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Batch- och destilleringsprocesser är van-
ligt förekommande inom läkemedels- och
specialkemiföretag. Genom att skicka in
r̊avaror i en process och förändra kompo-
sitionen i denna, med uppvärmning och
tryckförändring, kan man skapa en slut-
produkt av önskad sammansättning. Slut-
produkten analyseras sedan i ett labora-
torium för att säkerställa alla specifika-
tionskrav. Att göra laboratorieanalyser är
n̊agot som kostar tid samt pengar och det-
ta är n̊agot man vill minimera. Med detta
i åtanke, s̊a ligger idén i att skapa en ma-
tematisk modell som estimerar koncent-
rationen i sammansättningen med hjälp
av indirekta kemiska egenskaper under
körningen istället för analysprover. I arti-
keln behandlas även problematiken kring
skapandet av en matematisk modell uti-
fr̊an endast en observerad slutpunkt och
möjliga lösningar p̊a detta.

Introduktion

Perstorp AB är ett kemiföretag som producerar
en mängd olika produkter, främst inom special-
kemi. Tv̊a av dessa produkter kallar vi Produkt
A och B. Produkt A är en väldigt ren produkt
med i huvudsak en komposition och Produkt B
är en sammansättning mellan flera olika kom-
positioner. Produkt A skapas i en reaktor och
Produkt B i en destilleringskolonn.

I reaktorn pumpas r̊avaror in för att sedan
utsättas för ett l̊agt tryck samt en hög tempe-
ratur under en viss tid. Detta medför att den
kemiska kompositionen i blandningen förändras.
När en kemisk egenskap i reaktorn har kommit
till ett angivet värde, s̊a avbryts körningen. Slut-
produkten skickas sedan vidare till försäljning,
eller vidare till destillering. I destilleringsste-
get s̊a väljer man brytpunkt beroende p̊a vil-
ket av ämnena i blandningen man vill separera,
d̊a de olika ämnena i blandningen har olika kok-
punkter, och värmer sedan p̊a tills den specifika
produkten har separerats fr̊an blandningen. En
förenklad bild av hur destilleringen fungerar syns
i Figur 1.

Figur 1: En förenklad bild av hur en destillerings-
process fungerar [6].

I nuläget mäts kompositionen för de olika pro-
dukterna i ett laboratorium, n̊agot som kostar
pengar och tar tid.
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Problemformulering

Under tiden som destilleringen sker s̊a mäts olika
kemiska egenskaper kontinuerligt i blandningen
s̊a som temperatur, tryck, flöde och densitet. Det
är sedan efter dessa variabler som operatörerna
vet när en sats ska termineras. Utifr̊an dessa va-
riabler skapades n̊agra fr̊ageställningar.

• Kan man med hjälp av de kemiska egen-
skaperna i reaktorn eller kolonnen estimera
fram produktens komposition?

• G̊ar det att skapa en matematisk modell
som förutsp̊ar variablernas värde med av-
seende p̊a tiden?

• G̊ar det att skatta fram en sluttid, beroende
p̊a termineringsvärden?

• Huruvida en modell kan hitta avvikelser
som uppst̊ar under en körning

Att skatta fram produktens komposition ut-
ifr̊an indirekta kemiska egenskaper ses som en
sv̊ar uppgift och därför undersöktes även pre-
diktion av utvalda variabler samt prediktion av
termineringstid

Metod

Utifr̊an problemformuleringen angreps
fr̊ageställningarna fr̊an tv̊a olika synvinklar. De
tv̊a olika synsätten var kemometri och syste-
midentifiering. Kemometri är ett metodavsnitt
som används inom kemiska processer, för att
undersöka, analysera samt optimera processen.
Systemidentifieringsavsnittet används inom
reglerteori, där grunden ligger i att modellera
olika typer av insignal-utsignal observationer.

Tv̊a vanliga metoder inom kemometrin är
principalkomponentanalys (PCA) [2] och partiell
minsta kvadrat regression (PLS) [3]. Dessa har, i
detta fall, används för att undersöka, samt byg-
ga upp modeller. Dessa modeller har som avsikt
att först och främst skatta produkt kompositio-
nen och senare även de olika kemiska egenskaper-
na samt termineringstiden. De modeller som har
byggts upp är batch evolution model (BEM) och
batch level model (BLM) [7]. De olika modeller-
na använder sig utav varje variabel, alternativt
varje observation, för att beskriva en given vari-
abel eller komposition.

Inom systemidentifieringen används minsta
kvadratskattning (LS) [4] samt en metod kallad
multivariable Output Error State Space (MO-
ESP) [5]. Minsta-kvadrat-metoden används för
att, med hjälp av medelvärdet för varje variabel
under en batch körning, försöka skatta kompo-
sitionen. MOESP används för att bygga upp en
modell, som med hjälp av ett Kalman-filter [4],
predikterar en given variabel.

Resultat

Resultatavsnittet har delats upp utefter de
fr̊ageställningar som ställdes i problemformule-
ringsavsnittet, sedan utefter de produkter som
undersöktes.

Projektets första del handlade om att hitta ett
korrelationsmönster mellan de kemiska egenska-
perna under en körning mot en slutpunkt som in-
nehöll den kemiska slutkompositionen eller kom-
positionerna. Resultatet för den framtagna BLM
som skattar kompositionen i Produkt A syns i
Tabell 1 och de skattade kompostionerna i Pro-
dukt B syns i Tabell 2. I de olika tabellerna ef-
tersöks ett Q2 värde nära ett.
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Tabell 1: R2Y och Q2 värden för BLM som tagits
fram för att skatta kompositionen i produkt A.

Komponenter R2Y Q2

2 0.344 0.03
3 0.453 -0.287

Tabell 2: Inneh̊all, Medelvärde, RMSE, standard
avvikelse σ och Q2 värden för de olika BLM när kom-
positionen skattas.

Inneh̊all Medel RMSEP σ Q2

I 69.7 2.23 4.32 0.454
II 0.66 0.09 0.32 0.672
III 7.69 1.72 3.17 0.672
IV 13.49 1.09 2.06 0.215

En temperaturprediktion för Produkt A gjor-
des, med hjälp av en framtagen MOESP modell
samt ett Kalman-filter. Prediktionen syns i Figur
2, där temperatur och temperaturskillnad pre-
dikterats 30-steg fram̊at i tiden.

Figur 2: Det röda strecket är ett estimerat tempe-
raturvärde 30-steg in i framtiden. Den röda cirkeln är
vid tiden t, gröna streckade linjen är medelvärdet av
hur batcherna brukar köras, gula samt röda streckade
linjerna är vid tv̊a respektive tre standardavvikelser.

En modell som predikterar densiteten för Pro-
dukt B gjordes, med hjälp av en framtagen MO-
ESP modell samt ett Kalman filter. Denna syns
i Figur 3.

Figur 3: En 30-stegs prediktion av densitet.
Den röda cirkeln är vid tiden t.

En modell som har som uppgift att estimera
fram en termineringstid, beroende p̊a hur l̊angt
körningen har g̊att skapades. Resultatet syns i
Tabell 3.

Tabell 3: Prediktion av sluttid för Produkt A vid
olika tider av batchen. Standardavvikelsen för slut-
tiden är 43.9 minuter. Medellängden för en batch är
347 minuter.

Tid RMSEP R2X R2Y Q2

20% 21.27 0.873 0.824 0.665
40% 22.31 0.830 0.863 0.693
60% 19.80 0.796 0.872 0.689
80% 22.74 0.714 0.948 0.743
100% 13.01 0.650 0.966 0.779

En sluttidsprediktion gjordes även för Pro-
dukt B, och denna syns i Tabell 4.
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Tabell 4: Partiell BLM för sluttidsprediktion bero-
ende p̊a hur l̊angt körningen har g̊att. Standardavvi-
kelsen för sluttiden är 99.45 minuter. Medellängden
för en produkt B batch är 380 minuter.

Time RMSEP R2X R2Y Q2

20% 38.10 0.766 0.865 0.562
40% 27.33 0.716 0.908 0.752
60% 27.77 0.631 0.937 0.796
80% 26.00 0.605 0.962 0.845
100% 16.53 0.609 0.979 0.905

Den framtagna BEM skulle även klara av att
hitta en körning som avvek tydligt fr̊an hur en
medelkörning brukar köras. I Figur 4 syns hur
den framtagna BEM klarar av att hitta fel.

Figur 4: En annorlunda batch som hittats med
hjälp av den framtagna BEM.

Diskussion

Den största utmaningen med detta projekt var
att det inte funnits ett kontinuerligt värde för
kompositionen utan endast ett slutvärde. BLM
som skapades för Produkt A, som syns i Ta-
bell 1, s̊a uteblev ett korrelationsmönster, d̊a Q2

värdet ligger runt noll. Anledningen tros vara att

slutvärdeskoncentrationen mellan körningarna
hade en l̊ag varians, till skillnad fr̊an de kemis-
ka attributen som hade en väldigt hög varians
under en körning.

Resultaten för Produkt B skiljer sig n̊agot
fr̊an Produkt A. Anledningen tros vara att
initieringsvärdena för kompositionen fanns
tillgängliga, samt att det fanns en större vari-
ation i slutvärdena p̊a analysresultaten. Detta
gjorde att möjligheten att finna ett korrela-
tionsmönster var lättare och kompositionen
kunde skattas bättre, vilket ocks̊a syns i Tabell
2. Värt att notera är att Q2 värdet för produkt
B är betydligt högre än för Produkt A, därav
slutsatsen gällande korrelationsmönster.

30-stegs prediktionen gjordes p̊a temperatu-
ren, d̊a denna variabeln används som referens vid
terminering för produkt A, och modellen klarar
att prediktera 15-steg utan problem. Detta är
n̊agot som operatörerna kan använda för att f̊a
en inblick i när termineringen närmar sig.

En 45-stegs prediktion gjordes p̊a densiteten,
som för produkt B används för terminering, och
prediktionen klarade av att skatta 20-steg utan
problem.

En metod som skattade sluttiden för Produkt
A, där termineringen är kopplad till när produkt-
kvalitén är uppn̊add skapades. I Tabell 3 syns
hur väl sluttiden kan skattas beroende p̊a hur
l̊angt in i batchen man kommit. Sluttiden kan
skattas förh̊allandevis bra redan efter 20% vil-
ket tros bero p̊a att det är i början den största
variationen ligger. Värt att notera är att model-
len f̊ar problem att skatta sluttiden vid 80%, och
detta tros d̊a bero p̊a att det även finns en hög
variation i slutet av körningen.

När det gäller sluttidsestimeringen för Pro-
dukt B, som syns i Tabell 4, s̊a finns samma
trend, att det är i början av körningen som vari-
ationen sker. Detta medför att efter 40% s̊a kla-
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rar modellen att skatta fram en sluttid med ett
RMSEP p̊a cirka 27 minuter, n̊agot som anses
vara väldigt bra med tanke p̊a att sluttiden har
väldigt hög variation.

Modellen som skulle detektera en avvikande
batch, som syns i Figur 4, klarar av detta för
b̊ade Produkt A och B, dock är bara resultatet
för Produkt A som visas. Batchen för Produkt
A avviker p̊a grund av att temperaturen stiger
väldigt mycket jämfört med normalt. Anledning-
en till att temperaturen ökar är att r̊avarorna
inneh̊aller mer tunga kemikalier.

N̊agot som gjort denna uppgift sv̊ar, är att
det handlar om kemiska processer och hur
dessa beter sig p̊a molekylniv̊a. För att kunna
förbättra resultatet skulle spektroskopi kunna
användas i reaktorn eller kolonnen för att bättre
f̊a en uppfattning om hur kompositionen ser ut
och hur den förändras undertiden en batch körs.

För en mer ing̊aende genomg̊ang av s̊aväl
metoder som diskussion vänligen läs hela
rapporten [1].
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