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SUMMARY

-

For the HPO-plant of the division Chemicals a control strategy has been developed. One
of the major goals of the strategy is to keep the hyam concentration at the reactordrain at
a constant level.
Until this moment the hyamconcentration is measured by analysing the procesfluid every 2
hours. Because of the proces timeconstant, which is about QIX hour, it -dl
Ce necessary te
rrieasure the hyaxcommtr&im m ï e frequently due to the fact that many disturbances 011
the input act on the proces.
A method to achieve this is using an algorithm that estimates the hyamconcentration.
If it is possible t o get to know the production of hyam in the reactor, the hyarnconcentration can be calculated b y solving the dynamic componentbalans for h y m .
Basically there are two possible ways to calculate the production of hyam. One way is to
calculate the consumption of H+in the reactor by measuring the pH-vahe at the reactorinput and at the reactordrain. However it is much to complicated to calculate the
K+-concentration from a pH-value. So this method will not be used.
A second way to calculate the production of hyam in the reactor is by measuring the consumption of hydrogen in the reactor. This principle has been implemented in a computeralgorithm.

The estimator exists of a dynamic model of the reactor (componentbalans for hyam). This
model uses the measurement of the consumption of hydrogen to calculate the hyamproduction in the reactor and is combined with an extended Kalman-filter. The hyarnconcentration is calculated contineously by solving the componentbalans for hyam. Every 8 hours
the concentration is measured by analysing the procesfiuid. The extended Kalman-filter
uses the result of this measurement to make an optimal correction of the calculation of the
hyamconcentration at that moment. The results of the experiments with the estimator are
encouraging.
During the experiments also some practical aspects occured which will be of great importance when a definite version of the estimator will be implemented in the control room.

This hyamconcentration-estimator will be the first step in the development of other algorithms of this type in the HPO-plant.
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HOOFDSTUK

1:

INLEIDING

-

In dit rapport wordt de ontwikkeling beschreven van een on-line concentratieschatter voor
de hyamreactor van de HP O-fabriek (HPO = Hydroxylamine-Phosfaat-cyclohexanonOxime). De ontwikkeling vond plaats bij de afdelin Procesbesturing van de divisie
Chemicals van DSM te Geleen. De schatter is ontwik eld in het kader van de nieuwe
regelstrategie die voor de HPO-fabriek is ontworpen. In hoofdstuk 2 wordt een beschrijving
gegeven vafl hei nr u-proces.
Eé:: va? de dw!ste!!irigerr vac de regelstiaiegie is dat de concentraties van de stoffen in de
anorganische procesvloeistof-loop constant worden gehouden. De concentraties van de
verschillende stoffen in de loop zijn afhankelijk van de hyamconcentratie aan de aftap van
de reactor. Momenteel wordt deze hyamconcentratie bepaald door 2-uurs monstername.
Daar de procestijdconstante ongeveer 1 uur bedraagt is het noodzakelijk om de hyamconcentratie met een ho ere frequentie te gaan bepalen. Om dit te bereiken is een concentratieschat ter ontwikkel

a
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Wanneer de hyamproductie bekend is kan vanuit de molenbalans.voor hyam de concentratie van hyam aan de aftap van de reactor berekend worden.
Voor het bepalen van de hyamproductie in de reactor kan uitgegaan worden van twee
principes. Ten eerste kan uitgegaan worden van het verbruik van waterstofionen (H') in de
h y w e a c t o r . Op de tweede plaats kan uitgegaan worden van het verbruik van zuiver
waterstofgas (H2)in de reactor. Hierbij wordt verondersteld dat het verbruik van waterstofionen en het verbruik van zuiver waterstofgas rechtevenredig is met de hyamproductie
in de reactor.

In hoofdstuk 3 wordt ingegaan op het eerste principe. Als eerste wordt het dynamische
model dat gebaseerd is op het verbruik van waterstofionen in de reactor beschreven.
De realiseerbaarheid van dit principe hangt af van de mogelijkheid om continu de concentratie van waterstofionen in de procesvloeistof bij de voeding en aftap van de reactor te
bepalen. Er is geprobeerd om dit te realiseren met behulp van pH-metingen. Hiertoe is een
aantal maanden onderzoek verricht. Uit het onderzoek is gebleken dat het (nog) niet mogelijk is om vanuit de pH-waarde de concentratie van waterstofionen te berekenen. Dit komt
ondermeer door de hoge zoutconcentraties in de procesvloeistof en de erg lage pH-waarde
bij de voeding van de reactor.
Doordat het niet mogelijk is om het verbruik van waterstofionen te bepalen aan de hand
van pH-metingen is dit schattingspsincipe voorlopig terzijde geschoven.
Meer resultaten leverde het schatten van de hyamconcentratie op aan de hand van het
verbruik van zuiver waterstofgas in de reactor. In hoofdstuk 4 wordt dit principe uitvoerig
besproken.
De basis is weer een dynamisch procesmodel dat in samenwerking met een extended Kalman-filter continu een zo optimaal mogelijke schatting levert van de hyamconcentratie bij
de aftap van de reactor. Het filter wordt gevoed met de ingangssignalen van het proces
(waterstofdosering, waterstofafvoer en procesvloeistofflow) en één maal per 8 uur met een
monsterwaarde van de hyamconcentratie. Naast de hyamconcentratie schat het filter ook
de verhouding tussen waterstofverbruik in de reactor en hyamproductie. Deze parameter
wordt weliswaar constant verondersteld, maar omdat een kleine variatie hierin grote
invloed op de geschatte hyamconcentratie heeft, wordt deze parameter meegeschat.
In hoofdstuk 4 worden verder nog enige experimenten besproken die uitgevoerd zijn in de
HPO-fabriek met de schatter.
Ook wordt gekeken naar de invloed van de parameters in het procesmodel op de berekening
van de hyamconcentratie aan de aftap van de hyamreactor.
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Tijdens de experimenten met de schatter in de HPO-fabriek zijn een aantal praktische
aspecten naar voren- gekomen. In hoofdstuk 5 wordt ondermeer besproken welke problemen
zich voordoen bij het meten van gasflows, wat er gebeurt tijdens het stoppen en starten van
de reactor en hoe monsterwaarden geïnterpreteerd moeten worden.

In hoofdstuk 6 worden enige conclusies getrokken met betrekking tot de huidige schatter en
er worden aanbevelingen gedaan met het oog op verdere ontwikkelingen in de toekomst.

3

HOOFDSTUK 2 : WO-FABRIEK
- .
-

In dit hoofdstuk wordt de fabriek besproken waarvoor de concentratieschatter is ontwikkeld: de HPO-fabriek.
In 2.1 zal het HPO-proces worden beschreven, waarna in 2.2 een gedetaileerde beschrijving
van de hyamreactor volgt.
2.1

De HPO-fabriek kan functioneel opgedeeld worden in twee blokken : de anorganische
procesvloeistof-loop (de APV-loop) en de organische loop (zie fig. 2.1).

Figuur 2.1 :

HPO-fabriek.

In de APV-loop wordt hyam bereid die in de ~ x i ~ ~ ~ i n g ~ k in
o l tege~treem
om
wmdt
gebracht met anon. Anon en hyam worden omgezet in oxime. Deze oxime dient vervolgens
als rondstof voor caprolactam. Caprolactam is de basis voor nylon.
In e APV-loop zijn diverse units aangebracht om de procesvloeistof te bewerken alvorens
in de hyamreactor weer hyam kan worden gevormd.

a

De anorganische Drocesvloeistof-loop
Eerste unit in de APV-loop is de hyamreactor. Hierin wordt hyam geproduceerd uit H2,
Nos- en H+.Bijproducten zijn onder meer H2O en NH4+. De APV die uit de hyamreactor
stroomt wordt opgeslagen in de hyambuffertank.
Vervolgens stroomt de APV naar de oximeringskolom. Hier wordt de in tolueen opgeloste
anon in tegenstroom gebracht met de APV uit de hyambuffertank. E r ontstaat oxime dat
samen met de tolueen wordt afgevoerd door de organische loop.
De APV die uit de oximeringskolom komt, doorstroomt nu de extractiekolom. Hier wordt
de kleine hoeveelheid doorgeslibte oxime gehydroliseerd waardoor weer hyam ontstaat. De
overmaat anon wordt geëxtraheerd. Te hoge concentraties organische verbindingen in de
APV moeten worden voorkomen in verband met vergiftiging van de katalysator in de
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by amreactor.
In de stripper wordt, door verhitting met stoom, het in de andere units gevormde water
verdampt en wordt een deel van de organische verbindingen verwijderd.
Hierna stroomt de APV naar een buffertank, de tank voor absorptie (TvA).
Na de TvA wordt de APV opgesplitst in een by-pass die de absorptiekolom doorstroomt en
een hoofdstroom die rechtstreeks naar de tank na absorptie (de TnA) gaat. In de absorptiekolom wordt het in de hyamreactor gevormde NH4+ afgebroken en wordt zuur (HN03)
teegeveegd a n de APV. Om dit te bereike:: wordt ammod& (NH$veïbïmd.
Waast het toevoegen van zuur in de absorptiekolom wordt ook extern zuur gedoseerd. Dit
gebeurt wanneer in de absorptiekolom onvoldoende zuur wordt gemaakt voor de hyamproductie.
De organische Drocesvloeistof-looD

In de organische loop worden tolueen en oxime gescheiden. De reacties vinden plaats in de
extractiekolom en de oximeringskolom. Na het verlaten van de oximeringskolom bevat het
mengsel naast oxime en tolueen ook nog niet-omgezette anon. Via de top van de lste
destillatiekolom wordt het merendeel van de tolueen afgescheiden. Vanuit de tolueentank
wordt tolueen gedoseerd aan de bodem van de extractiekolom.
Het bodemproduct van de I s t e destillatiekolom dient als voeding voor de 2de destillatiekolom. Hier wordt de oxime als bodemproduct afgescheiden en via het oxime-pom vat
afgevoerd naar de HSO-fabriek (HSO = Hydroxylamine-Sulfaat-cyclohexanon-0>0.rne~.

2.2

BESCHRIJVING HYAMREACTOR

De hyamreactor wordt voorgesteld als een ideaal gemengd overloopvat. Dit betekent dat de
hoeveelheid procesvloeistof, die zich in de reactor bevindt, constant verondersteld wordt. In
de hyamreactor wordt onder toevoeging van waterstofgas hyam ge roduceerd. Daarnaast
worden nog enkele stoffen als bijproduct gemaakt (NH4+, N2, N207. De mate waarin de
hoofdreactie verloopt wordt de selectiviteit genoemd. De reactievergelijkingen die een rol
spelen staan beschreven in bijlage A.
9pui g

I

Proeerrioclatol

Warerit

Proc.rriw1rtof

Figuur 2.2 :

Hyamreactor.
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Aan de onderzijde van de reactor stroomt een hoeveelheid procesvloeistof de reactor in: Fj
[kg/s]. Via een FIC (fig. 2.2) kan de hoeveelheid procesvloeistof die de reactor instroomt
geregeld worden.
De procesvloeistof aan de voeding van de reactor bevat de volgende chemische verbindingen: fosforzuur, salpeterzuur, ammoniak en een zeer kleine hoeveelheid hyam. Uit de
reactor stroomt vervolgens hyamrijke procesvloeistof weg: Fu [kg/s].
De hyamreactor wordt bedreven bij een druk p en een temperatuur T. Deze grmtheder,
gzregdd dour mibdei van een druk- respectieveiijk een temperatuurregeling (fig.
2.2).
TmG-An
*I luGE

In de reactor wordt ten behoeve van de hyamproductie een bepaalde hoeveelheid zuiver
waterstof verbruikt: Qcons [moi/s]. Het gas dat de reactor verlaat bevat nog ?!, % zuiver
waterstof. Het grootste gedeelte van dit gas wordt teruggevoerd naar de reactor. Alvorens
de reactor weer binnen te stromen wordt het gas opgemengd met pprocentig gas dat door
de N A K 4 (= Nafta-kraker) geleverd wordt. De hoeveelheid Qi [mol/s die aan het circulatiegas wordt toegevoegd wordt bepaald door een cascade regeling ie ervoor dient te
zorgen dat het percentage waterstof in de reactor (= p) constant blijft.
Het gas dat niet wordt teruccevoerd naar de reactor, wordt afgevoerd naar het centrale
stookgasnet (CSN): @u [rnoi/T

d

Om te voorkomen dat zoutdeeltjes, die in de reactor door de gasstroom worden meegesleurd, schade veroorzaken aan de compressor die zich in het circulatiecircuit bevindt,
l/hr) gedoseerd op een gaas vlak voor de
wordt er een constante hoeveelheid waswater (
gasuitlaat van de reactor, dat deze zoutdeeltjes opvangt alvorens zij in het circulatiecircuit
kunnen doordringen.
De volgende grootheden worden in de HPO-fabriek continu gemeten:
@u, B, p en T-

Fi, @i,
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HOOFDSTUK 3 :
=

.

ON-LINE SCHATTING RYAMCONCENTRATIE OP BASIS VAN
PH-METINGEN

In dit hoofdstuk wordt gepoogd een methode te ontwikkelen die het mogelijk maakt om de
hyamconcentratie aan de aftap van de reactor te schatten op basis van de bepaling van het
verbruik van H+ in de hyamreactor.
In 3.1 wordt een dynamisch procesmodel opgezet dat ds basis voor het schattingsdgoritme
moet dienen. In 3.2 wordt een model afgeleid dat het mogelijk moet maken om vanuit de
pH-waarden de titreerbare H+-concentratie te bepalen. In 3.3 wordt besproken in hoeverre
het mogelijk is om met de huidige kennis een concentratieschatter te ontwikkelen volgens
bovengenoemd principe.
3.1

DYNAMISCH MODEL €WAMREACTOR

Aan de hand van de beschrijving in 2.2 kunnen een aantal modelvergelijkingen worden
opgesteld.
Aangezien de hoeveelheid procesvloeistof VO [kg] in de reactor constant verondersteld
wordt, kan de volgende statische massabalans voor de reactor wmden opgesteld:

Fu(t) = Fi(t)

+ mw@co,s(t) + waswater

(34

De verbruikte hoeveelheid zuiver waterstof kan expliciet berekend worden uit de waterstofbalans over de hyamreactor:
(3.2)

Voor de titreerbare H+-concentratie kan een dynamische componentenbalans worden
opgesteld:

at [VoH+u(t)] = Fi(t)H+i(t) - F,(t)H',(t)

- RH+(t)

(3.3)

Eveneens km een dergelijke vergelijki~gvoor de hymcûacent rztk worden opgestekl:

Er wordt verondersteld dat de hoeveelheid hyam die in de reactor wordt geproduceerd
rechtevenredig i s met de hoeveelheid H+ die in de reactor wordt verbruikt. De evenredigheids-factor is a*,ook wel de H+-selectiviteit genoemd.
Indien nu de titreerbare H+-concentratie in de voeding en de aftap van de reactor bepaald
kan worden vanuit pH-metingen dan kan uit de vergelijkingen 3.1 t/m 3.4 de hyamconcentratie aan de aftap van de reactor worden berekend.
3.2

MODELVORMING HPO-PROCESVLOEISTOF

Voor het ontwikkelen van een on-line concentratieschatter op basis van pH-metingen is
het noodzakelijk om een relatie te bepalen tussen de pH-waarde en de titreerbare H+-con-
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centratie van de procesvloeistof. Om dit te bereiken is een fysisch-chemisch evenwichtsmodel opgezet. = .
Allereerst worden in 3.2.1 enige begrippen toegelicht die betrekking hebben op deze materie. Daarna volgt in 3.2.2 de afleiding van een model voor ideale, oneindig verdunde vloeistoffen. Vanuit dat model wordt vervolgens in 3.2.3 een model afgeleid voor meer geconcentreerdere oplossingen.

9 0 1
3.I.1

In verband met de verwarring die er bestaat over en rond de begrippen pH en H+-concentratie zal in deze paragraaf een en ander rondom deze begrippen toegelicht worden.
3.2.1.1

Het begrip pH

De pH-waarde van een oplossing wordt gebruikt als een maat voor de concentratie waterstofionen in die oplossing en kan potentiometrisch continu bepaald worden.
Voor de pH-waarde van verdunde oplossingen wordt in het algemeen de definitie van
Sörensen gehanteerd: de pH is gelijk aan de negatieve decadische logaritme van de concentratie waterstofionen.
pH = -log( H
[ )]'

(3.5)

Het blijkt echter dat deze definitie niet altijd juist is. Bij meer geconcentreerdere oplossingen treden er namelijk afwijkingen op tussen de berekende en de gemeten pH-waarde.
Het is daarom beter om de volgende, algemeen geldende, definitie te hanteren: de pH is
gelijk aan de negatieve decadische logaritme van de activiteit van waterstofionen.
pH = -log(a+)
De activiteit van waterstofionen blijkt niet lineair te zijn met de concentratie waterstofionen. Naast deze concentratie spelen onder andere ook de volgende aspecten een rol:
- activiteit van andere ionen in de oplossing
- temperatuur van de oplossing
3.2.1.2

Het begrip H+-concentratie

Wanneer gesproken wordt over H+-concentratie kunnen twee gevallen worden onderscheiden:

- actuele K+-concentratie
- titreerbare H+-concentratie
Indien een zuur in oplossing is, zal er zich een evenwicht instellen tussen enerzijds het
niet-gedissocieerde zuur en anderzijds door dissociatie ontstane ionen. De mate waarin dit
plaatsvindt wordt bepaald door een evenwichtsconstante K:

HA + H++ A-

(3.7)

,
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De concentratie van waterstofionen wordt de actuele H+-concentratie genoemd. Wanneer
nu waterstofionen worden geneutraliseerd door, bijvoorbeeld, toevoeging van OH-, dan zal
het evenwicht (vergelijking 3.7) naar rechts verlopen. Bij het bepalen van de titreerbare
H+-concentratie wordt OH- toegevoegd tot aan een vooraf vastgestelde pH-waarde, meestal het equivalentiepunt. De hoeveelheid OH- die is toegevoegd is gelijk aan de hoeveelheid
waterstofionen die is geneutraliseerd. Dit wordt de titreerbare H+-concentratie genoemd.
Deze is dus zeker niet gelijk aan de actuele H+-concentratie.

Bij de opzet van het model wordt ervan uitgegaan dat de procesvloeistof is opgebouwd uit
een aantal chemische verbindingen. In oplossing zullen deze chemische ver bindingen geheel
of gedeeltelijk geïoniseerd zijn.
De mate waarin de chemische verbindingen ioniseren wordt bepaald door een evenwichtsconstante. Voor ideale (= oneindig verdunde) oplossingen zijn de evenwichtsconstanten
bekend.

Brutosamenstelling van de procesvloeistof

3.2.2.1

De HPO-procesvloeistof is opgebouwd uit een vijftal chemische verbindingen:
- fosfaat (FZ)

- ammoniak (NH)

- salpeterzuur (SZ)

- water (Wa
De procesvloeistof aan de voeding van de hyamreactor wordt gekenmerkt door een zeer lage
concentratie hyam en relatief veel salpeterzuur. Aan de aftap van de reactor is de hyamconcentratie hoog terwijl de hoeveelheid salpeterzuur relatief laag is. De concentratie
fosforzuur daalt iets over de reactor, terwijl de concentratie ammoniak toeneemt.
Evenwichtsvergelijkingen

3.2.2.2

De hierboven genoemde chemische verbindingen zullen zich, wanneer zij zich in oplossing
bevinden, geheel of gedeeltelijk splitsen in ionen. Hierdoor bevat de gsoce~vloeist~ofde
volgende componenten:

SZ
Hy
Wa

: HNO,, NOS: NH30H+, NH20H
: H20, OH-, H+

Door de aanwezigheid van bovengenoemde ionen zullen zich in de oplossing een aantal
evenwichten instellen:

H3P04

* H2P04- + H+

H2PO4-

+ H+
+ H'

HP042-

HP042- e P O 4 3 -

(3.9)

(3.10)

(3.11)
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NH4'
HNO3

NH3
- . + H+
NO3- + H'

(3.12)

*
NH30H' * NH30H' + H'
H2O * OH- + H+

(3.13)
(3.14)

(3.15)
Deze evenwichten worden gekarakteriseerd door de zogenaamde fysisch-chemische evenwicht sconsianten:

[NH30H']

= 7.4E-3

(3.16)

= 6.2E-8

(3.17)

= 4.8E-13

(3.18)

= 5.8E-10

(3.19)

= 25.11

(3.20)

= onbekend

(3.21)

- 1 n

- 1.vE-14

3.2.2.3

(3.22)

Massabalansen

In de massabalansen worden de concentraties van de afzonderlijke componenten gekoppeld
met de concentraties van de chemische verbindingen:
(3.23)
(3.24)
(3.25)
(3.26)
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Elektronenbalans

3.2.2.4

--

.

Omdat de procesvloeistof elektrisch ongeladen is moet de som van het aantal positieve
ionen gelijk zijn aan de som van het aantal negatieve ionen.

(3.27)
Model voor ideale oplossingen

3.2.2.5

Combinatie van de vergelijkingen 3.16 t/m 3.27 levert een uitdrukking op die de relatie
weergeeft tussen de concentratie van waterstofionen, de evenwichtsconstanten en de concentratie van de chemische verbindingen in de procesvloeistof:

H
[I'

I

+
K i [H' ]

+

2KiK 2 H
[J'

+ 3KiK2K3

H' I 3+Ki [ H+ ] 2+KiKz[H +]+KiK2K3

]

FZ

[Ks T'[H+3

sz

I&]
(3.25)

In ideale (= oneindig verdunde) oplossingen is het 20 dat de concentratie van waterstofionen gelijk is aan de activiteit van de waterstofionen. Bovenstaande relatie levert dus een
relatie op tussen pH en de concentratie van de chemische verbindingen in de procesvloeistof, met de fysisch-chemische evenwichtsconstanten ais parameters.

3.2.3

THEORETISCH MODEL VOOR GECONCENTREERDE OPLOSSINGEN

Wanneer in plaats van een ideale oplossing (= oneindig verdund) een geconcentreerde
oplossing wordt beschouwd, dan mag de concentratie van waterstofionen niet meer gelijk
worden gesteld aan de activiteit van de waterstofionen.
B e activiteit van de waterstofionen kan geschreven worden als:
(3.29)
Met behulp van deze definitie worden nu nieuwe fysisch-chemische evenwichtsconstanten
gedefinieerd:
(3.30)

(3.31)

[ HaP04-I
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(3.32)

(3.33)

(3.34)

(3.35)

(3.36)

Wanneer deze definities v e r de evenwichtsconstanten worden gehanteerd kan opnieuw een
relatie worden afgeleid tussen pH en de concentraties van de chemische verbindingen in de
procesvloeistof. Ditmaal met de nieuwe evenwichtsconstanten als parameters.
uit vergelijking 3.28 te vervangen door a+. De fout die daarmee
Het is toegestaan om [H+]
gemaakt wordt, wordt verdisconteerd door het gebruiken van de hierboven gedefinieerde
evenwi chtsconstanten.
De term [H+] in het rechterlid van vergelijking 3.28 mag echter niet direct door a+ worden
vervangen, omdat de fout die daarmee gemaakt wordt door geen enkele parameter wordt
ver disconteerd.
Daarom wordt gedefinieerd
(3.37)

Dit resulteert dan in de volgende uitdrukking:

(3.38)

Uit eerder onderzoek (Clement, (21) is gebleken dat de evenwichtsconstanten K1' t/m K6'
afhankelijk zijn van de concentraties van de chemische verbindingen in de beschouwde
procesvloeistof.
Voor de HPO-procesvloeistof met pH-waarden tussen
en zou volgens het onderzoek
van Clement het volgende gesteld mogen worden:
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KI' = f(FZ,
- NH, SZ, Hy)

(3.39)

K2' = O

(3.40)

K3' = O

(3.41)

Kq' = O
= 00

(3.42)
(3.43)

00

(3.44)

Kg'=

K,' = O
(3.45)
Met bovenstaande aannamen is het mogelijk om een vereenvoudigde relatie op te stellen
tussen pH-waarde en de concentraties van de chemische verbindingen in de procesvloeistof:

[;]a+

+ NH + Hy = [a+K:'KiljFZ

+

(3.46)

sz

Met betrekking tot de term (i/@)a+ worden in het rapport van Clement [2] nog een aantal
aannamen gemaakt:
i)

Indien pH 1 1.5 dan i s de term (l/O)a+ verwaarloosbaar ten opzichte van de andere
termen in vergelijking 3.45.
Indien 0.9 5 pH < 1.5 dan mag O geli'k aan 1 verondersteld worden.
Indien pH < 0.9 dan dient de term (i/@)a+ als zodanig te worden meegenomen in de
berekeningen.

Het werkgebied dat voor de concentratieschatter van belan is loopt van pH = f (voe(aftap hyamreactor . Uit de bovenstaande aannading hyamreactor) tot aan pH = f
men volgt dan dat beide gevallen apart beschouwd moeten worden.

7

Voeding van de hyamreactor ( pH = f ) :
Lla++NH+FTy=f
[a+

l@J

+ KJ

Aftap van de hyamreactor ( pH = f

+

a+ NH

lFZ+CZ

(3.473

):

+ Hy =[a+K1' ]FZ + SZ
+ KI'

(3.48)

aan voeding en aftap van de
reactor met de respectievelijke brutosamenstellingen van de procesvloeistof.

Er zijn nu dus twee relaties ontstaan tussen pH-waarden

3.3

TOEPASSING VAN PH-METINGEN IN D E CONCENTRATIESCHATTER

Het is eventueel mogelijk om met behulp van de vergelijkingen 3.47 en 3.48 een rechtstreekse relatie te bepalen tussen pH-waarde en hyamconcentratie.

l
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Dit levert de nodige problemen op. Tijdens het opstellen van het theoretische model in 2.3
worden namelijkenige aannamen gemaakt waarbij de nodige vraagtekens geplaatst kunnen
worden.
De uitdrukking voor K1' is een empirische relatie die meer dan 10 jaar geleden
bepaald is. Het is nog maar zeer de vraag of deze relatie nu nog geldig is. De procesomstandigheden zijn immers aanzienlijk veranderd.
De uitdrukking K5' = co suggereert dat het salpeterzuur in de procesvloeistof
volledig ioniseert. De vraag kan gesteld worden of dat in geconcentreerde oplossingen inderdaad het geval is.
3)

Over de factor O is niets bekend. Het is zeer goed mogelijk dat deze factor afkankelijk is van de concentraties van de chemische verbindingen in de procesvloeistof.

Het oorspronkelijke doel is om een relatie te bepalen tussen pH-waarde van de procesvloeistof en de titreerbare H+-concentratie.
Deze titreerbare H+-concentratie wordt bepaald door titratie van een procesvloeistof-monster tot pH = 4.4. De hoeveelheid H+die hierbij geneutraiiseerd wordt is dan de-titreerbare
H+-concentrat ie.

Figuur 3.1 :

De invloed van de evenwichtsconstanten en de toegestane
verwaarlozing van componenten bij gegeven pH-waarde.

In figuur 3.1 geeft het gearceerde gebied ai& waar de evenwíchtsconstante een rol speelt.
Hieruit volgt dat tijdens het titreren tot pH = 4.4 de volgende evenwichtsconstanten een
rol spelen: Kl',K2',K6'
Hieruit mag geconcludeerd worden dat de hyamconcentratie in de procesvloeistof mede van
invloed is op de titreerbare H+-concentratie. Dit houdt in dat het niet mogelijk is om een
eenduidige relatie te leggen tussen pH-waarde en titreerbare H+-concentratie, onafhankelijk van de hyamconcentratie in de procesvloeistof.
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3.4

EXPERIMENTEN
-.

Voor het afleiden van een relatie tussen pH-waarde en de concentraties van de chemische
verbindingen in de procesvloeistof zijn een aantal experimenten verricht. Om een beter
inzicht te krijgen in de invloed van de concentraties van de chemische verbindingen op de
pH-waarde is gestart met experimenten met fosforzuuroplossingen en salpeterzuuroplossingen.
T h m e t l x h gezien EX& mei het in 3.2.2 afgeieide model exact de pH-waarde berekend
kunnen worden voor sterk verdunde fosforzuuroplossingen en saipeterzuuropiossingen. Om
dit te testen zijn een aantal verschillende oplossingen getitreerd met ammoniakwater
(NH40H). De resultaten in figuur 3.2 en 3.3 tonen aan dat.het model trendmatig aardig
voIdoet, maar in absolute waarde toch al afwijkt.

0
I

I,

Figuur 3.2 :

Titratiecurve van fosforzuur (0.867 mol/kg) met ammoniakwater.

Figuur 3.3 :

Titratiecurve van salpeterzuur
water.

(1.02

mol/kg) met ammoniak-
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Wanneer de concentraties van de chemische verbindingen in de oplossingen opgevoerd
worden zullen de door het model berekende pH-waarden steeds verder af gaan wijken van
gemeten DH-waarden.
Ïn figuur.3.4 is dit duidelijk zichtbaar. Hier blijkt dat het model zelfs trendmatig al de mist
ingaat. Voor salpeterzuur blijft het model ook voor geconcentreerdere oplossingen trendmatig goede pH-waarden berekenen (zie fig. 3.5).

Figuur 3.4 :

Titratiecurve van fosforzuur (4.292 mol/kg) met ammoniakwater.

Figuur 3.5 :

Titratiecurve van salpeterzuur (5.165 mol/kg) met ammoniakwater.

In figuur 3.6 wordt nog eens aangegeven hoe het model af gaat wijken indien de concentratie van fosforzuur opgevoerd wordt.
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o

e

0.8
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I

E,

Figuur 3.6 :

Verschillen tussep gemeten en berekende pH-waarde
fosforzuuroplossingen.

van

Uit bovenstaande figuren kan geconcludeerd worden dat er uitgebreid onderzoek noodzakevan de procesvloeistof van de
HPO-fabriek beschrijft als functie van de concentraties van de chemische verbindingen.
Een dergelijk onderzoek is echter te omvangrijk om binnen het kader van de ontwikkeling
van een concentratieschatter uit te worden gevoerd.
lijk is om een model te ontwikkelen dat de pH-waarde

3.5
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HOOFDSTUK 4 :
=

.

ON-LINE SCHATTING HYAMCONCENTRATIE OP BASIS VAN
WATERSTOFVERBRUIK

In dit hoofdstuk staat een methode beschreven die het mogelijk maakt om de hyamconcentratie aan de aftap van de reactor te schatten op basis van de bepaling van het wateïstofverbruik in de reactor.
In 4.1 wordt het dynamische procesmodel afgeleid dat aan het schattingsdgoritme ten
gronds!ag ligt. Ir, 4.2 wûrdt de iavloed besproken v
a de diverse rnsdelpaï~ieteïsup be
berekening v a n de hyamconcentratie. In 4.3 worden de modelvergelijkingen ir? een
niet-lineaire toestandsvorm gegoten. Aan de hand van dit toestandsmodel wordt in 4.4 een
optimale waarnemer ontworpen. Dit vindt plaats door de theorie die geldt voor lineaire
systemen uit te bouwen naar een theorie die van toepassing is op niet-lineaire systemen. In
4.5 worden enkele experimenten besproken die met de schatter in de fabriek zijn
uitgevoerd.
4.1

DYNAMISCH MODEL HYAMREACTOR

Met behulp van de beschrijving van de hyamreactoï in hoofdstuk 2 kan een dynamisch
model worden opgesteld voor de hyamreactor.
Uitgegaan wordt van de hyambalans over de reactor, waarbij wordt aangenomen dat de
hoeveelheid hyam die in de reactor wordt geproduceerd rechtevenredig is met de hoeveelheid waterstof die in de reactor wordt verbruikt. De evenredigheidsfactor is u. Deze factor
genoemd.
wordt ook wel de H-electiviteit

Aangezien de hoeveelheid procesvloeistof VO [kg] in de reactor constant verondersteld
wordt, kan een statische massabalans voor de reactor worden opgesteld:

De verbruikte hoeveelheid zuiver waterstof @cons(t) kan expliciet berekend worden uit de
wat erstofbalans over de hyamreact or:

4.2

INVLOED VAN PARAMETERS OP BEREKENING VAN HYAMCONCENTRATIE

a

In de vergelijkin en van 4.1 wordt gebruik gemaakt van diverse parameters. De parameters
kunnen ingedeel worden in drie categorieën:
ontwerp parameters (VO,V )
fysische constanten (R, rnw7
parameters die bepaald worden door het proces (Ci, 3; u, waswater)
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ad

1):

-

.

De parameter VO bepaalt samen met de procesvloeistofstroom F,(t)de tijdconstante van de
hyamreactor. In stationaire situaties heeft VO geen invloed op de berekening van de hyamconcentratie. In dynamische situaties heeft deze parameter echter wel invloed. Figuur 4.1
toont de responsie van de hyamconcentratie cu op een stap in de reactorvoeding van 5
ms/hr. Eén curve geeft de responsie weer bij de nominale VO. De andere curve geeft de
e
n maximaal verschil in
responsie weer bij een VO die 15 % hoger ia. Wet r e s d t a t is e
moijkg. Dit komt overeen met een maximale fout van
respuiisies v-afi
%.

Figuur 4.1 :

Variatie in cU(t) ten gevolge van een variatie in de waarde van

VO.
De parameter Vg speelt een rol bij de berekening van de hoeveelheid zuiver waterstof die
verbruikt wordt in de reactor. De term d( ...)/dt in vergelijking 4.3 is erg klein ten opzichte
van de overige termen. De invloed van variaties in V, op de berekening van Qicons(t)is
hierdoor te verwaarlozen.
ad 2):

Voor de gasconstante R geldt hetzelfde als voor het gasvolume in de reactor V,. De invloed
van variaties in deze parameter is te verwaarlozen.
Het molgewicht van waterstof mw i s exact bekend en levert dus geen problemen op.
ad 3):
De ingaande hyamconcentratie Ci is erg klein (A
mol/kg) t.o.v. cU(t) (k
mol&). Statisch gezien is een fout van a rnol/kg in Ci gelijk aa11 een fout van a moi/kg in
mol/kg. Bij grote storingen
en de
cu. Normaal ges roken varieert Ci tussen de
(in de oximering zal Ci kunnen oplopen tot maximaal
mol/kg. Wanneer dit het geval
is zal de schatter met een nieuwe waarde voor Ci verder moeten rekenen tot Ci weer gedaald
is tot het normale niveau.

P
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Variaties in het percentage waterstof y in de waterstofvoeding hebben een belangrijkere
invloed op het schattingsresultaat. In hoofdstuk 5 wordt hier nog uitgebreid op teruggekomen.
Ook variaties in de parameter cx kunnen fouten in het schattingsresultaat opleveren van
enkele procenten. Daarom zal deze parameter ook meegeschat worden door het in 4.4
beschreven algoritme.
Variaties in de hoeveelheid waswater dat wordt gedoseerd hebhen slechts e s verwaaïlûosbare invloed op de berekening van F,(t) (ongeveer 0.01 %) en daardoor ook een verwaarloosbare invloed op de berekening van cU(t).
TOESTANDSMODEL HYAMREACTOR

4.3

Voor het opzetten van een toestandsmodel voor de hyamreactor wordt uitgeegaanvan de
hyambalans over de reactor (vergelijking 4.1). Omdat Fu(t) en Qcons(t) expliciet bepaald
kunnen worden uit de vergelijkingen 4.2 en 4.3 kan vergelijking 4.1 omgewerkt worden tot:

U(t) = o
Parameters in vergelijking 4.4 zijn: Ci, waswater, mw, y, Vo7V, en R.
De kolom met ingangssignalen wordt gedefinieerd als:
u(t> = col (Fi(t), @i(t>)Qu(t>7 B(t>7 ~ ( t ) ,T(t)).
De kolom met toestandsgrootheden is:
z(t) = col (C"(t>, a)

(4.7)

De uitgang van het systeem is de hyamconcentratie aan de aftap van de reactor. Omdat de
hyamconcentratie slechts één maal per 8 uur gemeten wordt, wordt het uitgangssignaai in
discrete vorm weergegeven:
Y(tk)

= Cu(tk)

Het toestandsmodel voor de hyamreactor komt er dus als volgt uit te zien:

;(t> = f(z(t),

40)

zit01 = zo

(4-9)

terwijl de uitgangsvergelijking door een discrete vergelijking wordt beschreven:
'

V(tk) = C4tk)

(4.10)
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Het hierboven beschreven systeem is vanzelfsprekend ook onderhevig aan ruis. Bovendien
zullen er bij het--*palen van de uitgang van het systeem meetfouten optreden. Het geobserveerde systeem wordt daarom beschreven door de vergelijkingen:
(4.11)

(4.12)

In deze vergelijkingeri stelt Wt> de systeeriiis vmî en $ti de observatieruis. Er wordt
aangenomen dat deze signalen witte ruissignalen zijn. Dit houdt in:
(4.13)
(4.14)
(4.15)
(4.16)
(4.17)

Verder wordt aangenomen dat u;(t) en v(t) onderling ongecorreleerd zijn: Dit betekent dat
ti) gelijk is aan nul. Van bovengenoemde ruissignalen worden de intensiteitsmatrices
t) en R(tk) bekend verondersteld.
Ook wordt een aanname gemaakt met betrekking tot de intensiteit van de observatieruis:
(4.18)

De beginconditie van bovengenoemd systeem zal worden beschouwd als een random variabele met een bekend gemiddelde en een bekende variantie:
E{z(to)} = PXO
EMo)

- PcxOl[z(tO) - k o l T )

(4.19)

= po

(4.20)

B

Met bovenstaande ge evens moet nu een systeem worden ontworpen dat met behulp van de
waarneming y(t) en et ingangssignaal u(t) een optimale schatting van de toestand z(t)
levert.
4.4

OPTIMALE TOESTANDSRECONSTRUCTIE

Het in 4.3 beschreven systeem is een niet-lineair systeem. Voor dit systeem moet een zo
optimaal mogelijke waarnemer worden geconstrueerd. Als criterium, dat bepaalt of een
schatting optimaal is, wordt het minimum variantie criterium gebruikt.

De minimum variantie schatting wordt gedefinieerd als die schatting Yt) van de toestand
z(t), waarvoor het spoor van de gemiddeldeproduktmatrix van de schattingsfout:
e(t) = z(t) - z(t)

(4.21)
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minimaal is, dus:

J = tr[ E{e(t)eT(t)} ] minimaal

(4.22)

Deze vergelijking kan omgewerkt worden (Kok, [i]) tot:
J = E{e12(t)

+ e$(t)}

minimaal

(4.23)

Wanneer geldt dat:
E{e(t)} = k ( t ) = O

(4.24)

dan is de gemiddeldeproduktmatrix gelijk aan de variantiematrix en is het dus terecht om
te spreken van een minimum variantie schatting.
J = tr[ E(e(t)e T (t)} ]

(4.25)
(4.26)
(4.27)
(4.28)

T.b.v. het ontwerpen van een optimale waarnemer voor dit systeem zal eerst de theorie ten
aanzien van lineaire systemen bekeken worden. Daarna wordt geprobeerd om aan de hand
daarvan een zo optimaal mogelijke waarnemer voor het niet-lineaire systeem te ontwerpen.

4.4.1

LINEAIRE SYSTEMEN

Systemen kunnen beschreven worden als tijdcontinue systemen en als tijddiscrete systemen.
Voor beide soorten systemen kunnen optimale waarnemers worden afgeleid.
4.4.1.1

Continue lineaire systemen

Continue lineaire systemen kunnen worden beschreven door de vergelijkingen:
(4.29)
(4.30)

gelden dezelfde aannames als in

(4.31)
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De beginconditie- voor
deze waarnemer is:
.
-

;(to) = b o

Figuur 4.2 :

(4.32)

Waarnemer voor continue lineaire systemen.

De optimale schatting ;(t) van de toestand z(t) is, zoais beschreven in 4.3, die schatting
waarvoor tr[ P(t) ] minimaal is.
De covariantiematrix P(t) is de oplossing vil11 de matrixriccativergelijking:
P(t) =

(4.33)

In het dictaat van Kok [i] wordt bewezen dat. de schatting q t ) van de toestand z(t) optimaal is indien geldt:
K(t) = P(t)C(t)R-l(t)
4.4.1.2

(4.34)

Discrete lineaire systemen

Discrete lineaire systemen kunnen op de volgende wijze worden beschreven:
Z(tk+t)= A(tk)si(tk) -k B(tk)u(tk)
dtk) = C(tk)z(t) -k <tk)

$-

W(tk)

(4.35)
(4.36)

Ook hier gelden voor de ruissignalen to(tk) en v(tk) en de beginconditie z(t0) weer dezelfde
voorwaarden als in 4.3.
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Voor discrete lineaire systemen kan een waarnemer op twee manieren ingericht worden. De
beide met hodenauilen afzonderlijk worden besproken.
Methode 1:

De structuur van een waarnemer voor het hierboven beschreven systeem kan zijn (Kwakernaak,Sivan, [2]):

(4.37)

De beginconditie voor deze waarnemer is:

î o o ) = Pxo

Figuur 4.3 :

(4.38)

Waarnemer voor discrete lineaire systemen (met hode

1).

De covariantiematrix P(tk) van de schattingsfout e(tk) = Z(tk) - Z(tk) kan eenvoudig
afgeleid worden:
(4.39)
#

(4.40)

#

(4.41)
#

(4.42)
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In bijlage B wogdt bewezen dat een optimde schatting i(tk) van de toestand 2(tk) verkregen wordt indien voor K(tk) gekozen wordt:
4.43)

(4.44)

(4.47)
(4.48)
Met behulp van het uitgangssignaal dtk) wordt vervolgens de predictie h(tk) aangepast.
Deze stap wordt de "correctie" genoemd.

(4.49)

Figuur 4.4 :

Waarnemer voor discrete lineaire systemen (methode 2).
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(4.50)
(4.51)

(4.52)

Evenals bij methode 1 kan bewezen worden dat de schatting Z(tk) van de toestand 2(tk)
optimaal is indien voor K(tk) geldt:
(4.53)

4.4.2

NIET-LINEAIRE SYSTEMEN

Bij het opstellen vaa de systeemvergelijkingen voor de hyamreactor kan niet zonder meer
uitgegaan worden van een continu systeemmodel. De uitgang van het systeem wordt n a m e
lijk maar één maal per 8 uur bepaald. Ook een volledige discrete systeembeschrijving is niet
van toepassing omdat de meting van de uitgang y(t) niet synchroon loopt met de metingen
van het ingangssignaal u(t).
Voor het vinden van een geschikte optimale waarnemer wordt daarom uitgegaan van een
gecombineerde beschrijvingswijze.
De toestandsvergelijking wordt door een continue vergelijking beschreven:
(4.54j

terwijl de uitgangsvergelijking door een discrete vergelijking wordt beschreven:
(4.55)
Voor het ontwerpen van een geschikte waarnemer voor dit systeem wordt gebruik gemaakt
van methode 2 uit 4.4.1. De reconstructie wordt weer opgesplitst in twee stappen, een
predictie en een correctie.

Tussen twee metingen van de uitgang Y(tk) ( t k 5 t < tktl) wordt continu een schatting van
de toestand z(t) berekend. Dit is de predictie. Wanneer op het tijdstip tk+l een meting van
de uitgang y( tktl) binnenkomt, wordt de predictie gecorrigeerd. Hieruit volgt de correctie.

De eerste stap is dus de predictie:
(4.56)
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De aanname ten aanzien van de beginconditie is weer dezelfde als in 4.3.
De covariantiematrix P(tltk) van de schattingsfout e(tltk) = z(t) - qtltk) kan exact berekend worden. Dit wordt beschreven in het boek van Krebs 31. De oplossing i s echter dermate gecompliceerd dat deze technisch niet realiseerbaar is. r worden daarom ten aanzien
van de berekening van deze covariantiematrix enige vereenvoudigingen doorgevoerd.

L

Allereerst worden de modelfunctie f(z(t), u(t)) en de schatting van die modelfunctie
rfJLIL \
/ \\ *
1 ~ L \ L . ~w,tjj
I L ~ IE
~ ~e a Tqderrwks ûntwikke!d r u n d ó ~
z(tj
~ = qtjtk).

(4.57)

(4.58)

(4.59)
(4.60)

De tijdsafgeleide van de covariantiematrix van de schattingsfout e(tltk) = z(t)
gedefinieerd als:
p(tltk) = E{ [$t)

- ;(t/tk)][i(t) - 4 t l t k ) l T

- Z(tltk) is

}

(4.61)

Door gebruik te maken van vergelijkingen 4.54, 4.57 en 4.60 kan afgeleid worden dat:

(4.62)

De vergelijking die de correctie beschrijft ziet er ais volgt uit:
(4.63)

27

Figuur 4.5 :

Waarnemer voor niet-Iineair systeem.
1)

na correctie

(4.64)

(4.65)

Evenals in 4.4.1 kan op eenvoudige wijze worden afgeleid dat de correctie optimaal is als
geldt:
(4.66)
4.5

EXPERIMENTEN

Met het in 4.4 beschreven filter is gedurende een aantal maanden geëxperimenteerd in de
HPO-fabriek. In deze paragraaf worden twee experimenten besproken.

1)

Experiment 21 mei 1990:

Voor de intensiteiten van de ruissignalen zijn de volgende waarden gekozen:
Qii(t) = 1 . O M

(4.67)
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Qiz(t) =-Q21(t) = Q22(t) = 0.0

--

(4.68)

R(tk) = 3.OE-4

(4.69)

Als begincondities voor de covarianties Pil(t), P12(t) en P22(t) werden de volgende waarden
gekozen: .

PI&) = 0.0

(4.75)

= 9.3

(4.71)

P21(t0) = 0.0

(4.72)

PiZ(t9)

P22(t0)

= 1.06-4

(4.73)

In figuur 4.6 is te zien dat er gedurende het experiment voortdurend met reactorvoeding en
reactortemperatuur gevarieerd wordt. De temperatuurschommelingen hebben invloed op
het waterstofverbruik in de reactor.

Figuur 4.6 :

Verloop van reactorvoeding Fi en reactortemperatuur T

In figuur 4.7 staat de geschatte hyamconcentratie uitgezet tegen de tijd. Na afloop van het
experiment zijn monsterwaaden ingetekend die dûoï de procesoperators gedurende het
experiment zijn genomen. De monsterwaarden van de hyamconcentratie hebben normaalgesproken een standaardafwijking van 1 4 %.

Figuur 4.7 :

Verloop van de hyamconcentratie c,, en de evenredigheidsfactor

a.

29

Uit deze figuur mag dus blijken dat de schatter goede resultaten oplevert.
Wanneer de wamden van de covarianties Pll(t), P12(t) en P22(t) worden bekeken (fig. 4.8)
dan valt op dat met name Pll(t) aan de hoge kant ligt. De waarde van Pll(t) duidt er op
dat de standaardafwijking van de berekende hyamconcentratie in de buurt van
mol/kg
ZOU liggen. Gezien de resultaten in figuur 4.7 is dit erg hoog.

Figuur 4.8 :

Verloop vaa de covarianties.

Experiment li juni 1990:
Voor de inteaiteiteri vm de missignalen zijn hier de volgende waarden gekozen:
Qii(t) = 1.Ol3-7

(4.74)
(4.75)
(4.76)

Als begincondities voor de covarianties Pu(t), P 4 t ) en P 4 t ) werden de volgende waarden
gekozen:
P&)

= 0.0

(4.77)

P&)

= 0.0

(4.78)
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P21(t0) =-0.0

--

(4.79)

P22(t0) = 1 . 0 5 3

(4.80)

Ook tijdens dit experiment is veel met de reactorvoeding en de reactortemperatuur gevarieerd (fig. 4.9).

Figuur 4.9 :

Verloop van reactorvoeding Fi en reactortemperatuur T.

Door een grote fout in de tweede toestandsgrootheid (parameter a) is aanvankelijk het
schattingsresdtaat erg slecht (zie fig. 4.10). Nadat voor de eerste keer een meting van de
uitgang is ingevoerd wordt de schattingsfout reeds een stuk kleiner.

Figuur 4.10 :

Verloop van de hyamconcentratie cu en de evenredigheidsfactor
a.
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Ook de covarianties nemen hier reële waarden aan (fig. 4.11).

a

I

i
. . *. ,..... . .
D

Figuur 4.11 :
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I

u
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Verloop van de covarianties.

Tijdens beide experimenten is te zien dat de covarianties kleiner worden naarmate er meer
uitgangssignalen zijn verwerkt. Dit zou betekenen dat de schatter steeds betere resultaten
levert.
Opvallend is dat er ten opzichte van de monsterwaarden steeds een geringe systematische
fout lijkt te bestaan.
4.6
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HOOFDSTUK 5 : PRAKTISCHE
2
SCHATTER

ASPECTEN

VAN

DE

CONCENTRATIE

Tijdens de experimenten die met de concentratieschatter in de HPO-fabriek zijn uitgevoerd, zijn een aantal praktische aspecten van de schatter naar voren gekomen. In dit
hoofdstuk zal hierop nader ingegaan worden.

De ingetrokken hoeveelheid zuiver waterstof is het product va31 de totale ingetrokken
hoeveelheid gas @i en het percentage zuiver waterstof y in dat gas.
In het in 4.1 beschreven procesmodel wordt y constant verondersteld ( i %).

In de praktijk blijkt het soms voor te komen dat het percentage zuiver waterstof in de
gasvoeding een aantal procenten lager is dan van te voren werd aangenomen. Dit wordt
veroorzaakt door storingen in de NAK-4, de fabriek die waterstof levert aan de
HPO-fabriek. Doordat het model rekent met een te hoog percentage waterstof zal de
berekende hyamconcentratie ook te hoog zijn. In figuur 5.1 is dit te zien aan de hand van
naar
%. Dit
een eenvoudi e simulatie van het systeem, waarbij y wordt verlaagd van
mol/kg.
leidt tot een out in de berekende hyamconcentratie van

B

I

i

i

I

1

I

I

l

l

i
i

Figuur 5.1 :

Fout in de berekening van hyamconcentratie cu ten gevolge
van een fout in parameter y.

Het blijkt echter dat dit niet de enige fout is die gemaakt wordt ten gevolge van een fout in
de waarde van de parameter y.
De ingetrokken hoeveelheid gas @i wordt gemeten met behulp van een meetflens. Het
principe van de meetflens is, dat het drukverschil over de flens een maat is voor de hoeveelheid (massa) gas die door de flens stroomt (zie bijlage 3):
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Uit vergelijking 5.1 blijkt dat naast het drukverschil over de flens, ook de soortelijke massa
p van het gas een rol speelt.
Uit navraag is gebleken dat de meting van de asvoeding van de reactor @i geijkt is voor

één bepaalde samenstelling van dat gas, namelijf % Ha, % CH4 en 9% P?2 in het geval
.
dmr de N A K 4
er gas w ~ ï d i geleverd
Wanneer het percenta e waterstof d d t b a z~d Nzeii/of CH4 Eervoor in de plaats komen.
De gassen stikstof (N27en methaan (CH4) hebben een veel ho er molair gewicht dan zuiver
waterstof (H2: 2.0 g/mol ; CH4 : 16.0 g/mol ; N2 : 28.0 g/mol . Een daling van het percentage waterstof in de gasvoeding van de reactor zal hierdoor dus een stijging in de soortelijke
massa van het gas veroorzaken.

s

Omdat de meting van de gasflow niet gecorrigeerd wordt voor variaties in de dichtheid van
het gas zal de flowmeting dus een te hoge waarde aangeven.

De gevolgen van deze te hoge flowmeting zijn, dat ook de waterstofconsumptie @cons te
hoog zal worden berekend waardoor er een grote afwijking ontstaat in de berekening van de
hyamconcentratie. Uit figuur 5.2 blijkt dat dit effect zeker niet verwaarloosd mag worden.
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Figuur 5.2 :

[hr]

Fout in de geschatte hyamconcentratie cu ten gevolge van een
variatie in T en een foute meting @i.

Een oplossing voor dit probleem kan zijn het continu meten van het percentage waterstof y
in de gasvoeding. Met dit gegeven in handen kunnen correcties worden uitgevoerd op de
meting van @i, volgens het in bijlage C beschreven model. Er moeten dan wel aannames
emaakt worden met betrekking tot de stoffen die voor het waterstof in de plaats komen
2, CH4 of beiden).
Daarnaast kan overwogen worden om naast een continue metin van 7 een meting van @i
te installeren die reeds ecorrigeerd is voor variaties in de dicht eid. De eerste oplossing is
natuurlijk de meest goe kope.

b

f

8
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Een ander aspect van het meten van een gasflow is, dat de meetwaarde ook beïnvloed
wordt door d e k u k en de temperatuur van het gas (zie bijlage 3). Tijdens de experimenten
is dit aspect no niet naar voren gekomen, maar het is zeker denkbaar dat schommelingen
optreden in dru en/of temperatuur van het gas. Ook hiervoor zijn twee oplossingen moge
lijk: corrigeren van de meetwaarde op basis van meting van druk en temperatuur van het
gas, of het installeren van een meting die reeds voor druk en temperatuur gecorrigeerd is.

a

Wanneer de concentratieschatter daadwerkelijk in UP metkamer va^ de RPQ-fdxiek
l.rwrub
A + gGmtaliwrd dient er rekening mee gehouden te worden dat het soms voor kan
kmen dat de N A K 4 niet in s i a i is om waterstofgas te leveren aan de HPO-fabriek. In
dat geval wordt er gas betrokken van de NAK-3 en/of van de AFA-2/3. Het gas dat op
dat moment ingetrokken wordt heeft een andere samenstelling dan het gas dat normaalgesproken door de N A K 4 geleverd wordt. Het is in dat geval daarom noodzakelijk om de
~ passen en te kijken wat de invloed van de veranderde samenstelling is
parameter y a a te
OP de gemeten gasflow @i.
X1,A

5.2

Rni-"

METING VAN DE HOEVEELHEID GAS DIE NAAR HET CENTRALE STOOKGASNET WORDT AFGEVOERD

Ook bi' het meten van de hoeveelheid gas au die afgevoerd wordt naar het centrale stookgasnet(= CSN) treden enige complicaties op.
Het signaal aufluctueert met een trillingstijd van 100 seconde. Om te voorkomen dat bij
iedere integratiestap een piek of een dip wordt gescand, moet dit signaal gefilterd worden.
Dit kan eenvoudig plaatsvinden door het toepassen vm een zogenaamd Rc-filter. Dit is een
elektronische schakeling die er voor zorgt dat van het ingangssignaal alleen de lage
frequenties worden doorgelaten.

+O

Otgintei
signaal

Figuur 5.3

:

T

weerrtand

B

T'
1

condenrator

I

Gefilterd
Signaal

-

Schema van een Re-filter.

Een Rc-filter is in een eerste orde systeem met overdrachtsfunctie:
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Figuur 5.4 toon!. het effect van een Rc-filter met tijdconstante (= R*C) van 300 seconde.
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Figuur 5.4 :

Gefilterd signaal @.,

Een ander verschijnsel waar bij eventuele definitieve invoering van de concentratieschatter
rekening mee moet worden ehouden, is het feit dat er soms gas, in plaats van naar het
CSN, naar de fakkel wordt a gevoerd. In de meetkamer gebeurt dit door het omzetten van
een schakelaar. De hoeveelheid gas die wordt afgevoerd is dan niet meer met de huidige
meting te bepalen.

!

5.3

STARTEN EN STOPPEN VAN DE HYAMREACTOR

5.3.1

REACTOR BUITEN BEDRIJF

Tijdens de experimenten is het een aantal malen voorgevallen dat de reactor volledig uit
bedrijf IS gegaz. IE dal, geval wordt er geen procesvioeistof meer de reactor in gepompt (Fi
= O) en wordt er ook geen waterstofgas door de reactor ingetrokken (@i = O). Toch blijkt
uit de metingen dat wanneer de reactor buiten bedrijf is er een kleine hoeveelheid gas door
de reactor wordt ingetrokken. Dit is echter geen waterstof maar zuiver stikstof dat ervoor
zorgt dat de drukregeling van de reactor in bedrijf kan worden gehouden.
Het gevol is echter dat het model een bepaaid waterstofverbruik in de reactor re,'uistrert.
Er wordt ierdcior een hyamproductie uitgerekend die in werkelijkheid niet bestaat (zie fig.
5.5).
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Figuur 5.5 :

.

Geschatte hyamconcentratie c,, tijdens een reactorstop.

In het schattingsalgoritme zullen dus een aantal voorwaarden opgenomen moeten worden
die bepalen wanneer er werkelijk sprake kan zijn van waterstofverbruik of hyamproductie
in de reactor.

5.3.2

OPSTARTEN VAN D E REACTOR

Om de chemische reacties in de hyamreactor t e stimuleren bevindt zich in de reactor een
bepaalde hoeveelheid katalysator. Deze bestaat voor 90 % uit koolstof dat als "dra er"
fungeert. Het oppervlak van de katalysator bestaat uit de edelmetalen palladium (Pd$ en
platina (Pt).
Wanneer de reactor uit bedrijf is zal en deel van het edelmetaal (PdIPt) oplossen in de
procerv!~istof. Door r i v e r watersioi in te trekken zullen de losgeweekte Pd/Pt-deeltjes
weer neerslaan op het katalysatoroppervlak. Dit fenomeen wordt het rekristalliseren van de
katalysator genoemd.
Als de hyamreactor opgestart wordt, wordt er daarom gedurende ongeveer een half uur
eerst zuiver waterstof aan de reactor toegevoerd, terwijl er praktisch nog geen procesvloeistof de reactor instroomt.
Doordat waterstof wordt verbruikt terwijl de procesvloeisofstroom zeer klein is,zal er een
piek ontstaan in de hyamconcentratie. Dit is fenomeen is duidelijk zichtbaar in figuur 5.6.

i

37

0

1

2

3

4

S

0

8

7

9

10 1 1

1 2 1 3 1 4 I S 18 17 18 1 9 20 21 22 2 3 2 4

tlJd [hr]

Figuur 5.6 :

Geschatte hyamconcentratie cu tijdens het rekristalliseren van
de katalysator.

In figuur 5.6 is ook zichtbaar dat na het opstarten van de reactor er een systematische fout
ontstaat tussen werkelijke hyamconcentratie en geschatte hyamconcentratie. Een verklaring hiervoor is dat tijdens het stilstaan van de reactor de Hz-selectiviteit van de katdysator beïnvloed wordt. Het is raadzaam om na een reactorstop wat vaker te corrigeren,
zodat de afwijking tussen werkelijke en geschatte concentratie snel verkleind wordt.
INVLOEDEN OP DE BrSELECTMTEIT

5.4

Uit experimenten blijkt dat wanneer er
en de partieelspanning vaa waterstof in
fu12uie
r +;
cu mì gïûte afwijking vertoont met de

1

Figuur 5.7 :

hyamconcen-

I

Verloop van reactortemperatuur en Hzpartieelspanning.
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i
Figuur 5.8 :

Geschatte hyamconcentratie cu.

De verklaring voor deze afwijking is dat de H-electiviteit,
die oorspronkelijk constant
verondersteld werd, afhankelijk is van reactortemperatuur en Hrpartieelspanning. Bij
grote variaties in temperatuur en Ha-partieelspanning komt dit effect sterk naar voren.
Het blijkt dat ruwweg esteld mag worden dat een temperatuursdaling van 1' C een selectiviteitsstijging van 0.57! O veroorzaakt (dhr. Boesten, TS-CAP).
Over de invloed van de partieelspanning i s nog erg weinig bekend. Bij DSM-Research (dhr.
Lefferts, CP-IK) zijn op dit gebied slechts een klein aantal experimenten uitgevoerd met
een semi-technische installatie. Kwalitatief gezien kon bovenstaande stelling bevestigd
worden. Het blijkt echter dat, kwantitatief gezien, deze resultaten niet direct van toepassing zullen zijn op de werkelijke installatie. Een uitgebreid onderzoek naar invloeden op de
selectiviteit is wel een van de zaken die door CP-IK in de nabije toekomst onderzocht
zullen worden.

Wanneer e~ gebruik wordt, gerr?zakt va;; u As functie va11 temperatuur en Hrpartieeìspanning, dan dient rekening gehouden te worden met het feit dat het toestandsmodel (zie
4.3) een fundamentele wijziging zal ondergaan. In eerste instantie is aangenomen dat a een
parameter is waarvoor geldt:

&(t) = o

(5.3)

oftewel:

i2(t) = o

Wanneer u echter afhankelijk is van temperatuur en Hrpartieelspanning geldt:

(5.4)
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P

Het gevol van deze wijziging in het toestandsmodel is dat het huidige filter (zie 4.4) geen
optimaal ilter-meer is.
Het filter moet dus in dit geval aangepast worden.
5.5

ANALYSES VAN DE HYAMCONCENTRATIE

Voor het corrigeren van de geschatte waarde van de hyzmconcentratie aa3 Se aftap van de
raeiort wordt gebruik gemaakt van een analysewaarde van die hyamconcentratie. Deze
waarde moet ingevoerd worden in het schattingsaigoritme, waarna het algoritme aan de
hand van die analysewaarde een optimale correctie voor de berekende hyamconcentratie
bepaalt.
Een eerste probleem dat hierbij optreedt is dat het eruime tijd duurt (15 - 30 minuten)
voordat de hyamconcentratie van het monster, dat oor de procesoperator in de fabriek is
genomen, bekend is. De analyse waarde wordt dus te laat in het schattingsalgoritme inge
voerd.
De fout die ten gevolge hiervan gemaakt wordt bij de berekening van de hyamconcentratie
kan opgevangen worden door het moment te registreren waarop de procesoperator het
monster neemt en het moment waarop de analysewaarde wordt ingevoerd. Voor het tussenliggende tijdsinterval moeten vervolgens de integratiestappen opnieuw worden uitgevoerd.

%

Een ander probleem dat kan optreden is het invoeren van een zeer onnauwkeurige analyse
waarde.
Normaal gesproken kan de hyamconcentratie bepaald worden met een nauwkeurigheid van
& 12 %. Door een fout tijdens het analyseren (bijv. fout afiezen van de massa van het
monster) kunnen echter veel grotere afwijkingen ontstaan. Wanneer een dergelijk monster
in het schattingsalgoritme wordt ingevoerd, kan de schatter in feite op het verkeerde been
gezet worden.
5.6

HAFUIWARE

van experimenten met de concentratieschatter is gebruik gemaalkt vm
een PC die via e a m g e n a i d e NétPacscanner de -benodigde ingangssignalen rechtstreeks

Voor het uitvoeren

inleest vanaf de transmitters in de fabriek.
Het schattingsprogramma (geschreven in GWBASIC) geeft één maal per 5 minuten een
signaal aan de scanner dat deze de ingangssignalen naar de PC moet oversturen.

Wanneer er een definitieve versie komt van de concentratieschatter is het de bedoeling
dat er niet meer gewerkt wordt via een PC, in combinatie met een NetPac-scanner.
Binnen de divisie Chemicals van DSM draait momenteel een plantcomputer die allerlei
(meet)data van de diverse fabrieken van de divisie verzameld en opslaat. Via een microVAX kan eenvoudig met de plant computer worden gecommuniceerd, zodat de mogelijkheid
ontstaat om het schattingsprogramma te installeren op een micro-VAX.
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Figuur 5.9 :

-

Plant comput er-sys teem divisie Chemicals.

Doordat een micro-VAX multi-tasking is, kunnen meerdere taken door deze computer
parallel worden uitgevoerd (bijv. andere schatters). Dit is uiteraard met een PC niet moge-

lijk.

De extra bedrading die de huidige proefopstelling met zich meebrengt komt te vervallen.
Bovendien is het eenvoudiger om extra metingen aan je schattingsprogramma toe te voegen. Dit biedt met name in de ontwikkelingsfase grote voordelen.
In de toekomst zal er daarom ook bij de ontwikkeling van dergelijke aigoritmes gebruik
worden gemaakt van een micro-VAX in samenwerking met het plantcomputersysteem.
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HOOFDSTUK 6 :

CONCLUSIES EN AANBEVELINGEN

Momenteel is een concentratieschatter beschikbaar die' tijdens normaal bedrijf goed functioneert. Om ook de hyamconcentratie te kunnen schatten tijdens bijzondere bedrijfssituaties (zie hoofdstuk 5) moeten aan het schattingsalgoritme een aantal statements
worden toegevoegd:

Cectrde of er werkelijk waterstof verbruikt kan worden in de hyamreactor (tijdens
resctorstops).
Controle of een ingevoerde analysewaarde werkelijk een reele waarde is.
Correctie van de @>--meting aan de hand van een continue meting van 7.
Indien er verder wordt gegaan met u als functie van de reactortemperatuur en de
H2-partieelspanning (zie 5.4), dan moet ook het toestandsmodel en het
Kalman-filter worden aangepast. De Hzselectiviteit mag immers niet meer als
parameter behandeld worden.
Naast deze praktische aspecten moeten bij invoering van de concentratieschatter in de
meetkamer van de HPO-fabriek ook een aantal niet-technische zaken goed bekeken
worden.
De procesoperators, die deze schatter gaan gebruiken bij het besturen van de HPO-fabriek,
zijn niet vertrouwd met schattingstechnieken. De overdracht van de schatter aan de procesoperators zal daarom goed begeleid moeten worden. Er zullen onder andere instructies
gegeven moeten worden waarin de het principe en het nut v m de schatter wordt toegelicht.
In samenspraak met de instructeurs en de procesoperators zal ook bekeken moeten worden
in welke vorm het schattingsresultaat gepresenteerd wordt op een beeldscherm.
Voorts moet er bij de HPO-fabriek iemand zijn die het beheer van de concentratieschatter
op zich neemt. Deze persoon moet inzicht hebben in de technische en theoretische achtergronden van de concentratieschatter, zodat hij eventuele wijzigingen (bijv. veranderingen
in meetsignalen) zelf kan aanbrengen.
Het nadeel van de hyamconcentratieschatter is dat het resultaat in belangrijke mate wordt
bepaald door een monsterwaarde die slechts één maal per 8 uur beschikbaar is.
In de toekomst is het raadzaam om te onderzoeken of er bij de ontwikkeling van dit soort
concentratieschatters gebruik gemaakt kan worden van meer modelvergelijkingen dan
alleen een molenbalans van een bepaalde component,. Hierbij vdt te denken aar1 bijvoor'beeid een warmtebalans of een relatie voor de reactordruk. Het is dan wellicht mogelijk om
ter correctie van de geschatte toestand gebruik te maken van continu meetbare grootheden
zoals temperatuur en druk. In het geval van de hyamconcentratieschatter zou dit helaas
leiden tot zeer gecompliceerde modelvergelijkingen die daarnaast niet volledig betrouwbaar
zouden zijn.

A.1

BIJLAGE A :

ItEACTI~V~RG~T,T.JKT~~~N

Hoofdreactie
fosforzuur

-

+ ammoniumnitraat + waterstof
hyamfosfaat + mono-ammoniumfosfaat + water

Eerste bijreactie
fosforzuur

+ ammoniumnitraat + waterstof

-

mono-ammoni umfosfaat +wat er

+ NH4N03 + 4 Hz
2 H+ + NO3- + 4 H2
2

Tweede bijreactie

-

2 NH4H-PO4

+ 3 H20

NH4+ + 3 H?0

-

+ ammoniumnitraat + waterstof
mono-ammoniumfosfaat + stikstof + water
2
+ 2 NH4N03 + 5 H2
3 NH4H2P04 + N2 + 6 H20
2 H++ 2 N o s - + 5 H2-N2
+ 6 H20
fosforzuur

Derde bijreactie

-

+ ammoniumnitraat + waterstof
mono-ammoniumfosfaat + lachgas + water
2
+ 2 NH4NO3 + 4 H2
2 NH*H?P04 + N 2 0 + 5 H20
2 H++ 2 N O f + 4 H
aN20 + 5 HsO
fosforzuur

B.l

BIJLAGE B:

BEPALEN VAN Dl3 OPTTMALE KALMAN-GAIN

Als voorbeeld wordt de berekening van de covariantiematrix P(tk) uit vergelijking (4.39)
gebruikt.

P* = [A - KC)P[A - XqT + Q + KRKT
P* = A P A ~- KC PA^ - APCTKT + KCPCT KT 3- Q + KRKT
W

P* = APAT - KCPAT - APCT KT + K[ CPCT -E RIKT

Er valt nu een term te onderscheiden die kwadratisch is in K en twee termen die lineair
zijn in K.
De aanname wordt nu gemaakt dat cle matrix [CPCT RJsymmetrisch is en bovendien
positief definiet. In gefactoriseerde vorm kan deze matrix geschreven worden als:

+

S S T = C P CT + R
Wanneer dit gesubstitueerd wordt in vergelijking (B.4) levert dat de volgende vergelijking
op:

P* = A P A ~ -KC PA^ - APCT KT + KSST KT
Bovenstaande vergelijking wordt nu in een andere vorm gegoten:

P* = APAT + [KS - I)][KS - DIT - DDT
Hierin is de matrix D niet afhankelijk van K. Uit de vergelijkingen (B.4) en (B.7) valt
eenvoudig te bewijzen dat moet gelden:

D = APC T(ST)-I
In vergelijking (B.7) is nu alleen de middelste term nog afhankelijk van K. In 4.2 werd
gesteld dat de schatting van de toestand Z(tk) optimaal is wanneer de som van
diagosaaltermen van P minimaal is. De best mogelijke keuze van K is dan die K waarvoor
geldt:
KS = D

B.2

H

K = DS-1

K

= APCT (ST )-1(S)-1

K = APCT(SST)-I

(B.lO)
(B.ll)
(B.12)

(B.13)

c.1

BIJLAGE C :

PRINCIPE VAN EEN MEETFLENS

Beschouwd wordt een pijpleiding met een doorsnede AI [m2] waardoor een gas, dichtheid p
[kg/m3], stroomt met een snelheid u1 [m/s] die kleiner is als 60 m/s (hierdoor mag het
stromende medium als onsamendrukbaar worden beschouwd). Voor het meten van de
massastroom van het gas in de leiding is een meetflens geplaatst. In de figuur C.1 staat het
stromingsprofiel aangegeven van het gas door de meetflens. De verhoudirig tücseii de
doorso& Ai van de k k h g e~ de dwïsiiede Van de meetfieas A3 is de flensvercouding m.

De nauwste doorsnede van het stromingsprofiel ligt net voorbij de meetflens. De
verhouding tussen deze nauwste doorsnede A2 van het stromingsprofiel en de doorsnede van
de pijpleiding Al is:
A2
m' = A;

(C.2)

-AZ

4

Figuur C.1 :

Stromingsprofiel van gas door een meetflex.

Volgens de wet van Bernoulli kan voor het hierboven beschreven systeem de volgende
vergelijking worden opgesteld:
+pul2+ Pi = + W Z 2

+ P2

De wet voor behoud van massa levert op:
Alüi

= A2~2

De massastroom van het gas door de meetflens is dan:
%
a
O
,

= PA2U2

(C-3)

c.2

(C.6)

Wanneer aangenomen wordt dat het gas dat door de meetflens stroomt een ideaal gas is,

dan geldt:

pV = nRT

In vergelijking C 3 is p de druk v a 0 het gas, ''
v net volume, n het aantal molen, R de
gasconstante en T de temperatuur van het gas.

Als mw het molair gewicht is van het gas dan kan de soortelijke massa van het gas
geschreven worden ais:
mw n

p=--pl
p=
?$- .

(C.10)

De molenstroom van het gas kan dus geschreven worden als:

(C.11)
I

Indien pi, TIen mw constant zijn, kan uit de meting van het drukverschil pl-p:!
meetflens de molenstroom van het gas worden bepaald.

over de

ERRATA
pag. 20 :

v(t) vervangen door v(tk) in 2e en 3e alinea.
y(t) vervangen door dtk) in laatste alinea van 4.3.

pag 25 :

vervangen door P*(tk) in ver,ne!ijking 4-52,
y(t) vervangen door Il(tk) in eerste d n e z ván 4.4.2.
zS(t) vervangen door zZ(t) in vergelijking 5.6..

pag 38 :

P’(tk)

v

