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Samenvatting g 
Ditt proefschrift gaat op verschillende manieren in op de integratie van procesontwerp en 

procesregeling: : 

1.. Systematische aanpak van integratie van de regeling inhet ontwerp van chemische 

processenn (Hoofdstuk 1). Dit betreft: I) ontwerp van regelbare basic flowsheet structures 

(BFS)) als bouwstenen van chemische fabrieken en ii) het samenstellen van een regelbaar 

fabrieksontwerpp vanuit BFS'en. Waar uitgegaan wordt van het instandhouden van de 

massabalanss als primaire taak van de plantwide regeling, kan de integratie bereikt worden 

opp het fundamentele nivo van de hiërarchische procedure voor conceptual design. Het 

regelbaarr maken van de reactor en de scheiding is een expliciet onderdeel in hun 

ontwerpfase.. Vervolgens worden plantwide regelstructuren ontworpen en getest op hun 

prestatiess met behulp van steady-state gevoeligheidsanalyses of meer geavanceerde 

methoden.. Als case study functioneert hier een Tolueen Hydroalkylatiefabriek. 

2.. Voorschriften om tot eenregelbaar ontwerp van een warmte-geïhtegreerd, ternair 

scheidingssysteemm van een prefractionator met zijstromen. In Hoofdstuk 2 wordt een 

aantall  ontwerpalternatieven gepresenteerd en besproken. Multi-input, multi-output 

(MIMO)) regelbaarheidsanalyse wordt uitegvoerd met behulp van lineaire modellen. 

Aangetoondd wordt, dat voorwaartse warmte-integratie en een kleine prefractionator tot de 

bestee resultaten leidt. 

3.. Niet-lineaire analyse van systemen, waarvan het optreden van meerdere steady-states en 

instabiliteitenn het regelbereik van het ontwerp beperkt. Hoofdstukken 3 en 4 gaan in op 

hett steady-state en dynamisch gedrag van warmte-geïntegreerde Plug-Flow Reactoren 

(PFR).. Eerste-orde, irreversibele en reversible, exotherme reacties en adiabatisch 

bedrijvenn van de reactor worden behandeld. Het steady-state en dynamisch gedrag wordt 

geclassificeerdd middels het uitrekenen van stabiliteitsvarianten van de volgende types: 

hysterese,, isola, boundary-limit, double-zero en double-Hopf. Deze verdelen de 

ontwerpparameter-ruimtee in gebieden, die beschreven worden door verschillende steady-

statee en dynamische bifurcatiediagrammen. Toestandsmultipliciteit, geïsoleerde 

oplossingsgebiedenn en oscillatorisch gedrag blijken alle mogelijk voor realistische 

waardenn van de modelparameters. Bestudeerd wordt de invloed van reactiekinetiek en -

thermodynamicaa en van de efficiency van de voeding/product-warmtewisselaar (feed-

effluentt heat exchanger - FEHE) op de ligging van de multipliciteitsgebieden. Vervolgens 

wordtt besproken, hoe de resultaten kunnen worden aangewend ter vermijding van 
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operationelee problemen, en wordt er een nieuwe ontwerpmethodologie op basis hiervan 

voorgesteld.. Verder gaat Hoofdstuk 5 in op de interactie tussen ontwerp en regeling van 

eenn wammte-geïntegreerde PFR. Vier verschillende ontwerpalternatieven, waarvoor 

regelbaarheidsproblemenn verwacht worden, staan ter discussie, alsmede drie verschillende 

regelstructuren.. Lineaire regelbaarheidsanalyse toont aan, dat systemen met een kleine 

stoomgeneratorr en een grote FEHE moeilijk te stabiliseren zijn. Een bypass rond de FEHE 

kann niet worden toegepast ter onderdrukking van verstoringen, noch bestaat er anleiding 

omm de uitgangstemperaturen van beide de FEHE en het fornuis te regelen. Van het 

geregeldee systeem wordt het niet-lineaire gedrag geanalyseerd met behulp van de 

bifurcatietheorie.. De waarden van de ontwerpparameters, waarvoor geen stabilisatie 

bereiktt kan worden, worden uitgerekend door de werkpunten naar hun positie ten opzichte 

vann de verschillende bifurcatiepunten te classificeren. Op deze wijze wordt de betekenis 

vann "grote" en "kleine" units duidelijk. Tenslotte blijken de resultaten te worden bevestigd 

mett behulp van niet-lineaire, dynamische simulaties. 

4.. Steady-state classificatie van ideale, binaire destillatie door rigoreuze toepassing van de 

singulariteitstheoriee (Hoofdstuk 6). De massareflux is daarbij gehanteerd als 

bifurcatieparameter.. Berekend worden codimensie-2 variëteiten, die de 

voedingssamenstelling-fcoi/wpp parameter-ruimte verdelen in gebieden met verschillende 

bifurcatiediagrammen.. Op deze wijze worden alle bifurcatiediagrammen bepaald. Tevens 

wordtt het effect van fysische en ontwerptechnische parameters op plaats en omvang van 

dee multipliciteitsgebieden onderzocht. 

5.. Introductie van het fabrieks-Damkohlergetal ter bestudering van het gedrag van reactor-

separator-recycle-systemenn (Hoofdstuk 7). Dit Da-getal en de specificaties van de 

scheidingg zijn parameters in de dimensieloze molbalansen. Aangetoond wordt, dat 

accumulatiee van reactant niet optreedt en het systeem operationeel kan zijn als Da > DaCT. 

Dee kritische waarde DaCT is afgeleid van een bifurcatiepunt in de vergelijkingen voor de 

molbalansenn en hangt af van de prestaties van het scheidingssysteem. Indien één reactant 

gerecycledd wordt en hoge scheidingszuiverheid geldt dat DaCT=l. Bij recycling van twee 

reactantenn gaan multipliciteiten voorkomen. In dat geval hangt DaCT ook af van de 

regelstructuur.. Het blijkt, dat dichtbij DaCT de regeling reactiecondities wijzigt om effectief 

storingenn te onderdrukken. 

Hoofdstukk 8 bevat opmerkingen van de auteur van het proefschrift betreffende verder 

onderzoekk dat nodig is op het gebied van integratie van ontwerp en regeling. 
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