Projectbeschrijving
Introductie
In deze periode staan de onderwerpen Warmteoverdracht en Instellen regelaars op de
agenda, twee pittige hersenkrakers... Voor dit project zijn de LHC fabriek van Dow én de
Proeffabriek van Scalda de opdrachtgevers.
In dit project ga je net als de vorige periode weer in duo’s aan de slag. 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 project ‘Neem de leiding’:






















Een Plan van Aanpak schrijven.
Een tijdsplanning en een werkverdeling opstellen en bewaken.
Gegevens uit een procesverloop verzamelen, analyseren en hieruit conclusies
trekken.
Een posterpresentatie geven.
Correct omgaan met materialen en middelen.
Gegevens afleiden uit een gesimuleerde omgeving.
Veilig werken volgens voorschriften op het gebied van milieu, ARBO en veiligheid.
Wiskundige vaardigheden toepassen bij het benodigde rekenwerk.
Vaardigheden in Excel toepassen bij het benodigde rekenwerk.
Metingen uitvoeren en interpreteren in de proeffabriek en in een computer
gesimuleerde omgeving.
Uitleggen wat de begrippen warmteoverdracht en warmteweerstand betekenen.
Uitleggen wat de relatie is tussen warmteoverdracht en warmteweerstand.
Een warmteoverdrachtscoëfficiënt berekenen en interpreteren.
Een procedure voor het spoelen van een warmtewisselaar opstellen, verbeteren en
uitvoeren.
Een vergelijking maken tussen twee typen warmtewisselaars op basis van
warmteoverdracht en vervuiling.
Op basis van berekeningen een vergelijking maken tussen warmteoverdracht
volgens de specs van de fabrikant en volgens de situatie in de praktijk.
Uitleggen wat een adiabatisch proces is.
De eerste hoofdwet van de thermodynamica toepassen in een praktijksituatie.
Uitleggen wat de mechanismen stroming, straling en geleiding inhouden.
Berekeningen uitvoeren voor de mechanismen stroming, straling en geleiding.
Een chemische energiebalans opstellen en uitleggen.
Uitleggen wat de opbouw en werking is van een Master-Slave regeling.
PID acties vaststellen op basis van eigen onderzoek in een gesimuleerde omgeving.
Uitleggen wat de algoritmen zijn van een uitgewerkte Master-Slave regeling.
Uitleggen wat 1e en 2e orde processen zijn.
Regelaars instellen op basis van geconstateerd gedrag (1e en 2e orde)
Regelalgoritmen toepassen in een gesimuleerde omgeving.
De verschillen uitleggen tussen parallel en serie geschakelde pompen en de
invloed hiervan op druk en debiet.
Eerstelijns onderhoud uitvoeren aan een pomp.
De oorzaken en gevolgen van cavitatie herkennen en toelichten.

18









Na afloop van deze periode kun je:

2







Voorkennis
Projectmatig werken
Procesbeheersing niveau 4
Procestechniek niveau 4
Veiligheid
Rekenvaardigheden
Simulatie vaardigheden
Bedieningsvaardigheden
Onderhoudsvaardigheden

De opdrachtgevers
LHC fabriek, Dow
Dow Benelux bedient vele klanten wereldwijd met innovatieve chemische producten en
toepassingen.
De kern van de productieactiviteiten in de Benelux bestaat uit de productie van
kunststoffen en basis chemicaliën. Deze vind je terug in ontelbaar veel producten en
toepassingen. Het gaat vooral om halffabrikaten: korrels en vloeistoffen die worden
verwerkt in bijvoorbeeld verpakkingen, elektronica, speelgoed, bouwmaterialen,
geneesmiddelen en cosmetica.
De Light Hydrocarbon (LHC) ethyleen productie in Terneuzen, behoort tot de absolute top
van ’s werelds best presterende krakers. Het krakercomplex is niet alleen het grootste
gemeten naar productievolume, maar wordt door het continu en veilig opereren ook alom
gezien als 'best-in-class' als het gaat om betrouwbaarheid en veiligheid.

Proeffabriek Scalda

3
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De warmtewisselaar HX1200 en de simulatieomgeving Proces Studio worden ingezet als
leeromgeving voor dit project.

Werkprocessen
KT 1

KT 2

Competenties

1.1 Voorbereiden productieproces

A:Beslissen en activiteiten initiëren

1.2 Bedienen apparatuur
1.3 Bewaken procesverloop
1.4 Uitvoeren kwaliteitscontroles
1.5 Onderhouden apparatuur
1.6 Bewaken en bijsturen geautomatiseerde
processen (gesimuleerd)

C:Begeleiden

2.1 Maken planning

L: Materialen en middelen inzetten

2.2 Bewaken planning

M/N: Analyseren/ Onderzoeken

E: Samenwerken en overleggen
J: Formuleren en rapporteren
K: Vakdeskundigheid toepassen

P: Leren
3.1 Leveren input vanuit de werkvloer

Q: Plannen en organiseren

3.2 Opstellen plan van aanpak voor werkvloer

S: Kwaliteit leveren

3.3 Uitvoeren onderzoekwerkzaamheden

T: Instructies en procedures
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V: Met druk en tegenslag omgaan

4

KT 3

De opdrachten
Hieronder vind je 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 als het Plan van Aanpak én de planning
goedgekeurd zijn door de projectbegeleider.
Oppervlakte pijpen warmtewisselaar 3m².

1.

Vervuiling HX1200 Proeffabriek: Theorie vs. praktijk





De Werkgroep Proeffabriek van Scalda heeft de taak de Proeffabriek als moderne
leeromgeving in Terneuzen verder te verbeteren. De werkgroep heeft het vermoeden dat
de warmtewisselaar langzamerhand flink vervuild is geraakt.

Jullie opdracht:
Stel de vervuilingsgraad van de HX 1200 vast d.m.v. het bepalen van de theoretische en
praktische warmtecoëfficiënt (in tegenstroom). Bedenk vervolgens een oplossing voor dit
probleem.
Gebruik voor deze opdracht de onderstaande deelopdrachten én de simulatie van de
warmtewisselaar in Proces Studio. De HX1200 heeft een warmtewisselend oppervlakte van
3m².

Warmteoverdracht:








Stel de warmtebalans op voor de HX1200 (voor tegenstroom) aan de hand van een
blokschema.
Maak een temperatuurprofiel voor tegenstroom in Excel (zie meettabellen)
Bereken vervolgens de totale warmteoverdrachtscoëfficiënt van de HX1200.
Toon aan m.b.v. een warmtebalans of het proces adiabatisch is.
Bereken de mate van vervuiling in procenten op basis van de praktische én de
theoretische warmteoverdrachtscoëfficiënt.
Analyseer en verklaar nu het vervuilingsprobleem.
Maak voor alle berekeningen gebruikt van een dynamisch rekenblad in Excel.

5
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Fabrieksspecificaties zijn:
Warmteoverdracht Water-water: 500 Kcal/m²ˑ h · °C tot 600 Kcal/m²ˑ h · °C

2. LHC DOW: Vervuilingsproblemen Nafta voorverwarmer
De Nafta voorverwarmer EA120 C/D is een pijpenbundel. Ook deze installatie heeft
regelmatig te maken met vervuiling.

Jullie opdracht:
Stel de vervuilingsgraad van Nafta voorverwarmer vast d.m.v. het bepalen van de
theoretische en praktische warmteoverdrachtscoëfficiënt (in tegenstroom). Gebruik voor
deze opdracht de onderstaande deelopdrachten en de gegevens over de Nafta
voorverwarmer.

Gegevens:
Aantal pijpen EA-120 C/D
Lengte pijp
Uitwendige diameter pijp
Wanddikte
Materiaal pijpen
Lengte EA-120 B
Diameter EA-120 B

:
:
:
:
:
:
:

744
4 meter
25 mm
2.5 mm
Staal
5m
1.5m

CpC9
Cpnafta
λstaal
αbinnenzijde
αbuitenzijde

:
:
:
:
:

1,966 kJ/kg*K
2,138 kJ/kg*K
50 W/m.K
750 W/m².K
1080 Wm2.K

Debiet Nafta in
Tnafta in
Tnafta uit

:
:
:

36320 kg/h
18.90 °C
99.94°C

TC9 in
TC9 uit

:
:

168.5° C
146.7° C

Deelopdrachten:
Stel de warmtebalans op (voor tegenstroom) aan de hand van een blokschema.
Maak een temperatuurprofiel in Excel.
Bereken vervolgens de totale warmteoverdrachtscoëfficiënt.
Vergelijk de warmteoverdrachtscoëfficiënt volgens de warmtebalans met de specs van
de fabrikant.
 Bereken de mate van vervuiling in procenten op basis van de praktische én de
theoretische warmteoverdrachtcoëfficiënt (voor tegenstroom).
 Bereken het C9-debiet met behulp van de warmtebalans over EA120.
 LHC beschikt inmiddels over vier Nafta voorverwarmers. Verklaar deze keuze.





Rapportage:

6

18

 Analyseer en verklaar nu het vervuilingsprobleem.
 Maak voor alle berekeningen gebruik van een dynamisch rekenblad in Excel.
 Verwerk jullie bevindingen in een korte en heldere onderzoek rapportage voor Dow.

3 LHC Dow: Innovatievoorstel pijpenbundel
Gezien het vervuilingsprobleem overweegt LHC om de warmteoverdracht van de Nafta
voorwarmer met 50% te vergroten. Wat zouden ze hiermee bedoelen? Willen ze 50% meer
voeding Nafta, 50% meer warmteoverdracht of 50% meer pijpen. Wat is hiervan het
meest effectieve.

Jullie opdracht:
Toon dit aan d.m.v. berekeningen in een dynamische Excelsheet. Onderbouw de
uitkomsten.

Deelopdrachten:
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Een alternatief is vervangen door een platenwarmtewisselaar; bereken het totaal
aantal platen als het warmtewisselend oppervlak van 1 plaat 2m² is en de
warmteoverdrachtscoëfficiënt van de platenwarmtewisselaar 4000W/m²·K is.
Maak voor beide alternatieven een SWOT-analyse. Welk alternatief heeft de voorkeur?
Maak voor alle berekeningen gebruikt van een dynamisch rekenblad in Excel.
Verwerk je bevindingen in een helder voorstel voor DOW.
Verwerk je voorstel in een posterpresentatie.
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4 LHC: Isolatie van het fornuis

Het fornuis van de nafta kraker is misschien wel de belangrijkste installatie in het
‘kraak’proces. Vanuit de duurzaamheidsgedachte overweegt Dow om de isolatie van het
fornuis te verbeteren, zodat er minder energie nodig is. Het fornuis is op dit moment
geïsoleerd met steenwol.

Jullie opdracht:
Onderzoek welk van de twee isolatiematerialen (steenwol en glaswol) het meest geschikt is
om te komen tot een adiabatisch proces. Bereken voor elk materiaal de benodigde dikte
(per m² fornuisoppervlak) en formuleer een voorstel voor Dow.

Gegevens:
inwendige fornuistemperatuur

:

820 °C

gemiddelde buitentemperatuur zomer

:

25°C

gemiddelde buitentemperatuur winter

:

10 °C

Deelopdrachten:
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Onderzoek de eigenschappen van de twee isolatiematerialen.
Stel een gedegen begroting op, op basis van de kosten en levensduur van de
materialen.
Bereken de warmtestroom van het fornuis naar de omgeving.
Bereken de benodigde isolatiedikte per materiaal.
Maak voor alle berekeningen gebruikt van een dynamisch rekenblad in Excel.
Verwerk je bevindingen in een voorstel voor Dow.
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5 LHC: Verbrandingsprocessen fornuis
Bij de LHC is het opstarten van het fornuis inmiddels vrijwel geheel automatisch geregeld.
Alleen de stand van de bodembakken kan nog handmatig geregeld worden door de
operators. In deze opdracht kijken we naar de verbrandingsprocessen in het fornuis.

Situatie 1: Normale verbranding methaan
Bij een normaal verbrandingsproces geldt dat de methaan volledig verbrand.

Situatie 2: Overstoken
Bij het opstarten van het fornuis blijkt de stand van een aantal bodembakken niet helemaal
juist. Hierdoor is de luchttoevoer naar de brander niet optimaal en vindt er onvolledige
verbranding van methaan plaats.

Gegevens:
Enthalpiegegevens bij 25°C en atmosferische druk:
ΔHCH4
ΔHO2
ΔHCO2
ΔHCO
ΔHH2O

=
=
=
=
=

-74,4 kJ/mol
0 kJ/mol
-394 kJ/mol
-111 kJ/mol
-286 kJ/mol

Jullie opdracht:
Maak een analyse van de bedrijfssituaties ( vergelijk situatie 1 en 2) aan de hand van de
volgende deelopdrachten. Rapporteer de bevindingen aan LHC Dow.

Deelopdrachten:
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Volg de workshop over verbrandingsprocessen.
Volg de workshop over het opstellen van een chemische energiebalans.
Geef de reactievergelijking voor volledige verbranding van methaan.
Geef de reactievergelijking voor onvolledige verbranding van methaan.
Bereken met behulp van de enthalpie balans hoeveel energie er vrij komt in
situatie 1.
Bereken daarna hoeveel energie er vrij komt in situatie 2. Geef in procenten aan
van hoeveel procent energieverlies er sprake is als de verbranding van aardgas
totaal onvolledig is.
Wat is het gevaar van deze onvolledige verbranding voor de installatie?
Wat zijn de consequenties voor het milieu?
Maak voor alle berekeningen gebruikt van een dynamisch rekenblad in Excel.
Werk jullie bevindingen uit in een kort onderzoeksrapportage voor Dow.
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6 LHC: Regeltechniek Branders fornuis
Om de situatie van onvolledige methaanverbranding in de toekomst te voorkomen wil Dow
op zoek naar een betere regeltechnische oplossing.

Jullie opdracht:
Bedenk een regeltechnische oplossing voor het voorkomen van onvolledige verbranding,
waarbij er gebruik moet worden gemaakt van een Master-Slave regeling. Aanvullende
gegevens:




De Master regelt op de temperatuurmeting, de Slave regelt op de gasdruk.
De O2 meting bevindt zich in de schoorsteen van het fornuis.
De bediening van de bodembakken gebeurt met een pneumatische regelklep.

Deelopdrachten:
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Volg de workshop Master-Slave Regeling.
Maak een heldere analyse van het bovenstaande probleem.
Maak een blokschema voor de nieuwe regeling.
Stel een eenvoudig P&ID op voor de nieuwe regeling.
Werk het regelalgoritme uit voor de Master-Slave regeling.
Wat is de reden voor de O2 meting?
Werk een voorstel uit voor het instellen van de P-I-D actie.
Verwerk je bevindingen en algoritmen uit in een helder voorstel (5 A4) en een
posterpresentatie.
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7 Simulatieomgeving Proces Studio: Instellen regelaars
In deze simulatieopdracht staat het regelgedrag en de 1e en 2e orde processen centraal.
Aan de hand van twee processimulaties leer je het ordegedrag te verklaren en de
regelingen op een juiste manier in te stellen.

Simulatie 1: FIC1102 en FIC1202
Stel voor de FIC1102 en de FIC1202 vast wat de P I D waarden moeten zijn met behulp van
de instelregels van Ziegler & Nichols. Werk volgens de onderstaande stappen.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

Start Simex 19 op in Proces Studio, kies FIC1102.
Maak een blokschema van de regeling.
Gebruik de procedure voor de instelregels van Ziegler & Nichols
(oscillatiemethode). Doe dit zowel voor mee- en tegenstroom.
Stel een (voorlopige) tabel op van de P I D waarden.
Controleer het voorgestelde regelgedrag in de simulatie. Maak een screenshot van
de trending.
Stel je acties bij aan de hand van de trending. Maak wederom een screenshot.
Doe het zelfde nu voor FIC1202 (stap 1-6).
Geef aan wat de verschillen zijn tussen het regelgedrag voor FIC1102 en FIC1202.
Stel een tabel op van de definitieve P I D waarden (voor mee- en tegenstroom).

Simulatie 2: Drukregeling C111
Verklaar het ordegedrag aan de hand van een stapresponsie van de drukregeling C111.
Werk volgens de onderstaande stappen.
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Start Simex 10 op in Proces Studio.
Stel het blokschema op van de regeling.
Stel het regelalgoritme vast.
Maak een screenshot van de stapresponse.
Verklaar nu het ordegedrag in de simulatie.
Werk je conclusies en aanbeveling uit.
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1.
2.
3.
4.
5.
6.

Organisatie & werkwijze
Werkwijze
In dit project werk je als duo op vier manieren:





Projectbijeenkomsten: werken aan opdrachten en verwerken van resultaten
Praktijksessies: leren in de Proeffabriek
Simulatiesessies: werken in Proces Studio
Workshops, gastcolleges, e.d.: leren en oefenen van nieuwe kennis en
vaardigheden

12
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Tips en begeleiding krijg je van je docent of begeleider.

Producten en criteria
Producten

Criteria

Plan van Aanpak





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

Strokenplanning



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
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Spoelprocedure HX1200

Er is een onderzoeksverslag van min. 5 A4 uitgewerkt met de
volgende onderdelen:
 Correcte warmtebalans aan de hand van een blokschema.
 Correct temperatuurprofiel in mee- en tegenstroom, vóór en
na het spoelen.
 Kloppende berekening van de totale
warmteoverdrachtscoëfficiënt van de HX1200, vóór en na het
spoelen.
 Heldere vergelijking van de warmteoverdrachtscoëfficiënt
volgens de warmtebalans én de specs van de fabrikant. Vóór en
na het spoelen.
 Heldere weergave van de vervuiling in procenten op basis van:
o de praktische warmteoverdrachtscoëfficiënt;
o de theoretische warmteoverdrachtscoëfficiënt.
 Correcte analyse en verklaring van het vervuilingsprobleem.
 Alle berekeningen zijn uitgewerkt in Excel.
 Alle analyses en beweringen zijn onderbouwd met de juiste
formules en/of theorie.
 Er is een werkbare spoelprocedure opgesteld voor de
proceswaterzijde en de koelwaterzijde.
 De procedure is bijgesteld naar aanleiding van de uitvoering
(demo) in de workshop.
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Onderzoek vervuiling
warmtewisselaar HX1200

Onderzoek vervuiling Nafta
voorverwarmer

 Er is een onderzoeksverslag van min. 4 A4 uitgewerkt met de
volgende onderdelen:
 Correcte warmtebalans aan de hand van een blokschema
en de gegevens van LHC.
 Correct temperatuurprofiel voor tegenstroom.
 Kloppende berekening van de totale
warmteoverdrachtscoëfficiënt.
 Heldere vergelijking van de warmteoverdrachtscoëfficiënt
volgens de warmtebalans én de specs van de fabrikant.
 De mate van vervuiling in procenten op basis van:
 de praktische warmteoverdrachtscoëfficiënt;
 de theoretische warmteoverdrachtscoëfficiënt.
 Een correcte analyse en verklaring van het
vervuilingsprobleem
 Kloppende berekening van het C9-debiet
 Alle berekeningen zijn uitgewerkt in Excel.
 Alle analyses en beweringen zijn onderbouwd met de juiste
formules en/of theorie

Innovatievoorstel Nafta
voorverwarmer





Er is een voorstel (min. 4 A4) uitgewerkt met de volgende
onderdelen:
 Uitwerking van de eigenschappen van de twee isolatiematerialen.
 Heldere begroting op basis van de kosten en levensduur van de
materialen.
 Kloppende berekening van de warmtestroom van het fornuis naar
de omgeving.
 Kloppende berekening van de benodigde isolatiedikte per
materiaal.
 Alle berekeningen zijn uitgewerkt in Excel.
 Alle analyses en beweringen zijn onderbouwd met de juiste
formules en/of theorie.
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Voorstel isolatie Nafta
voorverwarmer

14



Er is een voorstel (min. 5 A4) uitgewerkt met de volgende
onderdelen:
 Correcte berekening van het benodigde aantal pijpen voor
de nieuwe pijpenbundel.
 Correcte berekening van het totaal aantal platen voor de
platenwarmtewisselaar.
 Correcte SWOT-analyse voor beide alternatieven, inclusief
conclusie.
 Alle berekeningen zijn uitgewerkt in Excel.
 Alle analyses en beweringen zijn onderbouwd met de
juiste formules en/of theorie.
Het voorstel is uitgewerkt in een heldere posterpresentatie.

Onderzoek
verbrandingsprocessen
fornuis



Er is een onderzoeksverslag van min. 3 A4 uitgewerkt met de
volgende onderdelen:
 Correcte reactievergelijkingen voor volledige én onvolledige
verbranding van methaan.
 Correcte uitwerking van de chemische energiebalans.
 Kloppende berekening hoeveelheid vrijgekomen energie in situatie
1.
 Kloppende berekening hoeveelheid vrijgekomen energie in
situatie 2.
 Heldere vergelijking situatie 1 en 2.
 Onderbouwde uitwerking van het gevaar van onvolledige
verbranding voor de installatie.
 Onderbouwde uitwerking van de consequenties voor het milieu.
 Alle berekeningen zijn uitgewerkt in Excel.
 Alle analyses en beweringen zijn onderbouwd met de juiste
formules en/of theorie.

Voorstel Regeltechniek
Branders fornuis



Er is een voorstel (min. 4 A4) uitgewerkt met de volgende
onderdelen:
 Heldere analyse van het probleem van de opdrachtgever.
 Kloppend blokschema voor de nieuwe regeling.
 Eenvoudig maar kloppend P&ID voor de nieuwe regeling.
 Volledige uitwerking van het regelalgoritme voor de Master-Slave
regeling.
 Helder voorstel voor het instellen van de P-I-D acties.
Het voorstel is uitgewerkt in een heldere posterpresentatie.
Alle analyses en beweringen zijn onderbouwd met de juiste
formules en/of theorie.




Instellen regelaars in
simulaties

Simulatie 1:
 een blokschema van de regeling.
 Correct regelgedrag (aan de hand van de screenshot)
 Duidelijk zichtbare responsie van het proces (aan de hand van de
screenshot van de trending)
 1 A4 met juiste tabel en interpretatie van de definitieve P I D
waarden (voor mee- en tegenstroom).
Simulatie 2:
 blokschema op van de regeling.
 regelalgoritme.
 stapresponse (aan de hand van de screenshot).
 1 A4 met conclusies en aanbeveling








Voorblad: Titel; datum; auteur; docent
Inhoudsopgave met hoofdstukindeling en bladzijdeverwijzing
Inleiding
Probleemanalyse(s)
Oplossingen
Conclusies en Aanbevelingen (advies)
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Elk verslag of voorstel bevat:

15

Verslagen en voorstellen

16
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Bijlage 01: Meetgegevens

Bijlage 02: foto’s LHC
Warmtewisselaar EA-120B
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Voeding EA-120

Warmtewisselaars EA-120 A/B
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Stromingsoverzicht EA-120

