Introductie
In deze periode ga je aan de slag met twee projecten die gelijktijdig uitgevoerd worden. In deze
projectwijzer staat Meet & Regeltechniek centraal. Beide projecten hebben ook iets
gemeenschappelijks; de destillatiekolom in de Proeffabriek speelt in beide projecten een belangrijke rol.

Omdat de twee projecten tegelijk lopen is een goede planning en beheersing erg belangrijk. Elk project
bestaat uit een aantal grote en kleine opdrachten die je binnen 8 weken moet afronden. Hoe en
wanneer jullie dat gaan doen, ligt steeds meer in jullie handen.

Ook hier geldt de gouden aanpak:
Oriënteren – Analyseren – Plannen - Uitvoeren – Evalueren
Zorg dat je de opdrachten in dit project uitwerkt volgens deze stappen. Laat dit ook in de uitwerking
zien!

Succes!

Leerdoelen
Na afloop van deze periode kun je:
Algemeen:
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Een Plan van Aanpak schrijven
Een tijdsplanning en een werkverdeling opstellen en bewaken
Een praktisch onderzoek opzetten en uitvoeren
Gegevens uit een procesverloop verzamelen, analyseren en hieruit conclusies trekken
Een onderzoeksverslag maken op basis van de onderzoeksresultaten
Een posterpresentatie geven over de resultaten en adviezen van een praktisch onderzoek
Een toelichting geven in de praktijk over de werking van een procestechnische installatie.
Correct omgaan met materialen en middelen
Veilig werken volgens voorschriften op het gebied van milieu, ARBO en veiligheid

Meet & Regeltechniek:









De basisbegrippen rondom Meet & Regeltechniek begrijpen en toepassen
Twee M&R problemen van de destillatiekolom in de proeffabriek analyseren en oplossen
Een blokdiagram, flowdiagram en procesbeschrijving van de destillatiekolom tekenen en beschrijven
Een P&ID maken van de destillatiekolom
Simulatiesoftware gebruiken voor het ontwikkelen van klepkarakteristieken
De destillatiekolom op juiste wijze bedienen in een gesimuleerde omgeving
Een advies geven over het verbeteren van een M&R probleem aan de destillatiekolom in de proeffabriek

Voorkennis
Basis Projectmatig werken
Basis procesbeheersing
Basis procestechniek
Basis veiligheid
Basis simulatie vaardigheden

De opdrachtgever
Proeffabriek Scalda

Scalda is trots op haar proeffabriek. Uiteraard vraag een proeffabriek goed beheer, onderhoud en een visie op de
toekomst. Binnen Scalda is de ‘Werkgroep Proeffabriek’ hiervoor verantwoordelijk.
In de Proeffabriek staat een grote meervoudige destillatiekolom. Deze installatie wordt ingezet als test- en
leeromgeving voor dit project.
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De opdracht
Debatch-destillatiekolom in de proeffabriek is een moderne installatie die je op vele plekken tegen komt
in de procesindustrie. Toch is er altijd ruimte voor verbetering. De Werkgroep Proeffabriek van Scalda
heeft dit jaar twee problemen geconstateerd die vragen om verbetering.
De werkgroep vraagt jullie om de volgende twee problemen te onderzoeken en een onderbouwd advies
te geven. In het advies moet worden opgenomen.







Probleemanalyse
Beschrijving instrumentatie
Oplossingsmogelijkheden
Voor- en nadelen
Keuze
Kosten

Probleem 1: Stoomflowmetingen Destillatiekolom

De stoomflowmetingen van de destillatiekolom voldoen niet. De metingen zijn namelijk buiten range.
Randvoorwaarden:
 Leveranciers: De werkgroep wil het onderzoek beperken tot twee leveranciers, Emerson en
ABB.
 Informatie: Voor het vinden van informatie over meet & regelinstrumenten mag alleen gebruik
gemaakt worden van het internet. Contact opnemen met leveranciers is niet toegestaan.
 Theoriebronnen: Gebruik de theoriebronnen die behoren bij dit project.
 Budget: Het budget is maximaal €2.500, Deadline: De Werkgroep Proeffabriek wil aan het eind van deze periode een onderzoeksverslag
ontvangen met de resultaten en concrete aanbevelingen.
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Probleem 2: Regelkleppen destillatiekolom

De regelkleppen voor de stoom zijn over gedimensioneerd.
Randvoorwaarden
Leveranciers: De werkgroep wil het onderzoek beperken tot twee leveranciers, Fischer en Samson.
Techniek: Het pneumatisch bedienend orgaan moet behouden blijven.
Informatie: Voor het vinden van informatie over meet & regelinstrumenten mag alleen gebruik gemaakt
worden van het internet. Contact opnemen met leveranciers is niet toegestaan.
Theoriebronnen: Gebruik de theoriebronnen die behoren bij dit project.
Budget: Het budget is €5.000, - per regelklep.
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Producten en criteria

Producten
1. Plan van Aanpak
2. Strokenplanning

Criteria








3. Blokdiagram regelkringen
destillatiekolom PF
4. Flowdiagram
5. P&ID

6. Werkingsbeschrijving van
alle regelingen

















7.

Onderzoeksverslag




PvA is uitgewerkt volgens format
PvA bevat goede analyse van het bedrijfsprobleem
PvA bevat strokenplanning en werkverdeling (in Excel)
PvA is op tijd ingeleverd
Strokenplanning bevat minimaal: hoofd en
subactiviteiten/start/einde/duur/speling/relaties
De strokenplanning is realistisch
De strokenplanning is regelmatig gecontroleerd en
bijgesteld
De controles en bijstellingen zijn vastgelegd in een logboek
De diagramman zijn op juiste wijze getekend volgens de
NEN-normering 3157
De diagrammen zijn getekend in Visio
De diagrammen bevatten een legenda en briefhoofd
De belangrijkste eenheidsbewerkingen zijn weergegeven
De relatie tussen het blokdiagram en flowdiagram is
duidelijk
Het P&ID is getekend in Visio met legenda en briefhoofd
Het P&ID bevat alle deelbewerkingen en regelingen
Het P&ID voldoet aan de NEN richtlijnen
De beschrijving bevat voldoende theoretische
onderbouwing conform theorieboek procesbeheersing
deel 2.
De termen feed-back en feed-forward zijn helder
toegelicht
Het verschil tussen feed-back en feed-forward is helder
uitgewerkt
De termen stroomopwaarts en stroomafwaarts regelen
zijn helder toegelicht
Het verschil tussen stroomopwaarts en stroomafwaarts
regelen is helder uitgewerkt
De bovenstaande producten zijn uitgewerkt in één
onderzoeksverslag (Word, richtlijn 15 A4)
Het verslag bevat:

o
o
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Voorblad: Titel; datum; auteur; docent
Inhoudsopgave met hoofdstukindeling en
bladzijdeverwijzing
o Inleiding
o Probleemanalyses
o Oplossingen
o Conclusies en Aanbevelingen (advies)
Lettertype: Arial; titels e.d. fonthoogte 16; tekst
fonthoogte 12

8.

Probleem 1 en 2:




De twee bedrijfsproblemen zijn beide uitgewerkt in het
onderzoeksverslag.
Criteria per probleem:

o
o
o
o
o

De analyse van het probleem is helder en volledig
De drie oplossingen en hun werking zijn beschreven op
basis van de theorie
Er is een duidelijk overzicht met voor- en nadelen
uitgewerkt
De keuze voor de beste oplossing is gemaakt op basis
van het overzicht
Het advies is onderbouwd en geeft een heldere
oplossing voor het probleem
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Weekoverzicht

Week

Projectfase

Projecturen

Workshops, etc.

Projecttheorie

1

Opstarten



Voorbereiden





Gastcollege Ethanolplant
Bedrijfsbezoek Ethanolplant Cargill
Workshop omrekenen 1 (2 uur)






Projectbijeenkomst:
Onderzoeksopzet
Practicum: Lab of
Proeffabriek

Verdampen
Basistheorie Meet &
Regeltechniek

Voorbereiden




Projectbijeenkomst
Practicum: Lab of
Proeffabriek




Simulatie destillatie 1 (2 uur)
Simulatie destillatie 2 (2 uur)




Verdampen
Basistheorie Meet &
Regeltechniek
Destillatie
T,x,y diagram
Basistheorie Meet &
Regeltechniek
Destillatie
Basistheorie Meet &
Regeltechniek

2

Uitvoeren
3

Uitvoeren




Projectbijeenkomst
Practicum: Lab of
Proeffabriek




Workshop T,x,y-diagram ( 2 uur)
Simulatie Destillatiekolom
bedienen 1 (2 uur)
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Uitvoeren



Projectbijeenkomst:
Onderzoeksopzet
Practicum: Lab of
Proeffabriek
Projectbijeenkomst
Practicum: Lab of
Proeffabriek
Projectbijeenkomst
Practicum: Lab of
Proeffabriek





Workshop onderzoek (1 uur)
Workshop omrekenen 2 (2 uur)
Simulatie Destillatiekolom
bedienen 2 (2 uur)
Workshop Milieuwetgeving (2 uur)
Workshop Kleppen 1 (2 uur)






Basistheorie Meet &
Regeltechniek

Workshop Kleppen 2 (2 uur)
Bedrijfsbezoek Maintenance Value
Parc
Gastcollege stoomflowmetingen
Workshop Kleppen 3 (2 uur)
Workshop Kleppen 4 (2 uur)



Basistheorie Meet &
Regeltechniek



Basistheorie Meet &
Regeltechniek
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Uitvoeren
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Uitvoeren
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Uitvoeren
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Uitvoeren




Afronden
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Projectbijeenkomst
Practicum: Lab of
Proeffabriek
Projectbijeenkomst
Practicum: Lab of
Proeffabriek










Dit boek is eigendom van:

Het mag alleen vermenigvuldigd en gebruikt worden met hun toestemming

