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Introductie 

Dit is een project op niveau 4. Dat betekent dat de opdrachten weer een stap moeilijker worden. Je 

krijgt minder instructies, dus moeten jullie echt zelf gaan bepalen wat er nodig is om de juiste resultaten 

te behalen.  

Gebruik de gouden aanpak:  

Oriënteren – Analyseren – Plannen - Uitvoeren – Evalueren 

In deze periode ga je met je team aan de slag met een project dat bestaat uit zes deelopdrachten. De 

opdrachten verschillen in omvang, houd daar goed rekening mee. In het project staan twee 

onderwerpen centraal: Het opstellen van een Massabalans en Instrumentatieschema’s. Beide 

onderwerpen hebben ook iets gemeenschappelijks; de simulatieomgeving Proces Studio is de 

belangrijkste leeromgeving in deze periode. 

De planning en volgorde van de opdrachten kun je voor een deel zelf bepalen, dus een goede overall 

planning en beheersing is erg belangrijk.  

Succes! 

Leerdoelen  

Na afloop van deze periode kun je: 

Algemeen: 

 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 posterpresentatie geven over de resultaten van een praktisch onderzoek 
 Correct omgaan met materialen en middelen 
 Veilig werken volgens voorschriften op het gebied van milieu, ARBO en veiligheid 
 Een massabalans opstellen voor een enkelvoudige unit 
 Het begrip yield uitleggen 
 Het Break Even Point uitrekenen voor verschillende bedrijfssituaties 
 Bedrijfskundige gegevens van een bedrijf in kaart  brengen 
 Onderzoeken welk type rectificatiekolom bedrijfskundig het meest gunstig is. 
 Gegevens afleiden uit een gesimuleerde omgeving 
 Wiskundige vaardigheden toepassen bij het benodigde rekenwerk  
 Vaardigheden in Excel toepassen bij het benodigde rekenwerk 
 Een rectificatiekolom bedienen volgens specificaties in een gesimuleerde omgeving  
 Het procesverloop bewaken in een gesimuleerde omgeving 
 Geautomatiseerde processen bewaken en bijsturen in een gesimuleerde omgeving 

 
 Onderzoeken wat de oorzaak kan zijn voor een achterblijvende yield van een rectificatiekolom 
 Een gedetailleerde P&ID tekenen van een enkelvoudige (gesimuleerde) rectificatiekolom 
 Een P&ID van een rectificatiekolom toelichten 
 De werking van de regelingen van een rectificatiekolom uitleggen m.b.v. blokschema’s 
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Voorkennis 

Projectmatig werken 

Procesbeheersing niveau 3 

Procestechniek niveau 3 

Veiligheid 

Simulatie vaardigheden 

Basis bedrijfskunde 

De opdrachtgever 

Zeeland Refinery  

Zeeland Refinery is een raffinaderij bij Nieuwdorp. Het bedrijf maakt brandstoffen van ruwe aardolie. In een 
geavanceerd raffinageproces wordt ruwe aardolie omgezet in LPG, benzine, kerosine, diesel en stookolie. Zeeland 
Refinery is een grote werkgever in Zuid-West Nederland, er werken bij de Raffinaderij circa 400 medewerkers. Meer 
informatie vind je op www.zeelandrefinery.nl. 
 
Let op: Voor dit project is een deel van het productieproces bij Zeeland Refinery gesimuleerd in Proces Studio. 
 

Werkprocessen en competenties in dit project: 

 

 Werkprocessen Competenties 

KT 1 1.2 Bedienen apparatuur (gesimuleerd) 

1.3 Bewaken procesverloop (gesimuleerd) 

1.4 Uitvoeren kwaliteitscontroles (gesimuleerd) 

1.6 Bewaken en bijsturen geautomatiseerde 

processen (gesimuleerd) 

 

 

A:Beslissen en activiteiten initiëren 

C:Begeleiden 

E: Samenwerken en overleggen 

J: Formuleren en rapporteren 

K: Vakdeskundigheid toepassen 

L: Materialen en middelen inzetten 

M: Analyseren 

N:Onderzoeken 

P: Leren 

Q: Plannen en organiseren 

S: Kwaliteit leveren 

T: Instructies en procedures opvolgen 

V: Met druk en tegenslag omgaan 

KT2 2.1 Maken planning 

2.2 Bewaken planning 

 

KT3 3.1 Leveren input vanuit de werkvloer 

3.2 Opstellen plan van aanpak voor werkvloer 

3.3 Uitvoeren onderzoek werkzaamheden 
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De opdrachten 

 

Hieronder staan de opdrachten voor dit project. Zorg zelf voor een goede planning! 

Algemeen 

Maak  een Plan van Aanpak. Gebruik het format uit de bijlage . 

Maak een gedetailleerde strokenplanning en werkverdeling in Excel of Visio. 

Let op: Je mag pas aan de slag met het project nadat het Plan van Aanpak én de planning goedgekeurd zijn door de 

projectbegeleider. 

Massabalans 

Een jaar geleden heeft Zeeland Refinery een nieuwe schotelrectificatiekolom geïnstalleerd voor het scheiden van 

octaan-hexaan. Het management van Zeeland Refinery gaat er van uit dat deze nieuwe rectificatiekolom nu na één 

jaar draaien een yield heeft van 100%. 

 
 Het management vraagt jullie te onderzoeken of de yield van 100% daadwerkelijk bereikt  wordt voor deze 

rectificatiekolom bij een voeding van 15-20 ton/h en bij een voeding van 25-35 ton/h.  
 Stel hiervoor een gedetailleerde massabalans op m.b.v. een dynamisch rekenblad in Excel.  
 Presenteer de resultaten aan het eind van het project d.m.v. een posterpresentatie. 
 
Let op: Het  deelproces: stoomketel - stoomdistributiesysteem - rectificatiekolom is uitgewerkt in Process Studio. 
Gebruik de gegevens in de simulatie voor het opstellen van de massabalans. 
 
Specs: 

 massafractie octaan topafloop:  0,15 
 massafractie hexaan topafloop:  0,85 
 massafractie hexaan bodemafloop 0,15 
 massafractie octaan bodemafloop 0,85 

 

Poortinstructie 
Om de resultaten te mogen presenteren bij de opdrachtgever, moet je toegang te krijgen tot het terrein 
van Zeeland Refinery. De digitale poortinstructie deint te worden uitgevoerd op 
www.zeelandrefinery.nl. Je dient te slagen voor deze toets.  

Let op: Dit moet je kunnen bewijzen! 

Factsheet Bedrijf 
Vanzelfsprekend is het belangrijk om als toekomstig operator wat meer te weten over het bedrijf. Maak 
een factsheet (2 A4) van Zeeland Refinery op basis van de volgende onderwerpen: 
 ondernemingsvorm 
 redenen vestigingsplaats 
 bedrijfsdoelen 
 kwaliteitssystemen 
Let op: Je mag geen contact opnemen met het bedrijf. Maak gebruik van de theorie, beschikbare 
bronnen via het internet en het gastcollege. 
  

http://www.zeelandrefinery.nl/
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Break Even Point 
Bedrijven hanteren vaak als vuistregel dat investeringen binnen drie jaar terugverdiend moeten zijn. Het 
management is benieuwd wanneer het Break Even Point voor de nieuwe rectificatiekolom bereikt 
wordt.  
 Bereken het BEP voor de onderstaande twee situaties aan de hand van de gegevens.  
 Maak een heldere uitwerking van je berekeningen in een dynamisch rekenblad in Excel.  
 Verklaar de verschillen. 
 
Situatie 1: 

 massafractie octaan topafloop:   0,15 
 massafractie hexaan topafloop:   0,85 
 massafractie hexaan bodemafloop  0,15 
 massafractie octaan bodemafloop  0,85 
 Marktprijs octaan    € 500  per ton 
 Marktprijs hexaan    € 1000 per ton 

 
Situatie 2: 

 massafractie octaan topafloop:   0,3 
 massafractie hexaan topafloop:   0,7 
 massafractie hexaan bodemafloop  0,35 
 massafractie octaan bodemafloop  0,65 
 Marktprijs octaan    € 350  per ton 
 Marktprijs hexaan    € 600 per ton 

 
Specs Rectificatietoren Hexaan/Octaan:  

 nominale belasting    35 ton/h 
 topafloop     20 ton/h 
 bodemafloop    15 ton/h 
 Constructiekosten    € 50.000.000,-  
 afschrijvingstermijn    5 jaar 
 onderhoudskosten    € 14 per ton 
 grondstofkosten    € 190 per ton 

 
Hulpstoffen:   

 stoom     € 50 per ton 
 koelwater/elektra    € 15 per ton 

 
Loonkosten:   

 buitenoperator    € 100.000 per jaar 
 binnenoperator    € 110.000 per jaar 
 hoofdoperator    € 120.000 per jaar 
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Innovatie 

Het bedrijf heeft gekozen voor een schotelrectificatiekolom. De innovatiemanager vraagt zich af 
waarom er niet gekozen is voor de innovatievere ‘gepakte rectificatiekolom’ (= situatie 3). 

  
 Onderzoek de werking en de voor- en nadelen van een gepakte rectificatiekolom. Maak een 

overzicht van de verschillen met de schotelkolom. 
 Bereken aan de hand van de gegevens het aantal theoretische schotels van de rectificatiekolom. 
 Bereken vervolgens  wat de benodigde hoogte moet zijn van het gaaspakket van een gepakte 

rectificatiekolom.  
 Welke situatie (1, 2 of 3) heeft  het meest gunstige BEP? 
 In welke situatie wordt het beste afzetbare product geleverd? 
 Laat je berekeningen zien in een dynamisch werkblad in Excel. 
 Formuleer tot slot een antwoord en advies aan de innovatiemanager. 

 

Gegevens van de rectificatiekolom in Process Studio:  

Aantal praktische schotels:    20  

Hoogte van de kolom:     15 m  

Schotelrendement op basis van bubblecaps: 50%  

   

Voor een gepakte kolom geldt:  

HETP van het pakket (Sulzer):   0,8m  

Rendement:      90% 

 

Situatie 3: 

massafractie octaan topafloop:   0,040 

massafractie hexaan topafloop:  0,960 

massafractie hexaan bodemafloop 0,003 

massafractie octaan bodemafloop 0,997 

 

De prijs moetje zelf bepalen door de fracties-prijsverhouding te extrapoleren. 

NB: De specs voor de gepakte kolom (situatie 3) zijn verder gelijk aan  

de schotelrectificatiekolom (situatie 1 en 2).  Zie opdracht Break Even Point. 
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Instrumentatie (start week 6) 
 
Van de afdeling bedrijfsvoering komt de mededeling dat de yield van de rectificatiekolom in de praktijk 
toch 10% achterblijft. Het vermoeden bestaat dat er iets niet klopt met de metingen of regelingen op de 
rectificatiekolom.  
 
 Onderzoek alle regelingen op juiste werking van de rectificatiekolom in Proces Studio. 
 Maak een volledige P&ID van de rectificatiekolom. 
 Maak een gedetailleerd blokschema per regeling. 
 Maak een beschrijving van de werking per regeling. Zorg dat je elke regeling zelf kunt uitleggen. 
 Verklaar aan de hand van de theorie per regeling of het een feed forward of feed back regeling is. 
 Bepaal aan de hand van de theorie welke oorzaken er kunnen zijn voor het verminderde rendement. 
 Presenteer je bevindingen in een posterpresentatie. 

 
Werkwijze 

In dit project werk als duo op drie manieren:  

 Simulatiesessies: werken in Proces Studio. 
 Projectbijeenkomsten: werken aan opdrachten en verwerken van resultaten. 
 Workshops: leren en oefenen van nieuwe vaardigheden 
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Producten en criteria 

 

Producten Criteria 

1. Plan van Aanpak  
2. Strokenplanning 
 

 PvA is uitgewerkt volgens format 
 PvA bevat goede analyse van de opdrachten 
 PvA bevat strokenplanning en werkverdeling (in Excel of 

Visio) 
 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 
3. Massabalans 

rectificatiekolom 
De massabalans: 

 bevat een blokschema met productvormen 
 bevat een totaalbalans in Excel 
 bevat een deelbalans voor hexaan in Excel 
 bevat een deelbalans voor octaan in Excel 
 bevat een correcte rekenkundige controle op de 

massabalans 
 

 De berekeningen zijn uitgewerkt in een dynamisch 
werkblad met werkende formules in Excel 

 De deelnemers kunnen mondeling een juiste toelichting 
geven a.d.h.v. een posterpresentatie 

4. Break Even Point  Beide situaties zijn correct doorgerekend 
 De berekende BEP’s zijn gelijk aan het antwoordmodel 
 Er is een juiste verklaring gegeven voor de verschillen in 

BEP tussen beide situaties 
 De berekeningen zijn uitgewerkt in een dynamisch 

werkblad met werkende formules in Excel 
 

5. VCA / poortinstructie  Toets digitale poortinstructie Zeeland Refinery is behaald 
en aangetoond 

6. Factsheet Zeeland Refinery  De volgende bedrijfskundige onderwerpen zijn correct 
beschreven en uitgewerkt op basis van de theorie uit 
bedrijfskunde voor operator C: 
o ondernemingsvorm 
o redenen vestigingsplaats 
o bedrijfsdoelen 
o kwaliteitssystemen 

 De omvang is 2 A4, lettertype Arial, fonthoogte 11. 
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7. Innovatie /gepakte kolom  Het overzicht geeft helder de verschillen weer tussen 
beide types rectificatiekolommen. 

 De hoogte van het gaaspakket is correct berekend 
 Het BEP is correct berekend voor situatie 3, de 

berekeningswijze is helder weergegeven in Excel. 
 De conclusie voor het meest gunstige BEP in situatie 1, 2, 

of 3 is gelijk aan het antwoordmodel 
 De conclusie voor het best afzetbare product in situatie 

1,2 of 3 is gelijk aan het antwoordmodel 
 Het advies is bedrijfseconomisch onderbouwd. 
 De berekeningen zijn uitgewerkt in een dynamisch 

werkblad met werkende formules in Excel 
 

8. Instrumentatieschema’s  De blokdiagrammen zijn op juiste wijze getekend volgens 
de NEN-normering 3157 

 Het diagram is getekend in Visio en bevat een legenda en 
briefhoofd 

 Het P&ID van de rectificatiekolom is volledig, volgens 
NEN-normering en bevat tags 

 De werking per regeling is correct beschreven.  
 De beschrijving bevat voldoende theoretische 

onderbouwing conform theorieboek procesbeheersing 
deel 2. 

 Het verschil tussen feed-back en feed-forward is helder 
uitgewerkt 

 De mogelijke oorzaken zijn per variant helder uitgewerkt 
aan de hand van de theorie  

 De deelnemers kunnen mondeling een juiste toelichting 
geven a.d.h.v. een posterpresentatie  

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 





 

 

 

 

 

 

                     Dit boek is eigendom van:   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Het mag alleen vermenigvuldigd en gebruikt worden met hun toestemming 


