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Figur 14 visar körningen då viktningen för 2004 var 2, TMP var viktat 2 ggr, Di-TMP var viktat 
100 ggr, TMF var viktat100  ggr. De 4 första punkterna från 2004 var även nedviktade.

Vi ser att det erhålls en tämligen bra överensstämmande bild av TMP vid kalibreringen och 
även en förhållandevis bra anpassning av Di-TMP. Det blir en klar förbättring i resultatet av 
TMF jämfört med den ursprungliga kalibreringen. Dock blir det en något sämre bild av MeOH
än vid original kalibreringen, det är dock värt att notera att resultatet av MeOH ej var pålitligt
i någon av kalibreringarna. Felet avseende DMP är dock detsamma som vid den ursprungliga 
kalibreringen.

Det utfördes även i denna kalibrering en kolbalans för att validera att kalibreringen inte avvikit
då det hade indikerats massbalansfel i kodningen. Det värde som erhölls var en avvikelse på 
0.18% av ingående kol, något som vi tolkar som obefintligt. Detta är ett väldigt lågt värde,
vilket bekräftar att kalibreringen håller sig inom rimliga gränser.

Det framgår från figur 15 att valideringen med försöket från 1998 visar en viss avvikelse 
gentemot de kalibrerade värdena.  Berörande TMP syns en negativ utveckling jämfört med den 
första kalibreringen. Som kan ses i figur 16 överensstämmer resultatet från experimentet 2004 
väldigt väl med de framkalibrerade värdena.
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Abstract 

The production of TMP (Trimethylolpropane) is important for many applications, and is used 

as alkyds in paint and lubricants among others. The reactions producing TMP consist of two 

major reaction chains, Aldol condensation and Cannizzaro reaction. To get a deeper 

understanding and improve the running conditions the kinetic expressions for the reactions were 

examined. The aim of this paper was to produce kinetic data that would not deviate more than 

10 % from the experimental values. In addition, an optimization over the reactor was made to 

find the best operational conditions based on the kinetic expressions. A system of reaction rates 

was constructed using a modified Arrhenius equation with an added reference temperature. To 

calibrate the model several experiments were used together with a single objective differential 

evolution algorithm. By running several calibrations with different conditions the best weighing 

and minimization unit were established. The result had a deviation of almost 15 % for TMP and 

around 20 % for Di-TMP (Di-Trimethylolpropane) while the other substances produced a 

higher deviation. The result did not fully meet the requirements but the deviation between TMP 

in the model and experimental data was no greater than 20 percent which was deemed 

acceptable. The optimization of the reactor showed that the productivity, per the approximated 

reaction parameters, could be increased by decreasing the batch time whilst still maintaining a 

high yield. Furthermore, a purer product could be produced, with a small productivity loss, if 

the temperatures over the reactor was decreased from 50 to about 30 degrees C. 
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Sammanfattning 

Produktionen av TMP (Trimetylolpropan) är viktig för flera applikationer, från alkyder i 

målarfärg till smörjmedel. Produktionen av TMP sker idag huvudsakligen via två större 

reaktionsvägar: Aldol-kondensation och Cannizzaro-reaktion. För att få en ökad förståelse och 

kunna förbättra driftsförhållandena för reaktorn finns en önskan om att formulera de kinetiska 

villkor som gäller i denna. Målet var att erhålla en modell så att de kalibrerade värdena inte 

avvek mer än 10% från de experimentella värdena. Det var även önskvärt att optimera 

processen för att finna de optimala driftsbetingelserna. Ett allmänt system av 

reaktionshastigheter sattes samman med hjälp av en modifierad version av Arrhenius ekvation 

där en referenstemperatur användes. För att kalibrera systemet användes flera set av 

experimentella data tillsammans med en singelobjektiv differential evolution algoritm. Genom 

att köra flera kalibreringsomgångar med olika förutsättningar kunde de bästa viktningarna och 

minimeringsenheterna för kalibreringen erhållas. Resultatet från kalibreringen visade en 

avvikelse på cirka 15 % för TMP, 20 % för Di-TMP (Di-Trimetylolpropan) och något högre 

avvikelse för de resterande uppmätta ämnena. Optimeringen, som var baserad på de 

framkalibrerade värdena och visade på att produktiviteten enligt skattade reaktionsparametrar 

kunde hållas hög trots en kortare reaktionstid än den som idag används. Vidare sågs att bättre 

renhet med bibehållen produktivitet kunde erhållas om driftstemperaturen sänktes till 30 grader 

C jämfört med dagens implementerade 50 grader C. 
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Introduktion 

Vid Perstorp AB:s TMP-fabrik finns en önskan om att öka produktionskapaciteten. Nuvarande 

reaktormodeller stämmer förhållandevis dåligt med uppmätt data från tidigare fabrikskörningar. 

Målet med detta arbete är att ta fram nya kinetiska modeller för reaktorn. Dessa ska konstrueras 

som Arrheniusuttryck som kalibreras mot data från tidigare fabrikskörningar samt data från 

tidigare experimentella uppställningar. Anledningen till detta är för att på ett trovärdigt sätt 

kunna simulera och optimera Tri-metylolpropan (TMP) samt dimetylolpropan (Di-TMP) 

produktionen samt ge en större förståelse för kinetiken i reaktorn. 
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1 Bakgrund  

1.1 Syfte 

Målet med projektet är att skapa en robust modell som kan användas för att teoretiskt förutsäga 

den befintliga reaktorns beteenden under olika driftsförhållanden. Modellen över reaktorn ska 

sedan kalibreras och valideras mot experimentella data sammanställda från flertalet tidigare 

experimentella uppställningar. När de olika parametrarna i Arrhenius uttrycken är beräknade 

kommer dessa att användas vid en teoretisk optimering av den befintliga TMP-reaktorn på 

Perstorp AB. Målet med modellen är att efterlikna verkligheten och att de experimentella 

mätvärdena inte skall avvika från simuleringsvärden med mer än 10 %. Vidare finns en 

målsättning att kunna sätta upp driftsförslag som skulle kunna öka produktiviteten och utbytet 

i reaktorn. 

1.2 Produkter 

1.2.1 Trimetylolpropan 

Trimetylolpropan (härefter kallat TMP) är ett organiskt ämne med tre hydroxidgrupper. TMP 

används i mättade polyestrar som används bland annat som alkyder i målarfärger, syntetiskt 

smörjmedel och även som ytbehandling för pigment (Compass, 2016). Strukturen för TMP kan 

ses i figuren 1. 

 

Figur 1 visar strukturen för en TMP molekyl (PubChem, 2016). 

Produktionen av TMP på Perstorp AB sker via en serie reaktioner som utgår från Butanal (som 

även kallas NBal alt. BuH) och Formaldehyd (FA). De två huvudsakliga reaktionsvägarna i 

reaktorn som producerar TMP från NBal och FA är aldol-kondensation och Cannizzaro-

reaktion (Sosale Chandrasekhar, 2009). 
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1.2.2 Di-Trimetylolpropan  

Di-Trimetylolpropan även kallat Di-TMP används i akrylsyraestrar för strålningshärdning och 

till speciella hartser för beläggningar (Compass, 2016).  Di-TMP tillsammans med TMP är de 

produkter som idag har ett marknadsvärde. (Max-Hansen, 2016) 

1.2.3 Biprodukter 

Utöver de huvudsakliga reaktionerna sker även ett par sidoreaktioner som skapar en rad olika 

biprodukter. De biprodukter som används i simuleringen består av TMP mono-formal (TMF), 

Di-metylol-propan (DMP), mono-TMP-formal (MTF) och alfa-etylakrolein (α-EA). (Max-

Hansen, 2016) 

1.3 Viktiga kemiska reaktioner 

De viktigaste reaktionerna i produktionen av TMP beskrivs nedan. En figur föreställande 

samtliga reaktioner som är närvarande i produktionen av TMP kan ses i Appendix C. 

1.3.1 Aldol-kondensation  

Vid aldol-kondensation reagerar två molekyler för att skapa en produkt plus en förlust av en 

mindre molekyl, vanligtvis vatten (Clayden, Greeves, & Warren, 2012). Reaktionen sker under 

basiskt katalyserade förhållanden, vanligtvis i vattenlösningar (Serra-Holma, 2000). 
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Reaktionssteg Aldol-kondensation 

I denna process sker reaktionen mellan Butanal och Formaldehyd som är katalyserat av OH. 

Reaktionen sker i flera steg som kan ses nedan. Slutprodukten från detta reaktionssteg är TMP-

aldol 1 (Lehtonen, 2006). I det andra reaktionssteget reagerar TMP-aldol 1 med 

formaldehydkatalyserat av OH och bildar TMP-aldol 2. Reaktionen kan ses i figurerna 2 och 

3. 

Figur 2 visar reaktionsmekanismerna för reaktionerna från 

Butanal, Formaldehyd och lut till TMP-aldol 1 (Lehtonen, 2006). 
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Figur 3 visar reaktionsmekanismen från TMP-aldol 1 till TMP-aldol 2 (Lehtonen, 2006). 
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1.3.2 Cannizzaro 

Cannizzaro-reaktionen är en av de äldsta kartlagda organiska reaktionerna och den har än idag 

stor betydelse i syntetiska processer (Sosale Chandrasekhar, 2009). Reaktionen är en redox-

reaktion som oftast sker i vattenlösningar. Generellt sett startas Cannizzaro-reaktionen av att en 

hydroxid-jon binder till en aldehyd (Sosale Chandrasekhar, 2009). Cannizzaro-reaktionen följer 

ofta aldol-kondensation då starka baser är närvarande. Reaktionen är väldigt exoterm (Serra-

Holma, 2000). 

Reaktionssteg Cannizzaro 

Cannizzaro-reaktioner inleds då en OH-grupp binder in till en aldehyd. Vid Cannizzaro-

reaktionen kommer först Formaldehyd att reagera med en OH-grupp sedan reagera med TMP-

aldol 2 och bilda TMP och formiat-joner (Lehtonen, 2006). Reaktionen kan ses i figur 4. 

Figur 4 visar reaktionerna då TMP-aldol 2 genomgår en Cannizzaro-reaktion och bildar TMP 

samt en formiatjon  (Lehtonen, 2006). 
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1.3.4 Egen-Cannizzaro 

Figur 5 visar mekanismerna för egen-Cannizzaro.  Vid egen-Cannizzaro reagerar 2 

Formaldehyd med OH och bildar en formiat-jon och metanol. 

 

Figur 5 visar reaktionsmekanismen för egen-Cannizzaro (Lehtonen, 2006). 
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1.4 Arrhenius ekvation 

En av de mest välkända och använda ekvationerna för att beskriva reaktionskinetik tillskrivs 

Svante Arrhenius som framlade ett uttryck där hastighetskonstanten bestod av två variabler. 

Dessa variabler har givits en fysisk beskrivning där Ea sägs vara skillnaden i energi mellan det 

ursprungliga formatet på ämnet och det aktiva intermediatet med högst energi, och k0 beskrivs 

som en kollisionskonstant som beskriver antalet molekylära kollisioner per tidsenhet. (Marcio 

Schwaab, 2007) 

𝐾 = 𝑘0 · 𝑒𝑥𝑝−
𝐸𝑎
𝑅𝑇 (1) 

De två konstanterna i Arrhenius ekvation har dock en stor korrelation vilket negativt påverkar 

försök att kalibrera fram dessa. Om endast ett hastighetsuttryck använts går det att via 

linearisering kringgå denna korrelation genom att vid olika temperaturer fastställa dessa K-

värden och därefter beräkna den bästa linjära anpassningen enligt formel (2) (Marcio Schwaab, 

2007). 

𝑙𝑛(𝐾) = 𝑙𝑛(𝑘0) · (−
𝐸𝑎

𝑅
·

1

𝑇
) = a + bx (2) 

Detta är dock något av ett problem om kalibreringen ska ta fram flera olika hastighetsuttryck 

där Arrheniusformeln använts. Genom att införa en referenstemperatur i ekvationen kan 

korrelationen mellan de två reaktionsvariablerna minimeras. Den minskade korrelationen 

underlättar och minskar den beräkningsmässiga tyngden för ett flertal olika 

minimeringsfunktioner då felen mellan simuleringsresultat och experimentella data minimeras. 

Ett förslag på en Arrhenius-ekvation som använder en referenstemperatur för att minska 

variabelkorrelationen kan ses i ekvation 3. Där beskriver k0 helt reaktionshastigheten vid 

temperaturen Tref och Ea beskriver inverkan på reaktionshastigheten från temperaturen vid 

avvikelsen från Tref. (Marcio Schwaab, 2007) 

 𝐾 = 𝑘0 · 𝑒𝑥𝑝
−

𝐸𝑎
𝑅

(
1

𝑇
−

1

𝑇𝑟𝑒𝑓
)
 (3) 

Ett simplistiskt sätt att välja Tref är att sätta det till den temperatur som är i mitten av det 

observerade spektrumet. Även om detta inte nödvändigtvis ger den största minskningen av 

korrelationen så är det bästa antagandet som kan göras utan att ytterligare beräkningar med 

hjälp av kovarians-matrisen behöver tilläggas. Som kan ses i ekvation 3 så kommer 

korrelationen att vara densamma som ursprungsuttrycket (1) då Tref går mot oändligheten. 

(Marcio Schwaab, 2007) 

Vid användandet av referenstemperatur erhålls ett värde för aktiveringsenergin som blir lägre 

än motsvarande då referenstemperatur ej används. Det som skiljer de två kurvorna är att 

temperaturfaktorn i Arrhenius ekvation utan referenstemperatur är en kurva som går mot 1 då 

temperaturen går mot oändligheten och den andra varianten går mot eEa/(R·Tref) då temperaturen 

går mot oändligheten. Följaktligen ger ursprungsversionen av formeln högre k-värden för att 

kompensera för den lägre kurvan. 

 

 



9 

 

2 Modell 

Modellen som används vid de olika experimenten skiljer sig något från den generella 

reaktoruppställningen, framförallt skalan av försöken.  

2.1 Reaktoruppställning 

TMP-reaktorn är en satsvis reaktor (STR) som normalt sker i flera steg. Det generella 

fabriksförloppet initieras av en satsning av kondensatet från föregående körning tillsammans 

med en mer koncentrerad formalinlösning. Kondensatet innehåller vanligtvis en väldigt låg 

koncentration formaldehyd vilket innebär att första steget kan ses som en utspädning. Utöver 

detta innehåller kondensatet biprodukter från föregående reaktorsats. Fördelen med att 

introducera dessa i nästa körning är att de bireaktioner som är jämvikter konsumerar mindre 

NBal, något som ökar utbytet TMP. (Max-Hansen, 2016) 

I nästa steg i processen tillsätts lut och blandningen får reagera för att sedan få stabiliserar sig 

en kortare tid. Luten pumpas ofta med jämn pumphastighet i början. Luten tillsätts oftast innan 

NBal men ibland satsas de samtidigt.  (Max-Hansen, 2016) 

Slutligen tillsätts NBal. Denna pumpas in under en längre period, vilket innebär att NBal får 

reagera lite i taget. Detta görs bland annat för att kylningen ska kunna hålla en jämnare 

temperaturkurva, eftersom reaktionerna i de första reaktionerna är både exoterma och hastiga. 

Då inpumpningarna är avklarade startas ”efterreaktionen” under vilken de långsammare 

reaktionernas jämvikter inställer sig därefter neutraliseras lösningen med myrsyra, vilket 

avstannar reaktionerna, och lösningen pumpas från reaktortanken.  

Den generella temperaturprofilen i fabriken börjar vid 15°C och slutar vid 55°. Baserat på detta 

valdes referenstemperatur i simuleringarna till 35°C. Då temperaturintervallet i denna 

simulering inte varierar så påtagligt är korrelationen mellan k-värdet och aktiveringsenergin 

antagligen inte lika avgörande som vid större temperaturintervall. 

2.2 Experimentell data 

För att kalibrera de olika parametrarna användes data från försök som utförts och dokumenterats 

åt Perstorp AB. Experimenten som modellen jämfördes och kalibrerades mot utfördes år 1983, 

1998, 2004, 2006 och 2010. Samtliga försöksuppställningar finns beskrivna i Appendix B. 

Försöket från 2004 var extra intressant då det var det enda experiment som hade undersökt 

halterna vid flera tidpunkter under reaktionstiden. 

2.3 Simulering 

2.3.1 ODE-lösare 

Reaktormodellen resulterar i ett system av differentialekvationer. För att lösa detta system och 

simulera systemet i tiden används en Ordinary Differential Equation (ODE)-lösare. Det finns 

många olika versioner av ODE-lösare och sättet de delar upp ett problem i tid skiljer sig åt. 

Beroende på ett systems ”styvhet” passar sig olika lösar-metodiker olika väl. Adams-metoden 

fungerar utmärkt för ett icke-styvt problem medan en metod anpassad för styva problem 

exempelvis ”Backwards Differential Formula” (BDF) resulterar i väldigt många iterationer och 

vice versa. Ett differentialsystem anses ”styvt” om det finns områden inom vilka lösningarna är 
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numeriskt instabila. Detta kan till exempel ske då det finns fördröjningar eller buffertar i 

ekvationssystemet. Styvheten för reaktionssystemet som satts upp för TMP-reaktorn varierar 

med de konstanter som kalibreringen undersöker. Således användes i detta fallet en ”universell” 

ODE-lösare från SCILAB som använder en Adamslösare initialt och växlar till en BDF om 

systemet uppför sig styvt. (Scilab Help: ODE, 2017) 

2.3.2 Heaviside 

Att låta molflödet in i reaktorn variera med ett momentant av/på beteende kan på flera sätt 

påverka ODE-lösaren negativt. Ett exempel på detta är snabba jämviktsreaktioner som är 

väldigt förskjutna mot produktsidan och således har en kontinuerlig låg koncentration av 

reaktanten. Då inmatningen av reaktanten momentant sätts till noll orsakar detta en stor 

förändring av molmängdsderivatan vilket kan resultera i att ODE-lösaren sätter negativa 

molmängder som en lösning vid tidpunkterna därefter. Detta sker trots att 

reaktionshastigheterna skulle minska då molmängden av reaktant går mot noll.  

En negativ molmängd skulle snabbt korrigeras då detta orsakar en ökad reaktionshastighet i 

motgående riktning som i sin tur skulle kunna placera nästa tidsgissning med en molmängd 

större än noll. Detta oscillatoriska beteende kan förhindras genom att minska stressen som 

systemet erhåller från ett momentant av/på beteende av inmatning. Detta har dubbel betydelse 

då en oscillation kring noll tvingar ODE-lösaren att ta små tidssteg som förlänger 

beräkningstiden utöver att den även kan orsaka beräkningsmässiga fel i resultatet. För att 

förhindra att ovanstående händer har ett Heaviside-uttryck implementerats i scriptet. Valet av 

logiskt uttryck för att beskriva pumphastigheten runt påslagningstiden (från 10 sekunder innan 

till 10 sekunder efter inmatningstidpunkten) beskrivs i formel (15) och (16) nedan. (Rädler, 

2017) 

𝑥 =
𝑡𝑖𝑚𝑒−𝑡0

10
 (15) 

 𝑑𝑉 = (
1

2
+

1

2
· tanh(𝑘 · 𝑥)) · 𝑃𝑢𝑚𝑝𝑅𝑎𝑡𝑒 (16)  

”time” beskriver den aktuella tiden och t0 tiden då inmatningen startas. Variabeln x blir då ett 

värde som går från -1 till 1 och k är en konstant som beskriver hur brant förändringen av dV 

ska vara. Då k-värdet sätts till 2 och PumpRate är pumphastigheten, blir resulterande kurva 

stegsvarets utseende enligt figur 6 nedan multiplicerat med den fasta pumphastigheten. 
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Figur 6 visar hur det ser ut då Heaviside är applicerat om k=2. 

2.3.3 Begränsningar 

Genom att sätta vissa gränser kring vilka värden de olika parametrarna kan erhålla kan 

beräkningstiden drastiskt minskas och orimliga lösningar elimineras. Den mest signifikanta av 

de insatta gränserna var att aktiveringsenergin för de olika reaktionerna aldrig fick överstiga 

106 J/mol. Aktiveringsenergier vid maxgränsen indikerar att reaktionshastigheterna skulle vara 

mycket låga kring referenstemperaturen och några tusen gånger större vid max-temperaturen. 

2.3.4 Logaritmisk lösning 

Genom att skala variablerna (k och Ea- värden) som ges till DE-algoritmen med 10 logaritmen 

erhålls flera fördelar. Samtliga värden som DE-algoritmen använder ligger då mellan -15 och 5 

istället för 10^-15 och 10^5. Viktigt är också att steglängden mellan gissningarna anpassas till 

den populationspunkt på vilken förändringsvektorn appliceras. Med detta menas att även om 

den logaritmiska skillnaden mellan två värden är 1 så blir den värdeändringen på ett tredje värde 

inte lika stort. Detta skulle öka slumpmässigheten i populationsmutationerna men det skulle 

också kunna ställa till problem vid höga värden, det beror på att den resulterar i att ju större 

värde en populationspunkt har, desto större blir steget vid populationsmutationen. Vidare så 

förhindrar logaritmen att DE-algoritmen presenterar negativa parametergissningar.  
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2.3.4 Antaganden i reaktormodell 

 Formalinlösningar (blandning av kondensat och formalin) mellan 7,5 och 17 vikts% har 

samma densitet (1030kg/m3). 

 Reaktion 6 antas inte ha någon påverkan från vattens koncentration utan denna antas på 

grund av utspädningen till att vara konstant. Resultatet blir att detta beroende inkluderas 

i k-värdet för denna reaktion. 

 Temperaturstegringen i försöken utan extern temperaturpåverkan antas ha linjärt 

beroende av tillsatsen av NBal. 

 Tankreaktorn antags vara välblandad utan intern koncentrations eller temperatur-

gradienter. 

 Inpumpningshastigheterna i kalibreringen antas vara konstanta enligt ett på/av system 

men simuleras som en Heaviside funktion vilket förklarats i avsnitt 2.4.5. 

 Lösningarna av blandningen av kondensat och Formaldehyd antas alltid ha PH 4 

 Koncentrationen av OH antas vara noll tills dess att all Oxoniumjon (H3O
+) närvarande 

reagerat och bildat vatten, därefter ökar koncentrationen av OH. 

2.5 Reaktionsuttryck 

Reaktionsuttrycken som användes i simuleringarna kan ses i ekvation 4-12. Då flera av 

reaktionerna är jämviktsreaktioner skrivs dessa uttryck för reaktionshastigheten som summorna 

av de individuella reaktionshastigheterna åt höger och vänster.  

Reaktionshastigheterna som går mot vänster har i beräkningarna kallats för ”v”, till exempel 

”k2v” symboliserar k-värdet för reaktion 2 åt vänster. Reaktionerna som går mot höger beskrivs 

med ett ”h” exempelvis ”k2h”. Hastigheterna som beräknas baseras på koncentrationerna av 

reaktanterna och bas samt k-värdet och aktiveringsenergin, där k-värdet och aktiveringsenergi 

varit variabler under kalibreringen. 

Reaktionsstegen 1-3 är huvudreaktioner medan reaktionssteg 4-9 är sidoreaktioner. 

Reaktionsnumreringen nedan är definierade så att ”a” beskriver ämnena närvarande i reaktionen 

medan ”b” beskriver hastighetsuttrycket som används vid simuleringen. Baserat på en studie 

gjord av (Lehtonen, 2006) sattes reaktionshastigheterna som första ordningens reaktioner 

beroende utav koncentrationerna av samtliga reaktanter. 

Reaktionssteg 1 

Vid första reaktionssteget reagerar NBal med Formaldehyd och bildar TMP-aldol 1. 

Reaktionshastigheten bestäms av koncentrationen av respektive reaktanter och är katalyserad 

av basiska förhållanden. Rektionen är en jämvikt. 

𝑁𝐵𝑎𝑙 + 𝐹𝐴 ↔ 𝑇𝑀𝑃-𝑎𝑙𝑑𝑜𝑙 1 (4a) 

Reaktionen beskrivs med det kinetiska uttrycket: 

𝑅1 = 𝑘1ℎ · 𝑒

𝐸1ℎ
𝑅

(
1

𝑇
−

1

𝑇𝑟𝑒𝑓
)

· [𝑁𝐵𝑎𝑙] · [𝐹𝐴] · [𝑂𝐻] − 𝑘1𝑣 · 𝑒
𝐸1𝑣

𝑅
(

1

𝑇
−

1

𝑇𝑟𝑒𝑓
)

· [𝐴𝑙𝑑𝑜𝑙1] · [𝑂𝐻] (4b) 
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Reaktionssteg 2 

Andra reaktionen är då TMP-aldol 1 reagerar vidare med Formaldehyd och bildar TMP-aldol 

2. Denna reaktion styrs av koncentrationen av reaktanterna och är basiskt katalyserad. 

Reaktionen är en jämvikt. 

TMP-aldol 1+FA↔TMP-Aldol 2 (5a) 

Det kinetiska uttrycket för reaktionen beskrivs nedan. 

 𝑅2 = 𝑘2ℎ · 𝑒

𝐸2ℎ
𝑅

(
1

𝑇
−

1

𝑇𝑟𝑒𝑓
)

· [𝐴𝑙𝑑𝑜𝑙1] · [𝐹𝐴] · [𝑂𝐻] − 𝑘2𝑣 · 𝑒

𝐸2𝑣
𝑅

(
1

𝑇
−

1

𝑇𝑟𝑒𝑓
)

· [𝐴𝑙𝑑𝑜𝑙2] · [𝑂𝐻] (5b) 

Reaktionssteg 3 

I tredje reaktionen reagerar TMP-Aldol 2 med Formaldehyd och lut för att bilda TMP och 

natriumformiat. Reaktionen är en jämvikt och är basiskt katalyserad. 

𝑇𝑀𝑃-𝐴𝑙𝑑𝑜𝑙 2 + 𝐹𝐴 + 𝑁𝑎𝑂𝐻 ↔ 𝑇𝑀𝑃 + 𝐻𝐶𝑂𝑂𝑁𝑎 (6a) 

Det kinetiska uttrycket för reaktion 3 beskrivs nedan.  

𝑅3 = 𝑘3ℎ · 𝑒

𝐸3ℎ
𝑅

(
1

𝑇
−

1

𝑇𝑟𝑒𝑓
)

· [𝐴𝑙𝑑𝑜𝑙2] · [𝐹𝐴] · [𝑂𝐻] − 𝑘3𝑣 · 𝑒
𝐸3𝑣

𝑅
(

1

𝑇
−

1

𝑇𝑟𝑒𝑓
)

· [𝑇𝑀𝑃] · [𝑂𝐻] (6b) 

Reaktionssteg 4 

Fjärde reaktionen är en sidoreaktion då TMP reagerar med Formaldehyd och bildar MTF. 

Reaktionen är i jämvikt och är basiskt katalyserad. 

𝑇𝑀𝑃 + 𝐹𝐴 ↔ 𝑀𝑇𝐹 (7a) 

Det kinetiska uttrycket för reaktion 4 beskrivs nedan.  

𝑅4 = 𝑘4ℎ · 𝑒

𝐸4ℎ
𝑅

(
1

𝑇
−

1

𝑇𝑟𝑒𝑓
)

· [𝑇𝑀𝑃] · [𝐹𝐴] · [𝑂𝐻] − 𝑘4𝑣 · 𝑒
𝐸4𝑣

𝑅
(

1

𝑇
−

1

𝑇𝑟𝑒𝑓
)

· [𝑀𝑇𝐹] · [𝑂𝐻] (7b) 

Reaktionssteg 5 

Den femte reaktionen är en sidoreaktion då TMP-Aldol 1 reagerar med Formaldehyd samt lut 

för att skapa DMP, reaktionen är enkelriktad och basiskt katalyserad. 

𝑇𝑀𝑃-𝑎𝑙𝑑𝑜𝑙 1 + 𝐹𝐴 + 𝑂𝐻 → 𝐷𝑀𝑃 (8a) 

Kinetiska uttrycket var följande: 

𝑅5 = 𝑘5ℎ · 𝑒

𝐸5ℎ
𝑅

(
1

𝑇
−

1

𝑇𝑟𝑒𝑓
)

· [𝐴𝑙𝑑𝑜𝑙1] · [𝐹𝐴] · [𝑂𝐻] (8b) 
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Reaktionssteg 6 

Reaktion 6 är en sidoreaktion då TMP-Aldol 1 reagerar och bildar vatten samt α-Etylakrylat. 

Reaktionen är en jämvikt och är basiskt katalyserad. 

𝑇𝑀𝑃-𝐴𝑙𝑑𝑜𝑙 1 ↔ 𝛼𝐸𝐴 + 𝐻2𝑂 (9a) 

Kinetiska uttrycket för reaktionssteg 5 är följande: 

𝑅6 = 𝑘6ℎ · 𝑒

𝐸6ℎ
𝑅

(
1

𝑇
−

1

𝑇𝑟𝑒𝑓
)

· [𝐴𝑙𝑑𝑜𝑙1] · [𝑂𝐻] − 𝑘6𝑣 · 𝑒
𝐸6𝑣

𝑅
(

1

𝑇
−

1

𝑇𝑟𝑒𝑓
)

· [𝛼𝐸𝐴] · [𝑂𝐻] (9b) 

Reaktionssteg 7 

Reaktion 7 är en egen-Cannizzaro reaktionen då två formaldehyd-molekyler reagerar med en 

OH-grupp och bilar en formiatjon och metanol. Reaktionen är enkelriktad och basiskt 

katalyserad. 

2𝐹𝐴 + 𝑂𝐻 → 𝐹𝑜𝑟𝑚𝑎𝑡𝑗𝑜𝑛 + 𝑀𝑒𝑂𝐻 (10a) 

Kinetiska uttrycket var följande: 

𝑅7 = 𝑘7ℎ · 𝑒

𝐸7ℎ
𝑅

(
1

𝑇
−

1

𝑇𝑟𝑒𝑓
)

· [𝐹𝐴]2 · [𝑂𝐻] (10b) 

Reaktionssteg 8 

I denna reaktion reagerar α-Etylakrylat med TMP, 2 Formaldehyder och en OH-grupp för 

att bilda Di-TMP. Reaktionen är enkelriktad och basiskt katalyserad. 

𝛼𝐸𝐴 + 𝑇𝑀𝑃 + 2𝐹𝐴 + 𝑂𝐻 → 𝐷𝑖-𝑇𝑀𝑃 (11a) 

Kinetiska uttrycket var följande: 

𝑅8 = 𝑘8ℎ · 𝑒

𝐸8ℎ
𝑅

(
1

𝑇
−

1

𝑇𝑟𝑒𝑓
)

· [𝛼𝐸𝐴] · [𝑇𝑀𝑃] · [𝐹𝐴]2 · [𝑂𝐻] (11b) 

Reaktionssteg 9 

I denna reaktion reagerar α-Etylakrylat med MTF och OH och bildar TMF. Reaktionen är 

enkelriktad och basiskt katalyserad.  

𝛼𝐸𝐴 + 𝑀𝑇𝐹 + 2𝐹𝐴 + 𝑂𝐻 → 𝑇𝑀𝐹 (12a) 

Kinetiska uttrycket var följande: 

𝑅7 = 𝑘9ℎ · 𝑒

𝐸9ℎ
𝑅

(
1

𝑇
−

1

𝑇𝑟𝑒𝑓
)

· [𝐹𝐴]2 · [𝑂𝐻] · [𝑀𝑇𝐹] · [𝛼𝐸𝐴] (12b) 
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2.6 Parameterskattning  

Vid parameterskattningen krävs det ett mått på hur bra en gissad uppställning av parametrar är, 

detta mått är den så kallade ”kostnaden”. Kostnaden är summan av de avvikelser som ska 

minimeras men kan definieras på många olika vis. Beroende på vilken av definitionerna som 

väljs erhålls olika system som producerar olika skattade parametrar. Eftersom experiment med 

olika uppställningar och driftsparametrar från flera olika tillfällen används är det av stor vikt 

med en kostnad som rättvist beskriver avståndet mellan experimentell data och de värden som 

erhålls via den kinetiska modellen. Stor hänsyn bör tas till vilka ämnen i reaktorn som anses 

viktigast att med god precision kunna simulera men även reaktorstorlek och 

utspädningsfaktorer ska hållas i åtanke. Viktningen som sker mellan de olika experimenten och 

de olika produkterna ska kunna viktas på ett sätt som ger samma tyngd mellan de olika 

experimenten. Nedan listas olika kostnadsuppställningar och deras styrkor och svagheter. 

2.6.1 Olika sätt att definiera avvikelser 

Molavvikelse  

Vid minimering med avseende på skillnaden i molmängden togs skillnaden mellan 

experimentella värden och simuleringsvärden.  Denna metod kommer att innehålla en stor 

viktningseffekt till följd av storleksordningen på de olika molmängderna. Av produkter och 

kvarvarande reaktanter finns en avsevärt mycket större molmängd av TMP och FA än de övriga 

ämnena. Detta skulle innebära att simuleringen huvudsakligen skulle minimera felet baserat på 

TMP-produktion och FA konsumtion. Vidare skulle denna viktning prioritera minimering av 

kostnaden vid experiment med större reaktorer och reaktantmängder. Ekvation 13 visar formeln 

för mol-avvikelse. 

𝑆𝑖𝑚𝑢𝑙𝑒𝑟𝑖𝑛𝑔𝑠𝑣ä𝑟𝑑𝑒 − 𝐸𝑥𝑝𝑒𝑟𝑖𝑚𝑒𝑛𝑡𝑣ä𝑟𝑑𝑒 = 𝑀𝑜𝑙-𝑎𝑣𝑣𝑖𝑘𝑒𝑙𝑠𝑒 (13) 

Koncentrationsavvikelse 

Vid minimering baserad på koncentrationsskillnad är samtliga substansmängder dividerade 

med reaktorvolymen för lösningen i respektive försök. Detta negligerar viktning till följd av 

experimentskalan. Dock uppstår nya problem då en viktningsskillnad uppstår när varierande 

koncentrationer undersöks, vilket medför att alla experiment med högre koncentrationer får 

större tyngd vid kalibreringen. Eftersom att flera experiment t.ex. har gått ut på att undersöka 

hur molförhållandet av FA påverkar resultatet kan det snabbt anas att det kommer det uppstå 

signifikanta påföljder i minimeringen till följd av viktning från koncentrationsstorlekarna. Det 

är även generellt sett en högre koncentration TMP jämfört med de övriga önskade produkterna 

vilket skulle innebära en viss viktning.  Ekvation 14 visar formeln för koncentrationsavvikelsen 

𝑆𝑖𝑚𝑢𝑙𝑒𝑟𝑖𝑛𝑔𝑠𝑣ä𝑟𝑑𝑒−𝐸𝑥𝑝𝑒𝑟𝑖𝑚𝑒𝑛𝑡𝑣ä𝑟𝑑𝑒

𝑉𝑜𝑙𝑦𝑚
= 𝐾𝑜𝑛𝑐𝑒𝑛𝑡𝑟𝑎𝑡𝑖𝑜𝑛𝑠𝑎𝑣𝑣𝑖𝑘𝑒𝑙𝑠𝑒 (14) 

Procentutbyte med avseende på NBal  

Genom att basera minimeringen på utbytet av NBal till respektive ämne kommer samtliga 

ämnen att jämföras baserat på skillnaden mellan det experimentella utbytet och det simulerade. 

Med denna metod skulle volymskillnaderna inte längre påverka vikten av utbytet. Detta är 

lämpligt då ett flertal experiment körs med utspädning. Problemet med att räkna med denna 

metod är att det finns reaktioner där NBal inte är närvarande, t.ex. egen-Cannizzaro. 

Möjligheten finns då att räkna utbytet baserat på Formaldehydhalten, men eftersom 
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formaldehyd är i överskott skulle det krävas ytterligare steg för att få en rättvis bild. Ekvation 

15 visar formeln för det procentuella utbytet med avseende på NBal. 

𝑆𝑖𝑚𝑢𝑙𝑒𝑟𝑖𝑛𝑔𝑠𝑣ä𝑟𝑑𝑒−𝐸𝑥𝑝𝑒𝑟𝑖𝑚𝑒𝑛𝑡𝑣ä𝑟𝑑𝑒

𝑀𝑜𝑙𝑚ä𝑛𝑔𝑑𝑀𝑎𝑡𝑎𝑑 𝑁𝐵𝑎𝑙
= 𝑃𝑟𝑜𝑐𝑒𝑛𝑡𝑢𝑒𝑙𝑙𝑡 𝑢𝑡𝑏𝑦𝑡𝑒𝑁𝐵𝑎𝑙 (15) 

Procentuell mol-avvikelse  

Genom att definiera kostnaden med avseende på avvikelsen i mol-% kommer samtliga resultat 

att beräknas genom att dividera mängden produkt med den experimentella mängden produkt. 

Kvoten kommer sedan att subtraheras med 1 för att erhålla en centrering kring noll med en 

procentuell avvikelse där tecknet påvisar om produktionen är för hög eller låg (se formel 16). 

Genom att minimera på detta vis kommer alla avvikelser att ha en lika stor viktning på resultatet. 

Fördelen med att beräkna på detta vis är att samtliga ämnen som finns dokumenterade som 

resultat kommer ha en lika stor betydelse för simuleringen. Detta medför att det kommer vara 

lätt att vikta beräkningarna. Problematiken i denna uppställning blir istället att små 

experimentella värden har en tendens att resultera i att reaktionshastigheterna nollas. Detta 

beror på att all produktion som är högre än den experimentellt uppmätta snabbt hamnar på 

kvoter som är över ett. När dessa fel sedan tas i kvadrat orsakar de mycket stora fel. Detta gör 

att intervallet med godtagbara gissningar för dessa ämnen blir mycket snävt och svårt för 

kalibreringsmetoden att hitta. Ekvation 16 visar formeln för procentuella mol-avvikelsen. 

(
𝑆𝑖𝑚𝑢𝑙𝑒𝑟𝑖𝑛𝑔𝑠𝑣ä𝑟𝑑𝑒

𝐸𝑥𝑝𝑒𝑟𝑖𝑚𝑒𝑛𝑡𝑒𝑙𝑙𝑡 𝑣ä𝑟𝑑𝑒
− 1) = 𝑃𝑟𝑜𝑐𝑒𝑛𝑡𝑢𝑒𝑙𝑙 𝑚𝑜𝑙-𝑎𝑣𝑣𝑖𝑘𝑒𝑙𝑠𝑒 (16) 

2.6.2 Minsta kvadrat-metoden 

Att fastställa kostnaden som det kvadratiska värdet på avvikelsen har två funktioner. För det 

första ser den till att negativa avvikelser, sådana som uppstår när simuleringen producerar en 

för låg molmängd av produkten, får ett positivt värde. Detta är av vikt då minimeringsfunktioner 

inte söker en kostnad som går mot noll utan den söker ett så lågt värde som möjligt. För det 

andra så gör den så att stora avvikelser får en större vikt än små avvikelser. Detta medför att en 

lösning med jämn fördelning på deltermerna i kostnadsfunktionen prioriteras framför en lösning 

som ger en stor avvikelse och många små.  

2.6.3 Minimering 

Det finns många olika algoritmer med syftet att minimera en kostnad. Beroende på vilken metod 

som används kan det förväntas olika beräkningshastigheter och svagheter. Detta betyder att det 

inte finns en metod som är universellt bättre än de andra utan de fungerar olika bra vid olika 

problem. Faktorer som är av särskild vikt vid val av minimerings-metodik kan listas som 

storleken och dimensionerna på parameter-rymden, beräkningskapaciteten och antalet lokala 

minimum. Då systemet för TMP-reaktorn innehåller många jämvikter, skattade parametrar och 

en ganska stor undersökt rymd, kan slutsatsen dras att risken för att många lokala minimum 

finns är stor och således är valet av minimeringsmetod viktigt. 
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Nelder och Meads polyedersökning  

En av kalibreringsmetoderna som finns färdigt inbyggd i Scilab är namngiven Fminsearch. Den 

är uppbyggd enligt ”Nelder och Meads polyedersökning” Denna metodik tillåter 

minimeringsprocessen att både minska och öka sitt sökfält beroende på aktuella 

beräkningsresultat (Baudin, 2017). Principen är att en enda startpunkt används för att bygga 

upp en polyeder i en rymd med en dimension mer än antalet undersökta parametrar. Fallet med 

2 variabler resulterar i en triangel. Minimeringsprocesser fungerar sedan så att de tre hörnen i 

triangeln jämförs med varandra och punkterna rangordnas efter värdena de resulterar i, där de 

lägsta värdena är bäst. Det sämsta av de tre värdena reflekteras sedan till andra sidan av den 

linje som bildas mellan de två bästa punkterna. Om den nya reflekterade punkten får ett bättre 

värde än den tidigare bästa punkten så testas även ett expansionssteg där punkten flyttas vidare 

i samma riktning. Därefter väljs den bästa av de två nyare reflekterade punkterna och 

proceduren upprepas. Skulle den nya reflekterade punkten vara sämre än de andra punkterna 

minskas längden på reflektion. Detta görs genom att reflektionspunkten som undersöktes 

vandra mot mitten av linjen mellan de andra punkterna. Visar det sig att den reflekterade 

punkten är den bättre av de två så ersätter denna reflektionspunkt den ursprungligt sämsta. Ett 

förklarande exempel kan ses i figur 7. (Price, Storn, & Lampinen, 2005) 

Svagheterna med detta minimeringsprogram är när systemet har flera lokala minimum. Vid 

dessa fall så skulle det krävas en mycket precis startgissning för att kunna utnyttja denna metod, 

även då finns en risk att fel minimum matas ut som den optimala punkten av programmet. 

(Price, Storn, & Lampinen, 2005) 

  

Figur 7 visar hur första den nya punkten väljs i motsattriktning till den 

ursprungliga punkten som ligger längst ifrån minimumpunkten vid Nelder & 

Meads polyedersökning (Price, Storn, & Lampinen, 2005). 
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Differential Evolution Algorithm 

I DiffEvol används en ”differential evolution algorithm” för att hitta minimum. Denna 

lösningsmetod till Scilab är ursprungligen gjord av Walter Di Carlo 1999 (Di Carlo, 2016).  

Programmet DiffEvol är ett populationsbaserat optimeringsprogram som utvecklades för att 

vara pålitligt och lätt att använda. Algoritmen fungerar på så vis att den först skapar en 

population med slumpmässiga punkter (individer) inom en given parameterrymd. Därefter 

tilldelas för varje populationspunkt (PPi) slumpmässigt tre andra individer (R0, R1, R2). Vektorn 

som bildas av avståndet mellan R1 och R2 multipliceras med en faktor F och adderas till punkt 

R0 för att erhålla en ny punkt Yi, illustrerat i formel 17 nedan. 

𝑌𝑖 = 𝑅0 + 𝐹 · (𝑅1 − 𝑅2) (17) 

Denna del i algoritmen kallas för ”Mutation”. För att ytterligare öka graden av slumpmässighet 

i produktionen av nya punkter så har algoritmen även ett steg som kallas ”Cross over”. Detta 

steg tas endast i en fraktion av mutationsfallen (något som styrs av en variabel CR, som väljs 

mellan 0 och 1). För vardera dimensionsvariabel i PPi tilldelas ett slumpmässigt värde mellan 0 

och 1. Om detta är större än CR så ersätts samma dimensionsvariabel i mutantpunkten Yi av 

motsvarande variabel från PPi.  

Slutligen jämförs kostnaden från f(PPi) och f(Yi) och den av de två som har lägst kostnad väljs 

som populationsindivid för nästa iteration. (Price, Storn, & Lampinen, 2005) .Ett 

tvådimensionellt exempel kan ses i figur 8. 

 

Val av minimeringsmetod 

Eftersom det i simuleringen finns 28 okända variabler är sannolikheten stor att det finns många 

lokala minimumpunkter och det är därför mer lämpligt att använda Different Evolution 

algorithm med stort populations och iterations-tal. Programmet är hämtat från (Di Carlo, 2016). 

Figur 8 visar hur vektorn mellan R1 och R2 appliceras på punkten R0 och sedan hur 

punkterna baserade på Cross over väljs ut. Exemplet är dock bara 2 dimensionellt till 

skillnad från simuleringen, kvadraten ovanför visar hur Cross over väljs (Price, Storn, 

& Lampinen, 2005). 
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2.7 Optimering 

För att öka effektiviteten i reaktorn optimeras processen med värdena erhållna från 

kalibreringen som utfördes med experimentell data. Optimeringen genomförs i en nerskalad 

version av fabriken där maxvolymen var 2 L och gränserna för betingelserna som ska optimeras 

blivit nerskalade på samma sätt. Optimeringen innefattar inte någon kostnadsanalys. Den tar 

inte heller hänsyn till värme producerad under reaktionsförloppet 

2.7.1 Objekt 

Objektet som ska minimeras i kostnadsfunktionen är beroende av både produktionshastigheten 

av TMP och utbytet TMP med avseende på NBal-matningen. För att kunna undersöka olika 

prioriteringar mellan produktivitet och utbyte så används ekvation 18. 

𝑒 = (1 − 𝑤) · (
(𝑃𝑟𝑜𝑑𝑢𝑘𝑡𝑖𝑣𝑖𝑡𝑒𝑡𝑤=0−𝑃𝑟𝑜𝑑𝑢𝑘𝑡𝑖𝑣𝑖𝑡𝑒𝑡)

𝑃𝑟𝑜𝑑𝑢𝑘𝑡𝑖𝑣𝑖𝑡𝑒𝑡
)

2

+ 𝑤 ⋅ (𝑈𝑡𝑏𝑦𝑡𝑒𝑇𝑀𝑃 − 1)2 (18) 

Produktiviteten sattes som molmängden TMP som produceras under reaktortiden plus 20 

minuter (detta för att inkludera tömningstid och ny inmatning av formalin-lösning) och utbytet 

är TMP-molmängd över inmatad molmängd NBal. Genom att köra optimeringen enligt 

ekvation 18 med olika värden på w ges således olika uppställningar beroende på vilket av 

objekten som prioriteras. 

2.7.2 Beslutsvariabler 

De variabler som varierades under optimeringen är listade nedan med tillhörande restriktioner 

och förklaring till hur restriktionerna verkställts.  

Temperatur 

Temperaturprofilen tillåts variera med hjälp av med tre separata variabler: Starttemperatur, 

sluttemperatur samt temperaturgradient. Temperaturgradienten beskriver hur snabbt 

temperaturen i reaktorn ska öka. Denna sattes inte till en optimeringsparameter utan 

optimeringen kördes i två uppsättningar med två olika gradienter; nuvarande 

temperaturgradient från existerande fabriksuppställning, samt temperaturgradienten från den 

experimentella uppställningen från 2004. Temperaturen förändras som följd av reaktionerna 

som är exoterma, det är därför egentligen huvudsakligen kylning som undersöks. Temperaturen 

kan endast öka under tiden samtliga ämnen är närvarande i reaktorn. Därför är tidpunkten då 

temperaturen börjar öka med temperaturgradienten satt till den tid då inpumpning av både lut 

och NBal inletts.  

Starttemperaturen ska ligga i intervallet mellan 10°C och 52 °C. Gissningsvärden som över 

eller under-skrider dessa värden spegelvänds över gränsen så att de ska hamna inom det önskade 

intervallet. Sluttemperaturen har en satt maxtemperatur på 52°C med samma speglingsvillkor 

som tillämpats på starttemperaturen. Utöver detta har sluttemperaturen villkoret att den inte får 

vara lägre än starttemperaturen. Detta görs genom att sätta alla gissningar på sluttemperaturen 

som är större än starttemperaturen att vara lika med starttemperaturen. 
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Mängden Formalin 

Vid optimeringen varieras mängden formaldehyd som tillsätts. Formalinlösningen tillsätts 

initialt och dess koncentration av FA varieras mellan 8 och 12 vikts%. Koncentrationer som 

hamnar utanför detta intervall spegelvänds över gränserna för att placera dem inom det möjliga 

intervallet. Mängden som tillsätts begränsas av en maxvolym och mängder över denna 

spegelvänds över gränsen. 

Tillsatsen av Lut och NBal 

Mängderna lut och NBal som pumpas in varierar tillsammans med pumptiderna under vilka 

dessa ska tillsättas. Det undersöks även vid vilka tider det är optimalt att påbörja tillsatserna. 

Mängden som tillsätts begränsas av maxmängder av lutlösning och NBal där överskridande 

värden spegelvänds över respektive maxvärde. Inpumpningstiderna används för att undersöka 

så att matningen är klar innan 95 minuter. Skulle denna tid överskridas så genomförs inte ODE-

anropet till reaktormodellen. Då sparas tid och det uppmätta felet sätts högt för att förhindra att 

denna populationspunkt används som möjlig lösning.  

Efterreaktionstiden 

Efterreaktionstiden definieras som tidpunkten då både NBal och lut-inmatningarna är avklarade 

samt sluttemperaturen är nådd. Denna tid är satt till ett minimum på 5 minuter. Därefter tag 101 

mätpunkter mellan tiden då efterreaktionen pågått i 5 minuter och fram tills reaktortiden är 100 

minuter. Detta producerar en vektor av kostnader enligt formel (18) ovan där den minsta 

kostnaden används. 
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3 Resultat och diskussion 

Det har under kalibreringarna tagits fram flera resultat. Samtliga resultat är kalibrerade mot data 

från experimenten genomförda år 2004, 2006 och 2010. De skattade parametrarna har sedan 

använts och validerats mot experimentella data från år 1998. Vid den andra kalibreringen har 

viktningen varierats och definitionen av avvikelse ändrades från procentuell till molär 

avvikelse.  

3.1 Första kalibrerings- och optimeringsomgången. 

Den initiala kalibreringen använde procentuell mol-avvikelse (se kapitel 2.4.1). Det visade sig 

vid körningar att försöken från 1983 har en stor avvikelse jämfört med de andra försöken. 

Baserat på detta ansågs det lämpligt att utesluta försöken från 1983 från kalibreringarna. 

Viktningen testades fram och flera olika kombinationer testades varav den bästa användes. 

Vid den första kalibreringen användes försöken 2004, 2006 och 2010. Den kvadratiska 

avvikelsen viktades upp 20 för TMP och 5 för Di-TMP, TMF och FA, då dessa ämnen ansågs 

vara viktigast. Då experimentet från 2004 var det enda av de tre använda experimenten som 

hade flera mätpunkter i tiden, och således kunde ge en bättre bild av reaktionshastigheten 

snarare än jämviktspunkten så viktades kostnaden från denna upp med en faktor 4. De första 

mätpunkterna från 2004 viktades dock ner med en faktor 0,1 då uppmätta koncentrationer av 

uppviktade ämnen var lägre vid denna tidpunkt än övriga och då detta resulterar i en tendens 

att ge höga procentuella avvikelser trots att molskillnaderna var små. 

3.1.1 Kalibrering 1 

Resultatet från första körningen kan ses i figur 9 där de procentuella skillnaderna mellan 

experimentella och simulerade värdena subtraherat med 1 är uppritade. Kalibreringen 

resulterade i värden för TMP som sällan avviker mer än 15%. Di-TMP hade dock en något 

större avvikelse men trenden låg vid en avvikelse på maximalt 20%. Resultatet som erhölls för 

TMF hade en stor avvikelse och detta var något som simuleringen ej lyckades anpassa. 

Resultatet för MeOH visar en trend att samla medelvärdet kring 0 men vi ser ändå en 

förhållandevis stor avvikelse. 
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Figur 9 visar den första körningen då viktningen för 2004 var 4, TMP var viktat 20 ggr, Di-

TMP var viktat 5ggr, TMF var viktat 5 ggr och FA var viktat 5 ggr. De 4 första punkterna från 

2004 var även nedviktade. 

Figur 10 och 11 visar hur koncentrationerna förändras med tiden för försöken från 1998 och 

2004. Försöket från 1998 plottas här som validering. Valideringen i försöket 1998 visar på att 

det är en avvikelse i mängden FA, trots att produktionen av TMP var nästintill identiska med 

de experimentella värdena. Att vi ser en så pass stor avvikelse i FA kan bero på en rad olika 

faktorer. Då mängderna av de olika sidoprodukterna var avsevärt lägre än TMP och FA är det 

svårt att få en tydlig bild av dessa i graferna. En rimlig förklaring till de för låga halterna av FA 

är att det bildas en för stor andel intermediat och biprodukter. 
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Figur 10 visar koncentrationerna som en funktion av tiden vid försök från 2004. 

 

Figur 11 visar koncentrationerna som en funktion av tiden vid försök från 1998. 

 

0 20 40 6010 30 50 702 4 6 8 12 14 16 18 22 24 26 28 32 34 36 38 42 44 46 48 52 54 56 58 62 64 66 68

0

2

4

1

3

0.2

0.4

0.6

0.8

1.2

1.4

1.6

1.8

2.2

2.4

2.6

2.8

3.2

3.4

3.6

3.8

[min]

[M
o
l]

FA

MeOH

TMP

MTF

1998, Experiment 4



24 

 

Figur 12 visar enbart validering från försöket 1998. Som framgår i bilden nedan stämmer 

modell och experimentvärden väldigt väl överens i både TMP och Di-TMP mängderna. Det 

framgår dock en stor avvikelse i både DMP, alfa-etylakrolein och TMF.  

 

Figur 12 visar koncentrationerna av 6 olika ämnen som funktion av tiden dessa har simulerats 

med de parametrar som framtagits vid den första kalibreringen. 

Felfördelningen för alla mätpunkter uppritade i figur 9 kan ses i figur 13 nedan. Det syns en 

viss trend att avvikelsen är något positiv men centrerad nära noll. Det är även så att de första 4 

punkterna från 2004 har bestämts vara ”outliers”. Detta baserades på att de erhölls en väldigt 

stor procentuell avvikelse eftersom molmängden var så liten. Medelfelet för TMP blev 0,23 i 

denna kalibreringen medan Di-TMP hade ett medelfel på -0,25 och metanol ett medelfel på 

0,14.  
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Figur 13 visar fördelningen av fel i förhållande till de experimentella värdena. m motsvarar de 

värden som är negativa. Värdena för de första punkterna för de 4 försöken från 2004 är ej 

medtagna utan ses som ”outliers”. 

Vidare diskussion om första körningen 

Ett problem som uppstått är att det inte inställt sig någon stabilare jämnvikt kring αEA, vilket 

medför att produktionen av Di-TMP och TMF kommer påverkas. Som vi kan se i figur 12 

ligger mängden αEA konstant väldigt nära 0. Det kan vara så att de reaktioner som sker vidare 

från αEA till biprodukterna är så snabba att det aldrig tillåts finnas någon αEA, men detta verkar 

otroligt med tanke på att mätdata från det kondensat som återcirkuleras i produktionen ska 

innehålla α-EA i mätbara kvantiteter. Ett skäl till att vi ser detta problem med jämvikten kan 

vara att det saknas kvantiteter av utförliga data som tar hänsyn till temperatur och tidsberoendet 

av reaktionerna. 

Ett av skälen till att TMF har en tendens att avvika kan vara av att jämvikten mellan MTF och 

TMP är väldigt förskjuten åt TMP, vilket skulle medföra att förutsättningarna för TMF att 

bildas drastiskt minskas. Eftersom MTF sällan mäts blir det svårt att i kalibreringen erhålla ett 

rimligt värde. 

Det syns ofta en viss avvikelse i ämnena som skapas i sidoreaktionerna, vilket tydligt kan ses i 

produktionen av MeOH, DMP och TMF. Det har vid kalibreringen varit prioriterat att få en 

överensstämmande bild av TMP och Di-TMP, eftersom de varit de viktigaste produkterna. 

Detta är klart något som inte är helt optimalt då produktionen av TMP och Di-TMP är beroende 

av mängden sidoprodukter. 

För att ytterligare validera att resultatet var trovärdigt utfördes en kolbalans där mängden kol 

för samtliga ingående ämnen beräknades och sedan subtraherades från mängden kol som 

producerades i reaktorn. För att sedan få en uppfattning om avvikelsens storlek dividerades den 

med den ingående mängden kol. Den avvikelsen som uppstod var 0,23 %. Vilket under 

omständigheterna anses vara ett acceptabelt värde. 
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Man kan se att målet med en avvikelse på mindre än 10 % inte uppfylls för samtliga ämnen. 

Det man huvudsakligen kan se är att TMP erhåller en förhållandevis låg avvikelse på cirka 15 

% och uppfyller nästan målet på 10 %. Eftersom det erhålls en viss avvikelse från målet kan 

indikerar detta att modellen inte är helt tillförlitlig och resultatet ska således tolkas försiktigt. 

Det bedöms dock vara tillräckligt pålitliga resultat för att genomföra en optimering. 

De värden som erhållits för aktiveringsenergierna och k-värdena kan ses i appendix D. Vi ser 

att det överlag erhålls en förhållandevis låg aktiveringsenergi för många reaktioner. Detta 

medför att temperaturberoendet blir förhållandevis lågt. Ett skäl till detta kan vara att det finns 

många lokala minimum för lösaren. Det är även en följd av att det är ett begränsat antal 

mätningar som genomförts på ett sätt som tillåter fastställande av tidsberoendet. 

3.1.2 Optimering 1 

Resultatet från optimeringen baserat på parametrarna som erhölls från kalibreringen ovan 

redovisas i tabell 1. Det framgår från start- och slut-temperaturerna att Ea-värdena från 

kalibreringen med största sannolikhet inte är helt tillförlitliga. Att aktiveringsenergierna är för 

låga för huvudreaktionerna tillsammans med att de är något för höga för bi-produktionerna 

resulterar i optimeringsförslag med minimala temperaturer. Viktningen (w) baserades på 

ekvation 18 då vikten varierades mellan fokus på utbyte och produktivitet. Figurer över hur 

optimeringen varierade under körningen kan ses i appendix E. 

Tabell 1 visar resultat från optimeringen beroende på viktningen (w). Optimeringen är baserad 

på den första kalibreringens resultat av fabrikens temperaturprofil. 

w : 0 0.25 0.5 0.75 1 Enhet 

Utbyte TMP  94,7 95,1 95,6 95,7 99,9 % 

Produktivitet 227 225 224 223 >0,01 [g/h] 

Optimal Batchtid 34,0 33,0 34,0 34,0 100 [min] 

Starttemperatur 12,0 14,3 22,1 16,1 11,8 [C]  

Sluttemperatur 32,2 33,5 29,7 26,4 14,5 [C]  

Starttid NBal 0,00 0,00 0,00 0,00 0,65 [min]  

Starttid OH 0,00 10,6 13,3 9,18 0,00 [min]  

Pumpintervall NBal 29,2 28,9 28,8 29,6 0,09 [min]  

Pumpintervall OH 18,8 16,1 15,8 20,4 37,5 [min]  

Volym FA lösning 1,12 1,14 1,20 1,62 >0,01 [l]  

FA koncentration 12,9 12,5 11,8 10,3 12,66 [mass-%]  

Lut 200 193 199 158 1,40 [g]  

NBal 117 114 114 114 >0,01 [g] 

 

3.1.3 Slutsats första körning 

Baserat på hur temperaturerna under optimeringen resulterade beslutades det att utföra 

ytterligare kalibreringar men att vid dessa kalibreringar lägger större vikt vid de olika 

sidoreaktionerna, samt att även minska det initiala intervallet inom vilket Ea värden 

slumpmässigt genererats. 
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3.2 Andra kalibrerings- och optimeringsomgången 

Baserat på resultatet från föregående kapitel genomfördes ytterligare två kalibreringar och 

optimeringar. Vid dessa kalibreringar användes mol-skillnaden som grunden i 

kostnadskalibreringen. Detta gjordes för att förhindra att små experimentella värden skulle 

nollas till följd av att små produktioner kan ge stora procentuella avvikelser. Den andra 

omgången gavs också fler populationspunkter än tidigare körningar för att bättre täcka det 

undersökta parameterrummet. Samt faktorn F, som skalar ner steglängderna, sänktes också från 

0,9 till 0,4 med motivationen att mindre steglängder ger en lägre tendens att ge färre extremt 

höga eller låga gissningar på de undersökta parametrarna. Då avvikelsen i modellen för 

kalibreringen ändrats användes en ny viktning mellan de olika ämnena. Den av de två 

körningarna som bäst stämmer med experiment och resulterar i trovärdigast resultat redovisas 

nedan. Resultatet från den sämre kan ses i appendix H.  

För den bästa av de två kalibreringarna så viktades Di-TMP och TMF upp 100 gånger då de 

experimentella värdena för dessa som regel var en hundradel av TMP och FA. TMP viktades 

även 2. Vidare så multiplicerades kostnaden från experimentet från 2004 med två då detta är 

det enda experiment där flera mätpunkter tagits med tiden, vilket ger en bättre möjlighet att 

observera kinetiken och ska således erhålla mer tyngd än experiment 2006 och 2010. Kvadraten 

av mol-avvikelsen från TMP multiplicerades också med två då detta ämne är det som är mest 

intressant kommersiellt. Vidare viktades första mätpunkten i experiment 2004 ner med en faktor 

0,1 på grund av tidigare observerade avvikelser vad gällande dessa punkter vid tidigare 

kalibreringar.  Den bästa av de två kalibreringarna redovisar som kalibrering 2 medan den andra 

redovisas i appendix H. 

3.2.1 Kalibrering 2 

Den andra kalibreringen utfördes mot mol-skillnaden vid kostnadsoptimeringen. Detta 

förväntades ge ett mer rättvist fel för de mindre komponenterna. Resultatet från den bästa 

kalibreringen kan ses nedan i figur 14. 
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Figur 14 visar körningen då viktningen för 2004 var 2, TMP var viktat 2 ggr, Di-TMP var viktat 

100 ggr, TMF var viktat100  ggr. De 4 första punkterna från 2004 var även nedviktade.  

Vi ser att det erhålls en tämligen bra överensstämmande bild av TMP vid kalibreringen och 

även en förhållandevis bra anpassning av Di-TMP. Det blir en klar förbättring i resultatet av 

TMF jämfört med den ursprungliga kalibreringen. Dock blir det en något sämre bild av MeOH 

än vid original kalibreringen, det är dock värt att notera att resultatet av MeOH ej var pålitligt 

i någon av kalibreringarna. Felet avseende DMP är dock detsamma som vid den ursprungliga 

kalibreringen. 

Det utfördes även i denna kalibrering en kolbalans för att validera att kalibreringen inte avvikit 

då det hade indikerats massbalansfel i kodningen. Det värde som erhölls var en avvikelse på 

0.18% av ingående kol, något som vi tolkar som obefintligt. Detta är ett väldigt lågt värde, 

vilket bekräftar att kalibreringen håller sig inom rimliga gränser. 

Det framgår från figur 15 att valideringen med försöket från 1998 visar en viss avvikelse 

gentemot de kalibrerade värdena.  Berörande TMP syns en negativ utveckling jämfört med den 

första kalibreringen. Som kan ses i figur 16 överensstämmer resultatet från experimentet 2004 

väldigt väl med de framkalibrerade värdena. 
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Figur 15 visar valideringen av de kalibrerade resultaten mot försöken från 1998. Stjärnorna 

symboliserar experimentella värden medan linjerna representerar de värden som erhålls från 

kalibreringen. 
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Figur 16 visar koncentrationerna av ämnena närvarande i reaktorn vid experimenten från 2004 

över reaktionstiden. Stjärnor symboliserar de experimentella värdena medan linjen 

symboliserar det kalibrerade värdet. 

Fördelningen av fel kan ses i figur 17 och en svag trend mot en normalfördelnings kurva kan 

anas, denna är dock något förskjuten åt det negativa hållet. Det erhålls en förhållandevis stor 

standardavvikelse. Detta är något som inte är orimligt då det är ett ganska begränsat antal 

mätpunkter. Detta innebär att om endast ett experiment har ett stort fel kommer det att medföra 

att standardavvikelsen påverkas mycket. Det bör noteras att de första 4 punkterna från 2004 har 

bestämts vara ”outliers” av samma skäl som tidigare. 

Medelfelet, om värden vid de första mätpunkterna från 2004 inkluderades blev för TMP 0,061, 

Di-TMP 0,17 och Metanol -0,58. Exkluderades de 4 extrempunkterna minskade medelfelet för 

TMP till -0,04. 
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Figur 17 visar fördelningen av fel i förhållande till de experimentella värdena. m motsvarar de 

värden som är negativa. Värdena för de första punkterna för de 4 försöken från 2004 är ej 

medtagna utan ses som outliers. 

3.2.2 Optimering 2 

Resultatet för den andra optimeringen kan ses nedan i tabell 2 där w är viktningsfaktorn som 

styr optimeringen mot antingen produktivitet eller utbyte. 
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Tabell 2 visar resultat från optimeringen beroende på viktningen (w). Optimeringen är baserad 

på den andra kalibreringens resultat av fabrikens temperaturprofil. 

w : 0 0.25 0.5 0.75 1 Enhet 

Utbyte TMP  94,7 95,8 96,3 95,9 99,1 % 

Produktivitet 227 225 219 220 8,87 [g/h] 

Optimal Batchtid 34,0 33,0 35,0 34,0 98 [min] 

Starttemperatur 12,8 21,0 27,5 11,7 10,3 [C]  

Sluttemperatur 31,3 22,7 27,5 26,4 10,6 [C]  

Starttid NBal 0,00 0,00 0,00 0,00 0,51 [min]  

Starttid OH 0,00 12,4 15,0 11,6 0,00 [min]  

Pumpintervall NBal 29,2 28,1 28,6 28,5 3,08 [min]  

Pumpintervall OH 17,6 15,8 15,7 16,6 70,1 [min]  

Volym FA lösning 1,12 1,61 1,24 1,08 0,10 [l]  

FA koncentration 13,0 8,76 11,3 12,7 11,8 [mass-%]  

Lut 199 199 197 199 143,36 [g]  

NBal 117 112 114 112 9,48 [g] 

 

Tabellen ovan visar resultatet av optimeringen som genomfördes med de kalibrerade värdena 

från den andra kalibreringen.  Vi ser att i samtliga fall erhölls ett utbyte på minst 94,7%. 

Produktionen har i alla fall utom då viktningen var helt mot utbytet gett en förhållandevis hög 

produktion. Detta är logiskt då det vid maximalt utbyte nyttjar avsevärt mycket lägre mängder 

både FA och Lut. Vi ser att pumpintervallet för lut ät betydligt mycket lägre för w=1.  

Optimeringen visar på att låg temperatur och lång reaktionstid är de förhållanden som ger det 

bästa utbytet. Vid de övriga w-värdena erhålls en väldigt snarlik bästa lösning där utbytet i stort 

sett är detsamma samtidigt som produktiviteten varierar ±4 g/h. Det är en klar trend avseende 

den optimala batchtiden, där majoriteten ligger på 34 min medan w=1 ger en batchtid på 100 

min (maxtiden). Här finns även en koppling till temperaturen där vi ser att lång batchtid och låg 

temperatur ger bäst utbyte. Detta tyder på att höga temperaturer gynnar sidoreaktionerna 

samtidigt som de ökar produktiviteten avsevärt. 

3.2.3 Slutsats andra körning 

Resultatet från den andra kalibreringen resulterar i ett aktiveringsenergier som ligger i ett 

intervall som verkar rimligt. Aktiveringsenergier som har värden på mindre 104JK-1mol-1 ger i 

praktiken en konstant reaktionshastighet oberoende av temperaturen. Konsekvenserna av denna 

skattning märks tydligt i de högre sluttemperaturerna i tabell 2 i tidigare delkapitel. I samma 

tabell kan man även utläsa att för samtliga optimeringar där produktivitet inkluderats så har 

batchtiden satts till den minsta möjliga. Detta ger en uppfattning om vikten av att öka mängden 

experimentella data i kalibreringen som undersöker hastigheterna för reaktorn. Det kan även 

utläsas att det är möjligt att fabrikens reaktor opererar under högre temperaturer än vad 

optimeringen förespråkar. Den trend som kan synas är att produktiviteten ökar vid högre 

temperaturer men att en högsta produktivitet erhålls vid temperaturer runt 31 grader C. Detta 

att jämföras med nuvarande driftstemperaturer på dryga 50°C. På grund av tidsbrist har 

resultatet från den andra körningen ej körts mer än en gång och således kan vi inte bekräfta hur 

konsekventa resultaten är. 
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3.3 Slutdiskussion 

En nackdel med att använda referenstemperatur är att det vid stora temperaturskillnader erhålls 

en exponentiell ökning av reaktionshastigheten, detta är illustrerat i figur 18 nedan. Det kan 

utläsas att vid en aktiveringsenergi runt 103:104 blir inte reaktionshastigheten nämnvärt 

förändrad vid temperaturer skilda från Tref. Men vid en aktiveringsenergi närmare 105 blir 

reaktionshastigheten cirka 300 gånger högre vid en temperaturskillnad på 50 grader. Normalt 

brukar tumregeln vara att reaktionshastigheten fördubblas var 10:e grad.  Det ska dock noteras 

att ökningen av hastighet sker exponentiellt, vilket innebär att det vid aktiveringsenergier som 

är högre än 106 medför reaktioner som sker orimligt mycket snabbare vid temperaturökningar 

(närmare 1010 gånger snabbare då temperaturen gått från Tref till Tref+20). Tolkningen av 

aktiveringsenergier vid den storleksgraden bör vara att reaktionen inte sker vid Tref, utan 

inträffar endast vid högre temperaturer.  

 

Figur 18 visar hur den logaritmiska reaktionshastigheten varierar med temperaturen mot ett 

par olika Ea-värden där de högre lutningarna tillhör de högre aktiveringsenergierna. 

Som en möjlig följd av att Tref används uppstår problemet att några av sidoreaktionerna blir i 

stort sett oberoende av temperaturen. Många av värdena för k och Ea vid sidoreaktionerna kan 

ge flera olika kombinationer av acceptabla värden som medför snarlika resultat. Det blir ingen 

större skillnad på resultatet om reaktionen sker fort vid låg temperatur eller långsamt vid hög 

temperatur. För att kunna tackla detta problem är det nödvändigt med flera mätpunkter av de 

ämnen som sker i sidoreaktionerna. Det är huvudsakligen DMP som påverkas av denna 

komplikation. Man kan dock tänka sig att det även vid produktionen av MTF spelar en viss roll 

trots att den har ett visst beroende av slutproduktionen av Di-TMP. Vid tidigare försök på 

snarlik uppställning som har utförts så har man sett en standardavvikelse på runt 100% vilket 

visar hur stor förändring man erhåller i k-värde då Ea varieras lite (Lehtonen, 2006). 
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Toleransen vid kalibreringen har en stor betydelse. Då toleransen tillåter stora fel riskeras stora 

följdfel vilket medför svårare möjligheter att vi kalibrering att hitta lösningar. Det valdes därför 

att använda en väldigt låg tolerans, det vill säga att väldigt små fel var tillåtna.  

Ett problem med kalibreringen har varit att då en reaktionshastighet är beroende av både Ea och 

k har en mindre skillnad i k-värdet en stor påverkan på Ea om samma reaktionshastighet ska 

erhållas. Kombination att vissa ämnen erhålls i väldigt små mängder tillsammans med att det 

kan finnas flera kombinationer av k och Ea-värden som ger väldigt snarlika fel möjliggör för 

stora effekter i de olika sidoreaktionerna. Detta är något som setts mycket mellan olika 

körningar och det kan därför vara svårt att få en bra kinetik för dessa reaktioner. Detta är en av 

förklaringarna till att sidoreaktionerna emellanåt stämmer så pass dåligt överens med 

experimentella data. 

Avvikelser 

Simuleringarna som genomfördes är baserade på experimentella data. Då framtagen data inte 

är under identiska omständigheter, som vid vanliga fabrikskörning finns det en hel del faktorer 

som kommer att ha en avvikande påverkan på resultatet. Det kommer bland annat inte att finnas 

samma omrörning i det lilla kärlet vid labbförsöken som man kommer ha i fabriken. Det är även 

okänt i flera av experimenten hur omrörning sker. Man kommer även med största sannolikhet 

att ha en annan temperatur på omgivningen kring fabriken jämfört med försöken, detta kommer 

i sin tur antagligen att ge en annorlunda temperaturgradient vid fabrikens körningar. Detta 

medför att fabrikskörningarna kommer vara känsligare för utomhustemperaturen än vad de 

experimentella försöken har varit.  

En annan faktor som har stor påverkan på resultatet är att skalan skiljer påtagligt mellan de 

experimentella försöken som har en reaktor volym på cirka 2 liter medan man i fabrikens reaktor 

har en volym ~1000 ggr större. Detta medför att prover (som antas ha samma provvolym) 

kommer ha en större påverkan vid provtagning vid experimenten än vid fabrikskörningar. 

Det blir troligen även en viss avvikelse på grund av infogandet av en referenstemperatur.  Då 

aktiveringsenergiernas påverkan på reaktionshastigheten ökar exponentiellt med temperaturen 

kommer jämvikterna långt ifrån referenstemperaturen att ha en viss avvikelse. Det lär även bli 

en mindre påverkan beroende på de olika antagandena som gjorts. 

Man kan även tänka sig att det skett en hel del förfinande kring mätinstrumenten samt 

mätförfarandet på senare år. Det var även så att man 1983 genomförde försöken med kondensat 

från fabriken. Problemet med detta var att det inte fanns information kring samtliga ämnen som 

initialt var närvarande. Det var huvudsakligen α-EA som mättes, vilket gör att reaktionerna 

beroende på dess koncentration sker snabbt. Detta är något som inte borde ske, eftersom 

kondensat-lösningen som tillsätts med största sannolikhet även innehåller de ämnen som α-EA 

står i jämvikt med. 

Ett annat skäl till att avvikelser mellan de simulerade och de experimentellt framtagna värdena 

kan vara att det vid mätningarna vid experimenten inte sker en perfekt och momentan 

neutralisering av luten. Detta skulle medföra att reaktionerna fortgår en kortare tid extra, vid 

låga koncentrationer skulle detta ge ett ganska stort procentuellt påslag. Man kan även tänka 

sig att det sker andra sidoreaktioner då man neutraliserat lösningen. 
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3.5 Fortsatt arbete 

För att modellen ska erhålla bättre skattade parametrar hade kalibreringskörningar som använt 

sig av ännu fler populationspunkter kunnat användas. Våra förslag för att bättre kunna täcka 

den undersökta parameterrymden är uppdelad i två större delar. Den första är att använda sig 

av ett system med mer beräkningskraft, med stabilare mjukvara som tillåter längre och mer 

intensiva körningar. Den andra är att införskaffa ytterligare experimentella data för att tillåta ett 

pålitligare kalibreringssteg för den formulerade modellen.  

De nya uppsättningarna experiment bör samtliga undersöka koncentrationsförändringen i 

reaktorn över tid, d.v.s. att mätningar bör tas med jämna intervaller för att en 

koncentrationsprofil i tiden ska kunna uppskattas och kalibreras mot. Det är vårt förslag att 

sammansätta experimentuppställningar som kör med konstanta temperaturer. Om denna 

temperatur satts till referenstemperatur i modellen skulle det medföra att en första 

kalibreringsomgång kunnat göras mot endast dessa experimenten. Då temperaturen är 

densamma som referenstemperaturen försvinner exponenttermen i Arrheniusuttrycket. Detta i 

sin tur medför att den kalibreringskörningen kan användas för att endast kalibrera fram 

reaktionskonstanterna k. Det skulle halvera parametrarna som ska kalibreras i vardera 

kalibreringsomgång och det är vår övertygelse att det hade underlättat för kalibreringen att hitta 

det globala minimumet.   

Det kan även vara bra att vid de nya experimenten inkludera kylningen som utförs på reaktorn. 

Detta hade tillåtit att inkludera energibalanser i modellen, något som i detta arbete ej gjorts, då 

effekten på kylningen i de experimentella uppställningarna inte mätts. Att inkludera 

energibalanser hade givit två större fördelar till modellen:  

 En mer exakt temperaturkurva bildas till följd av kylning och reaktionshastigheter i 

optimeringen vilket hade medfört bättre precision på kalibrerade Ea-värden.  

 Temperatur är något som är lätt att mäta kontinuerligt under experimenten och det ger 

en indikation om nettot på reaktionsenergin som frigörs i reaktorn. Detta hade tillåtit en 

del av kalibreringen att ske mot en kurva snarare än få mätpunkter. 

Det skulle även vara relevant att utföra en kostnadsanalys av de olika optimeringsalternativen 

för att kunna fastställa vilka alternativ som ger de ekonomiskt mest lönsamma förhållandena. 

Det som undersöktes i detta arbete var huvudsakligen produktiviteten och kvaliteten. För att 

resultaten ska bli applicerbara i fabriken behöver kostnaden för de olika alternativen utvärderas.  

Vid denna kalibreringen har vissa antaganden gjorts kring koncentrationen av OH och hur det 

påverkas av olika tillsatser av reaktanter. Eftersom PH står i jämnvikt med vatten, och diverse 

reaktioner kan ske, skulle det vara användbart att undersöka det exakta PH-värdet genom 

reaktorn. Detta är väldigt viktigt eftersom majoriteten av reaktionerna är strikt beroende av 

koncentrationen OH. Ytterligare granskningar av detta skulle antagligen medföra en mer 

rättvisande bild av reaktionskinetiken. 

Då det vid samma förhållanden erhållits fullständigt skilda resultat skulle det vara nödvändigt 

att genomföra en längre kalibrering. Det skulle under denna längre kalibrering vara lämpligt att 

implementera en funktion där man sparar varje iterations bästa resultat. Detta är lämpligt då 

Scilab tenderar att krascha vid längre körningar. Genom att implementera detta tillåts man 

återuppta körningarna vid den senaste iterationen innan den kraschade.  
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Appendix A: Nomenklaturlista 

Tabell A1 visar förkortningarna som används i texten. 

α-EA α-Etylakrylat 

DE Differential Evolution 

DiTMP Di-Tri-Metylol-Propan 

DMP Di-Metylol-Propan 

FA Formaldehyd 

MeOH Metanol 

MTF Metylol-TMP-Formal 

NBal Butanal 

TMP Tri-Metylol-Propan 

TMF TMP-Mono-Formal 

Tref Referenstemperatur 

ODE Ordinary Differential Equations 
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Appendix B: Experimentuppställningar 

Experiment 1983 

Vid kalibrering av data från 1983 gjordes försök då en rad olika förhållanden testades mellan 

Lut, NBal och Formaldehyd. Detta gav en bra överblick på hur de olika förhållandena 

påverkade resultatet. Baserat på resultatet från första experimentet gjordes ytterligare 

experiment då förhållandena undersöktes mer noggrant kring dess optimala förhållanden.  

Det tredje experimentet från 1983 undersöktes påverkan av utspädning. Ett flertal olika 

utspädningar av NBal i start lösningen undersöktes samtidigt som några olika förhållanden. Det 

undersöktes även hur startlösningens komposition påverkade. Samtliga mätningar gjordes efter 

en längre reaktionstid. Försöken gjordes med kylning utan specifika uppgifter. Försöken 

undersökte halten av TMP, Di-TMP och MeOH.  

Experiment 1998 

Vid experimentsuppsättningen från 1998 undersöktes produktionen av TMP, Di-TMP, FA, 

TMF, DMP och α-Ea. Samtliga uppställningar kördes två gånger och ett medelvärde av alla 

resultat har sedan uppmäts. Provtagningarna skedde 10, 15 samt 25 minuter efter att 

efterreaktionen startat. Parametrarna som varierades mellan de olika försöken var framförallt 

starttemperaturerna och därigenom är det främst temperaturberoendena som undersökts. Utöver 

förändringarna i temperaturprofilen så har det även undersökts hur produktionen skulle 

påverkas genom att låta matningen av lut och NBal ske under samma tidsintervall snarare än 

en satsvis satsning. Slutligen så gjordes även två experiment där förhållandet mellan NBal och 

formaldehyd varierades, detta gjordes genom att minska mängden koncentrerad formalin och 

tillsätta extra kondensat istället. 

Experiment 2004 

Försöket 2004 undersökte påverkan av hur olika inmatningstider påverkade resultatet. Samtliga 

4 försök hade samma molförhållande och det var enbart inmatningstiderna som förändrades 

mellan de olika försöken. Temperaturprofilen antogs vara rampformade mellan de olika 

momenten i försöket och FA-lösningen späddes med vatten istället för kondensat. Försöken 

undersökte halten av TMP, Di-TMP, FA, DMP, TMF och MeOH.  

Experiment 2006 

Vid försöken från 2006 undersöktes dels motförhållandet mellan NBal, FA och NaOH men 

även koncentrationen av NBal/kg lösning. I detta försök späddes den initiala lösningen med 

vatten istället för kondensat. Det gjordes totalt 10 olika försök varav 4 stycken gjordes dubbelt. 

Försöken 2-7 utfördes utan kylning och är därav de som användes eftersom det saknades 

information kring kylningseffekt. Försöken 2-7 gav totalt 10 olika körningar (inklusive 

dubbelkörningar). Samtliga försök hade samma totalmassa vid försökens slutförhållande. 

Försöken undersökte halten av TMP, Di-TMP, FA och MeOH. Samtliga undersökta prov togs 

efter att lösningen neutraliserats.  
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Experiment 2010 

Vid försöken som utfördes 2010 undersöktes resultatet vid olika koncentrationer NBal/kg 

lösning och resultatet vid olika temperaturprofiler. Experimentet bestod av 5 olika försök med 

2 set för varje försök. Försök 1-4 var gjorda adiabatiska vilket gör de mest lämpliga att kalibrera 

mot. Samtliga försök utfördes med samma pumptider och samma efterreaktionstid. Samtliga 

försök hade samma totalmassa och lösningarna späddes med vatten. Försöken undersökte 

halten av TMP, Di-TMP, FA, TMF och MeOH 
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Appendix C: Samtliga reaktioner 

Appendix C visar en översiktlig beskrivning över realistiska reaktioner vid produktionen av 

TMP. 

 

Figur C1: figuren visar samtliga reaktioner närvarande i produktionen av TMP, inklusive de 

reaktioner som en varit närvarande i simuleringarna (Lehtonen, 2006). 
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Appendix D: Trendfigurer för optimering 1 

I appendix E visar trendfigurerna från den första optimeringskörningen. 

 

Figur E1 visar optimeringen då 100% av viktningen ligger vid produktivitet 
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Figur E2 visar optimeringen då 75% av viktningen ligger vid produktivitet  
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Figur E3 visar optimeringen då 50% av viktningen ligger vid produktivitet  
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Figur E4 visar optimeringen då 25% av viktningen ligger vid produktivitet 
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Figur E5 visar optimeringen då 0% av viktningen ligger vid produktivitet  
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Alternativ temperaturgradient och trendfigurer kalibrering 1 

Tabell E1 visar resultatet beroende på viktningen och är baserat på den första kalibreringen 

och temperaturgradienten från experimentet 2004.  

w : 0 0.25 0.5 0.75 1 Enhet 

Utbyte TMP  94,1 94,5 94,8 95,4 100 % 

Produktivitet 226 224 221 220 0,01 [g/h] 

Optimal Batchtid 34,0 34,0 35,0 35,0 83 [min] 

Starttemperatur 10,1 10,2 10,2 12,0 11,6 [C]  

Sluttemperatur 10,2 10,4 10,2 12,0 12,9 [C]  

Starttid NBal 0,00 0,00 0,00 0,00 0,07 [min]  

Starttid OH 0,00 0,00 0,00 3,06 0,00 [min]  

Pumpintervall 
NBal 

29,2 29,2 29,2 28,7 0,05 [min]  

Pumpintervall OH 29,1 29,7 30,5 27,4 1,37 [min]  

Volym FA lösning 1,61 1,62 1,60 1,61 0,01 [l]  

FA koncentration 12,4 13,0 13,0 12,6 10,5 [mass-%]  

Lut 185 184 182 185 10,2 [g]  

NBal 117 117 117 114 1,13 [g] 
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Figur E6 visar optimeringen då 100% av viktningen ligger vid produktivitet med 

temperaturprofilen från 2004 
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Figur E7 visar optimeringen då 75% av viktningen ligger vid produktivitet med 

temperaturprofilen från 2004 
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Figur E8 visar optimeringen då 50% av viktningen ligger vid produktivitet med 

temperaturprofilen från 2004 
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Figur E9 visar optimeringen då 25% av viktningen ligger vid produktivitet med 

temperaturprofilen från 2004 
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Figur E10 visar optimeringen då 0% av viktningen ligger vid produktivitet med 

temperaturprofilen från 2004 
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Appendix E: Trendfigurer för optimering 2 av de 
använda värdena. 

 

Figur G1 visar optimeringen då w=1 för fabrikstemperaturgradienten 
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Figur G2 visar optimeringen då w=0.75 för fabrikstemperaturgradienten 
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Figur G3 visar optimeringen då w=0.5 för fabrikstemperaturgradienten 
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Figur G4 visar optimeringen då w=0.25 för fabrikstemperaturgradienten 

 



56 

 

 

Figur G5 visar optimeringen då w=0 för fabrikstemperaturgradienten 
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Alternativ temperaturgradient från 2004: 

Tabell G2 visar den andra kalibreringens optimering med temperatur gradienten från 2004 

w : 0 0.25 0.5 0.75 1 Enhet 

Utbyte TMP  94,7 95,8 96,3 95,9 99,1 % 

Produktivitet 227 225 219 220 8,87 [g/h] 

Optimal Batchtid 34,0 33,0 35,0 34,0 98 [min] 

Starttemperatur 12,8 21,0 27,5 11,7 10,3 [C]  

Sluttemperatur 31,3 22,7 27,5 26,4 10,6 [C]  

Starttid NBal 0,00 0,00 0,00 0,00 0,51 [min]  

Starttid OH 0,00 12,4 15,0 11,6 0,00 [min]  

Pumpintervall 
NBal 

29,2 28,1 28,6 28,5 3,08 [min]  

Pumpintervall OH 17,6 15,8 15,7 16,6 70,1 [min]  

Volym FA lösning 1,12 1,61 1,24 1,08 0,10 [l]  

FA koncentration 13,0 8,76 11,3 12,7 11,8 [mass-%]  

Lut 199 199 197 199 143,36 [g]  

NBal 117 112 114 112 9,48 [g] 
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Figur G6 visar optimeringen då w=1 för 2004 års experiments temperaturgradient. 
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Figur G7 visar optimeringen då w=0,75 för 2004 års experiments temperaturgradient. 
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Figur G8 visar optimeringen då w=0,5 för 2004 års experiments temperaturgradient. 
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Figur G9 visar optimeringen då w=0,25 för 2004 års experiments temperaturgradient. 



62 

 

 

Figur G20 visar optimeringen då w=0 för 2004 års experiments temperaturgradient. 
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Appendix F: Alternativa andra körnigen 

Vid andra kalibreringen användes mol-skillnaden vid viktningen och 100 för Di-TMP och 100 

för TMF samt 2 för TMP.  

 

Figur H1 visar valideringen av data mot experimentet från 1998. 

Det är värt att notera att det erhålls en negativ mängd av TMP och a-EA 

 

 

Figur H2 visar hur koncentrationerna av diverse ämnen i reaktorn varierar med tiden. Plotten 

är baserad på de kalibrerade värden som erhållits. 
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Figur H3 visar avvikelsen för de olika ämnena vid de olika försöken. 
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Appendix H: Optimeringen för alternativa körningen 
andra optimeringen 

 

Figur I1 visar den alternativa andra optimeringen då w=0.25 med temperaturprofilen från 

fabriken 

 

Figur I2 visar den alternativa andra optimeringen då w=1 respektive w=0 med 

temperaturprofilen från fabriken 
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Figur I3 visar den alternativa andra optimeringen då w=0.5 respektive w=0.75 med 

temperaturprofilen från fabriken 
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