - pVktr1 Cc;~ *i~ };

(16)

Propaan: omzetting van propaan gebeurt in een ketenoverdracht.

pV

d(Cc;& )
dt

=

.
'"'
€/>"[ Cm C:J& - Cc;&) - pVktr2 Cc;& *i~};

(17)

Initiatoren: er zijn drie type initiatoren, hier aangeduid met de index j. De omzetting van
de initiatoren naar initiator radicalen gebeurt tijdens de ontleding van de initiatoren.
(18)

(Initiator) radicalen: de initiator radicalenbalans wordt quasi stationair verondersteld (In
bijlage 1 wordt verklaard welke aanname daarbij gemaakt moeten worden). Quasi stationair betekent dat de snelheid van aanmaak(= kJ tijdens de ontleding van initiator en de
terminatie van de radicalen(= ~) precies even snel zijn. De massabalansvergelijking die
hieruit volgt is:
3

.

~(kJ

j =1

CX)

I / ) = k 1 ~R;"

2

(19)

i =1

In paragraaf 2.2.1 staat beschreven hoe de Arrheniusverbanden in het algemene geval als
functie van de temperatuur opereren. In het model zijn Arrheniusverbanden opgenomen
die ook nog als functie van de druk kunnen variëren. Aangezien de druk over de gehele
buisreactor constant verondersteld wordt, betekent dit dat een constante toevoeging in de
exp-macht (dit is te zien in formule 20 t/m 23). De druk als een variabele in de Arrheniusverbanden is toch in het model opgenomen omdat bij een eventuele verdere ontwikkeling van het model, waarbij de druk in de buisreactor wel als variabele wordt
opgenomen, goed gemodelleerde Arrheniusverbanden oplevert.

kP

=

·

kJ

=

A kp exp (

Akj exp (

-Eap -0. 1 dlj P )
R T

- E~ - 0. 1 dVJ P
R T
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kir
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-Eatr

1

2

-

-

0. 1 dVtr
RT
0. 1 dVtr
R T

1

2

p

)

P

(22)

(23)
)

Het Arrheniusverband van de terminatie ( = ~) wordt druk- en temperatuur-onafhankelijk
verondersteld en als constante in het model ingevoerd. Eventuele druk- en temperatuurafhankelijkheden van de terminatie (uitgedrukt in kJ kunnen indirect in ~ ( = reactiesnelheidconsatante in de propagatie fase) worden verwerkt.
2.4.2 Enthalpiebalansen
Zoals in de inleiding van dit hoofdstuk reeds vermeld is, zijn naast de massabalansen ook
enthalpiebalansen over de buisreactor opgesteld. De enthalpiebalansen zijn van belang
omdat de reacties sterk exotherm zijn. Dit betekent grote variaties van de temperaturen in
de buisreactor. Temperatuurvariaties hebben op hun beurt weer invloed op de reactiesnelheidconstanten, die op hun beurt de massabalansvergelijkingen beïnvloeden.
De algemene vorm van de enthalpie balansen is als volgt:
dHiwldu.p

dt

= J{n

-

~it

± ~fgifte

I opname

(24)

Enthalpie van de buisreactorinhoud:

(25)

met:
(26)

In de eerste enthalpie betrekking (formule 25) is de warmteoverdrachtcoëfficient "U" geen
constante in het model. "U" is sterk afhankelijk van de viscositeit (en daarom een functie
van de temperatuur) en van de samenstelling ter plaatse in de buisreactor. In bijlage 2
staat beschreven hoe deze afhankelijkheid in het model beschreven is (uit lit [3]) .
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Enthalpiebalans van de koelzöne:

PwV

d~~w)

= lf>w( hin w - h w)

+

U A ( T - Tw)

(27)

met:
(28)

De koelsectie neemt de warmte op die wordt afgegeven door de reactor.
2.5 Modellering van de overige onderdelen van de LDPE fabriek
De druk in de buisreactor wordt bekend en constant verondersteld. Daarom hoeft de
drukopbouw zoals deze in de compressoren voor de buisreactor plaatsvindt niet actief
gemodelleerd te worden. De verblijftijden in de compressoren zijn echter wel belangrijk
voor het model zodat de juiste tijdconstanten gemodelleerd kunnen worden. Bepaling van
de juiste tijdconstanten is vooral van belang bij de modellering van dynamische overgangen. De compressoren worden als ideale mengers beschouwd waarin de dichtheid en het
volume gegeven zijn.
De ingangtemperatuur van de buisreactor wordt bekend verondersteld in het model.
Daarom hoeft over de recycles geen warmtebalans opgesteld worden. In de recycles is
geen enkele produktconversie. De enige reden om voor de recycles een warmtebalans op
te zetten zou zijn om de ingangstemperatuur van de buisreactor te bepalen. In het model
heeft dit als consequentie dat alle warmtewisselaars, die niet in contact staan met de buisreactor, uitsluitend als mengers worden gemodelleerd omdat de warmtewisselaars (net als
de compressoren) wel verblijftijden met zich meebrengen.
Na de buisreactor zijn twee recycles opgenomen in het model. De splitters die aan het
begin staan van deze recycles zijn gemodelleerd als produktsplittees met vaste splitfracties
per component. Dit wordt gedaan omdat er weinig bekend is van de fysische werking van
de splitters. Aan de uitgang van de buisreactor bevinden zich maximaal vier verschillende
componenten nl. etheen, propeen, propaan en LDPE.
2.6 Modelleringtrucs
Truc 1:
In bijlage 2 staat beschreven hoe de warmteoverdrachtcoëfficiënt beschreven kan worden
als functie van de viscositeit. De viscositeit in de buisreactor wordt voornamelijk bepaald
door de temperatuur en de ketenlengte van het polymeer (=gemiddelde molmassa). Bij
langere polymeerketens raken de ketens meer in elkaar verstrikt. Hierdoor zal de
viscositeit toenemen.
11
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In hoofdstuk 1 is reeds vermeld dat de meltindex gerelateerd is aan de viscositeit. In het
model is daarom een regressieformule samengesteld die de meltindex koppelt aan de
gemiddelde molmassa. De veronderstelling is dat het verband tussen de meltindex en de
gemiddelde molmassa de volgende mathematische betrekking heeft:
(29)

In figuur 2.2 staat schematisch aangegeven hoe deze koppeling tot stand komt.
Het is niet bekend hoe uit de procescondities van de buisreactor rechtstreeks de
gemiddelde molmassa bepaalt kan worden. Daarom wordt er met het stroomschema van
figuur 2.2 een zuiver pragmatische oplossing gegeven voor dit probleem.

stroomschema:

regressieformule 1:
Uit procescondities melt index
vastleggen.
regressieformule 2:
Uit berekende meltindex
met negatieve exponentieele
functie de gemiddelde- molmassa
vastleggen.

figuur 2 .2: Model koppeling van de meltindex met de gemiddelde molmassa.

Truc 2:
Zoals in paragraaf 2.2 in de aannamen van de model reeds vermeld is, wordt de hoeveelheid initiator toevoeging in de buisreactor gestuurd door een PI regelaar, met als setpoint
de gewenste maximum temperatuur in de buisreactor. In figuur 2.3 wordt deze modelregeling schematisch weergegeven. Opgemerkt dient te worden dat de katdoseringregeling
zoals deze in figuur 2.3 is opgenomen meerdere keren herhaald wordt omdat er op
verschillende plaatsen gedoseerd wordt (in figuur 2.3 staat dit maar één keer aangegeven).
Dit geeft een temperatuurprofiel met meerdere piektemperaturen en daartussen de
daltemperaturen (zie figuur 2.4). Tevens laat figuur 2.4 zien dat de omzetting van etheen,
propeen en propaan het sterkst is bij een stijgende temperatuur (opgemerkt dient te worden
dat de aangegeven concentratie van nul in figuur 2.4 niet nul is, maar een bepaalde
offsetwaarde is).
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figuur 2.4: Temperatuurprofiel en concentratieverloop in de buisreactor van de eerste en
laatste piektemperatuur. Initiatordosering op het begin van de stijgende temperatuurflanken.

Het bepalen van de maximum temperatuur wordt gedaan in een externe FORTRAN procedure. De FORTRAN procedure leest, de uit het model berekende temperaturen, in. Van
de hoogst ingelezen temperatuur en de temperaturen meteen links en rechts van de hoogste
temperatuur wordt een bergparabool geconstrueerd. Van deze bergparabool wordt het
maximum bepaald. In figuur 2.5 wordt de bepaling van de maximum temperatuur schema-
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parabool benadering.
tisch weergegeven. Zonder externe FORTRAN procedure zou de maximum temperatuur in
SPEEDUP zelf in een grote IF ... THEN ... ELSE statement bepaald kunnen worden. Bij
verandering van de positie van de maximum temperatuur wil SPEEDUP echter het hele
model opnieuw initialiseren. Het opnieuw initialiseren van het model kost zeer veel
onnodige rekentijd. Dit probleem wordt door de externe FORTRAN routine voorkomen
omdat de plaats van de maximum temperatuur voor het SPEEDUP model nu onbelangrijk
is geworden. In de meetdata van de reactor (waar dit model op wordt gevalideerd) is de
plaats van de piektemperaturen niet bekend. Daarom is het geen probleem dat de
informatie van de gemodelleerde plaats van de piektemperaturen verloren gaat in de
zojuist beschreven FORTRAN procedure.
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3 Het parameterschatten
In dit hoofdstuk wordt het parameterschatten beschreven. Aan de hand van een theoretische beschouwing van een parameterschattechniek wordt parallel hieraan de concrete
toepassing van deze parameterschattechniek van de buisreactor beschreven.
3. 1 Inleiding
Modellen die systemen beschrijven kunnen worden ingedeeld in drie groepen:
a. witte modellen;
b. zwarte of 'black-box' modellen;
c. grijze modellen.
Witte modellen zijn volledig gebaseerd op fysische en chemische kennis van het
beschouwde systeem. De gemodelleerde systeemvergelijkingen zijn bijvoorbeeld afgeleid
uit fysische behoudswetten. Het werken met een wit model vergroot het inzicht in het
beschouwde systeem en de processen die zich daarbinnen afspelen. Beschrijving van een
systeem in een volledig wit model is in de praktijk, door een gebrek aan kennis van alle
mechanismen die een rol spelen, nauwelijks realiseerbaar.
Zwarte modellen zijn modellen gebaseerd op statistische technieken (bijvoorbeeld
correlatie modellen). Uit deze technieken volgen de regressievergelijkingen voor het
model. De parameters in deze regressievergelijkingen worden met behulp van input/output
data geschat. Zwarte modelbeschrijving wordt toegepast in gevallen waar weinig of geen
kennis van de fysische en chemische heboudswetten van het systeem voor handen zijn.
Een nadeel van zwarte modellen ten opzichte van witte modellen is dat de geldigheid van
zo'n model meestal slechts in specifieke situaties geldt (bijvoorbeeld in één werkpunt).
Grijze modellen zijn een soort mix van witte en zwarte modellen. De kern van zo'n model
is meestal gebaseerd op fysische, chemische behoudswetten. Hiertoe zijn enige regressievergelijkingen toegevoegd voor dat gedeelte van het systeem waarvan bijvoorbeeld de fysische, chemische heboudswetten onbekend zijn. In een grijs model zitten systeemvergelijkingen waarvan de waarden van enige parameters experimenteel bepaald dienen te worden
met behulp van gemeten input/output data.
Het reactormodel inclusief recycles kan als een grijs model beschouwd worden. Het model
is van origine gebaseerd op fysische, chemische behoudswetten, maar bevat toch enige
regressievergelijkingen en enkele parameters die experimenteel bepaald dienen te worden.
Een experimentele bepaling van deze parameters wordt gedaan door middel van parameterschatten. Parameterschatten kan als volgt gedefinieerd worden:

Het bepalen van onbekende coëfficiënten van een mathematisch model van een reëel
proces op basis van experiment-data, zodat de model output volgens een bepaald criterium
zo goed mogelijk gelijk is aan de output van het reële proces (uit lit [4]. Marnix de Jong).
De LDPE fabriek heeft verscheidene fabrieksrecepturen. leder receptuur is een stationaire
15
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bedrijfsituatie en daarom een werkpunt van de fabriek. De parameterschatprocedure die
wordt uitgevoerd op dit model, streeft ernaar die waarden te vinden van de onbekende
parameters die over alle werkpunten de beste beschrijving geeft. De geschatte parameterset
is dan receptuuronathankelijk. Door praktische beperkingen opgelegd door de capaciteiten
van SPEEDUP v5.3L moeten twee benaderingmethoden toegepast worden, die afwijken
van de ideale situatie van parameterschatten:
Ten eerste:
Het parameterschatproces van dit model ( = buisreactor met de recycles) geschiedt in twee
afzonderlijke modellen:

Model (a): De massabalans inclusief de recycles.
Hier wordt de reactor als een black-box model gesimuleerd waarbij de conversies van
de componenten bekend worden verondersteld. De gehele reactiekinetiek wordt buiten
beschouwing gelaten. Dit betekent dat alleen de produktsplitters gefit worden op de
metingen (zie figuur 3.1).

Model (b): De buisreactor.
De flows en samenstelling naar de reactor worden bekend en vast verondersteld. De
recyclestromen worden als modelinput gesimuleerd en bekend verondersteld. Parameters die van invloed zijn op het temperatuurprofiel en de kinetiek van de componenten
in de reactor worden hier gefit (zie figuur 3.1).
Situatie a: conversie en reactor kinetiek wordt als bekend verondersteld
lage druk recycle

spui-,-_ _ _
h_og_e_d_ru_k_r_e_cy_c_le_ _ _ _ _ _--,
"-1
buisreactor als
black box waar
de conversies bekend van zijn_

produkt splitter

slfuabe b: Massa ilows naar de reactor en de recydes worden bekend verondersteld
Uit de meetserie, wordt nu
bekend verondersteld

-

Flow
Flow
Flow
Flow
Flow
Flow

+)
HD recyclê
+)
LD recycle
-)
Spui
+)
verse etheen
verse propeen
+)
verse propaan---<+>

Buisreactor: de kinetiek en de
conversies der componenten
.1'-- wordên geva1id%'rd
V

~

-

figuur 3.1 : Twee aparte validaties.

Het parameterschatproces opsplitsen in twee aparte modellen, zoals hier boven beschreven
is, kan ongewenste afwijkingen met zich meebrengen bij validatie van het totale model.
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De kinetiek en temperatuurprofielen in de reactor en de flows over de recycles zijn in de
praktijk niet onafhankelijk van elkaar. Het parameterschatten over 2 aparte modellen die
tezamen 1 model representeren, is theoretisch niet aan te bevelen. Hier wordt toch voor
deze gescheiden parameterschatprocedure gekozen omdat in de praktijk SPEEDUP v5.3L
problemen heeft om modelconvergentie te bereiken bij de verschillende datasets, als de
fabriek in één keer in zijn geheel gefit zou worden.

Ten tweede:
Er wordt bij het parameterschatten van model b per receptuur gezocht naar de ideale set
van parameters. Van deze set wordt achteraf het gemiddelde bepaald. Wenselijk zou zijn
geweest om de parameterschatprocedure in één keer te doen, met een meetdataset die
representatief is voor alle recepturen tegelijk. Helaas is het op deze manier vinden van een
gefitte parameterset in de praktijk niet mogelijk. Dit komt omdat SPEEDUP v5.3L bij het
berekenen van de parameters met een meetdataset i gebruik moet maken van goede beginschattingen voor alle modelparameters. Deze beginschattingen baseert SPEEDUP v5.3L
op de modeluitkomsten van meetdataset i-1. Een representatieve meetdataset over alle
recepturen hebben onderling grote verschillen in de modeluitkomsten. Deze verschillen
zijn zo groot dat de modeluitkomsten van set i-1 (bijvoorbeeld gebaseerd op receptuur a)
te slecht blijken te zijn, als beginschatting, voor de berekening van de parameters in toestand i (bijvoorbeeld gebaseerd op receptuur b).
Het parameterschatproces wordt in de komende paragrafen stapsgewijs beschreven. Als
praktisch voorbeeld dient steeds het parameterschatproces van de reactiekinetiek (parallel
aan deze beschrijving). Het parameterschatproces van de flows over de recycles wordt in
paragraaf 3. 7 apart besproken. Bij het parameterschatten van de reactor zijn de flows en
fracties over de recycles bekend verondersteld (anders kan de totale reactor ingaande flow
en fracties niet bekend zijn). De gemeten waarden dienen als input.
3.2 Het parameterschatproces theoretisch
Bij parameterschatten wordt aan het model en aan de fabriek dezelfde input data ter
beschikking gesteld (.Y). De gemodelleerde output data kan op deze manier goed
vergeleken worden met de gemeten output data van de fabriek ~). De bedoeling is dat
het verschil van deze twee output data volgens een bepaald vooraf opgesteld criterium (F)
geminimaliseerd dient te worden. Dit gebeurt door in het model de parameters bij te stellen die geschat dienen (theta of fi) te worden (zie figuur 3.2).
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figuur 3.2: Schema parameterschatten in theorie.
Het proces van het schatten van parameters in een model kan men in het algemeen
onderverdelen in een aantal deelprocessen:
1. Het opstellen van een mathematisch model van het beschouwde systeem.
2. Het aanwijzen van de te schatten parameters en het kiezen van initiële waarden voor
deze parameters (9-vector vastleggen).
3. Het oplossen van de aldus verkregen systeemvergelijkingen.
4. Het kiezen van de te meten fysische grootheden.
5. Het bepalen van een criterium waarmee de model output aande gemeten waarden van
de gekozen uitgangsgroothedengetoetst wordt.
6. Het kiezen van een optimaliseringsmetbode (parameterschatten komt neer op het
minimaliseren van een criteriumfunctie).
7. Het verzamelen en analyseren van procesdata.
8. Het uitvoeren van de parameterschatting.
9. Het analyseren van de resultaten.
ad 1. In hoofdstuk 2 van dit verslag is het mathematische model van de reactor (met
recycles) uitvoerig behandeld. Nogmaals dient te worden opgemerkt dat de
buisreactor onafhankelijk van de recycle stromen gefit wordt.
ad 2. De te schatten 9-parameters in het model zijn:
a.
De polymerisatie warmte Q. = 9(1).
Zie formule 26 hoofdstuk 2.
b.
Een evenredigheidsconstante waarmee de warmteover- drachtcoëfficiënt in
zijn geheel wordt vermenigvuldigd = 9(4).
Zie formule 49 bijlage 2.
c.
De constante vóór de e-macht regressieformule die de meltindex en de
gemiddelde molmassa aan elkaar koppelt= Ct = 9(3).
Zie formule 29 hoofdstuk 2.
Aktrt
d.
De frequency factor van de Arrhenius relatie m.b.t. propeen
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8(2).

Zie formule 22 hoofdstuk 2.
In paragraaf 3.5 wordt de keuze van deze parameters verantwoord.
ad 3. Het oplossen van het model geschiedt m.b.v. SPEEDUP versie 5.3L.
ad 4. Er zijn enkele gemeten uitgangsgrootheden die gemeten kunnen worden en waarop
het model gefit wordt:
y( 1)
y(2)
y(3)
y(.)

= conversie van propeen in de reactor;
= conversie van etheen in de reactor;

= eerste daltemperatuur;
= andere referentietemperaturen.

De piektemperaturen van het temperatuurprofiel in de buisreactor worden als
ingangsgrootheid gebruikt. Zij dienen als setpoint voor de PI-regelaar die de
initiatordosering regelt in de buisreactor (zie ook paragraaf 2.6).
ad 5. Het criterium dat geminimaliseerd wordt is een Output Least Square Criterium
(OLSE). Het heeft de vorm van een functionaal die geminimaliseerd dient te
worden:

F( 8)

==

!IC( x ( 8)) -z

11

2

8t:Xo

(30)

In paragraaf 3.5 wordt de exacte opstelling van het criterium nader besproken.
ad 6. De gekozen optimaliseringsmetbode is gebaseerd op een gradiënt methode. In
bijlage 3a wordt de gebruikte gradiënt methode nader uitgewerkt. Tevens wordt
daar beschreven op welke manier deze gekoppeld is aan het model.
ad 7. Het vergaren van meetdata en de aspecten waarmee rekening gehouden dient te
worden, worden in paragraaf 3.3 behandeld.
ad 8 en 9.In paragraaf 3.7 zal de uitvoering van het parameterschatten en de daaruit voortkomende resultaten besproken worden.

3.3 Metingen aan de LDPE fabriek
De metingen verricht aan de LDPE fabriek betreffen 10 verschillende stationaire
recepturen. De metingen zijn op 1 april 1993 aan de fabriek verricht en staan in een
LOTUS123 file genaamd: TOTAAL.WK3. Per gemeten receptuur zijn 15 tot 80 verschillende metingen verricht. Hieruit volgt tabel 3.1 waarmee het parameterschatproces
van de reactor is opgezet.
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Tabel 3.1:

I

NR

Tabel met grootheden en eenheden die voor het parameterschatproces van
de reactor gebruikt zijn.

11 Naam

11 [-]

11

u/y

1

T koel water

K

u

2

K

u

3

T- reactor- in
T dal i

K

y(i)

4

T_piek_i

oe

u(i)

5

mass- frac c3h6

-

u

6

mass- frac c3h8

-

u

7

mass flow reactor

kg/s

u

8

conversie etheen

-

y

9

conversie propeen

-

y

10

Meltindex

-

u

I

Opgemerkt dient te worden dat de gemeten meltindex als input variabele gebruikt wordt
tijdens het parameterschatproces. De regressieformule van de meltindex hoeft daarom niet
aangeroepen te worden tijdens het parameterschatproces. Deze regressieformule is tot nu
toe één van de minst zekere systeemvergelijkingen van het model. Door de gemeten
meltindex als input te gebruiken wordt deze formule in het model kortgesloten. Het
gevolg is dat de overige waarden van de parameters, die bereikt worden bij het parameterschatten, betrouwbaarder zijn.
Als er in de toekomst een regressieformule gevonden wordt waar meer vertrouwen in is,
maar enkele parameters van deze regressieformule onbekend zouden zijn, dan is het pas
verstandig om de meltindex op te nemen als outputvariabele in het parameterschatproces.
Door het opnemen van de meltindex als output variabele in het parameterschatproces
worden de onbekende parameters in de nieuwe regressieformule goed geschat.
De gemeten massafracties aan de ingang van de reactor van propaan zijn zo laag dat
recepturen gebaseerd op propaan dosering niet gefit kunnen worden. Deze fracties zijn
niet goed van de waarde nul te onderscheiden (ruis). Uit deze lage massafracties kan geen
betrouwbare conversie van propaan bepaald worden. Alle gefitte fabrieksrecepturen zijn
gebaseerd op toevoeging van propeen in de buisreactor.

3.4 Gevoeligbeidsanalyse
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3 .4.1 Inleiding
Voordat het parameterschatproces begint,
moet er een gevoeligheidsanalyse gedaan
worden. De gevoeligheidsanalyse laat de
responsie van de uitgang (y.) zien op verstoringen van respectievelijk de gekozen
9-vektor en de ingangen (y). Met de gevoeligheidsanalyse kan een beter inzicht
ligheidsanalyse.
verworven worden in de resultaten die het
parameterschatten geeft.
De gebruikte 9-vektor is in paragraaf 3.2. onder ad 2 voor het eerst genoemd. Bij de uitvoer van de gevoeligheidsanalyse moeten er beginwaarden voor de 9o-vektor en de Uovektor gedefinieerd worden. Vanuit deze 9o-vektor en Uo-vektor worden kleine verstoringen aangebracht om het verschil in responsie ( = y:) van het model te analyseren t.o.v. de
9o-vektor en Uo-vektor. De beginwaarden van deze fio parameters zijn als volgt gekozen:
9o = 9(1)
9(2)
9(3)

-

9(4)

-

üo= u(1) =
u(2) =
u(3) =
u(4) =

87000 polymerisatiewarmte in [J/kg].
0.026 constante in warmteoverdracht-coëfficiënt.
86957 constante voor exp-macht in:
Mn = k1 *exp(-k2*MI)}.
44000 Ak_trl frequency faktor van Arrheniusverband van propeen.
setpoint regelaar voor 1• piektemperatuur.
setpoint regelaar voor laatste piektemperatuur.
totale massaflow naar de reactor.
volume percentage propeen naar de reactor

De responsies ( =y.) van het model die in de gevoeligheidsanalyse geanalyseerd worden,
zijn de volgende:
y(l) = temperatuurprofiel van de buisreactor.
y(2) = concentratie etheen in [mol/kg].
y(3) = concentratie propeen in [mol/kg].
3.4.2 Resultaten van de gevoeligheidsanalyse
3.4.2.1 Inleiding
In de volgende paragraaf wordt voor iedere verstoring van een 9- en u- parameter een
figuur getoond (8 figuren: 4 voor de 9-parameters en 4 voor de ingangen). In deze
paragraaf wordt uitgelegd hoe de informatie in deze figuren geïnterpreteerd dient te
worden.
Ieder figuur bestaat uit 3 verschillende grafieken. Voor iedere responsie één. De x-as van
zo'n grafiek is in alle gevallen de positie in de buisreactor. De y-as geeft het verschil aan
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van y(9o+d9)-y(9o) of y(Yo+dy)-y(Yo) ( = gestoorde responsie - ongestoorde responsie).
Links boven in zo'n figuur ziet men welke van de twee y-assen bedoeld wordt. De
gekozen de of du staat als commentaar onder het figuur vermeld.

3.4.2.2 De getallen en symbolen in de figuren
De figuren zijn voorzien van enige symbolen en getallen. De symbolen en getallen in deze
figuren betekenen het volgende:
-)

-)

-)

Verticale lijnen:
Dit is de eerste en laatse plaats waar de initiator in de buisreactor gedoseerd wordt
(behalve de laatste verteale lijn).
Getallen onderaan:
Dit is de verplaatsing van de piektemperatuur in de buisreactor. Een positieve waarde
betekent een verschuiving naar rechts, een negatieve waarde van dit getal betekent een
verschuiving naar links. Het gepresenteerde getal staat in verhouding met de eerder
genoemde ruim 200 subsecties waaruit de buisreactor in het model is opgebouwd (zie
paragraaf 2.4) (bijvoorbeeld: een waarde 1 van dit getal betekent dus dat de
piektemperatuur 1 subsectie naar rechts verschoven is). Bij het opstellen van deze
grafiek zijn de plaatsen van de piektemperaturen genomen die uit de paraboolbenadering van de piektemperatuur volgt. Deze paraboolbenadering staat beschreven
in paragraaf 2.6.
De getallen in de grafieken:
Dit zijn de functiewaarden (aangegeven op de y-as) op verschillende plaatsen in de
buisreactor. De plaats van het eerste getal in de grafiek is exact op de positie van de
daltemperaturen. Het laatste getal is aan de uitgang van de buisreactor. De eenheid
van de functiewaarden is voor de temperatuur Kelvin en voor de concentratie mol/kg.

3.4.2.3 De interpretatie van de grafieklijnen
Het verloop van de grafieklijnen in de figuren heeft een nadere verklaring nodig om een
juiste interpretatie van deze lijnen mogelijk te maken. Het verloop van deze grafieklijnen
is gebaseerd op 3 (nl. eerste daltemperatuur, ingang- en uitgangstemperatuur) van de ruim
200 verschillende subsecties van de buisreactor.
De gemodelleerde functiewaarden, bij een parameterverstoring, (op deze genoemde
plaatsen) wordt vergeleken met de gemodelleerde functiewaarde van de ongestoorde
toestand. Het verschil van deze twee functiewaarden (op de drie genoemde plaatsen) dient
als begin- of eind coördinaat van een lijn.
Hierdoor krijgen we drie coördinaten waartussen de twee lijnen getrokken zijn. Deze
lijnen geven een lineaire interpolatie van de overige posities van de buisreactor.

3.4.3. Resultaten van de gevoeligbeidsanalyse:
In deze paragraaf worden de resultaten van de gevoeligheidsanalyse in grafieken
gepresenteerd en geanalyseerd.
22

Het parametenchatten
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1guur

J.4: e11
( ) = pol'y mensatlewarmte van 87000 naar 88000.

Analyse van figuur 3.4:
Verhoging van de polymerisatiewarmte heeft direct tot gevolg dat:
-) er een mindere hoeveelheid etheen in PE wordt omgezet.
Uit dit gevolg kan verklaard worden dat minder PE een hogere warmteoverdrachtcoëfficiënt geeft. Een hogere warmteoverdrachtcoëfficiënt heeft bij dezelfde piektemperaturen lagere daltemperaturen tot gevolg.
De conversie van etheen is (hoofdzakelijk) afhankelijk van twee belangrijke factoren:
1) Het verschil tussen de piek- en daltemperaturen in het temperatuurprofiel van de
buisreactor. Hoe groter dit verschil des te meer conversie er is (zie figuur 2.4).
2) De polymerisatiewarmte. Bij een hogere polymerisatiewarmte neemt de conversie van
etheen af (aangenomen dat het verschil tussen piek- en daltemperaturen constant blijft).
Hier is sprake van een hogere polymerisatiewarmte. Dit zorgt voor een verlaging van de
conversie van etheen. Tevens is er een groter verschil tussen piek- en daltemperaturen
waar te nemen. Dit zorgt voor een stijging van de etheen conversie. De oorzaak van de
daling van de etheen conversie (hogere Q,) is blijkbaar toch dominant.
Verhoging van de polymerisatiewarmte is nauwelijks van invloed op:
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-)
-)

de positie van de piektemperaturen;
de conversie van propeen.

y<O+dG>-y<G>

============
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tguur . :
= warmteover rac
U = 0.027* f(procescondities).

Analyse van figuur 3.5:
Verhoging van de warmteoverdrachtcoëfficiënt heeft direct tot gevolg dat:
-) er bij dezelfde piektemperaturen lagere daltemperaturen gemodelleerd worden.
Uit dit gevolg kan verklaard worden dat een toename van het verschil in piek- en daltemperaturen een hogere etheen conversie geeft (zie analyse van figuur 3.4).
Verhoging van de warmteoverdrachtcoëfficiënt is nauwelijks van invloed op:
-) de plaats van de piektemperaturen;
-) de conversie van propeen.
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Analyse van figuur 3.6:
Verlaging van de constante voor de exp-macht die de meltindex koppelt aan de
gemiddelde molmassa, heeft direct tot gevolg dat:
-) de gemiddelde molmassa van PE afneemt en daardoor het mengsel een lagere
viscositeit krijgt. Een lagere viscositeit leidt tot een hogere warmteoverdrachtcoëfficiënt. Een hogere warmteoverdrachtcoëfficiënt geeft lagere daltemperaturen bij dezelfde ingestelde piektemperaturen.
Uit dit gevolg kan verklaard worden dat:
-) een toename van het verschil in piek- en daltemperaturen een hogere etheenconversie
geeft (zie analyse van figuur 3.4).
Verlaging van de constante voor de exp-macht die de meltindex koppelt aan de
gemiddelde molmassa, is nauwelijks van invloed op de conversie van propeen.
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tguur 3.7: 8(4) = frequency faktor van het Arrhemus verband van propeen. 8(4) van
44000 naar 44500.

Analyse van figuur 3.7:
Verhoging van de frequency faktor van het Arrhenius verband van propeen, heeft direct
tot gevolg dat er een afname is van de conversie van propeen. Er wordt een verhoging in
plaats van een verlaging van de conversie van propeen verwacht. Want een hogere frequency faktor leidt tot een snellere omzetting van propeen. Een verklaring voor deze
modelberekening is vooralsnog onbekend.
Verhoging van de frequency faktor van het Arrhenius verband van propeen, is nauwelijks
van invloed op:
-) het temperatuurprofiel;
-) de conversie van etheen.
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tguur 3.8: u(l) = setpomt Tptekl: StlJgmg van 5 [K].
Analyse van figuur 3 _8:
Verhoging van het setpoint van de PI regelaar van de eerste piektemperatuur, heeft direct
tot gevolg dat:
-) de daltemperaturen toenemen, vooral de eerste daltemperatuur neemt sterk toe.
-) de piektemperaturen van links naar rechts verschuiven (vooral de eerste piektemperatuur).
Uit deze gevolgen kan verklaard worden dat er een hogere etheen conversie is. Dit komt
omdat over de gehele buisreactor beschouwd het verschil tussen piek- en daltemperaturen
toeneemt (zie analyse figuur 3.4).
Verhoging van het setpoint van de PI regelaar van de eerste piektemperatuur, is
nauwelijks van invloed op de conversie van propeen.
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tguur . : u( ) , setpomt van
stijging van 5 lK].
Analyse van figuur 3. 9:
Verhoging van het setpoint van de PI regelaar van de laatste piektemperatuur, heeft direct
tot gevolg dat:
-) de temperatuur aan de uitgang toeneemt;
-) de laatste piektemperatuur naar links is verschoven.
Uit deze gevolgen kan verklaard worden dat er een hogere etheenconversie is. De toename
in het verschil van de laatste dal- en laatste piektemperatuur is hier verantwoordelijk voor.
Verhoging van het setpoint van de PI regelaar van de laatste piektemperatuur, is
nauwelijks van invloed op de conversie van propeen.
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3.10: u[3'
( ) = de totale massaflow naar de reactor sti
samenstelling naar de reactor blijft onveranderd.
1g uur

met 1

kj~/sec.
g

De

Analyse van figuur 3.10:
Verhoging van de massaflow die naar de reactor gaat, heeft direct tot gevolg dat:
-) er een verschuiving naar rechts is van de eerste en laatste piektemperatuur. De
tweede piektemperatuur verschuift naar links door een forse toename van de eerste
daltemperatuur (in figuur 3.10 niet waar te nemen). De verschuiving van de eerste
piektemperatuur naar rechts kan verklaard worden doordat in een zelfde tijdsinterval,
het reactormengsel een grotere voorwaarste afstand heeft afgelegd. De tijd waarin een
temperatoursstijging plaats vindt, stijgt echter niet zoveel bij een hogere flow.
-) er minder conversie van etheen is. In figuur 3 .10 is te zien dat het verschil tussen de
eerste dal- en tweede piektemperatuur hier de hoofdoorzaak van is.
Verhoging van de massaflow die naar de reactor gaat, is nauwelijks van invloed op de
conversie van propeen.
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3.11: u (4) =volumepercentage propeen stt t met 1.75 %.

Analyse van figuur 3 .11 :
Verhoging van het volumepercentage propeen in de beginsamenstelling, heeft direct tot
gevolg dat:
-) er een lichte stijging van de daltemperaturen is. Dit komt door een lagere warmteoverdrachtcoëfficiënt.
-) er een lagere etheen conversie is (het beginconcentratie verschil is niet nul!). Dit kan
komen doordat het verschil in dal- en piektemperaturen is afgenomen.
Een discussiepunt in dit figuur is het volgende. Meer propeen in het mengsel betekent dat
de gemiddelde molmassa van PE zal afnemen. Propeen dient immers als ketenlengtestopper. Een lagere molmassa van PE leidt (bij een gelijke concentratie van PE in
het mengsel) tot een lagere viscositeit. Een lagere viscositeit zorgt voor een betere
warmteoverdracht. Hieruit zou een daling van de daltemperaturen moeten volgen, in het
figuur zien we echter het tegengestelde. Een slechtere warmteoverdracht (en daarmee
hogere daltemperaturen) gebeurt als er meer PE in het mengsel aanwezig is (zoveel meer
dat een eventuele lagere gemiddelde molmassa van de aanwezige PE overgecompenseerd
wordt). Ook dit is niet waar te nemen in de grafiek (de massafractie PE = 1 - Cc2b4*Mc2b4 Cc3b6* Mc3b6). Hierin Cc2b4 weliswaar lager maar wordt gecompenseerd door een toename
van C.3b6· Hierdoor blijft de hoeveelheid PE vrijwel constant. Een logische verklaring voor
dit verschijnsel in grafiek 3.11 is daarom voorals nog niet te geven.
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Verhoging van het volumepercentage propeen in de beginsamenstelling is nauwelijks van
invloed op:
-) de plaats van de piektemperaturen.
3.5 Optimalisatiefunctie en parameterkeuze
Redenen om de 9-vector samen te stellen zoals deze in paragraaf 3.2 is gepresenteerd zijn
de volgende:
9(1) = Q. = Polymerisatiewarmte.
Deze variabele is in de LDPE reactor niet te meten. Er zijn welliteratuurwaarden
beschikbaar van deze parameter. Deze literatuurwaarden kunnen dienen als een
indicatie. De literatuurwaarden zijn echter niet nauwkeurig c.q. eenduidig genoeg
om deze in het model over te nemen. Het blijkt dat de modeluitkomsten relatief
gevoelig zijn voor de waarde van deze parameter. Een relatief kleine variatie in de
polymerisatiewarmte brengt relatief grote variaties met zich mee voor de overige
variabelen (zie figuur 3.5 in de gevoeligheidsanalyse van paragraaf 3.4).
9(2)

=

Aktr1 = De frequency factor van de Arrhenius relatie van
propeen.
Ook van deze parameter zijn literatuurwaarden voorhanden. Deze parameter kan
ook opgenomen worden in het parameterschatproces, omdat de literatuurwaarden
niet nauwkeurig genoeg zijn. Het model is ook relatief gevoelig voor de waarde
van deze parameter.

9(3)

=

Cl in formule 29 van hoofdstuk 2.
Deze formule koppelt de meltindex aan de gemiddelde molmassa van PE. De
formule is een zuivere regressieformule. Het parameterschatten van deze parameter
is daarom ook verantwoord en zelfs noodzakelijk voor het model.

9(4) = Een evenredigheidsconstante waarmee de warmteoverdrachtcoëfficiënt in zijn geheel mee wordt vermenigvuldigd.
De warmteoverdrachtbeschrijving staat uitvoerig beschreven in bijlage 2 als wit
model. Toch dient deze parameter gecorrigeerd te worden aangezien de indruk
bestaat dat de warmteoverdrachtcoëfficiënt in eerste instantie systematisch te laag
berekend wordt in het model. Dit is te zien omdat de gemodelleerde daltemperaturen meestal te hoog berekend zijn.
Zoals reeds eerder is vermeld is het streven het model zodanig te fitten dat het een
geldigheid heeft over alle werkpunten waar de LDPE fabriek operationeel is. De
criteriumfunctie waar de parameterschatprocedure op gebaseerd is, is een kwadratische
functie. Deze kwadratische functie moet geminimaliseerd worden. De meest algemene
vorm van zo'n minimalisatie functie is:
(31)

31

Het parametmchatten

met:
m = type variabele
n = aantal samples per werkpunt
o = aantal werkpunten
Bij het parameterschatten van de reactor zijn vijf verschillende uitgangsgrootheden
genomen (y(l) .. y(5) zie tabel 3.2.) (dus m = 5) waarop geminimaliseerd wordt. Er is van
ieder receptuur twee of drie samples (n=2 of 3) genomen. Ondanks het veel grotere data
aanbod ( 15 tot 80 datasets per werkpunt) is toch voor dit kleine aantal gekozen omdat:
(1) data voor validatie achteraf niet in de parameterschatroutine gebruikt mag zijn. Er
moet dus data overblijven voor modelvalidatie.
(2) parameterschatten per werkpunt met twee data samples door de methode van
optimalisatie al in de orde van 1 à 2 dagen! (Er zijn 10 werkpunten) duurt.
(3) veel datasets in een werkpunt nauwelijks in waarden (zijn vrijwel identiek) variëren.
De datasets die beschikbaar zijn voor het parameterschatproces bevat 10 (o = 10)
verschillende stationaire recepturen.
Met de weegfaktor kan een normalisatie gedaan worden zodat alle 5 de uitgangsgrootheden een even groot belang hebben in de minimalisatiefunctie. Dit is hier nodig
omdat de absolute waarden van de kleinste en de grootste uitgangsgrootheden een orde
1000 schelen. Als men het belang van alle uitgangsgrootheden in bovenstaande
minimalisatie functie even zwaar wil laten meetellen dan moet de weegfaktor per uitgangsvariabele omgekeerd evenredig zijn met het kwadraat van het gemiddelde van de
meetdata van desbetreffende uitgangsgrootheid. In de weegfactoren kan naast de normalisatie ook een bepaalde subjectieve correctie toegevoegd worden als bijvoorbeeld aan één
van de vijf uitgangsgrootheden een hogere prioriteit moet worden toegekend. Er is hier
geen aanleiding om een bepaalde uitgang zo'n subjectieve voorkeur te geven.

3 _6 Methode van optimalisatie
SPEED UP v5.3L heeft volgens de handleidingen de mogelijk tot "parameter estimation".
Helaas werkt dit gedeelte van het pakket SPEEDUP v5.3L niet goed. De software matige
uitvoering van de parameterschatroutine is daarom apart in een zelf geschreven
FORTRAN routine, genaamd edi.f, gedaan. Het exact geïmplementeerde algoritme van
deze FORTRAN routine wordt in bijlage 3 uitvoerig beschreven. In deze paragraaf wordt
volstaan met een globale beschrijving van het parameterschatalgoritme. De communicatie
van de FORTRAN routine met het SPEEDUP model wordt eveneens beschreven in
bijlage 3 zodat anderen deze routine ook kunnen implementeren bij stationaire parameterschatroutines van een SPEEDUP model.
Het zoeken naar het minimum van de minimalisatie functie geschiedt iteratief. Bij het
parameterschatten is het volgende algoritme toegepast:
1. Men kiest een startwaarde voor de 9-vector voor iteratie i=O (=.eo).
2. Een minimalisatie functie wordt bepaald ( = F).
3. Bepaal voor iedere 9-parameter de waarde van de minimalisatie functie voor een
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parameterwaarde 8+d8 en vergelijk deze waarde met de waarde F die de startwaarde
8-vector ( =
heeft gegeven. Uit een vergelijking van deze twee waarden kan men
de richting en grootte per 8-parameter, voor de gradiënt in de richting waar
geminimaliseerd moet worden, bepalen.
De maximale toegestane stap in de in stap 3 bepaalde gradiënt richting wordt bepaald.
Als niet aan het algoritme stopcriterium is voldaan wordt de volgende iteratie uitgevoerd. Deze begint bij stap 2. De startwaarde 8-vector (=fin) voor de nieuwe iteratie
wordt gelijk gesteld aan de optimale 8-vector van de vorige iteratie. Is wel aan het
algoritme stop criterium voldaan dan stopt de parameterschatprocedure.

.eo)

4.
5.

3. 7 Uitvoering en resultaten van het parameterschatten
In deze paragraaf worden de resultaten besproken van de parameterschatprocedure zoals
deze in de vorige paragrafen beschreven is. In bijlage 3b worden enige kritische kanttekeningen over het parameterschatten geplaatst die helpen het eindresultaat beter te interpreteren.

3. 7. I Resultaten van het parameterschatten van de buisreactor
In bijlage 7 zijn de eindresultaten van het parameterschatten vermeld. De fouten die
vermeld zijn in deze tabellen verbergen een weegfaktor in zich. In de volgende afleiding
worden de weegfactoren geëlimineerd zodat de absolute modelfout per uitgangsvariabele
overblijft (zie bijlage 6):
F

=

n *W(Y - y J

2

(32)

en:
w

=

100

(33)

yz

Hieruit volgt rechtstreeks dat:
(34)

De absolute fouten gebaseerd op bovenstaande vergelijkingen staan in bijlage 6 vermeld.
Helaas is door de kwadratische vorm van F geen informatie over plus- en mintekens terug
te halen.

3.7.2 Eerste analyse van de gevonden parameters voor de validatie

Zoals reeds eerder vermeld zijn de weegfactoren per uitgangsvariabele zo gekozen dat ze
allemaal evenveel belang hebben. Geen van de uitgangsvariabelen heeft een bepaalde
subjectieve voorkeur gekregen. De resultaten van de parameterschatroutine laten zien dat
bij iedere fabriekreceptuur de gemodelleerde fout in de laatste daltemperatuur consequent
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het hoogst is. Bij nadere controle van deze fout is gebleken dat deze fout systematisch van
aard is. De laatste daltemperatuur wordt consequent te hoog berekend. Een lagere daltemperatuur aldaar kan bereikt worden door een hogere warmteoverdrachtcoëfficiënt te
modelleren. Zuiver fysisch is niet direct te verklaren waarom deze systematische fout in
het model steeds optreedt.
De absolute fouten van de overige variabelen in bijlage 6 zijn niet zo groot.

3.7.3 Model gebruik bij dynamische overgangen
In hoofdstuk 1 staat geschreven dat een van de doelstellingen van het model is:
Het vergroten van het inzicht van de dynamiek van de WPE fabriek, mede ten behoeve
van procesregelingen.
Vanwege de slechte regressieformule die de meltindex vastlegt (reeds eerder besproken)
treden er behoorlijke fouten op in de modeluitkomsten bij produkt-overgangen. Een slecht
gemodelleerde meltindex heeft in het model vergaande gevolgen voor de betrouwbaarheid
van de overige modeluitkomsten. Het model geeft wel de juiste trends aan van de daltemperaturen en van de conversies van een produkttype-overgang.
Vanwege de grote negatieve invloed die de regressieformule van de meltindex heeft op het
gehele model is er verder geen concreet onderzoek gedaan in hoeverre de modeluitkomsten precies afwijken van de metingen bij een produktovergang.

3. 8 Fitten van de massabalans in stationaire situatie
In tegenstelling tot het parameterschatten van de buisreactor hoeft voor de massabalans
maar één parameter geschat te worden. Bepaalde eerder gedane modelaannamen
voorkomen dat er meerdere parameters geschat moeten worden. De parameter die geschat
moet worden, is de splitfactor van etheen van de hoge druk recycle. De splitfractie van
etheen over de lage druk recycle wordt één veronderstelt omdat aangenomen wordt dat
zuiver etheen het systeem niet kan verlaten. Tevens wordt aangenomen dat er geen LDPE
in de recycles terecht komt. Ook wordt aangenomen dat de splitfaktor van propeen/propaan van de produktsplitter aan het begin van de hoge druk recycle gelijk is aan
die van etheen. De reden hiervoor is omdat er geen nadere gegevens bekend zijn over de
hoeveelheid propeen en propaan in de recycles. Ook zuiver propeen/propaan zal het
systeem niet verlaten. Deze aannamen samengevat geeft figuur 3.12 als resultaat.
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Parallel aan de eerder gedane theoretische beschouwing van paragraaf 3.2. ts het
parameterschatten als volgt concreet opgezet:
ad 1. De modelbeschrijving van de produktsplitters is in hoofdstuk 2 reeds beschreven.

Van de buisreactor zijn alleen de conversies van belang. Omdat de conversies
bekend zijn wordt de buisreactor als black-box gemodelleerd zonder onbekende
variabelen.
ad 2. De te schatten parameter is de splitfractie etheen die over de hoge druk recycle
wordt teruggekoppeld. Omdat het parameterschatten met de hand heeft plaatsgevonden is de waarde van de beginschatting niet van belang.
ad 3. Het oplossen van de systeemvergelijkingen wordt door SPEEDUP v5.3L gedaan.

Aangezien het model aanzienlijk minder systeemvergelijkingen bevat dan het model
van de buisreactor is model convergentie voor SPEEDUP veel makkelijker. Het is
gebleken dat deze parameterschatprocedure niet per receptuur hoeft worden
uitgevoerd. Dit kan in één keer over alle recepturen tegelijk gedaan worden zonder
convergentie problemen voor SPEEDUP v5.3L.
ad 4. De gemodelleerde grootheden die vergeleken worden met metingen aan de LDPE
fabriek zijn de massaflows in zowel de hoge- als de lage druk recycle in stationair
bedrijf:
y( 1) = massa flow over de hoge druk recycle;
y(2) = massa flow over de lage druk recycle.
ad 5. Het criterium voor optimalisatie van de parameter wordt wederom gedaan met een
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Least Square Output criterium. De gebruikte functionaal die geminimaliseerd wordt
heeft de volgende vorm:
(35)

met:
m = type uitgangsvariabele (m=2)
n = aantal samples per werkpunt (varieert)
o = aantal werkpunten (o = 10)
Als aan beide uitgangscriteria even veel waarde wordt gehecht dan zal de
weegfaktor als volgt ingesteld moeten worden :
W·

1

. k = ',J,
n

*

n

(j~y "l,j) 2

(36)

ofwel:
wi .j .k

1
n

*

1

(37)

ad 6. Omdat er maar één parameter gevalideerd hoeft te worden is deze parameter met

de hand steeds bijgesteld en gevalideerd. Er is geen gebruik gemaakt van een
software matig geschreven iteratie methode die het minimum van de functionaal
zoekt.
ad 7. De meetdata die gebruikt zijn, zijn afkomstig van dezelfde file als waar de reactor

mee geschat is, nl. LOTUS123 ftle: Totaal.wk3. De massaflows over beide
recycles zijn rechtstreeks (ook in de juiste eenheden) gemeten. De conversies van
etheen, propeen en propaan die als black-box waarde zijn meegegeven zijn als
volgt:
etheen: Deze conversie is bepaald door de hoeveelheid geproduceerde LDPE te
delen door de totale flow aan de ingang van de reactor (idem als gedaan is bij
validatie van de reactor).
propeen: Deze conversie kan niet op dezelfde manier berekend worden zoals deze
bij de validatie van de reactor heeft plaatsgevonden (beschreven in bijlage 5).
Want a priori kennis van de splitfactor van etheen (en dus ook propeen) is er in
principe niet. Uit ervaringen van het verleden kan echter gesteld worden dat de
conversie van propeen een vaste fractie is van de conversie van etheen. Deze
benadering van de conversie van propeen is ruim voldoende voor het parameterschatten van de massabalans van de LDPE fabriek omdat de flow van propeen
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in werkelijkheid orde 1% van de totale flow is. Zelfs een fout van enige procenten in de berekende conversie van propeen heeft dus voor de totale massabalans nauwelijks gevolgen.
ad 8 en 9. Het resultaat van deze validatie is dat de waarde van de splitfactor van de hoge
van de produktsplitter een bepaalde waarde krijgt. Dit is een bevestiging van de
waarde van het massabalans model van H. Cloodt lit [2] (het modelfitten gedaan
door H. Cloodt is met andere meetdata gedaan).
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4 Modelvalidatie
In dit hoofdstuk worden de resultaten van de parameterschatroutine van hoofdstuk 3 getest
op het model. Dit testen noemen we modelvalidatie. Voordat de modelvalidatie begonnen
wordt, zijn er twee handelingen op de parameters verricht:

1. De resultaten van het parameterschatten van beide afzonderlijke modellen worden
nu samengevoegd in één model.
2. Bij het parameterschatten van de buisreactor is per recep- tuur één 9-vector
bepaald, bij de modelvalidatie wordt echter over alle recepturen éénzelfde 9-vector
gebruikt. Deze 9-vector wordt bepaald door het gemiddelde te nemen van alle avectoren (per receptuur één) van het parameterschatten (uitvoering: zie bijlage 7).

Als input-vektor voor de validatie van het totale model zijn de volgende variabelen
genomen:

u( 1) = massaflow etheen
u(2) = massaflow propeen
u(3) = spui massaflow
u(4) = koelwatertemperatuur
u(5) = ingangstemperatuur van de buisreactor
u(6) = meltindex
u(i) = piektemperaturen
Als output-vektor van de validatie van het totale model zijn de volgende variabelen genomen:
y( 1) = massaflow hoge druk recycle
y(2) = massaflow lage druk recycle
y(3) = conversie propeen
y(4) = conversie etheen
y(i) = referentietemperaturen
De resultaten van deze validatie met de genoemde u- en y-vector staan in tabel 4.1.
vermeld:
De recepturen in tabel 4.1 zijn gerangschikt van lage naar hoge meltindex. De getallen in
de tabel zijn absolute afwijkingen van: y_model - y_gemeten. Dit betekent dat een positief
getal een te hoog gemodelleerd getal is.
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tabel 4. 1 : Gemiddelde absolute afwijking van de model uitkomsten t.o.v. de gemeten
uitkomsten bij model validatie:
RECEPT:
UITGANGSVARIABELEN:
Tref I[K]

Tref 2[K]

Tref 3[K]

F HD[kgls]

F LD[kgls]

Cv c2h4[%]

Cv c3h6[%]

a

-16.82

-5.03

10.80

-0.64

0.27

0.52

0.50

b

17.08

2.67

18.90

1.14

0.23

-1.87

-1.63

c

3.43

1.54

14.84

0.97

0.46

-1.73

-1.70

d

21.06

2.38

20.28

1.49

0,07

-2.30

-1.34

e

21.44

4.33

21.65

1.71

0.05

-2.56

-1.81

f

6.71

3.79

18.06

0.67

-0.13

-0.89

-0.75

g

3.20

3.99

15.02

0.11

-0.26

0.23

-0.55

h

14.35

3.39

17.47

0.37

-0.34

-0.09

-0.18

i

10.08

-0.20

11.40

-0.84

-0.52

2.35

1.78

j

-3.77

6.01

4.18

-6.76

1.82

-2.39

-0.70

Analyse van tabel 4.1:
1 De flow over de hoge en lage druk recycle:
De massaflow over de lage druk recycle wordt in het algemeen niet goed gemodelleerd.
De flow in de lage druk recycle is in werkelijkheid ongeveer 1.5 [kg/s]. In de recepturen
waar de fout in de flow van de lage druk recycle het kleinst is, is de fout in de flow van
de hoge druk recycle het grootst (recepturen d en e). Het is opvallend dat de modeluitkomsten van de flow van de lage druk recycle, bij recepturen met de laagste meltindexen,
te groot zijn en bij recepturen met een hoge meltindex, te klein zijn.
De absolute modelfouten, van de flow over de hoge druk recycle, zijn groter dan de
absolute modelfouten van de flow van de lage druk recycle. De flow van de hoge druk
recycle is in werkelijkheid vele malen groter dan de flow over de lage druk recycle. Dit
betekent dat relatief de fout over de hoge druk recycle niet zo groot is als de fout over de
lage druk recycle.
Uit deze analyse ontstaat het vermoeden dat de splitters beter niet als produktsplitter
gemodelleerd kunnen worden. Een vast teruggekoppelde fractie per component is blijkbaar
een onvoldoende nauwkeurige benadering van de werkelijke processen die zich afspelen in
de splitters. Een fysische beschrijving van de processen in de splitters is niet zo makkelijk
te modelleren. Men moet zich realiseren dat de druk nog steeds zo hoog is in de splitters,
dat er nog steeds sprake is van een superkritisch medium. Reeds eerder (in hoofdstuk 2) is
vermeld dat er nog weinig bekend is van dit superkritische medium.
2a) De conversie van etheen:
De modelfouten in de conversie van etheen zijn niet systematisch van aard. De fout in de
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conversie in receptuur j is opvallend groot. Analyse van bijlage 7 laat zien dat de polymerisatiewarmte van dit recept ver verwijderd ligt ten opzichte van de gebruikte 8-vektor
bij deze validatie. Bij een lagere polymerisatiewarmte is er een hogere etheen conversie bij
een gelijkblijvend temperatuurprofiel (zie de gevoeligheidsanalyse van paragraaf 3.4.3
figuur 3.4).
2b) De conversie van propeen:
De fout in de conversie van propeen is niet systematisch van aard. Alleen in receptuur j is
de absolute fout meer dan 2%.
Tabel 4.1 laat zien dat de fout in de conversie van propeen gekoppeld is aan de fout in de
conversie van etheen. Op één recept (recept g) na, zijn de plus en min tekens van de
fouten van beide conversies gelijk. Het blijkt zelfs dat de grootte van de fout van beide
conversies enigszins gecorreleerd is.
3) De referentietemperaturen:
In receptuur j is de fout in de referentietemperaturen het
kleinst terwijl de fout in de conversie van etheen en propeen daar het grootst is.
De fouten in de eerste referentietemperatuur zijn niet systematisch van aard. Receptuur a
valt op door zijn ruim te laag gemodelleerde eerste referentietemperatuur. Bij een analyse
van de resultaten van bijlage 7 blijkt dat voor dit receptuur de polymerisatiewarmte liever
kleiner gewenst is. In de gevoeligheidsanalyse van paragraaf 3.4.3 is te zien (figuur 3.4)
dat een lagere polymerisatiewarmte een hogere etheen conversie geeft. Dit betekent meer
PE in de reactor. Doordat er meer PE is, zal de warmteoverdrachtcoëfficiënt dalen. Een
lagere warmteoverdrachtcoëfficiënt zal leiden tot hogere referentietemperaturen.
De fout in de tweede referentietemperatuur is niet systematisch van aard. De tweede
referentietemperatuur is veruit de best gemodelleerde referentietemperatuur van alle
recepturen.
De fout in de derde referentietemperatuur is systematisch van aard. De derde referentietemperatuur wordt consequent te hoog gemodelleerd. In het volgende hoofdstuk wordt op
dit modelverschijnsel nader ingegaan.
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HOOFDSTUKS
Discussie, conclusie en aanbevelingen
In dit hoofdstuk worden de discussie- en de conclusiepunten van het afstudeerwerk puntsgewijs besproken. De aanbevelingen die in de toekomst tot een model verbetering kunnen
leiden staan impliciet bij de betrokken discussie en conclusie punten vermeldt.

5.1. Evaluatie SPEEDUP
1) SPEEDUP v5.3L heeft moeite (of kan het helemaal niet) om modellen te compileren
met meer dan 5000 systeemvergelijkingen. Dit is een globale grenswaarde.
Een totaalmodel in SPEEDUP bevat "modellen" en "units".
"Modellen" zijn de gedeelten van het totaalmodel die de wiskundige structuur bevat.
"Units" verwijzen naar een "model". "Units" worden gebruikt in een flowschema.
Voorbeeld:
De buisreactor bestaat uit meer dan 10 secties en ruim 200 subsecties. Er kan nu één
"model" geschreven worden van een sectie of één model van een subsectie. Kiest men
voor een modelbeschrijving van één sectie dan heeft men ruim 10 "units" nodig om de
buisreactor geheel te beschrijven. Bij de keuze van een modelbeschrijving van één subsectie heeft men ruim 200 "units" nodig om de buisreactor geheel te beschrijven. In beide
gevallen blijft het aantal systeemvergelijkingen gelijk (een model van een subsectie is
precies 20 keer zo klein als een model van een sectie).
Het blijkt dat de globale grens van 5000 systeemvergelijkingen hoger komt te liggen als er
minder "units" gebruikt worden. Dit betekent dat de "modellen" zo groot mogelijk
gemaakt moeten worden.
2) Volgens de handleidingen heeft SPEEDUP v5.3L een parameterschatroutine. Gebleken
is dat deze routine niet werkt bij het model van de LDPE fabriek omdat dit model te veel
systeemvergelijkingen bevat (ongeveer 4200 systeemvergelijkingen).
3) SPEEDUP v5.3L kan communiceren met extern geschreven FORTRAN routines. Deze
communicatie verloopt uitstekend. Het parameterschatten van het model is gedaan door
een extern geschreven FORTRAN routine (zie bijlage 3a).
4) Alle variabelen van het model hebben in SPEEDUP v5.3L een vrij nauwkeurige
beginschatting nodig. Bij een te onnauwkeurige beginschatting van de variabelen is het
goed mogelijk dat SPEEDUP v5.3L het model niet geconvergeerd krijgt. Om deze reden
is het parameterschatten per receptuur uitgevoerd. De modeluitkomsten van de variabelen
van receptuur (a) voldoen vaak niet als beginschatting voor receptuur (b). Gewenst is één
parameterset gebaseerd op één dataset geldig over alle recepturen.
5) De plot omgeving van SPEEDUP v5.3L werkt niet bij dit model omdat het teveel
systeemvergelijkingen bevat.
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6) Het schatten van een parameterset van één receptuur duurt ongeveer 1 tot 2 dagen. De
einduitkomsten van een parameterset zijn afhankelijk van de gekozen beginwaarden van de
parameters (zie bijlage 3b). Vanwege tijdgebrek is er per receptuur één startwaarde
gekozen bij het parameterschatten. Het is mogelijk dat er per werkpunt betere parameters
te vinden zijn, uitgaande van een andere startwaarde.

5.2. Discussie, conclusie en aanbevelingspunten ten aanzien van het model.
1) De regressieformule die uit de procescondities de meltindex in het model vastlegt, is
niet betrouwbaar gebleken. Niet systematische afwijkingen van enige orden vergeleken
met de gemeten meltindex is geen uitzondering. De slechte modellering van de meltindex
heeft de volgende consequenties:
a) Bij een dynamische overgang van het ene receptuur naar het andere receptuur is de
meltindex vaak een van de grootste en belangrijkste veranderlijke. Slechte simulatie van
de meltindex werkt zodanig door op de overige systeemvergelijkingen van het model, dat
er een aparte analyse zal moeten plaatsvinden op de betrouwbaarheid van de meltindex en
zijn invloed op de overige systeemvergelijkingen bij dynamische overgangen. Door gebrek
aan data in dynamische overgangen is deze analyse voor als nog niet uitgevoerd.
Een oplossing van dit probleem is te onderzoeken door de gemiddelde molmassa van PE
rechtstreeks te bepalen uit procescondities. Hiermee wordt de regressieformule die de
gemiddelde molmassa beschrijft uit de meltindex overbodig (formule 29 hoofdstuk 2). De
meltindex heeft dan geen invloed meer op alle andere systeemvergelijkingen omdat de
meltindex dan op geen enkele manier wordt teruggekoppeld (de gemiddelde molmassa
wordt wel terugkoppeld). De gemiddelde molmassa moet goed bepaald worden om een
juiste beschrijving van de warmteoverdrachtcoëfficiënt te krijgen.
b) Bij het parameterschatten is de meltindex als ingangsgrootheid opgenomen. Door de
gemeten meltindex als ingangsgrootheid te kiezen kan de regressieformule die de
meltindex bepaald kort gesloten worden.
2) Bij het valideren is duidelijk naar voren gekomen dat de gemodelleerde produktsplittees
relatief grote fouten met zich meebrengen in de flow van vooral de lage druk recycle.
Nader onderzoek naar de werking van de splitters kan van grote betekenis zijn om de
simulatie beter te laten verlopen.
3) De modellering van het temperatuurprofiel is sterk afhankelijk van een juiste bepaling
van de warmteoverdrachtcoëfficiënt. De bepaling van warmteoverdrachtcoëfficiënt is sterk
afhankelijk van de viscositeit (zie bijlage 2). Er geldt hoe hoger de viscositeit des te lager
warmteoverdrachtscoëfficiënt.
Bij validatie blijkt dat laatste daltemperatuur systematisch te hoog wordt berekend. De
reden hiervoor blijkt te zijn:
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Er is sprake van een systematisch te hoog berekende laatste referentietemperatuur, omdat
de buisreactor aldaar een bepaalde vervuiling heeft. Modelleren van een vervuilingsfaktor
op de plaats van de laatste referentietemperatuur kan een oplossing brengen (zie ook paragraaf 3.7.2).
4) In de LDPE fabriek wordt een bepaalde initiatordosering toegevoegd aan de reactor.
Deze toevoeging bepaalt voor een groot deel de maximum temperatuur in de reactor.
Aangezien er geen goede metingen voor handen zijn van de initiatordosering maar wel van
de piektemperaturen is in het model oorzaak en gevolg omgedraaid (de gemeten
piektemperatuur is het setpoint van een PI regelaar). Het is aan te bevelen om betere
metingen van de initiatordosering te verkrijgen zodat in de toekomst de genoemde PI regelaar uit het model gehaald kan worden. Uit de metingen van de katdosering kan men het
model opnieuw valideren zodanig dat een bepaalde toevoeging van initiator een (bekende
en gewenste) piektemperatuur tot gevolg heeft.
5) In het algemeen wordt bij de meeste recepturen de daltemperaturen te hoog gemodelleerd. Bij een lagere modellering van de daltemperaturen (door bijvoorbeeld een hogere
warmteoverdrachtcoëfficiënt te modelleren) zal er meer initiatordosering nodig zijn om de
ingestelde piektemperaturen te bereiken. Lagere gemodelleerde daltemperaturen leidt tot
een hogere conversie van etheen (zie gevoeligheidsanalyse paragraaf 3.4.3). Het is daarom
moeilijk een goed evenwicht te vinden tussen het juiste temperatuurprofiel en de conversie
van etheen en propeen.
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BDLAGEN:

Bijlage 1: De QtJasi-Stationaire beschouwing van de radicalenbalans
Een quasi stationaire benadering van een reactie wil zeggen dat omzettingssnelheid van
zo'n reactie nul is. De omzettingssnelheid van een reactie volgt uit het reactie schema.
Als we nogmaals naar het reactieschema van de radicaalpolymerisatie van etheen kijken en
we maken daarbij geen onderscheid tussen de initiatorradicaal en de overige radicalen (in
hoofdstuk 2 wordt dit onderscheid nog wel gemaakt) dan wordt het reactieschema als
volgt:
1. Ontleding:
l

kd

>2

(38)

D*
H(J

2. Initiatie:
(39)

3. Propagatie:
(40)

4. Terminatie door recombinatie of disproportionering:
R*I
R*I

+

R*
1

+

_

k1

_.._~>

P.I

+

(41)

P.}

(42)

R-*
1

De omzettingssnelheid in dit kinetiek schema voor de radicalen wordt als volgt beschreven:
(43)

De aanduiding [.] is voor de concentratie van desbetreffende component. Alleen in de
ontleding en de terminatie verandert de concentratie radicalen voor en na de reactie. In de
initiatie en propagatie blijft de concentratie radicalen voor en na de reactie gelijk (de
ketenlengte van de radicaal verandert hier niet de concentratie!).
Een quasi stationaire aanname in dit reactieschema houdt in dat rr nul wordt gesteld. Dit
betekent dat aanmaak en terminatie van radicalen momentaan met elkaar in evenwicht
zijn. Hieruit volgt de volgende vergelijking:
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Dit is de vergelijking die in het model gebruikt is.
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Bijlage 2: De Warmte overdracht beschrijving
De afleiding die in deze bijlage beschreven is, is volledig gebaseerd op een artikel van
O.Hrubec [1].
De warmteoverdracht tussen de buisreactor en de tegenstroomkoeler wordt door de
volgende formule in het model beschreven:
Q

=

(45)

U A tl.T

In deze formule is de warmte overdrachtcoëfficiënt U geen constante maar als volgt
gemodelleerd:
1

Dz

U=
1

hs Dl

log (
+

d)
1

2 ~and

(46)
+

1
hw Dz

In de noemer van bovenstaande vergelijking is te zien dat de warmteoverdrachtcoëfficiënt
door drie afzonderlijke termen bepaalt wordt:
a. De overgang van de wand van de buisreactor naar de reactorwand tussen reactor en
koelzone (=Dl).
b. De reactorwand ( = tussen Dl en D2)
c. De overgang van de reactorwand naar de koelsectie.
In figuur bl worden deze drie afzonderlijke gebieden aangegeven.
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In de formule van "U" zijn
van:

h.

en

hw

variabelen die voornamelijk fysisch afhankelijk zijn

a. de viscositeit van het mengsel
b. de dichtheid van het mengsel
De warmte overdracht in de buisreactor is berekend uit Nusselt relaties voor concentrische
cilindrische oppervlakken. Hieruit volgen direct de betrekkingen van h. en hw :
(47)

(48)

Het Nusselt getal in deze betrekkingen is weer afhankelijk van het getal van Prandtl en het
Reynoldsgetal.
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Het Nusselt getal voor de LDPE zijde is als volgt gedefinieerd (zie formule 49):
1

Nu s

(49)

0. 026 Re 0 · 8 Pr 3

=

Het Nusselt getal voor de koelzijde kan op twee verschillende manieren gedefinieerd
worden, afhankelijk van de grootte van het Prandtl getal:
(voor Prandtl 0.5<Pr< 1.5):
14 (Re 0 · 8

-

100 )Pr

0· 4 (

1

+ (

(~ ~ ~)

+ (

(~

)

j)

0. g(50)

(voor prandtl 1. 5 < Pr < 500):
.2(Re 0 · 87

-

280)Pr

0· 4

(1

- Dz) ) j) 0 . 81(51)
L

Het getal van Prandtl is afhankelijk van de viscositeit van het medium en de warmtecapaciteit:
Het Prandtl getal voor de LDPE zijde:
(52)

Het Prandtl getal voor de koelzijde:

Pr

= c pw11w
w

(53)

k:;

Ook de Reynolds getallen in de Nusselt betrekkingen zijn viscositeit afhankelijk:
Het Reynolds getal voor de LDPE zijde:

Re s

(54)

-= _P:::_s_v;::_s_D....:..l

1Js

Het Reynolds getal voor de koelzijde:
(55)
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De viscositeit aan de zijde van de reactor is afhankelijk van de temperatuur en de
samenstelling c.q. verhouding der componenten aldaar. Ook de warmtecapaciteit
coëfficiënten zijn temperatuur- en samenstelling afhankelijk.
De temperatuur- en samenstelling afhankelijkheid van de viscositeit is als volgt
gedefinieerd:
Tls

(56)

1e -3 Tlrt Tlo

=

met:
Tlo

Tlrt

=

=

1. 98 e -2

11500

+

(57)

yz

Ea ( 1
Tlr exp ( 0. 0019
423

1))

(58)

*11)

(59)

- T

met in de laatste formule:

1Jr

=

* 10 ( 0 . 726

1. 4

Ea

=

0. 2

C

+ 0 . 0169

-

*C

1

(60)

2

Hier is:

c

=

0. 1 ( 1 - Wc;l-4) Ps

(61)

Tl

=

1. 05 e -3 11'{;· 63

(62)

Deze laatste formule laat zien dat de viscositeit mede een functie is van de gemiddelde
molmassa van LDPE. Als de gemiddelde molmassa toeneemt zullen de LDPE ketens
langer zijn. Langere ketens zullen meer in elkaar "verstrikt" raken. Een viscositeit
toename is hier het duidelijke gevolg van.
De temperatuur en samenstelling afhankelijkheid van de warmtecoëfficiënt is als volgt
gedefinieerd (Azevedo/Howell):
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Cp

= 2158

*Wetheen

+ ( 1063 +3. 458 *7)

*WLDPE

(63)

Deze formule is alleen geldig bij de normale operating range van de LDPE reactor (2500
bar en 250 Celsius)
De thermische conductiviteit van de koelwand van de buisreactor is verder constant
veronderstelt.
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Bijlage 3 a
Technische uitvoering van het parameterschatten
Het zoeken naar het minimum van de minimalisatie functie geschiedt iteratief. Bij het
parameterschatten is het volgende algoritme toegepast:
1. Men kiest een startwaarde voor de a-vector voor iteratie i=O. ( =9o)
2. de minimalisatie functie wordt bepaald (=F).
3. Bepaal voor iedere a-parameter de waarde van de minimalisatie functie voor een
parameterwaarde e +de en vergelijk deze waarde met de waarde F die de startwaarde avector ( =90) heeft gegeven. Uit een vergelijking van deze twee waarden kan men de
richting en grootte per a-parameter voor de gradiënt in de richting waar geminimaliseerd
moet worden bepalen.
4. De maximale toegestane stap in de in stap 3 bepaalde gradiënt richting wordt bepaald.
5. Als niet aan het algoritme stopcriterium is voldaan wordt de volgende iteratie uitgevoerd. Deze begint bij stap 2. De startwaarde a-vector ( =90) voor de nieuwe iteratie
wordt gelijk gesteld aan de optimale a-vector van de vorige iteratie. Is wel aan het
algoritme stop criterium voldaan dan stopt de parameterschatprocedure.

ad 1. De start waarde van de a-vector staat in de FORTRAN routine expliciet vermeld.
Als een andere startwaarde wenselijk is dan zal dit in deze FORTRAN routine ingevuld
moeten worden.
ad 2. De totale fout bij een gegeven a-vector is de som van de minimalisatiefunctie
berekend bij iedere input/output set. In formule vorm geeft dit de volgende betrekking als
het aantal datasets gelijk aan 2 is en het aantal gemeten output variabelen gelijk aan 5 is:

F(O)

5

2

=

LLw.(y 17J,; -y I,)
. -(0)) 2
j4i=l

(64)

I

Als men het belang van alle output variabele evenzwaar wil laten meetellen dan is de
instelling van de weegfactoren als volgt:
Bepaal vooraf de gemiddelde waarde van de gemeten output data (Het aantal datasets
wordt voor het gemak nog steeds twee verondersteld):
2

l:y ..

= j=l

Y;

(65)

1,)

2

De weegfaktor wordt dan:
W;

1

(66)

~
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ad 3. Per a-parameter moet de stapgrootte en staprichting bepaald worden. Dit gaat als
volgt:
Sommeer op de eerste a-parameter een kleine vast gedefinieerde positieve stap da als
volgt:
dlJ ( 1)

=

0. 001

(67)

lJ ( 1)

De overige a-parameters blijven hetzelfde. Bepaal hiermee de minimalisatiefunctie. Is de
waarde van de minimalisatiefunctie toegenomen ten opzichte van zijn oorspronkelijke
waarde dan wordt verondersteld dat de gradiënt van de a-parameter negatief moet zijn.
De gradiënt definitie is dan als volgt:
•
d QII
~]

met:
j
F

Foud =
da(j)=

)

Foud - F
= dlJ(j)

(68)

j-de parameter
waarde minimalisatiefunctie bij a(j) = a(j) + da(j).
overige a-parameters als ao
oorspronkelijke waarde van de minimalisatiefunctie
grootte en richting van de gradiënt in de j-de
richting.

De
bij ao
parameter

Hetgeen zo voor de eerste parameter (j = 1) is gedaan wordt ook gedaan voor de overige j1 parameters. In figuur b2. wordt deze methode voor één a-parameter grafisch
weergegeven.
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Hierdoor ligt de richting per 8-parameter voor minimalisatie vast in de gradiënt.
ad 4. Vervolgens moet bepaald worden hoever men in de richting van de zonet bepaalde
gradiënt de 8-vector mag bijstellen zodanig dat dit ten goede komt aan het model. Er
wordt daarom op de oorspronkelijke 8-vector steeds een constante maal de gradiënt bij
opgeteld net zolang dit een kleinere functie waarde geeft voor de minimalisatiefunctie. Dit
geeft het volgende algoritme:
(I)
i = 1
(11) e i = eo (1 + k *i * d8)

(111)

Bepaal met ei in SPEEDUP F(8i)

(IV)

F(8;) < F(8i_1)

(V)

i = i + 1
Terug naar (11)
Als Nee:
8o = ei-I
i = 1
F(80) = F(8i_1)
STOPCRITERIUM

?

Als Ja:

In dit algoritme is:
k = een zelf instelbare constante die de stapgrootte
op de nieuwe 8-vector meebepaalt.
i = aantal stappen in de gradiënt richting.
d8 = gradiënt die eerder bepaald is.
ad 5. Bij beëindiging van het algoritme vermeld in stap ad 4. moet bepaalt worden of de
parameterschatroutine in zijn geheel stopt of dat er teruggekeerd moet worden naar stap 2
in het algoritme. Hiervoor stelt men een stopcriterium op dat in deze parameterschatprocedure als volgt gedefinieerd is:
De parameterschatprocedure stopt alleen als in stap 4 bij
de vraag:
F(8i) < F(8;.1)? met "NEE" beantwoord moet worden en
tevens i= 1 geldt. Het stoppen betekent dus dat:
F(81) > F(So).
In woorden:
De eerste stap d8 in de richting van de in stap 3 bepaalde gradiënt geeft geen kleinere functiewaarde van de
minimalisatiefunctie.
Een gedeelte van het hierboven beschreven algoritme is uitgevoerd in een extern
FORTRAN programma, genaamd edi.f. Dit FORTRAN programma communiceert met
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het SPEEDUP model volgens het schema van figuur b3. De communicatie met edi.f
verloopt door middel van de EXTERNAL-sectie van SPEEDUP. De EXTERNAL-sectie
van SPEEDUP is vanuit SPEEDUP bekeken in staat om data te ontvangen (receive
variabelen) en data te zenden ( =transmit variabelen).
De receive variabelen in de parameterschatprocedure zijn de input- (=u) en output( =y)
data afkomstig van een (al eerder genoemde) datafile genaamd datareac.prn. Deze file
heeft 15 kolommen. De namen van de variabele en hun waarden van deze kolommen
komen exact overeen met tabel 3.2 die reeds eerder in hoofdstuk 3 vermeld staat. Tevens
geldt dat de 8-vector ook een receive variabele is. Er is in SPEEDUP maar één communicatie vector voor alle receive variabele. Dit betekent dat zowel 8,u en y allen in één
vector, x genaamd, gezonden moeten worden naar de EXTERNAL sectie van SPEEDUP.
De transmit variabelen van edi.f zijn de waarden van de verscheidene fouten die berekend
zijn in SPEEDUP.
Omdat de meetdata als receive variabele reeds naar SPEEDUP gezonden zijn is het het
makkelijkst om de minimalisatie functie als apart model binnen SPEEDUP op te nemen en
aldaar zijn functiewaarde te berekenen. Deze functiewaarde oftewel de fout moet naar
edi.f terug gezonden worden (als transmit variabele) omdat deze fout de nieuwe waarden
van de 8-vector voor de volgende iteratie slag meebepalen (zoals reeds eerder beschreven
is in deze bijlage).

Het FORTRAN programma edi.f bestaat uit een aantal subroutines die als volgt genaamd
zijn:
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EXTINI
EXTGET
EXTPUT
EXTWAI
EXITRM
EXTINI: Hier krijgen allerlei variabelen bepaalde startwaarden. Deze subroutine wordt
maar één keer gelezen in het begin.
EXTGET: Extget staat in communicatie met de receive variabele. De bepaling van zowel
u,y en e moet hier gedefinieerd zijn (zie ook figuur b3). Samen met 9-vector wordt de
gemeten input/output data naar SPEEDUP gezonden als één grote x-vector (tenminste zo
is deze gedeclareerd in edi. f).
EXTPUT: Extput staat in communicatie met de transmit variabelen. Hier worden de
fouten oftewel de functiewaarden van de minimalisatiefunctie binnen gelezen in edi.f (zie
ook figuur b3).
EXTW AI en EXITRM: Sluiten de communicatie af met SPEEDUP als aan het
stopcriterium van de parameterschatroutine voldaan is.
Op het moment dat de communicatie start van SPEEDUP met edi. f wordt de subroutine

EXTINI eenmaal aangeroepen en uitgevoerd. EXTGET stuurt een x-vector naar
SPEEDUP (deze x-vector bevat de data van u,y en 9). SPEEDUP bepaalt de waarde van
de minimalisatiefunctie ( = F) en retourneert deze waarde in EXTPUT. Er wordt nu naar
een flag variabele gekeken genaamd "iflag" . De functie van deze flag variabele is als
volgt:
iflag = 0 : herstart weer bij EXTGET
iflag = I : stop parameterschatten , er is aan het stopcriterium voldaan
In figuur b4 staat deze communicatie uitgebeeld.
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Bijlage 3b: Mathetmttische beperltingen van de ge~ozen optimalisatiemethode
Veel pakketten die parameters van modellen schatten hebben in het 5 stap algoritme,
vermeld in bijlage 4a, een extra stap. Er wordt v66r stap 2 nagegaan of de gekozen 8vector binnen vooraf opgelegde beperkingen ligt. Deze beperkingen kunnen bijvoorbeeld
als volgt in het algoritme gedefmieerd worden:
At~~

~~

met:
A = beperkingsmatrix
b = beperkingsvector
Men noemt nu de m-de beperking
- actief als Am = bm
- passief als Am > bm
- overschreden als Am < bm
met Am de m-de rij van de beperkingsmatrix en bm de m-de beperking.
Deze extra optie is niet opgenomen in het parameterschatalgoritme omdat de grenzen
waarbinnen de parameters die gevalideerd moeten worden vrij groot zijn. Ieder iteratie
resultaat van het parameterschatalgoritme wordt opgeslagen in een file genaamd
"resultaat. pro". Met deze file is achteraf controle van de gekozen route die de 8-vector
afgelegd heeft eventueel mogelijk. Bij uitvoering van deze controle blijkt dat de gekozen
route van de 8-vector in het parameterschatalgoritme binnen acceptabele grenzen heeft
plaatsgevonden.
Een ander belangrijk aspect dat van invloed is op het eindresultaat van de gevalideerde 8vector is de gekozen beginschatting. Het algoritme is in staat om een minimum te bepalen
maar is niet in staat te bepalen of dit een lokaal of een globaal minimum is. Mede aan de
hand van figuur b5. wordt duidelijk waarom:
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Stel dat de startwaarde 1 gekozen is op de aangegeven plaat~ in figuur b5. De parameterschatprocedure kan onmogelijk aan de weet komen dat aan de andere kant van de "top"
een minimum ligt waarvan de functiewaarde nog kleiner is, dan de functiewaarde van het
minimum waar het algoritme nu het minimum vindt. Dit probleem kan alleen opgelost
worden door verscheidene startwaarden (bijvoorbeeld startwaarde 2 in fig b5) van de 9vector te kiezen en van alle gevonden minima de 9-vektor te kiezen met het kleinste minima. Deze oplossing is echter een zeer tijdrovende bezigheid. Om deze reden zijn er niet
vele 9-vector startwaarden gekozen per stationaire situatie. Het risico dat er eventueel een
lokaal minimum gevonden is wordt geaccepteerd omdat de eindfouten (behalve de fout op
de derde referentietemperatuur) niet groot zijn.
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Bijlage 4
Omzetting van volumepercentage naar massapercen~ge.
Het volumepercentage is als volgt gedefmieerd:
V%
= 100
I

VI

*

(70)

NC

LV
i =1
I

met: NC = aantal componenten

BU

de omzetting van volumepercentage naar massapercentage worden twee componenten
beschouwd. Omdat de druk in de reactor enige duizenden bar groot is, wordt er vanuit
gegaan dat de samenstelling van het mengsel in de reactor voldoet aan de ideale gaswet.
In werkelijkheid is de druk zo hoog dat er sprake is van een bovencritische situatie waar
weinig van bekend is.
De ideale gaswet is als volgt:
(71)

PV = nRT

Hierin is

n

m

(72)

M

Uit deze twee formules volgt direct dat:

V = m R T evenredig
PM

m
M

(73)

Deze evenredigheid geldt omdat druk en temperatuur bij omzetting van volume- naar
massapercentage geen rol speelt. Vergelijking (3) in (1) gesubstitueerd geeft:
100

*it

100

*A! *11\

~

A{+(~

~+rr;

A{

100

A!

met:
ID; = gewichtsfractie component i
Mi = Molmassa component i
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Bijlage 5
Aanname m.b.t.

de propeen en propaan conversie

De metingen die gedaan zijn aan de LDPE fabriek ter bepaling van de conversie propeen
en propaan zijn niet zodanig dat daaruit volledig gedetermineerd deze conversies berekend
kunnen worden. Bij de berekening van de conversies van propeen en propaan zal daarom
een aanname gedaan moeten worden. De aanname die gedaan wordt is dat de fractie
teruggekoppelde propeen en propaan over de hoge druk recycle gelijk is aan de fractie van
etheen die teruggekoppeld wordt. In deze bijlage worden de consequenties van deze
aanname beschreven van propeen aan de hand van een mathematische afleiding:
Beschouw figuur b6:

propeen.

Stelt men de massabalans vergelijking van propeen op in het knooppunt vlak voor de
reactor dan krijgt men de volgende vergelijking:

Fx *C x

=

Fl

*C I

-Fs *C s +Fh *C h+Fe *C e +F1

*C 1.

(75)

Voor het knooppunt vlak na de reactor geldt de volgende massabalansvergelijking:

Fy *C y

=

Fl

*C I

(76)

+Fh *C h

Door deze vergelijking in de vorige vergelijking in te vullen kan men de termen F1*Ct en
Fh *eh elimineren. Als dan Cy expliciet geschreven wordt volgt hier uit:
(77)

61

De conversie van propeen is als volgt gedefinieerd:

conv

=

1 - c.v

(78)

ex

De betrekking van Cy kan hier in gesubstitueerd worden. Opgemerkt dient te worden dat Fx
en Fy gelijk zijn. Het hieruitvolgende resultaat is de volgende betrekking:

conv

=

F e *C e +F1

*C.1

-Fs

*C s

(79)

Fx *Cx

Eén van deze variabele ter bepaling van de conversie van propeen is helaas niet gemeten
namelijk c,. c, zal dus moeten volgen uit een aanname. We kunnen c, uitdrukken als
functie van Cy als de split fracties van de produktsplitter van etheen en propeen van de
hoge druk recycle bekend zijn. We krijgen dan:
(80)

met:
a = fractie teruggekoppelde etheen in HD recycle
b = fractie teruggekoppelde propeen in HD recycle
cldpe = fractie LDPE dat de reactor uitkomt
Deze betrekking volgt uit de nu volgende afleiding:
Beschouw het knooppunt na de reactor (HD recycle). Hier wordt een tabel van opgesteld
van de hoeveelheid per aanwezige component aldaar:
Punty

Punt H

Punt D

etheen

ceth *Fy

a*ceth *Fy

(1-a)*ceth *Fy

propeen

Cy*Fy

b*cy*Fy

(1-b)*cy*Fy

LDPE
0
CLDPE*Fy
tabel hl: punt y en h k:omen overeen met de benoemmg
voor de lage druk splitter.

In

CLDPE*Fy
tiguur h6. Punt D

IS

het p unt

Uit kolom H volgt eh:
(81)

Tevens geldt:
C eth +C LDPëC y

(82)

1
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Hiermee kan de betrekking van eh herschreven worden:
•
Ch -

b *C y
b *C y +a ( 1 -C y -C LDPJ

(83)

De fractie propeen in de hoge druk recycle is uiteraard het zelfde als de fractie propeen in
de spui. Hieruit volgt rechtstreeks de eerder vermelde betrekking.
Substitutie van de betrekking van c. in de betrekking die de conversie van propeen
beschrijft geeft de volgende vergelijking:

f
conv

e

*C

e

+F1

*C 1·

-F (
s

C (
y

b *C
Y
b -a) -a *C LDPE+a

)

(84)

<;kan men ook als volgt schrijven:

cY

=

(85)

c x( 1 -conv )

Dit stelsel van twee vergelijkingen heeft twee onbekenden namelijk:
I. de conversie van propeen = conv
II. Cy

kan uit deze twee vergelijkingen geëlimineerd worden. Er blijft dan een ingewikkelde
impliciete uitdrukking over voor de conversie van propeen. In een turbo pascal
programma is met dit stelsel van vergelijkingen de conversie van propeen uitgezet tegen
de splitfractie over de hoge druk recycle ( =b). Alle andere variabele zijn constant en
bekend verondersteld. Het resultaat is de volgende grafiek:

Cy
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figuur b7: Propeen conversie als functie van de splitfractie propeen over de hoge druk
recycle bij overige constante procescondities.
De splitfractie van etheen in de hoge druk recycle ligt rond de 0.87. Aanname in het
model is dat de splitfractie van propeen hetzelfde is. In bovenstaand figuur b7 is goed te
zien dat een afwijking van de splitfractie van propeen rond het punt 0.87 nauwelijks van
invloed is op de berekende conversie van propeen. De raaklijn aan de grafiek aldaar loopt
vrijwel horizontaal. Om deze reden hoeven we ons niet te veel zorgen te maken over een
eventuele fijnvalidatie van deze splitfaktor en kunnen we de splitfractie van propeen over
de hoge druk recycle gelijk stellen aan de splitfractie van de hoge druk recycle van etheen
omdat de conversie toch nauwelijks veranderd.
Als a gelijk is aan b dan wordt de formule die de propeen conversie bepaalt aanzienlijk
eenvoudiger. De fractie propeen in de hoge druk recycle wordt dan:
(86)

Dit ingevuld in de betrekking van de conversie geeft:
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(87)

conv

Deze formule is steeds gebruikt ter bepaling van de gemeten conversie van propeen.
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BIJLAGE 6:
RESULTATEN VAN HET PARAMETERSCHATTEN VAN DE BUISREACTOR
In deze hijlage staan de absolute waarden van de fouten vermeld per receptuur. De fouten
staan vermeld, zonder specifiek een plus- of minteken. De fouten die hier staan zijn
gemodelleerd met de optimale parameterset van desbetreffende receptuur, gevonden hij
het parameterschatten.
Tref 1

T ref2

Tref 3

conv c3h6

conv c2h4

[K]

a

2.76

3.32

12.95

1.41e-3

0

h

1.38

2.10

15.57

1.41e-3

5.05e-3

c

1.13

1.21

13.55

0

2.20e-3

d

3.65

4.45

16.99

0

4.27e-3

e

3.90

1.48

16.86

0

6.04e-3

f

6.75

3.32

16.66

7.07e-3

8.10e-3

g

1.38

2.10

12.42

6.32e-4

3.31e-3

h

3.08

1.48

16.27

1.41e-3

1.91e-3

i

3.65

2.10

9.27

5.29e-3

1.34e-2

j

2.38

2.57

4.20

5.83e-3

3.31e-3
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Bijlage 7: VALlDATJE PARAMETERS
De parameters die hier vermeld staan zijn de gevonden parameters per receptuur (met
deze parameters zijn de fouten in bijlage 7 bepaald). Het gemiddelde van deze parameters
(zie 11 e kolom) is gebruikt bij de modelvalidatie van hoofdstuk 4.

*U

Qr

1/cl (formule
29)

Aktr,

Constante

a

90571

1.263e-5

44354

2.60038e-2

b

94006

1.259e-5

44254

2.65220e-2

c

90606

1.267e-5

44236

2.60510e-2

d

94871

1.296e-5

44329

2.63332e-2

e

95098

1.282e-5

44141

2.68236e-2

f

92116

1.200e-5

44391

2.59710e-2

g

94464

1.263e-5

44278

2.60112e-2

h

94376

1.175e-5

44242

2.60917e-2

1

96492

1.174e-5

44396

2.59947e-2

j

100824

1.176e-5

44200

2.59473e-2

GEMIDDELDE

94342

1.236e-5

44282

2.61750e-2

SD

2845

4.845e-4

83.9

2.9259e-4
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SYMBOLENLUST:
Symbolen:

Omschrijving:

Eenheid:

A
A
Ak··

oppervlakte
beperkingsmatrix
frequency factor in de Arrhenius
relatie (eerste orde)
voor de initiatorontleding
voor de propagatie
voor de initiatie van propeen
voor de initiatie van propaan

[m2]

i

d

p
trl
tr2

b
C ..
c2h4
c3b6
c3b8
c3h7*
I,j

Cin ..
c2b4
c3b6
c3h8
I,j

conv
C(.)
Cps
Cpw
D1
D2
D3
dt
dT

beperkingsvector
concentratie
van etheen
van propeen
van propaan
van een radicaal
van initiator type j

[mol/kg]

In gangsconcentratie
van etheen
van propeen
van propaan
van initiator type j

[mol/kg]

conversie
observatieoperator
warmtecapaciteit
warmtecapaciteit van het koelwater
binnen diameter buisreactor
binnen diameter koelwand
buiten diameter koelwand
kleine tijdsvariatie
kleine temperatoursvariatie

dV ..
i

d

p
trl
tr2

E•..
j
d

p

Ll/s]

[-]

[J/kg K]
[J/kg K]
[m2]
[m2]
[m2]
Ls]

Activeringsvolume
voor de initiatorontleding type j
voor de propagatie
voor propeen
voor propaan

[cc/mol]

activerings energie
voor de initiatorontleding type j
voor de propagatie

[J/mol]
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tri
tr2

F
Findex
Fabs
F(.)
Foud
F(8)

h,
hw
Hholdup
h,
hw
H,
Hw
Hin,
Hinw
1

voor propeen
voor propaan
huidige waarde functionaal
massa flow (alleen in bijlage 5)
absolute fout in de gemodelleerde
uitgang
te minimaliseren functionaal
oude waarde functionaal
functionaal opgesteld voor
validatie
warmte-overdrachtcoëfficiënt
reactorzijde
warmte-overdrachtcoëfficiënt
koelzijde
totale enthalpie
specifieke enthalpie in de
buisreactor
specifieke enthalpie van de
tegenstroomkoeler
enthalpie
enthalpie van reactorkoelwater
enthalpie aan de ingang
enthalpie van het reactorkoelwater
aan de ingang
Integer teller die het aantal iteratie
slagen bijhoudt in het parameterschatalgoritme
initiator concentratie
initiatorradicalenconcentratie

k

vaste constante gebruikt in het
parameterschatalgoritme
warmtegeleidingscoëfficiënt
reactie snelheidscanstante
voor de initiatorontleding
voor de initiatie
voor de initiatie volgend op de ketenoverdracht
voor de ketenoverdracht naar het polymeer
voor de propagatie
voor de terminatie
voor de ketenoverdracht naar propeen
voor de ketenoverdracht naar propaan
Lengte van de buisreactor
massa component i
molmassa component i

Kwand
k ..
j

d
il
i2

op

p
tri

tr2

L
m;

M;

(-]
(-]
[-]

(-]

[W/m2 • K]
[W/m2 • K]

[J/kg]
[J/kg]
[J/kg]
[J/kg]
[J/kg]
[J/kg]

[mol/kg]
[mol/kg]

I

r

[-]
Lkg/s]
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[W/m. K]
[1/s]

[m]
[kg]
[kg/kmol]
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Mi
Mn
n
n
Nkat,j
Nu
p
pi
Pr
w

Qr
R
Rt.
Ri.
Re ..
w

s
t
T
Tw

T...,r
u(.)

u
v.
Vw
V
vi
w
wij,k
x(.)

Xe
y(.)

Ym
y
z

Meltindex
gemiddelde molmassa LDPE
aantal data samples bij het parameterschatten
aantal molen
initiatordosering van type j
kental van Nusselt
druk
concentratie polymeer met lengte i
kental van Prandtl
aan de zijde van de buisreactor
aan de koelzijde
polymerisatiewarmte
gasconstante
concentratie radicalen met
ketenlengte I
concentratie radicalen met
ketenlengte i
kental van Reynolds
aan de zijde van de buisreactor
aan de koelzijde
laplace operator
tijd
temperatuur
temperatuur van het reactor
koelwater
referentietemperatuur
ingangsvariabele bij het parameterschatten
warmteoverdrachtcoëfficiënt
stroomsnelheid reactorzijde
stroomsnelheid koelzijde
volume
volumefractie
weegfaktor
weegfaktor in de functionaal
toestandsvector
parameterruimte
gemodelleerde uitgangsvariabele
gemeten uitgangsvariabele
gemiddelde waarde
uitgangsvariabele
observatievector

1-1
[kg/kmol]
[kmol]
[molls]
[-]
[bar]
[mol/kg]

[J/kg]
[J/K. kmol]
[mollkgl
[mol/kg]

[s]
[K]
[K]
[K]
[J/m2 • s. K.]
[m/s]
[m/s]
[m3]

[-]
[-]
(-]

[-]
(-]
(-]

[-]
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Griekse symbolen:
Ps
Pw
<I>m
<I>.

<f>w
So
8(.)
d8
1}
T

massa dichtheid van het
reactormengsel
massa dichtheid van het water
massa flow in de reactor
massa flow in de reactor
massa flow in de koeler
startwaarde van de te schatten parameters
bij parameterschatten
parameter ter beschikking staand voor het
parameterschatten
kleine variatie in de parameter e
dynamische viscositeit
tijdsconstante
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[kg/m3)
[kg/m3]
[kg/s)
[kg/s]
[kg/s]
[-]
[-]
[-]
[N. s./m2)
[s]

