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EXAMENSARBETE

Utveckling av modell för kvalitetsstyrning av
polyetenreaktor

Sammanfattning

För att styra kvaliteten på de produkter som tillverkas har operatören till sin hjälp både
labbprover och beräknade kvalitetsparametrar. För att få fram rätt kvalitetsparameter
måste den modell som används vara så lik labbprovet som möjligt.

Uppgiften i detta examensarbete var att ta fram en ny modell för kvalitetsstyrning för en
specifik katalysator. För att begränsa arbetet har enbart en kvalitetsmodell bearbetas,
MFR, Melt Flow Ratio. MFR är ett mått på materialets smältflödeshastighet och kan
både mätas och beräknas. För att få fram en modell som kan användas för att beräkna
MFR utvecklades en modellstruktur. Modellstrukturen har sin förklaring i
reaktionskemin och är olinjär.

För att få fram koefficienterna till modellstrukturen användes historiska data och
MATLAB´s statistic toolbox. Med hjälp av modellstrukturen och MATLAB har olika
modeller tagits fram för att kontrollera de ingående driftsparametrarna, detta för att se
vilka av driftsparametrarna som ger bäst anpassning till labbdata.

Slutsatser av examensarbete är att de modeller som tagits fram inte stämmer överens
med labbprover. Det kan bero på att de data som har använt inte är välrepresenterade för
alla delar av området som har modellerats. En annan orsak kan vara att den
modellstruktur som ansattes i början av modelleringsarbetet inte helt har sin förankring i
reaktionskemin.
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DISSERTATION

Development of a model for quality steering of a
polythene reactor

Summary

To steer the quality on the products that’s produces the operator has to his/her help both
lab samples and calculated quality parameters. To get the right quality parameters must
the used model be as like the lab samples as possible.

The task for this thesis is to develop a new model for quality control for a specific
catalyst, F1. To restrict the thesis only one of the quality models has been developed,
MFR21, Melt Flow Ratio. MFR is a standard measure on the material melt flow rate and
can both be measured and calculated. To get a model that can be used to calculate MFR
a model structure was designed. The model structure has its explanations in the reaction
chemistry and is non-linear.

Historical data and MATLAB´s statistic toolbox was used to get the coefficients to the
model structure. By means of the model structure and MATLAB has different models
been developed to control the incoming parameters, this is to se who of the incoming
parameters that gives the best fit to lab data.

Conclusions by this thesis are that the models that have been developed do not fit with
lab samples. This can depend on that the collected data is not represented for all the area
that has been modulated. One more cause can be that the model structure that was
assigned at the beginning of the model work does not totally have its anchorage in the
reaction chemistry.

Keywords: Quality model, MFR Melt Flow Ratio, Quality steering of a polythene
reactor, Model structure, MATLAB.
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1 Inledning

Denna studie har utförts vid processdatorgruppen, polyetenanläggningen, på Borealis AB
i Stenungsund.

För att möta kundens krav på bättre produkter pågår hela tiden en förbättring och
utvecklings process av kvaliteten och produkter. Som en del i detta arbete behövs en ny
kvalitetsmodell, som ger plasten de egenskaper som efterfrågas, för en specifik
katalysator.

1.1 Bakgrund

Vid Borealis AB i Stenungsund tillverkas sedan 70-talet polyeten i kontinuerliga
gasfasreaktorer. Rågaser (främst eten) och katalysator matas in i reaktorn och reagerar
till polyeten. Det producerade polyetenet, som då liknar tvättmedelspulver till form och
färg, stannar i reaktorn och utgör en stor bädd av polyeten, allmänt kallat basharts. Då
och då öppnas en ventil som släpper ut delar av materialet. Bilaga A visar en skiss på en
gasfasreaktor.

Målet för operatören är att producera ett material som har egenskaper anpassade efter
det användningsområde där det skall användas. Exempel på användningsområden är rör
för vatten, avlopp och gas etc…

Kunden är intresserad av att produktens egenskaper skall vara samma från gång till gång.
Därför specificeras, av kunden, och mäts ett antal av materialets egenskaper så som
MFR, Melt Flow Ratio, och densitet. MFR förklaras i kapitel 2.1.

Produktegenskaperna avgörs av vilken katalysator som används och vilka
driftsparametrar som gäller under de timmar produkten befinner sig i reaktorn.
Egenskaperna bestäms genom labbprov ett fåtal gånger per dygn. Under tiden mellan
labbproverna har operatören ett kvalitetsrådgivande program till sin hjälp. Utifrån detta
kan operatören få information om vilket MFR och densitet som just nu tillverkas genom
att utnyttja en modell som matematiskt beräknar MFR och densitet samt en rad
mätningar. Dessutom ger den operatören möjlighet att testa vad vissa förändringar i
driftparametrar skulle ge för egenskaper på materialet, ”what-if-analyser”.

Programmets kärna består av en modell som beskriver förhållandet mellan
driftparametrarna (5-8 st.) och MFR och densitet, för den aktuella katalysatorn.
Modellen är statisk, eftersom reaktorns dynamik finns beskriven i en annan del av
beräkningen. I datorn finns även en enkel korrektor som automatiskt uppdaterar
modellen utifrån labbresultaten.

Bakgrunden till denna studie är problem med kvalitetsmodellen för en specifik
katalysator. Modellen, som är från 1988, är inte tillräckligt bra för att operatören skall
kunna lita på den, detta på grund av att processen ändras med tiden och att fler
driftparametrar som inte finns med i modellen har upptäckts påverka kvaliteten.
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1.2 Syfte och mål

Syftet med examensarbetet har varit att ta fram en ny förbättrad kvalitetsmodell som på
ett bra sätt kan rådgiva operatören korrekt.

Målet var att få en modell som var betydligt bättre än den gamla, helst så bra att den
kunde bli aktuell att senare implementera i en regulator som direkt styr
produktkvaliteten.

1.3 Avgränsningar

Avgränsningen i detta arbete har varit att endast en, MFR, av de två
kvalitetsparametrarna skall undersökas.
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2 Bestämning av modellstruktur
För att få fram en så bra modellstruktur som möjligt måste kunskaper från
ingenjörer/operatörer vägas ihop med den gamla modellen och fysikaliska/kemiska
samband i processen. Modellstrukturen har en fysikalisk bakgrund i reaktionskemi och
kommer kortfattat att redovisas i detta kapitel.

2.1 MFR

Genom att styra reaktionerna i reaktorn kan material med olika egenskaper fås. MFR,
Melt Flow Ratio, [1] är ett mått på materialets smältflödeshastighet. Med det menas hur
stor mängd polyeten som smälter genom ett munstycke på 10 minuter vid 190ºC och vid
ett visst pålagt tryck. De vikter som används för att generera det pålagda trycket har
massan 2,16 kg, 5 kg eller 21,6 kg. Vilket ger MFR2, MFR5 eller MFR21. Enheten anges i
g/10 min. Vilken vikt som används är anpassat till hur hårt materialet som analyseras är.
För produkterna i denna serie används 21,6 kg, vilket vanligtvis benämns MFR21.

En skiss på en MFR apparat visas i figur 2-1.

Ju mer material som rinner igenom munstycket desto kortare är polymerkedjorna vilket
ger ett högre MFR.

Figur 2-1: Snittbild på en MFR-apparat
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2.2 Koppling mellan driftparametrar och MFR

Polyeten består av långa kedjor av etenmolekyler som länkas samman med hjälp av en
katalysator. Antalet etenmolekyler som bildar en kedja kan vara mellan tiotusen till flera
hundra tusen molekyler, detta kallas kedjelängden.

Ju längre kedjorna är desto starkare binder de till varandra vilket ger ett starkare
material. Detta i sin tur leder till att materialet blir mer trögflytande i smält form och det
ger ett lågt MFR.

MFR
enKedjelängd

1∝

Kedjelängden avgörs av förhållanderna i reaktorn. Operatören kan styra några av dessa
driftparametrar exempelvis eten och comoneomerhalt. De driftparametrar operatören inte
kan styra är katalysatorns egenskaper.

2.3 Katalysator

Polymerisation sker vid ett aktivt centrum på katalysatorn. Polymerisation sker genom
ett antal steg, Initiering, propagering och terminering. Detta enligt Lars Thorn, produkt
support, Borealis AB

Produktiviteten bestäms dels av katalysatorns aktivitet, det vill säga dess
produktionsförmåga i ett visst ögonblick, dels dess livslängd. En mycket aktiv
katalysator kan ha låg produktivitet, därför att den snabbt dör och slutar producerar. Å
andra sidan kan en mindre aktiv katalysator ändå producera stora mängder basharts,
därför att den har en lång livslängd.

2.4 Modellstruktur

Den modellstruktur som tagits fram i samråd med Johan Asting, processdatorgruppen
Borealis AB, beskrivs av följande uttryck:

MFR = olinjär funktion{(A0, A1, A2, A3, A4, A5, A6 och A7), (X1, X2, X3, X4 och
X5)} där:

X1 –X5 är de ingående driftparametrarna.

A0 – A7 är driftparametrarnas koefficienter

Denna struktur har använts som utgångspunkt för modellarbetet. Modellstrukturen är en
olinjär funktion av de ingående driftparametrarna och är härledd ur reaktionskinitiken för
delstegen i polymerisation enligt kapitlet 2.3
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3 Insamling och bearbetning av data
För att få en bra modell måste data väljas på ett sådant sätt att de väl svarar mot normal
drift. Det gäller att undvika sådana data som förekommer vid onormala driftsituationer så
som uppstart och nedtagning av reaktorn. Med hjälp av ett
SQL-program har dataserier erhållits från en databas. De data som har hämtats är lagrade
vid tidpunkter mellan den 5/1-2000 och 18/10-2002 och då labbprover för MFR är
tagna.

3.1 Processignaler

De datapunkter som erhållits är ett medeltal för det material som finns i reaktorn vid just
den tidpunkten då prov togs.

Som beskrivits ovan, mäts alltså MFR på materialet som kommer ut från reaktorn. Detta
material representerar den genomsnittliga polyetenpartikeln i reaktorbädden.
Driftparametrarna mäts kontinuerligt och representerar därför de partiklar som tillverkas
just nu. Mellan MFR som mäts och driftparametrarna, finns alltså en dynamik, vars
tidskonstant är hur snabbt materialet byts ut med nytt i reaktorn.

De ingående data som skall användas bestäms utifrån vilka driftparametrar som finns med
i strukturmodellen. Databaspunkter för de ingående driftparametrarna som har använts
är: X1, X2, X3, X4 och X5.

Den kvalitetsparameter som används är: MFR, Labbresultat.

3.2 Konditionering av data

De data som samlades in bearbetades både visuellt och genom att listor med start och
stopp av reaktorn togs fram. De data som togs bort var de som ej svarade mot normal
drift. Det vill säga data 24h efter start av reaktorn, detta på grund av att
insvängningsförloppet inte skall modelleras, och 24h innan stopp av reaktorn, detta på
grund av att nedtagningsförloppet inte skall moduleras, togs bort.

Korrelation mellan driftparametrar och MFR

Korrelation beskriver graden av linjär samvariation mellan processvärden i en normerad

skala. Korrelationsfunktionen, ρх, är ( ) ( ) ( ){ }
( ) ( )tVsV

tXsXCov
tsx

xx

,
, =ρ .

Ett värde för ( )tsx ,ρ nära 1 (-1) betyder att X(s) och X(t) tar stora värden med samma

(olika) tecken samtidigt, medan ( )tsx ,ρ nära 0 betyder att X(s) och X(t) ej samvarierar

[2].
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Hur variablerna korrelerar med varandra kan ses i tabell 3-1 och i figur 3-1 kan det
grafiskt ses hur driftparametrarna korrelerar med MFR, detta har åstadkommits med
hjälp av programmet IQ Model.

Tabell 3-1: Visar korrelation mellan de ingående variablerna.

MFR X1 X2 X4 X3 X5

MFR -0.373836 0.826493 -0.00402 0.721178 -0.19076

X1 -0.37384 0.012342 -0.01822 -0.38136 -0.07666

X2 0.826493 0.0123421 0.046616 0.5477 -0.28571

X4 -0.00402 -0.018218 0.046616 -0.22871 -0.24417

X3 0.721178 -0.38136 0.5477 -0.22871 -0.10058

X5 -0.19076 -0.076664 -0.28571 -0.24417 -0.10058

Enligt tabell 3-1 så är korrelation mellan vissa variabler stor, detta kan ha att göra med
att vissa av variablerna ändras samtidigt.

Figur 3-1 visar att X4 ej har stor korrelation med MFR och kan på så sätt antagas ej
behövas i modellen.

Korrelation mellan variabler
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Figur 3-1: Visar grafiskt korrelationen mellan de ingående driftparametrarna och
MFR.
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3.3 Produktserier

Fem olika dataserier för olika produktkvaliteter för den specifika katalysatorn har tagits
fram. Dessa dataserier har olika stort innehåll av datapunkter.

Där:

Produkt 1 har 32 datapunkter.

Produkt 2 har 936 datapunkter.

Produkt 3 har 1611 datapunkter.

Produkt 4 har 191 datapunkter.

Produkt 5 har 12 datapunkter.

Eftersom dataserierna för de olika kvaliteterna inte är lika stora kan det bli problem med
bra anpassning av modellen. 31 av varje produkts datapunkter har tagits ut för

validering av modellen.
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4 Bestämning av modellkoefficienter
För att bestämma modellkoefficienter har Gauss-Newtons icke-linjära
minstakvadratmetod [3] använts. Denna metod finns implementerad i MATLABs
statistictoolbox nlinfit. Vid bestämning av modellkoefficienter har visuell analys använts.
Detta för att på ett enkelt sätt se vilka koefficienter som ger så bra passning som möjligt
till labbdata.

4.1 Matlabfunktion

För att få fram koefficienterna till driftparametrarna har MATLAB använts. De mest
använda funktionerna i MATLAB som användes finns i statistic toolbox. Statistic
toolbox används till en stor mängd av olika statistiska uppgifter så som slumpvis nummer
generering, kurvanpassning till design av experiment och statistisk process reglering.
Statistic toolbox har över 200 m-filer, vilket stöder arbete inom flera områden så som
sannolikhet lära, beskrivande statistik, Linjära modeller, Icke linjära modeller, hypotes
tester, Multivariant statistik, Statistiska diagram, Statistisk process reglering och design
av experiment.

För att få fram koefficienterna till modellstrukturen har området för icke linjära modeller
använts. För icke linjära modeller tillhandahåller statistic toolbox funktioner för
parameter uppskattning, interaktiv prediktion och visualisering av multidimensionella
icke linjära anpassningar och konfidensintervall för parametrar och predikterade värden.
För koefficientberäkning till modellstrukturen har funktionen nlinfit använts, denna
funktion beskrivs i kapitel 4.1.1.

4.1.1 Beskrivning av nlinfit

nlinfit [4] använder sig av Gauss-Newton metoden för att beräkna koefficienterna för en
icke linjär funktion.
För att få fram koefficienterna till modellen skrivs funktionen på följande sätt:

>> [betafit,r,J] = nlinfit(xdata,ydata,'FUN',beta0)

Där ydata är en vektor och xdata är en vektor eller en matris med samma antal rader som
ydata.

FUN är en funktion som accepterar två inargument, en koefficientvektor och en matris
av x värden och returnerar en vektor av inpassade y-värden. I denna funktion skriver
man sin modell, ”FUN” beskrivs i kapitel 4.1.2.

För att få fram bra koefficienter måste bra förutsättningar, beta0, användas. Dessa tas
fram med hjälp av MATLABs funktion stepwise[5], statistical toolbox som skrivs:

>> stepwise(xdata,ydata)
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beta0 är alltså en vektor som innehåller begynnelse antagande för koefficienterna.

Exempel:

%beta0=[0.001, -12556, -0.01, -0.01, 0.97407, 0.035702, 0.019659, 0.061962];

Nlinfit returnerar de inpassade värdena ”betafit”, residualen R och Jacobian J.

4.1.2 Beskrivning av ”FUN”
function yhat = lnmfr(beta,x)
%
% Modellformen är:
% yhat = olinjär funktion(b0 … b7, x1 … x5)
% Där:
% b0-b7 är de koefficienter man vill ha fram
% och
% x1- x5 är de ingående driftparametrarna

b0 = beta(1);
b1 = beta(2);
b2 = beta(3);
b3 = beta(4);
b4 = beta(5);
b5 = beta(6);
b6 = beta(7);
b7 = beta(8);

x1 = x(:,1);
x2 = x(:,2);
x3 = x(:,4);
x4 = x(:,3);
x5 = x(:,5);

yhat = olinjärfunktion(b0, b1, b2, b3, b4, b5, b6 och b7, x1, x2, x3, x4 och x5);
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4.2 Modeller

För att enkelt få fram vilka driftparametrar som mest påverkar MFR har 5 olika
modellstrukturer tagits fram utifrån den nuvarande modellen, MFR = linjär funktion{(-
5,814; 0,0653; 133,7), (X1 och X2)} och den modellstruktur som utvecklats i kapitel
2.4 för bestämning av koefficienter. Detta för att på enkelt ta reda på vilka av de
ingående driftparametrarna som ger bäst anpassning till labbdata och om
modellstrukturen ansattes korrekt i början av modelleringsarbetet.

För att testa om den gamla modellstrukturen, MFR = linjär funktion{(A0,A1 och A2),
(X1 och X2)}, fortfarande ger dålig anpassning till labbdata testas strukturen med nya
koefficienter tillsammans med labbdata. Men även fyra olika modellstrukturer har tagits
fram utifrån den modellstruktur som utvecklats i kapitel 2.4. Dessa är:

MFR = olinjär funktion{(A0, A1, A2, A3 och A4), (X1 och X2)}

MFR = olinjär funktion{(A0, A1, A2, A3, A4 och A5), (X1, X2 och X3)}

MFR = olinjär funktion{(A0, A2, A3, A4, A5 och A6), (X1, X2, X3 och X4)}

MFR = olinjär funktion{(A0, A2, A3, A4, A5, A6 och A7), (X1, X2, X3, X4 och
X5)}

De olika modellerna ”fyller” på med driftparameterna efrethand som de testas vilket ger
en överblick av vilka ingående driftparametrar som ger den bästa anpassningen till
labbdata.
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5 Resultat
Resultaten redovisas i kapitel 5.1 – 5.5. Dessa är först och främst uppdelade efter de
olika modellstrukturer som redovisas i kapitel 4.2. Varje modellstruktur är jämförd med
den gamla modellen och labbresultat.

5.1 Resultat från modell 1

Den modellstruktur som granskats är den gamla modellstrukturen, MFR = linjär
funktion{(A0, A1 och A2), (X1 och X2)}, där de ingående driftparametrarna är X1 och
X2. Detta för att testa om den gamla modellstrukturen med nya koefficienter ger en
bättre anpassning till labbdata än den nuvarande modellen, MFR = linjär funktion{(-
5,814; 0,0653; 133,7), (X1 och X2)}.

Resultatet av körning i MATLAB med funktionen nlinfit gav den gamla
modellstrukturen, MFR = linjär funktion{(A0, A1 och A2), (X1 och X2)}
koefficienterna:

1352,1

16352

858,44

2

1

0

=
−=

=

A

A

A

Detta ger en modell på formen: MFR = linjär funktion{(44,858; -16352 och 1,1352),
(X1 ochX2)}. Figur 5-1 visar modell, MFR = linjär funktion{(44,858; -16352 och
1,1352), (X1 ochX2)}, tillsammans med labbdata och den gamla modellen, MFR = linjär
funktion{(-5,814; 0,0653; 133,7), X1 och X2)}.
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beräknad MFR
MFR-lab
old MFR

Figur 5-1: Visar modellen, MFR = linjär funktion{(44,858; -16352 och 1,1352), (X1
ochX2)} tillsammans med labbdata och den gamla modellen, MFR = linjär
funktion{(-5,814; 0,0653; 133,7), X1 och X2)}. Detta är hela dataserien för
validering av modellen.

Ur figur 5-2, som är en zoomad del av figur 5-1, kan slutsatser kan dras att modellen,
MFR = linjär funktion{(44,858; -16352 och 1,1352), (X1 ochX2)}, inte stämmer
överens med MFR-labbdata vid vissa datapunkter, som till exempel mellan datapunkterna
480 – 520, men mellan punkterna 545 - 575 är överensstämmelsen bra. En orsak till
skillnaderna kan vara olika stort innehåll av datapunkter vid de olika produkterna. Värt
att notera är också att X2 får stor genomslagskraft i modellen,
MFR = linjär funktion{(44,858; -16352 och 1,1352), (X1 ochX2)}, vid höga toppar,
vilket tydligt kan ses i figur 5-3, där modellen, MFR = linjär funktion{(44,858; -16352
och 1,1352), (X1 ochX2)}, är plottad mot X2.
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Plott MFR-modell, X1 och X2, Modellen liknar den gamla modellstrukturen
beräknad MFR
MFR-lab
old MFR

Figur 5-2: Visar modell, MFR = linjär funktion{(44,858; -16352 och 1,1352), (X1
ochX2)}, tillsammans med labbdata och den gamla modellen, MFR = linjär
funktion{(-5,814; 0,0653; 133,7), ( X1 och X2)}. Zoomad ur figur 5-1.



Utveckling av modell för kvalitetsstyrning av polyetenreaktor

14

440 442 444 446 448 450 452 454 456 458 460

MFR

[antal punkter]

beräknad MFR
MFR-lab
old MFR

440 442 444 446 448 450 452 454 456 458 460
[antal punkter]

X2

Figur 5-3: Visar modellen, MFR = linjär funktion{(44,858; -16352 och 1,1352), (X1
ochX2)}, MFR-labbdata och den gamla modellen, MFR = linjär funktion{(-5,814;
0,0653; 133,7), X1 och X2)}, plottad mot X2.
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5.2 Resultat från modell 2

Den modellstruktur som granskats är modellstrukturen, MFR = olinjär funktion{(A0,
A1, A2, A3 och A4), (X1 och X2)}, där de ingående driftparametrarna är X1 och X2.
Detta för att testa om modellstrukturen med de kofficienter som beräknats fram ger en
bra anpassning till labbdata än den nuvarande modellen, MFR = linjär funktion{(-5,814;
0,0653; 133,7), X1 och X2)}.

Resultatet av körning i MATLAB med funktionen nlinfit gav modellstrukturen, MFR =
olinjär funktion{(A0, A1, A2, A3 och A4), (X1 och X2)} koefficienterna:
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Detta ger en modell på formen:
MFR = olinjär funktion{(44,149; -15394; 0,5234; 0,02005; 0,19952), (X1 och X2)}.

Figur 5-4 visar modellen, MFR = olinjär funktion{(44,149; -15394; 0,5234; 0,02005;
0,19952), (X1 och X2)}, tillsammans med labbdata och den gamla modellen, MFR =
linjär funktion{(-5,814; 0,0653; 133,7), X1 och X2)}.
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Figur 5-4: Visar modellen, MFR = olinjär funktion{(44,149; -15394; 0,5234;
0,02005; 0,19952), (X1 och X2)}, tillsammans med labbdata och den gamla
modellen, MFR = linjär funktion{(-5,814; 0,0653; 133,7), (X1 och X2)}. Detta är
hela dataserien för validering av modellen.

Ur figur 5-5, som är en zoomad del av figur 5-4, kan slutsatser kan dras att modellen,
MFR = olinjär funktion{(44,149; -15394; 0,5234; 0,02005; 0,19952), (X1 och X2)},
inte stämmer överens med MFR-labbdata vid vissa datapunkter, som till exempel mellan
datapunkterna 480 – 520, men mellan punkterna 545 - 575 är överensstämmelsen bra. En
orsak till skillnaderna kan vara olika stort innehåll av datapunkter vid de olika
produkterna. Värt att notera är också att X2 inte har lika stor genomslagskraft i
modellen, MFR = olinjär funktion{(44,149; -15394; 0,5234; 0,02005; 0,19952), (X1
och X2)}, vid höga toppar, vilket tydligt kan ses i figur 5-6, där modellen, MFR = olinjär
funktion{(44,149; -15394; 0,5234; 0,02005; 0,19952), (X1 och X2)}, är plottad mot X2,
jämfört med modellen i figur 5-3.
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beräknad MFR
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Figur 5-5: Visar modell, MFR = olinjär funktion{(44,149; -15394; 0,5234; 0,02005;
0,19952), (X1 och X2)}, tillsammans med labbdata och den gamla modellen, MFR =
linjär funktion{(-5,814; 0,0653; 133,7), (X1 och X2)}. Zoomad ur figur 5-4.
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Figur 5-6: Visar modellen, MFR = olinjär funktion{(44,149; -15394; 0,5234;
0,02005; 0,19952), (X1 och X2)}, MFR-labb och den gamla modellen, MFR = linjär
funktion{(-5,814; 0,0653; 133,7), (X1 och X2)}, plottad mot X2.
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5.3 Resultat från modell 3

Den modellstruktur som granskats är modellstrukturen, MFR = olinjär funktion{(A0,
A1, A2, A3, A4 och A5), (X1, X2 och X3)}, där de ingående driftparametrarna är X1, X2
och X3. Detta för att testa om modellstrukturen med de kofficienter som beräknats fram
ger en bra anpassning till labbdata än den nuvarande modellen, MFR = linjär funktion{(-
5,814; 0,0653; 133,7), (X1 och X2)}.

Resultatet av körning i MATLAB med funktionen nlinfit gav modellstrukturen, MFR =
olinjär funktion{(A0, A1, A2, A3, A4 och A5), (X1, X2 och X3)} koefficienterna:
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Detta ger en modell på formen MFR = olinjär funktion{(31,795; -12228; 0,48604;
47,069; 565,77 och 0,16054), (X1, X2 och X3)}
Figur 5-7 visar modellen, MFR = olinjär funktion{(31,795; -12228; 0,48604; 47,069;
565,77 och 0,16054), (X1, X2 och X3)}, tillsammans med labbdata och den gamla
modellen, MFR = linjär funktion{(-5,814; 0,0653; 133,7), X1 och X2)}.
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plot MFR-modell,Ingående driftparametrar: X1, X2 och X3

beräknad MFR
MFR-lab
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Figur 5-7: Visar modellen, MFR = olinjär funktion{(31,795; -12228; 0,48604;
47,069; 565,77 och 0,16054), (X1, X2 och X3)}, tillsammans med labbdata och den
gamla modellen, MFR = linjär funktion{(-5,814; 0,0653; 133,7), (X1 och X2)}. Detta
är hela dataserien för validering av modellen.

Ur figur 5-8, som är en zoomad del av figur 5-7, kan slutsatser kan dras att modellen,
MFR = olinjär funktion{(31,795; -12228; 0,48604; 47,069; 565,77 och 0,16054), (X1,
X2 och X3)}, inte stämmer överens med MFR-labbdata vid vissa datapunkter, som till
exempel mellan datapunkterna 480 – 520, men mellan punkterna 545 - 575 är
överensstämmelsen bra. En orsak till skillnaderna kan vara olika stort innehåll av
datapunkter vid de olika produkterna.
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plot MFR-modell,Ingående driftparametrar: X1, X2 och X3

beräknad MFR
MFR-lab
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Figur 5-8: Visar modell, MFR = olinjär funktion{(31,795; -12228; 0,48604; 47,069;
565,77 och 0,16054), (X1, X2 och X3)}, tillsammans med labbdata och den gamla
modellen, MFR = linjär funktion{(-5,814; 0,0653; 133,7), (X1 och X2)}. Zoomad ur
figur 5-7.
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5.4 Resultat från modell 4

Den modellstruktur som granskats är modellstrukturen, MFR = olinjär funktion{(A0,
A1, A2, A3, A4, A5 och A6), (X1, X2, X3 och X4)}, där de ingående driftparametrarna är
X1, X2, X3 och X4. Detta för att testa om modellstrukturen med de kofficienter som
beräknats fram ger en bra anpassning till labbdata än den nuvarande modellen, MFR =
linjär funktion{(-5,814; 0,0653; 133,7), (X1 och X2)}.

Resultatet av körning i MATLAB med funktionen nlinfit gav modellstrukturen, MFR =
olinjär funktion{(A0, A1, A2, A3, A4, A5 och A6), (X1, X2, X3 och X4)}
koefficienterna:
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Detta ger en modell på formen: MFR = olinjär funktion{(32,238; -12261; 0,48875;
47,638; 546,24; 0,14058; -0,020145), (X1, X2, X3 och X4)}.

Figur 5-9 visar modellen, MFR = olinjär funktion{(32,238; -12261; 0,48875; 47,638;
546,24; 0,14058; -0,020145), (X1, X2, X3 och X4)}, tillsammans med labbdata och den
gamla modellen, MFR = linjär funktion{(-5,814; 0,0653; 133,7), (X1 och X2)}.
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Figur 5-9: Visar modellen, MFR = olinjär funktion{(32,238; -12261; 0,48875;
47,638; 546,24; 0,14058; -0,020145), (X1, X2, X3 och X4)}, tillsammans med
labbdata och den gamla modellen, MFR = linjär funktion{(-5,814; 0,0653; 133,7),
(X1 och X2)}. Detta är hela dataserien för validering av modellen.

Ur figur 5-10, som är en zoomad del av figur 5-9, kan slutsatser kan dras att modellen,
MFR = olinjär funktion{(32,238; -12261; 0,48875; 47,638; 546,24; 0,14058; -
0,020145), (X1, X2, X3 och X4)}, inte stämmer överens med MFR-labbdata vid vissa
datapunkter, som till exempel mellan datapunkterna 480 – 520, men mellan punkterna
545 - 575 är överensstämmelsen bra. En orsak till skillnaderna kan vara olika stort
innehåll av datapunkter vid de olika produkterna. Notera också att X4 inte gör någon
som hels skillnad jämfört med att ha den med, jämför med figur 5-8.
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Figur 5-10: Visar modell, MFR = olinjär funktion{(32,238; -12261; 0,48875; 47,638;
546,24; 0,14058; -0,020145), (X1, X2, X3 och X4)}, tillsammans med labbdata och
den gamla modellen, MFR = linjär funktion{(-5,814; 0,0653; 133,7), (X1 och X2)}.
Zoomad ur figur 5-9.
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5.5 Resultat från modell 5

Den modellstruktur som granskats är modellstrukturen, MFR = olinjär funktion{(A0,
A1, A2, A3, A4, A5, A6 och A7), (X1, X2, X3, X4 och X5)}, där de ingående
driftparametrarna är X1, X2, X3, X4 och X5. Detta för att testa om modellstrukturen
med de kofficienter som beräknats fram ger en bra anpassning till labbdata än den
nuvarande modellen, MFR = linjär funktion{(-5,814; 0,0653; 133,7), (X1 och X2)}.

Resultatet av körning i MATLAB med funktionen nlinfit gav modellstrukturen, MFR =
olinjär funktion{(A0, A1, A2, A3, A4, A5, X6 och A7), (X1, X2, X3, X4 och X5)}
koefficienterna:
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Detta ger en modell på formen:
MFR = olinjär funktion{(30,8; -12289; 0,49769; 28,955; 317,64; 0,81813;
-0,018; 0,0054079), (X1, X2, X3, X4 ochX5)}.

Figur 5-11 visar modellen, MFR = olinjär funktion{(30,8; -12289; 0,49769; 28,955;
317,64; 0,81813; -0,018; 0,0054079), (X1, X2, X3, X4 ochX5)}, tillsammans med
labbdata och den gamla modellen, MFR = linjär funktion{(-5,814; 0,0653; 133,7), (X1
och X2)}.
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Figur 5-11: Visar modellen, MFR = olinjär funktion{(30,8; -12289; 0,49769; 28,955;
317,64; 0,81813; -0,018; 0,0054079), (X1, X2, X3, X4 ochX5)}, tillsammans med
labbdata och den gamla modellen. Detta är hela dataserien för validering av
modellen, MFR = linjär funktion{(-5,814; 0,0653; 133,7), (X1 och X2)}.

Ur figur 5-12, som är en zoomad del av figur 5-10, kan slutsatser dras av att modellen,
MFR = olinjär funktion{(30,8; -12289; 0,49769; 28,955; 317,64; 0,81813; -0,018;
0,0054079), (X1, X2, X3, X4 ochX5)}, inte stämmer överens med MFR-labbdata vid alla
datapunkter. Detta kan jämföras med de andra modellerna som redovisats i kapitel 5.1-
5.4, dessa modeller ger en bättre passning till labbdata än modellen, MFR = olinjär
funktion{(30,8; -12289; 0,49769; 28,955; 317,64; 0,81813; -0,018; 0,0054079), (X1,
X2, X3, X4 ochX5)}, i denna test. Värt att notera är att X5 försämrar modellen, MFR =
olinjär funktion{(30,8; -12289; 0,49769; 28,955; 317,64; 0,81813; -0,018; 0,0054079),
(X1, X2, X3, X4 ochX5)}, väsentligt, jämför med figur 5-10.
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Figur 5-12: Visar modell, MFR = olinjär funktion{(30,8; -12289; 0,49769; 28,955;
317,64; 0,81813; -0,018; 0,0054079), (X1, X2, X3, X4 ochX5)}, tillsammans med
labbdata och den gamla modellen, MFR = linjär funktion{(-5,814; 0,0653; 133,7),
(X1 och X2)}. Zoomad ur figur 5-11.
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6 Slutsatser
De slutsatser som kan dras av de olika figurerna 5-2, 5-5, 5-8, 5-10 och 5-12 för
modellerna är att de ej ger någon bra passning till labbresultat. Detta kan bero på att de
data som har använts ej är välrepresenterad för alla produkter, vilket redovisats i kapitel
3.3. En annan orsak kan vara att modellstrukturen ansattes fel i början, en fortsättning till
modellarbetet kan vara att undersöka modellstrukturens sammansättning och se om det
finns andra matematiska eller reaktions kinetiska förhållanden.

6.1 Analys av resultat

Den modell som rekommenderas är modell 3 i kapitel 5.3 detta på grund av att modellen,
MFR = olinjär funktion{(31,795; -12228; 0,48604; 47,069; 565,77 och 0,16054), (X1,
X2 och X3)}, ger den bästa anpassningen till labbdata. Figur 6-1 visar alla modeller från
kapitel 5.1 – 5.5 tillsammans med labbdata och den gamla modellen, MFR = linjär
funktion{(-5,814; 0,0653; 133,7), (X1 och X2)}. Utifrån figur 6-2, som är zoomad ur 6-
1, kan man se att den bästa modellen är modell 3, vilket har formen:
MFR = olinjär funktion{(31,795; -12228; 0,48604; 47,069; 565,77 och 0,16054),
(X1, X2 och X3)}. Detta på grund av att den ger den bästa anpassningen till labbdata.
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Figur 6-1: Visar modellen, MFR = olinjär funktion{(31,795; -12228; 0,48604;
47,069; 565,77 och 0,16054), (X1, X2 och X3)}, tillsammans med labbdata och den
gamla modellen, MFR = linjär funktion{(-5,814; 0,0653; 133,7), (X1 och X2)}. Detta
är hela dataserien för validering av modellen.
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Figur 6-2: Visar alla modeller, MFR = olinjär funktion{(31,795; -12228; 0,48604;
47,069; 565,77 och 0,16054), (X1, X2 och X3)}, tillsammans med labbdata och den
gamla modellen, MFR = linjär funktion{(-5,814; 0,0653; 133,7), X1 och X2)}.
Zoomad ur figur 6-1.
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6.2 Rekommendationer till fortsatt arbete

Jag rekommenderar ytterligare arbete läggs på att ta fram nya koefficienter till
modellstrukturen, MFR = olinjär funktion{(A0; A1; A2; A3; A4 och A6), (X1, X2 och
X3)}, när mer data för produkterna 1, 4 och 5 har insamlats.

Jag rekommenderar också att ta fram nya koefficienter till modellstrukturen, MFR =
olinjär funktion{(A0; A1; A2; A3; A4 och A5), (X1, X2 och X3)}, där endast
produkterna 2 och 3 är med och senare när produkterna 1, 4 och 5 har fått tillräckligt
med datapunkter göra om modellarbetet med dessa produkter inräknade.

Ytterligare en rekommendation är att även detaljstudera varje ingående parameter var för
sig, och då exempelvis genom försöksserier på reaktorn.
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Bilaga A


