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Samenvatting Samenvatting 

Samenvatting g 

Recycle-systemenn in chemische processen bestaan uit verschillende componenten -

reactoren,, scheidingsapparaten - verbonden door massa- en energiestromen. Tengevolge van 

dee sterke onderlinge afhankelijkheid van de componenten vertonen zulke systemen niet-

lineairr gedrag. Verbeteringen in ontwerp en plantwide regelsystemen kunnen leiden tot een 

eenvoudigerr flowsheet met meer flexibiliteit alsmede grotere veiligheid en robuustheid. De 

introductiee van het plant-Damköhler getal maakt generalisering van de resultaten in 

dimensielozee vorm mogelijk. Een systematische analyse is gemaakt om inzicht te geven in 

veranderingenn van het gedrag: verschillende stoichiometrieën met toenemende complexiteit -

vann een eerste-orde reactie tot ketenpolymerisatie - zijn onderzocht. Ook zijn typische multi-

reactiee systemen (sequentieel/parallel) verkend. Conversie en selectiviteit worden daarbij als 

sleutel-parameterss beschouwd. Resultaten worden getoond aan de hand van industriële case 

studiess (bv. alkyleringen). 

Inn tegenstelling tot stand-alone reactoren bestaat er in recycle-systemen altijd een nul-

conversie,, oneindige recycle steady-state werkpunt. Steady-states blijken uitsluitend mogelijk 

bovenn een kritisch minimum-volume van de reactor. In de praktijk zullen ontwerpen dichtbij 

bifurcatie-puntenn tot instabiel gedrag leiden. Het niet-lineaire gedrag van een recycle-systeem 

wordtt bepaald door de reactie-stoichiometrie, de recycle-structuur en de regeling, maar niet 

doorr het reactortype. Regelstructuren met zelf-regelend karakter zijn alleen haalbaar, als er 

voldoendee reacties aanwezig zijn om het verbruik van reactanten zodanig bij te stellen, dat er 

geenn accumulatie optreedt. Alle voedingsstromen kunnen op flow control worden gezet, 

alleenn dan wanneer de rang van de stoichiometrie-matrix groter of gelijk is aan het aantal 

reactanten.. Er blijkt een sterk verband tussen de recycle-hoeveelheid, concentratie-nivo van 

dee recyclestroom, kinetiek enerzijds en werkpunts-multipliciteit en stabiliteit anderzijds. 

Aanbevelingenn worden gedaan om het werkgebied te vergroten en gebieden met instabiele of 

afwezigheidd van steady-state werkpunten te vermijden. Niet-lineaire analyse blijkt hierbij een 

geschiktt middel om gevaarlijke situaties al in het conceptueel ontwerp te onderkennen en te 

verhelpen. . 
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