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Inhoud

• Wat zijn pilot plants?

• Drie ontwerpcases:

– Driefasenscheider

– pH-regeling

– Unit met volledige massabalans



Waarom een pilot plant?



Pilot plants

• Proeffabriek 

• Onderzoeksdoeleinden

• Om relevante en betrouwbare data te 
vergaren => Analyse en instrumentatie 

• Bepalen van de optimale operating condities





Driefasenscheider (case 1)
Probleemstelling:

• Afvalstroom met een waardevolle organische component

• Waardevolle component moet uit de afvalstroom gehaald
worden met een oplosmiddel

• Fases moeten van elkaar gescheiden worden

• Opgelost gas moet afgevoerd worden

Doel:

• Ontwerp een apparaat waarin fasescheiding plaatsvindt en
volledig automatisch geregeld wordt.



Driefasenscheider (case 1)
Omstandigheden:

• P = atmosferisch

• T = 20 – 40 °C

Te meten/regelen:

• Niveau (2x)

• Temperatuur

• Uitgaande flows (2)



Schematische weergave
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Plan van aanpak
Extra moeilijkheid:
Er ontstaat een vaste
fase op het grensvlak.
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Wijzigingen
• Vaste stof moet continu verwijderd

worden

• Concept zoveel mogelijk gelijk
houden

• Bak mag niet geopend worden
tijdens bedrijf (Atex)



Aangepast ontwerp



Aangepast ontwerp



Uiteindelijke P&ID
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pH-regeling (case 2)
Probleemstelling:

• Een basische stroom moet aangezuurd worden

• Niveau in het vat moet geregeld worden

• Volledige automatisering

• Beschouw back-flow scenario’s in de zuurdosering

Doel:

• Ontwerp een vat waarin bovenstaande eisen worden
meegenomen. 



Schematische weergave
Beschikbare informatie:

Stroom met 
pH 14 

CO2

Overmaat CO2

Stroom met 
pH 4

P = 3 bar(g)
T = 20 °C
Roeren
Te meten/regelen:
• Niveau (3x)
• Temperatuur
• Druk
• Gas flow (in en uit)
• Zuurdosering

Zuur
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Massabalans (case 3)

• Micro Activity Test Unit

• Kraken van olie volgens een vooropgezet 
programma

• Het bepalen van de activiteit van een 
katalysator



Automatisch programma

• Spoelen met stikstof
• Opwarmen
• Olie doseren aan de reactor
• Kraken gedurende een bepaalde 

tijd
• Gas en vloeistof opvangen
• Gas analyseren
• Coke van de katalysator branden 

en kwantificeren
• Massabalans opstellen
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Conclusie

• Gebruik van instrumentatie en analyse in pilot 
plants

• Gevoel voor het ontwerpproces

• Hoeveelheid instrumentatie

• Regelkringen

• Samenspel van instrumentatie en analyse
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