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SAMENVATTING 

In dit afstudeerverslag wordt een model gepresenteerd van een kartondroger. 

Daartoe is een literatuurstudie gedaan naar het drooggedrag van karton (of 

papier) op basis waarvan een model is geconstrueerd voor het statisch en 

dynamisch gedrag van een multicylinder kartondroger. Het model is opgesteld 

naar het voorbeeld van een bestaande kartondroger, d.w.z. de instellingen 

en afmetingen van die kartondroger (machine KM 7 van kartonfabrikant Beuke

rna te Hoogezand) zijn gebruikt. Het model kan echter met enige kleine 

aanpassingen ook gebruikt worden voor papierdrogers die volgens hetzelfde 

principe werken. 

Het geconstrueerde model is vertaald in een computeralgoritme. Dit 

algoritme is geünplementeerd in PRIMAL (= Package for Real-Time Interactive 

Modelling, Analysis and Learning). Vervolgens zijn er simulatiestudies 

uitgevoerd en is het model gevalideerd. 

Het verrichtte onderzoek maakt deel uit van een samenwerkingsprojekt 

tussen TUE-Natuurkunde Vakgroep Systeem- en Regeltechniek, TUE-Scheikunde 

Vakgroep Proceskunde, TNO-IPL, TNO Papier en Karton en kartonfabriek Beuke

ma. Doel van het projekt is kennisvergaring omtrent het drooggedrag van 

papier en karton. Met deze kennisvergaring hoopt men uiteindelijk de 

effciëntie van papier- en kartondrogers te verhogen. 

Het simulatiemodel geeft de werkelijkheid goed weer nadat enkele model

parameters die niet goed bekend zijn zijn aangepast aan de hand van de 

voorhanden praktijkdata. 

De modelvalidatie toont dat het model ook bij andere kartonsoorten met 

andere machine-instellingen resultaten geeft die goed overeen komen met de 

praktijkdata. 

De dynamische simulaties geven soms verrassende maar achteraf logische 

resultaten. Om de dynamische simulaties te toetsen aan de praktijk zijn er 

echter (nog) niet voldoende gegevens beschikbaar. 

De dynamische simulaties verlopen traag. Om drie minuten te simuleren is 

24 uur rekentijd nodig op een V AX-3100 als we eisen dat de onnauwkeurigheid 

niet groter is dan 5%. Dit maakt het simulatiemodel niet geschikt voor 

real-time toepassingen. 

Het model kan echter als basis dienen voor de constructie van een 

sneller model en kan goeçl gebruikt worden om stationaire simulaties mee uit 

te voeren. 
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INLEIDING 

projektomschrijving 

Dit onderzoek maakt deel uit van een 2-jarig projekt waarin onderzoek 

wordt gedaan naar het drooggedrag van papier/karton en de modellering van 

een industriële papier/karton-droger. Het projekt wordt uitgevoerd in op

dracht van de Commissie Economische Procesvoering en Energie van de VNP te 

Haarlem. De deelnemers en hun taken zijn: 

1. TUE-Scheikunde, vakgroep proceskunde (TUE/CT). 

- ontwikkelen van een zo goed mogelijk model van het drooggedrag van 

papier/karton. 

- Meten van de droogeigenschappen van karton, mede ter bepaling van de 

coëfficiënt-waarden van de modelparameters. 

Deze taak wordt uitgevoerd door een Assistent in Opleiding (AI0-2)en 3 

afstudeerders. De supervisie berust bij dr. ir. J. Coumans. 

2. Centrum TNO papier en karton, Delft 

Projektcoördinatie en ondersteuning van het onderzoek door het ter beschik

king stellen van hun expertise en meetopstellingen. De kontaktpersonen zijn 

dr. ir. C. Nederveen en ir. B. Mulder. 

3. TUE-Natuurkunde, vakgroep Systeem- en Regeltechniek (TUE/NR). 

Modellering, programmatuurontwikkeling en simulatiestudies van de kartondro

ger, waarbij in eerste instantie voor het drooggedrag van karton wordt 

uitgegaan van een eenvoudig model. In de loop van het projekt wordt het door 

TUE/CT ontwikkelde model in de programmatuur opgenomen. In dit kader is het 

onderliggende werk verricht. Supervisie: dr. ir. R. v.d.Linden. 

4. TNO-Instituut voor Produktie en Logistiek (IPL). 

In het tweede jaar van het projekt zal IPL, met gebruikmaking van het pakket 

PRIMAL metingen uitvoeren van de kartondroger van de firma Beukerna en de 

parameters "fitten" van het simulatiemodel aan de praktijkgegevens. Daar

naast zullen er simulatiestudies worden uitgevoerd met het "getunde" model. 

Supervisie: dr. ir. R. v.d. Linden 
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5. Kartonfabriek Beukerna te Hoogezand. 

Zij verlenen hun medewerking door het ter beschikking stellen van de instel

lingen van een van hun kartondrogers. Verder zullen zij hun medewerking 

verlenen bij metingen aan de betreffende kartondroger. Deze kartondroger 

(Machine KM-7) is als referentievoorbeeld genomen in dit verslag. 

In het kader van hetzelfde projekt is er een voorstudie geweest, genaamd 

"Drogen 1 ", welke heeft geleid tot een overzicht van de mondiaal aanwezige 

kennis op het gebied van papierdrogen (Ned91). 

opbouw van het verslag 

Het eerste hoofdstuk beschrijft het produktieproces van karton en de karton

droger. 

In Hoofdstuk 2 worden de transportmechanismen van massa en wannte m 

papier/karton behandeld. M.a.w., Hoofdstuk 2 beschrijft de verschijnselen 

die een rol spelen in het drogen van karton. 

In Hoofdstuk 3 worden de transportmechanismen van massa en wannte van het 

karton naar zijn omgeving behandeld. 

In Hoofdstuk 4 wordt de luchthuishouding in de kap behandeld. De kap is het 

omhulsel rond de droger (zie Hoofdstuk 1). 

In Hoofdstuk 5 wordt de discretisatie van het totale model (papier + lucht) 

behandeld. 

In Hoofdstuk 6 worden de resultaten behandeld van de gevoeligheidsanalyse 

m.b.t. de discretisatieparameters van de kartondroger. In dit hoofdstuk 

worden tevens slecht gekende modelparameters aangepast om het model zo goed 

mogelijk met de werkelijkheid te doen overeenkomen. 

In Hoofdstuk 7 zullen er simulaties worden uitgevoerd met het "aangepaste" 

model van Hoofdstuk 6 en zal dit model worden gevalideerd. 

In Hoofdstuk 8 volgen de conclusies en aanbevelingen t.b.v. verder onder

zoek. 
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I. HET PRODUKTIEPROCES VAN KARTON 

Aangezien we dit projekt in samenwerking doen met kartonfabriek Beukerna 

& Co. te Hoogezand, wordt in dit hoofdstuk de produktie van karton nader 

toegelicht aan de hand van het produktieprocedé van deze firma. De produktie 

van papier geschiedt op analoge wijze. Voor het drogen is alleen van belang 

dat papier andere droogeigenschappen heeft door het gebruik van andere 

grondstoffen en dat papier wordt bij hogere snelheden gemaakt, wat andere 

eisen stelt aan de diverse machines (papier: 600-800 m/min., karton: 35-170 

m/min.). Het produktieproces van karton valt ruwweg in twee delen op te 

splitsen: de grondstofbereiding en de kartonproduktie. 

1.1 De grondstofbereiding 

Het oude papier wordt in balen aangevoerd en in een pulper gestort. De 

pulper is een stalen kuip met een middellijn van ca. 3 meter, gevuld met 

water. Onder in de pulper bevindt zich een rotor die het water in een 

ronddraaiende beweging brengt. Hierdoor valt het papier uit elkaar waardoor 

er een suspensie ontstaat van water en papiervezels. De suspensie passeert 

hierna een aantal reinigingsstappen om de suspensie te ontdoen van grove 

verontreinigingen zoals plastic zakken, stukken ijzer, etc. tot kleine 

verontreinigingen als nietjes, paperclips en klein afval. 

1.2 De kartonproduktie 

De uiteindelijke suspensie wordt "de stof' genoemd. De stof wordt door 

de stofoploop egaal verdeeld over een vlakke plaat van gaas. De stofoploop 

is het belangrijkste onderdeel van de kartonproduktie, zij bepaalt de 

egaliteit, het gramgewicht (aantal gram karton per vierkante meter) en de 

homogeniteit. Na de stofoploop volgt de zeefpartij waar het water op twee 

manieren wordt verwijderd. De eerste manier is d.m.v. vacuumkasten onder de 

zeef, · waarmee het water uit het blad (zoals het karton in dit stadium wordt 

genoemd) wordt gezogen. Vervolgens wordt het blad tussen twee zeven ge

perst. Het blad bevat nog ca. 70% water na de zeefpartij. 

Het blad wordt vervolgens gemangeld tussen zware massieve perswalsen. Na 

deze perspartij bevat het blad nog ca. 50% water. 

Na de perspartij ziet het blad er al als karton uit, maar is nog te nat 
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om als eindprodukt te dienen. Daarom wordt het blad over een aantal (ca. 

veertig) cylinders geleid welke van binnen uit worden verwarmd met stoom. 

Het water wordt er omgezet in waterdamp, hetgeen veel energie kost en 

daardoor een kostbare stap is. Na deze droogpartij heeft het karton zijn 

definitieve vochtgehalte van 9% water bereikt. Het karton kan nu nog diver

se behandelingen ondergaan zoals plakken, beplakken met wit papier of 

andere oppervlaktebehandelingen. De droogpartij zal nu nader worden toege

licht. 

1.3 De droogpartij 

De cylinders zijn geplaatst binnen een "kap" om de warmte vast te houden 

(zie Figuur 1.1 ). 

zijaanzicht 

karton 

Figuur 1.1 Droogpartij binnen kap 

De waterdamp wordt afgevoerd door een afzuiginstallatie die over de gehele 

lengte van de kap de lucht aan de bovenzijde afzuigt. Deze afzuiglucht 

passeert een warmtewisselaar waarmee buitenlucht wordt verwarmd tot onge-
o 0 

veer 70 C. Die lucht wordt vervolgens nog met stoom naverwarmd tot 90 C en 

vervolgens ingeblazen in de kap. In de aanvoer van de buitenlucht en in de 

afvoer van de gebruikte lucht zitten regelkleppen. Deze worden bestuurd 

door twee regelaars, zodanig dat: 
0 

1. Het dauwpunt van de afvoerlucht een ingestelde waarde heeft (hier 52 C). 

Het dauwpunt is die luchttemperatuur waarbij de waterdamp gaat condenseren. 

2. Er een bepaalde verhouding tussen de volumedebieten van aan- en afvoer

lucht is (dit om de druk in de droger op een zekere waarde te houden om de 

lek uit de hal te beheersen). In normaal bedrijf varieert de afvoer tussen 

45.000 en 65.000 m3 per uur, de aanvoer tussen 30.000 en 45.000 m3 per uur. 
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Het verschil tussen aan- en afvoer is aanzuiging uit de hal en verdampt 

water. De opgewannde buitenlucht wordt via pocketventilatie (zie verderop 

in dit hoofdstuk) en "onderwind" (lucht die van onderen wordt ingeblazen) 

in de droger geblazen (zie Figuur 1.2). 

kap 

pocketventilatie 
droge ziJde 

onderwind 

Figuur 1.2 Luchtbehandeling bij kartonfabriek Beukerna 

Om een beter kontakt te krijgen tussen karton en cylinder en om 

trekbelasting op te vangen wordt het karton aangedrukt door een 

"zeef', "bespanning" of "screen" (zie Figuur 1.3). In het vervolg zal er 

gebruik worden gemaakt van het woord "screen". 

De cylinders worden van binnen uit verwannd met oververhitte stoom (1.2-5 
0 

bar overdruk, wat overeen komt met 123-158 C). Nissan (Nis55) heeft als 

eerste een globale beschrijving gegeven van het papierdroogproces, dat ook 

voor het kartondroogproces kan worden gebruikt. Hij onderscheidde vier 

fasen, waarvoor een verschillende beschrijving van het droogproces geldt: 

I. De kartonbaan komt op de cylinder, maar is nog niet aangedrukt door 

het screen. 

IT. De kartonbaan zit op de cylinder en wordt door het screen aange
drukt. 

m. De kartonbaan zit nog op de cylinder, maar wordt niet langer 
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aangedrukt door het screen. 

IV. De kartonbaan steekt in de lucht over naar de volgende cylinder. 

Het karton ondergaat hierna dezelfde vier fasen op de volgende cylinder, 

echter nu ligt de andere kant van het karton op de cylinder. Het screen, 

cylinder en karton sluiten een ruimte in die ook wel pocket wordt genoemd. 

Om te zorgen voor een goede afvoer van de waterdamp in de pocket, wordt er 

meestal pocketventilatie toegepast. De pocketventilatie blaast tegen het 

karton als het karton los komt van de cylinder. Daar komt nl. waterdamp 

vrij dat zich heeft opgehoopt tussen het karton en de cylinder. 

Figuur 1.3 Het cylinder droogproces en de vier fasen ervan 
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2. DROOG- EN TRANSPORTMECHANISMEN IN PAPIER/KARTON 

In dit hoofdstuk zullen de transportmechanismen van massa (water) en 

warmte in karton worden behandeld. Papier kan volledig analoog worden 

behandeld. Eerst worden de diverse mechanismen kwalitatief behandeld waarna 

een kwantitatieve benadering volgt. 

2.1 Kwalitatieve beschrijving van de transportmechanismen in papier/karton 

In de literatuur worden diverse droog- en transportmechanismen genoemd. 

Overdracht door straling wordt gewoonlijk verwaarloosd. We zullen eerst een 

opsomming geven van de mechanismen en we zullen ze daarna toelichten. 

1. Warmtegeleiding 

2. Capillair transport 

3. Diffusie van water 

4. Verdamping-condensatie 

5. Terugvloeien van water 

6. Dampbelvorming 

~~r~•+l•~---------~par ---------------.·~'·~1~ 

DarcyS.fan 

Figuur 2.1 Doorsnede van papier met enkele transportmechanismen 
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1. W anntegeleiding: 

Onder invloed van het temperatuurverschil tussen de buitenkant van de 

cylinder en de buitenkant van het karton zal er wanntegeleiding plaatsvin

den. De wanntegeleidingscoëfficiënt zal afhankelijk zijn van het waterge

halte, de vezelstructuur (dichtheid van vezels in het karton, horizontale 

vezels of vertikale vezels) en de soort vezels (dik/dun, lang/kort, dicht

heid). Idem zal er wanntegeleiding plaatsvinden tussen karton en lucht. 

2. Capillair transport: 

Doordat karton poreus is, zal er sprake zijn van capillair transport van 

water. De invloed van capillair transport wordt in veel bestudeerde werken 

verwaarloosd of ondergebracht in globale transporttermen. Lampinen en 

Toivonen (Lam84) zijn dieper op het capillair transport ingegaan en komen 

tot de conclusie dat capillair transport zeer belangrijk is. Het capillair 

transport wordt belangrijker naarmate het watergehalte in het karton af

neemt. 

3. Diffusie van water: 

Door verdamping en opname van de waterdamp in de lucht en het daardoor 

afnemend watergehalte aan de buitenkant van het karton, zal er een concen

tratiegradiënt in het karton onstaan. Deze concentratiegradiënt zorgt voor 

de diffusie van water. In de literatuur wordt veel uitgegaan van Stefan

diffusie (zie 2.2), zowel in het papier als in de lucht. Lehtinen (Leh90) 

merkt op, dat bij Stefan-diffusie de droogflux naar oneindig gaat bij 

hogere papiertemperaturen. Dit is onmogelijk, het transport van damp door 

het papier is beperkt door de weerstand in de structuur van het papier. Hij 

veronderstelt Darcy-stroming in het papier en Stefan-diffusie in de lucht. 

Darcy-stroming wordt o.a. beschreven door Han (Han70) en Nederveen (Ned91). 

Han veronderstelt dat Darcy-stroming alleen geldig is bij zeer lage stroom

snelheden (== 10-5m/s) en alleen bij hogere watergehaltes (>25%), dus bij 

het begin van het droogproces. 

4. Het verdamping-condensatie mechanisme: 

Aan het cylinderoppervlak (zie Figuur 2.1) vindt verdamping plaats. Deze 

damp condenseert voor een gedeelte weer aan de koele kant van het karton. 

De condensatiewannte wordt daarbij overgedragen aan het karton. Dit mecha-
o 

nisme speelt een belangrijke rol bij hogere temperaturen (>40 C) en bij 

hogere watergehaltes. De exacte grootte en de exacte afhankelijkheden zijn 

nog onbekend, maar in h~t algemeen wordt aangenomen dat het verdamping

condensatie mechanisme een van de belangrijkste transportmechanismen is. 
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5. Terugvloeien van water: 

Als de afvoer van waterdamp door de lucht kleiner is dan de aanvoer van 

waterdamp door verdamping aan het cylinderoppervlak (of in het karton), dan 

zal er door condensatie een ophoping van water plaatsvinden aan de koele 

kant van het karton. Dit water zal door capillaire werking en diffusie weer 

terugvloeien naar het cylinderoppervlak. "Terugvloeien van water" is dus 

geen apart mechanisme. 

6. Dampbelvorming: 

De damp die ontstaat bij het cylinderoppervlak neemt meer plaats in dan het 

water waaruit het ontstond. Er zal verdringing plaatsvinden waardoor het 

water wordt "weggeduwd" richting de buitenkant van het karton. Dit 

mechanisme wordt (voor zover bekend) niet in de literatuur beschreven. 

Voor verschillende kartonsoorten (dik/dun, andere samenstelling) zijn 

verschillende mechanismen belangrijk. Alle beschreven transportmechanismen 

zijn in het model meegenomen en ondergebracht in globale termen, zoals 

beschreven wordt in de volgende paragraaf. 

2.2 Kwantitatieve beschrijving van de transportmechanismen in papier/karton 

We beschouwen een kartonelement met lengte dx, dat met een snelheid v m 
p 

de lengte-richting beweegt (Figuur 2.2). 

---->7JII' 'V p 

Figuur 2.2 Een kartonelement 

We volgen dit element in zijn loop over de cylinders, m.a.w. we kiezen voor 

de positie van de "meebewegende waarnemer". Dit heeft als voordeel dat we 

het transport van massa en warmte t.g.v. de verplaatsing van het karton 

niet hoeven mee te nemen in het model, hetgeen het model aanzienlijk ver-
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eenvoudigd. Resterend zijn dan de massa- en warmrefluxen t.g.v. bijvoor

beeld een concentratie- of temperatuurgradiënt, zwaartekracht, etc. 

Echter, de massa- en warmrefluxen m de dikterichting (z-richting) 

overheersen zo sterk, dat we de massa- en warmrefluxen in de lengte- en 

breedterichting (x- en y-richting) zullen verwaarlozen. We komen zo uitein

delijk tot een model dat het transport van massa en warmte in het karton 

beschrijft in de dikterichting en een model dat het transport van warmte en 

massa aan de randen beschrijft. Deze veranderen namelijk voortdurend als 

het kartonelement dan weer op een cylinder wordt gedrukt, dan weer "vrij" 

in de lucht een oversteek maakt. Dit laatste model wordt besproken in 

Hoofdstuk 3. We zullen in eerst het massatransport in het karton behande

len. 

2.2.1 Massatransport in karton 

Er zijn drie massafluxen: water (incl. waterdamp), lucht en karton. Er 

is een massaflux van karton t.o.v. een stilstaand assenstelsel ten gevolge 

van krimp. De massaflux van lucht is gering t.o.v. de massaflux van water 

en waterdamp en wordt i.h.a. verwaarloosd. Als we de massafluxen beschrij

ven ten opzichte van een vast assenstelsel, dan wordt de massaflux n. van 
I 

component i met dichtheid p. en snelheid v. gegeven door (zie Cou87): 
I I 

n. = p.v. 
I I I 

(2.2.1) 

De massaflux n. is opgebouwd uit een convectieflux en een diffusieflux. In 
I 

het algemeen ontstaat convectieflux t.g.v. een drukgradiënt 

capillairdruk) en diffusieflux t.g.v. een concentratiegradiënt. 

(gasdruk of 

De tran-

sportmechanismen 2, 4, 5 en 6 uit paragraaf 2.1 zorgen voor een convectie

flux. De transportmechanismen 3 en 5 (terugvloeien van water door diffusie 

van water) zorgen voor een diffusieflux. De beide fluxen zijn gedefmieerd 

met betrekking tot een referentiesnelheid v . We kunnen (2.2.1) her-
ref 

schrijven als: 

n. = p.v + p.(v.- v ) 
I 1ref I I ref' 

(2.2.2) 

De eerste term in het rec\lterlid geeft dan de convectieflux, de tweede term 

geeft de diffusieflux. Als referentiesnelheid wordt vaak de massagemiddelde 
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snelheid genomen. Andere referentiesnelheden zijn: de volumegemiddelde 

snelheid, de snelheid van een bepaalde component of de molgemiddelde snel

heid. De massagemiddelde snelheid is gedefinieerd als (Cou87): 

I p .V. I n 
I I i i (2.2.3) V = = ref I pi 

p 

We kunnen de convectieflux in een binair systeem (water en karton, water

damp en lucht) m.b.v. (2.2.3) schrijven als: 

n + n 
n - p v - p w P = (n + n )ro 

w,conv - w ref - w p w p w 
(2.2.4) 

De diffusieflux wordt vaak geschreven volgens de empirische wet van Fick: 

aro 
n = -Dp 

i,dif i a z (2.2.5) 

waarin D.: diffusiecoëfficiënt van component i (m2s-1
) 

I 

ro.: concentratie van component i (kg/kg totaal) 
I 

z : afstand tot oorsprong vast assenstelsel (m) 

Substitutie van (2.2.4) en (2.2.5) in (2.2.2) levert dan voor de totale 

flux: 
aro 

n = (n + n )ro - Dp _w 
w w P w az 

waarin n massaflux van water (kgm-2s-1
) 

w 

(2.2.6) 

n : massaflux van droog karton t.g.v. krimp t.o.v. stilstaand 
p 

assenstelsel (kgm-2s-1
) 

ro : watergehalte op totaalbasis (kg H 0/kg totaal) 
w 2 

D : diffusiecoëfficiënt (m2s-1
) 

p : totale dichtheid = p + p (kgm -3) 
w p 

Coumans (Cou87) bewijst dat bij willekeurige grootte van de krimp de totale 

flux kan worden geschreven als: 

ap 
n = -D--w 

w az (2.2.7) 
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De diffusiecoëfficiënt D in vergelijking (2.2.7) moet beschouwd worden als 

een schijnbare diffusiecoëfficiënt waar verschillende transportmechanismen 

in verdisconteerd zijn. De diffusiecoëfficiënt heeft geen fysische beteke

nis meer maar is verworden tot een fitparameter. Deze diffusiecoëfficiënt 

is een functie van het watergehalte en de temperatuur. Dus, 

D = D(X ,T) (2.2.8) 
w 

waarin X : Watergehalte op droge stof basis (kg water/kg droge stof) 
w 

De relatie die we in het simulatiemodel gebruiken is afkomstig van Coumans 

(Cou86,Cou87). Deze relatie luidt: 

b 2 2 D = D ·exp( -E IRT)· X ·(p~ /p ) 
oo a w pO'' p 

waarin: D : Diffusiecoëffiënt bij hoge temperatuur (m2s-1
) 

00 

E: Aktiveringsenergie (Jmof1
) 

a 

b : Fitparameter (-) 

R : gasconstante (Jmof1K-1
) 

p : dichtheid van droog karton (kgm-3
) 

pO 

(2.2.9) 

De diffusievergelijking volgt nu uit de masssabalans over een oneindig dun 

laagje: 

(2.2.10) 

waarin t: tijd (s) 

Substitutie van (2.2.7) en (2.2.8) in (2.2.10) levert: 

(2.2.11) 

waarbij geldt: 
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p = p (X )·X 
w p w w 

(2.2.12) 

2.2.2 Warmtetransport in papier 

Het warmtetransport vindt plaats door geleiding en door massatransport. Het 

warmtetransport t.g.v. geleiding wordt beschreven met de wet van Fourier. 

Het totale warmtetransport kan worden geschreven als: 

q = -À aT + n I + n I + n I 
np az WW WVWV pp 

(2.2.13) 

waarin q: warmtestroom (Wm-2
) 

À : warmtegeleidingscoëfficiënt van nat karton (Wm-1K-1
) 

np 

n : massaflux van vloeibaar water (kgm-2s-1
) 

w 

I : enthalpie van vloeibaar water (Jkg-1
) 

w 

n : massaflux van waterdamp (kgm-2s-1
) 

wv 

I : enthalpie van waterdamp (Jki1
) 

wv 

n : massaflux van vezels in het karton t.g.v. krimp (kgm-2s-1
) 

p 

I : enthalpie van vezels/droog karton (Jkg-1
) 

p 

De enthalpie van water, waterdamp en karton wordt gegeven door: 

I = c T 
w p,w 

I = r + c T 
wv 0 p,wv 

I = c T 
p p,p 

waarin c : soortelijke warmte van water (Jkg-1K- 1
) 

p,w 

r : verdampingswarmte van water (Jkg-1
) 

0 

c : soortelijke warmte van waterdamp (Jk:g-1K-1
) 

p,wv 

c : soortelijke warmte van droog karton (Jk:g-1K-1
) 

p.p 

De warmtegeleidingsvergelijking volgt uit de warmtebalans: 

waarin I : enthalpie van nat karton (Jk:g-1
) 

np 

p : dichtheid van nat karton (kgm-3
) 

np 
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De dichtheid van nat karton is atbankelijk van het watergehalte. Als we de 

massa van het waterdamp en de lucht in het karton verwaarlozen, dan geldt: 

p = p (1+X ) 
np p w 

waarin p : dichtheid van vezels in het karton (kgm-3
) 

p 

(2.2.18) 

De dichtheid van vezels in het karton is atbankelijk van de krimp. Harrmann 

& Schulz (Har90) hebben een model ontwikkeld voor het krimpgedrag van 

papier. Er treden twee regimes op: aanvankelijk treedt er bijna geen krimp 

op (het interlibre krimpgebied), daarna treedt er maximale krimp op (het 

intrafibre krimpgebied). De overgang tussen de beide regimes ligt bij het 

"fibre saturation point". De krimp kan bovendien volledig worden toegere

kend naar een afname in de dikterichting van het karton. Er geldt dus: 

p 0 
d = d (1 + X · -:J-) voor X > X , interlibre 

p pO w,FS ui w w,FS 
p w 

d = d ( 1 + X · ~ ) voor X < X , intrafibre 
p pO w ui w w,FS 

w 
p 0 

p = p /( 1 + X · -:J- ) voor X > X ,interlibre 
p pO w,FS ui w w,FS 

w 
p 0 

p = p /(1 + X · -:J-) voor X < X , intrafibre 
p pO w ui w w,FS 

w 

waarin d : dikte van het karton (m) 
p 

dpO: dikte van het droog karton (m) 

p pO: dichtheid van droog karton (kgm-3
) 

di : dichtheid van zuiver water (kgm-3
) 

w 

X : "Fibre saturisation point" 
w,FS 

(2.2.19) 

(2.2.20) 

Uit experimenten blijkt dat voor het door Beukerna geproduceerde karton 

geldt·: 

p = 554 ± 2 kgm"3
, x = 0,4 ± 0,05 pO w,FS 

Deze waarden zijn in (2.2.20) ingevuld en het resultaat is in Figuur 2.3 

weergegeven. 
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Figuur 2.3 Dichtheid van nat karton als functie van het watergehalte 

De enthalpie van nat karton I is ook afhankelijk van het watergehalte. 
np 

Aangezien de massa van waterdamp en lucht veel kleiner is dan de massa 

vezels of water in het karton, is de enthalpieinhoud van waterdamp en lucht 

te verwaarlozen t.o.v. de enthalpieinhoud van de vezels en water in het 

karton. We kunnen de enthalpieinhoud van het karton daarom schrijven als: 

I 1 I 
np = !+X"' p + 

w 

x 
.,.......,.. ....... w.,...I = c T 
l+X w p,np 

w 

waarin I : enthalpie van droog karton (Jkg-1
) 

p 
I : enthalpie van water (Jkg-1

) 
w 

c : soortelijke warmte van nat karton (Jkg-1K-1
) 

p,np 

(2.2.21) 

Uit (2.2.13) blijkt dat we de grootte's van de massafloxen van water, 

waterdamp en karton moeten weten op elk tijdstip en op elke plaats om de 

warmteflux te kunnen berèkenen. De grootte' s van deze massafloxen worden 

echter bepaald door verschillende drijvende krachten die een grotere of 
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kleinere bijdrage leveren op verschillende tijdstippen. Daarnaast ZIJn de 

drijvende krachten niet zo goed bekend dat ze in formulevorm weergegeven 

kunnen worden. Dit alles leidt ertoe dat men in de literatuur overstapt op 

een "lumped"-model. We introduceren hier dan ook een effektieve warmtege

leidingscoëfficiënt, gedefinieerd door: 

q =-À aT 
eff a z (2.2.22) 

Evenals de effektieve diffusiecoëfficiënt veronderstellen we dat de effek

tieve warmtegeleidingscoëfficiënt een functie is van het watergehalte en de 

temperatuur: 

À =À (X ,T) 
eff eff w 

(2.2.23) 

Lampinen en Toivonen (Lam84) gebruiken formule (2.2.22) ook en berekenen 

een effektieve warmtegeleidingscoëfficiënt gebaseerd op warmtegeleiding, 

water- en waterdampdiffusie. Hun berekeningswijze en parameters worden 

gebruikt in het simulatiemodel. Lampinen en Toivonen hebben hun metingen 

verricht aan krantepapier. De resulterende effektieve warmtegeleidings

coëfficiënt is afgebeeld in Figuur 2.4 voor verschillende temperaturen. De 

formule' s waarmee de effektieve warmtegeleidingscoëfficiënt wordt berekend 

staan vermeld in Appendix A. 
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Figuur 2.4De effektieve warmtegeleidingscoëfficiënt volgens Lampinen en 

Toivonen. 

De effektieve wanntegeleidingscoëfficiënt volgens Lampinen en Toivonen is 
0 

geldig tot 100 C. Bij hogere temperaturen is de gebruikte theorie niet meer 

geldig. De effektieve wanntegeleidingscoëfficiënt wordt snel groter naanna-
o 

te de temperatuur naar 100 C gaat, doordat het wanntetransport dan vooma-

melijk door dampdiffusie plaatsvindt. 

Als we (2.2.22) substitueren in (2.2.17), dan volgt: 

(2.2.24) 

Samengevat wordt de toestand in het papier/karton beschreven met behulp van 

de volgende ( differentiaal)vergelijkingen: 
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ap a apw 
at w - 8z (D(Xw,T/ az-) 

a a aT 
at (p I ) = -a (À (X , T ) -a P) 

np np Z eff w p Z 

b 2 2 
D = D ·exp( -E /RT)·X ·(p /p ) 

oo a wpOp 

p = p (X )·X w p w w 
p 0 

p = p /(1 + X · ~) voor X > X ,interfibre 
p pO w,FS ui w w,FS 

w 
p 0 

p = p /( 1 + X · --:J-- ) voor X < X , intrafibre 
p pO" w ul w w,FS 

w 

p = p (l+X ) 
np p w 

(2.2.11) 

(2.2.24) 

(2.2.9) 

(2.2.12) 

(2.2.20) 

(2.2.18) 

1 x 
Inp = ---r-;-v-+ IP + w I = c T (2.2.21) 

1"'1"'A 1 +X w p,np 
w w 

À wordt berekend volgens Lampinen en Toivonen (zie Appendix A). 
eff 
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3. MASSA- EN WARMTETRANSPORT AAN DE GRENSVLAKKEN VAN 

HET KARTON 

Dit hoofdstuk behandelt de verschijnselen aan de grensvlakken van het 

karton. We zoeken a.h.w. naar de randvoorwaarden van de differentiaalverge

lijkingen van Hoofdstuk 2. Zoals in Hoofdstuk 1 is beschreven, wisselen de 

randcondities als het karton over de cylinders loopt. De ene keer heeft het 

karton als rand de cylinder, dan weer de lucht, dan weer de zeef (en aange

zien deze een open struktuur heeft, is er dan ook contact met de lucht). We 

beschouwen deze drie gevallen apart. 

3.1 Het grensvlak cylinder/karton 

We beschouwen de warmtestroom die door verschillende warmteweerstanden 

(condensaat, cylinder, karton, etc.) van stoom naar lucht gaat (zie Figuur 

3.1). 

A. s1DOm 

8. condensaat 

C. ketelsteen 

D. drogerwand 

E. vuil en lucht 

F. papier 

G. droog vilt of .zeef 

H. overgangslaag 

A B C D EFGH 

Figuur 3.1 Warmteweerstanden bij cylinderdrogen. 

Elk van de laagjes heeft zijn eigen dynamische warmteopslagterm, d.w.z. 

elk van de laagjes ondervindt opwarming en afkoeling. Echter, als de 

grootte van die opslagterm klein is t.o.v. de warmtestroom, dan kwmen we de 

warmtestroom als quasi-stationair beschouwen, d.w.z. voor het specifieke 

laagje geldt dat ingaande en uitgaande warmtestroom gelijk zijn aan elkaar. 

Om een schatting te maken of we de dynamiek van de laagjes mee moeten nemen, 

berekenen we de Fourier-tijd (Ozi80): 

Fo = 
a· t 

kon (3.1.1) 
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waarin t : kontakttijd (s) 
kon 

a: wanntevereffeningscoëfficiënt (m2s-1
) 

d: dikte cylinderwand,karton,condensaatlaag,etc. (m) 

Fo: Fourier-tijd ( -) 

De wanntevereffeningscoëfficiënt a is in Özisik (Ozi80) gedefinieerd via de 

wanntegeleidingsvergelijking voor een vlakke laag: 

1 aT 
= a aT 

met 
A. a=--pc 

p 

waarin A.: wanntegeleidingscoëfficiënt (Wm-1K-1
) 

p: dichtheid (kgm-3
) 

c : soortelijke wannte (Jkg-1K-1
) 

p 

Voor karton volgt dan uit (2.2.17), (2.2.21) en (2.2.22): 

A. 
eff 

a= 
pnpcp,np 

(3.1.2) 

(3.1.4) 

(3.1.3) 

Uit gegevens van het Binas tabellenboek (Bin77) vinden we de volgende 
0 

waarden voor de diverse stoffen bij 20 C: 

water a= 1,44·10-7 m2/s 

lucht a= 1 ,86·10-5 m2 /s 

roestvast staal a= 1 ,39·10-5 m2 /s 

nylon a= 1,55·10-7 m2/s 

De :wanntevereffeningscoëfficiënt van karton is afhankelijk van het vochtge

halte. Perry's Chemical Engineering Handhook (Per86) geeft een waarde voor 

droog papier: a = 1·1 o-s m2 /s. De waarde van de wanntevereffeningscoëffi

ciënt voor nat karton zal liggen tussen die van droog papier en water. 

De kontakttijd t varieert van 5,2 s (1,2 mm karton) tot 0,30 s (0,1 mm 
kon 

papier). 

Voor de dikte van de condensaatlaag nemen we de dikte die Lemaître 
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(Lem78) gebruikt (andere waarden zijn er niet gevonden): d = 2,05 mm. 

De dikte van de cylinderwand wordt bepaald door de veiligheidseisen aan 

systemen die met stoomdruk werken en is ca. 2,5 cm. 

De dikte van de luchtlaag tussen karton en cylinder is afhankelijk van de 

druk die uitgeoefend wordt door het screen. Uit experimentele gegevens van 

Kirk (Kir84) mogen we aannemen dat de maximale dikte van de luchtlaag tussen 

karton en cylinder gelijk is aan 0,1 mm. 

Het screen heeft een open struktuur. Een groot gedeelte van het karton 

staat direct in contact met de lucht, het overige deel heeft hier een laagje 

plastic tussen zitten. We nemen aan dat dit nylon is met een dikte van 1 mm. 

Met deze gegevens kunnen we de Fourier-tijden aan het einde van fase m 
(aan het begin van de vrije doorsteek) berekenen: 

condensaatlaag (water) 

cylinder (roestvast staal) 

kontaktlaag (lucht) 

papier (0,1 mm) 

karton (1,2 mm) 

screen (nylon) 

: 1,0·10-2< Fo < 0,18 

: 6,7·10-3< Fo < 0,12 

: 558 < Fo < 9,7·103 

: 0,30 (droog)< Fo < 4,32 (water) 

0,036 (droog)< Fo < 0,52 (water) 

: 0,047 < Fo < 0.81 

Er is sprake van evenwicht als Fo>0.5. We zien dat we niet mogen veronder

stellen dat het evenwicht zich snel instelt. Dit komt met name door de 

condensaatlaag, de cylinderwand, het karton en het screen. 

De dynamische warmteopslag in condensaatlaag, cylinderwand en screen 

hoeven we niet mee te nemen. Dit kan als volgt aannemelijk worden gemaakt: 

1. De condensaatlaag 

Door de dikte van de cylinderwand zal het condensaatlaagje niet veel 

merken van de temperatuurschommelingen aan de buitenkant van de cylinder. 

Dit is aannemelijk te maken aan de hand van de Fourier-tijd van de cylinder 

aan het einde van fase m. De cylinderwand verkeert dan nog ruimschoots in 

de penetratieperiode van het warmtegeleidingsproces. In de penetratieperiode 

heeft het centrum nog niets gemerkt van de temperatuurverandering aan de 

buitenkant (zie Cou86,Cou87). De afkoeling door het karton blijft groten

deels beperkt tot de buitenste laag van de cylinderwand. Er is daardoor 

praktisch geen sprake van opwarming/afkoeling van het condensaatlaagje 

gedurende een omwenteling van de cylinder. Bij temperatuurveranderingen aan 
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de binnenkant van de cylinder (verandering van de stoomtemperatuur) moeten 

we de dynamische warmteopslag in het condensaatlaagje wèl meenemen. 

2. De cylinderwand 

We kunnen aannemen dat de temperatuur in de cylinderwand niet veel 

varieert van binnen naar buiten. We kunnen dit als volgt beredeneren: 

De warmteweerstand van de cylinder is veel kleiner dan de warmteweerstan

den van de condensaatlaag en het kontaktlaagje tussen cylinder en karton. 

Hierdoor is de temperatuurval over de cylinderwand klein t.o.v. de tempera

tuurval over de condensaatlaag en het kontaktlaagje. Om aan te tonen dat het 

bovenstaande geldt, moeten we uitdrukkingen en waarden zien te vinden voor 

de warmteweerstand van condensaatlaag, cylinderwand en kontaktlaagje. 

De warmteweerstand is de reciproke van de warmteoverdrachtscoëfficiënt, 

welke afgeleid kan worden uit de wet van Fourier, gegeven door formule 

(2.2.22). 

Als er sprake is van een stationaire situatie is de temperatuurgradiënt 

gelijk aan de temperatuurval gedeeld door de dikte van de laag. Voor de 

condensaatlaag levert dit: 

À 
q = _;'(T- T ) = a (T- T ) 

u s cl sre s cl 
(3.1.5) 

waarin À : warmtegeleidingscoëfficiënt van water (Wm~ 1K- 1 ) 
w 

d : dikte van de condensaatlaag (m) 

a : warmteoverdrachtscoëfficiënt van stoom naar cylinder (Wm-2K- 1
) 

soc 

T : Temperatuur van de stoom (K) 
s . 

T : Temperatuur van de binnenkant van de cylinderwand (K) 
cl 

Op een analoge manier worden de warmteoverdrachtscoëfficiënten van de 

cylinderwand en het kontaktlaagje gedefinieerd: 

q=a(T-T) 
c cl c2 

q ·= a (T - T (rand)) 
k c2 p 

(3.1.6) 

(3.1.7) 

waarin T : Temperatuur aan de buitenkant van de cylinderwand (K) 
c2 

T : Temperatuur van het karton aan de rand (K) 
p 

a: warmteoverdrachtscoëfficiënt van de cylinderwand (Wm-2K-1
) 

c 

ak: warmteoverdrachtscoëfficiënt van het kontaktlaagje (Wm-~-1) 
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In de literatuur komen we verschillende waarden tegen voor a. , deze is nl. 
stc 

afhankelijk van de draaisnelheid van de cylinder (en dus van de machinesnel-

heid), de diameter van de cylinder en de werking van de condensaatafvoer. 

Echter, vrijwel alle waarden van a. liggen tussen de 600 en 1000 Wm.2K-1
. 

stc 

Voor een cylinderwand van 2,5 cm. dikte gemaakt van staal vinden we een 

warmteoverdrachtscoëfficiënt a. van 2000 Wm-2K-1
• De kontaktweerstand hangt 

c 

sterk af van het watergehalte. Als er water tussen het karton en de cylinder 

aanwezig is, zal dit zorgen voor een aanzienlijk betere warmtegeleiding. 

Kirk (Kir84) geeft de volgende waarden voor a.k (screen aanwezig): 

x = 1: 
w 

x = 0: 
w 

a.k = 1400 W/m
2
K 

a.k = 50 W/m
2
K 

In fase I en 111 is er geen screen aanwezig. We zullen a.k nog geen bepaalde 

waarde toekennen maar een algemene afhankelijkheid van het watergehalte 

veronderstellen: 

a. = a. (X ,T) 
k k w p 

(3.1.8) 

We veronderstellen eveneens een algemene afhankelijkheid van de temperatuur 

van het karton aan het grensvlak karton/cylinder. Vooral bij hogere tempera

turen zal er namelijk waterdamp ontstaan, welke gedeeltelijk door het karton 

diffundeert naar de lucht in de kap en welke zich gedeeltelijk ophoopt 

tussen karton en cylinder. Dit laatste zal meer voorkomen naarmate het 

karton dikker is. Naarmate de temperatuur hoger wordt zal er meer waterdamp 

ontstaan waardoor de warmtestroom van cylinder naar karton belemmert wordt. 

In het simulatiemodel is de volgende relatie gebruikt voor (3.1.8): 

a. = (C + C ·X )·exp{-C (T-C)} 
k I 2 w 3 4 

(3.1.9) 

Voor de temperatuur-afhankelijkheid is een exponentiële relatie genomen 

omdat de hoeveelheid waterdamp tussen karton en cylinder sterk zal stijgen 

als de temperatuur naar het kookpunt van water gaat. Door C en C te 
3 4 

variëren kan de ligging en de steilheid van de temperatuurafhankelijkheid 
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worden aangepast. 

We zien nu dat de wannteweerstand van de cylinderwand (1/a) ongeveer 3 
c 

maal zo klein is als wannteweerstand van de condensaatlaag (1/a ) en 2 tot 
stc 

40 maal zo klein als de wannteweerstand t.g.v. de kontaktlaag (1/a/ Daar-

naast is de wannteinhoud van de cylinderwand (= 3·107 Jm-2
) veel groter dan 

de variaties in de wanntestroom (= maximaal 3·104 wm-2
), zodat het effekt 

van die variaties op de temperatuur in de cylinderwand gering is. 

De dynamische term van de cylinderwand hoeven we niet mee te nemen vanwege 

de geringe temperatuurval over de cylinderwand en de grote wanntecapaciteit 

van de cylinderwand. 

3. Het screen 

De dynamische term van het screen hoeven we niet mee te nemen omdat de 

wanntestroom vrijwel geheel door de open delen gaat (t.g.v. de dampstroom en 

geleiding) en de wanntestroom die door het plastic van het screen gaat 

(alleen geleiding) vrijwel te verwaarlozen is ten opzichte hiervan. 

Resumerend kunnen we dus zeggen dat we alleen de dynamiek van het karton 

en de lucht in de kap in beschouwing nemen. De fout die we maken door de 

dynamiek van de condensaatlaag en de cylinderwand niet mee te nemen bij 

veranderingen van de stoomtemperatuur kunnen we compenseren door aan te 

nemen dat de verandering in stoomtemperatuur (dus stoomdru.k) verloopt via 

een eerste orde overdracht. 

De wanntestroom van vergelijking (3.1.5) passeert dus de condensaatlaag, de 

cylinderwand en het kontaktlaagje. Als we condensaatlaag, cylinderwand en 

kontaktlaag traagheidsloos beschouwen, dan zijn (3.1.5),(3.1.6). en (3.1.7) 

aan elkaar gelijk: 

q = a (T - T ) = a (T - T ) = a (T - T (rand)) 
stc s cl c cl c2 k c2 p 

(3.1.10) 

(3 .1.11) kan worden herschreven als: 

q = ( _1 + _1 + _1 ri(T - T (rand)) 
a a a s P 

stc c k 

(3.1.11) 

De randcondities worden nu gegeven door (3 .1.11) en 
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n (rand) = 0 
wv 

(3.1.12) 

Uit orde-grootte berekeningen blijkt dat er heel wem1g waterdamp nodig is 

om een warmteweerstand a.k van orde-grootte 50-1400 W/m2K (waarden uit Kir84) 

te creëren. De hoeveelheid water die hiervoor nodig is, is te verwaarlozen, 

zodat we mogen blijven veronderstellen dat al het water via het karton/lucht 

grensvlak ontsnapt. 

3.2 Het grensvlak karton/lucht 

In fase I en fase III ligt het karton op de cylinder maar wordt nog niet 

aangedrukt door het screen. We beschouwen in deze fasen de rand 

karton/lucht. 

3.2.1 Grenslaagtheorie 

Bij de overgang van karton naar lucht is er sprake van een overgang van 

een eindig medium naar een (half)oneindig medium. Hierbij wordt aangenomen 

dat er een f11mlaag aanwezig is waarin de weerstand voor overdracht is 

geconcentreerd (zie Figuur 3.2). 

y:- verdampend oppervlak 

0 6 . 

w' 
w,• 

z ... 

Figuur 3.2 Schematische aanduiding van filmlaag. 

Omdat de temperatuur en het watergehalte niet constant zijn in de f11mlaag, 

wordt er gewerkt met de gemiddelde filmcondities Tf en rof, welke 
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gedefinieerd zijn als: 

T = 
f 

T+ T 
i I 

2 en (.t) = 
f 

(3.2.1) 

waarin T : Temperatuur in de filmlaag bij het grensvlak met het karton (K) 
i 

T
1
: Temperatuur buiten de filmlaag (K) 

c.o : watergehalte in de filmlaag bij het grensvlak met het karton 
i 

(kg H
2
0/(kg totaal)) 

c.o
1
: watergehalte buiten de filmlaag (kg H

2
0/(kg totaal)) 

T en c.o volgen uit de vocht- en warmtehuishouding van de lucht in de kap 
I I 

(zie hoofstuk 4). T. is gelijk aan de temperatuur van het karton aan het 
I 

grensvlak en e.o. kan worden berekend uit de sorptieisotherm (zie §3.2.2). 
I 

Als we de flux van water(damp) beschrijven t.o.v. stilstaande lucht 

(Stefandiffusie), dan kunnen we formule (2.2.6) herschrijven tot (neem n =0, 
p 

lucht/karton staat stil t.o.v. gekozen assenstelsel): 

n - -
wv 

D·pi(T f ,c.of) 
I - c.o 

w 

ac.o 
w 

·az--

Separatie van variabelen en integreren levert: 

[
1-c.o J 

n · -!;.- = p (T c.o Hn ~ 
wv 11.. I f, f' J. -C.O. 

I 

waarin k: stofoverdrachtscoëfficiënt = 0 à z 
of 1J 

(3.2.2) 

(3.2.3) 

De stofoverdrachtscoëfficiënt k is o.a. afhankelijk van de stromingseigen

schappen van de lucht. De stromingseigenschappen worden vaak beschreven aan 

de hand van dimensieloze kengetallen. De relatie tussen kengetallen die van 

toepassing is op stofoverdracht bij laminaire stroming over een vlakke laag, 

is (Pohlhausen): 

Sh = 0 664·Re0•5sc0•33 
lam ' lam 

(3.2.4) 

waarin Sh: kengetal van Sherwood = ~ 
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vL 
Re: kengetal van Reynolds = v 

Sc: kengetal van Schmidt = ~ 
L: karakteristieke lengte van het omstroomde lichaam (m) 

v: snelheid van fluïdum (ms-1
) 

v: kinematische viscositeit (m2s-1
) 

Voor volledig turbulente stroming (Re>105
) kan de door Gnielinski (Hel82) 

voorgestelde relatie worden gebruikt: 

Sh = 
turb 

0,037 Re 0 
• 

8 Sc 
t u r b 

1 + 2,443Re- 0 
'

1(Sc0
'
667-1) 

t u r b 

(3.2.5) 

voorwaarde: 105<< Re < 107 

turb 

Voor waarden van Re rond de kritische waarde van Reynolds (±105
) kan een 

kwadratische aanpassing gemaakt worden: 

Sh = I Sh2 + Sh
2 

lam turb 
(3.2.6) 

De stofoverdrachtscoëfficiënt k bepalen we m.b.v.: 

k(T) = 
D ( T)·Sh 

wv 

L (3.2.7) 

De karakteristieke lengte L is de lengte van kartonbaan waarbij de 

grenslaag niet verstoord wordt. Voor een element in fase II is dat 

gelijk aan de lengte van de kartonbaan in fase II en voor een element in de 

overige fasen is dit ongeveer gelijk aan de lengte van de kartonbaan in 

fase IV plus de helft van de som van lengten in fase I en fase m. 
De diffusiecoëfficiënt D van waterdamp in lucht wordt gegeven door 

wv 

Krischer (Kri78): 

D (T) = 2,34 
wv p 

I T l2,3 . adi"" LZTIJ , rmts temperatuuurgr ent (3.2.8) 

aanwezig in diffusielaag 

Bij het warmtetransport van karton naar lucht is er sprake van warmte-
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transport t.g.v. geleiding en t.g.v. stoftransport (latente wannte). We 

kunnen de totale wanntestroom schrijven als: 

q = a (T.- T) + n I 
I I I wv wv 

(3.2.9) 

waarin q: wanntestroom (Wm-2
) 

a: wannteoverdrachtscoëfficiënt van lucht = 1 
I 

(Wm"2K- 1
) 

De eerste term in het rechterlid beschrijft het wanntetransport door gelei

ding en de tweede term beschrijft het wanntetransport t.g.v. de stofflux. De 

wannteoverdrachtscoëfficiënt is afhankelijk van stromingseigenschappen. De 

relatie van kengetallen die de wannteoverdracht beschrijft bij laminaire 

stroming over een vlakke plaat, is (Pohlhausen): 

Nu = 0 664 Re 0•5Pr0•33 
lam ' lam 

aL 
I waarin Nu: kengetal van Nusselt = r-

V Pr: kengetal van Prandtl = a 

1 

À: wanntegeleidingscoëfficiënt van lucht (Wm-'K-1
) 

I 

a: wanntevereffeningscoëfficiënt (m 2 s _,) 

(3.2.10) 

Voor volledig turbulente stroming geldt weer de vergelijking van Gnielinski: 

Nu = 
turb 

0,037 Re 0
' 

8 Pr 
t u r b 

1 + 2,443Re · 0 ' 
1(Pr0

'
667 -1) 

t u rb 

(3.2.11) 

Rond de kritische waarde van Reynolds kunnen we weer een kwadratische aan

passing gebruiken: 

Nu = / Nu2 + Nu2 

lam turb 
(3.2.12) 

We kunnen a
1 

nu berekenen uit het getal van Nusselt of met behulp van de 

Lewis-relatie, welke afgeleid kan worden uit de definities van de getallen 
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van Nusselt, Prandtl, Sherwood en Schmidt (zie Cou86): 

Sc· Nu a(T,ro) = k(T)·p(T,ro)·c (ro)· p Sh 
I I p,vl r· 

waarin c : soortelijke wannte van de vochtige lucht (J/kgK) 
p,vl 

(3.2.13) 

De soortelijke wannte van vochtige lucht is de som van de soortelijke wannte 

van droge lucht en de soortelijke wannte van waterdamp: 

c (ro) = (1-ro)·c + ro·c 
p,vl p,l p,wv 

waarin c : soortelijke wannte van droge lucht (Jkg-1K- 1
) 

p,l 

c : soortelijke wannte van waterdamp (Jkg-1K-1
) 

p.wv 

c : soortelijke wannte van vochtige lucht (Jkg-1K- 1
) 

p,vl 

(3.2.14) 

De dichtheid van de vochtige lucht p (T,ro) volgt uit de ideale gaswet: 
I 

P·V = n·RT 

waarin P: luchtdruk (Pa) 

V: volume (m3
) 

n: aantal mol lucht in volume V (mol) 

R: universele gasconstante (Jmor1K-1
) 

T: temperatuur (K) 

De ideale gaswet ka.'l men herschrijven in de vorm: 

P (ro T) = M· p 
1 c' r """"R"T 

f 

M = (1-ro )M + roM 
f I f w 

waarin M
1
: molaire massa van lucht (kgmor1

) 

· M : molaire massa van water (kgmor1
) 

w 

(3.2.15) 

(3.2.16) 

Voor het systeem lucht/waterdamp is het kengetal van Prandtl ongeveer 

gelijk aan 0,7 en is het kengetal van Schmidt ongeveer gelijk aan 0,6. Het 

getal van Reynolds is gelijk aan: 
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V ·1 Re= 
V 

(3.2.17) 

De kinematische viscositeit van lucht is constant en gelijk aan 18·10-6m2/s 

(Dij87). De snelheid van het fluïdum v is o.a. afhankelijk van machinesnel

heid, aanwezige ventilatie en turbulentie t.g.v. het screen. Het is erg 

lastig om al deze factoren in rekening te brengen. Als eenvoudige aanname 

kunnen we veronderstellen dat de snelheid van de lucht t.o.v. het karton 

gelijk is aan de machinesnelheid. 

De randcondities worden dus gegeven door (3.2.3) en (3.2.9), waarbij we 

de stofoverdrachtscoëfficiënt berekenen uit een Sherwood-relatie en we de 

warmteoverdrachtscoëfficiënt berekenen uit een Nusselt-relatie (via de 

Lewis-relatie). De stof- en warmteoverdracht ZIJn afhankelijk van kartonei

genschappen via het watergehalte in de lucht aan het grensvlak van karton en 

lucht (zie filmcondities, vgl. (3.2.1)). Dit watergehalte is direkt afhanke

lijk van het watergehalte van het karton aan het grensvlak. De relatie 

tussen beide watergehalte's wordt beschreven met behulp van de wateraktivi

teit en de sorptieisotherm. 

3.2.2 Wateraktiviteit en sorptie-isothermen. 

Een te drogen produkt heeft diverse mechanismen om water te binden. De 

belangrijkste zijn: 

- fysische adsorptie 

- chemische adsorptie 

- absorptie 

- capillaire binding 

Bij verschillende produkten hebben deze mechanismen een verschillende graad 

van belangrijkheid. 

Het mechanisme van het drogen van een produkt in evenwicht met zijn 

omgeving kan worden beschreven met behulp van de wateraktiviteit a . De 
w 

wateraktiviteit is een relatieve maat voor de bindingskracht tussen het 

water en het produkt. Indien we ideaal gedrag van de gasfase veronderstellen 

is de wateraktiviteit in evenwicht gelijk aan de Relatieve V ochtigbeid RV: 

p 
a = RV = 

w 

w (3.2.18) 
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waarin P : de waterdampspanning van de waterdamp in evenwicht met 
w 

het produk:t.(Pa) 

P
0

: de waterdampspanning van de waterdamp in evenwicht met 
w 

zuiver water bij dezelfde temperatuur = verzadigings

waterdampspanning. (Pa) 

Wanneer men de relatieve vochtigheid van de lucht uitzet tegen de even

wiehtsconcentratie van water aan het oppervlak van de vaste stof bij een 

constante temperatuur verkrijgt men een kromme die de sorptie-isotherm wordt 

genoemd (zie Figuur 3.3). Bij het gebruik van de sorptie-isotherm moet in de 

gaten worden gehouden dat we i.h.a. te maken hebben met niet

evenwichtscondities en niet-isotherme grensvlakcondities. Evenwicht kan 

worden aangenomen als het gaat om niet te snelle stofoverdrachtsprocessen 

t.o.v. de insteltijden van het evenwicht. De sorptie-isothermen zijn i.h.a. 

niet sterk temperatuurafhankelijk zodat de sorptie-isotherm bruikbaar is 

over een groter temperatuurtrajekt. 

1() 

02 

Equilibrium moinv,. cantent 

' FJO 3.~ Moilture ilotberms for YUious IUbltaDces maioly at raam lllllperahn. J. A.lblltal lbre.. 
2. PolyviDyl chloride powdcr (SOOC). 3. Wood c:ban:oal. 4. Kraft peper. S. lUie. 6. Wbeat. 7. Po1ames. 

Voor de sorptie-isotherm geldt: Hoe slechter het produkt water vasthoudt, 

hoe steiler de sorptie-isotherm. 

Er zijn wiskundige modellen die een sorptie-isotherm beschrijven. Een van 

deze modellen is het G.A.B.-model (Guggenheim, Anderson, de Boer, zie Cou86). 

Dit model gaat uit van: 

- het sorbens heeft een aantal identieke sites, waarop gelocaliseerde ad

sorptie en absorptie kan plaatsvinden. 

- per site kunnen meer moleculen, boven elkaar gelegen, sorberen (multi-
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laag) 

- De adsorptie-enthalpie van watermoleculen in de eerste laag (Mi
1
), is 

groter dan de sorptie-enthalpiën in de overige lagen (Mi =Mi = .... =Mi ), die 
2 3 m 

weer groter zijn dan de condensatie- enthalpie van water (Mi ). 
cond 

De G.A.B.-vergelijking luidt: 

x C ·f·a 
w 

x-
wl 

G w = (1- f ·a )(1- f·a + C ·f·a ) 
w w G w 

(3.2.19) 

waarin X w oppervlakteconcentratie van water (kg H
2 
0/kg droge stof) 

X : monolaag-waarde = de maximale oppervlakteconcentratie in één 
wl 

laag (kg H
2
0/kg droge stof) 

C : Guggenheim constante, is een maat voor de adsorptie-neiging. De 
G 

temperatuurafhankelijkheid wordt beschreven door: 

C = C exp{(~H -Mi )/RT} 
G GO I m 

(3.2.20) 

waarbij Mi = molaire sorptie-enthalpie van water in de 2e,3e, .... 
m 

laag 

f factor welke corrigeert voor het verschil in de eigenschappen van 

watermoleculen in de multilayer t.o.v. zuiver water. De tempera-

tuurafhankelijkheid wordt beschreven door: 

f = f exp{ (Mi -Mi )/RT} 
0 m cond 

(3.2.21) 

De sorptie-isotherm kan ook "gefit" worden zonder kennis van de fysische 

betekenis van het model. Zo'n model is gebruikt door Lampinen en Toivonen 

(Lam84) om de sorptie-isotherm van krantepapier te beschrijven. In het 

simulatiemodel zullen we gebruik maken van hun resultaten (zie appendix A). 

De sorptieisotherm geeft dus de relatie tussen de Relatieve Vochtigheid 

en bet watergehalte in het karton aan het grensvlak. Het watergehalte in de 

lucht aan het grensvlak kunnen we berekenen uit de waterdampspanning. 

Volgens (3.2.18) is de waterdampspanning aan het grensvlak gelijk aan de 

relatieve vochtigheid vermenigvuldigd met de verzadigde waterdampspanning. 

De verzadigde waterdampspanning is te berekenen via de zgn. Antoine

vergelijking waarvan de vorm kan worden afgeleid uit de thermodynamische 

vergelijking van Clausius-Clapeyron (Den81 ): 
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o B 
1n Pw =A- C+T 

waarin A,B,C: Antoine-parameters voor waterdamp 

p 0 : verzadigde waterdampspanning (Pa) 
w 0 

T.: temperatuur van de lucht bij het grensvlak ( C) 
I 

Het watergehalte van de lucht aan het grensvlak volgt uit: 

{l) = 
i (P-p )M + p M 

w I w w 

3.3 Het grensvlak karton/screen 

(3.2.23) 

(3.2.24) 

Tijdens de tweede fase zorgt het screen voor beter kontakt tussen het 

karton en de cylinder. Daarbij geldt dat het kontakt beter is naarmate de 

druk die uitgeoefend wordt door het screen groter is. 

Het screen dat bij Beukerna wordt gebruikt, is gemaakt van een plastic en 

heeft een structuur zoals in Figuur 3.4 is geschetst. 

plastic 

bovenaanzicht doorsnede A-B karton 

Figuur 3.4 Structuur van het screen van Beukerna 

De dampstroom wordt voornamelijk beperkt doordat het karton wordt afge

schermd. Als we aannemen dat de lucht tussen het screen bijna niet stroomt 

dan ondervindt de warmtestroom weerstand doordat het gedeeltelijk 

1. door plastic en daarna door een grenslaag gaat 

2. door (bijna) stilstaande lucht en dan door plastic en een grenslaag gaat 

3. door plastic en dan door (bijna) stilstaande lucht en een grenslaag gaat 
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4. door (bijna) stilstaande lucht en een grenslaag gaat 

Aangezien het plastic in vergelijking met de grenslaag en de (bijna) stil

staande lucht goed warmte geleidt, gaan we uit van een eenvoudiger situatie, 

zoals geschetst in Figuur 3.5. 
( 

a (T-T) 

'·'~ p I 

I 

~ 
a (T-T) 

l,s p I 
karton ' 

n wv 

plastic filmlaag 

Figuur 3.5 Warmte- en dampstroomweerstanden t.g.v. het screen. 

n = dampstroom; a (T -T ) = warmtestroom door geleiding do 
wv s , I " I 

het plastic en de grenslaag; a (T-T)= warmtestroomdoor 
I , s p I 

geleiding door de "bijna stilstaande lucht" en de grenslaag. 

De dampstroom wordt beperkt doordat er sprake is van een verminderd 

verdampend oppervlak en doordat de dampstroom eerst een weerstand ondervindt 

van een stilstaande luchtlaag en daarna van de grenslaag. De dampstroom 

wordt nu gegeven door: 

1 [ 1-co J nwv· -r=- = E ·p (T co Hn ~ 
A s I f, f' .L -00. 

S I 

(3.3.1) 

waarin k: stofoverdrachtscoëfficiënt bij aanwezigheid van screen (ms-1
) 

s 

E: open oppervlak/totale oppervlak 
s 

k wordt nu gegeven door: 
s 

1 k -
s - Ja a z + Ja +ö a z 

0 s-u- d s -u-
s 

waarin d : dikte screen (m) s 

Deze relatie kunnen we ook schrijven als: 
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1 
1C 

1 
1C 

extra 

+ 1 
1C (3.3.3) 

Waarbij k de stofoverdrachtscoëfficiënt is van de stilstaande luchtlaag 
extra 

en k de stofoverdrachtscoëfficiënt is van de grenslaag, welke we op dezelfde 

manier berekenen als in §3.2. 

We kunnen m.b.v. formule (3.2.8) een schatting maken van k : 
extra 

k = D(T)jd 
extra ( s 

(3.3.4) 

De warmtestroom bestaat in het eenvoudiger model van Figuur 3.5 uit drie 

componenten: geleiding door plastic en grenslaag, geleiding door stilstaande 

lucht en grenslaag en warmte t.g.v. de dampstroom. De eerste warmteweerstand 

is een serieschakeling van de warmtèweerstand van het plastic en de 

warmteweerstand van de grenslaag: 

1 _!_ + 1 
--a= Cl a., 

si 

(3.3.5) 

waarin a.: warmteoverdrachtscoëfficiënt van het screen (Wm-~-1) 
s 

a. : warmteoverdrachtscoëfficiënt van screen en grenslaag samen 
si 

(Wm-2K- 1) 

a. wordt gegeven door: 
s 

Cl = À. /d (3.3.6) 
s s s 

· "~ 1 'din "ffi ... h screenmaten'aal. (Wm-'K-1
) waarm 1\, : warmtege e1 gscoe 1c1ent van et 

s 

De tweede component in de warmtestroom kan op een analoge manier beschreven 

wor~en als de stofoverdrachtcoëfficiënt: 

of 

1 
~.s = fd dz + fd +Ö dz 

0 8 A d s r 
I s I 

(3.3.7) 
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1 
a. 

I ,s 

1 
a. (3.3.8) 

I ,extra 

Waarbij a. de wannteoverdrachtscoëfficiënt is van de stilstaande 
!,extra 

luchtlaag tussen de poriën van het screen. a. wordt weer op dezelfde manier 
I 

berekend als in §3.2. 

a. kunnen we berekenen met: 
!,extra 

a. = À.ld 
!,extra ( s 

(3.3.9) 

waarin \:wanntegeleidingscoëfficiënt van lucht (ms-1
) 

Voor de wanntegeleidingscoëfficiënt van lucht vinden we in de literatuur 

verschillende waarden: Soininen (Soi82) gebruikt 0,03 Wm-1K"1
, Perry's 

Handhook (Per86) geeft bij 1 bar,280 K: 0,0263 Wm-1K"1 en Dijkstra (Dij87) 

gebruikt de relatie: 

\(T) = 24,62·10· 3 + 7,12·10- 5·T (3.3.10) 

0 

waarin T: temperatuur lucht in C 

0 

formule (3.3.10) geeft À.
1 
= 0.0303 bij 80 C (ongeveer de temperatuur van de 

lucht in de kap). Deze waarde zal ook in het simulatiemodel worden gebruikt. 

De totale warmtestroom wordt nu beschreven door: 

Q . (x,t) = E ·a. ·(T.- T) + n ·r (T.) + 
"p,ull s l,s 1 I wv v 1 

+ (1-E )·a ·(T.- T) 
s si 1 I 

(3.3.11) 

Waarbij de dampstroom n wordt berekend m.b.v. (3.3.1) 
wv 

3.4 Samenvatting 

Een kartonelement ondervindt steeds wisselende condities aan zijn 

grensvlakken. De ene keer grenst het kartonelement aan de cylinder, dan weer 

aan de lucht en dan weer aan het screen. Deze drie gevallen zijn hierboven 

beschreven. De resulterende formule' s waarmee we massa- en warmtestroom 

kunnen berekenen zijn hieronder samengevat. 
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1. Het grensvlak cylinder/karton 

De warmtestroom wordt gegeven door: 

q = ( -1 + __!__ + -1 )" 1(T- T (rand)) 
a stc a c ak s p 

De dampstroom wordt gegeven door: 

n (rand) = 0 
wv 

met: 

a = (C + C ·X )·exp{-C (T-C)} 
k Àl 2 w 3 4 

<Xe = T :::: 2000 Wm-2K-I 
c 

a = 600-1000 Wm-2K 1 

stc 

2. Het grensvlak karton/lucht 

De warmtestroom wordt gegeven door: 

q = a (T.- T) + n I 
I I I wv wv 

De dampstroom wordt gegeven door: 

1 [ 1-co J n · -=- = p (T co )·In ,-d-
wv 1\. I f, f .l-W. 

I 

met 
Sc· Nu 

a (T,co) = k(T)·p (T,co)·c (co)· Pr· Sh 
I I p,vl 

I =r +c T 
wv 0 p,wv 

k(T) = 
D ( T)·Sh 

wv 

L 

co = 
f 

3. Het grensvlak karton/screen 

co+ co 
i I 

2 

De warmtestroom wordt gegeven door: 

q . (x,t) = E ·<X ·(T.- T) + n ·r (T.) + 
)>,uit s l,s 1 I wv v 1 
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(3.1.11) 

(3.1.12) 

(3.1.9) 

(3.2.9) 

(3.2.3) 

(3.2.13) 

(2.2.15) 

(3.2.7) 

(3.2.16) 

(3.2.1) 



+ (1-e )·a ·(T.- T) 
s si 1 I 

de dampstroom wordt gegeven door: 

met 
1 
a 

l,s 

1 
a 

!,extra 

a = À.ld 
!,extra ( s 

_!_=_!_+ 1 
a a a 

si s I 

a = À./d 
s s s 

1 
lC 

1 + 1 
lC lC 

extra 

k = D(T )jd 
extra ( s 
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4. BALANSEN OVER DE LUCHT IN DE KARTONDROGER 

In Hoofdstuk 1 is al besproken dat de cylinders in een "kap" zijn ge

plaatst, waarbij er lucht van onderaf ("onderwind") en via pocketventilatie 

wordt ingeblazen . De lucht wordt over de gehele lengte van de kap aan de 

bovenkant afgezogen. De lucht in de kap is niet ideaal gemengd, op plaatsen 

waar meer water verdampt is de lucht vochtiger en verder is er sprake van 

een druk- en temperatuurverschil tussen de lucht bovenin de kap en de lucht 

onderin de kap. Er is tevens sprake van een temperatuurverschil tussen de 

lucht aan de kant waar het natte karton de kap binnenkomt en de lucht aan de 

kant waar het droge karton de kap verlaat. 

Om deze effekten gedeeltelijk in rekening te brengen doen we de aanname 

dat de lucht in een verticaal segment om elke cylinder heen ideaal gemengd 

is en geen uitwisseling heeft met de lucht om de nabijgelegen cylinders. We 

delen de kap dus in feite op in precies evenveel segmenten als dat er cylin

ders zijn (zie Figuur 4.1 ). Op deze manier kunnen we in elk geval bij bena

dering het watergehalte- en temperatuurprofiel in de lengte van de kap in 

rekening brengen. 

Figuur 4.1 De kap verdeeld in segmenten (zijaanzicht) 
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Per segment stellen we nu een massabalans van water, een massa

balans van water + lucht en een warmtebalans op. 

Wat betreft waterbalans zijn er vier stromen: Het watergehalte van in

laat- en afvoerlucht, leklucht en bij de cylinders gegenereerde waterdamp 

(zie ook Figuur 4.2): 

(a) 

(b) 

(c) 

(d) 

+ V .r·"'T )·p ('"·"'T ) T ) + lek , i \.U\ d,lek I \.U\ d,lek ' lek 

lpb, 

+ f 1 
n (x)·bc·dx + 

0 wv 

-V ·ro ·p(ro ,T ) = ui t,i l,i I l,i l,i 

d(rol,i·p I (rol,i'TI)) 
VOLi· dt 

waarin lpb.: lengte kartonbaan in segment i (m) 
I 

V. .: Volumedebiet inlaatlucht per segment (m3s-1
) 

ID ,I 

V . : Volumedebiet leklucht per segment (m3s-1
) lek, 1 

V . .: Volumedebiet afvoerlucht per segment (m3s-1
) 

UIt ,I 

T . : dauwpunt van de inlaatlucht (K) 
d,m 

T : dauwpunt van de leklucht (K) d,lek 
T. : temperatuur van de inlaatlucht (K) 

m 

T : temperatuur van de leklucht (K) lek 
bc : breedte kartonbaan (m) 

ro .: watergehalte van de lucht in segment i (-) 
1,1 

T .: Temperatuur van de lucht in segment i (K) 
1,1 

VOL.: Volume van de lucht in segment i (m3
) 

I 
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Figuur 4.2 Doorsnede van een segment met massastromen 

In ( 4.1.1) is het volumedebiet van de leklucht onbekend. Dit volumedebiet 

wordt bepaald uit de massabalans van water + lucht uitgedrukt in molen (dus 

eigenlijk een "molecuulbalans"), via de aanname dat de druk in de kap con

stant is. Voor de druk is het aantal gasdeeltjes in een bepaald volume van 

belang (zie algemene gaswet, formule (3.2.15)) en we kijken daarom naar het 

totaal aantal watermoleculen en luchtmoleculen in de lucht. De balans luidt: 
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(a) 
V. : p 

1 
(CO( Td. ),T. ) 

tn,t ,tn tn 

- M( co ( T . ) ) + 
d ,m 

(b) 
V · p (ro(T ),T ) + lek,i I d,lek lek + 
- M( ro(T )) 

d, lek 

(c) 
1 lpb. 

+ .......-r- • J 1 n (x)·bc·dx + 
lV! 0 WV 

w 

(d) 

p (co .• T .) 
VOL . d { I I • I 1,1 

i 01 M(ro . ) 
I, I 

(4.1.2) 

waarin M: moleculaire massa van vochtige lucht (kgmof1
) 

De dichtheid van vochtige lucht p wordt berekend met formule (3.2.16), het 
I 

watergehalte van de lucht als functie van het dauwpunt wordt berekend m.b.v. 

(3.2.23) en (3.2.24) en de moleculaire massa van vochtige lucht wordt bere

kend m.b.v.: 

M(ro) = (1-ro)·M + ro·M 
I w 

(4.1.3) 

Bij de warmtebalans is er sprake van warmtetoevoer door invoer- en lek

stroom, door de warmteinhoud van de waterdamp afkomstig van het karton en 

door geleidingswarmte afkomstig van de het karton en de cylindet: . De warm

teafvoer gaat via warmtegeleiding door de kap en door de warmteinhoud van de 

afvoerlucht. Dus: 

(a) V ·p ('·"T ) T )·c ('·"T ))·T + . . I UI\ d ' ' . I UI\ d,' . m,1 ,m m p,v m m 

(b) + V ·p ("·"T ) T )·C ('·"T ))·T + 
lek,i I UI\ d,lek ' lek p,vl UI\ d,lek lek 

lpb, 

(c) + J 1n (x)·I (T (rand))·bc·dx + 
0 wv wv p 

lpb, 

(e) + J 1a(T(x),ro(x))·{T (rand)-T .}·bc·dx + 
0 I f f p l,1 
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(j) 

(d) 

(g) 

+ a (T .• w }(T .(rand)-T }bc·(1t·Do.-Ll.-L2.-L3.) + 
I f,l f,l C,l 1,1 I I I I 

- V ·p (w T )·c (ro )·T + 
uit,i I l,i' l,i p,vl l,i l,i 

- Opp ·<X ·(T -T ) = 
i kap l,i lek 

d = VOL· {p (ro T )·c (ro )·T } 
i en 1 l,i' l,i p,l l,i l,i 

(4.1.4) 

waarin Ll: lengte van fase I bij cylinder i (m) 
i 

L2.: lengte van fase II bij cylinder i (m) 
I 

L3.: lengte van fase m bij cylinder i (m) 
I 

Opp.: Oppervlakte van de kap bij segment i (m2
) 

I 

a : warmteoverdrachtscoëfficiënt van kap naar de omgeving van de 
kap 

kap (produktiehal, waar ook de leklucht vandaan komt) (Wm-2K-1
) 

Do.: Doorsnede (diameter) van cylinder i (m) 
I 

De warmtestromen (a) t/m (g) zijn in Figuur 4.3 schematisch weergegeven. 

Figuur 4.3 Doorsnede van een segment met warmtestromen 

In alle bovenstaande vergelijkingen is de lengte van de kartonbaan in een 

segment gelijk aan de lengte van de kartonbaan over vier fasen. Alleen bij 

het eerste segment en bij het laatste segment is er een extra "aanloop-" 

resp. afloopdeel aan toegevoegd. Bij de oppervlakte van de kap is niet 
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rekening gehouden met het feit dat het eerste en laatste segment meer opper

vlak hebben. 

De warmteoverdrachtscoëfficiënt a is een "lump"-variabele. Hierin wordt 
kap 

gecompenseerd voor het warmtelek via geleiding door de kap en de grond (de 

"kelder"). 

Het kan voorkomen dat het volumedebiet van de leklucht negatief is, 

d.w.z. dat er lucht de kap uitgeblazen wordt i.p.v. lucht de kap ingezogen. 

Dan veranderen de balansen. Formule ( 4.1.1) wordt dan: 

lpb. 

V. .-ro(Td. )·p
1
(ro(Td,. ),T, ) + 

0
J 1 n (x)·bc·dx + 

m,1 ,m m m wv 

-(V -V )·co ·p(co T) = 
uit,i lek,i l,i I l,i' l,i 

(4.1.5) 

(4.1.2) verandert dan in: 

V .. ·P 
1 
(co(Td. ),T.) 

•n,t ,1n tn 

M(co(T . )) + 
d ,In w 

(V .. -V .)·p (co .• T .) 
u1t,1 I ek,1 I l,1 l,1 

M( co .) 
1,1 

(4.1.6) 

En (4.1.4) verandert dan in: 

V. :P
1
(ro(Td.. ),T. )·c 

1
(ro(Td. ))·T. + 

m,t m m p,v ,m m 

lpb. 

+ J 1n (x)·I (T (rand))·bc·dx + 
0 wv wv p 

lpb. 

+ J 1a(T(x),co(x))·{T (rand)-T .}·bc·dx + 
0 I f f p 1,1 

+ a (T .• co }(T .(rand)-T }bc·(7t·Do.-L1.-L2.-L3.) + 
I f,l f,l C,l 1,1 I I I I 

- (V -V )·p (co T )·c (co )· T + 
uit,i lek,i I l.i' l,i p,vl l,i l,i 

-Opp·a ·(T-T)= 
i kap l,i lek 
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d = VOL· {p (co T )·c (co )·T } . -::r.t I I ·• I . I I. I . I UI ,1 ,1 p, ,1 ,1 
(4.1.7) 

Deze differentiaalvergelijkingen bepalen de waarden van co ,T en 
l,i l,i 

V . Ze zijn hierdoor weer gekoppeld met de randvoorwaarden van de be-
lek 

schrijvende differentiaalvergelijkingen van het karton (behandeld in Hoofd-

stuk 3 resp. Hoofdstuk 2). Om tot een oplossing te komen zullen we het 

geheel moeten discretiseren. Vanwege de complexiteit is gekozen voor de 

discretisatie volgens de expliciete methode van Dufort-Frankel. Deze discre

tisatie wordt beschreven in het volgende hoofdstuk. 

Aangezien de regeling van aan- en afvoerdebieten van de lucht in de kap 

wordt geregeld naar aanleiding van de gemeten waarde van het dauwpunt van de 

totale afgezogen lucht, zullen we een uitdrukking moeten vinden om deze 

waarde te bepalen. De afgezogen lucht uit elk segment wordt volledig ge

mengd, waaruit dan één uniek dauwpunt en één unieke luchttemperatuur volgt. 

Om het dauwpunt en de luchttemperatuur van de afgezogen lucht te bepalen 

zijn een massa- en warmtebalans opgesteld, welke in appendix B zijn beschre

ven. 
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5. DISCRETISATIE 

De differentiaalvergelijkingen van Hoofdstuk 2 kunnen we niet analytisch 

oplossen vanwege de sterk wisselende randcondities en omdat ze gekoppeld 

zijn. Daarom gaan we het stelsel discretiseren in de tijd, in de lengte en 

in de dikte. We leggen daartoe een discretisatierooster over het papier (zie 

figuur 5.1). 

/ 

I 

/ 
/ 

- - - _J_ - - - - - - J_ - - - - - - J 
I 1 I 

- - - - - - -'- - - - - - -)- - - - - -- - J 
I I : 

- ----- -:- - - - - - - Î- - --- - I 

I I I 

Figuur 5.1 Discretisatierooster 

/ 

Een papierelement heeft een lengte dx, een breedte gelijk aan de breedte van 

de papierbaan (=bc), een dikte gelijk aan de dikte van het papier en is 

opgebouwd uit een n-tal lagen met dikte Az. Binnen elk elementlaagje 

veronderstellen we een homogene temperatuur en een homogeen watergehalte. We 

bekijken twee situaties: Az is constant (geen krimp) en ó z is afhankelijk 

van het watergehalte volgens formule (2.2.19) (wel krimp). 

De differentiaalvergelijkingen (2.2.11) en (2.2.23) zijn parabolische 

partiële differentiaalvergelijkingen waarvoor er m de literatuur diverse 

discretisatieschema's worden gegeven. We zullen deze schema's introduceren 

aan de hand van de discretisatie van de eenvoudigste vorm van een paraboli

sche partiële differentiaalvergelijking: 

(5.1.1) 

waarin k: konstante 

u: willekeurige variabele 
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Volgens de definitie van een afgeleide geldt: 

au - r u(x,t+dt) - u(x,t) 
at - rm- dt (5.1.2) 

dt _, 00 

Als we dt vervangen door àt, welke klein is maar niet naar nul gaat, 

introduceren we een fout van orde-grootte àt, dus: 

au = u(x,t+à t) - u(x,t) + O(Llt) 
at LSt (5.1.3) 

Dit is een voorwaartse discretisatie in de tijd, we kunnen de afgeleide 

ook centraal discretiseren in de tijd, waardoor er een fout van orde-grootte 

(Llt)2 wordt geïntroduceerd: 

au u(x,t+Llt) - u(x,t-Llt) + O((Llt)2) 
at = 22St (5.1.4) 

Deze centrale discretisatie in de tijd levert echter bij toepassing op een 

parabolische partiële differentiaalvergelijking een onvoorwaardelijk insta

biel schema op. 

De tweede afgeleide naar de plaats wordt echter wel centraal gediscretiseerd: 

a au = -(-) = ax ax 

1 au(x+ -z- Llx,t) 

a x 

1 
au(x- -z- Llx,t) 

ax 
LSx 

= u(x+àx,t) - u(x,t) 

(àx) 2 
u(x,t) - u(x-àx,t) + O((Llx)2) = 

(àx) 2 

= u(x+àx,t) - 2u(x,t) + u(x-àx,t) + O((Llx)2) 

(àx) 2 

We disretiseren t en x volgens: 

t = n·Llt met n = 0,1,2,3, ... 
n 

x. = Jilx met j = 0,±1,±2,±3, ... 
J 

We stellen nu u~ = u(x.,t ) 
J J n 

(5.1.5) 

(5.1.6) 

Er zijn nu verschillende mogelijkheden om (5.1.1) te discretiseren: 
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eerste mogelijkheid: 

n+ I n u -u 
j j 

l'Xt 

2 

= (k ~)~ + O(ót) = 
ax 2 1 

(5.1.7) 

Deze discretisatie wordt de expliciete methode van Euler genoemd. Expliciet 

houdt in dat we u~+l direkt kunnen berekenen uit de waarden van u op 
J 

voorgaande tijdstippen, zonder daarvoor een stelsel voor te hoeven oplossen. 

Deze methode is numeriek stabiel mits geldt: k · ót < -l- (zie o.a. Gin89). 
(óx) 2 

"' 

tweede mogelijkheid: 

n+ I n u -u 
j j 

l'Xt 

n+l 2 n+l+ n+ I u - u u 
=k j+l j j-1 

(óx) 2 
(5.1.8) 

Dit is de achterwaartse (impliciete) methode van Euler. We kunnen un+l 
j 

alleen berekenen door een stelsel op te lossen. De methode is onvoorwaarde-

lijk stabiel. Voor elke combinatie van ót en óx convergeert de methode naar 

een eindige oplossing. Deze oplossing kan echter sterk afwijken van de 

juiste oplossing, indien ót of óx te groot is genomen. 

derde mogelijkheid: 

n+ I n u -u 
j j 

l'lt 

2 

= (k ~ )~+ 112 + O(ót) = 
ax 2 1 

k 
= 'I 

n+l 2 n+l+ n+l u - u u j+l j j-1 

(óx)2 

k 
- "T. 

(5.1.9) 

Dit is de impliciete methode van Crank-Nicholson. Deze methode is eveneens 

onvoorwaardelijk stabiel en bovendien nauwkeuriger dan de achterwaartse 
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2 methode van Euler doordat er nu sprake is een fout van orde-grootte (Llt) 

i.p.v. orde-grootte .!lt. De orde-grootte van de fout is af te leiden uit de 

Taylorreeks, zie bijvoorbeeld Gin89. 

vierde mogelijkheid: 

n+ I n n ( n- I+ n+l) u -u u - u u 
j &t j = k· j+l j (Llx); 

+u" 
j -1 + 

+ O(.!lt) + O((.!lx/) + O((.!lt)2) (5.1.10) 

Dit is de expliciete methode van Du Fort-Franke!. Het is dezelfde discreti

satie als bij de expliciete methode van Euler, alleen is in het rechterlid 

u~ vervangen door -} (u~+ 1+ u~- 1 ) + O((Llt)\ Het is een expliciete twee-
J h d · J n+l dir kt kunn be k . d staps met o e, aangezten we u. e en re enen utt e gegevens op 

J 
tijdstip t en t . De methode is onvoorwaardelijk stabiel maar is vooral 

· n n-1 

bij grotere tijdstappen minder nauwkeurig (zie o.a. Pot73). 

De expliciete methoden van Euler en Du Fort-Franke! zijn beide toepasbaar op 

ons stelsel van differentiaalvergelijkingen. De impliciete methoden zijn 

zeer lastig toe te passen of misschien zelfs in het geheel niet. We zullen 

dit aannemelijk maken aan de hand van de discretisatie van (2.2.11) en 

(2.2.23) volgens de achterwaartse methode van Euler. We kunnen (2.2.11) en 

(2.2.23) schrijven als: 

aat(p (X )·X ) = aa {D(X ,T ) aa (p (X )·X ) } 
pw w Z wp Zpw w 

(5.1.11) 

a a aT P 
-a (p (X )·(C +C ·X )·T) = -a {A.(X ,T) -a-} t p w p,p p,w w p Z w p Z 

(5.1.12) 

We introduceren de notaties: 

T~ = T (x.,t ) ; X~ = X (x.,t ) D~ = D(X~.~) A.~ = A.(X~.~) 
.J p J n J w J n J J J J J J 

en&~= &(X~) 
J J 

(5.1.13) 

Met behulp van deze notaties kunnen we de discretisatie volgens de 

achterwaartse methode van Euler als volgt schrijven: 
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en 

- on+ll 
j--

2 

(5.1.14) 

+ 

(p (X~+ I )·(C +C X~+ 1 )·T~+ 1 ) - (p (X~)·(C +C X~)·T~) 
p J p,p p,w J J p J p,p p,w J J 

Tn+1 -Tn+l 
'l n+ I j + 1 j = ~ I-~~--~--~ 

j + -
2 

A n+ I A n+ I uz I · uz 
j+- j 

2 

t 

'ln+l 
- ~ 1 

j--
2 

Tn+l -Tn+1 
j j - 1 

A n+ I A n+ I uz I · uz 
j- 2 j 

= 

+ 

(5.1.15) 

Het probleem van de impliciete methoden ligt in het gekoppeld zijn van de 

twee differentievergelijkingen. In (5.1.14) komen ~+1,T~+ 1 en T~+l voor via 
J j-1 j+l 

diffusiecoëfficiënten Dn+ I I 
j+-

2 

en D~+ 1 1 . De temperaturen worden weer vastge
J· 2 

legd door (5.1.15). In (5.1.15) komen op dezelfde manier xn+ 1 ,xn + 1 en xn + 1 
j j-1 j+l 

nog in het linkerlid van de vergelijking. We b di Xn+1 voor en staat oven en . 
J 

hebben nu nog niet eens gekeken naar de randcondities welke vastgelegd 

worden door de (differentiaal)vergelijkingen uit hoofstuk 3 en 4, en welke 

weer direkt afhangen van het watergehalte en de temperatuur van het papier 

aan de oppervlakte. Als we achterwaarts discretiseren moeten de randcondi

ties ook bekend zijn op het tijdstip t , hetgeen niet of zeer lastig te n+l 
realiseren is. De bezwaren die voor de achterwaartse methode van Euler 

gelden, gelden voor elke impliciete methode. 

We kunnen derhalve kiezen uit de twee beschouwde expliciete methoden: de 

voorwaartse methode van Euler en de methode van Du Fort-Franke!. In eerste 

instantie is de methode van Euler gebruikt vanwege zijn eenvoud. Echter, 

deze methode werd al bij kleine tot zeer kleine tijdstappen instabiel (.1t = 

O.Ols voor 3 lagen en .1t=0.005s voor 6 lagen), waardoor we zijn overgestapt 

op de methode van Du Fort-Franke!. De uiteindelijke discretisatie volgt ziet 

er dan als volgt uit: 
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en 

- D" I 
j--

2 

(5.1.16) 

(p (X~+ 1 )·(C +C X~+ 1 )·T~+ 1 ) - (p (X~)·(C +C X~)·T~) 
p J p,p p,w J J p J p,p p,w J J = 

= ')..." I . 
j+-

2 

t 

T" _ 1 (Tn+I+T"-1) 
j+l T j j 

~z" 1 · ~z" 
j + 2 j 

- À
0 

I 
j--

2 

(5.1.17) 

De krimp is in rekening gebracht via ~ en p volgens formule's (2.2.19) en 
p 

(2.2.20). Doordat in zowel de berekening van de effectieve warmtegeleidings-

coëfficiënt À en de effectieve diffusiecoëfficiënt D gebruik wordt gemaakt 

van p , veranderen deze coëfficiënten ook als we krimp in rekening brengen. 
p 

De differentiaalvergelijkingen van Hoofdstuk 4 (de massa-, deeltjes- en 

warmtebalans over de lucht in de kap) discretiseren we expliciet, d.w.z. de 

tijdsafgeleiden worden gediscretiseerd volgens (5.1.3). De balansen komen er 

dan schematisch uit te zien als: 

Fn+ I_ F" 
ink dn • d" L\ t = omen - mtgaan (5.1.18) 

waarin F: Massa van water, het aantal deeltjes of de warmteinhoud 

inkomend: alle inkomende stromen (massa, deeltjes of warmte) 

uitgaand: alle uitgaande stromen (massa, deeltjes of warmte) 

De inkomende en uitgaande stromen worden allen berekend met de gegevens op 

tijdstip t , zodat pn+ 1 direkt te berekenen is, waaruit dan de waarden van 
n 
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w , T en V op tijdstip t volgen door het oplossen van een transedent 
I I lek n+l 

stelsel, gevormd door de massa van water, het aantal deeltjes en de 

warmteinhoud van de lucht in de kap op tijdstip t . 
n+l 
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6. SIMULATIE KARTONDROGER 

Bij de computersimulaties zijn we geïntereseerd in de volgende vragen: 

1. Wat is de beste instelling van de technische parameters zoals lengte van 

het element, grootte van de tijdstap, aantal laagjes in een element en het 

al dan niet rekening houden met krimp? 

2. Hoe moeten we de "vrije" modelparameters instellen zodanig dat de simu

latieresultaten goed overeen komen met de praktijkresultaten (voor zover 

aanwezig)? 

3. Hoe snel en hoe sterk veranderen de uitgangsgrootheden zoals watergehalte 

van het karton, dauwpunt van de afgezogen lucht e.d. bij verandering van 

stuurgrootheden zoals de snelheid van het karton, stoomdrukken in de cylin

ders, volumedebiet en temperatuur van de ingeblazen lucht e.d.? 

Voor het beantwoorden van de eerste twee vragen hoeven we alleen de statio

naire situatie te beschouwen. Voor het beantwoorden van de derde vraag 

zullen we echter dynamische simulaties moeten uitvoeren. 

In Paragraaf 6.1 en 6.2 worden de programmatuur en de omgeving waarin dit 

moet werken besproken. Paragraaf 6.3 behandelt de instellingen van model

parameters en ingangsgrootheden zoals die zijn bepaald of gekozen voordat 

de eerste simulaties waren uitgevoerd. In Paragraaf 6.4 wordt besproken wat 

het effekt is van het variëren van de technische parameters. In Paragraaf 

6.5 wordt een set van waarden van modelparameters gezocht waarbij de uit

gangswaarden zo goed mogelijk met de werkelijkheid overeen komen, voor 

zover er gegevens zijn uit de praktijk. De echte parameteroptimalisatie zal 

in het tweede stadium van het onderzoek plaatsvinden, als het IPL metingen 

gaat doen aan de gemodelleerde kartondroger. 

In Hoofdstuk 7 worden dan de dynamische simulaties uitgevoerd met de in 

Paragraaf 6.5 gevonden set van waarden van modelparameters. In hoofdstuk 7 

zal tevens het model worden gevalideerd, door dikker karton te nemen met de 

instellingen die daarbij horen. 

Er zal nu eerst gekeken worden naar de opbouw van de simulatieprogrammatuur 

en de omgeving waarin deze moet werken. 

6.1 PRIMAL, PIM en ECM2 
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De simulatieprogrammatuur draait binnen de zogenaamde PRIMAL-omgeving. 

PRIMAL staat voor Package for Reai-time Interactive Modelling, Allalysis and 

Learning (Lin90). Het pakket is bedoeld om complexe processen te analyseren 

door de responsies op opgelegde storingen te meten, welke het proces 

slechts minimaal beïnvloeden. Het is namelijk de bedoeling dat de normale 

procesoperatie tijdens het real-time meten, monitoren en analyseren met 

PRIMAL, gehandhaaft blijft. De interactie tussen experimentator, PRIMAL en 

het te analyseren proces is schematisch weergegeven in Figuur 6.1. 

u(t) PROCES y (t) 

te stsignaal 

_.., 
P2DW. 

l 

I EXPERIMENTATOR I 
Figuur 6.1 Interactieschema procesanalyse m.b.v. PRIMAL 

Procesdata worden vastgelegd in PRIMAL-datasets. De communicatie met de 

processen, de analyses van en bewerkingen op de data worden verzorgd door 

verschillende PRIMAL-modules. ViadePRIMAL-MONITOR kan de e~perimentator 

met deze modules communiceren. 

Een proces kan ook een wit model zijn, zoals in ons geval. De simulatie

routine SIMPAP van de kartondroger berekent één tijdstap van de droger en 

kent dezelfde in- en uitgangen als de echte kartondroger. SIMPAP wordt net 

als een normaal proces gestuurd en na elke tijdstap opnieuw aangeroepen 

door de Process Interface Module PlM. De communicatie van PIM met de 

PRIMAL-monitor verloopt via de Experiment Control Module ECM2. Via de 

PRIMAL-monitor kan men dan met het simulatieproces experimenteren door 

bijvoorbeeld stappen of ruissignalen op een van zijn ingangen te zetten. 

De ingangs- en uitgangssignalen worden verzameld in door ECM2 gegenereer

de PRIMAL-datasets. Figuur 6.2 geeft schematisch weer hoe de communicatie 
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binnen PRIMAL verloopt. 

PIM 

STh1PAP 
............ 

data 

USER 

PAlMAL 
monrtor 

corrmands 

ECM2 

data 

Figuur 6.2 SIMPAP binnen de PRIMAL-omgeving. 

6.2 De simulatieroutine SIMPAP 

datasets 

SIMPAP berekent één tijdstap van de kartondroger en is modulair opgebouwd om 

veranderingen t.a.v. het model snel te kunnen verwerken. De stroomschema's 

van STh1PAP en enkele module's zijn weergegeven in Figuur 6.3a,b,c. De 

inputparameters van STh1P AP zijn: 

1. Het gramgewicht van het karton. Het gramgewicht is gedefinieerd als de 

massa droge stof per vierkante meter. 

2. Het vochtgehalte van het karton aan het begin van de droger. Het 

vochtgehalte is de massa van het water gedeeld door de massa van het totaal, 

dus water plus karton. 

3. De temperatuur van het karton aan het begin van de droger. 

4. De machinesnelheid (= de snelheid van het karton). 

5. De temperatuur van de lucht in de hal (=leklucht). 

6. Het dauwpunt van de lucht in de hal (=leklucht). 

7. De temperatuur van de ingeblazen lucht. 

8. Het dauwpunt van de ingeblazen lucht. 

9. Het volumedebiet van de ingeblazen lucht. 

10. Het volumedebiet van de afgezogen lucht. 

11. Het "Set Point Steam". Dit is een set point voor een regelaar welke de 

stoomdruk in de cylinders regelt. 

12. De "Stoomdruk boven". De laatste 6 cylinders (van de 38 cylinders) 
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i Ontvang input-signalen 
"-------------.-------------

Bereken stationaire 

toestand 

Bereken karton over 

een tijdstap: DYNPAP f---~ 
-------------T ____________ j 

Bereken lucht in kap 

over een tijdstap: WATENTBA 

Controleer overall

energiebalans 

Controleer overall

massabalans 
T-------' 

[ Bereken output-signalen 

Prepareer voor volgende tijdstap 

Grafische presentatie 

Figuur 6.3a Stroomschema subroutine SIMPAP 



g a na a r eer s t e e Iemen t 

Bepaal randvoorwaarden element 

afhankelijk vanzijn fase. 

Tel dampstroomvan papier naar lucht 

op bij over i ge dampst romen in het 

cylinder - segment waartoe het e Iemen t behoort. 

Dito voor de warmtestroom 

van papier naar I u eh t 

Bereken eentijds tap van de 

mas s ahalansover het element 

Berekeneentijstapvan de 

warmtebalans over het element 

Figuur 6.2b Stroomschema subroutine DYNPAP: berekent een tijdstap van de 

massa- en energiebalans over het karton. 
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eerste cylinder-segment 
-------------T------------~ 

B e r e k e n d e m a s s a - , d ee 1 t j e s -

en warmtest romen t.g.v.: 

- i n g e b 1 a z e n I u eh t 

a f g e z o g e n 1 u eh t 

- v e r d amp t wat er 

~J 
Bereken de warmtest room van c y 1 i nder naar 

lucht bi j het onbedekte d ee 1 van de cylinder. 

Bereken daartoe eer s t de temperatuur 

van het c y 1 inde r opperv 1 ak. 

J 
Bereken de warmtestroomdie weglekt 

I 
I 

l 

via geleiding door de kapwand 

J 
Bereken watermassa, hoevee 1 beid 

deeltjes en warmteinhoud van 

de 1 u c h t op tijdstip t 
n 

Ma a k e e n ( n i e u we ) 

<0 1 , V 1 • k e n T 1 op 

-

schatting van 

t i j ds t i p t n + 
1 

B e reken ma s s a - , de e lt j e s en 

warmtestro om t . g. v . de 1 ek 1 ucht 

warmtebalans 

Figuur 6.3c Stroomschema subroutine WATENI'BA: bereleent een tijdstap 

van de massa- en energiebalans van de lucht in de lalp. 



kunnen apart geregeld worden. Met "stoomdruk boven" worden de stoomdrukken 

in cylinders 33, 35 en 37 geregeld. 

13. De "stoomdruk onder", waarmee de stoomdrukken in cylinders 34, 36 en 38 

worden geregeld. 

De uitvoerparameters van SIMPAP zijn: 

1. Dauwpunt van de afgezogen lucht. 

2. Temperatuur van de afgezogen lucht. 

3. Watergehalte van het karton aan het eind van de droger 

4. Temperatuur van het karton aan het eind van de droger 

6.3 Instellingen van modelparameters en ingangsgrootheden 

In deze paragraaf zal worden beschreven met welke instellingen van modelpa

rameters en ingangsgrootheden de eerste simulaties zijn uitgevoerd. 

In het model zijn erg veel modelparameters gebruikt. Veel van deze parame

ters komen uit de literatuur zoals de parameters die de Nusselt en Sher

wood-relaties beschrijven (zie Hoofdstuk 3), de parameters die de Antoine

relatie vastleggen (zie Hoofdstuk 3), etc. 

De modelparameters die de kartoneigenschappen bepalen zijn die modelpa

rameters die de effektieve diffusie- en warmtegeleidingscoëfficiënt en de 

sorptie-isotherm vastleggen. Andere modelparameters zijn niet eenduidig 

gegeven in de literatuur, zoals de warmteoverdrachtscoëfficiënt van stoom 

naar cylinder (a. ) en de warmteoverdrachtscoëfficiënt van de kapwand 
sic 

(a. ). Deze parameters zijn samen met de parameters die de kartoneigen-
kap 

schappen bepalen de "vrije" modelparameters, die moeten volgen uit parame-

tersschattingen of experimenten. In dit stadium van het onderzoek is er nog 

niet veel bekend over de parameters die de kartoneigenschappen vastleggen. 

Er is daarom gekozen om de parameterwaarden en berekeningswijze van Lampi

oen en Toivonen (Lam84) te gebruiken, voorzover het de effektieve warmtege

leidingscoëfficiënt en de sorptie-isotherm betreft. Deze waarden worden 

niet meer aangepast, omdat het gaat om een groot aantal parameters en omdat 

deze parameters een geheel vormen, behorend bij krantepapier (zie Appendix 

A). 

De resterende modelparameters zijn: 

1. De coëfficiënten E , D . en b uit formule (2.2.9), welke de grootte van de 
a oo 

effektieve diffusiecoëfficiënt bepalen. De initiële waarden zijn afkomstig 
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van metingen aan karton, uitgevoerd door TUE-Scheikunde in het kader van het 

projekt (zie inleiding). Deze metingen zijn echter uitgevoerd bij temperatu-
o 

ren variërend van 20-35 C en geëxtrapoleerd naar hogere temperaturen. Daar-

naast is er geen sprake geweest van transportmechanismen als "verdamping

condensatie", "dampbelvorming" of "terugvloeien van water" (zie Paragraaf 

2.1), die daardoor ook niet in de coëfficiëntwaarden zijn opgenomen. 

De volgende waarden voor E , D en b zijn gebruikt: 
a oo 

E = 46987,39 Jmor
1 

a 

D = 0 012225 m2s-1 

00 ' 

b = -0,39952 

De onzekerheden in deze getalwaarden zijn niet bekend, wegens onbekendheid 

van o.a. extrapolatie-effekten. 

2. De coëfficiënten C t/m C in formule (3.1.9): 
l s 

a. = (C + C ·X )·exp{ -C (T-C ) }, met aandrukken door screen 
k l 2 w 3 4 

en a.k = (C5 + C6·X w)·exp{ -C/T-Cs)}, zonder aandrukken door screen 

C en C volgen uit de waarden die Kirk (Kir84) geeft voor a. : 
I 2 k 

x = 1: 
w 

x = 0: 
w 

Hieruit volgt dan C = 50 W/m2K en C = 1350 W/m2K. Er zijn geen literatuur-
I 2 

waarden bekend van de situatie zonder bespanning, maar aangezien a.k dan 

kleiner moet z~n, is er een (arbitraire) keuze gemaakt voor C
5
= 25 W/m2K en 

C
6 

= 675 W/m K, de helft dus van C
1 

resp. C
2

. 

De waarden van C
3
,C

4
,C

7 
en Cs zijn vrij willekeurig gekoz~n, als enige eis 

is gesteld dat de temperatuur van het karton niet boven de 100 C mag komen. 

Aldus zijn de volgende waarden van C 
1 

t/m Cs gekozen: 

C = 50 W/m
2
K 

I 

C = 1350 W/m2K 
2 

C = 0 02 K- 1 

3 ' 

C = 300 K 
4 

C = 25 W/m2K c: = 675 W/m
2
K 

C = 0 02 K- 1 

7 ' 

Cs= 300 K 

57 



3. De wannteoverdrachtscoëfficiënt a. van het condensaatlaagje tussen 
stc 

stoom en cylinder. Uit de literatuur (o.a. Han70,Lam80 en Lem78) volgden 

waarden tussen de 600 en 1000 W/m2K. We nemen de meest gebruikte waarde van 

800 W/m2K. 

4. De wannteoverdrachtscoëfficiënt van de kap a. (waarin ook de wanntelek 
kap 

via de bodem is opgenomen). Deze coëfficiënt is gelijk gesteld aan de 

wannteoverdrachtscoëfficiënt van 1 cm. stilstaande lucht: 2,5 W/m2K. 

Samengevat zijn de volgende modelparameterwaarden gebruikt: 

E = 46987,39 Jmor1 

a 

D = 0 012225 m2s-1 

00 ' 

b = -0,39952 

C = 50 W/m
2
K 

1 

C
2 

= 1350 W/m2
K 

C = 0 02 K- 1 

3 ' 

C
4 

= 3oo K 

a. = 800 W/m2K 
stc 

a. = 2,5 W/m
2
K 

kap 

C = 25 W/m
2
K 

C
5 

= 675 W/m2
K 

6 

C = 0 02 K-1 

7 ' 

C
8 

= 300 K 

Uit de gegevens die door Beukerna zijn verschaft is een keuze gemaakt voor 

de set van waarden van de ingangsgrootheden bij de produktie van karton met 

een gramgewicht van 250 gm-2
. Er is voor dit karton gekozen omdat daarvan 

waarden voor de debieten van ingeblazen en afgezogen lucht zijn gegeven, 

bedoeld voor het ontwerp van het luchtbehandelingssyteem. In het bestaande 

produktieproces worden deze debieten geregeld aan de hand van het gemeten 

dauwpunt van de afgezogen lucht. Voor andere gramgewichten is daardoor 

alleen het setpoint voor die regeling gegeven. De gebruikte waarden van de 

ingangsgrootheden zijn: 

1. Het gramgewicht van het karton = ZGS = 248 gm-2
. 

2. Het vochtgehalte van het karton aan het begin van de droger = VOl = 50 % 
0 

3. De temperatuur van het karton aan het begin van de droger = TPI = 55 C 

4. De machinesnelheid = MSN = 171,1 m/min. 
0 

5. De temperatuur van de lucht in de hal = 25 C. 
0 

6. Het dauwpunt van de lucht in de hal = 10 C. 
0 

7. De temperatuur van de ingeblazen lucht = 90 C. 
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0 

8. Het dauwpunt van de ingeblazen lucht = 5 C. 

9. Het volumedebiet van de ingeblazen lucht = 9,5 m3s-1 

10. Het volumedebiet van de afgezogen lucht = 14,4 m3s-1 

11. Het "Set Point Steam" = SPS = 49,6 % 

12. De "Stoomdruk boven" = SDB = 1,50 bar overdruk 

13. De "Stoomdruk onder" = SDO = 1,52 bar overdruk 

Het vochtgehalte van het karton aan het begin van de droger is het 

vochtgehalte op totaal basis. Dit is om te rekenen naar het vochtgehalte op 

droge stof basis m.b.v.: 

VGI 
xw,in = 100 + VGI , met VGI in procenten (6.2.1) 

en omgekeerd: 

x 
VGI = w, in 

1-X ·100% (6.2.2) 
w,m 

6.4 Variëren van de technische parameters 

Onder de technische parameters worden die parameters verstaan die voortkomen 

uit de discretisatie. De parameter "al dan niet rekening houden met krimp" 

is in dit geval zowel modelparameter als technische parameter aangezien deze 

parameter van invloed is op zowel de dichtheid van het karton p als de 
p 

dikte van een laagje ~. omdat beide afhankelijk zijn van het watergehalte 

als rekening wordt gehouden met krimp. 

We zullen een "referentie-simulatie" 

simulaties zullen vergelijken. Voor 

volgende parameterwaarden gekozen: 

Aantal lagen = 10 

.1x = 0,10 m. 

Lit = 0,01 s. 

krimp: ja 

definiëren waarmee we de overige 

deze referentie-simulatie zijn de 

De uitgangsgrootheden of criteria waaraan de overige simulaties zijn 

getoetst zijn: 

1. Het eindwatergehalte van het karton. Het door Beukerna gewenste 
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eindwatergehalte van het karton is x 
w,eind = 0,10. Het bij produktie 

waargenomen eindwatergehalte is X . 
w,emd 

- 0,06. 

2. Het dauwpunt van de afgezogen lucht. Bij de produktie van dit karton is 
0 

een dauwpunt gemeten van 55,5 C. 

3. De temperatuur van de afgezogen lucht. Volgens (Ned89) is de temperatuur 
0 

van de afgezogen lucht ongeveer gelijk aan 94 C. 

4. De relatieve grootte van de fout in de warmte- en massabalans van het 

karton, als gevolg van het gebruikte discretisatieschema (zie Hoofdstuk 5). 

De referentiesimulatie geeft als stationaire oplossing een watergehalte- en 

temperatuurprofiel zoals in Figuur 6.4 is weergegeven. In de bovenste gra

fiek is een profiel getekend van het watergehalte op droge stof basis. Het 

karton is daarbij in zijn geheel afgebeeld. De punten met gelijk watergehal

te zijn met elkaar verbonden. 

Aangezien het karton steeds opwarmt aan de cylinder en weer afkoelt in de 

oversteek, ontstaat er een "oscillerend" temperatuurprofiel, hetgeen het 

best weergegeven wordt door een grafiek van de gemiddelde temperatuur van 

het karton als functie van de afstand tot het begin van de droger (onderste 

grafiek). 
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Figuur 6.4 Referentie-simulatie 

Uit Figuur 6.4 kunnen we concluderen dat het karton aan de randen sneller 

droogt dan in het centrum en dat het karton langzamer droogt aan het einde 

van de droger dan in het begin van de droger. Verder zien we dat het karton 

pas na 7 cylinders volledig is opgewannd tot een temperatuur van ongeveer 
0 0 

88 C. In (Ned89) wordt een gemiddelde temperatuur gemeten van 81 C na 
0 

cylinder 7 en 92 C na cylinder 27 voor karton met een gramgewicht van 221 

gm-2
• Verder zien we dat het eindwatergehalte van het karton gelijk is aan 

0,14 wat veel groter is dan de praktijkwaarde van ongeveer 0,06. 
0 

Het dauwpunt van de afgezogen lucht is 59,5 C, wat duidelijk hoger is dan 
0 

de praktijkwaarde van 55,5 C. De temperatuur van de afgezogen lucht is 
0 0 

78,3 C, wat veel lager is dan de praktijkwaarde van 94 C. 

Bij de overige simulaties zijn steeds 1 of 2 technische parameters veran

derd. De resultaten van deze simulaties zijn weergegeven in tabel 6.1 en 

worden vervolgens besproken. 
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Tabel 6.1 Verandering technische parameters 

sim. Verandering x Dauwrunt Temp. Rel. fout Rel. fout 
w,eind 0 

nr. techn. par. lucht( C) lucht( C) Warmtebal. Massabal. 

1 0,144 59,5 78,3 1,6% 0,046% 

2 krimp: nee 0,139 59,6 78,4 1,6% 0,007% 

3 6 lagen 0,136 59,7 78,4 0,64% 0,016 % 

4 3 lagen 0,110 60,3 78,6 0,16% 0,003 % 

5 Lh = 0,20 0,145 59,5 78,3 1,7% 0,047 % 

6 Lh = 0,30 0,145 59,5 78,3 1,9% 0,048 % 

7 Lh = 0,40 0,144 59,5 78,3 2,2% 0,050% 

8 Lh = 0,50 0,144 59,5 78,2 2,3% 0,049% 

9 Lh = 1,00 0,147 59,5 78,3 4,4% 0,062% 

bij de volgende simulaties is Lh = 0,50 genomen 

10 dt = 0,02 0,134 59,8 78,3 5,5% 0,11% 

11 dt = 0,03 0,123 60,0 78,2 7,9% 0,16% 

12 dt = 0,04 0,121 60,0 78,2 9,0% 0,20% 

13 6 lagen 0,115 60,2 78,2 7,0% 0,094 % 

dt = 0,05 

14 3 lagen 0,091 60,6 78,1 6,3% 0,072 % 

dt = 0,174 

1. Krimpgedrag wel/niet in rekening brengen 

Uit de tabel valt op te maken dat er maar weinig verschil te zien is of we 

het krimpgedrag in rekening brengen of niet. Als we rekening houden met 

krimp dan is de relatieve fout in de massabalans wat groter en is het karton 

iets eerder droog aan de randen en blijft het karton 

midden. Deze laatste verschillen zijn echter zeer klein. 

2. Het aantal lagen verkleinen 

Er zijn diverse effekten: 

iets langer nat in het 

- Door minder lagen te nemen vindt er een kunstmatige menging plaats in de 

dikterichting. Binnen elk laagje wordt een uniform watergehalte en tempera

tuur genomen, d.w.z. binnen elk laagje wordt de diffusie en warmtegeleiding 

oneindig snel verondersteld. Dit heeft als gevolg dat ook de "overall" 

diffusie en warmtegeleiding sneller worden, waardoor het watergehaltepro

fiel vlakker wordt (zie Figuur 6.5), en waardoor het eindwatergehalte 
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daalt. 

- De fouten in de wannte- en massabalans t.g.v. de discretisatie zijn 

afhankelijk van het aantal lagen (zie Hoofdstuk 5). Door minder lagen te 

nemen nemen de fouten in wannte- en massabalans af. 
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Figuur 6.5 Watergehalte-profiel bij 3 lagen 

3. Het vergroten van de lengte van een element (.&t.) 

Dit heeft als belangrijkste effekten: 

250 300 

- Er vindt een kunstmatige menging plaats in de lengte-richting. Deze 

menging heeft maar weinig effekt op het eindwatergehalte en daardoor ook 

maar weinig effekt op het dauwpunt en de temperatuur van de afgezogen 

lucht. 

- Een veel belangrijker effekt is dat de relatieve fout in de wanntebalans 

toeneemt. Dit is het gevolg van het feit dat de variaties in de temperatuur 

van cylinder tot cylinder worden uitgemiddeld. Dit is te zien in Figuur 6.6 

waar het temperatuurverloop niet meer een vloeiend verloop heeft. 
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320 
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afstand in lengterichting papier [m] 

Figuur 6.6 "Hoekig" verloop bij dx = 1,00 m (10 lagen). 
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4. Tijdstap (~t) vergroten. 

Een grotere tijdstap heeft tot gevolg: 

- De relatieve fouten in de warmte- en massabalans t.g.v. de discretisatie 

zijn afuankelijk van de grootte van de tijdstap (zie hoofdstuk 5). Een 

grotere tijdstap heeft dus tot gevolg dat deze fouten sterk toenemen. 

- De grotere fout in de massabalans heeft ook tot gevolg dat het 

eindwatergehalte licht afneemt en dus het dauwpunt licht toeneemt. 

- De grotere fout in de warmtebalans zorgt ervoor dat het temperatuurver

loop minder glad is, hetgeen het duidelijkst is te zien bij ~t = 0,04 (10 

lagen, zie Figuur 6. 7) 
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Figuur 6.7 "Bibberig" verloop van de temperatuur bij M = 0,04 

5. aantal lagen verkleinen, ~t vergroten. 

Volgens (Pot73) is de fout die gemaakt wordt met de discretisatie volgens 

Euler ongeveer evenredig met ~ , d.w.z. evenredig met ~t·(aantal lagen)2
• 

(~z)2 . 
Met een discretisatie volgens Dufort-Frankel gaat deze relatie niet op. 

Uit de eerdere simulaties en een tweetal simulaties waarbij het aantal 

lagen is verkleind en de tijdstap is vergroot, blijkt dat de relatieve fout 

in de warmte- en massabalans ongeveer evenredig is met ~t-(aantal 

lagen) 1
'
3

• 

Er is een uiteindelijke keuze gemaakt voor de set van technische parameters 

waarmee de overige simulaties werden uitgevoerd. De meest exacte oplossing 

is: het maximaal aantal lagen met een minimale grootte van de tijdstap. Om 

de benodigde rekentijd te verlagen is gekozen voor slechts 6 lagen en een 

tijdstap waarbij de maximale fout ongeveer de meetonnauwkeurigheid is (± 
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5% ). Er is gekozen voor de volgende set van technische parameters: 

.1x = 0,50 

~t = 0,03 

6 lagen 

krimp: ja 

Deze keuze geeft een redelijke nauwkeurigheid (± 5% voor de warmtebalans en 

± 0,07% voor de massabalans) en de profielen wijken niet te veel af van de 

profielen van de "referentie-simulatie". Bij deze set van technische para

meters kost een tijdstap doorrekenen ongeveer 12,5 s. op een V AX-station 

3100. De profielen die met deze set worden verkregen, zijn afgebeeld in 

Figuur 6.8. 
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50 100 150 200 250 300 
element 

e 
~ 320~----~----~----~~----~-----L----~------L------L----~ 

0 W ~ ro W 100 1W 1~ 100 lW 

afstand in lengterichting papier [rn] 

Figuur 6.8 Proftelen bij uiteindelijk gekozen set van technische parameters 

6.5 Variëren van de modelparameters. 

In de vorige paragraaf zijn er al praktijkwaarden gegeven voor het gesimu

leerde type karton. We zullen ze hier nog even op een rijtje zetten, samen 
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met de waarden die volgen uit de simulatie met de uiteindelijk gekozen set 

van technische parameters. 

praktijkwaarden 

x = 0,06 
w,eind o 

Dauwpunt = 55,5 C 
0 

Temp. lucht = 94 C 
0 

Na cyl. 7: T = 80,5 C 
p 

Na cyl. 27: 

Na cyl. 35: 

x = 0,74 
w 0 

T = 91,5 C 
p 

x = 0,28 
w 

T =? 
p 

x = 0,09 
w 

simulatiewaarden 

x = 0,124 
w,eind o 

Dauwpunt = 60,0 C 
0 

Temp. lucht = 78,3 C 
0 

Na cyl. 7: T = 90,3 C 
p 

x = 0,84 
w 0 

Na cyl. 27: T = 82,8 C 
p 

x = 0,29 
w 0 

Na cyl. 35: T = 76,7 C 
p 

x = 0,16 
w 

De praktijkwaarden zijn overgenomen uit (Ned89). Bij deze metingen is 

sprake van ander karton (gramgewicht 22_1 gm·2 i.p.v. 248 gm-2
) met andere 

instellingen van stoomdrukken, machinesnelheid en debieten van inlaat- en 

afvoerlucht. Deze instellingen zullen waarschijnlijk niet sterk verschillen 

van de gebruikte instellingen, zodat we de bovenstaande praktijkwaarden als 

"richtwaarden" kunnen nemen. In het vervolgonderzoek zullen de modelparame

ters gefit worden aan metingen aan de kartondroger. 

Tussen praktijkwaarden en simulatiewaarden zijn duidelijke verschillen: 

- Het eindwatergehalte is in de praktijk veel lager. Het lijkt er daarbij 

sterk op dat dit verschil men name te danken is aan de droogsnelheid aan 

het einde van de droger. In de praktijk droogt het karton per cylinder nog 

sterk tussen cylinder 27 en cylinder 35, ongeveer even sterk als tussen 

cylinder 7 en 27. Bij de simulatie zien we dat het drogen wat moeilijker op 

gang komt, er echter meer verdampt tussen cylinder 7 en 27 en dat er veel 

minder verdamping plaatsvindt na cylinder 27. Er moet hier echter aan 

toegevoegd worden dat het bij de praktijkwaarden ging om karton met een 

lager gramgewicht (221 i.p.v. 248 gm-2
) en dat de debieten van afzuig- en 

aanvoerlucht niet bekend zijn bij deze praktijkwaarden. 

- De temperatuur van de afgezogen lucht in de praktijk ligt veel hoger dan 

bij de simulatie. Dit heeft te maken hebben met een modelfout: we hebben 

aangenomen dat binnen elk kap-segment er volledige menging is. In werke-
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lijkbeid is het bovenin de kap (waar afgezogen wordt) veel wanner dan 
0 

onderin de kap (een temperatuurverschil van ongeveer 45 C). Een andere 

mogelijke oorzaak is dat de afzuig- en aanvoerdebieten verkeerd zijn geko-

zen. 

- Het dauwpunt van de afgezogen lucht is in de praktijk lager dan bij de 

simulatie. Dit kan meerdere oorzaken hebben. Het kan zijn dat er een duide

lijk verschil is in vochtgehalte van de lucht tussen onder- en bovenkant van 

de kap, waardoor er een zelfde soort afwijking optreedt als bij de tempera

tuur van de afgezogen lucht. Daarnaast kan het zijn dat door een verkeerde 

keuze van de aan- en afvoerdebieten er een ander stationair vochtgehalte 

heerst in de kap. 

- De temperatuur van het karton kent een ander verloop. In de praktijk is 

de temperatuur van het karton veel later op zijn hoogste waarde dan bij 

de simulatie. 

De modelparameters die in Paragraaf 6.3 zijn besproken zijn allen gevarieerd 

op een soortgelijke wijze als bij de technische parameters is gebeurd, 

d.w.z. er zijn steeds 1 of 2 parameters tegelijk veranderd. Van deze varia

ties zijn de effekten op de uitgangsgrootheden bepaald. 

De modelparameters die de effektieve diffusiecoëfficiënt D bepalen en die 

de wannteoverdrachtscoëfficiënt van het kontaktlaagje a.k bepalen blijken 

een grote invloed te hebben en zijn slecht bekend. De effekten van de 

modelparameters zullen aan de hand van de formule' s waarin ze voorkomen 

worden besproken. 

1. Verandering van de modelparameters m.b.t. de wannteoverdrachtscoëfficiënt 

van het kontaktlaagje tussen cylinder en karton (a. ). 
k 

Er zijn 8 vrije modelparameters die a.k bepalen, 4 voor fase I en m 
(screen drukt niet op karton) en 4 voor fase IT (screen drukt op karton). De 

formules die daarbij horen zijn: 

a.k = (C1+ C2·X w)·exp( -C/T-C4)}, met aandrukken door screen 

en a. = (C + C ·X )·exp(-C (T-C)}, zonder aandrukken door screen 
k 5 6 w 7 8 

We kunnen de effekten van verandering van C t/m C al beredeneren door te 
l 8 

kijken naar deze bovenstaande formules. Als we cl en/of c5 verhogen zal er 

overall beter warmtekontakt zijn tussen karton en cylinder. Dit heeft met 
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name effekt als het karton al droger is. Verhoging van C
1 

en/of C
5 

zal 

daardoor leiden tot beter drogen en een hogere kartontemperatuur aan het 

eind van de droger. 

Als we C en/of C verhogen zal er ook een beter overall warmtekontakt 
2 6 

zijn. maar nu met name als het karton nog nat is, dus betere droging en een 

hogere kartontemperatuur aan het begin van de droger. 

Als we C en/of C verhogen zal er een slechter warmtekontakt zijn, met name 
3 7 

als het karton warmer is, dus met name na cylinder 7, als het karton is 

opgewarmd. Verhoging van C
3 

en/of C
7 

straft te hoge temperaturen in het 

karton af. 

Als we C en/of C verhogen, dan wordt het warmtekontakt bij alle 
4 8 

temperaturen beter, echter meer bij de lage temperaturen dan bij de hogere 

temperaturen. Dit houdt in dat het karton meer zal drogen aan het begin van 

de droger en er hogere kartontemperaturen bereikt zullen worden. 

Door nu C en/of C te verhogen en C en/of C te verhogen, kunnen we 
3 7 4 8 

het karton langzamer laten drogen als het karton warm is en beter laten 

drogen als het karton kouder is, dus vóór cylinder 7 en aan het eind van de 

droger. Het temperatuurprofiel kan zo ook aangepast worden. 

Verandering van C t/m C heeft weinig invloed op de vorm van de waterge-
l 8 

halteprofielen in tegenstelling tot verandering van de modelparameters 

m.b.t. de diffusiecoëfficiënt. 

2. Verandering van de modelparameters m.b.t. de effektieve diffusie

coëfficiënt D. 

Er zijn 3 modelparameters die de effektieve diffusiecoëfficiënt bepalen: 

D , E en b. De formule waarin ze voorkomen is: 
oo a 

b 2 2 D = D ·exp( -E /RT)·X ·(p /p ) 
oo a wpOp 

waarm: D 
00

: Diffusiecoëfficiënt bij hoge temperatuur (m2s-1
) 

E : Aktiveringsenergie (Jmor1
) 

a 

b : Fitparameter (-) 

R : gasconstante (Jmor1K- 1
) 

p pO: dichtheid van droog karton (kgm-3
) 

(2.2.9) 

Door D te vergroten zorgen we voor een snellere diffusie van het water 
00 
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naar de grensvlakken van het karton. Het watergehalteprofiel zal over de 

hele lengte van de kartonbaan vlakker worden en er zal door de snellere 

diffusie meer verdamping optreden, dus een lager watergehalte aan het einde 

van de droger. 

Door E te verhogen zal de diffusiecoëffiënt kleiner worden, met name daar 
a 

waar het karton warmer is, dus op de cylinders na cylinder 7 als het karton 

is opgewarmd. Het karton zal langer nat blijven in het centrum en het eind

watergehalte wordt groter. 

Door b te verhogen zorgen we ervoor dat de diffusiecoëfficiënt kleiner 

wordt, met name als het karton droger is, dus aan het einde van de droger. 

Verandering van D , E of b zal leiden tot een verandering van het waterge-
oo a 

halteprofiel in het karton en daardoor ook tot een verandering van het 

eindwatergehalte. Het temperatuurprofiel zal minder veranderen. 

3. Verandering van de warmteoverdrachtscoëfficiënt van het condensaatlaagje 

tussen stoom en cylinder (a ). 
stc 

Verhoging van a heeft hogere kartontemperaturen tot gevolg doordat de 
stc 

totale warmteweerstand tussen stoom en karton verkleint. Door de hogere 

kartontemperaturen zal er ook meer verdamping optreden, dus een droger 

eindprodukt. 

4. Verandering van de warmteoverdrachtscoëfficiënt van de kap (plus bodem), 

a . 
kap 

Verhoging van a geeft meer warmteverlies in de kap, dus een lagere 
kap 

luchttemperatuur in de kap. 

De beschreven effekten zijn hieronder nog eens schematisch weergegeven: 

Verhoging Temp. karton Temp. karton Droging Droging 

van begin droger einde droger begin droger einde droger 

CI,C5 0 ++ + ++ 
C C· 

2' 6 
++ 0 ++ 

C3,C7 

C4,Cs + ++ + ++ 
D 0 tot+ 0 tot - + + 

00 

E 0 0 
a 

b 0 0 0 tot -
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a 
stc 

a 
kap 

+ 
0 

+ + + 
0 0 0 

Het dauwpunt van de lucht verandert als het eindwatergehalte van het karton 

verandert. Er is dan meer water verdampt waardoor de lucht in de kap voch

tiger is, waardoor het dauwpunt hoger ligt. 

De temperatuur van de lucht in de kap verandert eveneens als het eindwater

gehalte van het karton verandert. Het extra verdampte water zorgt voor een 

verhoging van de luchttemperatuur, aangezien het water verdampt bij een 

temperatuur gelijk aan de kartontemperatuur, dat (meestal) hoger is dan de 

temperatuur van de lucht in de kap. 

Verandering van de diffusiecoëfficiënt houdt in dat we de vorm van de 

watergehalteprofielen veranderen. Deze profielen zijn echter niet bekend 

uit de praktijk, zodat we de veranderingen niet kunnen toetsen aan de 

werkelijkheid. Daarom is er gekozen om alleen de overige vrije modelparame

ters te veranderen. 

In eerste instantie zijn dit a en a . De kap is geïsoleerd met 75 mm 
kap stc 

glaswol. Voor a is daarom de waarde 0,33 Wm-2K-1 genomen, wat overeen 
kap 

komt met de warmteoverdrachtscoëfficiënt van 7,5 cm stilstaande lucht. a 
kap 

blijkt alleen invloed te hebben op de temperatuur van de afvoerlucht en het 

karton. Deze invloed is echter niet groot genoeg om ervoor te zorgen dat 

het eindwatergehalte van het karton merkbaar daalt. 

De warmteoverdrachtscoëfficiënt van stoom naar cylinder, a , had een 
stc 

waarde van 800 Wm-2K-1
• Deze waarde wordt in de literatuur veel gebruikt 

bij papierdrogers, welke een veel grotere machinesnelheid hebbel) dan kar

tondrogers (600-800 m/min t.o.v. 35-172 m/min). Deze grotere snelheid heeft 

tot gevolg dat de condensaatlaag aan de binnenkant van de cylinderwand 

(waarschijnlijk) dikker is dan de condensaatlaag aan de binnenkant van de 

cylinderwand bij de kartondroger. Daarom is er gekozen voor a = 1000 
stc 

Wm-2K-1 (de maximale waarde die in de literatuur is gebruikt). 

Om ·meer verdamping te krijgen aan het einde van de droger zijn C
1 

en C
5 

verhoogd en zijn C 
2 

en C 
6 

verlaagd. Om te hoge kartontemperaturen af te 

straffen zijn vervolgens C • C • C en C verhoogd. 
3 4 7 8 

De uiteindelijke set van "vrije" modelparameters is: 

E = 46987,39 Jmor1 

a 
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D = 0 012225 m2s-1 

00 ' 

b = -0,39952 

C
1 

= 300 W/m
2
K 

C
2 

= 1100 W/m2K 

C = 0 047 K -I 
3 ' 

C
4 

= 330 K 

a = 1000 W/m2K 
stc 

2 a = 0,33 W/m K 
kap 

C = 300 W/m
2
K 

C
5 

= 400 W/m2K 
6 

C = 0 047 K- 1 

7 ' 

C = 330 K 
8 

We kunnen de resultaten van de simulatie met deze set van modelparameters 

weer vergelijken met de praktijkwaarden: 

praktijkwaarden 

x :f 0,06 
w,eind o 

Dauwpunt = 55,5 C 
0 

Temp. lucht = 94 C 

Na cyl. 7: 

Na cyl. 27: 

Na cyl. 35: 

0 

T = 80,5 C 
p 

x = 0,74 
w 0 

T = 91,5 C 
p 

x = 0,28 
w 

T =? 
p 

x = 0,09 
w 

simulatiewaarden 

x = 0,069 
w,eind o 

Dauwpunt = 61,6 C 
0 

Temp. lucht = 82,9 C 

Na cyl. 7: 
0 

T = 90,1 C 
p 

x = 0,83 
w 0 

Na cyl. 27: T = 86,6 C 
p 

Na cyl. 35: 

x = 0,26 
w 0 

T = 76,7 C 
p 

x = 0,10 
w 

Er is enige verbetering te zien t.o.v. de simulatie waarbij de "originele" 

modelparameterwaarden zijn gebruikt, met name ten aanzien van het verloop 

van het watergehalte. De veranderingen die in de modelparameters zijn 

aangebracht zijn binnen fysische grenzen. De modelparameters zijn voorname

lijk aangepast om het eindwatergehalte van het karton en de droging aan het 

einde van de droger aan te passen. De optimalisatie van de modelparameters 

zal plaatsvinden in het vervolgonderzoek. 

De profielen die bij deze simulatie horen zijn afgebeeld in Figuur 6.9. 
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Figuur 6.9 Profielen na aanpassing "vrije" modelparameters 
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7. STAPRESPONSIES EN MODELVALIDATIE 

In dit hoofdstuk worden de dynamische simulaties uitgevoerd met de in 

Paragraaf 6.5 gevonden set van modelparameterwaarden. Deze simulaties zijn 

beschreven in Paragraaf 7 .1. In paragraaf 7.2 wordt het model gevalideerd 

door dikker karton te nemen met de instellingen die daarbij horen. 

7.1 Stapresponsies 

Op elk van de ingangsgrootheden is een stap gezet, waarbij de verandering 

van de uitgangsgrootheden in de loop van de tijd zijn geregistreerd. De 

uitgangsgrootheden en hun afkortingen zijn: 

1. Watergehalte van het karton aan het eind van de droger op totaal basis = 
VGU (VochtGehalte Uit) in % 

0 

2. Temperatuur van het karton aan het eind van de droger = TPU in C 
0 

3. Dauwpunt van de afgezogen lucht = TDaf in C 
0 

4. Temperatuur van de afgezogen lucht = TLaf in C 

7.1.1 Stap op het gramgewicht (ZGS) van 50 gm-2 

Een stap op het gramgewicht (dikte) van het karton heeft als belangrijkste 

gevolgen: 

- Het vochtgehalte van het karton aan het einde van de droger neemt toe. 

- De temperatuur van het karton aan het einde van de droger neemt af. 

Beide gevolgen treden pas op na een looptijd gelijk aan verblijftijd van 

het karton in de droger .de lengte. Dit is goed te zien in Figuur 7 .1. 
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Figuur 7.1 Stap op het gramgewicht (x-as: tijd in s.) 

(a) Gramgewicht in gm- 2 

(b) Eindvochtgehalte op totaalbasis in% 
0 

(c) Dauwpunt afvoerlucht in C 
(d) Temperatuur van het karton aan het einde van de droger (x) en 

0 

temperatuur van de afvoerlucht (A) in C 

De stap op het gramgewicht heeft nog enkele kleinere effekten tot gevolg: 

- Het dauwpunt van de afzuiglucht neemt ongeveer 1 graad toe. Er wordt iets 

mee~ water verdampt waardoor het dauwpunt toeneemt. De toename vindt plaats 

na de verblijftijd van het karton in de droger met een tijdconstante van 

ongeveer 110 seconden, hetgeen gelijk is aan het volume van de kap gedeeld 

door het debiet van de afvoerlucht (tijdconstante van een volledig gemengd 

voorraadvat = Volume /debiet afvoer). 
- De temperatuur van de lucht neemt iets toe. Doordat er iets meer water 

verdampt en omdat de lucht kouder is dan het karton, stijgt de temperatuur 
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van de lucht. 

- De temperatuur van het karton aan het einde van de droger daalt stapsgewijs 

als het dikkere karton het einde van de droger bereikt heeft, maar stijgt 

daarna weer licht, doordat de luchttemperatuur licht stijgt. 

- Er is sprake van een "inverse responsie". Het dauwpunt en de temperatuur 

van de afgezogen lucht dalen eerst heel licht voordat ze gaan stijgen. De 

mverse responsie is te verklaren. Doordat het karton dikker is geworden 

zal het iets langer duren voordat het karton is opgewannd, en in de tijd 

tot opwarming verdampt er minder water, waardoor het dauwpunt en de tempe

ratuur van de afzuiglucht dalen. 

7.1.2 Stap op het vochtgehalte bij de ingang van de droger (VGI) van 10 % 

De effekten van een stap op het ingangsvochtgehalte zijn identiek aan de 

effekten van een stap op het gramgewicht (zie Paragraaf 6.6.1 ). Ook de 

inverse responsie in het verloop van het dauwpunt is aanwezig (zie Figuur 

7 .2c ). Deze is het echter wat afgezwakt doordat de stap die gemaakt is 

groter is, d.w.z. er komt meer water per vierkante meter de droger binnen 

dan bij de stap op het gramgewicht Het vochtgehalte op totaalbasis aan het 

einde van de droger neemt met meer dan 10% toe, zoals goed te zien is in 

Figuur 7 .2b. 
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Figuur 7.2 Stap op het ingangsvochtgeha lt e (x-as: tijd ins.) 

(a) ingangsvochtgehalte op totaalbasis in% 
( b) Eindvochtgehalte op totaaI basis in % 

0 

(c) Dauwpunt afvoerlucht in C 
(d) Temperatuur van het karton aan het einde van de droger (x) en 

0 

temperatuur van de afvoer I ucht ( .1.) in C 

Een verandering van het watergehalte op totaalbasis van 50% naar 60% komt 

overeen met een verandering van het watergehalte op droge stof basis van 1 

naar 1,5 (verandering van 0,5). Het watergehalte op droge stof basis aan 

het einde van de droger verandert van 0,06 naar 0,36, dus een verandering 

van 0,3. Het watergehalte op droge stof basis is een betere indicator dan 

het watergehalte op totaal basis, aangezien de massa droge stof constant is 

en de totale massa (water + droge stof) niet constant is. 
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7.1.3 Stap op de temperatuur van het karton aan de ingang van de droger 
0 

(TPI) van 25 C 

Figuur 7.3 toont de effekten van een verhoging van de temperatuur van het 

karton aan de ingang van de droger. 
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Figuur 7.3 Stap op de kartontemperatuur aan de ingang (x-as: tijd ins.) 

0 

(a) i ngangstemperatuur in C 
(b) Eindvochtgehalte op totaalbasis in% 

0 

(c)Dauwpunt afvoerlucht in C 
(d) Temperatuur van het karton aan het einde van de droger (x) en 

0 

temperatuur van de afvoerlucht ( d) in C 

Na een looptijd van 57 seconden (de verblijftijd van het karton in de 

droger) zien we de opgelegde stap terug in het uitgaande vochtgehalte en de 

temperatuur van het karton aan de uitgang (zie Figuur 7.3b,d). Deze effek-
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ten zijn echter niet groot. De temperatuur van de afgezogen lucht stijgt in 

eerste instantie doordat het karton minder lang hoeft op te warmen, zodat 

er meer verdampt en de luchttemperatuur en het dauwpunt stijgen. Later is 

er sprake van een nieuw evenwicht. Het karton wat aan het begin sneller 

droogde, droogt in het midden en aan het einde van de droger langzamer, 

waardoor de luchttemperatuur en het dauwpunt weer dalen (zie Figuur 7 .3c,d) 

7.1.4 Stap op de machinesnelheid (MSN) van 20 m/min. 

Figuur 7.4 toont de effekten van een stap op de machinesnelheid (= de 

snelheid van de kartonbaan). 
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Figuur 7.4 Stap op de machinesnelheid (x-as: tijd ins.) 

(a) 
( b) 

(c) 
( d) 

machinesnelheid in mlmin 
Eindvochtgehalte op totaalbasis in% 

0 

Dauwpunt afvoerlucht in C 
Temperatuur van het karton aan het 

temperatuur van de afvoer I ucht ( .1.) 
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Een stap op de machinesnelheid heeft tot gevolg dat het eindvochtgehalte 

van het karton eerst ongeveer lineair toeneemt totdat het karton de droger 

heeft doorlopen, waarna het eindvochtgehalte nog langzaam stijgt doordat 

het dauwpunt langzaam stijgt. De temperatuur van het karton aan het einde 

van de droger daalt doordat het karton korter op de cylinders verblijft, 

waardoor het minder opwarmt. Het dauwpunt van de afgezogen lucht stijgt 

licht, doordat er door de hogere machinesnelheid meer karton en dus meer 

water de droger binnenkomt waarvan er relatief gezien minder, maar absoluut 

gezien meer water verdampt. 

0 

7.1.5 Stap op de temperatuur van de leklucht (Tiek) van 10 C. 

De stap op de temperatuur van de leklucht zorgt voor identieke effekten als 

de stap op de temperatuur van de inlaatlucht (zie Paragraaf 7.1.7). De 

effekten zijn echter ongeveer 4,5 keer zo klein bij een evengrote stap. De 

oorzaak hiervan is dat er wordt maar weinig lucht uit de hal aangezogen bij 

de gebruikte instellingen van de debieten van inlaat- en afvoerlucht. 

0 

7.1.6 Stap op het dauwpunt van de leklucht (TDiek) van 10 C. 

De stap op het dauwpunt van de leklucht zorgt voor identieke effekten als 

de stap op het dauwpunt van de inlaatlucht (zie Paragraaf 7.1.8). De effek

ten zijn echter ongeveer 4,5 keer zo klein bij een evengrote stap. 

0 

7.1.7 Stap op de temperatuur van de inlaatlucht (Tin) van 20 C 

Verandering van de temperatuur van de inlaatlucht heeft vooral effekt op de 

temperatuur van de afgezogen lucht, zoals Figuur 7.5 toont. De kleinere 

effekten zijn: 

- Stijging van de kartontemperatuur aan het einde van de droger. In Figuur 

7.5d· is te zien dat dit een vertraagde overdracht is. De verhoging van de 

temperatuur van de lucht in de kap zal de kartontemperatuur doen toenemen. 

Het duurt echter even voordat dit warmere karton het einde van de droger 

bereikt. 

- Daling van het eindvochtgehalte van het karton. Ook hier is er sprake van 

een vertraagde overdracht. De droging in de gehele droger wordt sneller, 
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maar het duurt even voordat het drogere karton het einde van de droger 

bereikt. 
- Stijging van het dauwpunt van de afgezogen lucht doordat er meer 

verdamping plaatsvindt. Deze overdracht is niet vertraagd aangezien er 

gelijk meer verdamping optreedt in de hele droger, en omdat de afzuiging 

over de gehele droger plaatsvindt, zal het dauwpunt van de afvoerlucht 

direkt stijgen. 
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Figuur 7.5 Stap op de temperatuur van de inlaatlucht (x-as: tijd ins.) 
0 

(a) temperatuur van de inlaat I ucht in C 
·(b) Eindvochtgehalte op totaalbasis in% 

0 

( c) Dauwpunt afvoer I ucht in C 
(d) Temperatuur van het karton aan het einde van de droger (x) en 

0 

temperatuur van de afvoerlucht ( ll) in C 

0 

7.1.8 Stap op het dauwpunt van de inlaatlucht (TDin) van 20 C 
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V ariaties in het dauwpunt van de inlaatlucht zullen in de praktijk veel 

voorkomen, aangezien de buitenlucht de ene dag vochtiger is dan de andere 

dag. De effekten die optreden zijn: 

- Het dauwpunt van de afgezogen lucht neemt toe. Aangezien er vochtiger 

lucht wordt ingeblazen, wordt er ook vochtiger lucht afgezogen (zie Figuur 

7.6c) 

- Het eindvochtgehalte van het karton neemt toe. Vochtiger lucht kan minder 

vocht opnemen (zie Figuur 7.6b). 

- De temperatuur van de afgezogen lucht stijgt licht. Het kost meer energie 
0 

om vochtige lucht op te warmen naar 90 C dan om droge lucht op te warmen 
0 

naar 90 C. Deze extra hoeveelheid energie zorgt voor opwarming van de lucht 

in de kap (zie Figuur 7.6d) 

- De temperatuur van het karton aan het einde van de droger neem heel licht 

af. Doordat het karton droger is, is het warmtekontakt tussen cylinder en 

karton slechter, met name aan het einde van de droger. Waarschijnlijk is 

dit effekt iets groter dan het effekt van opwarming van het karton door de 

hogere luchttemperatuur (zie Figuur 7.6d). 
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Figuur 7.6 Stap op het dauwpunt van de inlaatlucht (x-as: tijd ins.) 
0 

(a) Dauwpunt van de inlaatlucht in C 
(b) Eindvochtgehalte op totaalbasis in% 

0 

( c) Dauwpunt ajvoerluch t in C 
(d) Temperatuur van het karton aan het einde van de droger (x) en 

0 

temperatuur van de afvoer I ucht ( ó.) in c 

7.1.9 Stap op het debiet van de inlaatlucht (DEBin) van 2,88 m3s-1 

Een stap op het debiet van de inlaatlucht heeft tot gevolg (zie Figuur 

7.7): 
0 

- De extra ingeblazen lucht heeft een hogere temperatuur (90 C) dan de 

lucht in de kap waardoor de temperatuur van de afvoerlucht stijgt. 

- Door de hogere temperatuur van de lucht stijgt ook de temperatuur van het 

karton aan het einde van de droger en enigzins vertraagd, om dezelfde reden 

als bij de stap op de temperatuur van de inlaatlucht (zie Paragraaf 7.1.7). 
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- Het eindvochtgehalte van het karton en het dauwpunt dalen. De redenen 

zijn identiek aan de redenen zoals bij Paragraaf 7 .1. 7 gegeven. 

- Er treedt een nog onverklaarbare "sprong" op in het verloop van het 

dauwpunt (zie Figuur 7.7c). 
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Figuur 7.7 Stap op het debiet van de inlaatlucht (x-as: tijd ins.) 

(a) Debiet van de inlaat lucht in m3 s · 
1 

(b) Eindvochtgehalte op totaalbasis in% 
0 

(c) Dauwpunt afvoerlucht in C 
(d) Temperatuur van het karton aan het einde van de droger (x) en 

0 

temperatuur van de afvoer 1 uch t ( t1.) in C 

7 1 10 S . f DE . 2 88 3 -I . . tap op het debaet van de a voerlucht ( Bmt) van , m s 

Een stap op het debiet van de afvoerlucht heeft een interessant effekt op 

het eindvochtgehalte zoals goed te zien is in Figuur 7 .Sb. Er is sprake van 
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een mverse responsie. Het eindvochtgehalte stijgt eerst voordat het gaat 

dalen na de verblijftijd van het karton in de droger. Er zijn twee 

drijvende krachten die tegen elkaar in gaan. Doordat het dauwpunt van de 

lucht in de kap daalt, zal het eindvochtgehalte dalen (drogere lucht kan 

meer water opnemen). Echter, doordat de temperatuur van de lucht daalt zal 

de temperatuur van het karton in de droger ook dalen, waardoor er minder 

verdamping optreedt, waardoor er minder verdamping optreedt. Als het laat

ste effekt meer invloed heeft aan het einde van de droger dan aan het 

begin, dan zal het eindvochtgehalte van het karton eerst toenemen totdat 

het karton, dat in het begin van de droger aanwezig was ten tijde van de 

stap op het debiet van de afvoerlucht, het einde van de droger heeft be

reikt. 

Er treden weer twee kleine "sprongen" op in het verloop van het dauwpunt 

van de afvoerlucht. Er is helaas geen tijd gevonden om te onderzoeken of 

deze fout aan het programma ligt. 
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Figuur 7. 8 Stap op het debiet van de afvoerlucht (x-as: tijd ins.) 

(a) Debiet van de afvoerlucht in m3 s- 1 

(b) Eindvochtgehalte op totaalbasis in% 
0 

(c) Dauwpunt afvoerlucht in C 
( d) Temperatuur van het karton aan het einde van de droger (x) en 

0 

temperatuur van de afvoer I uch t ( Ll.) in C 

7.1.11 Stap op de 'Set Point Steam' (SPS) van 20% 

Er is een stap van 20% gezet op de "Set point Stearn". Dit betekent dat in 

cylinders 1 t/m 32 de stoomdruk is verhoogd met 1 bar, mits de maximale 

stoomdruk van de betreffende cylinder nog niet is bereikt. 

Een stap op de stoomdruk in de cylinders betekent in het simulatiemodel dat 

de temperaturen aan de buitenkant van de cylinders direkt hoger worden. In 

werkelijkheid moeten de cylinderwanden eerst opwarmen. In paragraaf 3.1 is 
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voorgesteld dit te compenseren door aan te nemen dat de stoomdruk via een 

eerste orde overdracht toeneemt i.p.v. een stap. De tijdconstante van die 

eerste orde overdracht kan uit analytische oplossingen voor de warmtegelei

dingsvergelijking worden bepaald en is ongeveer 18 s. Dit betekent dat de 

responsies die in Figuur 7.9 en Figuur 7.10 zijn weergegeven in de praktijk 

niet zo snel optreden maar iets vertraagd. De Figuren 7.9 en 7.10 zijn dus 

niet correct, maar geven toch een indicatie van de reactie op verhoging van 

de stoomdrukken in de cylinders. 

Door de hogere stoomdrukken in de cylinders neemt het eindvochtgehalte af 

en de temperatuur van het karton hoger toe. Deze responsies treden echter 

pas op na een kleine looptijd, dat gelijk is aan de tijd dat het karton 

erover doet om de cylinders 33 t/m 38 te doorlopen. Het dauwpunt en de 

temperatuur van de afvoerlucht stijgen licht doordat er meer water ver

dampt. 
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Figuur 7.9 Stap op het "Set Point Steam" (x-as: tijd ins.) 

(a) Set Point Steam in % 
(b) Eindvochtgehalte op totaaI bas is in % 

0 

(c) Dauwpunt afvoerlucht in C 
(d) Temperatuur van het karton aan het e inde van de droger (x) en 

0 

temperatuur van de afvoer I ucht ( t:..) i n c 

7.1.12 Stap op de 'stoomdruk boven/stoomdruk onder' (SDB/SDO) 

Er is een stap op beide stoomdrukken gezet van 1 bar. De laatste cylinders 

(33 t/m 38) worden daardoor wanner, waardoor het karton vlak voordat het de 

droger verlaat nog even sterker wordt gedroogd. De responsies zoals die in 

Figuur 7.10 zijn weergegeven zijn niet correct maar moeten vertraagd 

worden (zie discussie Paragraaf 7.1.11). 

Doordat de cylinders zich aan het einde van de droger bevinden, is de 
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responsie op het eindvochtgehalte en de temperatuur van het karton sneller 

dan bij een stap op het "Set Point Steam". 

Doordat er meer water verdampt stijgen het dauwpunt en de temperatuur van 

de afvoerlucht licht (zie Figuur 7.10) 
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Figuur 7.10 Stap op "St oomdruk boven" en "Stoomdruk onder" (x-as: tijd in s.) 

(a) Set PointSteam in% 
(b) Eindvochtgehalte op totaaI basis in% 

0 

(c)Dauwpunt afvoerlucht in C 
(d) Temperatuur van het karton aan het einde van de droger (x) en 

0 

temperatuur van de afvoerlucht (il) in C 

7.2 Modelvalidatie 

Het model is gevalideerd door karton te nemen met andere gramgewichten en 

die te simuleren met de bijbehorende instellingen van de stoomdrukken in de 
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cylinders en de machinesnelheid. De in hoofdstuk 6 gevonden parameterwaar

den zijn daarbij niet veranderd. De debieten van de inlaat- en afvoerlucht 

zijn gelijk gehouden, aangezien niet bekend is hoe groot deze zijn bij deze 

gramgewichten. In Tabel 7.1 staan de veranderde instellingen. 

Tabel 7.1 Instellingen bij andere gramgewichten 

gramgewicht Set Point Stoomdruk Stoomdruk ~achinesnelheid 
-2 Steam (%) boven (bar) onder (bar) (m/min) gm 

248 49,6 1,52 1,50 171,1 

505 62,2 1,89 1,88 67,6 

1012 99,1 4,98 4,93 24,5 

Het gemeten vochtgehalte op totaal basis bij de lichtere kartonsoorten 

("Rollen") is ongeveer 6 ± 1 %, bij de zwaardere kartonsoorten ("Vellen") is 

dit ongeveer 8 ± 1 %. De simulatiewaarden van eindvochtgehalte (VGU), 

dauwpunt (TDaf) en temperatuur (TLaf) van de afgezogen lucht en de relatie

ve fouten in de warmtebalans (WBerr) en de massabalans (MBerr) bij boven

staande instellingen zijn gegeven in Tabel 7 .2. Alle instellingen van 

technische en modelparameters zijn gelijk gehouden bij deze simulaties. 

Tabel 7.2 Resultaten simulaties bij andere gramgewichten 

gramgewicht VGU TDaf TLaf WBerr MBerr 
-2 

0 0 

gm (%) ( C) ( C) (%) (%) 

248 6,5 61,6 82,9 5,2 0,07 

505 8,3 56,6 80,2 1,4 0,02 

1012 6,3 50,8 82,9 0,74 0,007 

De eindvochtgehalte' s zijn ongeveer gelijk aan de vochtgehalte' s zoals die 

zijn gemeten. Het zwaardere karton van 1012 gm-2 heeft echter niet een 

eindvochtgehalte van ongeveer 8% maar een eindvochtgehalte van ongeveer 6%. 

Een van de oorzaken hiervan kan zijn dat het dauwpunt te laag is. Om de 

invloed van het dauwpunt op het eindvochtgehalte te onderzoeken zijn de 

debieten van inlaat- en afvoerlucht verlaagd en is de stationaire toestand 

berekend. Dit experiment is uitgevoerd bij het karton met een gramgewicht 

van 1012 gm-2
• Het resultaat van dit experiment is: 

0 

TDaf = 50,8 C VGU = 6,3 %, DEBin = 9,5 m3s-1
, DEBuit = 14,4 m3s-1 
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0 

TLaf = 82,9 C 
0 

TDaf = 59,8 C VGU = 6,9 %, DEBin = 5,0 m\-1
, DEBuit = 9,0 m3s-1 

0 

TLaf = 77,5 C 

Om het dauwpunt negen graden te verhogen moeten we de debieten van de 

inlaat- en afvoerlucht dus flink verlagen. Het eindvochtgehalte is daarbij 

maar weinig toegenomen, ondanks het feit dat de temperatuur van de lucht in 

de kap ook nog lager is, wat tot gevolg heeft dat het karton kouder is, 

waardoor er minder verdampt en het karton dus natter blijft. 

Een andere mogelijke oorzaak van het te lage eindvochtgehalte bij het dikke 

karton van 1012 gm-2 is dat het centrum van het dikkere karton langer nat 

blijft, waardoor er diepere profielen ontstaan. Doordat het aantal lagen 

niet is vergroot, wordt er een grotere fout gemaakt. 

Het effekt van vergroting van het aantal lagen bij de simulatie met het 

karton met een gramgewicht van 1012 gm-2 is duidelijk te zien aan de hand 

van de watergehalteprofielen (zie Figuur 7.11 ). 
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Figuur 7.11 Watergehalteprofielen bij dik karton (1012 gm-2
) met 6 lagen 

(boven) en JO lagen (onder) 

Doordat het karton langer nat blijft in het centrum (en daarnaast eerder 

droog wordt aan de grensvlakken), heeft het karton een hoger eindwaterge

halte: VGU = 7,7 % t.o.v. 6,3 %. Het eindvochtgehalte is dus al praktisch 

gelijk aan de gemeten waarde van 8 ± 1%. 

Voordat we mogen concluderen dat we de oorzaak van het te lage eindvochtge

halte van het karton met een gramgewicht van 1012 gm-2 hebben gevonden, 

moeten we eerst nagaan of het effekt van het grotere aantal lagen ook bij 

de lichtere kartonsoorten optreedt. Als dit het geval is, dan worden de 

eindvochtgehalte 's van de lichtere kartonsoorten ook ± 1,4 % groter, 

waardoor deze eindvochtge)lalte' s weer te groot worden ten opzichte van de 

gemeten waarden. 
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-2 Als we het aantal lagen bij het karton met een gramgewicht van 248 gm 

verhogen dan treedt het omgekeerde effekt op: 6,3 % (10 lagen) t.o.v. 6,5 % 

(6 lagen), dus geen verhoging van het eindwatergehalte met 1,4% maar een 

verlaging van het eindwatergehalte met 0,2%. We verwachten een geringe 

verhoging om dezelfde redenen als bij het dikkere karton, echter minder 

sterk omdat de profielen minder "diep" zijn. 

Het verschil van 0,2 % is het gevolg van grotere fouten in de balansen: 

WBerr = 8,8 %, MBerr = 0,3 %, 10 lagen 

WBerr = 5,2 %, MBerr = 0,07 %, 6 lagen 

Bij het karton van 1012 gm-2 is de toename van de fouten minder: 

WBerr = 1,6 %, MBerr = 0,02 %, 10 lagen 

WBerr = 0,7 %, MBerr = 0,007 %, 6 lagen 

Bij dikker karton heeft de keuze van het aantal lagen dus meer invloed op 

het eindvochtgehalte van het karton dan bij lichtere kartonsoorten. 
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8. CONCLUSIES EN AANBEVELINGEN 

In samenwerking met TUE/CT is een model geconstrueerd van de kartondroger 

KM-7 van kartonfabriek Beukema. Dit model beschrijft het statisch en dyna

misch gedrag van de kartondroger en is geïmplementeerd in een computerpro

gramma dat werkt onder PRIMAL. 

De parameters van het model, waarvan de waarden niet goed bekend zijn, zijn 

handmatig aangepast zodat voor karton van 248 gm-2 een goede overeenkomst 

wordt bereikt met de in de praktijk gemeten waarden. Het model blijkt goed 

te voldoen in de cross-validatie bij andere kartondikten en machineinstel

lingen. Voor een meer definitief oordeel ontbreken echter de benodigde 

praktijkgegevens. 

Het simulatiemodel berekent de stationaire toestand in ca. 6 minuten op 

een VAX-3100/30. De dynamische simulatie vergt ongeveer 400 s./s. voor 6 

lagen en dt = 0,03 s. en is dus niet geschikt voor reai-time gebruik. 

Optimalisatie met betrekking tot de rekentijd is nog niet uitgevoerd. 

8.1 Conclusies 

Uit de modelvorming kunnen de volgende conclusies worden getrokken: 

1. Het drooggedrag van karton en papier is complex en nog steeds niet 

volledig bekend. Het massa- en warmtetransport kent vele drijvende krachten 

waarvan de grootte' s niet of slecht bekend zijn. Om het watertransport te 

te beschrijven is een eenvoudig diffusiemodel gebruikt met één drijvende 

kracht (de gradiënt van het vochtgehalte) en een effektieve variabele 

diffusiecoëfficiënt waarin de overige transportmechanismen zijn · verdiscon

teerd. Om het warmtetransport te beschrijven is een eenvoudig warmtegelei

dingsmodel gebruikt analoog aan het diffusiemodel, d.w.z. met één drijvende 

kracht (de temperatuurgradiënt) en een effektieve warmtegeleidings

coëfficiënt waarin de overige transportmechanismen zijn verdisconteerd. 

Voor de lucht in de kap is een eenvoudig model genomen. De kap is 

verdeeld in evenzoveel segmenten als er cylinders zijn. Binnen elk segment 

is volledige menging verondersteld. 

2. Omdat het karton steeds wordt opgewarmd en weer tussen de cylinders 

afkoelt, veranderen de grensvlakcondities van het karton snel en bovendien 

stapsgewijs, wat veel invloed heeft op de rekennauwkeurigheid, met name ten 
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aanzien van de temperaturen m het karton. Door de snel wisselende grens

vlakcondities en de kleine discretisatiestap in de dikte-richting moet er 

een kleine tijdstap worden genomen, waardoor het probleem erg rekeninten

sief wordt. 

Uit de computersimulaties kunnen de volgende conclusies worden getrokken: 

1. De temperatuur van de afgezogen lucht is lager en het dauwpunt van de 

afgezogen lucht hoger dan in de praktijk wordt waargenomen. Beide effekten 

zijn waarschijnlijk het gevolg van de aanname dat de lucht in elk kap

segment volledig gemengd is. In werkelijkheid is dit niet het geval: Het is 
0 

bekend dat er een vrij groot temperatuurverschil (± 45 C) bestaat tussen de 

onderkant en de bovenkant van de kap (waar afgezogen wordt). Het is waar

schijnlijk dat er ook een verschil in watergehalte zal bestaan tussen 

boven- en onderkant van de kap. Het grote watergehalte- en temperatuurver

schil heeft een extra nadeel: In het simulatiemodel bevat 1 m3 afgezogen 

lucht meer vocht en minder energie dan in de werkelijkheid, waardoor er een 

"vals beeld" ontstaat van de grootte van de effekten van het verhogen van 

het afvoerdebiet. 

2. Veranderingen in de debieten, temperaturen of dauwpunten van de inlaat

en de afvoerlucht hebben veel invloed op het dauwpunt en de temperatuur van 

de afgezogen lucht en duidelijk minder invloed op het eindvochtgehalte en 

de temperatuur van het karton. V ariaties in het beginvochtgehalte of de 

dikte van het karton kunnen dus slecht worden weggewerkt door middel van de 

sturingen van aan- en afvoerlucht. Veel effektiever zijn de variaties in 

het beginvochtgehalte of de dikte van het karton te compenseren door de 

stoomdrukken te verhogen of door de machinesnelheid te verlagen. 

3. De veranderingen in het eindvochtgehalte van het karton vinden voor het 

grootste deel plaats binnen de verblijftijd van het karton in de droger. 

Deze verblijftijd is afhankelijk van de machinesnelheid en is voor het 

gesimuleerde karton gelijk aan 57 sec. De veranderingen in het eindvochtge

halte van het karton die daarna nog plaatsvinden zijn het gevolg van de 

trager verlopende veranderingen van het vochtgehalte en de temperatuur van 

de lucht in de kap. Ongeveer 4 minuten na de verblijftijd van het karton in 

de droger wordt de nieuwe stationaire toestand bereikt, bij de gebruikte 
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instelling van het afvoerdebiet 

4. Verhoging van het dauwpunt heeft voor het onderzochte werkpunt en karton 

met een gramgewicht van 1012 gm2 een gering effekt op het eindvochtgehalte 

van het karton. Dit volgt uit een simulatie, waar een verhoging van het 
0 0 

dauwpunt van 50,8 C naar 59,8 C het eindvochtgehalte met slechts 0,6 % doet 

toenemen. 

8.2 Aanbevelingen ten behoeve van verder onderzoek 

1. In de simulatiestudie is niet gekeken naar het variëren van de effektie

ve warmtegeleidingscoëfficiënt in het karton. Er is ook niet gekeken naar 

de invloed van de sorptie-isotherm op het droogproces. Van beide is het 

interessant om te weten hoeveel invloed ze hebben op het droogproces. 

2. In het simulatiemodel is gebruik gemaakt van de relatie: 

(2.2.11) 

Dit houdt in dat er geen transport van water of waterdamp is als er geen 

concentratiegradiënt van water is in het karton. Ook al is er dan een grote 

temperatuurgradiënt, toch zal er dan geen transport van water of waterdamp 

plaatsvinden. In paragraaf 2.1 staat echter het "verdamping-condensatie" 

transportmechanisme beschreven, dat op zal treden als er een sterke tempe

ratuurgradiënt heerst in het karton, vooral bij de kartontemperaturen zoals 

die in de praktijk (en in de simulatie) voorkomen. Bij een verbeterd model 

zou dan ook een temperatuurgradiënt naast de concentratiegradiënt in boven

staande formule opgenomen moeten worden. 

3. In het gebruikte model is de kap onderverdeeld m afgesloten "kap

segmenten" waarbinnen volledige menging is. Uit de praktijk is echter 

bekend dat dit geen correcte aanname is, aangezien er een temperatuurver-
a 

schil van ongeveer 45 C heerst tussen onder- en bovenkant van de kap. Er 

heerst ook een drukverschil. Een beter model kan bijvoorbeeld gebaseerd 

zijn op volledige menging .. binnen elke pocket en een (prop )stroming in de 

hoogte van het kapsegment met onderlinge uitwisseling van warmte en massa 
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tussen pocket en kapsegment. 

4. Het in dit verslag gebruikte discretisatieschema heeft als nadeel dat er 

geen grote tijdstappen gebruikt kunnen worden als er geeist wordt dat de 

onnauwkeurigheid niet groot mag zijn (bijv. groter dan 5% ). De dynamische 

simulaties nemen daardoor veel tijd in beslag. 

Het simulatieprogramma kan nog versneld worden door minder laagjes te 

nemen en de tijdstap daarbij te vergroten, maar dit zal het model minder op 

de werkelijkheid doen lijken. Het is beter te zoeken naar een "nauwkeuri

ger" discretisatieschema of om analytische oplossingen van eenvoudiger 

problemen te gebruiken om het programma sneller te maken. Zo'n analytische 

oplossing is onder andere beschreven met de "kortsluit-methode" van Coumans 

(Cou86, Cou87). Naar deze benadering is in het begin van het afstudeeron

derzoek al gekeken, maar is toen verworpen omdat er niet verifieerbare 

aanname's gedaan moesten worden. Met het rekenintensieve simulatiemodel als 

referentie kan alsnog worden bekeken of zo'n "kortsluit-model" veel ver

schillen oplevert. 

5. Aangezien een hoger dauwpunt van de lucht in de kap maar weinig effekt 

heeft op het eindvochtgehalte van het karton, is het mogelijk te streven 

naar een zo hoog mogelijk dauwpunt in de kap. Dit is energetisch gezien erg 

profijtelijk, aangezien er dan beduidend minder lucht hoeft te worden 

ingeblazen. 

6. Voor het ontwerp van conductieve kartondrogers is het interessant om te 

weten hoe de energie- en dampstromen lopen. Als het grootste deel van de 

verdamping plaatsvindt in de "vrije oversteek" van cylinder naar cylinder 

omdat het screen de dampstroom tegenhoudt, is het misschien verstandig de 

vrije oversteek langer te maken. In elk geval kunnen met behulp van de 

stationaire simulaties diverse machineaanpassingen worden uitgeprobeerd. 
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APPENDIX A 

De effektieve wanntegeleidingscoëfficiënt en de sorptie-isotherm volgens 

Lampinen en Toivonen (Lam84). 

A.l De effektieve warmtegeleidingscoëfficiënt 

De totale gemeten wannteflux kan geschreven worden als: 

a = q + p ·v ·r 
'm wv wv 

(A.1) 

waarin ~: gemeten wannteflux (Wm-2
) 

q: wannteflux t.g.v. wanntegeleiding (Wm-2
) 

p : dichtheid van waterdamp in het karton (kgm-3
) 

wv 

v : snelheid van de waterdamp (ms-1
) 

wv 

r : verdampingswannte van gebonden water (Jkg-1
) 

De wannteflux t.g.v. wanntegeleiding wordt gegeven door de wet van Fourier 

(zie (2.2.22)). De tweede term in het rechterlid is de convectieve wannte

flux. De term (p ·V ) is gelijk aan de dampdiffusieflux. In een eerder 
wv wv 

gepubliceerd artikel (Lam80) heeft Lampinen hier een uitdrukking voor 

gevonden: 

Mw apwv 
p ·V = -E · --,.pyr ·D · --

wv wv b ~ 1 wv az 

waarin: Eb: correctiefactor voor diffusie in poreus materiaal (-) 

M : moleculaire massa van water (kgmor1
) 

w 

R: gasconstante (Jmor1K-1
) 

T: temperatuur (K) 

D : Diffusiecoëfficiënt van waterdamp in lucht (m2s-1
) 

wv 

p : absolute partiële druk van waterdamp (Pa) 
wv 

apwv ---az- kunnen we schrijven als: 

apwv 
---az-

ap wv aXw ap wv aT ap wv aT 
= ax- . az + ~· az ~ ar-· az 

w 
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De verwaarlozing in bovenstaande formule mag worden toegepast indien we 

aannemen dat de partiële druk van waterdamp t.g.v. de watergehalte-gradiënt 

te verwaarlozen is t.o.v. de partiële druk van waterdamp t.g.v. de tempera

tuurgradiënt. Door (A.3) in (A.2) en (A.2) in (A.l) te substitueren vinden 

we de volgende uitdrukking voor de gemeten warmteflux: 

À 
Mw 8Pwv aT 

( D ). - -~ = - + r·Eb· ""RI· wv. a'I' az (A.4) 

waarin À: "echte" warmtegeleidingscoëfficiënt (Wm-2K 1
) 

De term tussen haken is de effektieve warmtegeleidingscoëfficiënt zoals die 

in het simulatiemodel is gebruikt. 

We zullen voor alle in (A.4) voorkomende termen een uitdrukking afleiden of 

poneren, z.d.d. de effektieve warmtegeleidingscoëfficiënt kan worden bere

kend uit bekende grootheden. 

De "echte" warmtegeleidingscoëfficiënt À is samengesteld uit de warmtege

leidingscoëfficiënten van water, droog karton en lucht: 

À = VF ·À + VF ·À + VF ·À 
w w p p I I 

(A.5) 

waarin: VF : Volumefractie (water,karton,lucht) (-) 

À: warmtegeleidingscoëfficiënt van karton = 0,654 Wm-'K-1 

p 

De volumefracties worden gegeven door: 

VF = 
w 

VF= 
p 

x ·p 
w p 

dl 
p p 

p 

ru 
p 

VF = I-VF -VF 
I p w 

· (A.6) 

(A.7) 

(A.8) 

De tweede onbekende term in (A.4) is de verdampingswarmte van gebonden 

water r. Deze wordt gegeven door: 

r = r + r 
0 sorptie 

(A.9) 
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waarm: r
0

: verdampingswannte van vrij water (Jk:g-1
) 

r . : sorptie-wannte (Jk:g-1
) 

sorptie 

Voor de sorptie-wannte is een "fit-functie" opgesteld: 

a
2 2 

T -T a -I 
r . = a ·X ·exp(a ·X )·T ·( _k_r_) 

3 

sorptie 6 w 4 w a7 

waarin: Tkr: kritische temperatuur = 647,3 K 

a
1 

t/m a
7

: fitparameters (hier: a
1 

= -3,433; a
2 

= -1,382; 

(A.10) 

a = -7 557· a = -3 372· a = -583 5 K· a = -8 633 Jkg-1K-2
• 

3 • '4 • 's ''6 • • 

a = -696 0 K) 7 • 

De kritische temperatuur gedefmieerd als die temperatuur waarbij de rela

tieve vochtigheid gelijk is aan 1 en de sorptie-wannte gelijk is aan 0. 

De derde onbekende term in (A.4) is Eb, de correctiefactor voor diffusie in 

poreus materiaal. Deze term wordt gegeven door: 

E = 
b P-p 

p 
wv 

VF 
I 

M VF 
w D kv" I +"KT-· · ISC · ~ 

wv g I 

waarin: p : absolute partiële druk van waterdamp (Pa) 
wv 

(A.ll) 

kvisc : kinetische viscositeit van waterdamp/lucht mengsel (m2s-1
) 

g 

k
1
: Gaspermeabiliteit van het karton (m2

) 

De absolute partiële druk van waterdamp wordt gegeven door: 

(A.12) 

waarm: p 0 : verzadigde waterdampspanning (Pa) 
w 

RV: relatieve vochtigheid (-) 

De verzadigde waterdampspanning wordt gegeven door de Antoine-vergelijking 

(3.2.23). Voor de relatieve vochtigheid is een "fit-functie" gebruikt, 

welke beschreven zal worden in paragraaf A.2. 

De kinetische viscositeit van het waterdamp/lucht mengsel kvisc in (A.ll) 
g 

is een functie van de dynamische viscositeiten van lucht en waterdamp: 
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PI 
kvisc = dvisc · di . p 

g I I 

pwv 
+ dviscwv. di .p 

wv 

waarin: dvisc: dynamische viscositeit van lucht (kgm"1s-1
) 

I 

(A.13) 

dvisc dynamische viscositeit van waterdamp (kgri11 s 1 
) wv 

De dynamische viscositeiten van lucht en waterdamp zijn afhankelijk van de 

temperatuur volgens de relaties: 

dvisc = 4,06·10-8·T + 6,36·10·6 

I 

dvisc = 3,80·10"8·T - 1,57·10"6 

wv 

(A.14) 

(A.15) 

Voor de gaspermeabiliteit van karton (of in dit geval krantepapier) k is 
I 

er een 11 fitfunctie 11
: 

b b b 
k

1 
= ~-{exp(b2·T·Xw

3) - exp(b
2
·T·X/)} 

waarin: b
1
,b

2
,b

3
,X

0 
: fitparameters (b

1 
= 7,988·10-12 m2K; 

b
2 

= -2,601·10·3 K"1
; b

3 
= 1,378; X

0 
= 1,581) 

(A.16) 

De correctiefactor voor diffusie in poreus materiaal is nu bekend. De 

diffusiecoëfficiënt van waterdamp in lucht D in (A.4) wordt gegeven door 
ap ~ 

(3.2.8). De gradiënt a'I'wv is de afgeleide van (A.12) naar de temperatuur. 

A.2 De sorptie-isotherm 

De Relatieve vochtigheid als functie van temperatuur en watergehalte is 

beschreven met de volgende fit-functie: 

a2 
In· RV = a ·X ·exp(a ·X H 

I w 4 w 

T -T a 
k r ) 3 

as 

waarm: a
1 

t/m a
7

: fitparameters (hier: a
1 

= -3,433; a
2 

= -1,382; 

a
3 

= -7,557; a
4 

= -3,372; as = -583,5 K) 

T kr: kritische temperatuur = 647,3 K 
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Deze functie is weergegeven in Figuur A.l voor verschillende temperaturen. 

sorption-isotherms for T=293 to 373K step 20 
1 

0.9 T=373 
/ 

/ 

/ 

0.8 ' 
T=293 K 

0.7 ' ' ' 

è 
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;a 0.6 I 
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;::l 

.s::: 0.5 
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Water content on dry solid basis X w 

Figuur A.l Sorptie-isothermen voor karton (krantepapier) 
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APPENDIX B 

Bepaling van dauwpunt en temperatuur van de afgezogen lucht. 

We veronderstellen dat de afgezogen lucht uit elk kap-segment volledig wordt 

gemengd en centraal wordt afgevoerd. De massabalans van water luidt dan: 

3 8 3 8 

L vuit, i ·(l)l,i·pl(rol,i'TI) = (~ vuit,)·rol,af·pl(rol,af'TI,J 
i-= I t = 1 

waarin: ro : Watergehalte op totaal basis van de totale afgevoerde lucht 1,af 
T : Temperatuur van de totale afgevoerde lucht (K) 

I, af 

(B.l) 

De temperatuur van de totale afgevoerde lucht wordt bepaald door de 

warmtebalans: 

3 8 

I V 0 0 ·p (ro o,T }c (ro }T 0 = 
0 

utt, 1 1 l,t l,t p,v1 l,t l,t 
t-= I 

3 8 

= (L V )·p (ro T )·c (ro )·T 
0 

uit,i I l,af' l,af p, v I l,af I, af 
1 -=I 

(B.2) 

We vinden ro en T door deze net zolang te variëren tot aan beide l,af l,af 
bovenstaande vergelijkingen is voldaan. Met behulp van een nulpuntzoekrou-

tine worden ro en T dan snel gevonden. Uit rol.af kan het dauwpunt l,af l,af 
worden berekend m.b.v. (3.2.23) en (3.2.24). 
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Symbolenlijst 

a wanntevereffeningscoëfficiënt 

A Antoine parameter voor waterdamp 

a wateractiviteit 
w 

b parameter volgend uit experimenten 

B 

bc 

c 
p 

CG 
cyl 

d 

D 

D 
0 

Do 

di 

E 
a 

Antoine parameter voor waterdamp 

breedte cylinder 

soortelijke wannte 

Guggenheim constante 

cylindernurnrner 

dikte 

Diffusiecoëfficiënt 

diffusiecoëfficiënt van droog papier 

doorsnede (diameter) 

dichtheid zuiver stof 

aktiveringsenergie 

2 -1 ms 

m 
2 -1 ms 
2 -1 ms 

m 
kgm-3 

J 

f factor welke corrigeert voor het verschil in de eigenschappen van 

watermoleculen in de stof t.o.v. zuiver water. 

i 

k 

1 

lpb 

L 
aanloop 

L 
fase 

M 

n 

n 

N 

Opp 
p 

p 
w 

Fourier-tijd 

parameter (zie (34)) 

sorptie-enthalpie 

enthalpie 

stofoverdrachtscoëfficiënt 

karakteristieke lengte van het omstroomde 

lichaam 

lengte papier baan 

lengte tussen begin papierbaan en begin 

eerste cylinder 

lengte van fase I,n,m en IV samen 

molaire massa 

massaflux 

aantal mol 

aantal cylinders 

Oppervlakte 

luchtdruk 

waterdampspanning 
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m 

m 

m 

m 

kgmor1 

kgm-2s-l 

mol 

2 
m 

Pa 

Pa 



verzadigingswaterdampspanning 

Pr kengetal van Prandtl 

q 

r 

warmtestroom 

enthalpie 
0 

enthalpie van waterdamp bij 0 C 

universele gasconstante 

kengetal van Reynolds 

RV Relatieve Vochtigheid 

Sc kengetal van Schmidt 

Sh 

Sh 
d 

t 

T 

T 
cl 

T 
c2 

T 
pi 

kengetal van Sherwood 

parameter (zie (35)) 

tijd 

temperatuur 

temperatuur aan de binnenkant van de 

cylinder 

temperatuur aan de buitenkant van de 

cylinder 

temperatuur van het papier aan de 

cylinderzijde 

T temperatuur van de lucht aan het 

V 

grensvlak van papier en lucht 

snelheid 

volume 

Pa 

wm-2 

Jkg-1 

Jkg-1 

Jmor1K-1 

s 

K 

K 

K 

K 

K 

V 

x 
e 

Eindwatergehalte kg/kg 

x 
w 

x 
wl 

watergehalte op droge stof basis kg/kg 

monolaag-waarde = maximale oppervlakte- kg/kg 

concentratie in één laag 

watergehalte v66r het droogproces kg/kg 

coördinaat in de dikte richting m 

Griekse symbolen 

a. 

E 

À 

V 

p 

warmteoverdrachtscoëfficiënt 

coördinaat 

warmtegeleidingscoëfficiënt 

kinematische viscositeit 

dichtheid 
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m 
Wm-IK-1 

2 -1 ms 
kgm-3 



ppO dichtheid van droog papier kgm -3 

't dimensieloze tijd 

(0 watergehalte op totaal basis kg/kg 

(0 watergehalte van de lucht aan het 
i 

grensvlak van papier en lucht K 

Subscripts 

af afvoerlucht 

conv convectie 

d dauwpunt 

dif diffusie 

eff effectief 

f film, filmconditie 

teller (voor cylinders) 

in inlaatlucht 

kap kap 

kar karakteristiek 

k kontakt 

lucht 

lam laminair 

lek leklucht 

np nat papier 

p papier 

ref referentie 

turb turbulent 

wv waterdamp (water vapour) 

w water (vloeibaar) 

00 lucht (buiten de grenslaag) 
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